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 فهرس احملتويات:      
 

 الصفحة الــخـــرب

 وكالة األنباء السعودية )واس(
 7 (جامعة ألاميرة نورة تنظم حملة )وفاء ألبطال الوطن

 8 جمعية حماية املستهلك توقع مذكرة تفاهم مع جامعة ألاميرة نورة

 9 معة ألاميرة نورةانطالق فعاليات ملتقى "دور الخدمة الاجتماعية وألامن الفكري" بجا

 12 ملتقى دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري في جامعة ألاميرة نورة يعلن توصياته

 14 جامعة ألاميرة نورة تختتم ملتقى "دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري 

 15 والحوار العربية اللغة لخدمة نورة ألاميرة جامعة في حوارية برامج

 16 وألادب في الدراسات املغربية والسعودية , مقاربات ومراجعات  .. ملتقى في جامعة نورةقضايا اللسانيات 

 17 نورة ألاميرة بجامعة طالبة 400 من أكثر  تخريج ترعى الرياض أمير  حرم

 18 توصياته يعلن نورة ألاميرة بجامعة"  ومراجعات مقاربات -وألادب اللسانيات قضايا" ملتقى

 APPLE-QS 20 العالمي التصنيف ومؤتمر  معرض من بميدالية تعود عبدالرحمن بنت ورةن ألاميرة جامعة

 21 املجتمعية الرياضة تفّعل نورة ألاميرة جامعة

 22 الصحية البحثية للبيئة القانوني بالتنظيم يوص ي نورة ألاميرة جامعة في إلابداع لقاء

 24 مديرة جامعة ألاميرة نورة: امليزانية تؤكد قوة ومتانة اقتصاد اململكة لتسهم في رفاهية املواطن

 25 حرم أمير الرياض ترعى انطالق فعاليات أسبوع النزيل الخليجي بجامعة ألاميرة نورة

 27 نورة ألاميرة جامعة في دورة البحثية الفرق  نجاح عوامل

 28 نورة ألاميرة بجامعة الثالثة دورته في الطالبي الاستشاري  املجلس انتخابات انطالق

  صحيفة الرياض

 29 جهة أمنية وأكاديمية تحشد الجهود لتحقيق ألامن والحصانة الفكرية للشباب 15أكثر من 

 32 حية لدى طالبات جامعة نورةتعزيز تسع مهارات ص

 33 ملتقى دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري في جامعة ألاميرة نورة.. اليوم

جامعة ألاميرة نورة أطلقت ملتقى دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري برعاية حرم نائب خادم 

 الحرمين

34 

 39 نورة جامعة من طالبة 487 تخريج ترعى الرياض أمير  حرم

 37 برامج حوارية في جامعة نورة لخدمة اللغة العربية والحوار

 41 وألادبية اللسانية القضايا تبحثان الخامس ومحمد نورة جامعتا

 42 «العمل أخالقيات» عن بمحاضرة «بوينج» مع شراكتها تدشن نورة جامعة

 45 هيئة الرياضة وجامعة نورة تفّعالن شراكتهما
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 46 نورة جامعة في املخدرات أضرار  عن متنقل معرض

 47 نورة: املواطن محور اهتمام خادم الحرمينمديرة جامعة 

 48 ى الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري بجامعة ألاميرة نورةبنك الرياض يرعى ملتق

 49 مير الرياض ترعى انطالق أسبوع النزيل الخليجي بجامعة ألاميرة نورةحرم أ

 51 الصحية املحاكاة مؤتمر  في حية سيناريوهات يقدم نورة بجامعة املحاكاة مركز 

  صحيفة الجزيرة
 52 توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الرياضة وجامعة ألاميرة نورة واللجنة ألاوملبية

 54 ال في جامعة ألاميرة نورةأسبوع ريادة ألاعم

 55 نورة ألاميرة جامعة في «اللسانيات قضايا» ملتقى انطالق اليوم صباح.. مغربية – سعودية بشراكة

 61 الشرف مراتب على الحاصالت بالطالبات تحتفي نورة ألاميرة جامعة

 63 العمل أخالقيات مجال في خبراتها نورة ألاميرة جامعة منسوبات تشارك بوينج

 65 التنزه أخالقيات على نورة ألاميرة بجامعة الطبيعة أصدقاء نادي عضوات تدرب الفطرية الحياة

 66 تنظيم حملة بعنوان: باالنضباط نرتقي باألداء

 68 تؤهل طالبات جامعة ألاميرة نورة لسوق العمل« الحبيب الطبية»

 69 هيئة الرياضة وجامعة ألاميرة نورة تدشنان برنامج تفعيل الشراكة بينهما

 70 جامعة ألاميرة نورة تدعم الحوار والتعايش مع آلاخر عبر برامج )شاركيني(

 71 «فعالية أكثر من صيدلي»صيدلة جامعة ألاميرة نورة تطلق 

 72  حفل التميز بجامعة نورة.. بتميز!!

 79 األميرة جامعة في تفاعلية محاكاة دورة أول عقد

 74 «الشخصية» معرض تنظم نورة بجامعة التربية كلية

 75 لقاء إلابداع في جامعة ألاميرة نورة يوص ي بالتنظيم القانوني للبيئة البحثية الصحية

 77  ألجل لغتنا في يومها العالمي

 81 خليجي بجامعة ألاميرة نورةحرم أمير منطقة الرياض ترعى أسبوع النزيل ال

 82 دولة تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعوديد.هدى العميل: امليزانية العامة لل

 83 الرحمن عبد بنت نورة ألاميرة بجامعة الطالبي الاستشاري  املجلس انتخابات

  صحيفة عكاظ

 84 عاما 15عملية إرهابية ضد السعودية خالل  128املتحدث ألامني: 

 87 املبتعثين عن املبتعثات عدد زيادة نسبة % 13: «نورة جامعة»

 88 والجامعة ناتالب

 90 «نورة» لجامعة عاملية جائزة

 91 نورة وجامعة الرياضة هيئة شراكة يدشّن  طالبة 200
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 92 بدني نشاط أي يزاولون  ال  وألامهات آلاباء من 80: %نورة جامعة

 93 نورة ألاميرة بجامعة «املهنية» تعزز  «بوينج»

 94 النسائية لرياضةا لنشر  قيمة ذات شراكات:  «عكاظ»لـ بندر  بنت ريمة

 95 العلمي النشر  أوعية تضم بيانات قاعدة بإنشاء توصية: الرياض

 صحيفة اليوم
 96 عاًما 16جريمة إرهابية استهدفت اململكة في  128

 99 أوص ى بتفعيل مكاتب إلارشاد ألاسري لحماية ألابناء«: الوعي الفكري »ملتقى 

 101 كوريات تطالبا على ويتعرفن «سيؤول» يزرن جامعيات

 102 العمل أخالقيات في خبراتها نورة جامعة تشارك «بوينغ

 صحيفة الحياة
 103 في أكبر جامعة نسائية« الرياضة»السعودية: اتفاق لتفعيل 

  16 خالل إرهابية جريمة 128 لـ تعرضت اململكة: التركي اللواء
ً
 104 عاما

 106 العمل خالقياتأ في خبراتها نورة جامعة منسوبات تشارك «بوينغ»

 107 دولي مؤتمر  في الفضية بامليدالية تفوز  «نورة جامعة» - الحياة

 108 نورة ألاميرة جامعة في «باألداء نرتقي باالنضباط» حملة

 109 إلالكترونية الاختبارات تطبق «نورة جامعة»

 111 «املش ي» بـ بدأت.. «النساء رياضة»

 112 «الخليجي يلالنز » أسبوع تستضيف «نورة جامعة»

 صحيفة الشرق
 114 ملتقى ُيناقش التوجهات املستقبلية لتعزيز الوعي الفكري 

 115 ريمة بنت بندر تكّرِّم املشاركات في فعالية رياض ي املش ي

 116 مجموعة د. سليمان الحبيب تؤهل طالبات جامعة ألاميرة نورة

 الوطنصحيفة 
 117 نورة ألاميرة أسنان بطب إلكترونية اختبارات

 صحيفة املدينة
اتفاقية بين هيئة الرياضة وجامعة ألاميرة نورة ألاميرة ريما بنت بندر: الاتفاقية تجسيد للشراكة مع 

 املؤسسات التعليمية

118 

 120 «وفاء ألبطال الوطن»جامعة ألاميرة نورة تطلق حملة 

 121 عاما 15مواجهات أمنية خالل  109يمة إرهابية وجر  128التركي: 

 123 «شاركيني» وتدشن الحوار  تدعم نورة ألاميرة جامعة

 124 بماليزيا عالمي مؤتمر  من الفضية امليدالية تحصد نورة جامعة

 125 نورة ألاميرة جامعة في.. «باإلداء نرتقي باالنضباط» حملة

 126 نورة ألاميرة جامعة في املجتمعية الرياضة تفعيل

 127 البحثية للبيئة القانوني بالتنظيم يوص ي نورة بجامعة إلابداع لقاء

ا كادًرا 32 تؤهل نورة جامعة ة إلاصابات» مع للتعامل طبيًّ  129 «الجماعيًّ

 130 بنك الرياض يرعى ملتقى الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري بـ جامعة ألاميرة نورة
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ة سيناريوهات تقدم نورة جامعة ة املحاكاة»لـ حيَّ  131 «الصحيَّ

 صحيفة االقتصادية
 132 العمل أخالقيات مجال في خبراتها نورة ألاميرة جامعة منسوبات تشارك «وينجب»

 134 الشرف مراتب على الحاصالت بالطالبات تحتفي نورة ألاميرة جامعة

  صحيفة  الشرق األوسط

  تبرم للرياضة العامة الهيئة
ً
 136 الكوادر لتطوير  «نورة» جامعة مع اتفاقا

 صحيفة عني اإللكرتونية
 138 جامعة نورة والجمعية الخيرية لصعوبات التعلم تطلقان برنامج "نفهمهم لندعمهم"

 139 حلقة نقاش عن " دور املرأة السعودية في التعامل مع ألازمات املجتمعية " في جامعة ألاميرة نورة

 141 أسبوع ريادة ألاعمال في جامعة ألاميرة نورة

 142 .. حملة )وفاء ألبطال الوطن( في جامعة ألاميرة نورةبمشاركة وزارتي الدفاع والداخلية...

 144 ملتقى دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري في جامعة ألاميرة نورة اليوم

 145 انطالق فعاليات ملتقى "دور الخدمة الاجتماعية وألامن الفكري" بجامعة ألاميرة نورة

 148 في جامعة ألاميرة نورة يعلن توصياتهملتقى دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري 

 150 جامعة ألاميرة نورة تختتم ملتقى دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري 

 152 ورةن ألاميرة جامعة في" ومراجعات مقاربات, والسعودية املغربية الدراسات في وألادب اللسانيات قضايا"

 153 والحوار العربية لغةال لخدمة نورة ألاميرة جامعة في حوارية برامج

 155 الشرف مراتب على الحاصالت بالطالبات تحتفي نورة ألاميرة جامعة

 156 نورة الاميرة بجامعة ومراجعات مقاربات -وألادب اللسانيات قضايا ملتقى

 العالمي التصنيف ومؤتمر  معرض من فضية إبداعية بجائزة تعود عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة

PLEAP-QS 

158 

 159 نورة ألاميرة جامعة في باإلداء نرتقي باالنضباط حملة

 161 الالكترونية لالختبارات نظام أول  تطبق"  نوره ألاميرة جامعة" في الاسنان طب كلية

 162 عبدالرحمن بنت ألاميرة جامعة في املجتمعية الرياضة تفعيل

 163 نورة ألاميرة ةجامع في املخدرات اضرار  عن املتنقل التوعوي  املعرض

 164 "الشخصية" معرض تنظم نورة ألاميرة بجامعة التربية كلية

 166 الصحية البحثية للبيئة القانوني بالتنظيم يوص ي نورة ألاميرة جامعة في إلابداع لقاء

 168  عقد أول دورة محاكاة تفاعلية في جامعة ألاميرة نورة

 170 الخليجي النزيل أسبوع فعاليات في تشارك السجون  إدارة مع بالتعاون  نورة ألاميرة جامعة

 172 لفرق البحثية( في جامعة ألاميرة نورة)عوامل نجاح ا

 173 الرحمن عبد بنت نورة ألاميرة بجامعة الثالثة دورته في الطالبي الاستشاري  املجلس انتخابات

  اللجنة األولومبية العربية السعودية

 174 إتفاقية تعاون بين جامعة الاميره نوره وهيئة الرياضة واللجنة ألاوملبية

 لكرتونيةصحيفة سبق اإل
 176 مركز تدريب القدرات النسائي يشارك في ملتقى "نورة" للوعي الفكري 

  صحيفة صدى

 177 الرجل عن % 13 على تزيد بنسبة الابتعاث برامج تتصدر  املرأة:  نورة جامعة
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  صحيفة إنماء

 178 ةبمشاركة وزارتي الدفاع والداخلية حملة )وفاء ألبطال الوطن( في جامعة ألاميرة نور 

  صحيفة املرصد

 180 في أكبر جامعة نسائية سعودية« الرياضة»اتفاق لتفعيل 

  صحيفة وطني الحبيب اإللكرتونية

 181 توقعان مذكرة تعاون « جامعة نورة»و« هيئة الرياضة»

 182 “دور املرأة السعودية في التعامل مع ألازمات املجتمعية ” في جامعة ألاميرة نورة حلقة نقاش عن 

 184 جامعة نورة تنظم حملة )وفاء ألبطال الوطن(

 185 جمعية حماية املستهلك توقع مذكرة تفاهم مع جامعة ألاميرة نورة

 186 بجامعة ألاميرة نو” دور الخدمة الاجتماعية وألامن الفكري “انطالق فعاليات ملتقى 

  صحيفة سفراء االلكرتونية

 187 رة نورةأسبوع ريادة ألاعمال في جامعة ألامي

  صحيفة صراحة اإللكرتونية

 188 للتعامل مع ذوي صعوبات التعلم” نفهمهم لندعمهم“جامعة نورة تطلق برنامج 

  صحيفة األندية

 189 إتفاقية تعاون بين جامعة الاميره نوره وهيئة الرياضة واللجنة ألاوملبية

  صحيفة الحدث

 191 ”نفهمهم لندعمهم” الخيرية لصعوبات التعلم تحت شعار اليوم انطالق البرنامج التدريبي للجمعية 

  صحيفة نبض الحدث

 192 جامعة ألاميرة نورة تنظم حملة )وفاء ألبطال الوطن(

  صحيفة املسار

ساهم في رفع معدل الوعي بأهميتها
ُ
 193 ريمة بنت بندر: الرياضة املجتمعية ت

  صحيفة روافد

 195 توقعان مذكرة تعاون  «جامعة نورة»و« هيئة الرياضة»

  صحيفة الرياضية

 196 إتفاقية تعاون بين جامعة الاميره نوره وهيئة الرياضة واللجنة ألاوملبية

  صحيفة التعليم

 198 ملتقى دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري في جامعة ألاميرة نورة.. اليوم

 199 نورة جامعة في املخدرات أضرار  عن متنقل معرض

  صحيفة الديار

  1147جريمة إرهابية راح ضحيتها  128اللواء التركي: اململكة تعرضت لـ
ً
 200 متوفى وجريحا

  صحيفة أكثر

 202 بجامعة ألاميرة نورة” دور الخدمة الاجتماعية وألامن الفكري “انطالق فعاليات ملتقى 

 205 بي "حرفتي مستقبلي"عمادة خدمة املجتمع بجامعة ألاميرة نورة تطلق البرنامج التدري
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 صحيفة البلد
 

 206 ”نفهم لندعمهم“جامعة ألاميرة نورة وجمعية صعوبات التعلم تنظمان برنامج 

  صحيفة أثر

 207 ”جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن“جمعية حماية املستهلك توقع مذكرة تفاهم مع 

  صحيفة منرب

 209 ”بطال الوطنوفاء أل “جامعة ألاميرة نورة تنظم حملة 

  جمعية حماية املستهلك

 210 ”جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن“جمعية حماية املستهلك توقع مذكرة تفاهم مع 

  صحيفة برق

 211 ”جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن“جمعية حماية املستهلك توقع مذكرة تفاهم مع 

  صحيفة عسري

 212 جامعة ألاميرة نورة“ذكرة تفاهم مع جمعية حماية املستهلك توقع م

  صحيفة فجر

 213 "لنرتقي نلتقي" ألاول  التطوعي امللتقى تقيم نورة ألاميرة جامعة

  مجلة هي

 214 !الورقية الاختبارات عن تستغني نورة جامعة في ألاسنان طب كلية

 216 نورة بجامعة الخليجي النزيل أسبوع انطالق ترعى الرياض أمير  حرم

 مجلة سيدتي
 218 ألاجيال صانعة املرأة: الرياض أمير  حرم

 219 "نورة جامعة" طالبات تدّرِّب" الفطرية الحياة"

 220 إلالكترونية الاختبارات تطبق نورة في ألاسنان طب كلية

 
ً
 221 السعودي املجتمع في الرياضية للثقافة الانطالق نقطة هذه.. حصريا

  32 تؤهل نورة جامعة
ً
  كادرا

ً
 223 "الجماعّية إلاصابات" مع للتعامل طبيا

  مجلة روج

 224 وأفراده املجتمع لحماية الفكري  الوعي لنشر  يهدف الاجتماعية الخدمة ملتقى:  العميل

 227 املتعددة للمهارات نورة مبادرة ”صيدلي من أكثر “

 229 نورة جامعة في املجتمعية الرياضة تفعيل

  مجلة اليمامة

 في خبراتها نورة ألاميرة جامعة منسوبات تشارك بوينج: العميل هدى الدكتورة معالي عايةور  بحضور 

 العمل أخالقيات مجال

230 

  إحصائية النشر يف الصحف  
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 (جامعة األمرية نورة تنظم محلة )وفاء ألبطال الوطن
 

دشنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بنادي نورة العطاء التطوعي التابع لعمادة خدمة املجتمع 

  والتعليم املستمر فعالية )حملة وفاء ألبطال الوطن(.

رجال من حماية للوطن ومقدراته ومقدساته, باإلضافة وتناولت الفعالية الدور العظيم الذي يقوم به أولئك ال

إلى التعرف على القطاعات املشاركة في الدفاع عن الوطن, وتخلل ذلك أركان مصاحبة من إبداعات طالبات 

الجامعة املتطوعات في النادي, ومعرض لألسر املنتجة من أهالي الجنود دعما ملشاريعهم وتحقيقا ملضمون 

الفعالية معسكرا تدريبيا لألطفال املشاركين ضمن ألاسر املنتجة لتدريبهم وتخريجهم  الفعالية, كما تضمنت

 ومنحهم رخصة )جندي الوطن(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1565550
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 قع مذكرة تفاهم مع جامعة األمرية نورةمجعية محاية املستهلك تو
 

 وقعت جمعية حماية املستهلك اليوم, مذكرة تفاهم مع جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن, ملد جسور التعاون 

وابط املستهلك وحقوقه, وتعزيز ر  في الجوانب البحثية والتدريبية والاجتماعية والاستشارية ذات العالقة بحماية

  العالقة مع مختلف الجهات والقطاعات بما يعود على املستهلك بالفائدة.الشراكة وتطوير 

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب وإعداد البرامج التدريبية والتأهيلية, باإلضافة إلى تعزيز 

في ذلك,  برات الباحثينسبل التعاون في املشاريع واملواد البحثية التي تتعلق بمجال نشاط الطرفين, وتبادل خ

حيث من خاللها سيتم تنظيم امللتقيات العلمية والبحثية والفعاليات املشتركة بين الطرفين, وإقامة الورش 

التدريبية, واستثمار طالبات الجامعة وتحفيزهم على ألاعمال التطوعية, وإجراء املشاريع البحثية بالشراكة مع 

 الجمعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1565553
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انطالق فعاليات ملتقى "دور اخلدمة االجتماعية واألمن الفكري" جبامعة 
 األمرية نورة

 

فكري", الذي تنظمه جامعة ألاميرة نورة بنت انطلق اليوم, امللتقى التوعوي "دور الخدمة الاجتماعية والوعي ال

عبدالرحمن ممثلة بكلية الخدمة الاجتماعية, برعاية حرم سمو ولي العهد ألاميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز, 

 بحضور معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل, وذلك في قاعة املؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة.

تمر ملدة ثالثة أيام, إلى تعزيز الوعي الفكري والتوجهات املستقبلية لدى الشباب والفتيات, ويهدف امللتقى الذي يس

والتعريف بجهود اململكة في تعزيز وحماية الوعي الفكري ملواطنيها, ومهددات الوعي الفكري وتحديد مستجدات 

  ألابحاث العلمية .

ت محمد اللعبون في كلمة لها خالل الحفل, أن هذه وأكدت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جميلة بن

, التي تؤمن بأن ثروتها ألاولى ال يعادلها ثروة مهما بلغت 2030املبادرة هي انطالقة لرؤية اململكة العربية السعودية 

في شعب طموح معظمه من الشباب ألنهم فخر البالد وضمان مستقبلها, مبينة دور الخدمة الاجتماعية كمهنة 

لتحقيق ألامن والاستقرار والتقدم وتسهم في الكشف عن مهددات ألامن وتوعية املجتمع بهذه املهددات  تسعى

  ملحاولة التخفيف منها على جميع أفراد املجتمع .

من جانبه أكد املتحدث ألامني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في محاضرة له ألقاها عبر الدائرة التلفزيونية 

أهمية دور املواطنين واملقيمين في مكافحة الفكر املتطرف ومحاربة تمويله ودور وزارة الداخلية في تعزيز  املغلقة,

قنوات التواصل معهم الستقبال بالغاتهم للمشتبه بهم التخاذ إلاجراءات الالزمة بشأنها, مؤكدا أن إلادراك 

ملواطن هي ألاساس في املواجهة مع كل من يستهدف باملسؤولية الاجتماعية واملحافظة على وحدة املجتمع ومقدرات ا

  هذا البلد آلامن.

من جهتها أبانت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة, أن امللتقى تدور محاوره وأنشطته حول التصدي ملا تعيشه 

ميط ناملجتمعات إلاسالمية منذ حوالي ثالثة قرون من أزمة فكرية ظهرت مالمحها بصور التطّرف وإلاقصاء والت

حتى وصلت إلي التكفير وإلارهاب, مؤكدة أن امللتقى يهدف إلى تسليط الضوء على دور الخدمة الاجتماعية وقدرتها 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1566686
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1566686
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على إلاسهام في التعامل مع هذه ألازمة من خالل تأمين بيئة فكرية داعمة وآمنه ألفراد املجتمع خاصة وان قضية 

اتساع حجم الفكر املنحرف وتعدد أشكاله الذي أصبح يهدد  ألامن الفكري باتت تشكل تحديا وطنيا وعامليا مع

 أمن واستقرار ورفاهية معظم شعوب العالم.

عقب ذلك انطلقت جلسات امللتقى ملتحدثين وخبراء في املجال ألامني عن جهود اململكة العربية السعودية في تعزيز 

ء ركن على الرويلي من جامعة ألامير نايف, الوعي الفكري من خالل عدة أوراق عمل منها : ورقة للدكتور اللوا

تناول فيها تاريخ اململكة في الاهتمام باألمن الاجتماعي الذي يتمثل في التنشئة والتعليم والصحة والتنمية الفكرية 

والثقافية, منوها بجهود برامج الرعاية الاجتماعية حفاظا على ألاسرة السعودية, مشيرا إلى تبنى السعودية منهج 

  لف الصالح وهي عقيدة وسطية شاملة للفكر الديني والاجتماعي .الس

كما تحدث الرويلي عن إنجازات اململكة في تحقيق ألامن الفكري بإطالق برنامج "الرعاية الالحقة" وُيعنى بتقديم 

لحين ا الخدمات إلانسانية والاجتماعية للموقوف وإعادة دمجه في مجتمعه, موضحا أن الجهات املعنية تطلق بين

  وآلاخر برامج إعالمية توعوية وتثقيفية توضح خطورة الانحراف الفكري على ألامن القومي .

وبين الرويلي أن ألافكار الاقتصادية أدت إلى انهيار دول فاعلة وعظمى في حين تعرضت ألانظمة الرأسمالية العاملية 

 في نجاح أو فشل أزمة مالية, مؤكدا أن الفكر الا 124إلى  2008إلى  1970منذ عام 
ً
 كبيرا

ً
قتصادي يلعب دورا

الدول مما يجعل أمن الفكر الاقتصادي ضرورة ملحة للمحافظة على الدول وحمايتها من التهديد والتخريب وسط 

 في 
ً
 وثباتا

ُ
 تجاوز النمو العالمي واستقرارا

ً
 أن الاقتصاد السعودي حقق نموا

ً
املتغيرات العاملية املتسارعة, مفيدا

زمات الاقتصادية العاملية, التي شهدت انهيارات مالية لشركات وبنوك كبرى نتيجة الفكر الاقتصادي وجه ألا 

 يمتاز بالقوة واملتانة والديناميكية .
ً
  الحكيم الذي ينتهجه قادة اململكة ما جعل اقتصادها اقتصادا

, تورة الجازي الشبيكي في ورقتهافيما تناولت عميدة مركز الدراسات إلانسانية بجامعة امللك سعود سابقا الدك

دور الجامعات في توجيه تفكير الشباب وصقل شخصياتهم وتكوين توجهاتهم, مؤكدة أن الجامعة هي الجهة املناط 

بها إعداد ألاجيال لتحمل مسؤوليات املواطنة الصالحة بصفتها املحصلة الناضجة ملراحل التعليم املختلفة, وعليها 

ها وأدواتها وإجراء التقييم ومن ثم التقويم املطلوب لتحقيق الهدف املنشود, مطالبه بخط إعادة النظر في أساليب

إستراتيجية تضم وتوحد جهود املؤسسات التعليمية في اململكة في مواجهة والتصدي ملهددات الوعي الفكري مع 

  أهمية التركيز على دور كال من ألاستاذ واملنهج وإلاعالم .
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دالرحمن الهدلق في ورقة عمل بعنوان "دور عضو هيئة التدريس في تعزيز الوعي الفكري" واستعرض الدكتور عب

موضحا أن دور عضو هيئة التدريس ال يقتصر على تعليم املهارات ألاساسية وإنما في تحصين الطالب وحمايتهم 

في  للمشاركة الايجابيةمن الانحرافات الفكرية, وتعزيز املواطنة والوعي الفكري لتحقيق أمن واستقرار الوطن 

  التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية .

كما تناولت ورقة العمل مقدمة من الدكتورة نجالء املبارك, "عرض تجربة جامعة ألاميرة نورة في رفع الوعي 

 ألمن الفكري", موضحةالفكري لدى الطالبات ومنسوبات الجامعة", و"مبادرة جامعة ألاميرة نورة في إنشاء لجنة ل

  أن الهدف هو تحقيق الحصانة الفكرية وترسيخ مبدأ الوسطية إلاسالمية وحماية ألامن الوطني.

والقى املعرض املصاحب للملتقى, نجاحا كبيرا في إبراز دور الخدمة الاجتماعية وتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب, 

لتنمية الاجتماعية )دار الحضانة الاجتماعية (, ووزارة التعليم , وكان أبرز املشاركين في املعرض: وزارة العمل وا

ووحدة التوعية الفكرية بجامعة ألاميرة نورة , ومركز ترابط لالستشارات ألاسرية بجامعة ألاميرة نورة, ومركز 

اعية , ومركز متدريب وتطوير القدرات النسائي باملديرية العامة للسجون , واملركز الوطني للدراسات والبحوث الاجت

 محمد بن نايف للمناصحة .
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ملتقى دور اخلدمة االجتماعية والوعي الفكري يف جامعة األمرية نورة يعلن 
 توصياته

 

شاركون, اليوم ,خالل امللتقى التوعوي "دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري" الذي انطلقت فعالياته أوص ى امل

أمس برعاية حرم ولي العهد صاحبة السمو امللكي ألاميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز ونظمته كلية الخدمة 

ة , بتطبيق منح رخصة مزاولة مهنة الخدمة الاجتماعية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ويستمر ملدة ثالث

بكالوريوس الخدمة  -الاجتماعية وتجديدها بشكل دوري مع التأكيد على أهمية املؤهل العلمي التخصص ي

  الاجتماعية فما فوق ملمارسين الخدمة الاجتماعية في كافة املجاالت.

هم عاملين في املؤسسات إلاصالحية لتأهيلكما أوص ى املشاركون بتنفيذ دبلوم عالي لألخصائيين الاجتماعين ال

للتعامل مع حاالت الانحراف الفكري, ووضع خطة تدريبية لتأهيل ألاخصائيين الاجتماعيين في املؤسسات 

التعليمية بمراحلها املختلفة لتحقيق الاكتشاف املبكر لالنحراف الفكري واتخاذ التدابير العالجية والوقائية 

امعة ألاميرة نورة بتأسيس وحدة التوعية الفكرية في جميع الجامعات مع التأكيد على الالزمة, وتعميم تجربة ج

  أن يتضمن كادرها الوظيفي أخصائيين اجتماعيين مؤهلين تأهيل عالي.

وعقد اتفاقية مشتركة بين مركز أبحاث كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة ألاميرة نورة وكرس ي ألامير نايف للدراسات 

امعة امللك سعود لوضع خطة استراتيجية توظف من خاللها مشاريع بحثية مشتركة لدراسة القضايا ألامنية بج

والظواهر الاجتماعية املرتبطة باألمن الفكري, وتشكيل لجنة مشتركة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص 

ى ان التنمية الاجتماعية عليمثلها متخصصون في املجال الاجتماعي والتربوي إلعادة النظر في رؤية ورسالة لج

 مستوى ألاحياء وتطوير برامجها وتفعيل النوادي الشبابية التطوعية التابعة لها بما يسهم في تحقيق ألامن الفكري.

كما أوص ى املشاركون باستثمار املدارس في الفترة املسائية لتفعيل العمل التطوعي وتنمية قدرات الشباب 

الفراغ وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشراكة والاستغالل الايجابي ألوقات 

مؤسسات القطاع الخاص, وتفعيل دور مكاتب إلارشاد ألاسري في رفع مستوى الوعي الفكري وتهيئة بيئة أسرية 

البات ألابناء في إلاسالم لطآمنة تحمي ألابناء من الانجراف مع التيارات املنحرفة واملشبوهة, وإضافة مقرر"تربية 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1567250
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1567250
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وطالب الجامعات كمتطلب إجباري لجميع البرامج الدراسية في مختلف التخصصات لتقديم املنهج الوسطي في 

تربية ألاوالد وتحصين مدارك الشباب وثقافتهم بأحكام الحدود الشرعية , وإنشاء مراكز أبحاث متخصصة داخل 

عنى بقضايا الغلو والتطرف و
ُ
الانحراف لدى الشباب وتبادل املعلومات والتجارب بين الجامعات واملراكز الجامعات ت

ذات العالقة داخل اململكة وخارجها, وتوظيف وسائل إلاعالم الجديدة للحماية من التطرف بعمل دورات تدريبية 

والتحريض  رهملطالب الجامعات لتنمية التفكير الناقد, وتحصين الشباب وخاصة فيما يتم تداوله من إثارة ملشاع

 لهم لعمل مظاهرات وخالفه.

كان قد استهلت فعاليات امللتقى بعرض دراسة توصل لها باحثون في ألامن الفكري تطرقت لها أستاذ قسم تنظيم و 

املجتمع بجامعة ألاميرة نورة الدكتورة سلمى الدوسري بعنوان ) أثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على 

لدى الطالبات( إلى وجود عالقة بين استخدام التقنيات الحديثة وتشكيل الهوية الوطنية  القيم وألامن الفكري 

للشباب وأمنهم الفكري, وقد أوص ى الباحثون بضرورة تسخير كل ما هو تقني وحديث كاإلعالم التكنولوجي ومواقع 

  الشبكة العنكبوتية لدعم وتعزيز الهوية الوطنية للشباب السعودي .

اذ الخدمة الاجتماعية الدكتور عبدهللا الرشود في ورقته عن ) دور الخدمة الاجتماعية في تعزيز ثم تناول أست

الوعي الفكري(, مشددا على أهمية تصحيح مفهوم ألامن الفكري لدى شريحة مهمة في املجتمع وهم الطالب 

سات منوًها بأهمية معالجة املمار الجامعيين بما يتوافق مع املبادئ إلاسالمية وطبيعة النظام السياس ي باململكة, 

  الخاطئة التي تهدد ألامن الفكري في املجتمع وتعوق عجلة التنمية في اململكة .

وعدت مديرة مركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة بجامعة ألاميرة نورة الدكتورة سارة 

 إلى الخمش ي في ورقتها ) التوجيهات املستقبلية لتعزيز ا
ً
لوعي الفكري( ألامن الفكري ركن أساس ي للتنمية, منوهة

  أن ألامن الفكري ليس مسؤولية السلطات فقط وإنما املجتمع بكافة أفراده ومنظماته .

بدوره أوضح أستاذ الخدمة الاجتماعية الدكتور عبدهللا الجاسر في ورقته ) مهددات ألامن الفكري على الشباب 

يمكن أن تقع في التطرف الفكري ومنها الشخصية الانتقامية والباحثة عن مكانة أو عن  ( أنواع الشخصيات التي

  الذات , والباحثة عن إلاثارة والشخصية الهاربة من املشاكل ألاسرية والغير قادرة على مواجهتها .

ضاء هيئة ورش عمل على هامش امللتقى استهدفت الطالبات وألاخصائيات الاجتماعية وأع 6يذكر أنه عقدت 

التدريس ومن في حكمهم في املواضيع التالية : ) الحصانة الفكرية بين مكانة الفكر وقوى العقل , والوعي الفكري 

, ودور عضو هيئة التدريس في تعزيز الوعي الفكري باستخدام مهارات التفكير الناقد ,ومواقع  2030ورؤية 

لتطوع لتحقيق الوعي الفكري , وألاخصائي الاجتماعي ودوره التواصل الاجتماعي بين ألامن والخوف , واستثمار ا

 في ألامن الفكري ( .
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جامعة األمرية نورة ختتتم ملتقى "دور اخلدمة االجتماعية والوعي 
 "الفكري

 

اختتمت اليوم فعاليات امللتقى التوعوي )دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري ( الذي نظمته كلية الخدمة 

  .الاجتماعية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن على مدى ثالثة أيام

معة الطالبات بالجاوأعلنت وكيلة الشؤون الطالبية بالجامعة الدكتورة عواطف القحطاني ممثلة عن لجنة شؤون 

عن الفيلم الحائز على جائزة أفضل فيلم على مستوى جامعة ألاميرة نورة, في املسابقة التي شاركت فيها جميع 

  .الكليات, واختيرت فيها خمسة أفالم

 وحققت الطالبة نوف الحارثي من كلية الخدمة الاجتماعية املركز ألاول, والثانية سارة النملة من كلية التصاميم

والفنون, والثالثة سماح الشهري من كلية الخدمة الاجتماعية, والرابعة تهاني الشيباني من كلية الخدمة 

  .الاجتماعية وندى الاحمري من كليات اللغات والترجمة

 على الورش التدريبية املصاحبة, التي قدمتها مدربات معتمدات في مجال الوعي الفكري, 
ً
 جيدا

ً
وشهد امللتقى إقباال

  .طالبة ومهتمة بالشأن الاجتماعي من منسوبات الجامعة 200سجيل أكثر من بت

وتناولت الورشة ألاولى الحصانة الفكرية بين مكانة الفكر وقوى العقل, التي قدمتها املدربة أسماء السويلم, فيما 

ت املدربة عزيزة , بينما قدم2030تحدثت الدكتورة مها القرني في ورشة عمل أخرى عن الوعي الفكري.. ورؤية 

الرويس ورشة عمل بعنوان )دور عضو هيئة التدريس في تعزيز الوعي الفكري باستخدام مهارات التفكير الناقد(, 

ثم تطرقت الدكتورة دعاء نصار في ورشة عمل أخرى إلى مواقع التواصل الاجتماعي بين ألامن والخوف, في حين 

يبية استثمار التطوع لتحقيق الوعي الفكري, قبل ورشة تدريبية ناقشت املدربة مباركة الدوسري خالل ورشة تدر 

  .بعنوان )ألاخصائي الاجتماعي ودوره في ألامن الفكري( قدمتها املدربة أمل العجالن

  

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1567577
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1567577
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 وارية يف جامعة األمرية نورة خلدمة اللغة العربية واحلواربرامج ح

أقامت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بمعهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها أمس حفل تدشين 

, ةالبرامج الحوارية تحت شعار )شاركيني( بحضور معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل ووكيالت الجامع

  ووفد من جزيرة موريشيوس كان في زيارة رسمية للمملكة.

 تنوعة وشراكات مع مؤسسات متخصصة,وقدم املعهد مجموعة من البرامج الحوارية املبنية على دراسات م

وأكدت عميدة معهد تعليم اللغة العربية الدكتورة نوال بنت سليمان الثنيان في كلمتها أن هذه البرامج تسهم في 

البة ألاجنبية باملجتمع الجامعي وتكسبها خبرة لغوية باإلضافة إلى الخبرة الثقافية والحضارية والاجتماعية, دمج الط

مما يحقق بالغ ألاثر في ترسيخ اللغة مرتبطة بالقيم إلانسانية املادية واملعنوية, وأبرز هذه البرامج؛ برنامج التبادل 

اذ شريك, ويتم التعلم بالتبادل بين شريكين, وبرنامج الدعم باألقران اللغوي وهو برنامج يقوم على تعلم اللغة باتخ

وهو برنامج يبنى على توظيف ألاقران في بناء قدرات ومهارات طالبات املعهد من خالل إشراك الطالبات السعوديات 

ى عقد تمد علفي تعليم طالبات املنح تحت إشراف أستاذة املقرر, وبرنامج سفيرة حوار الحضارات وهو برنامج يع

وأشارت الثنيان إلى أن هذه  ن السعوديات من طالبات الجامعة.لقاءات حوارية بين طالبات املعهد مع نظيراته

البرامج مرت بمراحل تجريبية الختبار كفاءتها ومدى جدواها , ومن ثم طبقت على الطالبات وكانت نتائجها مثمرة 

 وعرض نتائجها على لسان ومشجعة على الاستمرار, مفيدا بأن هذه الاحتف
ً
الية تأتي لتدشين هذه البرامج رسميا

طالبات التحقن بها من داخل املعهد وخارجه , وكان لتلك البرامج بالغ ألاثر في تقوية الجانب العلمي والفكري 

 ةوالشخص ي لديهن, ونظمت الاحتفالية بعنوان )شاركيني( حيث تحضر املشاركة بجميع جوانبها اللغوية والنفسي

وأوضحت الثنيان أنه تم تقديم مجموعة أوراق عمل بعد تدشين البرامج  أساًسا تقوم عليه هذه البرامج. والفكرية

الحوارية وكانت الورقة ألاولى بعنوان )دور مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني في نشر قيم التعايش التسامح ( 

يز للحوار الوطني الدكتورة آمال املعلمي , أما الورقة الثانية فقد قدمتها مديرة املركز النسوي بمركز امللك عبدالعز 

جاءت بعنوان ) التبادل اللغوي ( قدمتها املعيدة بمعهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها بجامعة ألاميرة نورة, 

تعليم اللغة العربية هند الهاجري , أما الورقة الثالثة كانت بعنوان ) مجموعة شاركيني ( قدمتها معيدة بمعهد 

 للناطقات بغيرها
بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن فاطمة القرني استعرضت فيها جوانب مجموعة "شاركيني", وهي مجموعة 

تطوعية من طالبات الجامعة باختالف التخصصات واملستويات ثم اختيارهن وفق معايير خاصة إلشراكهن في 

ديم كل ما ينفع املعهد وطالباته, بهدف تنشيط دور التعاون وتبادل الخبرات املساهمة باألنشطة الالمنهجية لتق

بين املعهد وكليات الجامعة من خالل دمج طالبات الجامعة بطالبات املعهد, مؤكدة أن جامعة ألاميرة نورة بنت 

التعايش م الحوار و عبدالرحمن ممثلة بمعهد تعليم اللغة العربية تسعى مستقبال إلى عقد املزيد من الشراكات لدع

 2030ملباركة مع آلاخر وفقا لتوجهات الرؤية السعودية ا

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1568022
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قضايا اللسانيات واألدب يف الدراسات املغربية والسعودية , مقاربات 
 .. ملتقى يف جامعة نورة ومراجعات "

 يف الجانبين بين مشترك ملتقى الرباط, في الخامس محمد وجامعة عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة تعقد

 انيةاللس القضايا أبرز  حول  الضوء وتسليط ملناقشة الجامعتين بين الشراكة عقد إطار  ضمن القادم ألاسبوع

 املغربية الدراسات في وألادب اللسانيات قضايا"  عنوان تحت السعودية املغربية الدراسات في وألادبية

  ". ومراجعات مقاربات.. والسعودية

 يتهاورؤ  الجامعة رسالة ضمن يأتي امللتقى أن الدخيل عبدهللا بنت منى الدكتورة آلاداب كلية عميدة وأوضحت

 ألاميرة وجامعة الرباط في الخامس مدمح جامعة بين الشراكة تعزيز  خالل من ,2030 اململكة الرؤية مع املتسقة

 يالعلم البحث تعزيز  إلى باإلضافة , وألادب اللسانيات قضايا لخدمة التجارب وطرح , عبدالرحمن بنت نورة

  . العربية اللغة قسم تخصصات في العلمي البحث مسارات تجديد في وإلاسهام , الجامعتين بين املشترك

 نيةاللسا الدراسات في الحديثة الاتجاهات على الضوء بتسليط أول  محور ك يهتم امللتقى أن الدخيل وبّينت

 من والاستفادة , والتأصيل التجديد بين واملواءمة , التطوير  في جهودهم عن والكشف , واملغاربة للسعوديين

 ينب نهجامل قضايا في عمل أوراق أربع خالل من , العربية اللغة لخدمة وتطويعها الحديثة والنظريات املناهج

 , سانيالل الدرس تجديد في وتجارب آفاق وكذلك , اللساني الدرس في واملعاصرة وألاصالة , والتطبيق النظرية

 عرفيوامل العلمي إلانجاز  بقراءة يعنى حيث , ثاني كمحور  والنقدية ألادبية الدراسات بعرض امللتقى يهتم كما

 عن والكشف , النقدي الحراك في دوره ورصد , والنقد دبألا  مجالي في واملغاربة السعوديين والنقاد للباحثين

 في ملع أوراق أربع ويتضمن , املناهج مقاربة و  التنظير  في وجهودهم , باهتمامهم استأثرت التي القضايا أبرز 

 في ةوقراء , الحديثة النقدية املناهج وفق ألادبية ألاجناس ومقاربة , النقدي الدرس في واملعاصرة التراث إشكالية

 . مغربي أو  سعودي لناقد النقدية التجربة

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1568960
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1568960
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 نورة األمرية جبامعة طالبة 400 من أكثر ختريج ترعى الرياض أمري حرم
 طالبة 487 تخريج حفل أمس, سعود بن محمد بنت نورة ألاميرة السمو  صاحبة رياضال منطقة أمير  حرم رعت

  البكالوريوس مرحلة من الشرف مراتب على وحاصالت العليا الدراسات من

 الدكتورة الجامعة مديرة معالي بحضور  بالجامعة, الطالبات شؤون عمادة نظمته الذي هـ, 1437-1436 لعام

 املؤتمرات مركز  في وذلك الخريجات, وأمهات التدريس هيئة وأعضاء الجامعة, داتوعمي ووكيالت العميل, هدى

 الحفل ةبراعي فيها رحبت كلمة الجامعة مديرة ألقت ثم الكريم, القرآن من آيات بتالوة الحفل واستهل. الجامعة في

 بةغري ليست الرعاية هذه وأن الخريجات لبناتها ومشاركتها رعايتها شرف نالت الجامعة أن موضحة والحضور,

 املرأة هب تحظى الذي املستمر  الدعم أن مؤكدة السعودية, للمرأة املستمرة ورعايتها بدعمها دأبت التي سموها على

 الطلبة مجموع من( % 52) نسبتهن تجاوزت حيث العالي بالتعليم امللتحقات نسبة ارتفاع في أسهم بالدنا في

 النخراط باإلضافة, %13 يقارب بما الرجل أخيها عن تزيد بنسبة الابتعاث برامج املرأة تصدرت كما , والطالبات

 نمو  بنسبة %77 حوالي الخاص القطاع في العامالت السعوديات نسبة بلغت حيث, العمل مجاالت جميع في املرأة

 تمجاال  في املرأة مشاركة تعزز  وقوانين تشريعات نتيجة وذلك , 2015 و  2011 عامي بين % 600 إلى وصلت

  .السمحاء إلاسالمية شريعتنا تعاليم مع يتفق بما التنمية

 خريجات تفوق  من شاهدته بما واعتزازها فخرها عن كلمتها في محمد بنت نورة ألاميرة سمو  عبرت ذلك بعد

 مللكا الشريفين الحرمين خادم بدعم تأتي القطاعات في واملتسارعة املتنامية املسيرة هذه إن"  وقالت الجامعة,

 جيالألا  صانعة أنها إلدراكه خاص بشكل املرأة رعايته شملت حيث ,- هللا حفظه - سعود آل عبدالعزيز  بن لمانس

 أن فةمضي ,"إلاسالمية الشريعة مع يتفق بما وطنها لخدمة لها املجاالت فتح من البد الذي املجتمع نصف وأنها

 سهامإلا  على تساعدها متنوعة علمية تخصصات فتح في التوسع استمرار  مع متقدم بتعليم كذلك حظيت املرأة

 على الحثيث وسعيها الجودة ثقافة تكريس في الجامعة منهج مؤكدة لإلمام, التنمية عجلة ودفع وطنها خدمة في

  السعودي املواطن في أمرنا والة لتطلعات يرتقي بما البشرية مخرجاتها تجويد
ً
 وجه ىعل السعودية واملرأة عموما

  . الخصوص

 ةجامع في إلانسانية الدراسات أقسام عميدة الضيف املتحدث كلمة ألقيت ثم الخريجات, كلمة ألقيت ابعده

 وألامانة العطاءو  التميز  مسيرة مواصلة على الطالبات فيها حثت التي الشبيكي, الجازي  الدكتورة سابقا سعود امللك

 فيو .بلد أي في والتطور  النهضة روافد من داراف يعد الذي الفرد حياة في التطوع أهمية على مشددة العمل, في

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

مت ثم سموها, من تكريمية دروعا البكالوريوس مرحلة من ألاولى الشرف مراتب على والحاصالت
ّ
 مديرة سل

 والفنون. التصاميم كلية من طالبة إعداد من يةتذكار  لوحة الحفل لراعية الجامعة

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1569388
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 نورة األمرية جبامعة"  ومراجعات مقاربات -واألدب اللسانيات قضايا" ملتقى
 توصياته يعلن

"  مراجعاتو  مقاربات والسعودية, املغربية الدراسات في وألادب نياتاللسا قضايا" ملتقى فعاليات اليوم انطلقت

 أبرز  ملناقشة( الرباط) الخامس محمد وجامعة عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة بين الشراكة إطار  في وذلك

 يرةمد معالي بحضور  آلاداب كلية نظمته الذي السعودية, املغربية الدراسات في وألادبية اللسانية القضايا

  .أيام ثالثة ملدة وتستمر  العميل هدى الدكتورة الجامعة

 بنت منى الدكتورة آلاداب كلية لعميدة كلمة تالها الكريم, القرآن من بآيات املناسبة بهذه املعد الحفل وبدئ

 رةثم ديع( والسعودية املغربية الدراسات في وألادب اللسانيات قضايا) ملتقى أن فيها أوضحت الدخيل عبدهللا

 في نالباحثي تطلعات تلبي حيث الخامس؛ محمد جامعة مع املشترك العلمي البحث مجال في فاعلة علمية شراكة

 ,2030 السعودية الرؤية مع املتسقة ورسالتها الجامعة رؤية تحقيق في وتسهم الحديثة, اللسانية الدراسات مجال

  .العليا والدراسات العلمي لبحثا بمستوى  الارتقاء في تتمثل أهداف من إليه نصبو  ما وتحقق

 بين لميةالع الشراكة تنشيط ضمن يأتي امللتقى أن الحلوة نوال الدكتورة التدريس هيئة عضو  بّينت جانبها من

 أن إلى شيرةم,  واملغربية املشرقية الساحتين في والنقدي وألادبي اللغوي  النتاج على الضوء وتسليط الجامعتين

  نامجالبر  بهذا حققت الجامعة
ً
  سبقا

ً
 في سعودي برنامج وأول  السعودية الجامعات في مشترك برنامج كأول  علميا

  .الحاسوبية اللسانيات مسار  أهمها الباحثين أمام جديدة مسارات يستحدث العربية اللغة مجال

 محمد الدكتور  الخامس محمد بجامعة اللسانيات ألستاذ عمل بورقة العلمية الجلسات أولى بدأت ذلك بعد

 للغويينا بين التداولي الاقتراب" عن لزعر  مختار  الدكتور  تحدث ثم للمعنى, املعرفية ألاسس فيها تناول ,  غاليم

 العربي, عجمامل إثراء في ألاسمائية مساهمة إلى السائح زكية الدكتورة وأشارت ," والعربي الغربي اللغويين املنجزين

 على يينالسعود اللسانيين على املغربية اللسانية املدرسة أثر "  نع ورقتها في الحلوة نوال الدكتورة ركزت فيما

  ".اللسانيات في الشهري  عبدالهادي الدكتور  منجز 

http://spa.gov.sa/1569873
http://spa.gov.sa/1569873
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 العربي يألادب املصطلح فيها تناول  الذي يقطين سعيد الدكتور  قدمها عمل بورقة الثانية العلمية الجلسة وبدأت

 يألادب النقدي الحراك في واملعاصرة التراث إشكالية عن زياد صالح الدكتور  تحدث فيما ألادبية, واملعرفة

 طيو كيل الفتاح لعبد النقدي الخطاب في قراءة" عنوان تحت السويلم نوال الدكتورة عمل ورقة تالها السعودي,

 الخامس محمد جامعة من والنقد ألادب ألستاذ" الروائي الجنس اشتغال ومنطلق السعودية الراوية"  ثم ",

 .كرام هور ز  الدكتورة

 دراسة ميةأه على التأكيد:  التالية التوصيات على للملتقى العلمية بالجلسات املشاركة اللجنة أجمعت ذلك عقب

 بيةعر  لغوية رؤية واستخراج,  ومضامينه كنوزه الستجالء الحديثة بالنظريات ومزجه وألادبي اللغوي  التراث

 شكالهأ بمختلف املعاصر  العربي اللغوي  للخطاب التداولية الدراسة على التركيز  طريق عن وذلك,  جديدة أصيلة

 بالنظريات طهورب السعودي ألادب على بحوثهم في التركيز  على العلم وطالب الباحثين من املشتغلين حث , وصنوفه

 امعاتج بين الخارجية الشراكات تنشيط , العربية املكتبة في السعودي ألادب مكانة ويدعم يقوي  مما, الحديثة

 وألادبي اللغوي  الحراك إثراء في يسهم بما الخارجي والاستقطاب,  املشترك البحث خالل من العربية الدول 

 أقسام بين التواصل ذلك وتفعيل اململكة في واللغويين ألادباء بيم واللقاءات العلمي التواصل تنشيط , السعودي

 لغوية ثقافة ر لنش,  البحثية واملجاميع البحثية شاريعوامل امللتقيات خالل من السعودية الجامعات في العربية اللغة

 ديثةالح الدراسات في البينية الدراسات أهمية , وألادبي اللغوي  الحراك تدعم مشتركة هوية ذات مشتركة جديدة

 ضرورة , ناملختصي جهود بتضافر  إال  ذلك والياتي,  الحديثة واللغوية ألادبية باملصطلحات يختص معجم تأليف ,

  . العربية اللغة وأقسام املتخصصة الترجمة مراكز  بين تنسيقال

  .للملتقى املنظمة والجهات اللجان بتكريم الحفل واختتم

 ياتاستراتيج)  في كرام زهور  الدكتورة تقدمها العمل ورش من عدد بإقامة فعالياته غدا يواصل امللتقى أن يذكر 

 (.إلاشهاري  طابالخ تحليل واستراتيجيات , ألادبي الخطاب تحليل
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 ومؤمتر معرض من مبيدالية تعود عبدالرمحن بنت نورة األمرية جامعة
 QS-APPLE العاملي التصنيف

 ضمعر  ضمن مطبوعة دعائية نشرة ألفضل الفضية امليدالية على عبدالرحمن بنت نورة الاميرة جامعة حصدت

 في املحترفة القيادات" بعنوان ألاسيوي  املحيط لدول  عشر  الثاني QS-APPLE 12th العالمي التصنيف ومؤتمر 

  .ماليزيا بوتراجاي مدينة في للمؤتمرات بوتراجاي مركز  رحاب في" التعليم

 ةالقيم بمشاركاتهم املؤتمر  في املتحدثين الخبراء من عدد فيه أثرى  دولة 40 من أكثر  املؤتمر  في املشاركون  وكان

  .املشاركين الباحثين من العمل أوراق من كبير  عدد وتقديم

 جناحال تضمن متتالية, أيام ثالثة مدى على خاص بجناح للمؤتمر  املصاحب املعرض في أيضا الجامعة وشاركت

 الزوار  إجاب أثار  مما , مرافقها بكافة الجامعة عن تعريفي برنامج على يحتوي  إلكترونية شاشة عبر  تقديمي عرض

 ىعل حرصا ومشاركين مسؤولين من للزوار  كبير  إقبال على الجناح استحوذ كما الجناح, على إقبالهم من وزاد

 . العالم في نسائية جامعة كأكبر  الرحمن عبد بنت نورة ألاميرة جامعة على التعرف

 آلاسيوية الجامعات من شقيقاتها مع التعاون  ومجاالت فرص ومناقشة لبحث سانحة رصةف املعرض كان كما

 تقالهمان إمكانية على بالتعرف رغبتهم الجامعات في والطالب التدريس هيئة أعضاء من الزوار  من كثير  أبدى وقد

 .الدراسة أو  للعمل

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1570611
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1570611
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ل الرياضة اجملتمعية
ّ
 جامعة األمرية نورة تفع

 

  وقعت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للرياضة .

ل الجانبين في التوقيع معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد 
ّ
العميل , ومن جانب الهيئة صاحبة ومث

 السمو امللكي ألاميرة ريمة بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي 

وهدفت الاتفاقية إلى رفع معدالت ممارسة املرأة للنشاط البدني والوصول إلى مجتمع صحي رياض ي وذلك 

إشغالها ببرامج مشتركة تستهدف نشر ثقافة الرياضة املجتمعية للمنسوبات باالستفادة من منشآت الجامعة و 

عد جزًءا من 2030عام  %40إلى  %13والطالبات لرفع مستوى املشاركة املجتمعية في الرياضة من 
ُ
م والتي ت

  .2030رؤية اململكة 

سبوعين املش ي التي انطلقت من إوقامت ألاميرة ريمة بنت بندر بن سلطان بتكريم الطالبات املشاركات في فعالية 

  طالبة, حيث تم احتساب عدد الخطوات بواسطة تطبيق متخصص للمش ي. 200بمشاركة أكثر من 

 أكثر من 
ً
طالبة, ملمارسة أنواع مختلفة من  2700الجدير بالذكر أن املركز الترفيهي للطالبات يستقبل شهريا

ت, كما تتواجد اخصائيات تغذية تشرف على برامج الرياضات بإشراف فريق كوري متكامل لتدريب الطالبا

الحمية للطالبات, خاصة ملن يعانين من بعض ألامراض , كما تم افتتاح عيادة صحية خاصة في املركز لعمل 

  الاسعافات ألاولية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1571798
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 للبيئة القانوني بالتنظيم يوصي نورة األمرية جامعة يف اإلبداع لقاء
 الصحية البحثية

 نوانبع علمي لقاء أمس الاجتماعية الخدمة كلية أبحاث بمركز  ممثلة عبدالرحمن, بنت نورة ألاميرة جامعة نظمت

 مهارات , العلمي البحث في إلابداعية الطاقة توظيف آليات"  حاور م تناول  الذي ," العلمي البحث في الابداع لقاء" 

 اململكة ؤيةر  وتحقيق املجتمع قضايا خدمة في العلمي البحث في إلابداع دور  , العلمي البحث في الابداعي التفكير 

2030 ."  

 يف الجامعة اهتمام نأ اللقاء خالل كلمتها في اللعبون  جميلة الدكتورة الاجتماعية الخدمة كلية عميدة وأكدت

 ميدان و فه العلمي للبحث كبيرا اهتماما تولي التي املتقدمة الدول  مع نقف يجعلنا البحثية املراكز  هذه إنشاء

  .وتطورها الدول  القتصاد أساسية ودعامة خصب

 الطاقة يفتوظ آليات" عن ألاولى جلسته في اللقاء تناول  ثم البحث, أهمية عن وثائقيا فيلما اللقاء خالل وعرض

 مامإلا  جامعة في وألاكاديمي املدرب قدمها(  العلمي الابتكار ) بعنوان عمل ورقة في" العلمي البحث في الابداعية

 ويفتح لميةالع املكتبة يثري  العلمي الابتكار  أن أوضح الذي السيف, آل عبدهللا الدكتور  إلاسالمية سعود بن محمد

 أثر ) تناولت عمل بورقة العمار  عبدالعزيز  الدكتور  العليا الدراسات تاذواس املدرب تقدم كما للباحثين, آلافاق

 إلى بحاجة هاولكن لها الحد التي وقدراته العقل لطاقات توظيفا الابداع أن فيها بين(  العلمي البحث ثراء في ألابداع

 لروتينوا املكررة كار ألاف على ونقض ي ألافكار  وتتولد العلوم تتجدد الابداع توظيف خالل فمن , يستثمرها من

  .البحثية ألافكار  في العلمية التبعية ومن اململ

 سعود لكامل جامعة في التربية بكلية إلاسالمية الدراسات بقسم املعاصرة واملذاهب العقيدة أستاذة أوضحت بعده

 ُيعد تمر املس التطوير و  وإلابداع التجديد أن املقدمة العمل ورقة في السويلم أسماء الدكتورة ألاكاديمية والباحثة

  .وهادف مركب عقلي نشاط

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1573192
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1573192
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 العلوم ليةك وكيل تقديم من" العلمي البحث في الابداعي التفكير  مهارات" محور  اللقاء تناول  الثانية جلسته وفي

 دربةوامل إلاسالمية سعود بن محمد إلامام بجامعة املشارك الرياضيات تدريس وطرق  املناهج وأستاذ الاجتماعية

  أهم( العلمية البحوث في الابداع معايير ) العمل ورقة تناولت حيث ألاحمدي, سعادة الدكتورة ةالتربوي

 كما علمية,ال البحوث مجال في الابداع لتحقيق ألاكاديمية املؤسسات وفي الباحث في توافرها يجب التي املعايير 

 انيالشهر  هند للدكتورة مشترك بحثب املقدمة( العلمي البحث في الابداع معوقات) بعنوان عمل ورقة تناولت

كر   البريكان لولوة والدكتورة
ُ
 ملتقدمةا الدول  في أساسيا ركًنا به والاهتمام وطنية ضرورة العلمي البحث أن فيها ذ

  .له املعنوي  الدعم عن فضال  العلمي البحث لحقل املادي الانفاق بحجم الدول  هذه تتميز  إذ

 2030 ملكةامل رؤية وتحقيق املجتمع قضايا خدمة في العلمي البحث في الابداع دور " اللقاء في الثالث املحور  وتناول 

 دسعي بن النا الدكتورة سعود امللك جامعة في الاجتماعية الدراسات بقسم املشارك لألستاذ عمل ورقة في" 

 تضاعف فيها وكشفت(  2030 السعودية العربية اململكة رؤية تحقيق إلى طريقنا العلمي البحث في الابداع) بعنوان

 بحث 1400 من مرات عدة البحوث تضاعفت حيث املاض ي العشر  السنوات خالل املنشورة العلمية البحوث عدد

 في الابداع) ورقتها في اللعبون  جميلة الدكتورة وتناولت م,2013 عام في بحث 9000 نحو  إلى م 2006 عام في

  الارتكاز  تنموية استراتيجية كل على نيتعي أنه( 2030اململكة رؤية وتحقيق العلمي البحث
ً
 لعلميا البحث على كلية

  .قوي  تنافس ي اقتصاد لبناء

 تضم لكةاملم مستوى  على مركزية بيانات قاعدة انشاء: أبرزها جاء توصيات بعدة امللتقى في املشاركون  أوص ى وقد

 لباحثينا ورعاية النشر, عملية هيلوتس الباحثين لتوجيه والدولية والعربية املحلية العلمي النشر  أوعية جميع

 وتوفير  حيةالص البحثية للبيئة القانوني والتنظيم وأهلية, حكومية راعية جهات قبل من العلمية أبحاثهم وتمويل

 املبادرات تبني خالل من واستقطابهم املوهوبين الباحثين على الحفاظ املصادر, واملتعددة املناسبة املكتبات

 بوادر  عليهم ر تظه الذين املبدعين والطالبات الطالب وتبني وتطبيقا, فكرا املختلفة مراحلها في ودعمها إلابداعية

 أعضاء تدريب جببرام املستمر  الجامعات واهتمام البحثية, املشاريع في منهم والاستفادة وتأهيلهم الابداعي التفكير 

 أساسيا افدار  يشكل مما الدراسية املقررات في تطبيقه وتنظيم إلابداعي التفكير  مهارات على التعليمية الهيئة

 .املشاركين كرم اللقاء ختام وفي  .العلمي البحث في لإلبداع
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وة ومتانة اقتصاد اململكة مديرة جامعة األمرية نورة: امليزانية تؤكد ق
 يف رفاهية املواطن لتسهم

 

رفعت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل التهاني لخادم الحرمين 

 - حفظهم هللا -الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده ألامين ولسمو ولي ولي العهد 

  م. 2017هـ 1439/  1438اسبة صدور امليزانية العامة للدولة للعام املالي القادم بمن

ووصفت في تصريح بهذه املناسبة امليزانية العامة للدولة للعام املالي القادم بأنها ميزانية تؤكد قوة ومتانة اقتصاد 

  ن.اململكة ملا تحمله من مشاريع تنموية ستسهم بمشيئة هللا في رفاهية املواط

وأشادت الدكتورة هدى العميل بالكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين عند إعالن امليزانية العامة, 

على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وإلى سعي الدولة من خالل هذه امليزانية وبرامجها إلى  -أيده هللا  -وتأكيده 

ة, وتقوية وضع املالية العامة وتعزيز استدامتها, وإعطاء ألاولوية رفع كفاءة إلانفاق املالي والتشغيلي في الدول

للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم املواطن, وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته 

  في الناتج املحلي إلاجمالي.

امة للدولة جاءت متوافقة مع التطلعات وأضافت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن أن امليزانية الع

وأن ما يحظى به قطاع التعليم بصفة عامة والتعليم  2030والرؤية الوطنية  2020الكبرى لبرنامج التحول الوطني 

العالي بصفة خاصة يؤكد توجه الدولة الحكيم ملنح الطاقات الوطنية الشابة اهتماما كبيرا لتأهيلهم للبناء والعمل 

  علم واملعرفة وتحفيزهم على إلابداع والتميز.وتسليحهم بال

وأوضحت أن جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ستسخر كل طاقاتها البشرية وإمكاناتها املادية التي خصصت 

 عليه الجامعة منذ اعالن الرؤية  وهو ما تعمل 2030لها لتحقيق تطلعات املستقبل وفق رؤيه الوطن الطموحة 

سائلة هللا تعالى أن يجعل ميزانية هذا العام ميزانية خير وبركة لوطننا املعطاء وأن يحفظ والة واختتمت معاليها 

أمرنا ويسدد خطاهم وأن يعينهم على تحقيق تطلعاتهم في مواصلة البرامج التنموية في شتى املجاالت التي تخدم 

 الوطن واملواطن؛ وأن يحفظ على بالدنا أمنها ورخاءها واستقرارها.

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1573907
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1573907
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حرم أمري الرياض ترعى انطالق فعاليات أسبوع النزيل اخلليجي جبامعة 
 األمرية نورة

 

الرياض اليوم انطالق فعاليات ) أسبوع رعت صاحبة السمو ألاميرة نوره بنت محمد بن سعود حرم أمير منطقة 

النزيل الخليجي املوحد الخامس ( واملعرض املصاحب الذي نظمته جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في 

كلية الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع إدارة سجون منطقة الرياض ممثلة في شعبة إلاشراف النسوي بحضور 

رة هدى العميل و الوكيل املساعد لشؤون ألاسرة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية معالي مديرة الجامعة الدكتو 

لطيفة أبونيان ووكيالت الجامعة ومنسوبات الكلية والطالبات وتستمر الفعاليات مدى أربعة أيام وذلك بمركز 

  خدمات الطالبات بالجامعة.

 د املنظمين للفعالية التي تبرز دور املرأة السعوديةوأثنت راعية الحفل خالل تجولها في املعرض املصاحب على جهو 

ومشاركتها في الفعاليات املحلية والدولية والذي يعزز من مكانتها في املجتمع , مؤكدة أن فعالية النزيل الخليجي 

يل ز عبارة عن رسائل توعوية للمجتمع لألخذ بيد النزيل وأسرته والتعريف بالخدمات التي تقدمها إدارة السجون للن

, مبدية سعادتها بالعدد الهائل للبنات السعوديات املجّندات املشاركات والالتي لهن دور بارز في املحافظة على 

  ألامن املجتمعي النسائي.

واستهل الحفل بآيات من القرآن الكريم, ثم ألقت مديرة إلاشراف لسجون منطقة الرياض غادة الصقعبي كلمة 

ضور , مبينة أن هذه املناسبة تجسيد لحدث مهم , وهو أنه ألول مرة يكون مشاركة رحبت فيها براعية الحفل والح

 لرؤية اململكة 
ً
وهو ما يجعل هذه املناسبة فرصة للمرأة السعودية لتقديم حبها للوطن  2030للمرأة فيها تحقيقا

ناة بناء وتحويل املعاعلى شكل من أشكال العمل الاجتماعي النبيل لتتحدث فيها العقول النسائية عن عوامل ال

إلى معول بناء وليس هدم, , مشيرة إلى أن إدارة السجون بها طاقم أمني نسائي كامل متكامل بناًء على موافقة 

رسمية ومسبقة صادرة عن سمو أمير منطقة الرياض ومتابعه من مدير عام السجون ومدير السجون بمنطقة 

  الرياض الذين يستحقون من كل الشكر والتقدير.

بعد ذلك شاهد الجميع فيلما وثائقيا للخدمات املقدمة للنزيالت من انتاج وأداء طالبات كلية الخدمة الاجتماعية 

http://spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1573956
http://spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1573956
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  , ثم ألقت مشرفة سجن النساء بالدوادمي فائزة املقاطي قصيدة ) بنات سلمان( .

  ي املعرض.وفي الختام كرمت راعية الحفل معالي مديرة الجامعة واملشاركات والجهات املشاركة ف

وأوضحت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جميلة اللعبون في تصريحات لوكالة ألانباء السعودية أن 

مشاركة الكلية تأتي انطالقا من رسالة الجامعة املتمثلة في املساهمة الفاعلة في تفعيل الشراكة مع املجتمع بكافة 

وافق والتكامل ملجتمع واحد , وتغيير نظرة املجتمع وتوعية كافة مؤسساته في العملية إلاصالحية مما يحقق الت

شرائحه بأهمية رعاية واحتواء نزالء السجون وإلاصالحيات بالعمل على حمايتهم من التعرض للنبذ الاجتماعي 

  نحو غد أفضل ليكونوا أعضاء فاعلين في املجتمع.وألاخذ بيدهم 

أحد أهم املبادرات إلانسانية بمختلف برامجه وأنشطته لدعم واحتواء  وبّينت اللعبون أن أسبوع النزيل الخليجي

النزالء وأسرهم والتخفيف من الضغوط النفسية التي قد يتعرضون لها النزالء جراء تنفيذ فترة محكوميتهم 

ته يبالسجون بعيدا عن ذويهم, مشيرة إلى أهمية دعم املجتمع وأفراده للنزيل وأسرته وتحويل فترة قضاء محكوم

في السجون إلى نقطة تحول ايجابيه في حياته, مثمنة الدعم املتواصل والدور الريادي من قبل الحكومة الرشيدة 

لدعم السجناء داخل السجون وأسرهم وبعد إلافراج عنهم واملتابعة ملدى تحسن ألاداء في الخدمات الاجتماعية 

  وإلاصالحية والتأهيلية املقدمة لهم.

ملصاحب شاركت فيه عدة جهات منها : اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم بمنطقة يذكر أن املعرض ا

الرياض )تراحم( , وكالة وزارة الداخلية لألحوال املدنية مكتب مساعدة وكيل وزارة الداخلية لألحوال املدنية , 

سة ماعية للفتيات بالرياض ومؤساملكتب التعاوني للدعوة وإلارشاد وتوعية الجاليات بالربوة , دار الضيافة الاجت

رعاية الفتيات بالرياض , هيئة حقوق إلانسان , البيت العائلي في سجون منطقة الرياض , إدارة الوافدين في 

سجون منطقة الرياض , وزارة الصحة إدارة التوعية الصحية بصحة الرياض والقطاع الصحي الشمالي , إلادارة 

 العامة لسجن النساء , كلية الخدمة الاجتماعية , وفريق اوفاز التطوعي.العامة لسجن الدوادمي , إلادارة 
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 م 2016 ديسمبر 27-هـ 1438ربيع األول  28الثالثاء 

 نورة األمرية جامعة يف دورة البحثية الفرق جناح عوامل

 يومال عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة في املرأة ودراسات الاجتماعية البحوث في الواعدة ألابحاث مركز  أقام

 بحوث مركز  ومديرة الاجتماعية الخدمة أستاذ قدمتها( البحثية الفرق  نجاح )عوامل بعنوان تدريبية دورة

   الزامل. فهد بنت الجوهرة الدكتورة سعود امللك بجامعة إلانسانية الدراسات

 العمل ودعم والنوعي, الكمي البحثي إلانتاج لتكثيف يهدف البحثية الفرق  إنشاء أن الدورة خالل الزامل ينتوب

 وتوثيق احثاتالب بين تفاعلي مناخ خلق خالل من املشترك البحثي العمل وتعزيز  التخصصات, بين البيني البحثي

 تهناهتماما وتوجيه العليا الدراسات الباتوط الناشئات الباحثات قدرات تحسين إلى إضافة بينهم, الروابط

 ددع يقل أال  أهمها من ملعايير  يخضع املجموعات هذه دعم أن إلى مشيرة املستدامة, التنمية يخدم بما البحثية

 إشراك وضرورة املجموعة, أعضاء ضمن التخصصات تنوع مع باحثات, ثالث عن البحثية املجموعة عضوات

 ,(Interdisciplinary Research) الصفة بينية الناتجة البحوث تكون  وأن موعة,املج ضمن عليا دراسات طالبة

  . البحوث مركز  قبل من مدعوم بحث من مستمًدا املقدمة بالورقة املنشور  البحث يكون  وأال 

 نورة ألاميرة بجامعة املرأة ودراسات الاجتماعية البحوث في الواعدة ألابحاث مركز  مديرة أوضحت جانبها من

 ستوى م ورفع الجامعة في العلمي البحث تشجيع إلى تهدف سلسلة تعتبر  الدورات هذه أن الخمش ي سارة دكتورةال

 حل في واملساهمة املجتمع لخدمة تهدف والدراسات ألابحاث تلك أن حيث البحثية املشاريع في العاملين أداء

  ليكون  البحث يرقى وأن مشكالته ومواجهة قضاياه
ً
 تحقيقل أولوياته ورسم املجتمع حتياجاتا تحديد في مشاركا

  آلان العلمي البحث ويلقى, 2030 اململكة رؤية
ً
 يف فعالة مشاركة حكمهم في ومن التدريس هيئة أعضاء من إقباال

  . البحثية املشاريع من العديد

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1574348
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 م 2016 ديسمبر 28-هـ 1438ربيع األول  29األربعاء 

انطالق انتخابات اجمللس االستشاري الطالبي يف دورته الثالثة جبامعة 

 نورة األمرية

انطلقت بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن اليوم , التصويت النتخاب رئيسة وأمينة سر وأعضاء املجلس 

 عبر النظام الذي صممته إلاد
ً
ارة العامة لتقنية املعلومات الاستشاري الطالبي في دورته الثالثة الكترونيا

  .ةوالاتصاالت بالجامع

مقعدا موزعة على مختلف الكليات بالجامعة, وقد قامت  40طالبة يتنافسن على  111وبلغ عدد املرشحات 

جميع املرشحات خالل ألايام املاضية بتنفيذ حمالتهن الدعائية الانتخابية للتعريف بأنفسهن بين زميالتهن 

خابي الذي سيسعين إلى تحقيقه خالل فترة تواجدهن باملجلس, وسبق وأن تم إجراء املقابالت وببرنامجهن الانت

الشخصية لجميع املرشحات من قبل وكيالت شؤون الطالبات بالكليات الختيار املرشحات الكفؤ, وتستمر عضوية 

  املرشحات عامان دراسيان تجري بعدها انتخابات جديدة.

اري الطالبي في الدور املناط به في تنمية مهارات القيادة بإشراك الطالبات للمساعدة وتكمن أهمية املجلس الاستش

في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين املسيرة ألاكاديمية والخدمات املتنوعة التي توفرها الجامعة, إضافة إلى 

ه , ويلتزم املجلس بتحقيق أهدافإيصال صوت ومرئيات الطالبات إلى إدارة الجامعة عن طريق ممثالتهن بالكليات

 للوائح وألاحكام والقوانين املعمول بها في الجامعة.
ً
   وفقا
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 م 2016 ديسمبر 1-هـ 1438 ربيع األول 2 الخميس

 جامعة نورة تخصص جائزة لألفالم المتميزة عن الوعي الفكري

هة أمنية وأكادميية حتشد اجلهود لتحقيق األمن واحلصانة ج 15أكثر من 
 الفكرية للشباب

الجامعة تحشد الجهود لتعزيز الوعي ألامني وتحقيق ألامان الفكري ومجابهة املنظمات إلارهابية وخططها إلاجرامية 

 التي تستهدف الشباب 

الوعي الفكري وحماية الشباب من خصصت جامعة نورة جائزة ألفضل فيلم من إنتاج وإعداد منسوباتها عن 

ألافكار الضالة والذي سيتم تدشينها ضمن فعاليات ملتقى "دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري" وتنظمه كلية 

الخدمة الاجتماعية على مدى ثالثة ايام بحضور وتشريف حرم صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن نايف آل 

 سعود. 

ة الاجتماعية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن د. جميلة اللعبون, ان امللتقى وبينت عميدة كلية الخدم

 من املتحدثين والخبراء والشخصيات  15يشهد مشاركة فاعلة من أكثر من 
ً
جهة امنية وأكاديمية وحكومية, وعددا

ات الارهابية وخططها القيادية لحشد الجهود في تعزيز الوعي ألامني وتحقيق ألامان الفكري ومجابهة املنظم

 الاجرامية التي تستهدف الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 2030وأضافت اللعبون خالل حوار أجرته "الرياض" معها, بأن هذه املبادرة ماهي الا انطالقة لرؤية اململكة 

 الجامعة الى حماية النشء ومحاورتهم حول ألاحداث وقضايا العصر املستجدة.
ً
 وتجسيدا

ي البداية تتحدث جميلة اللعبون عميدة كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة نورة حول فكرة وموضوع امللتقى ف

والتي تؤمن بان الثروة الاولى للوطن هم الشباب, فخر بالدنا وضمان  2030بقولها: نبعت فكرة امللتقى من رؤية 

http://www.alriyadh.com/1551639
http://www.alriyadh.com/1551639
http://www.alriyadh.com/1551639
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ة مستحدثة وداخلية على الشباب, لذا كان مستقبله وارتبطت الرؤية بأحداث وقضايا العصر من تغيرات فكري

للخدمة الاجتماعية والجامعات وعلى رأسهم جامعة ألاميرة نوره بنت عبدالرحمن في محاولة لوضع رؤية دقيقة 

 عن منهج علمي لدور الخدمة الاجتماعية ودور التعليم والجامعة وتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب.

وعي الفكري لدى الطالب والطالبات الجامعيين, وتحديد آلاليات املتبعة لحماية أما أهداف امللتقى فهي تعزيز ال

الوعي الفكري لدى الشباب والشابات, ودور الخدمة الاجتماعية في حماية الوعي الفكري, باإلضافة إلى التعريف 

علمية ات ألابحاث البجهود اململكة العربية السعودية في تعزيز وحماية الوعي الفكري ملواطنيها وتحديد مستجد

وعن أهم املحاور التي سيناقشها امللتقى وأبرز املشاركين, تقول: من  لتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب والشابات.

اهم املحاور دور الخدمة الاجتماعية في تعزيز الوعي الفكري, مهددات الوعي الفكري, دور الجامعات في تعزيز 

ة لتعزيز الوعي الفكري. ومن أبرز املتحدثين اللواء مهندس منصور التركي,د. الوعي الفكري والتوجهات املستقبلي

عبدالرحمن الهدلق, اللواء ركن د. علي الرويلي, د. عبدهللا الرشود, د. عبدهللا الجاسر, الاستاذة د. سلمى 

 الدوسري, الاستاذة د. سارة الخمش ي, الاستاذة د. نجالء املبارك ود. الجازي الشبيكي.

ت الى ان ابرز الجهات ذات العالقة واملشاركة باملعرض املصاحب : وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, كرس ي واشار 

ألامير نايف, وزارة التعليم, املديرية العامة ملكافحة املخدرات, وحدة التوعية الفكرية بجامعة ألاميرة نورة, مركز 

ر الحضانة الاجتماعية, مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي ترابط لالستشارات ألاسرية بجامعة الاميرة نورة, دا

باملديرية العامة للسجون, مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني, املركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية, 

 إضافة الو بنوك محلية ومؤسسات وشركات.

لحماية املجتمع من الفكر الضال وأصحابه, وعن موضوع هذا امللتقى وتقييم إمكانية توحيد الجهود وتضافرها 

تشير اللعبون إلى حرص كلية الخدمة الاجتماعية ممثلة بعميدة الكلية ووكيلة الدراسات العليا من خالل اللجنة 

العلمية باختيار أكثر املواضيع التي لها دور في التأثير على الشباب وتمثل دور الجامعة وعضو هيئة التدريس واختيار 

ن املختصين في مجال والوعي الفكري والخدمة الاجتماعية والناس املؤثرين في هذا املجال ولهم خبرة واسعة نخبة م

 لها.

كما يقام على هامش امللتقى مجموعة من الورش التدريبية تتناول الحصانة الفكرية بين مكانة الفكر وقوى العقل, 

تعزيز الوعي الفكري باستخدام مهارات التفكير الناقد,  , ودور عضو هيئة التدريس في2030والوعي الفكري ورؤية 
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ومواقع التواصل الاجتماعي بين ألامن والخوف, باإلضافه إلى استثمار التطوع لتحقيق الوعي الفكري والاخصائي 

 الاجتماعي ودوره في ألامن الفكري.

 املستهدفون من امللتقى

م الشباب والشابات, وجميع املهتمين واملتخصصين في واوضحت د. اللعبون ان املستهدفين من هذا امللتقى ه

 املجال والدعوة عامة مجانية للرجال والنساء.

وحول تميز ملتقى الوعي الفكري عن غيره من امللتقيات التربوية, تقول: يميز ملتقى دور الخدمة الاجتماعية والوعي 

تمع هم الشباب. كما يضم نخبة من املتحدثين الفكري عن غيره انه يالمس املجتمع, فأكبر شريحة من شرائح املج

الذين لهم دور كبير في املجتمع, باإلضافة إلى حضور شخصيات قيادية بارزة ومشاركتهم في النقاش وإثراء الجلسات 

العلمية بخبراتهم العلمية والعملية, مضيفة "وال بد أن نشير إلى أن لخطة امللتقى الاعالمية دور فعال في إلاقبال 

م النشر عبر وت ير واملتزايد على برنامج امللتقى حيث تم النشر على موقع الجامعة الرسمي قبل انعقاده بأشهر الكب

الصحف الورقية وإلالكترونية وعبر الشاشات الخاصة باإلعالنات وعبر الحسابات الرسمية في مواقع التواصل 

( من منسوبات الجامعات وخارجها, كما تم 6000الاجتماعي, مما زاد من نسبة املسجلين والحضور الى اكثر من )

 تخصيص بريد إلكتروني للملتقى الستقبال جميع املشاركات واملسجالت في امللتقى".

 مسابقة أفضل فيلم

وعن الهدف من إطالق مسابقة أفضل فيلم مرافق للملتقى, وما معايير اختيار الفيلم الفائز, توضح اللعبون: أن 

قى عند مباشرة بين الشباب وذلك بحضورهم من خالل املشاركة بالفيلم والتي تتطلب الهدف نشر رسالة امللت

الحث والدراسة والتحري والعصف الذهني كما يتحقق بمشاركتهم توصيل رسالة بين ألاقران بـأهمية الوعي الفكري 

 الة امللتقى. بجميع الفئات على أن ال يتجاوز الفيلم دقيقتين وأن يكون رسالة الفيلم متوافقة مع رس

 حلول عملية

وتردف عميدة كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن.. من وجهة نظري تأثير برامج 

 ببحث مقدم 
ً
 رئيسيا

ً
التواصل الاجتماعي على الشباب خاصة في مجال ألامن الفكري, حيث يضم امللتقى عنوانا

لتواصل الاجتماعي على القيم والوعي الفكري للشباب وهي من مستجدات من أ. د سلمى الدوسري عن أثر وسائل ا

 عملية لها لالستفادة منها والحد من سلبياتها على الشباب.
ً
 العصر التي نتطلع ان نضع حلوال
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 رات صحية لدى طالبات جامعة نورةتعزيز تسع مها
يستعد مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي لتنظيم حملة توعوية صحية تحت عنوان "تاجك.. 

 صحتك", بمشاركة قسم التثقيف وتعزيز الصحة باملستشفى الجامعي, والنادي الصحي بالجامعة.

أن إقامة هذا البرنامج ينبثق من استراتيجية املستشفى  وأكد املدير التنفيذي للمستشفى, د. أحمد أبوعباة, إلى

التي تركز على أهمية التوعية الصحية وبرامج تعزيز الصحة, والدور املهم الذي يقوم به املستشفى تجاه الجامعة 

 للدور التعليمي والطبي.
ً
 إضافة

بادي, أن "تاجك.. صحتك" وأوضحت مديرة إدارة التثقيف وتعزيز الصحة باملستشفى الجامعي, د. فاطمة الع

يهدف إلى رفع الوعي املرتبط بالنمط الصحي اليومي, مثل التغذية, والرياضة, والضغوط النفسية, والنوم وأهمية 

الفحص املبكر, لدى الطالبات وأعضاء هيئة التدريس وإلاداريات والعامالت بالجامعة, كما تهدف الحملة 

ع تغيير السلوك غير الصحي داخل الحرم الجامعي. ولفتت د. العبادي إلى إلكساب الطالبات مهارة املشاركة في ُصن

أن "تاجك.. صحتك" يرتكز على نظرية تأثير ألاصدقاء على بعضهم البعض في اكتساب املهارات والقناعات مما 

ح , رو التخطيط, إلادارة زز تسع مهارات لدى الطالبات, هي:يساعد على صناعة التغيير, مؤكدة أن البرنامج يع

 عن 
ً
عمل الفريق, حل املشاكل, فن التسويق, الحفز, التواصل الصحي, البحث العلمي, الثقة بالنفس, فضال

 .تفعيل دور املرأة في برامج تعزيز الصحة
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خلدمة االجتماعية والوعي الفكري يف جامعة األمرية نورة.. ملتقى دور ا

 اليوم

تنطلق في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن صباح اليوم فعاليات ملتقى دور الخدمة الاجتماعية والوعي 

لوعي ا الفكري, وسيتخلل امللتقى الذي يمتد لثالثة أيام محاور عدة, ابتداًء من دور الخدمة الاجتماعية في تعزيز 

الفكري, ثم مهددات الوعي الفكري, إضافة إلى دور الجامعات في تعزيز الوعي الفكري, وختاما سيتم مناقشة 

التوجهات املستقبلية لتعزيز الوعي الفكري, ويأتي اليوم ألاول بجلستين, تناقش الجلسة الاولى جهود اململكة 

ات في تعزيز الوعي الفكري, وتناقش الجلسة الثانية دور العربية السعودية في تعزيز الوعي الفكري, ودور الجامع

عضو هيئة التدريس في تعزيز الوعي الفكري, وتجربة جامعة ألاميرة نورة في الوعي الفكري, بينما يناقش اليوم 

الثاني في جلسته ألاولى دور الخدمة الاجتماعية في تعزيز الوعي الفكري, والتوجيهات املستقبلية لتعزيز الوعي 

الفكري, فيما تناقش الجلسة الثانية مهددات ألامن الفكري على الشباب, وأثر استخدام وسائل التواصل 

الاجتماعي على القيم وألامن الفكري لدى الطالبات, وسيكون اليوم الثالث ختاما للفعاليات حيث سيتم اعالن 

 تدريبية.أسماء الفائزات بالفيلم الوثائقي, وتكريم املشاركات, وبعض الورش ال

من جهتها رحبت معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل باملشاركين واملشاركات وضيوف امللتقى 

موضحة أن هذا امللتقى يأتي ضمن أهداف الجامعة ورسالتها الوطنية السامية املتوافقة مع خطط الرؤية 

لى أن هذا امللتقى يهدف للتعريف بجهود اململكة وتوجيهات القيادة الرشيدة, وأشارت العميل إ 2030السعودية 

العربية السعودية في تعزيز وحماية الوعي الفكري ملواطنيها, وتعزيز الوعي الفكري لدى الطالب والطالبات 

الجامعيين, باإلضافة إلى تحديد آلاليات املتبعة لحماية الوعي الفكري لدى الشباب والشابات, وتحديد دور 

ية في حماية الوعي الفكري, ومستجدات ألابحاث العلمية لتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب الخدمة الاجتماع

 والشابات.

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1552654
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 رعاية حرم نائب خادم الحرمينجامعة األميرة نورة أطلقت ملتقى دور الخدمة االجتماعية والوعي الفكري ب

جرمية إرهابية أدت ملقتل  128اللواء الرتكي: اململكة تعرضت ألكثر من 
 مواطنًا ومقيمًا ورجل أمن 1147وإصابة 

 

أوضح اللواء منصور التركي املتحدث ألامني لوزارة الداخلية في كلمته التي ألقاها خالل امللتقى بأن اململكة تتعرض 

سبوق بمخططات ارهابية تهدف الى الاخالل بالنظام العام, موضحا ان الاستهداف بدا جليا من الستهداف غير م

( 1147هـ ونتج عنها مقتل واصابة اكثر من )1422( جريمة ارهابية تعرضت لها اململكة منذ عام 128خالل اكثر من )

دات الارهابية اسفرت عن تنفيذ مواطنا ومقيما ورجل أمن, موضحا ان متابعة الجهات ألامنية املختصة للتهدي

( مواجهات امنية مع العناصر الارهابية وأدت تلك الجهود بتوفيق هللا إلى احباط اهداف املخططات 109اكثر من )

لتنظيمات ارهابية ومالحقة ا ملتورطين, منوها إلى اهمية دور املواطنين واملقيمين في مكافحة الفكر املتطرف 

ة الداخلية في تعزيز قنوات التواصل معهم الستقبال بالغاتهم املشتبه بها التخاذ ومحاربة تمويله ودور وزار 

 الاجراءات الالزمة بشأنها.

وأردف اللواء منصور قائال: ان إلادراك بأن مسؤولياتنا الاجتماعية هي املحافظة على وحدة املجتمع ومقدرات 

د آلامن, حيث حرصت التنظيمات املتطرفة على املواطن هي الاساس في املواجهة مع كل من يستهدف هذا البل

استغالل خصوصية املرأة باململكة وما يوفره لها ذلك من احترام وتسهيالت في املعامالت والتنقالت, لتجنيدها 

وتوجيهها للقيام يما يخدم أهدافهم, كما تقمص عناصرها الهوية الوطنية للتداخل مع كل ما يتم تناوله من 

http://www.alriyadh.com/1552916
http://www.alriyadh.com/1552916
http://www.alriyadh.com/1552916
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ختلفة لتمرير الشائعات وتوجيه الحوارات واستهداف مشاعر الشباب بسياسات إلاحباط القضايا العامة امل

 وزعزعة ثقتهم باملستقبل.

جاء ذلك في ملتقى نظمته جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الخدمة الاجتماعية بعنوان )دور 

مللكي ألامير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل حرم صاحب السمو ا شرف الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري( على

, وبرعاية معالي مديرة الجامعة د. هدى العميل ويستمر ملدة -حفظه هللا-سعود نائب خادم الحرمين الشريفين 

 املؤتمرات الكبرى في مقر الجامعة. ثالثة ايام بقاعة

التصدي ملا تعيشه املجتمعات الاسالمية من جهتها أشارت د. هدى العميل أن امللتقى تدور محاوره وأنشطته حول 

أزمة فكرية ظهرت مالمحها بصور التطّرف وإلاقصاء والتنميط حتى وصلت الى التكفير  منذ حوالي ثالثة قرون من

مؤكدة ان امللتقى يهدف إلى تسليط الضوء على دور الخدمة الاجتماعية وقدرتها على املساهمة في  وإلارهاب,

 الامن الفكري  قضية من خالل تأمين بيئة فكرية داعمة و آمنه ألفراد املجتمع خاصة وان التعامل مع هذه ألازمة

اتساع حجم الفكر املنحرف وتعدد اشكاله والذي اصبح يهدد أمن واستقرار  وطنيا وعامليا مع باتت تشكل تحديا

 ورفاهية معظم شعوب العالم.

 إنجازات اململكة في شتى املجاالت  

ي اليوم ألاول من خالل نخبة من املتحدثين والخبراء في املجال ألامني جهود اململكة العربية وتناول امللتقى ف

عمل مقدمة من اللواء ركن د. على  السعودية في تعزيز الوعي الفكري وذلك من خالل عدة أوراق منها ورقة

شئة جتماعي والذي يتمثل في التنتناول فيها تاريخ اململكة في الاهتمام باألمن الا  من جامعة ألامير نايف الرويلي

والتعليم والصحة والتنمية الفكرية والثقافية, منوها بجهود برامج الرعاية الاجتماعية حفاظا على ألاسرة 

كما  السعودية, مشيرا الى تبني اململكة منهج السلف الصالح وهي عقيدة وسطية شاملة للفكر الديني والاجتماعي,

في تحقيق ألامن الفكري بإطالق برنامج )الرعاية الالحقة( حيث ُيعنى بتقديم الخدمات تحدث عن انجازات اململكة 

إلانسانية والاجتماعية للموقوف وإعادة دمجه في مجتمعه, موضحا ان الجهات املعنية تطلق بين الحين وآلاخر 

 برامج اعالمية توعوية وتثقيفية توضح خطورة الانحراف الفكري على ألامن القومي.
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ن الرويلي, أن ألافكار الاقتصادية أدت إلى انهيار دول فاعلة وعظمى كاالتحاد السوفيتي وبعض الدول ألاوروبية وبي

مالية, مؤكدا على أن الفكر  أزمة 124إلى  2008إلى  1970في حين تعرضت ألانظمة الرأسمالية العاملية منذ عام 

 في نجاح أو فشل الدول مم
ً
 كبيرا

ً
ا يجعل أمن الفكر الاقتصادي ضرورة ملحة للمحافظة الاقتصادي يلعب دورا

 التهديد والتخريب وسط املتغيرات العاملية املتسارعة. على الدول وحمايتها من 

 في وجه ألازمات الاقتصادية 
ً
 تجاوز النمو العالمي واستقرارا وثباتا

ً
واعتبر الرويلي ان الاقتصاد السعودي حقق نموا

رات مالية لشركات وبنوك كبرى نتيجة الفكر الاقتصادي الحكيم الذي ينتهجه قادة العاملية, والتي شهدت انهيا

 يمتاز بالقوة واملتانة والديناميكية.
ً
 اململكة ما جعل اقتصادها اقتصادا

وأضاف ان الاقتصاد السعودي يمتلك فكرا اقتصاديا عمالقا تشارك فيه مؤسسات حكومية هي املجلس ألاعلى 

ووزارة الاقتصاد والتخطيط. وزارة املالية. وزارة التجارة. والهيئة العامة لالستثمار, ما وضع لالقتصاد والتنمية, 

البالد ضمن الدول العشرين في الاقتصاد, وكأكبر دولة تمتلك احتياط بترول وتمتلك رابع صندوق سيادي في 

دوالرا, معتبرا انها مؤشرات تعكس  24530مليار دوالر في حين بلغ متوسط دخل الفرد في  632.3العالم تبلغ قيمته 

 حقيقة التدابير والسياسات الاقتصادية في بالدنا.

 دور الجامعات في رفع الوعي 

وتناولت ورقة عمل د. الجازي الشبيكي دور الجامعات في توجيه تفكير الشباب وصقل شخصياتهم وتكوين 

جيال لتحمل مسؤوليات املواطنة الصالحة بصفتها توجهاتهم, منوهة إلى ان الجامعة هي الجهة املناط بها اعداد ألا 

املحصلة الناضجة ملراحل التعليم املختلفة, مشيرة إلى ان على الجامعات اعادة النظر في أساليبها وأدواتها وإجراء 

د وطالبت الشبيكي بخط استراتيجية تضم وتوحد جهو  م املطلوب لتحقيق الهدف املنشود.التقييم ومن ثم التقوي

ن  مال سات التعليمية في اململكة في مواجهة والتصدي ملهددات الوعي الفكر مع أهمية التركيز على دور كاملؤس

وبدوره استعرض د. عبدالرحمن الهدلق مدير إدارة ألامن الفكري في وزارة الداخلية ورقة  الاستاذ واملنهج والاعالم.

قال فيها ان دور عضو هيئة التدريس ال يقتصر على عمل بعنوان دور عضو هيئة التدريس في تعزيز الوعي الفكري 

تعليم املهارات ألاساسية وانما في تحصين الطالب وحمايتهم من الانحرافات الفكرية, منوًها إلى ان تعزيز املواطنة 

والوعي الفكري من اهم املسببات التي تساعد على تحقيق أمن واستقرار الوطن والركيزة الاساسية للمشاركة 

ا كبيرا والقى املعرض املصاحب للملتقى نجاح بية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.الايجا

العمل  وزارة في إبراز دور الخدمة الاجتماعية وتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب وكان ابرز املشاركين في املعرض

التعليم, بنك الرياض, بنك ألاول, وحدة التوعية الفكرية والتنمية الاجتماعية )دار الحضانة الاجتماعية(, وزارة 

ئي مركز تدريب وتطوير القدرات النسا ,,بجامعة ألاميرة نورة, مركز ترابط لالستشارات ألاسرية بجامعة الاميرة نورة

 ومركز محمد بن نايف للمناصحة.  باملديرية العامة للسجون, ملركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية,
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 برامج حوارية يف جامعة نورة خلدمة اللغة العربية واحلوار
نظمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمعهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها حفل تدشين 

لحوارية )شاركيني( برعاية مديرة الجامعة د. هدى العميل وبحضور وكيالت الجامعة, باإلضافة إلى وفد البرامج ا

 من جزيرة موريشيوس كان في زيارة رسمية للمملكة.

وقالت عميدة معهد تعليم اللغة العربية د. نوال الثنيان: إن هذه البرامج تسهم في دمج الطالبة ألاجنبية باملجتمع 

كسبها خبرة لغوية باإلضافة إلى الخبرة الثقافية والحضارية والاجتماعية, مما يحقق بالغ ألاثر في ترسيخ الجامعي وت

 اللغة املرتبطة بالقيم إلانسانية املادية واملعنوية.
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 «العمل أخالقيات عن مبحاضرة «بوينج" مع شراكتها تدشن نورة ةجامع

 إلاستراتيجية ألاهداف أهم من أن" عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة مديرة العميل هدى الدكتورة أكدت

 واهبوم مهارات لتطوير  تسعى معتمدة مؤسسات مع عاملية بشراكات تدريبية برامج تبني نورة ألاميرة لجامعة

 ر وتطوي لدعم السعودية في" بوينج" شركة مع الجامعة شراكة" العميل ودشنت". وطالباتها الجامعة وباتمنس

 وقدمت ,"العمل أخالقيات" بعنوان نورة ألاميرة جامعة في محاضرة" بوينج" نظمت حيث ؛"الجامعة طالبات

 . ياوأفريق والهند ألاوسط الشرق  بمنطقة" بوينج" في العمل ألخالقيات املديرالعام هاريس, ديبورا املحاضرة

 ملهنية,ا ألاخالقيات حول  الوعي تعزيز  إلى تهدف التي" املحاضرة تقديم على" بوينج" لـ شكرها عن العميل وأعربت

 ".العمل لسوق  وتأهيلهن نورة ألاميرة جامعة طالبات في البشري  والستثمار 

 لها التي املواقف من مجموعة عرضت كما ها,ترسخ التي والوسائل العمل, أخالقيات بمصادر  هاريس وعرفت

 .خالقيةألا  املعايير  على ملوظفيها تقيمها في تعتمد املؤسسات من العديد بأن وأوضحت. العمل بأخالقيات عالقة

 تبنيل دوما نسعى بوينج في نحن: السعودية في بوينج رئيس جزار, عبدالقادر  بن أحمد املهندس قال جانبه من

 ةالشرك أنشطة من العديد ضمن املحاضرة هذه وتأتي مستوى, أعلى على وتطبيقه سؤولامل السلوك ثقافة

 وصقل ر وتطوي وإعدادهم والشابات الشباب حياة في التأثير  إلى تهدف والتي السعودي, املجتمع تجاه التعليمية

 ".الوظيفية مهاراتهم
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 نورة جامعة من طالبة 487 ختريج ترعى الرياض أمري حرم
 طالبة 487 تخريج حفل سعود آل محمد بنت نورة ألاميرة السمو  صاحبة الرياض منطقة أمير  سمو  حرم رعت

 عمادة نظمته الذي هـ 1437-1436 لعام البكالوريوس مرحلة من الشرف مراتب على وحاصالت عليا دراسات

 سالتدري هيئة وأعضاء الجامعة وعميدات وكيالت بحضور  عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة بجامعة الطالبات شؤون

 .الجامعة في املؤتمرات مركز  في وذلك الخريجات, وأمهات

 فيها رحبت كلمة العميل محمد بنت هدى. د الجامعة مديرة ألقت ثم الكريم, القرآن من بآيات الحفل واستهل

 ايةالرع هذه وأن الخريجات لبناتها ومشاركتها رعايتها شرف نالت الجامعة أن موضحة والحضور, الحفل براعية

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

 العالي تعليمبال امللتحقات نسبة ارتفاع في ساهم بالدنا في املرأة به تحظى الذي املستمر  الدعم إن: "العميل وقالت

 لىع تزيد بنسبة الابتعاث برامج املرأة تصدرت كما والطالبات, الطلبة مجموع من( %52) نسبتهن تجاوزت حيث

 السعوديات نسبة بلغت حيث العمل؛ مجاالت كافة في املرأة النخراط باإلضافة ,%13 يقارب بما الرجل أخيها

 نتيجة وذلك ,2015و 2011 عامي بين %600 إلى وصلت نمو  بنسبة %77 حوالي اصالخ القطاع في العامالت

 تعاليم عم يتفق بما التنمية مجاالت كافة في املرأة مشاركة تعزز  وقوانين تشريعات تضمنت شاملة إصالح عملية

 ".السمحاء إلاسالمية شريعتنا

 .معةالجا خريجات تفوق  من شاهدت بما عتزازهاوا فخرها عن كلمتها في محمد بنت نورة ألاميرة سمو  عبرت بعدها

 من ستمر م بدعم تأتي الغالي الوطن لهذا القطاعات كافة في واملتسارعة املتنامية املسيرة هذه إن: "سموها وقالت

 إلدراكه خاص بشكل املرأة رعايته شملت حيث ,-هللا حفظه- عبدالعزيز  بن سلمان امللك الشريفين الحرمين خادم

 لشريعةا مع يتفق بما وطنها لخدمة له املجاالت كافة فتح من البد الذي املجتمع نصف وأنها ألاجيال صانعة أنها

 على اعدهاتس متنوعة علمية تخصصات فتح في التوسع استمرار  مع متقدم بتعليم املرأة حظيت حيث إلاسالمية؛

 ".بوطننا يرتقي تكامل في لالرج أخيها بمؤازرة لألمام التنمية عجلة ودفع وطنها خدمة في املساهمة
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 لتطلعات يرتقي بما البشرية مخرجاتها تجويد على الحثيث وسعيها الجودة ثقافة تكريس في الجامعة منهج مؤكدة

  السعودي املواطن في أمرنا والة
ً
 .الخصوص وجه على السعودية واملرأة عموما

 االعلي الدراسات خريجات استلمت ماك الحفل, راعية على للسالم مسيرة في الخريجات اصطفت الختام وفي

 مديرة سلمت ثم سموها, من تكريمية دروعا البكالوريوس مرحلة من ألاولى الشرف مراتب على والحاصالت

 . والفنون  التصاميم كلية من طالبة إعداد من تذكارية لوحة الحفل لراعية الجامعة
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 م 2016 رديسمب 13-هـ 1438 ربيع األول 14 لثالثاءا

 جامعتا نورة وحممد اخلامس تبحثان القضايا اللسانية واألدبية
تعقد جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة محمد الخامس )الرباط( ملتقى مشتركا بين الجانبين ألاسبوع 

 املقبل.

الجامعتين ملناقشة وتسليط الضوء حول أبرز القضايا اللسانية وألادبية  يأتي ذلك ضمن إطار عقد الشراكة بين

في الدراسات املغربية السعودية تحت عنوان )قضايا اللسانيات وألادب في الدراسات املغربية والسعودية "مقاربات 

 ومراجعات"(.

املغربية( في  -)السعودية  وأكدت عميدة كلية آلاداب د. منى الدخيل أن هذا امللتقى يأتي ضمن طرح التجارب

خدمة قضايا اللسانيات وألادب, باإلضافة إلى تعزيز البحث العلمي املشترك بين الجامعتين, وإلاسهام في تجديد 

 مسارات البحث العلمي في تخصصات قسم اللغة العربية.
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 م 2016 ديسمبر 14-هـ 1438 ربيع األول 15 األربعاء

 «العمل أخالقيات عن مبحاضرة «بوينج" مع شراكتها تدشن نورة جامعة
 إلاستراتيجية ألاهداف أهم من أن" عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة مديرة العميل هدى الدكتورة أكدت

 واهبوم مهارات لتطوير  تسعى معتمدة مؤسسات مع عاملية بشراكات تدريبية برامج تبني نورة ألاميرة لجامعة

 ر وتطوي لدعم السعودية في" بوينج" شركة مع الجامعة شراكة" العميل ودشنت". وطالباتها الجامعة منسوبات

 وقدمت ,"العمل أخالقيات" بعنوان نورة ألاميرة جامعة في محاضرة" بوينج" نظمت حيث ؛"الجامعة طالبات

 . ياوأفريق والهند ألاوسط الشرق  بمنطقة" بوينج" في العمل ألخالقيات عاماملديرال هاريس, ديبورا املحاضرة

 ملهنية,ا ألاخالقيات حول  الوعي تعزيز  إلى تهدف التي" املحاضرة تقديم على" بوينج" لـ شكرها عن العميل وأعربت

 ".العمل لسوق  وتأهيلهن نورة ألاميرة جامعة طالبات في البشري  والستثمار 

 لها التي املواقف من مجموعة عرضت كما ترسخها, التي والوسائل العمل, أخالقيات ادر بمص هاريس وعرفت

 .خالقيةألا  املعايير  على ملوظفيها تقيمها في تعتمد املؤسسات من العديد بأن وأوضحت. العمل بأخالقيات عالقة

 تبنيل دوما نسعى بوينج في نحن: السعودية في بوينج رئيس جزار, عبدالقادر  بن أحمد املهندس قال جانبه من

 ةالشرك أنشطة من العديد ضمن املحاضرة هذه وتأتي مستوى, أعلى على وتطبيقه املسؤول السلوك ثقافة

 وصقل ر وتطوي وإعدادهم والشابات الشباب حياة في التأثير  إلى تهدف والتي السعودي, املجتمع تجاه التعليمية

 ".الوظيفية مهاراتهم
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 م 2016 ديسمبر 17-هـ 1438 ع األولربي 18 السبت

 االجتماعية اخلدمة دور ملتقى يف الرياض تعليم جناح تزور العهد ويل حرم
 الفكري والوعي

 زير و  الوزراء مجلس رئيس نائب العهد ولي عبدالعزيز  بن نايف بن محمد ألامير  امللكي السمو  صاحب حرم أشادت

 الوطني الوقائي بالبرنامج عبدالعزيز  بن سلطان بنت ريما ألاميرة امللكي السمو  صاحبة - هللا حفظه - الداخلية

 الذي "الفكري  والوعي الاجتماعية الخدمة دور " التوعوي  للملتقى رعايتها خالل وذلك" فطن" والطالبات للطالب

 مقر ب الكبرى  املؤتمرات قاعة في الاجتماعية الخدمة ليةبك ممثلة عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة نظمته

 .الجامعة

 بحاجة نناأ امللتقى في املشاركة الرياض بمنطقة للتعليم العامة إلادارة جناح على اطالعها بعد ريما ألاميرة وقالت

 .هللا بإذن القادمة أجيالنا ولحماية وبناتنا ابنائنا لتوعية البرامج هذه ملثل

 وجهود عمالأ بعرض تميز ( فطن) لبرنامج بجناح امللتقى في الرياض بمنطقة للتعليم العامة إلادارة تشارك وقد هذا

 .الرياض منطقة مدارس مختلف من ومعلمات طالبات

 نجالء. د طنف لبرنامج التنفيذية اللجنة رئيسة الرياض بتعليم التعليمية للشؤون العام املدير  مساعدة وأوضحت

 طالبلل النفس ي التحصين وهي وأهدافه بالبرنامج واملجتمع الطالبات تعريف إلى تهدف املشاركة أن الزامل

 جتماعية,والا  الدينية, القيم بتعزيز  املنحرفة وألافكار  الخطرة, والسلوكيات املخدرات, من لوقايتهم والطالبات

 الزائرات تزويد تم أنه مشيرة ,الحسنة والسلوكيات إلايجابية والاجتماعية الشخصية املهارات وتعزيز  وألاخالقية

 .به الخاصة الهادفة باملنشورات

 من وعدد نورة ألاميرة جامعة ومنسوبات طالبات من الزائرات من العديد فطن وجناح املعرض استقبل وقد هذا

 .الضيوف
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 والفتيات, بابشال لدى املستقبلية والتوجهات الفكري  الوعي تعزيز  إلى أيام ثالثة ملدة استمر  الذي امللتقى ويهدف

 تجداتمس وتحديد الفكري  الوعي ومهددات ملواطنيها, الفكري  الوعي وحماية تعزيز  في اململكة بجهود والتعريف

 .العلمية ألابحاث

 تنوعةم املشاركات كانت كما الشباب, لدى الفكري  الوعي وتعزيز  الاجتماعية الخدمة دور  إبراز  في املعرض ونجح

 التعليم وزارة: املعرض في املشاركين أبرز  وكان املعرض في ليةوألاه الحكومية الجهات من

 ,نورة ألاميرة بجامعة الفكرية التوعية وحدة و  ,( الاجتماعية الحضانة دار ) الاجتماعية والتنمية العمل وزارة و  

 جتماعية,الا  والبحوث للدراسات الوطني واملركز  للسجون, العامة باملديرية النسائي القدرات وتطوير  تدريب ومركز 

 .للمناصحة نايف بن محمد ومركز 
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 م 2016 ديسمبر 19-هـ 1438 ربيع األول 20 االثنين

 اليوم تنطلق «لأللعاب اخلاطئة للممارسة السلبية اآلثار"

الن نورة وجامعة الرياضة هيئة
ّ
 "ماشراكته تفع

 وكيل بحضور  عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة وجامعة للرياضة العامة الهيئة بين الشراكة تفعيل برامج أول  انطلق

 الرياضة فةثقا نشر  في للتوسع سلطان بن بندر  بنت ريمة ألاميرة النسائي للقسم للرياضة العامة الهيئة رئيس

 العديد اركةبمش لتنفيذها الرياضة هيئة تسعى التي يةالاستراتيج املشروعات أحد ضمن ممارستها على والتشجيع

 ةالشراك تفعيل برامج أول  وتمثل. الرياضية منشآتها من الاستفادة خالل من والخاصة الحكومية الجهات من

رمت والذي املش ي بفعالية
 
 بنت نورة ألاميرة جامعة مديرة بحضور  املشاركات الطالبات ريمة ألاميرة فيه ك

 .العميل هدى كتورةالد عبدالرحمن

 ياضةالر  هيئة بين الشراكة برامج أول  نجاح على نورة ألاميرة جامعة ملديرة شكرها بندر  بنت ريمة ألاميرة وقدمت

  ناجحة, نوعية ببرامج املجتمعية املساهمة في ريادتها جسدت الجامعة: »وقالت والجامعة,
ً
 من ملزيد متطلعة

 . «الفعالية هذه في املشاركات الطالبات ونشكر  املقبلة املرحلة خالل أخرى  جامعات مع التعاون 
ً
 هنأن موضحة

 إلى %13 من الرياضة ممارس ي نسبة بارتفاع 2030 اململكة رؤية أهداف أحد تحقيق في ألاساس العنصر  يمثلن

 عنوانب التوعوي  البرنامج فعاليات الاثنين اليوم للرياضة العامة الهيئة تطلق أخرى  جهة من. م2030 عام في 40%

 امللك جامعةو  الداخلية وزارة مع بالتعاون  «مستقبلية تربوية رؤية..والتقليدية إلالكترونية ألالعاب بين ألاطفال»

 خداماست على املترتبة باملخاطر  أمورهم وأولياء الطالب لدى الوعي تعزيز  في للمساهمة أيام ثالثة ملدة سعود

 توعوي  برنامجل للرياضة العامة الهيئة تنظيم ضمن لها املثلى اماتباالستخد التعريف كذلك إلالكترونية, ألالعاب

 
ً
 أولياءو  الطالب توعوية شأنها من التي الوسائل توضيح في دورها واستشعار  املجتمعية مسؤوليتها من انطالقا

 وشخصيته ولغته وسلوكه وقيمه الطفل صحة على لأللعاب الخاطئة املمارسة على املترتبة السلبية وآلاثار  أمورهم

 .عام بشكل
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 م 2016 ديسمبر 21-هـ 1438 ربيع األول 22 األربعاء

  نورة جامعة يف املخدرات أضرار عن متنقل معرض 

 بي,الالط وإلارشاد التوجيه وكالة في ممثلة عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة بجامعة الطالبات شؤون عمادة نظمت

 
ً
  معرضا

ً
  توعويا

ً
 التعاون ب املخدرات, بأضرار  للتوعية الوكالة وأنشطة برامج ضمن الجامعة, كليات جميع في متنقال

 .الرياض بمنطقة املكافحة ومديرية املخدرات, ملكافحة الوطنية للجنة العامة ألامانة مع

 هـ, 1438/ 3/ 15و هـ 1438/ 1/ 18 ةالفتر  خالل واستمرت كلية, كل في يومين ملدة املعرض فعاليات وأقيمت

 اتعين وعرض املخدرات, أنواع على للتعرف للطالبات الفرصة وإتاحة املخدرات, بأضرار  التعريف إلى وتهدف

 .البالغاتو  الاستشارات لتلقي التواصل بأرقام الطالبات وتزويد املستخدمة, التهريب أساليب توضيح تشبيهية

 الاستفسارات جميع على وإلاجابة للطالبات, إرشادية ومنشورات مطويات, يعتوز  املعرض خالل من كذلك وتم

 والطالبات, وإلادارية, التعليمية الهيئة أعضاء من الجامعة منسوبات جميع إلى موجه إنه حيث والتساؤالت,

 .الجامعة في ألامن ومنسوبات للطالبات, الجامعي السكن ومنسوبات
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 م 2016 ديسمبر 26-هـ 1438ول ربيع األ 27 االثنين

 مديرة جامعة نورة: املواطن حمور اهتمام خادم احلرمني

رفعت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل التهاني لخادم الحرمين 

ولصاحب السمو امللكي ألامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب  الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولصاحب السمو امللكي ألامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد 

عام املالي مة للدولة للبمناسبة صدور امليزانية العا -حفظهم هللا  -النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 

ووصفت في تصريح بهذه املناسبة امليزانية العامة للدولة للعام املالي القادم والتي  م. 2017هـ 1438/1439القادم 

( ستمئة واثنين وتسعين 692( ثمانمئة وتسعين مليار ريال وإيراداتها املتوقعة بمبلغ )890قدرت إيراداتها بمبلغ )

ية تؤكد قوة ومتانة اقتصاد اململكة ملا تحمله من مشروعات تنموية ستسهم بمشيئة هللا في مليار ريال بأنها ميزان

رفاهية املواطن.وأشادت الدكتورة هدى العميل بالكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين عند إعالن 

ة وإلى سعي الدولة من خالل هذه امليزانيعلى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي  -أيده هللا  -امليزانية العامة, وتأكيده 

وبرامجها إلى رفع كفاءة إلانفاق املالي والتشغيلي في الدولة, وتقوية وضع املالية العامة وتعزيز استدامتها, وإعطاء 

ألاولوية للمشروعات والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم املواطن, وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة 

مته في الناتج املحلي إلاجمالي. وأضافت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أن امليزانية العامة للدولة مساه

وأن ما يحظى به قطاع  2030والرؤية الوطنية  2020جاءت متوافقة مع التطلعات الكبرى لبرنامج التحول الوطني 

ه الدولة الحكيم ملنح الطاقات الوطنية الشابة التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة يؤكد توج

اهتماما كبيرا لتأهيلهم للبناء والعمل وتسليحهم بالعلم واملعرفة وتحفيزهم على إلابداع والتميز.وأوضحت أن 

جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ستسخر كل طاقاتها البشرية وإمكاناتها املادية التي خصصت لها لتحقيق 

وفي ختام  وهو ما تعمل عليه الجامعة منذ اعالن الرؤية . 2030بل وفق رؤيه الوطن الطموحة تطلعات املستق

تصريحها؛ سألت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن هللا تعالى أن يجعل ميزانية هذا العام ميزانية 

على تحقيق تطلعاتهم في مواصلة خير وبركة لوطننا املعطاء وأن يحفظ والة أمرنا ويسدد خطاهم وأن يعينهم 

 البرامج التنموية في شتى املجاالت التي تخدم الوطن واملواطن؛ وأن يحفظ على بالدنا أمنها ورخاءها واستقرارها.

http://www.alriyadh.com/1558007
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ة االجتماعية والوعي الفكري جبامعة بنك الرياض يرعى ملتقى اخلدم
 األمرية نورة

كّرمت صاحبة السمو امللكي ألاميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز آل سعود بنك الرياض الراعي الذهبي مللتقى 

 بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن, تحت 
ً
دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري الذي أقيمت فعالياته مؤخرا

 سموها الكريم. رعاية

واستلمت مديرة فرع بنك الرياض في جامعة ألاميرة نورة, السيدة أمل العجمي الدرع التكريمي, معربة بدورها عن 

اعتزاز البنك بهذا التكريم الذي يتوج جهود البنك في خدمة املجتمع وتنمية الوعي الفكري من خالل رعايته ودعمه 

 سهم بتحسين واقع املجتمع املحلي وتمكين ألافراد.للبرامج واملشاريع واملبادرات التي ت

وأشارت العجمي إلى أن رعاية البنك لهذه الفعالية تنطلق من انسجام أهداف امللتقى مع رؤية البنك ودوره  

 للشراكة املميزة التي تربط بنك الرياض بجامعة ألاميرة نورة, وحرصه  الوطني في
ً
تعزيز الوعي الفكري وامتدادا

 لى رعاية ودعم الفعاليات التي تقيمها الجامعة بما يحقق أهدافها املنشودة.الدائم ع

وبحث امللتقى تحديد آلاليات املتبعة لحماية الوعي الفكري لدى الشباب والشابات, وتحديد دور الخدمة 

حماية الوعي و  الاجتماعية في حماية الوعي الفكري, إضافة إلى التعريف بجهود اململكة العربية السعودية في تعزيز 

 الفكري ملواطنيها, وتحديد مستجدات ألابحاث العلمية بهذا الخصوص.

وتضمن امللتقى في اليوم ألاول والثاني جلسات نقاش بحضور متحدثين ومتخصصين من كافة املجاالت, وأما في 

ية في دمة الاجتماعاليوم الثالث فكان يحتوي على ورش عمل, فيما شملت املحاور الرئيسية للملتقى على دور الخ

تعزيز الوعي الفكري, ومهددات الوعي الفكري, ودور الجامعات في تعزيز الوعي الفكري, والتوجهات املستقبلية 

  لتعزيز الوعي الفكري.

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1557950
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عى انطالق أسبوع النزيل اخلليجي جبامعة األمرية حرم أمري الرياض تر
 نورة

رعت صاحبة السمو ألاميرة نورة بنت محمد بن سعود حرم أمير منطقة الرياض امس انطالق فعاليات )أسبوع 

النزيل الخليجي املوحد الخامس( واملعرض املصاحب الذي نظمته جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في 

الاجتماعية بالتعاون مع إدارة سجون منطقة الرياض ممثلة في شعبة إلاشراف النسوي بحضور  كلية الخدمة

معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل والوكيل املساعد لشؤون ألاسرة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 

ز مدى أربعة أيام وذلك بمرك لطيفة أبونيان ووكيالت الجامعة ومنسوبات الكلية والطالبات وتستمر الفعاليات

 خدمات الطالبات بالجامعة.

وأثنت راعية الحفل خالل تجولها في املعرض املصاحب على جهود املنظمين للفعالية التي تبرز دور املرأة السعودية 

ليجي خومشاركتها في الفعاليات املحلية والدولية والذي يعزز من مكانتها في املجتمع, مؤكدة أن فعالية النزيل ال

عبارة عن رسائل توعوية للمجتمع لألخذ بيد النزيل وأسرته والتعريف بالخدمات التي تقدمها إدارة السجون للنزيل, 

مبدية سعادتها بالعدد الهائل للبنات السعوديات املجّندات املشاركات والالتي لهن دور بارز في املحافظة على ألامن 

 املجتمعي النسائي.

من القرآن الكريم, ثم ألقت مديرة إلاشراف لسجون منطقة الرياض غادة الصقعبي كلمة واستهل الحفل بآيات 

رحبت فيها براعية الحفل والحضور, مبينة أن هذه املناسبة تجسيد لحدث مهم, وهو أنه ألول مرة يكون مشاركة 

 لرؤية اململكة 
ً
ودية لتقديم حبها للوطن وهو ما يجعل هذه املناسبة فرصة للمرأة السع 2030للمرأة فيها تحقيقا

على شكل من أشكال العمل الاجتماعي النبيل لتتحدث فيها العقول النسائية عن عوامل البناء وتحويل املعاناة 

إلى معول بناء وليس هدم, مشيرة إلى أن إدارة السجون بها طاقم أمني نسائي كامل متكامل بناًء على موافقة رسمية 

قة الرياض ومتابعه من مدير عام السجون ومدير السجون بمنطقة الرياض ومسبقة صادرة عن سمو أمير منط

 الذين يستحقون من كل الشكر والتقدير.

http://www.alriyadh.com/1558005
http://www.alriyadh.com/1558005
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بعد ذلك شاهد الجميع فيلما وثائقيا للخدمات املقدمة للنزيالت من انتاج وأداء طالبات كلية الخدمة الاجتماعية, 

 يدة )بنات سلمان(.ثم ألقت مشرفة سجن النساء بالدوادمي فائزة املقاطي قص

 وفي الختام كرمت راعية الحفل معالي مديرة الجامعة واملشاركات والجهات املشاركة في املعرض.

وأوضحت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جميلة اللعبون في تصريحات لوكالة ألانباء السعودية أن 

ة ي املساهمة الفاعلة في تفعيل الشراكة مع املجتمع بكافمشاركة الكلية تأتي انطالقا من رسالة الجامعة املتمثلة ف

مؤسساته في العملية إلاصالحية مما يحقق التوافق والتكامل ملجتمع واحد , وتغيير نظرة املجتمع وتوعية كافة 

شرائحه بأهمية رعاية واحتواء نزالء السجون وإلاصالحيات بالعمل على حمايتهم من التعرض للنبذ الاجتماعي 

 خذ بيدهم نحو غد أفضل ليكونوا أعضاء فاعلين في املجتمع.وألا 

وبّينت اللعبون أن أسبوع النزيل الخليجي أحد أهم املبادرات إلانسانية بمختلف برامجه وأنشطته لدعم واحتواء 

النزالء وأسرهم والتخفيف من الضغوط النفسية التي قد يتعرضون لها النزالء جراء تنفيذ فترة محكوميتهم 

جون بعيدا عن ذويهم, مشيرة إلى أهمية دعم املجتمع وأفراده للنزيل وأسرته وتحويل فترة قضاء محكوميته بالس

في السجون إلى نقطة تحول ايجابية في حياته, مثمنة الدعم املتواصل والدور الريادي من قبل الحكومة الرشيدة 

ملدى تحسن ألاداء في الخدمات الاجتماعية  لدعم السجناء داخل السجون وأسرهم وبعد إلافراج عنهم واملتابعة

وإلاصالحية والتأهيلية املقدمة لهم. يذكر أن املعرض املصاحب شاركت فيه عدة جهات منها: اللجنة الوطنية 

لرعاية السجناء وأسرهم بمنطقة الرياض )تراحم(, وكالة وزارة الداخلية لألحوال املدنية مكتب مساعدة وكيل 

وال املدنية, املكتب التعاوني للدعوة وإلارشاد وتوعية الجاليات بالربوة, دار الضيافة وزارة الداخلية لألح

الاجتماعية للفتيات بالرياض ومؤسسة رعاية الفتيات بالرياض, هيئة حقوق إلانسان, البيت العائلي في سجون 

الصحية بصحة الرياض  منطقة الرياض, إدارة الوافدين في سجون منطقة الرياض, وزارة الصحة إدارة التوعية

والقطاع الصحي الشمالي, إلادارة العامة لسجن الدوادمي, إلادارة العامة لسجن النساء, كلية الخدمة الاجتماعية, 

 وفريق اوفاز التطوعي.
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 كاة جبامعة نورة يقدم سيناريوهات حية يف مؤمتر احملاكاة الصحيةمركز احملا
 

 التعريف بمركز دعم الحياة وتدريب الزائرين

شارك مركز املحاكاة وتنمية املهارات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في املؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية 

وأقام خمس ورش عمل: حول "تطوير برنامج تدريبي متعدد اللجنة العلمية باملؤتمر  في املركز, وأسهم 2016

التخصصات", و"تطوير مهارات صنع القوالب ومفهومها", و"تشغيل أجهزة املحاكاة عالية الدقة", و"تطوير 

 سناريوهات املحاكاة الطبية", والورشة الخامسة عن إنشاء مركز املحاكاة.

لتنفيذي بمستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بأن وقال د. أحمد بن محمد أبو عباة املدير العام ا

الكفاءات الوطنية في مجال املحاكاة الصحية وربطهم بالجهات ألاخرى في  بناء إلى يهدف املؤتمرمشاركة املركز في 

راكز التخصص, واعتماد آلية التدريب باستخدام املحاكاة الصحية و ألية ترخيص وإعادة ترخيص ألافراد و امل ذات

 في املجال.

وتابع: قام فريق مركز املحاكاة بالتعاون مع فريق الطوارئ بمستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بتنفيذ 

عن انفجار قنبلة وإصابة جندي في الحد الجنوبي وتلقيه الاستجابة واملساعدة من جندي  عمل محاكاة لسيناريو

قلبي له وإلاسعافات ألاولية الالزمة وعرض تجربة ما قد يمر به الجنود آخر مع فريق الطوارئ وعمل إلانعاش ال

 ألابطال, واستمر عرض السيناريو ملدة يومين.
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 والدكتورة هدى العميل بحضور األميرة ريمة بنت بندر

توقيع اتفاقية تعاون بني هيئة الرياضة وجامعة األمرية نورة واللجنة 
  األوملبية

 

برمت اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للرياضة وجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن واللجنة ألاوملبية العربية 
ُ
أ

يع على ممارستها ضمن أحد املشاريع إلاستراتيجية التي السعودية بهدف التوسع في نشر ثقافة الرياضة والتشج

تسعى هيئة الرياضة لتنفيذها بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وألاهلية من خالل الاستفادة من منشآتها 

 الرياضية. 

لنسائي ا وجرى توقيع الاتفاقية بحضور ألاميرة ريمة بنت بندر بن سلطان وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم

ومعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل, وبموجب املذكرة تقوم الجامعة باملساهمة في رفع معدالت ممارسة 

املرأة للنشاط البدني والوصول إلى مجتمع صحي رياض ي وذلك باالستفادة من منشآت الجامعة وإشغالها ببرامج 

 . مشتركة تستهدف نشر ثقافة الرياضة من أجل مجتمع صحي

عد أكبر جامعة نسائية في العالم نظًرا 
ُ
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن والتي ت

لتوجه الجامعة الداعم لرياضة املرأة وملا تمتلكه الجامعة من منشآت رياضية على مستوى عالمي مما سيساهم 

 ملام بأهميتها في الحياة العامة. في خلق الدافع لدى الطالبات ملمارسة الرياضة وإلا

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مشروع الهيئة العامة للرياضة واللجنة ألاوملبية العربية السعودية 

عد جزًءا من رؤية اململكة 2030عام  %40إلى  %13لرفع مستوى املشاركة املجتمعية في الرياضة من 
ُ
م والتي ت

2030 . 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161130/sp18.htm
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http://www.al-jazirah.com/2016/20161130/sp18.htm


53 

نت بندر بن سلطان عقب توقيع اتفاقية التعاون أكدت على ثقتها في نجاح برامج وفعاليات الرياضة ألاميرة ريمة ب

املجتمعية ودورها في رفع معدل الوعي بأهمية الرياضة في املجتمع, معتبرة هذه الخطوة تجسيًدا للشراكة الحقيقية 

ا املؤسسات التعليمية والتربوية ملا لهذه بين الهيئة العامة للرياضة والقطاعات الحكومية ألاخرى وفي مقدمته

 الجهات من دور فاعل وأساس ي في برامج رياضة املجتمع. 

سررت كثيًرا بما شاهدته اليوم من إمكانات كبيرة لجامعة ألاميرة نورة وما »وأضافت ألاميرة ريمة في تصريحها: 

 يًرا على أن تكون لدينا العديد من البرامجوجدته من عمل متميز وتنظيم رائع ورغبة صادقة في التعاون شجعني كث

 في الوقت نفسه شكرها ملديرة الجامعة ومنسوباتها «والفعاليات املشتركة خالل الفترة املقبلة مع الجامعة
ً
, مقدمة

 على الاهتمام الكبير الذي سيكون محفًزا للنجاح وتحقيق ألاهداف املأمولة من هذه الاتفاقية بإذن هللا. 
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  أسبوع ريادة األعمال يف جامعة األمرية نورة

عدد من , باحتفلت كلية إلادارة وألاعمال في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن باألسبوع العالمي لريادة ألاعمال

الدورات وورش العمل, باإلضافة للقاءات مع رياديات جامعيات لالستفادة من خبراتهن, مع مسابقة لتعزيز مفهوم 

ريادة ألاعمال للطالبات, ولتشجيع الطالبات على تعزيز الحس الريادي لديهن, من جهتها قالت عميدة كلية إلادارة 

 للمبتكرين وألاعمال بالجامعة الدكتورة تغريد السديس, 
ً
د أكبر فعالية عاملية تنظم خصيصا أّن هذا ألاسبوع ُيع 

وصانعي الوظائف الذين ينشئون مشاريع واقعية كانت مجرد أفكار, مما يؤدي الرتفاع املستوى الاقتصادي 

واملعيش ي, والتي تعزز من جودة ورفاهية إلانسان, حيث يلهم ألاشخاص في كل العالم عبر ألانشطة املحلية 

عاملية التي صممت ملساعدتهم على اكتشاف إمكاناتهم وقدراتهم الكامنة, مشيرة إلى أّن الفعاليات واملسابقات وال

تيهئ املبتكرين وصّناع املشاريع املبتدئة, للتعرف على أشخاص بنفس الاهتمامات والتواصل معهم لبناء عالقات, 

طالبات على بناء خارطة طريق ناجح لريادة ألاعمال وأكدت السديس أّن الجامعة تبذل الجهود في سبيل تشجيع ال

 قبل الانتقال إلى «ألاسهل»التعاونية على مدى السنوات املقبلة, وكذلك تشجيعهن على البدء مع املبادرات 

ل من املخاطر 
ّ
 والتي تحّقق أعلى الفوائد, وهذا النهج يسمح ببناء القدرات الداخلية, ويقل

ً
الالتزامات ألاكثر تعقيدا

لكامنة, وذلك بهدف تعريف طالبات جامعة ألاميرة نورة بموضوع ريادة ألاعمال, وإيجاد فرص ملشاريع الطالبات ا

 إلى تعريف الطالبات بفوائد ريادة ألاعمال من خالل ألانشطة املختلفة, وتحفيزهن 
ً
الناجحة, كما يهدف أيضا

تنمية والتطوير, وذلك من خالل نشر نماذج الستكشاف أفكار جديدة للمشاريع الخاصة بهن, واملشاركة في ال

ناجحة وأمثلة تمّيزت في مجاالت مختلفة في الريادة, ونوهت السديس ملسابقة ضاعفها التي تعتمد على تمويل 

, حيث تبدأ الطالبة خالل أسبوع ريادة ألاعمال )
ً
( بتشغيل هذا 12-1-11-27الطالبات بمبلغ مادي صغير جدا

بل لجنة متخصصة املبلغ الصغير بأعلى عا ئد, إضافة لقيمة ابتكارية, وسيتم اختيار خمس فائزات باملسابقة من قِّ

  خالل )ساعة( ضمن فعاليات آخر أيام أسبوع الريادة.
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 م 2016 ديسمبر14-هـ 1438 ربيع األول 15 االربعاء

 اليوم صباح.. مغربية –بشراكة سعودية 

 يف جامعة األمرية نورة« قضايا اللسانيات"انطالق ملتقى 

 جامعة يف «ومراجعات مقاربات» والسعودية املغربية الدراسات في وألادب اللسانيات قضايا» ملتقى اليوم ينطلق

 رئيسة ةكلم تعقبها دخيل,ال منى الدكتورة آلاداب كلية لعميدة بكلمة الرياض, في عبدالرحمن, بنت نورة ألاميرة

 قى,امللت موضوع حول  مداخلة الغذامي عبدهللا: الدكتور  يلقي ثم الحمدان, هيفاء الدكتورة العربية اللغة قسم

 عقد إطار  ضمن وذلك عمل, أوراق عدة تحتهما تندرج محورين على تقوم التي امللتقى جلسات بعدها لتبدأ

 مشترك ملتقى سيعقد حيث( الرباط) الخامس محمد وجامعة الرحمنعبد بنت نورة ألاميرة جامعة بين الشراكة

( املغربية /السعودية) الدراسات في وألادبية اللسانية القضايا أبرز  حول  الضوء وتسليط ملناقشة الجانبين, بين

 سيشهد كما .الخامس محمد جامعة ومن اململكة جامعات داخل من والباحثات الباحثين من عدد به ويشارك

 كرام, زهور . د يقطين, سعيد. د زياد, صالح. د الحلوة, إبراهيم نوال.د غاليم, محمد. د: من كل مشاركة لتقىامل

 ملع ورشتي عقد امللتقى يصاحب فيما لزعر, مختار . د السائح, زكية. د السويلم, نوال. د عبدالكريم, جمعان. د

 خرى,ألا  أما(. ألادبي الخطاب تحليل استراتيجيات: )عن ألاولى الورشة كرام, زهور  الدكتورة تقدمهما يومين ملدة

 عودس امللك بجامعة النظرية أستاذ مداخلة نص يلي وفيما .(إلاشهاري  الخطاب تحليل استراتيجيات: )فبعنوان

  :امللتقى في الغذامي عبدهللا الدكتور  ألاستاذ سابقا

  )الغذامي عبدهللا. د (امرأة بوصفها النظرية

 نوي الس التجمع ضمن ذلك كان( امرأة بوصفها النظرية) بعنوان بحثية ورقة جونسون  باربرا تطرح 1992 عام في

 حلقاتل املصاحبة املحاضرات برنامج في العنوان الحظت ومذ نيوهامبشاير, في صيف كل ريفاتير  يقيمه الذي

 تحول ت ولم ساكتة وتظل رأسك في تسكن فكرة أن تشعر  حين منا واحد كل ينتاب الذي بالحس أحسست التجمع,

 غير  ية,وجوهر  أصلية فكرة هي أنثى النظرية كون  فكرة أن شك وال  قلمك, على أو  لسانك على تتساقط كلمات إلى

 احبةص وهي النظرية, صناعة في تاريخ لها باحثة لسان على تقال حين قوة وستزداد تقال ألن بحاجة, كانت أنها

 ومع ألام, موطنه في حاسم مبلغ أي مقوالته تبلغ أن قبل أمريكا إلى ديريدا جاك نظريات إدخال في ألابرز  الدور 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161212/cu1.htm
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 لها, الاستقبال حاالت ترويض من تمكنت جونسون  باربرا أن إال  حينها الصادمة وغرابتها ديريدا نظريات صعوبات

 يرةكب رغبة لىع وكنت نسوية وناقدة هارفارد في بروفيسورة باربرا كانت  .زالت وما وقتها املذهل الانتشار  وحققت

 رتان,معب طرفتان وقعت املحاضرة تلك وفي وقوة, تحدًيا أكثر  اللقاء لتجعل محاضرتها وجاءت معها, بالتالقي

 جرى  يثح أفكارها تستعرض وهي وبسرعة بقوة ليديها واستخدامها فكرتها طرح في باربرا انهماك بسبب أوالهما

 استطاعت الورق على الكلمات ولكن املحاضرة, ورق على ءاملا فاندلق للطاولة املالصق املاء كأس ضربت أن

 ى جر  الثاني واملوقف حولها, ومن منها املاء وتصبب الورقات غرقت وإن للقراءة قابلة وظلت الغرق, من النجاة

 وسط لسؤالا توجه التي الفتاة مكان تمييز  باربرا تستطع لم إحداها وفي املشاركات تتابعت حيث النقاش بدأ حين

 البنت فرفعت ,(whose lips are talking) تتكلم الشفاه أي: سألت وحينها املدرج, كراس ي كافة يمأل  كثيف ر حضو 

  تقع حالة وهذه القاعة, في مكانها لتحديد يدها
ً
 عينيك هر ويب عليك الضوء ويتسلط املنصة على تكون  حين كثيرا

  الجمع بين من لتحدد ور الحض بين طريقها تلمس عينيك على ويصعب الرؤية عنك ليحجب حتى
ً
 وا شخصا

ً
 حدا

, لي وتحدث بينهم, من يتكلم
ً
  صحتي على تخوف جدة في ألاعزاء أحد أن لدرجة كثيرا

ً
 س بلغت أني منه ظنا

ً
 صرت نا

 املندلق الكأس حادثة وتظل القاعة, في مقره وأين السائل عن البحث في حيرتي أظهر  ظللت ألني وذلك أعش ى, فيها

  محاضراتي لطرح امتهاني ولعل لتذكر,ل إثارة ألاكثر  هي
ً
  شفاهيا

ً
 ما هو  كاري أف مسار  تضبط أقالم برؤوس مستعينا

 على قرن  ربع آلان ويمر  م2009 عام جونسون  باربرا توفيت  .املحاضرة جو  يفسد كأس من الخوف عندي يخفف

 باع لها امرأة فهي ,هذا لتجمعنا وتستضيفه اسمها تصاحب معان   عن اليوم نغفل لن ولكننا تلك, محاضرتها

  ترجمات الحديثة, النقدية النظريات في عميقة
ً
  وبحثا

ً
, وتدريسا

ً
 وصفهاب النظرية) مقولة طرحت امرأة وهي وتطويرا

 رناتاملقا تقوم وهنا وللنظرية, النظرية في لقاء اليوم ولقاء نسوية جامعة وهي نورة, جامعة في آلان ونحن( امرأة

  وسأطرح والتساؤلية, ةاملعنوي قوتها بكل النظرية
ً
 نتطلع الذي العلمي اللقاء هذا مطلع في النظرية أسئلة من بعضا

 النظرية أن تعني امرأة بوصفها النظرية  .والتمدد والتوالد التحول  مجاالت فتح وفي ألاسئلة في لقاء يكون  أن كلنا

 احتكر  التي ةالثقافي لألنساق املهيمن ر التصو  على النقدية ألاسئلة وطرح الفحولي النسق لكسر  املتوخاة ألاداة هي

  النص, وعالم الكتابة فيها الرجل
ً
  إنتاجا

ً
 مدى لىع ظلت مفاهيمه وصناعة وتفسيره النص تأويل أن على. وتأويال

 درجة يكون ل ألانثوي  تحرف بل أنثوي, معنى أي على فيه الذكوري املعنى يتغلب فحولي باتجاه املعنى توجه قرون

  ةالنظري وحلت النقدية, ألاسئلة نظام لتعيد توجهاتها بكل ألالسنية النقدية النظرية أتت حين في أقل,
ً
 لهذا تبعا
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  السؤال, منطلق هي النظرية لتكون  الفلسفة محل
ً
 لتحل العلوم أم الفلسفة كون  من املعاني قطب لتحول  تبعا

 لسفي,الف للمعنى الصانعة ألاداة وهي لالفاع الخطاب هي اللغة أن بما العلوم, أم هي وتكون  متقدم موقع في اللغة

 هو  هذا وظل جمهوريته, من وطردها املرأة, عدو  أفالطون, توالها منذ الفحولي املعنى هي الفلسفة كانت أن بعد

 شاغبامل السؤال ودخل املعادالت, وقلبت النقدية النظرية ثورة جاءت حتى الفلسفي, للخطاب املتعالي النسق

  الفلسفة كانت وإن. معان   من استقر  ما كل تلليخا والناقد واملفكك
ً
  رجال

ً
  يونانيا

ً
  ضخما

ً
 جمهوريته ويحتكر  ومتعاليا

  .ألاسئلة توجيه إعادة ستتولى التي املعرفية الثورة هي( النقدية النظرية) فإن والفحول  السادة لطبقة

  املرأة كانت
ً
 بأن سقيةالن املقولة وسارت افية,الثق صورتها هكذا للرجل, املشاغب املعاكس السؤال تمثل ثقافيا

, ازدادت سنها كبرت إذا املرأة بينما حكمة, ازداد سنه كبرت كلما الرجل
ً
 ةثقافي جملة بمثابة هذه وظلت حمقا

 الهيمنة تزيح رية,نظ نقدية منهجية عبر  التصورات ترتيب إلعادة املعرفي املفترق  يأتي وهنا املرأة, باتجاه النظر  تدير 

  وتصنع
ً
  الثقافية, للتعددية نموذجا

ً
  عرقا

ً
, وطبقة وجنسا

ً
 بدعاتامل النساء أعداد كثرة بسهولة وسنالحظ وإعمارا

 ياملاض  وفي. قرون مدى على ألاسماء كل أضعاف أضعاف محددة عقود في الرقم ليكون  حتى املعاصر, زمننا في

 اليوم بينما مجال, أي في الرجال ألعداد رقم أي مع يتقارب ال  النساء من أسماءهن التاريخ سجل من عدد كان

 عدد مثلهو  الجنسين, بين فيما ألارقام في بارزة التنافسية وسنرى  مجال أي في ألاسماء قوائم في ننظر  أن يكفي

 النظرية) مقولة تأتي وهنا. طويل كتمان بعد أنفاسها استعادت التي املعاني قيم وعدد الوعي درجات وعدد ألاسئلة

 في فضاء من يفتحه وما العلمية وقيمته النقدي السؤال مقام في املعرفي التغير  جوهر  إلى لتشير ( امرأة بوصفها

  النظرية سقف .الخطاب تأويل وإعادة التصورات

 لمو  فضائك, ذروة إلى وصلت أنك يعني السقف تبلغ أن! السطح؟ على استقامت أم سقفها النظرية بلغت هل

 لسطحا ويسندك أعلى لفضاءات سترتفع فباصرتك سطح إلى السقف تحول  إن أما منه, أعلى فضاء من لك يعد

 مدى لىع العربي العالم في النقدية النظرية مرت ولقد اليوم, الحالة تفرضه مرحلي سؤال هذا. فوق  هو  ملا للترقي

 ليج,الخ لىإ املحيط من فائقة بحيوية النظريات وانتعشت والتطبيقي, البحثي منتوجها في ثرية كلها عقود أربعة

  الخطاب وصار  املركزيات, وملغية الحدود طاوية النقدية املعرفة خارطة وانداحت
ً
  لهذا تبعا

ً
 ديةالتعد في خطابا

 والبحث جتهادالا  في عالية درجات التطبيقات فضاء مثل مثله املصطلحات ثراء وبلغ املعرفة, وفسيفساء الثقافية
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 أربعة ودعق تلك. والتساؤالت البحث ومظان ألاسئلة أبواب كل طرق  وفي جهة من النقدية ألاداة تطوير  في املتصل

  شكلت
ً
 تنوعاتهو  تفرعاته بكل ألالسني النقد أنتجها التي بالنظريات مكتنزة ومدونة املنهجي الثراء من جيال

  الثقافي النقد وجاء وامتداداته,
ً
  ليحدث ألالسني, النقد شجرة عن متفرعا

ً
  تحوال

ً
 ؤالس إلى النص سؤال من نوعيا

 ستقبلم عن سيأتي هنا والسؤال النقدي, املعرفي الثراء جيل وأنضجه النظرية املدونة صنعته منجز  وهذا النسق

  صنعت أم سقفها املدونة بلغت وهل  .املدونة هذه
ً
 ى سو  عليه يجيب لن سؤال هذا الانطالق؟ منصة يمثل سطحا

  بوصفه الجيل هذا سيتعامل هل. النقدية النظرية وشابات شباب من الجديد الجيل
ً
  جيال

ً
 فةص في ويظل الحقا

 املا) أن على أبعد؟ هو  ملا وينطلق السقف فوق  من سيصعد أم السقف حد عند الحال هذه في ويبقى! الالحقية؟

  وألاكثر  ألاخطر  املصطلح هو  اليوم صار ( بعد
ً
 ما ,الكولونيالية بعد ما البنيوية, بعد ما ,(الحداثة بعد ما) تحديا

  :هي خطوات ست في بلوم هارولد طرحها كما( التلقي لوحة) استدعي وهنا ملة,العو  بعد

  .منه أكبر  سابق احتله وقد آلاتي فيها يأتي التي الحالة وهي الاختيار, حالة ـ ألاولى

  .رؤيته ويتبنى لسالفه التالي يتقبل وفيها امليثاق, حالة ـ الثانية

  .السابق إلهام ملصدر  معادل إلهام مصدر  ار اختي يجري  وفيها التنافس, حالة ـ الثالثة

  .أصيلة حالة تكوين بهدف فيتقدم ظاهرًيا, تحرر  كفارس آلاتي يبرز وفيها حلول, حالة ـ الرابعة

  .السالف تقييم بإعادة التالي يقوم وفيها التفسير, حالة - الخامسة

  .ديدةالج الرؤية درجة بلغ إنه بما سالفه, كار ابت بإعادة التالي يقوم حين وذلك الجديدة, الرؤية حالة - السادسة

 )326 ص والتكفير, الخطيئة كتابي في النظر  أرجو  اللوحة, هذه إلى دة للعو (

 كل صورة ترسم حقيقتها في وهي نموذجها, هو  الشاعر  سير  خط وجعل إلابداع, لحالة بلوم رسمها لوحة هذه

 جةالدر  يبلغ أن إلى السداس ي السلم هذا عبر  التدرج من تاليال يتمكن لم وما والعملي, النظري  إلابداع حاالت

 الدرجة عند يبقى فقد السداس ي, السلم هذا من درجته حسب عنده, أو  السقف تحت سيظل فإنه السادسة
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 ف,السق بعد ملا يصل حتى الدرجات عبر  أن إال  الجديدة الرؤية ملستوى  يصل لن فإنه وحتًما السلم, من ألاولى

  فسيصبح السطح إلى صعد هو  وإن
ً
  سيكون  الذي الخاص كوكبه نحو  ينطلق ألن مؤهال

ً
  أو  سقفا

ً
 من ينلآلت سطحا

  .بعده

 نع تكشف عويصة معرفية مشكالت أن علينا بخاف وليس معها, الشاب الجيل وموقع النظرية سؤال يأتي هنا

  :ومنها اليوم, نفسها

  تجري  مالحظة هناك ـ أ
ً
 الرواد بوصف الشاب الجيل أقالم على يتردد صار  ادالرو  جيل مصطلح أن وهي كثيرا

 
ً
  ليتبدى حتى سقفا

ً
 نموذجهم مستوى  بلوغ هو  الشابة أو  الشاب منية أقص ى وكأن املعرفي, املطاف قمة وكأنه عمليا

 دالواح يكون  أن هو  مطمحهم أن معبرين الشاب الجيل ألسنة على تتردد منا الكثير  سمعها جملة وهذه) الريادي

 يجري  إذ التطبيق حالة في يقع معرفي مأزق  إلى يجرهم وهذا . (فحسب مكررة نسخ هي وكأنما أستاذه, لمث منهم

 الشاب لالجي يفلح لن للتوالد منها أقرب للخرس هي صماء كتلة وكأنه الرواد من املستقى املصطلح مع التعامل

  مسألتين من الالحق يتمكن لم ما النظرية معترك مع

 لم فإن ثانية, جهة من التطبيقات مع عركه ثم جهة من ومساءلته املصطلح امتحان هما نومندمجتي جذريتين

 توقفوي املصطلحات تعريف في كتاب من جزءا ويصبح معجمية مفردة إلى املصطلح فسيتحول  معا هذان يحدث

  كونه عن
ً
  عنصرا

ً
  ألانساق, كشف في يسهم أو  الخطابات تأويل يعيد منتجا

ً
 طلحاتمص يولد نل حينها فإنه وحتما

 تلةك إلى الزمن مع تحولت التي العربية البالغة عن تاريخي مثال ولدينا. الخطاب تحوالت مع تتحرك مستجدة

 لحاملصط يسلم ولن ,(احترقت حتى البالغة نضجت لقد: )الرائدة مقولته الخولي أمين الشيخ قال حتى صماء

 أي السقف, من ويتحررون  السطح إلى الالحقون  يصعد لم ما النهاية هذه إلى الوصول  من والنظرية النقدي

  .بلوم لوحة في السادسة الدرجة يبلغون 

 نظومةم إطالق املوقف هذا في ويتم تشريحها, من أكثر  إلابداعية النصوص توصيف في الانبهار  من حالة جرت ـ ب

  يشبه بما ماثل نص على املصطلحات من
ً
 وبث الجسد هذا تلبس أنك أي غيره, نص عن قبل من قيل قد ما تماما

 يقةوالحق شيئا, قلنا بأننا للظن تكفي املصطلحات إطالق مجرد وكأن كثيرا, ملحوظة مسألة وهذه آخر, جسد
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 فةوالص موصوف, نص إلى املدروس النص وتحول  صفة, إلى املصطلح تحول  تجعلك خادعة ثقافية حيلة هذه أن

  لحظتها النقد ويكون  قبل, من جاهز  والنص قبل, من جاهزة
ً
 ىألاول الدرجة تتجاوز  لن والنتيجة قبل, من جاهزا

  .بلوم لوحة من

 مجرد عند لتقف تحولت النصوصية املفاهيمية أن أي شكلي, مفهوم إلى تحول  النص مفهوم أن يتبدى ـ ج

  كونها البصيرة عن ويغيب مكتمل, واحد جسد ذات منطوقة, أو  مكتوبة قطعة بوصفها القصيدة
ً
 هاأن ىبمعن نصا

 تحول  الذي املصطلح فإن الحال هذه وفي. مكشوفها من أخطر  مضمرها نسقية, كتلة أنها أو  خطاب من عنصر 

 بلغته مويتحك الناقد بصيرة يحتوي  مغلق أفق وكأنه النص وسيبقى النص, وراء ما كشف في يفلح لن صفة إلى

  .وبمستخلصاته

, وليس فسق وكأنه الريادي النقدي الخطاب سطوة بسبب هذا كل دـ
ً
 الرواد مصطلحات أن أي سطحا

 بلوم, حةلو  من الثانية الدرجة في كما( امليثاق) حالة وهذه قدوة, وتظل القدوة هي لتصبح تحولت ومستخلصاتهم

( صفات) بوصفها الرائد السالف مصطلحات باستعارة يكتفي أو  معها, ويتماهى السالف رؤية آلاتي يتبنى حيث

 هذه ر كس يتم ولن ألاخيرة, الشبابية الدراسات على ملحوظ أمر  هو  هنا عرضته ما. صن إلى نص من للترحل قابلة

 لىإ النظرية سقف سيحول  ما وحده وهذا السادسة, قبل التوقف دون  بلوم, لوحة مع بالترقي إال  املغلقة الدائرة

  .سطح
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 م 2016 ديسمبر13-هـ 1438 ربيع األول 14 الثالثاء

  الرياض منطقة أمري حرم برعاية
   الشرف مراتب على احلاصالت بالطالبات حتتفي نورة األمرية جامعة

 طالبة 487 تخريج حفل سعود آل محمد بنت نورة ألاميرة السمو  صاحبة الرياض منطقة أمير  سمو  حرم رعت

 عمادة نظمته الذي هـ 1437-1436 لعام البكالوريوس مرحلة من شرفال مراتب على وحاصالت عليا دراسات

 سالتدري هيئة وأعضاء الجامعة وعميدات وكيالت بحضور  عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة بجامعة الطالبات شؤون

  .الجامعة في املؤتمرات مركز  في وذلك الخريجات, وأمهات

 ترحب كلمة العميل محمد بنت هدى الدكتورة الجامعة ديرةم ألقت ثم الكريم, القرآن من بآيات الحفل واستهل

 ههذ وأن الخريجات لبناتها ومشاركتها رعايتها شرف نالت الجامعة أن موضحة والحضور, الحفل براعية فيها

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

 العالي تعليمبال امللتحقات نسبة ارتفاع في ساهم بالدنا في املرأة به تحظى الذي ستمر امل الدعم إن» العميل وقالت

 نع تزيد بنسبة الابتعاث برامج املرأة تصدرت كما والطالبات الطلبة مجموع من( % 52) نسبتهن تجاوزت حيث

 السعوديات نسبة لغتب حيث, العمل مجاالت كافة في املرأة النخراط باإلضافة, %13 يقارب بما الرجل أخيها

 نتيجة وذلك 2015 و  2011 عامي بين % 600 إلى وصلت نمو  بنسبة %77 حوالي الخاص القطاع في العامالت

 تعاليم عم يتفق بما التنمية مجاالت كافة في املرأة مشاركة تعزز  وقوانين تشريعات تضمنت شاملة إصالح عملية

  .«السمحاء إلاسالمية شريعتنا

  .معةالجا خريجات تفوق  من شاهدت بما واعتزازها فخرها عن كلمتها في محمد بنت نورة ألاميرة سمو  عبرت بعدها

 من تمر مس بدعم تأتي الغالي الوطن لهذا القطاعات كافة في واملتسارعة املتنامية املسيرة هذه إن» سموها وقالت

 نعةصا أنها إلدراكه خاص بشكل املرأة رعايته شملت حيث هللا, حفظه سلمان امللك الشرفين الحرمين خادم

 المية,إلاس الشريعة مع يتفق بما وطنها لخدمة له املجاالت كافة فتح من البد الذي املجتمع نصف وأنها ألاجيال
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 ملساهمةا على تساعدها متنوعة علمية تخصصات فتح في التوسع استمرار  مع متقدم بتعليم املرأة حظيت حيث

  .بوطننا يرتقي تكامل في الرجل أخيها بمؤازرة لإلمام ةالتنمي عجلة ودفع وطنها خدمة في

 لتطلعات يرتقي بما البشرية مخرجاتها تجويد على الحثيث وسعيها الجودة ثقافة تكريس في الجامعة منهج مؤكدة

  السعودي املواطن في أمرنا والة
ً
  .«الخصوص وجه على السعودية واملرأة عموما

 االعلي الدراسات خريجات استلمت كما الحفل, راعية على للسالم يرةمس في الخريجات اصطفت الختام وفي

 مديرة سلمت ثم سموها, من تكريمية دروعا البكالوريوس مرحلة من ألاولى الشرف مراتب على والحاصالت

  .والفنون  التصاميم كلية من طالبة إعداد من تذكارية لوحة الحفل لراعية الجامعة
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 م 2016 ديسمبر15-هـ 1438 ربيع األول 16 الخميس

 أخالقيات جمال يف خرباتها نورة األمرية جامعة منسوبات تشارك بوينج
 العمل

  الرحمن, عبد بنت نورة ألاميرة جامعة عام مدير  العميل هدى الدكتورة رعاية تحت
ً
 الرائد دورها من وانطالقا

 قاعة يف «العمل أخالقيات: »بعنوان محاضرة - بوينج شركة نظمت املستدامة, التنمية وتحقيق املعرفة نقل في

  .وموظفات طالبات من الجامعة منسوبات بحضور  وذلك الجامعة, بمقر  املحاضرات

 طألاوس الشرق  منطقة في بوينج شركة في العمل أخالقيات عام مدير  هاريس, ديبورا ألاستاذة املحاضرة قدمت

  .املهنية ألاخالقيات حول  الوعي تعزيز  إلى وهدفت وأفريقيا, والهند

 بدع بنت نورة ألاميرة لجامعة إلاستراتيجية ألاهداف أهم من إن: »العميل هدى الدكتورة قالت املناسبة وبهذه

 تمنسوبا ومواهب مهارات لتطوير  ىتسع معتمدة مؤسسات مع عاملية بشراكات تدريبية برامج تبني الرحمن

 ر وتطوي لدعم بوينج شركة مع الجامعة شراكة تدشين اليوم يسعدني: »العميل وأضافت. «وطالباتها الجامعة

 الالتي الجامعة طالبات ببناتنا وأهيب الشركة, من املقدمة العمل أخالقيات ندوة خالل من الجامعة طالبات

ز  عن يبحثن  لهن وجهةم تطويرية برامج من تقدمه وما الرائعة املبادرة هذه من باالستفادة لميالع والاستثمار  التميُّ

 . «ألاولى بالدرجة
ً
 إلى دفته والتي املبادرة هذه على بوينج لشركة الجزيل بالشكر  أتقدم أن إال  يسعني ال  وأخيرا

  .العمل لسوق  وتأهيلهن نورة ألاميرة جامعة طالبات في البشري  الاستثمار 

ل على قادرات طالبات إعداد ضمن املحاضرة ذهه وتأتي  هاراتوبامل والشفافية بالنزاهة يتحلين املسؤولية تحمُّ

 القياتأخ بمصادر  هاريس وعرفت املستقبلية, أعمالهن في والتقدم للنجاح تؤهلهن التي املهنية وألاخالقيات

 عالقة لها التي املواقف من موعةمج املحاضرة عرضت كما املهنة, أخالقيات ترّسخ التي والوسائل العمل,

  .يةألاخالق املعايير  على ملوظفيها تقييمها في تعتمد املؤسسات من العديد بأن وأوضحت. العمل بأخالقيات

 د نسعى بوينج في نحن: »اململكة في بوينج رئيس جزار, القادر  عبد بن أحمد املهندس قال الصدد هذا وفي
ً
 لتبني وما

 نشطةأ من العديد ضمن املحاضرة هذه تأتي: »جزار وأضاف. «مستوى  أعلى على تطبيقهو  املسؤول السلوك ثقافة
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 وتطوير  موإعداده والشابات الشباب حياة في التأثير  إلى تهدف والتي السعودي, املجتمع تجاه التعليمية الشركة

  .«العمل لسوق  الوظيفية مهاراتهم وصقل

تيحت الختام, وفي
ُ
 ناسبةامل إلاجراءات التخاذ السبل أفضل حول  ألاسئلة وتقديم للنقاش للطالبات الفرصة أ

 .املتعلقة الحاالت مختلف مع للتعامل

 حياة يف ومهم كبير  أثر  لها التي املجاالت مختلف في املحاضرات من العديد تقدم بوينج شركة أن بالذكر  الجدير 

, املهنية والطالبات الطلبة
ً
  .العمل لسوق  الوظيفية مهاراتهم قلوص وتطوير  إعدادهم جانب إلى هذا الحقا
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 م 2016 ديسمبر18-هـ 1438 ربيع األول 19 األحد

احلياة الفطرية تدرب عضوات نادي أصدقاء الطبيعة جبامعة األمرية نورة 
  على أخالقيات التنزه

 

لنسائي بمركز التدريب للمحافظة على املوارد الطبيعية التابع للهيئة السعودية للحياة الفطرية, عقد القسم ا

متدربات من نادي أصدقاء الطبيعة بجامعة ألاميرة  10الذي استهدف « أخالقيات التنزه في البرية»البرنامج التدريبي 

سياحة البيئية ورفع الوعي البيئي, من خالل نورة بنت عبد الرحمن. وقد هدف البرنامج إلى التعريف بمفهوم ال

تزويد املتدربات باملهارات واملعارف باإلضافة إلى التدريب العملي على السلوكيات الصحيحة أثناء التنزه في البرية, 

مما يكفل الاستمتاع بالرحالت البرية دون إلاخالل بالتوازن البيئي ومبادئ املحافظة على الطبيعة. كما تم التطرق 

خالل البرنامج إلى ألانظمة والتشريعات الداعمة لجهود املحافظة على الثروات البيئية في اململكة العربية السعودية. 

وقد القى البرنامج استحسان وتفاعل طالبات الجامعة, الالتي قدمن شكرهن إلدارة مركز التدريب والقائمين على 

 البرنامج. 
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 م 2016 ديسمبر18-هـ 1438 ربيع األول 19 األحد

  نورة األمرية جامعة يف
  باألداء نرتقي باالنضباط: بعنوان محلة تنظيم

مت
َّ
  عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة نظ

ً
 ينرتق باالنضباط» بعنوان حملة للمتابعة العامة باإلدارة ممثلة

 إلادارة بمهام بتعريف إلادارية, الهيئة منسوبات جميع الحملة واستهدفت أسبوع, ملدة الحملة واستمرت «داءباأل 

 الفاعلية,و  الكفاءة إلى والوصول  ألاداء بمستوى  الرقي لتحقيق بحرصها إلادارات أهم من تعد التي للمتابعة العامة

 يثح الوظيفية, وواجباتهم بحقوقهم وتوعيتهم إلادارية البشرية باملوارد الاهتمام خالل من إال  ذلك يكون  وال 

 مةالخد وزارة مع بالتعاون  الجامعة خارج جهات من بمشاركات واملحاضرات الفعاليات من العديد الحملة تضمنت

م التي واللوائح ألانظمة أبرز  عن محاضرات بتنظيم املدنية
ّ
 اءةالكف مستوى  لرفع الخدمة وإجراءات شؤون تنظ

  وذلك وإلانتاجية يةوالفاعل
ً
 خدمة لتقديم السعي في املدنية الخدمة وزارة ودور  املجتمعية الشراكة بأهمية إيمانا

 املشرفةو  الجامعة وكيل مساعدة وعّبرت. إلادارية املنظومة في التكامل لتحقيق الفاعلة باملساهمة متميزة مدنية

 لَّ ج تولي عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة أن عن حيالراج محمد بنت عايشه. د.أ للمتابعة العامة إلادارة على

 القطاعات يف ألاداء مستوى  رفع في املتميزة الجهود لهم الذين إلادارية الهيئة فيهم بمن منسوبيها لجميع اهتمامها

 ومن ا,هب الكافي إلاملام لديهن يكون  أن يجب واجبات وعليهن حقوق  لهن إلاداريات املوظفات فإن وعليه املختلفة,

  املنطلق هذا
ً
 توعوية بأركان فعاليات الحملة تضمنت كما. الحملة هذه تنظيم تم للمتابعة العامة إلادارة من وسعيا

 املتضمن للمتابعة العامة إلادارة كتيب بتوزيع وذلك القيمة املعلومات من الكثير  حملت الجامعة مباني مختلف في

  إلادارية, بالهيئة تعلقةامل املدنية للخدمة وألانظمة اللوائح أبرز 
ً
 العامة ةإلادار  شعار  تحمل تذكاريه هدايا وأيضا

  .للمتابعة

 اضراتاملح على إلاقبال في إيجابي أثر  لها كان الحملة لفعاليات املصاحبة إلايجابية ألاصداء أن الراجحي وأكدت

 وإلاجابة مةاملنظ واللوائح ألانظمة على ّرفالتع في ولرغبتهن املدنية, الخدمة وزارة من الجديدة القرارات مع لتزامنها

 ألانظمةو اللوائح أبرز  تتضمن مطويات بتوزيع مشكورة املدنية الخدمة وزارة قامت كما املطروحة, التساؤالت على

متن والتحقيق الرقابة في للمتابعة العامة إلادارة منسوبات ومعارف مهارات تنمية منطلق ومن. املدنية للخدمة
ّ
 ظ
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 سوباتمن ومعارف مهارات تنمية إلى تهدف عمل ورشة والتحقيق الرقابة هيئة مع بالتعاون  للمتابعة العامة إلادارة

 الرقابة ألعمال امليدانية والتجارب الخبرات بنقل علمية أسس وفق والتحقيق الرقابة في للمتابعة العامة إلادارة

  الحملة هذه وتأتي والتحقيق.
ً
 نسوباتم لدى الوعي مستوى  لرفع جهود من للمتابعة العامة إلادارة تبذله ملا امتدادا

  .والتميز لالنضباط نافذة الحملة هذه تعتبر  حيث إلادارية, الهيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 م 2016 ديسمبر18-هـ 1438 ربيع األول 19 األحد

  العمل لسوق نورة األمرية جامعة طالبات لتؤه «الطبية احلبيب"
 بط كلية طالبات لتأهيل محاضرة نورة ألاميرة جامعة مع بالتعاون  الطبية الحبيب سليمان. د مجموعة نظمت

 راضاستع إلى املحاضرة تطرقت كما السوق, يحتاجها التي واملهارات العمل سوق  بطبيعة وتعريفهن ألاسنان

  .اململكةب الصحية الرعاية قطاع في الاستثمارية التجارب أنجح من واحدة باعتبارها ةاملجموع تجربة نجاح أسباب

 يةالطب الحبيب سليمان. د بمجموعة ألاسنان طب ملراكز  العام املدير  السرحان مساعد بن عبدالرحمن. د وأوضح

 جينالخري ومساعدة ة,الاجتماعي املسؤولية برامج لتفعيل املجموعة إستراتيجية ضمن تأتي املحاضرة هذه أن

 ه,وآليات النجاح ووسائل العمل سوق  طبيعة على أكبر  بشكل التعرف على السعودية الجامعات في والخريجات

 
ً
  الحبيب, سليمان. د مجموعة بتجربة اعتزازه عن معربا

ً
 طفق عيادات بست بدأت ألاسنان عيادات أن إلى مشيرا

 .. العاملية التقنية التجهيزات بأحدث مزودة ةمتخصص عيادة 165 من أكثر  إلى اليوم وصلت حتى
ً
 تلك أن موضحا

  .متكاملة طبية مشروعات عبر  خدماتها تقديم في للمجموعة الطموحة إلاستراتيجية مع تتماش ى التوسعات

 من بةنخ استقطاب في تتمثل متكاملة منظومة الحبيب سليمان. د مجموعة بامتالك فخره عن السرحان. د وعّبر 

 لىإ وواضحة, محكمة إدارية منظومة ووجود لهم, مستمر  وتطوير  تدريب برامج وتوافر  العاملية اءاتالكف أفضل

  الصحية الرعاية تكنولوجيا أنتجته ما آخر  تأمين جانب
ً
 اصةخ إلكترونية تقنية منظومة بوجود نّوه كما.. عامليا

 سريعو  دقيق بشكل أعمالهم إنجاز  من وظفينوامل وألاطباء العليا إلادارة من بها العاملين جميع تمكن باملجموعة

  .التخصصات كافة في املجموعة مستشفيات ملراجعي تقديمها يتم التي الخدمات جودة معدالت من ويرفع

 لقوخ السليم التخطيط أن على نورة ألاميرة بجامعة ألاسنان كلية لطالبات محاضرته خالل السرحان. د وشدد

 هي العمليات, كافة مراقبة على وقادرة متكاملة إدراية وآليات حديثة تقنيات ىإل تستند محكمة, إدارية منظومة

 السوق  وتقييم القائمة املشروعات نجاح أسباب لدراسة الطالبات ودعا طبي, مشروع أي نجاح عوامل أهم من

  .الخاصة عياداتهن افتتاح أو  مشروعاتهن إقامة في الشروع قبل وسليم دقيق بشكل

 نورة يرةألام جامعة مع سابق وقت في توقيعها تم التي التعاون  اتفاقية تفعيل آليات ضمن ضرةاملحا تلك تأتي

 والتطبيقية العلمية الخلفيات وإكسابهن الاحترافية, العمل بيئات في الانخراط على ملساعدتهن الطالبات لتدريب

  .وإتقان كفاءة بكل بعد فيما الوظيفية مهاهم أداء من تمكنهن التي
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 بندر بنت رمية األمرية حبضور

 همابين الشراكة تفعيل برنامج تدشنان نورة األمرية وجامعة الرياضة هيئة

 برامج أولى انطلقت النسائي, للقسم للرياضة العامة ئةالهي رئيس وكيل سلطان بن بندر  بنت ريمة ألاميرة بحضور 

 بهدف امؤخرً  توقيعها تم التي الرحمن عبد بنت نورة ألاميرة وجامعة للرياضة العامة الهيئة بين الشراكة تفعيل

 هيئة عىتس التي الاستراتيجية املشروعات أحد ضمن ممارستها على والتشجيع الرياضة ثقافة نشر  في التوسع

  .يةالرياض منشآتها من الاستفادة خالل من والخاصة الحكومية الجهات من العديد بمشاركة لتنفيذها ةالرياض

 طالباتال سلطان بن بندر  بنت ريمة ألاميرة فيه كرمت الذي املش ي بفعالية الشراكة تفعيل برامج أول  وتمثل

  .العميل هدى كتورةالد الرحمن عبد بنت نورة ألاميرة جامعة مديرة معالي بحضور  املشاركات

 طالبة, 200 من أكثر  بمشاركة املاض ي الخميس يوم حتى واستمرت أسبوعين قبل انطلقت قد الفعالية وكانت

  .متخصص تطبيق بواسطة املدة تلك خالل الخطوات عدد احتساب تم حيث

 لشراكةا برامج أولى نجاح على نورة ألاميرة جامعة ملديرة شكرها سلطان بن بندر  بنت ريمة ألاميرة قدمت جانبها من

  والجامعة, الرياضة هيئة بين
ً
 جحة,نا نوعية ببرامج املجتمعية املساهمة في ريادتها جسدت الجامعة أن مضيفة

 
ً
  .املقبلة املرحلة خالل أخرى  جامعات مع التعاون  من ملزيد متطلعة

  الفعالية, هذه في املشاركات للطالبات شكرها ريمة ألاميرة وقدمت
ً
 تحقيق يف ألاساس العنصر  يمثلن أنهن موضحة

  .م2030 عام في املئة في 40 إلى املئة في 13 من الرياضة ممارس ي نسبة بارتفاع 2030 اململكة رؤية أهداف أحد

 لرياضةا ممارسة على املشجعة البنود من عدًدا تضمنت أسبوعين قبل توقيعها تم التي الشراكة اتفاقية أن يذكر 

 لبرامج تفعيال  وكذلك وتشغيلها, املنشآت لتفعيل والخاصة الحكومية الجهات مع التعاقد بينها من املجتمعية

  .لياقية تدريبية برامج وضع إلى باإلضافة النسائية, الرياضية والفعاليات
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  شاركيني) برامج عرب اآلخر مع والتعايش احلوار تدعم نورة األمرية جامعة

 الحوارية البرامج تدشين حفل العميل هدى الدكتورة الرحمن عبد بنت نورة ألاميرة جامعة مديرة معالي رعت

 والن الدكتورة داملعه عميدة بقيادة املعهد وقدم. موريشيوس جزيرة من وفد الجامعة وكيالت بحضور ( شاركيني)

 ضاءألاع وجميع العندس فوزية الدكتورة الطالبية الشؤون املعهد وكيلة مع وبالتعاون  الثنيان سليمان بنت

 يالت الحوار  مجال في متخصصة مؤسسات مع وشراكات متنوعة دراسات على بنيت الحوارية البرامج من مجموعة

 والحضارية يةالثقاف الخبرة إلى باإلضافة لغوية, خبرة كسبهاوت الجامعي باملجتمع ألاجنبية الطالبة دمج في تسهم

نسانية بالقيم وارتباطها اللغة ترسيخ في ألاثر  بالغ يحقق مما والاجتماعية,  في جدواها تتوأثب واملعنوية املادية إلاِّ

 وار ح سفيرة رنامجوب باألقران الدعم وبرنامج اللغوي  التبادل برنامج:  البرامج هذه وأبرز  مناظرة, عاملية معاهد

 جوانبها جميعب املشاركة لدى والشخص ي والفكري  العلمي الجانب تقوية في ألاثر  بالغ البرامج لتلك وكان الحضارات,

  .والفكرية والنفسية اللغوية

 لولوة.  أ بإشراف العامة العزيز  عبد امللك مكتبة من املتنقلة املكتبة هي متعددة أركان الفعالية هذه ويصاحب

 وأركان بنية بن خديجة.  أ املالك, فاتن.  أ بإشراف العالمي واملطبخ التويم, روى وأ الفوزان نوال.  وأ ضر الخ

  .الشثري  نجالء.  أ الحسن, أشواق.  أ الهاجري, أمل.  أ: املعهد أستاذات بإشراف الحوارية البرامج

 عبد امللك مركز  دور : بعنوان ألاولى رقةالو  وكانت الحوارية البرامج تدشين بعد عمل أوراق مجموعة قدمت وقد

 بمركز  وي النس املركز  مديرة املعلمي آمال الدكتورة قدمتها والتسامح التعايش قيم نشر  في الوطني للحوار  العزيز 

  .الوطني للحوار  العزيز  عبد امللك

 العربية اللغة تعليم بمعهد معيدة الهاجري  هند.  أ قدمتها اللغوي  التبادل بعنوان كانت الثانية الورقة أما

 ابإكس إلى يهدف الذي اللغوي  التبادل برنامج جوانب فيها استعرضت نورة ألاميرة بجامعة بغيرها للناطقات

 فيما (الشريكة لغة) ألاخرى  واللغات العربية, باللغة الجيد التواصل على القدرة باملعهد امللتحقات الطالبات

 وعةمجم بعنوان القرني فاطمة.  أ بغيرها للناطقات العربية اللغة ليمتع بمعهد املعيدة الثالثة الورقة قدمت

 لخبراتا وتبادل التعاون  تنشيط إلى الهادفة التطوعية «شاركيني» مجموعة جوانب فيها استعرضت ق شاركيني

  .املعهد بطالبات الجامعة طالبات دمج خالل من الجامعة وكليات املعهد بين
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 «فعالية أكثر من صيديل"صيدلة جامعة األمرية نورة تطلق 

« دليفعالية أكثر من صي»أطلقت كلية الصيدلة ممثلة بنادي الصيدلة بجامعة ألاميرة نورة يوم الخميس املاض ي 

لجامعة وبحضور وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف وعميدة كلية الصيدلة بمركز ألابحاث با

 الدكتورة نوال الرشيد. 

وقد ألقت عميدة كلية الصيدلة كلمة ترحيبية أثنت فيها على جهود الطالبات معربة عن شكرها للمتحدثين في 

ي بمستشفى امللك عبد هللا الجامعي, عن تجربته هذه الفعالية.. بعد ذلك تحدث الدكتور محمد املوس ى صيدالن

كمقدم مؤتمرات, ثم تحدثت طالبة الصيدلة إسراء املديهيم عن مهاراتها في الرسم وعرضت مجموعة من أعمالها 

الفنية بعدها عرضت الرسامة وجدان الجهوري فيديو قصيرا يوضح طريقة الرسم بالزعفران. ثم تناولت الدكتورة 

 دالنية تجربتها في مجال الكتابة. مشاعل الجعيد صي

من جانبه استعرض يوسف العومي مدير عام إلادارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة الصحة تجربته في مجال 

إلادارة, ثم استعرض الصيدالني صالح العليان تجربته التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ثم تجول الحضور 

لذي ضم عدة أركانوفي الجلسة الثاني تحدثت طالبة الصيدلة أمامة دفتردار عن في معرض أكثر من صيدلي وا

 تجربتها كمدربة رياضية والعبة ومصممة. 

ثم تحدث الدكتور طارق الزهراني عن تجربته التطوعية ثم تناولت نائبة رئيسة النادي الطالبي وجدان املحرج 

عبد العزيز السعيد تجربته في إدارة العمليات وأخيرا عن تجربتها كمدربة معتمدة ثم استعرض طالب الصيدلة 

صيدالني ومقدم برامج في قناة روتانا عن تجربته في املجال إلاعالمي, وفي الختام  -تحدث الدكتور مهند أبو عبيد 

 تم تكريم املتحدثين.
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 حفل التميز جبامعة نورة.. بتميز!!

 في مستوى 
ً
املتمعن في نتائج تعليم الفتيات منذ توحيد اململكة العربية السعودية وحتى الساعة يلحظ تغيًرا هائال

 وعي املرأة ومكانتها الثقافية! 

جستير والبكالوريوس ممن حصلن على )امتياز مع سعدت بحضور تخرج املتميزات من طالبات الدكتوراه واملا

مرتبة الشرف( في جامعة ألاميرة نورة في الرياض, وكان بحق عرًسا علمًيا وإنجاًزا عملًيا يضاف إلى إلانجازات 

 الوطنية الجميلة! 

ملاثل ع واأحسب أن جامعة ألاميرة نورة بعد انتقالها ملبناها الضخم الذي تبلغ مساحته ثمانية ماليين متر مرب

وُ 
 
آت  و 

 
ة

 
ال اُموا الصَّ

 
ق
 
ي ألارض أ اُهْم فِّ نَّ

َّ
ك ين  إن مَّ ذِّ

َّ
ا للمسافر والزائر من وإلى مدينة الرياض قد حققت آلاية الكريمة }ال

{ وتمكين الجامعة في هذا املبنى الحضاري الذي تتوفر فيه جميع إلامكانات املادية والبشرية على أرقى مستوى 
 
اة

 
ك الزَّ

لنا طالبات على مستوى راق  من التعليم, عدا هدف الجامعة التنويري وتعزيزها دور املرأة ودعم مشاركتها  قد أنتج

إلايجابية في التنمية وخدمة املجتمع. ولعل جامعة ألاميرة نورة بتفردها في إلادارة بطاقم نسائي ذي كفاءة ممتازة 

ة الجامعات, وهو ما يعد تحدًيا كبيًرا ومراهنة كسبتها وتسنم السيدات عمادة الكليات هو انفراد وتفّرد عن بقي

وبالرغم من أن الجامعة تواجه نقًدا موجًعا من لدن املتشددين والظالميين لنهجها التنويري وسعيها  املرأة بجدارة. 

ف عجلة العمل وقلالرتقاء بوضع املرأة في ظل الثوابت إلاسالمية التي كفلها هللا بها؛ إال أن ذلك لم يثنِّ عزمها ولم ي

 التي يحركها العلم وإلارادة الفوالذية. 

دهشت حًقا عند سماعي كلمة مديرة الجامعة د. هدى العميل بأن نسبة الطالبات السعوديات املبتعثات للخارج 

 في الجهالة حين  13تفوق نسبة الطالب بما يقارب 
ً
في املائة من جميع جامعات اململكة! واستعدت عصًرا موغال

! كان 
ً
 يتوقف قطار تعليم الفتاة عند نهاية املرحلة الابتدائية بدعوى تحريم تعليم الفتاة أصال

رأيت في حفل التميز, تميز الطالبات بأناقتهن وثقتهن بأنفسهن وانطالقتهن وابتسامتهن وتلويحهن بحركات الفرح, 

لدن طالبات كلية الفنون, والجميل  وتحيات الوداع! كما أعجبني ارتداؤهن عباءة التخرج املزخرفة املصممة من
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أن إدارة الجامعة لم تلزم طالباتها بارتداء الزي الجامعي تحت العباءة بل تركت لهن الحرية, فظهرت الطالبات 

على سجيتهن وتضوع فرحهن. عرضت الجامعة في حفل التخرج نماذج من املعاناة املصاحبة لبعض الطالبات في 

ثت الزوجة, وألام, وذات الظروف الخاصة بكرسيها املتحرك, واملغتربة, ولم يحد املرحلة الجامعية, حيث تحدَّ 

 ذلك من تميزهن واستحقاقهن مراتب الشرف! 

 مبروك التخرج يا بنات نورة.
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  «الشخصية" معرض تنظم نورة جبامعة الرتبية كلية
  النفس, علم بقسم ممثلة عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة بجامعة التربية كلية نظمت

ً
 وميني ملدة استمر  معرضا

 لعلميةا بالنظريات املتعلقة الطالبة مفاهيم تنمية إلى املعرض وهدف الكلية, بهو  في( الشخصية) عنوان تحت

 . والنفسية العلمية باملقاييس والتعريف العلمي القياس وأساليب الشخصية وتطور  لنمو 

 ة,للشخصي متعددة أركانا العمري  نجالء الدكتورة إشراف وتحت املعرض خالل النفس علم قسم طالبات وقدمت

 أنواعها, فباختال  الشخصية وأنماط للشخصية العلمي باملفهوم وطالباتها الجامعة منسوبات بتعريف خاللها قمن

 . والشخصية الذكاء اختبارات بعض عن نماذج وإعطاء العلمي القياس بأساليب بالتعريف قمن كما

 عية,املجتم التوعية في واملساهمة العلمية باملفاهيم النهوض في املجتمع أفراد دور  العمري  أكدت جهتها, من

 العلمية اتاملعلوم لنشر  املختلفة الاجتماعي التواصل وسائل لبتفعي املتمثلة لألفراد الاجتماعية واملسؤولية

 أهمية إلى منوهة واملال, والصحة الدين على والحفاظ والطاقة, الوهم دورات في الفساد ومواجهة املوثوقة,

 .والطاقة الوهم لدورات للتصدي والتكميلي البديل للطب الوطني املركز  مع التعاون 
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 للبيئة القانوني بالتنظيم يوصي نورة األمرية جامعة يف اإلبداع لقاء
  الصحية البحثية

 لقاء» بعنوان علميا اءً لق الاجتماعية الخدمة كلية أبحاث بمركز  ممثلة عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة نظمت

 حثالب في إلابداعية الطاقة توظيف آليات منها املحاور  من العديد اللقاء وتناول  ,«العلمي البحث في إلابداع

 وتحقيق تمعاملج قضايا خدمة في العلمي البحث في إلابداع دور  العلمي, البحث في الابداعي التفكير  مهارات العلمي,

 في اللعبون  جميلة الدكتورة الاجتماعية الخدمة كلية عميدة أكدت حيث ,2030 ديةالسعو  العربية اململكة رؤية

 كبيرا امااهتم تولي التي املتقدمة الدول  مع نقف يجعلنا البحثية املراكز  هذه إنشاء في الجامعة اهتمام أن كلمتها

  .وتطورها الدول  القتصاد أساسية ودعامة خصب ميدان فهو  العلمي, للبحث

 لطاقةا توظيف آليات ألاولى جلسته في اللقاء تناول  ثم البحث, أهمية حول  وثائقي فيلم عرض اللقاء خالل وتم

 بن مدمح إلامام جامعة في وألاكاديمي للمدرب العلمي الابتكار  بعنوان عمل ورقة في العلمي البحث في الابداعية

 آلافاق تحويف العلمية املكتبة يثري  العلمي الابتكار  أن فيها أوضح السيف آل عبدهللا الدكتور  إلاسالمية سعود

 في بداعالا  أثر  تناولت عمل بورقة العمار  عبدالعزيز  الدكتور  العليا الدراسات وأستاذ املدرب تقدم كما للباحثين,

 لها الحد قدرات وهي اياه هللا منحها التي وقدراته العقل لطاقات توظيفا الابداع أن فيها أوضح العلمي البحث ثراء

 ألافكار  على ونقض ي ألافكار  وتتولد العلوم, تتجدد الابداع توظيف خالل فمن يستثمرها, من إلى بحاجة كنهاول

 عاصرةامل واملذاهب العقيدة أستاذة وأوضحت البحثية, ألافكار  في العلمية التبعية ومن اململ والروتين املكررة

 في لسويلما أسماء الدكتورة ألاكاديمية والباحثة ودسع امللك جامعة في التربية بكلية إلاسالمية الدراسات بقسم

  .وهادفا مركبا عقليا نشاطا ُيعد املستمر  والتطوير  وإلابداع التجديد أن املقدمة العمل ورقة

 العلوم ليةك وكيل تقديم من العلمي البحث في الابداعي التفكير  مهارات محور  اللقاء تناول  الثانية, جلسته وفي

 دربةوامل  إلاسالمية سعود بن محمد إلامام بجامعة املشارك الرياضيات تدريس وطرق  املناهج ذوأستا الاجتماعية

 ايير املع وأهم العلمية, البحوث في الابداع معايير  العمل ورقة تناولت حيث ألاحمدي, سعادة الدكتورة التربوية

http://www.al-jazirah.com/2016/20161224/ln11.htm
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 تناولت ماك العلمية, البحوث مجال يف الابداع لتحقيق ألاكاديمية املؤسسات وفي الباحث في توافرها يجب التي

 تورةوالدك الشهراني هند للدكتورة مشترك ببحث املقدمة العلمي البحث في الابداع معوقات بعنوان عمل ورقة

كر   البريكان لولوة
ُ
 تتميز  ذإ املتقدمة؛ الدول  في أساس ي ركن به والاهتمام وطنية ضرورة العلمي البحث أن فيها ذ

  .له املعنوي  الدعم عن فضال  العلمي البحث لحقل املادي فاقالان بحجم الدول  هذه

 العربية ملكةامل رؤية وتحقيق املجتمع قضايا خدمة في العلمي البحث في الابداع دور  اللقاء في الثالث املحور  وتناول 

 النا تورةالدك سعود امللك جامعة في الاجتماعية الدراسات بقسم املشارك لألستاذ عمل ورقة في 2030 السعودية

 فيها كشفت 2030السعودية العربية اململكة رؤية تحقيق إلى طريقنا العلمي البحث في الابداع بعنوان سعيد بن

 من مرات عدة البحوث تضاعفت حيث املاض ي العشر  السنوات خالل املنشورة العلمية البحوث عدد تضاعف

 ورقتها في اللعبون  جميلة الدكتورة ناولتوت م,2013 عام في بحث 9000 نحو  إلى م 2006 عام في بحث 1400

  الارتكاز  تنموية استراتيجية كل على يتعين أنه( 2030 اململكة رؤية وتحقيق العلمي البحث في الابداع)
ً
 ىعل كلية

  .قوي  تنافس ي اقتصاد لبناء العلمي البحث

 ضمت اململكة مستوى  على ةمركزي بيانات قاعدة انشاء: توصيات,أهمها بعدة امللتقى في املشاركون  أوص ى وقد

 لباحثينا ورعاية النشر, عملية وتسهيل الباحثين لتوجيه والدولية والعربية املحلية العلمي النشر  أوعية جميع

 وتوفير  حيةالص البحثية للبيئة القانوني والتنظيم وأهلية, حكومية راعية جهات قبل من العلمية أبحاثهم وتمويل

 خالل من طابهمواستق املوهوبين الباحثين على بالحفاظ امللتقى أوص ى كما املصادر, واملتعددة املناسبة املكتبات

 تظهر  الذين دعيناملب والطالبات الطالب وتبني وتطبيقا, فكرا املختلفة مراحلها في ودعمها إلابداعية املبادرات تبني

 ببرامج ستمر امل الجامعات واهتمام ثية,البح املشاريع في منهم والاستفادة وتأهيلهم الابداعي التفكير  بوادر  عليهم

 يشكل مام الدراسية املقررات في تطبيقه وتنظيم إلابداعي التفكير  مهارات على التعليمية الهيئة أعضاء تدريب

  .املشاركين تكريم تم اللقاء ختام وفي. العلمي البحث في لإلبداع أساسيا رافدا
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  ألجل لغتنا يف يومها العاملي

مه 
ّ
على هامش ملتقى )قضايا اللسانيات وألادب في الدراسات املغربية والسعودية مراجعات ومقاربات( الذي نظ

ربيع 15- 13ة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الفترة بين برنامج املاجستير في قسم اللغة العربية بكلية آلادب في جامع

هـ جمعتني أحاديث جانبية مع الناقدة والروائية املغربية الدكتورة زهور كرام شملت هموم اللغة 1438ألاول 

العربية السيما مع قرب موعد اليوم العالمي لالحتفاء بها؛ وهو الثامن عشر من شهر ديسمبر حيث اليوم الذي 

قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية في العمل في ألامم  صدر فيه

املتحدة بعد املقترح الذي تقدمت به اململكة العربية السعودية واململكة املغربية لجعل اللغة العربية ضمن اللغات 

 .
ً
 الرسمية عامليا

 نجليز؛ لتصبح لغتهم هي السائدة وتكون طوع كل متغيرات الحياة. كنت أحدثها عن التسهيالت التي قدمها إلا 

ذلك الرجل النبيل الذي كان أول من أدخل نظام الحجز  –حدثتها عن حديث الدكتور نبيل محمد علي رحمه هللا 

تقى: لحين قال لي أنا وزميالتي املختصات في ورشة عمل على هامش م -آلالي في شركات الطيران في املنطقة العربية

هـ, ما  1433)حوسبة اللغة( الذي أقامه )كرس ي بحث صحيفة الجزيرة( في جامعة ألاميرة بنت عبدالرحمن سنة 

بت اللغة العربية لتصبح سهلة الانتشار؟! ما املشكلة إذا حوسبنا اللغة بدون تشكيل وحركات 
ّ
املشكلة لو ُهذ

 لتصل للعالم؟!. 

 معارض. إلى قسمين ما بين مؤيد و  يومها انقسمنا

الفريق الذي احتج خش ي على لغة القرآن من الضياع والفريق املؤيد يرى أن الفجوة بين النشء واللغة أخذت في 

الاتساع فالبد من تبسيطها؛ لتصل وإال حدث ما نخشاه جميعا وهو ضياع لغة القرآن باتساع الفجوة بين الجيل 

 وبينها بسبب صعوبتها. 
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ون ال يعتنون بش يء كما يعتنون بلغتهم, لهم معجم سنوي يضيفون له مفردات قالت الدكتورة زهور: الفرنسي

عد بجديدة مأخوذة من لغة التداول في الشارع الفرنس ي حتى أنهم أضافوا كلمات عربية لقاموسهم الفرنس ي 

هرم وقد تفعلوا كل هذا ألنهم ينظرون للغات على أنها كائنات حية تولد, وتنمو, انتشار العربية في مجتمعهم. 

 وتموت, أو تتطور فتبقى. 

ورة تمنذ ذلك اليوم وحتى ساعة كتابة هذا املقال وأنا أفكر فيما قاله الدكتور نبيل رحمه هللا, وما قالته لي الدك

 زهور عن املعجم الفرنس ي. 

 أفكر في رواج إلانجليزية بين فئات املجتمع الجاهل واملتعلم, الصغير والكبير. 

يل من دراسة العربية, وأفكر في طالباتي اللواتي على عتبات التخرج كلما قلت لهن تحدثن أفكر في نفور الج

بالفصحى خجلن وطأطأن رؤوسهن, أفكر في حزني عندما أجبرت طالبة من طالباتي على أن تشرح الفكرة بالفصحى 

 «!! أستحي أحس إني أضحك»فقالت لي وهي تضحك: 

 لنضمن لها البقاء. أفكر فيما قدمنا لها للحفاظ عليها, 

 أفكر في يومها الذي نحشد لها فيه كل عبارات املدح والثناء, والتغني, هل تعدينا مرحلة ألاقوال إلى ألافعال فيه؟! 

أترك لك عزيزي القارئ بقية الاستفهامات, عل ثورة ألاسئلة تستحث الهمم, فنبتكر طريقة آمنة للحفاظ على 

 لغتنا,لتظل سيدة اللغات. 

 .. وأمنية: انتماء

 لْن تنبتي فوق الشفاهِّ دخيلة 

خاُن فضاكِّ -   -حتى وإن عمَّ الدُّ

..ال!  يْ  فاهللُالتحزنِـّي ياأّم إْن عّقوكِّ   .                            العتيبي محّمد بنت زكّية. د -            أعالكِّ .. تنزيـلهِّ  فِّ
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 عقد أول دورة حماكاة تفاعلية يف جامعة األمرية
ُعقد أول دورة محاكاة تفاعلية في جامعة ألاميرة نورة بجهود مشتركة بين مركز املحاكاة وتنمية املهارات بجامعة 

سم املحاكاة الطبي حيث تم عقد أول دورة محاكاة تفاعلية عن ألاميرة نورة وجامعة كاليفورنيا ارفاين ممثلة بق

طريق البث املباشر )إلانترنت( بين مركز املحاكاة وتنمية املهارات وجامعة كاليفورنيا ارفاين ممثلة بمركز املحاكاة 

 ريةالطبي وذلك من خالل ورشة عمل تفاعلية ُبثت حّية مباشرة بإشراف الدكتورة روال رباح مساعدة استشا

 لطب الطوارئ واملبتعثة من مستشفى امللك عبدهللا الجامعي للحصول على الزمالة الطبية في املحاكاة. 

حيث كان املشاركون املستهدفون لهذه الدورة هم ألاطباء, املمرضين, طالب الطب, املهتمين في خدمات طب 

 الطوارئ. 

 وقد تم بث سيناريو  32وقد حضر ورشة العمل  2016تاريخ انعقاد الدورة في التاسع والعشرين من نوفمبر 
ً
مشاركا

حي ومباشر بين فريق العمل من جامعة كاليفورنيا مركز املحاكاة الطبي واملشاركين في إحدى قاعات مركز املحاكاة 

ة تحاكي الواقع في إحداث طبية  وتنمية املهارات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن . وقد تم بث مشاهد حيَّ

 صل بشكل يومي في قسم الطوارئ. تح

 ومن أهداف الحلقة الدراسية للمشاركين: 

 Mass Casualty Incident(MCI .)« حوادث إلاصابات الجماعية«فهم املعنى التعريفي لـ -

 (. MCIاستيعاب أو إدراك هدف دوره إداره الحوادث وإلاصابات الجماعية ) -

ن من خالل إتاحه للمشاركين لتطبيق عملهم أو دورهم في حوادث باإلضافة إلى التأكد من قدرات املشاركي -

 .  Triage Algorithmإلاصابات الجماعية لفرز أعداد الضحايا والخسائر بشكل دقيق باستخدام إحصائية الـ 
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 وكان هناك تفاعل مباشر بين فريقي العمل في جامعة 
ً
بدأت الدورة في الساعة السابعة والنصف صباحا

مركز املحاكاة الطبي وبين املشاركين في مقر مركز املحاكاة وتنمية املهارات بجامعة ألاميرة نورة في طرح  كاليفورنيا/

 .
ً
 ألاسئلة وتلقي إلاجابات عليها وشرح املحتوى ملتلقيها. انتهت الدورة في الساعة العاشرة صباحا

 ملخص الدورة 

 التطبيقات املستخدمة والحلول املقترحة: 

كبرنامج  Skypeكتطبيق احتياطي وبرنامج  Vseeفي هذه الدورة وتطبيق « Join me»ستخدام تطبيق التطبيق تم ا

لبناء سيناريو املحاكاة لقد تم عمل ثالثة اختبارات تجريبية  Google Glassاحتياطي مساند. وتم استخدام تطبيق 

تين م انعقاد الدورة تحت إشراف ألاستاذفي مركز املحاكاة وتنمية املهارات في أغسطس وأكتوبر وألاخير في نفس يو 

 قبل انعقاد الدورة. « Join me»سحر ونجالء من فريق العمل بمركز املحاكاة بجامعة ألاميرة نورة باستخدام تطبيق 

 آراء املشتركين حول الدورة 

 باملحتوى العملي 
ً
العالية  لها والتقنيةقّدم املشتركون إعجابهم وشكرهم على انعقاد مثل هذه الدورة وأشادوا كثيرا

التي تم استخدامها مما انعكس إيجاب على فهم املحتوى والاستفاده منه. أشادوا كذلك بمفهوم املحاكاة الذي 

تم تطبيقها وساعد بشكل كبير في توصيل املحتوى العلمي بشكل يحاكي الواقع بشكل كبير الختام قام مركز املحاكاة 

جهيز ملثل هذه الفعالية وجعل املركز ينفرد باألسبقية في تبني اتجاه فريد من نوعه وتنمية املهارات بعمل جبار في الت

في عالم التعليم والتدريب الطبي عن طريق املحاكاة مما أتاح الفرصة العظيمة للمتعلمين في التعّرف وتطبيق 

 في التع»تدريب 
ً
ة حول امل مع مراكز للمحاكاحوادث إلاصابات الجماعية. ومركز املحاكاة والتطوير يتطلع مستقبال

, وال ننس ى الجهود الجديرة بالثناء التي بذلت من قبل الدكتورة روال الرباح والدكتور اريك وأعضاء 
ً
العالم. وأخيرا

 جامعة كاليفورنيا ارفاين. 
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أمري منطقة الرياض ترعى أسبوع النزيل اخلليجي جبامعة األمرية حرم 
 نورة

رعت صاحبة السمو ألاميرة نورة بنت محمد بن سعود حرم أمير منطقة الرياض امس انطالق فعاليات )أسبوع 

بنت عبدالرحمن ممثلة في  النزيل الخليجي املوحد الخامس( واملعرض املصاحب الذي نظمته جامعة ألاميرة نورة

كلية الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع إدارة سجون منطقة الرياض ممثلة في شعبة إلاشراف النسوي بحضور 

معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل والوكيل املساعد لشؤون ألاسرة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 

ت الكلية والطالبات وتستمر الفعاليات أربعة أيام وذلك بمركز خدمات لطيفة أبونيان ووكيالت الجامعة ومنسوبا

الطالبات بالجامعة, وأثنت راعية الحفل خالل تجولها في املعرض املصاحب على جهود املنظمين للفعالية التي 

ع, مؤكدة أن جتمتبرز دور املرأة السعودية ومشاركتها في الفعاليات املحلية والدولية والذي يعزز من مكانتها في امل

فعالية النزيل الخليجي عبارة عن رسائل توعوية للمجتمع لألخذ بيد النزيل وأسرته والتعريف بالخدمات التي تقدمها 

إدارة السجون للنزيل, مبدية سعادتها بالعدد الهائل للبنات السعوديات املجّندات املشاركات والالتي لهن دور بارز 

 عي النسائي. في املحافظة على ألامن املجتم

وقد ألقت مديرة إلاشراف لسجون منطقة الرياض غادة الصقعبي كلمة اكدت فيها أنه ألول مرة يكون للمرأة 

مشاركة في هذه املناسبة الذي يتيح لها فرصة لتقديم حبها للوطن على شكل من أشكال العمل الاجتماعي النبيل 

يل املعاناة إلى معول بناء وليس هدما, مشيرة إلى أن إدارة لتتحدث فيها العقول النسائية عن عوامل البناء وتحو 

السجون بها طاقم أمني نسائي كامل متكامل بناًء على موافقة رسمية ومسبقة صادرة عن سمو أمير منطقة الرياض 

عد بيستحقون من كل الشكر والتقدير.  ومتابعة من مدير عام السجون ومدير السجون بمنطقة الرياض الذين

هد الجميع فيلما وثائقيا للخدمات املقدمة للنزيالت, ثم ألقت مشرفة سجن النساء بالدوادمي فائزة ذلك شا

اركة ات والجهات املشاملقاطي قصيدة )بنات سلمان(. وفي الختام كرمت راعية الحفل معالي مديرة الجامعة واملشارك

ة اللعبون أن مشاركة الكلية تأتي انطالقا وأوضحت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جميل في املعرض. 

من رسالة الجامعة في تفعيل الشراكة مع املجتمع بكافة مؤسساته في العملية إلاصالحية مما يحقق التوافق 

 والتكامل ملجتمع واحد. 
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د.هدى العميل: امليزانية العامة للدولة تؤكد قوة ومتانة االقتصاد 
  السعودي

رفعت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل التهاني لخادم الحرمين 

ي حمد بن نايف بن عبد العزيز ولالشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو امللكي ألامير م

العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولصاحب السمو امللكي ألامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي 

 بمناسبة صدور امليزانية العامة للدولة -حفظهم هللا-ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 

 م.  2017هـ 1439/1438 للعام املالي القادم

( مليار 890ووصفت في تصريح بهذه املناسبة امليزانية العامة للدولة للعام املالي القادم والتي قدرت إيراداتها بمبلغ )

( مليار ريال بأنها ميزانية تؤكد قوة ومتانة اقتصاد اململكة ملا تحمله من مشاريع 692ريال وإيراداتها املتوقعة بمبلغ )

 سهم بمشيئة هللا في رفاهية املواطن. تنموية ست

وأشادت الدكتورة هدى العميل بالكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين عند إعالن امليزانية العامة, 

على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وإلى سعي الدولة من خالل هذه امليزانية وبرامجها إلى  -أيده هللا  -وتأكيده 

نفاق املالي والتشغيلي في الدولة, وتقوية وضع املالية العامة وتعزيز استدامتها, وإعطاء ألاولوية رفع كفاءة إلا 

للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم املواطن, وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته 

  في الناتج املحلي إلاجمالي.
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 م 2016 ديسمبر 28-هـ 1438 ربيع األول 29األربعاء 

  انتخابات اجمللس االستشاري الطالبي جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن
 

تبدأ طالبات جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن التصويت النتخاب رئيسة وأمينة سر وأعضاء املجلس 

 عبر النظام الذي صممته إلادارة العامة لتقنية املعلومات الا 
ً
ستشاري الطالبي في دورته الثالثة الكترونيا

 والاتصاالت بالجامعة. 

مقعد موزعة على مختلف الكليات بالجامعة. وقد  40طالبة قمن يتنافسن على  111هذا وبلغ عدد املرشحات 

فيذ حمالتهن الدعائية الانتخابية للتعريف بأنفسهن بين زميالتهن قامت جميع املرشحات خالل ألايام املاضية بتن

وببرنامجهن الانتخابي الذي سيسعين إلى تحقيقه خالل فترة تواجدهن باملجلس, وسبق وأن تم إجراء املقابالت 

 الشخصية لجميع املرشحات من قبل وكيالت شؤون الطالبات بالكليات الختيار املرشحات الكفؤ, وتستمر عضوية

 املرشحات عامان دراسيان تجري بعدها انتخابات جديدة. 

وتكمن أهمية املجلس الاستشاري الطالبي في الدور املناط به في تنمية مهارات القيادة بإشراك الطالبات للمساعدة 

ة إلى ففي اتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين املسيرة ألاكاديمية والخدمات املتنوعة التي توفرها الجامعة. إضا

إيصال صوت ومرئيات الطالبات إلى إدارة الجامعة عن طريق ممثالتهن بالكليات. ويلتزم املجلس بتحقيق أهدافه 

 للوائح وألاحكام والقوانين املعمول بها في الجامعة. 
ً
 وفقا
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 م 2016 ديسمبر 6-هـ 1438 ربيع األول 7 الثالثاء

 وخصوصية المرأة« شبكات التواصل»أن قوى الضالل استغلت  أكد

 عاما 15عملية إرهابية ضد السعودية خالل  128املتحدث األمني: 
   

عملية إرهابية  128كشف املتحدث ألامني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن السعودية تعرضت ألكثر من 

مواطنا ومقيما ورجل أمن,  1147( نتج عنها مقتل وإصابة أكثر من 1422ضية )منذ عام عاما املا 15خالل الـ 

واستهدفت مجمعات سكنية, ومنشآت أمنية حيوية, إضافة إلى مساجد وسفارات أجنبية, واغتيال رجال أمن, 

ف املسجد والتحريض على أعمال الشغب والتخريب, وغيرها من ألاعمال إلارهابية التي لم تتورع عن استهدا

الحرام مع مطلع القرن الهجري, ومحاولة استهداف زوار املسجد النبوي الشريف بعمل إرهابي خالل شهر رمضان 

في « الخدمة الاجتماعية وألامن الفكري  دور »وأكد خالل ورقة عمل قدمها أمس )إلاثنين(, في ندوة حول  .املاض ي

تطرف وجدوا في الصراعات التي تشهدها دول عدة بيئة خصبة جامعة ألاميرة نورة في الرياض, أن منظري الفكر امل

ومالذا آمنا ملواصلة مساعيهم التي أكد من يتزعمهم ويرعى مخططاتهم أن زعزعة أمن السعودية واستقرارها والنيل 

 . من قيمها ومستقبل شبابها يمثل الهدف الرئيس ي لها

الخامس عشر من استهداف غير مسبوق بمخططات  وقال إن ما تتعرض له السعودية منذ بداية القرن الهجري 

إرهابية يهدف إلى إلاخالل بالنظام العام, وزعزعة ألامن الاجتماعي من خالل نشر الفكر الضال, والتغرير بمن 

ينتهجه, وتجنيده الستخدامه أداة في تنفيذ ألاعمال إلارهابية وبث الفتنة بين شرائح املجتمع وتحريضها على 

  .بعضااستهداف بعضها 

واعتبر التركي أن قوى الضالل استغلت شبكات التواصل الاجتماعي في تجاوز الحدود, وأسوار املباني وخصوصيات 

املجتمعات وأفرادها, لنشر الفكر املتطرف, وتجنيد عناصرها, وإنشاء خالياها إلارهابية, وتمويل جرائمها وإدارة 

http://www.okaz.com.sa/article/1513034
http://www.okaz.com.sa/article/1513034
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الذين يفتقدون للقدر املناسب من العلم الشرعي, وإثارة  مخططاتها عن بعد, كما تركز على استهداف ألاشخاص

مشاعر العاطفة والنخوة لديهم من خالل استخدام قصص وصور عن مظالم الشعوب ومعاناة ألاطفال والنساء 

 .والشيوخ

ولفت املتحدث ألامني إلى مدى إيغال الجماعات املتطرفة في غلوها وحرصها على تمزيق املجتمعات من خالل 

ام العنصر النسائي, كورقة رابحة السيما في املجتمعات التي تحظى فيها املرأة بنوع من الوقار والخصوصية استخد

 أن التنظيمات املتطرفة حرصت على استغالل خصوصية املرأة في السعودية, وما يتوافر لها 
ً
الاجتماعية, مبينا

ا ها للقيام بما يخدم أهدافهم, كما تقمص عناصرهمن احترام وتسهيالت في املعامالت والتنقالت, لتجنيدها وتوجيه

الهوية الوطنية للتداخل مع ما يتم تناوله من القضايا العامة املختلفة لتمرير الشائعات وتوجيه الحوارات 

  .واستهداف مشاعر الشباب بسياسات إلاحباط وزعزعة ثقتهم باملستقبل

  اتسنو  5طن حشيش في  180مليون قرص أمفيتامين و 173ضبط 

ربط اللواء التركي العمليات إلارهابية التي استهدفت السعودية بتزامنها مع تزايد نشاطات إغراقها باملخدرات بهدف 

شل قدرات الشباب والقضاء على طموحاتهم ودفعهم إلى استنزاف أموالهم في ما يخدم أهداف التنظيمات التي 

  .تمتهن إنتاجها وتهريبها وترويجها

ير من التقارير إلى تزايد نشاطات إنتاج أقراص ألامفيتامين )الكبتاجون( في مناطق تسيطر عليها وقال: تشير الكث

تنظيمات وجماعات متطرفة ومصنفة ضمن قوائم إلارهاب في العديد من الدول, واستخدامها لهذا املخدر في 

  .التأثير على مجنديها وتوجيههم بها وتشجيع وتسهيل تهريبها إلى السعودية

اف: تشير نتائج التحقيقات إلى أن جماعات إرهابية منتفعة )في إشارة إلى جماعة الحوثي( قامت برعاية وأض

وتسهيل مرور أطنان من مخدري الحشيش والقات باتجاه حدود السعودية الجنوبية, إذ بلغت كميات ما تم 

ثر اضية بواسطة رجال ألامن أكإحباط تهريبه وضبطه من مادتي ألامفيتامين والحشيش خالل السنوات الخمس امل

طن حشيش مخدر, وذلك بخالف ما تم ضبطه بواسطة الجمارك  180مليون قرص أمفيتامين, و 173من 

  .السعودية أو بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة قبل الشروع في تهريبه إلى السعودية
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  فشل املخططات ال يعني توقف الاستهداف

من الركون العتبار فشل مخططات التنظيمات إلارهابية والجماعات املتطرفة والدول  حذر اللواء منصور التركي

 .التي ترعاها في النيل من السعودية واستقرارها, إقرارا منها بصعوبة النيل من وحدة نسيج املجتمع السعودي

ر ططاتهم, وهو ألامالحقائق تؤكد أنها تواصل تخطيطها ومساعيها الختراق صمود املجتمع في مواجهة مخ»وقال 

الذي يؤكد أهمية الوعي وإلادراك بأن املجتمع هو ألاساس في التصدي لكل ما يستهدف ألامن والاستقرار, ولكل 

منا دور في إحباط محاوالتهم لتفرقتنا إلى جماعات يسهل القضاء عليها, وذلك بالتصدي لكل ما يؤدي للنيل من 

  .«بينناثوابتنا وقيمنا أو إلى بث روح الكراهية 

ودعا إلى مساندة جهود رجال ألامن من خالل تزويدهم بكل ما يتوافر من معلومات حول كل مايدعو إلى الشك 

 .والريبة
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 م 2016 ديسمبر 13-هـ 1438 ربيع األول 14 الثالثاء

 املبتعثني عن املبتعثات عدد زيادة نسبة % 13: «نورة جامعة
 زيدت بنسبة الابتعاث برامج تتصدر  املرأة أن العميل, محمد بنت هدى الدكتورة نورة ألاميرة جامعة مديرة أكدت

 والطالبات, الطالب عدد إجمالي من %52 إلى يصل العالي بالتعليم امللتحقات إجمالي وأن الرجل, عن % 13 على

 التعليمب امللتحقات نسبة ارتفاع في ساهم مما به تحظى الذي املستمر  والدعم السعودية في أةاملر  مكانة يؤكد مما

 .العالي

 من الشرف مراتب على وحاصالت عليا دراسات طالبة 487 تخريج حفل في( ألاحد) ألاول  أمس كلمتها في وبينت

 سعود آل محمد بنت نورة ألاميرة الرياض منطقة أمير  حرم شهدته الذي 1437-1436 لعام البكالوريوس مرحلة

 و  2011 عامي بين % 600 الى وصلت نمو  بنسبة %77 نحو  الخاص القطاع في العامالت السعوديات نسبة أن

2015.  

 جاالتم كافة في املرأة مشاركة تعزز  وقوانين تشريعات تضمنت شاملة إصالح عملية نتيجة ذلك يأتي» وقالت

  .«السمحة إلاسالمية تناشريع تعاليم مع يتفق بما التنمية

 صاتتخص فتح في التوسع استمرار  مع متقدم بتعليم حظيت املرأة أن محمد بنت نورة ألاميرة أكدت جانبها, من

 كاملت في الرجل أخيها بمؤازرة لألمام التنمية عجلة ودفع وطنها خدمة في املساهمة على تساعدها متنوعة علمية

  .بوطننا يرتقي

 ةواملتسارع املتنامية املسيرة هذه» وقالت الجامعة, خريجات تفوق  من شاهدت بما عتزازهاوا فخرها عن وعبرت

 بدالعزيز ع بن سلمان امللك الشريفين الحرمين خادم من مستمر  بدعم تأتي الغالي الوطن لهذا القطاعات كافة في

 كافة فتح من البد الذي تمعاملج نصف وأنها ألاجيال صانعة أنها إلدراكه خاص بشكل املرأة رعايته شملت حيث

 .«إلاسالمية الشريعة مع يتفق بما وطنها لخدمة له املجاالت
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 م 2016 ديسمبر 15-هـ 1438 ربيع األول 16الخميس 

 واجلامعة البنات
  

 خلهادا يتحقق ما فإن لذا ألانظار, ولفت الضجيج عن بعيدا بصمت تعمل التي الجامعات من نورة, ألاميرة جامعة

 يدري  ال  مجهوال  غالبا يظل العاملة والقيادات التدريس ولهيئة للتعليم تطوير  من أروقتها بين يجري  وما نجاح من

 .كثيرون عنه

 الذين نقليلي نأ إال  املجتمع, في املرأة بها تحظى التي العامة النهضة تواكب باتت النسائية الجامعة هذه أن رغم

 عشرين من أكثر  يوفر  أن يتوقع نسائي, أعمال مركز  أكبر  إنشاء مثل إنجازات, من حرمها داخل يحدث ما يعرفون 

 ,QS العاملية التصنيفات في لإلبداع الفضية بالجائزة الجامعة وفوز  ,2025 عام بحلول  للمرأة عمل فرصة ألف

 مائتي أفضل ضمن وتصنيفها

 التعليم في للتميز  وارتون  بجائزة فوزها وكذلك(. Green Metric) العالمي التصنيف توى مس على عاملية جامعة

 دبلن مدينة جامعة برامج حصول  مع دبلن, مدينة جامعة وبين بينها الشراكة مشروع على 2015 لعام العالي

  .ألاعمال إدارة كليات لتطوير  الدولية الجمعية من الدولي الاعتماد على داخلها املقدمة

 لهنوحصو  تميزهن خالل من والتأهيل التعليم من عليه يحصلن ما جودة أثبتن أيضا هن الجامعة طالبات أن كما

 وفوز . لالبتكار عاملية جوائز  بعشر  التأهيل وعلوم الصحة كلية طالبات فوز  مثل دولية مسابقات في جوائز  على

. جامعاتال فئة من طالبية شركة كأفضل العام هذال إلاقليمي املستوى  على ألاول  باملركز  الطالبية( وتد) شركة

 يعنى لذيا الاجتماعية, الريادة في فرح أمواج لبرنامج إلاقليمية املسابقة في ألاول  باملركز ( واحد كلنا) فريق وفوز 

  .املجتمع تخدم مشاريع بتقديم

 ياجاتاحت تلبية على قادرات اخريجاته أن وتثق بطالباتها, تفخر  الجامعة يجعل ما هي السارة النتائج هذه مثل

 .العمل سوق  في النوعية املرأة مشاركة نسبة رفع إلى الرامية 2030 الوطن رؤية أهداف وتحقيق املجتمع

http://www.okaz.com.sa/article/1514792
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 درجات حامالت من التميز  درجة على الحاصالت طالباتها من( 479) بتخريج الجامعة احتفلت املاض ي, ألاحد يوم

 آلالي بوالحاس والفنون  والتصاميم التأهيل وعلوم والصحة لصيدلةا شملت متنوعة تخصصات في البكالوريوس

 بهذا عةوللجام للمتخرجات التهنئة فأجمل. والدكتوراه املاجستير  حامالت من طالبات ثماني إلى إضافة واللغات,

  .املشرف الحصاد

 نورة ميرةألا  سمو  هناك نتكا الطالبات, من املميزة الباقة تلك بتخريج فيه احتفل الذي ألانيق الجامعة حفل في

 من ر أكث عبر  الخيري  والعمل التطوع برامج في النساء وملهمة الحفل راعية الرياض, أمير  حرم سعود آل محمد بنت

 من يهاف ورد بما كلمتها استوقفتني التي العميل, هدى الدكتورة الجامعة مديرة معالي هناك وكانت. عاما ثالثين

 أن رفأع أن فاجأني لقد. الحبيب وطننا في نجاح من املرأة تحققه ملا والارتياح رضاال على وباعثة مهمة معلومات

 القطاع في العامالت نسبة وأن!  %13 يقارب بما الرجال ابتعاث نسبة على تزيد بالدنا في النساء ابتعاث نسبة

 ما فقط أعوام ربعةأ ظرف في( %600) تبلغ نمو  بنسبة %77 مستوى  الى ارتفعت السعوديات النساء من الخاص

 (.2015و 2011) أعوام بين

 يةإصالح حركة نتيجة كلمتها, في معاليها قالت كما هو  وإنما اعتباطا يحدث لم التغير  هذا إن القول, عن وغني

 .يةالتنم مجاالت في املرأة مشاركة توسيع تعزز  وأنظمة تشريعات إصدار  تضمنت املاضية ألاعوام عبر  ساخنة

 ناءب على قادرة العلمية مؤسساتنا أن إلى والاطمئنان الثقة يبعث أكاديمي تقدم من الجامعة هذه تحققه ما إن

 .أهدافه وتحقيق الوطن احتياجات تلبية على وقادرة جيدا تأهيال  مؤهلة وطنية كوادر 
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 م 2016 ديسمبر 16-هـ 1438 ربيع األول 17الجمعة 

 «نورة" جلامعة عاملية جائزة
 

 معرض ضمن مطبوعة دعائية نشرة ألفضل الفضية امليدالية عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة حصدت

 املحترفة القيادات» عنوان تحت آلاسيوي  املحيط لدول  عشر  الثاني QS-APPLE 12th العالمي التصنيف ومؤتمر 

 .دولة 40 من أكثر  مشاركة وسط ماليزيا, بوتراجاي مدينة في للمؤتمرات وتراجايب مركز  رحاب في «التعليم في
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 م 2016 ديسمبر 19-هـ 1438ربيع األول  20 اإلثنين

 

 شراكة هيئة الرياضة وجامعة نورة 200
ّ
 طالبة يدشن

  

وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي ألاميرة ريما بنت بندر بن سلطان, أطلقت أولى برامج بحضور 

تفعيل الشراكة بين الهيئة العامة للرياضة وجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن التي تم توقيعها أخيًرا بهدف 

رياضة ملشاريع إلاستراتيجية التي تسعى هيئة الالتوسع في نشر ثقافة الرياضة والتشجيع على ممارستها ضمن أحد ا

  .لتنفيذها بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة من خالل الاستفادة من منشآتها الرياضية

رمت فيه ألاميرة ريما الطالبات املشاركات بحضور معالي 
 
وتمثلت أولى برامج تفعيل الشراكة بفعالية املش ي الذي ك

  .يرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميلمديرة جامعة ألام

طالبة, إذ  200وكانت الفعالية قد انطلقت قبل أسبوعين واستمرت حتى يوم الخميس املاض ي بمشاركة أكثر من 

  .تم احتساب عدد الخطوات خالل تلك املدة بواسطة تطبيق متخصص

ميرة نورة على نجاح أولى برامج الشراكة بين هيئة من جانبها قدمت ألاميرة ريما شكرها ملعالي مديرة جامعة ألا 

 
ً
 أن الجامعة جسدت ريادتها في املساهمة املجتمعية ببرامج نوعية ناجحة, متطلعة

ً
الرياضة والجامعة, مضيفة

  .ملزيد من التعاون مع جامعات أخرى خالل املرحلة القادمة

 أنهن يمثلن العنصر ألاساس ي في تحقيقوقدمت ألاميرة ريما شكرها للطالبات املشاركات في هذه الفع
ً
 الية, موضحة

  .2030في عام  %40إلى  %13بارتفاع نسبة ممارس ي الرياضة من  2030أحد أهداف رؤية اململكة 

يذكر أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها قبل أسبوعين تضمنت عدًدا من البنود املشجعة على ممارسة الرياضة 

عاقد مع الجهات الحكومية والخاصة لتفعيل املنشآت وتشغيلها, وكذلك تفعيل البرامج املجتمعية من بينها الت

 .والفعاليات الرياضية النسائية, إضافة إلى وضع برامج تدريبية لياقية
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 م 2016 ديسمبر 20-هـ 1438ربيع األول  21الثالثاء 

 

 ن السعوديني ميارسون الرياضة مرة يف األسبوعم13%

 من اآلباء واألمهات ال يزاولون أي نشاط بدني%80جامعة نورة: 

   

من السعوديين يمارسون الرياضة وألانشطة  %13كشفت دراسة أجرتها جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن, أن 

من املراهقين يتوقفون عن املشاركة في  %75لسمنة, ومن البالغين يعانون من ا %29البدنية مرة في ألاسبوع, و 

من آلاباء وألامهات ال يمارسون الرياضة أو  %80ألالعاب الرياضية والنشاط البدني عند الخروج من املدرسة, و

  .النشاط البدني على إلاطالق

 

 أكثر من 
ً
طالبة, ملمارسة أنواع  2700وأوضحت الجامعة في بيان أمس أن املركز الترفيهي للطالبات يستقبل شهريا

مختلفة من الرياضات بإشراف فريق كوري متكامل لتدريب الطالبات. وكانت وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة 

 للقسم النسائي ألاميرة

ريما بنت بندر بن سلطان, كرمت الطالبات املشاركات في فعالية املش ي التي انطلقت قبل أسبوعين وتم احتساب 

بواسطة تطبيق متخصص للمش ي, بحضور مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل, بهدف رفع عدد الخطوات 

معدالت ممارسة املرأة للنشاط البدني والوصول إلى مجتمع صحي رياض ي وذلك باالستفادة من منشآت الجامعة 

ة العامة نورة والهيئ وإشغالها ببرامج مشتركة تستهدف نشر ثقافة الرياضة املجتمعية. يشار إلى أن جامعة ألاميرة

للرياضة تعمالن على نشر ثقافة الرياضة املجتمعية للمنسوبات والطالبات لرفع مستوى املشاركة املجتمعية في 

عد جزًءا من رؤية اململكة  2030عام  %40إلى  %13الرياضة من 
ُ
 .2030التي ت
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 م 2016 ديسمبر 21-هـ 1438ربيع األول  22 األربعاء

 نورة األمرية جبامعة «املهنية" تعزز «بوينج
 بنت نورة ألاميرة لجامعة العام املدير  رعاية تحت ,«العمل أخالقيات» بعنوان محاضرة بوينج شركة نظمت  

 نقل في الجامعة دور  من انطالقا وذلك الجامعة, بمقر  املحاضرات قاعة في يل,العم هدى الدكتورة عبدالرحمن

  .املستدامة والتنمية املعرفة

 اريسه ديبورا وأفريقيا والهند ألاوسط الشرق  بمنطقة بوينج شركة في العمل ألخالقيات العام املدير  وأوضحت

  .املهنية باألخالقيات الوعي لتعزيز  تهدف املحاضرة أن

 طالبات وتطوير  لدعم بوينج شركة مع الجامعة شراكة ندشن اليوم: »العميل هدى الدكتورة قالت هتها,ج من

  .«الشركة من املقدمة العمل أخالقيات ندوة خالل من الجامعة

 يين؛السعود والشابات الشباب تستهدف املحاضرة أن إلى جزار  أحمد املهندس السعودية في بوينج رئيس وأشار 

 .الوظيفية اتهممهار  لتطوير 
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 م 2016 ديسمبر 22-هـ 1438ربيع األول  23الخميس 

 النسائية الرياضة لنشر قيمة ذات شراكات:  «عكاظ"لـ بندر بنت رمية

 على ملالع جار  أنه «عكاظ»لـ بندر  بنت ريمة ألاميرة النسائي للقسم للرياضة العامة الهيئة رئيس وكيل كشفت

. «هيئةال» إستراتيجية وفق املجتمع, في نحوها يتطلع التي ألاهداف لتحقيق عدة, جهات مع جديدة شراكات عقد

 تماخت الذي املش ي مهرجان خالل من نورة, ألاميرة جامعة مع شراكة بتوقيع املاضية الفترة في سعدت: »وقالت

 برامج خالل من الشراكات هذه نعزز  املميزة الفعاليات هذه بمثل أننا ثقة لدي: »ادتوز . «ألاسبوع هذا مطلع

 .«والخاصة الحكومية املؤسسات مع عالية ورياضية اجتماعية قيمة ذات وفعاليات
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 م 2016 ديسمبر 22-هـ 1438ربيع األول  23الخميس 

 العلمي النشر أوعية تضم بيانات قاعدة بإنشاء توصية: الرياض
 مةالخد كلية أبحاث بمركز  ممثلة عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة نظمته علمي لقاء في املشاركون  أوص ى

 العربيةو  املحلية العلمي النشر  أوعية جميع تضم اململكة مستوى  على مركزية بيانات قاعدة بإنشاء الاجتماعية,

 راعية هاتج قبل من العلمية أبحاثهم وتمويل الباحثين ورعاية النشر, عملية وتسهيل الباحثين لتوجيه والدولية

 .ملصادرا واملتعددة املناسبة املكتبات وتوفير  الصحية البحثية للبيئة القانوني والتنظيم وأهلية, حكومية

 في ودعمها ةإلابداعي املبادرات تبني خالل من واستقطابهم وبيناملوه الباحثين على بالحفاظ املشاركون  أوص ى كما

 إلابداعي ير التفك بوادر  عليهم تظهر  الذين املبدعين والطالبات الطالب وتبني وتطبيقا, فكرا املختلفة مراحلها

 التعليمية ئةياله أعضاء تدريب ببرامج املستمر  الجامعات واهتمام البحثية, املشاريع في منهم والاستفادة وتأهيلهم

 البحث في لإلبداع أساسيا رافدا يشكل مما الدراسية, املقررات في تطبيقه وتنظيم إلابداعي التفكير  مهارات على

 .العلمي
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 م 2016 ديسمبر 6-هـ 1438 ربيع األول 7 الثالثاء

 لداخلية: إحباط مخططات لإلخالل بالنظام العامالمتحدث األمني لوزارة ا

ا 16جرمية إرهابية استهدفت اململكة يف  128
ً
 عام

كشف املتحدث ألامني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي,عن تعرض اململكة الستهداف غير مسبوق بمخططات 

هـ, ونتج 1422جريمة ارهابية منذ عام  128ارهابية تهدف الى الاخالل بالنظام العام, بدا جليا من خالل أكثر من 

 مواطنا ومقيما ورجل أمن. 1147عنها مقتل واصابة أكثر من 

والذي نظمته جامعة ألاميرة نورة بنت « دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري »وأوضح اللواء التركي خالل ملتقى 

سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس  عبدالرحمن على شرف حرم سمو ألامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل

, أن متابعة الجهات ألامنية املختصة للتهديدات الارهابية اسفرت عن تنفيذ -حفظه هللا-الوزراء وزير الداخلية 

مواجهات امنية مع العناصر الارهابية وأدت تلك الجهود بتوفيق هللا إلى احباط اهداف املخططات  109أكثر من 

 قة املتورطين.لتنظيمات ارهابية ومالح

ونوه اللواء التركي إلى اهمية دور املواطنين واملقيمين في مكافحة الفكر املتطرف ومحاربة تمويله ودور وزارة الداخلية 

 في تعزيز قنوات التواصل معهم الستقبال بالغاتهم املشتبه بها التخاذ الاجراءات الالزمة بشأنها.

مسؤولياتنا الاجتماعية هي املحافظة على وحدة املجتمع ومقدرات املواطن وأردف اللواء التركي قائال: إن إدراك أن 

 هي ألاساس في املواجهة مع كل من يستهدف هذا البلد آلامن.

وفي شأن متصل, قالت مديرة جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل, ان امللتقى تدور 

جتمعات الاسالمية منذ حوالي ثالثة قرون من ازمة فكرية ظهرت محاوره وأنشطته حول التصدي ملا تعيشه امل

مالمحها بصور التطّرف والاقصاء والتنميط حتى وصلت الى التكفير وإلارهاب, مؤكدة ان امللتقى يهدف إلى تسليط 

كرية فالضوء على دور الخدمة الاجتماعية وقدرتها على املساهمة في التعامل مع هذه ألازمة من خالل تأمين بيئة 

داعمة وآمنة ألفراد املجتمع خاصة وان قضية الامن الفكري باتت تشكل تحديا وطنيا وعامليا مع اتساع حجم 

 الفكر املنحرف وتعدد اشكاله والذي اصبح يهدد أمن واستقرار ورفاهية معظم شعوب العالم.

http://www.alyaum.com/article/4169570
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جال ألامني جهود اململكة العربية وتناول امللتقى في اليوم ألاول من خالل نخبة من املتحدثين والخبراء في امل

السعودية في تعزيز الوعي الفكري وذلك من خالل عدة أوراق منها ورقة عمل مقدمة من الدكتور اللواء ركن على 

 الرويلي من جامعة ألامير نايف تناول فيها تاريخ اململكة العربية السعودية في الاهتمام باألمن الاجتماعي والذي

التعليم والصحة والتنمية الفكرية والثقافية, منوها بجهود برامج الرعاية الاجتماعية حفاظا يتمثل في التنشئة و 

على ألاسرة السعودية, مشيرا الى تبني السعودية منهج السلف الصالح وهي عقيدة وسطية شاملة للفكر الديني 

ى امج )الرعاية الالحقة( حيث ُيعنوالاجتماعي, كما تحدث عن انجازات اململكة في تحقيق ألامن الفكري بإطالق برن

بتقديم الخدمات إلانسانية والاجتماعية للموقوف واعادة دمجه في مجتمعه, موضحا ان الجهات املعنية تطلق 

 بين الحين وآلاخر برامج اعالمية توعوية وتثقيفية توضح خطورة الانحراف الفكري على ألامن القومي.

قتصادية أدت إلى انهيار دول فاعلة وعظمى كاالتحاد السوفيتي وبعض الدول وبين الدكتور الرويلي, أن ألافكار الا

أزمة مالية, مؤكدا على  124إلى  2008إلى  1970ألاوروبية في حين تعرضت ألانظمة الرأسمالية العاملية منذ عام 

ضرورة ملحة  أن الفكر الاقتصادي يلعب دورا كبيرا في نجاح أو فشل الدول مما يجعل أمن الفكر الاقتصادي

 للمحافظة على الدول وحمايتها من التهديد والتخريب وسط املتغيرات العاملية املتسارعة.

واعتبر الرويلي ان الاقتصاد السعودي حقق نموا تجاوز النمو العالمي واستقرارا وثباتا في وجه ألازمات الاقتصادية 

تيجة الفكر الاقتصادي الحكيم الذي ينتهجه قادة العاملية, والتي شهدت انهيارات مالية لشركات وبنوك كبرى ن

 اململكة ما جعل اقتصادها اقتصادا يمتاز بالقوة واملتانة والديناميكية.

واضاف ان الاقتصاد السعودي يمتلك فكرا اقتصاديا عمالقا تشارك فيه مؤسسات حكومية هي املجلس ألاعلى 

ة املالية, وزارة التجارة, والهيئة العامة لالستثمار ما وضع لالقتصاد والتنمية, ووزارة الاقتصاد والتخطيط, وزار 

البالد ضمن الدول العشرين في الاقتصاد, وكأكبر دولة تمتلك احتياط بترول وتمتلك رابع صندوق سيادي في 

دوالرا, معتبرا انها مؤشرات تعكس  24530مليار دوالر في حين بلغ متوسط دخل الفرد  632.3العالم تبلغ قيمته 

فيما تناولت ورقة عمل الدكتورة الجازي الشبيكي دور الجامعات  قيقة التدابير والسياسات الاقتصادية في بالدناح

في توجيه تفكير الشباب وصقل شخصياتهم وتكوين توجهاتهم, منوهة إلى ان الجامعة هي الجهة املناط بها اعداد 

ة الناضجة ملراحل التعليم املختلفة, مشيرة إلى ان ألاجيال لتحمل مسؤوليات املواطنة الصالحة بصفتها املحصل

 على الجامعات اعادة النظر في أساليبها وأدواتها وإجراء التقييم ومن ثم التقويم املطلوب لتحقيق الهدف املنشود.

وطالبت الشبيكي بخطط استراتيجية تضم وتوحد جهود املؤسسات التعليمية في اململكة في مواجهة والتصدي 

 الوعي الفكري مع أهمية التركيز على دور كل من الاستاذ واملنهج وإلاعالم.ملهددات 
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وبدوره استعرض الدكتور عبدالرحمن الهدلق ورقة عمل بعنوان )دور عضو هيئة التدريس في تعزيز الوعي 

طالب لالفكري( قال فيها ان دور عضو هيئة التدريس ال يقتصر على تعليم املهارات ألاساسية وانما في تحصين ا

على  م املسببات التي تساعدوحمايتهم من الانحرافات الفكرية, منوًها إلى ان تعزيز املواطنة والوعي الفكري من اه

أمن واستقرار الوطن والركيزة الاساسية للمشاركة الايجابية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية  تحقيق

 والسياسية والثقافية.

مة من الدكتورة نجالء املبارك عرض تجربة جامعة ألاميرة نورة في رفع الوعي الفكري كما تناولت ورقة العمل املقد

لدى الطالبات ومنسوبات الجامعة, ومبادرة جامعة ألاميرة نورة في إنشاء لجنة لألمن الفكري, موضحة ان الهدف 

 هو تحقيق الحصانة الفكرية وترسيخ مبدأ الوسطية إلاسالمية وحماية ألامن الوطني.

 ائمة الاتهامات:ق

 التعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من املخابرات إلايرانية

 تقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في املجال العسكري 

 املساس باألمن الوطني للمملكة ووحدة أراضيها وقواتها املسلحة 

 السعي الرتكاب أعمال تخريبية ضد املنشآت الاقتصادية والحيوية 

 الل باألمن والطمأنينة العامة وتفكيك وحدة املجتمع إلاخ

 إثارة الفتنة الطائفية واملذهبية والقيام بأعمال عدائية وإشاعة الفوض ى 

 مقابلة املرشد ألاعلى في إيران بالتنسيق مع املخابرات إلايرانية

 الرشوة بتقاض ي أموال مقابل إلاخالل بواجبات وظيفتهم

 خالل باألمن الداخلي التزوير وحيازة ألاسلحة لإل 

 حيازة كتب ومنشورات محظورة في الحواسب آلالية 
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 بتفعيل مكاتب اإلرشاد األسري لحماية األبناء أوصى

جباري لطلبة اجلامعات ومراكز تكافح إضافة مقرر إ«: الوعي الفكري"ملتقى 
 الغلو

بتفعيل دور مكاتب إلارشاد ألاسري في رفع مستوى الوعي « دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري »أوص ى ملتقى 

الفكري وتهيئة بيئة أسرية آمنة تحمي ألابناء من الانجراف مع التيارات املنحرفة واملشبوهة, وإضافة مقرر )تربية 

ي إلاسالم( لطالبات وطالب الجامعات كمتطلب إجباري لجميع البرامج الدراسية في مختلف التخصصات, ألابناء ف

لتقديم املنهج الوسطي في تربية ألاوالد وتحصين مدارك الشباب وثقافتهم بأحكام الحدود الشرعية, كتحريم قتل 

 النفس وحكم الاعتداء على آلاخرين وخطورة الغلو والتكفير.

مللتقى في ختام أعماله أمس بجامعة ألاميرة نورة بالرياض بإنشاء مراكز أبحاث متخصصة داخل كما أوص ى ا

عنى بقضايا الغلو والتطرف والانحراف لدى الشباب وتبادل املعلومات والتجارب بين الجامعات واملراكز 
ُ
الجامعات ت

ماية من التطرف, بعمل دورات تدريبية ذات العالقة داخل اململكة وخارجها, وتوظيف وسائل إلاعالم الجديدة للح

 لطالب الجامعات لتنمية التفكير الناقد, وتحصين الشباب.

كما أوص ى بتطبيق منح رخصة مزاولة مهنة الخدمة الاجتماعية وتجديدها بشكل دوري مع التأكيد على أهمية 

ة لتحقيق ملؤسسات التعليمياملؤهل العلمي التخصص ي ووضع خطة تدريبية لتأهيل ألاخصائيين الاجتماعيين في ا

 الاكتشاف املبكر لالنحراف الفكري واتخاذ التدابير العالجية والوقائية الالزمة.

ودعا إلى تعميم تجربة جامعة ألاميرة نورة بتأسيس وحدة التوعية الفكرية في الجامعات, وعقد اتفاقية مشتركة 

ورة وكرس ي ألامير نايف للدراسات ألامنية بجامعة امللك بين مركز ابحاث كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة ألاميرة ن

سعود لوضع خطة استراتيجية توظف من خاللها مشاريع بحثية مشتركة لدراسة القضايا والظواهر الاجتماعية 

املرتبطة باألمن الفكري, وتشكيل لجنة مشتركة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلعادة النظر في رؤية 

http://www.alyaum.com/article/4169707
http://www.alyaum.com/article/4169707
http://www.alyaum.com/article/4169707
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التنمية الاجتماعية على مستوى ألاحياء وتطوير برامجها وتفعيل النوادي الشبابية التطوعية التابعة ورسالة لجان 

 لها بما يساهم في تحقيق ألامن الفكري.

وأوص ى كذلك بتشكيل فرق تطوعية من الشباب الجامعي بإشراف تربوي الستثمار قنوات التواصل الاجتماعي في 

, واستثمار املدارس في الفترة املسائية لتفعيل العمل التطوعي وتنمية قدرات التأثير على فكر الشباب وتوجيهه

الشباب بالتعاون بين وزارتي التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية وشراكة مؤسسات القطاع الخاص, وتفعيل 

ة نمويالجامعة كحلقة وصل بين الطالب وجهات العمل بتوفير فرص العمل وإنشاء مشاريع استثمارية ت ر دو 

 بالتعاون مع القطاع الخاص للحد من البطالة التي قد تمتد الى الوقوع في احضان الفكر الضال. 

وفي دراسة توصل لها باحثون في ألامن الفكري, تطرقت لها الدكتورة سلمى الدوسري في ورقتها أثر استخدام 

وجود عالقة بين استخدام التقنيات  وسائل التواصل الاجتماعي على القيم وألامن الفكري لدى الطالبات, الى

الحديثة وتشكيل الهوية الوطنية للشباب وأمنهم الفكري, وتناولت ورقة عمل الدكتور عبدهللا الرشود دور الخدمة 

الاجتماعية في تعزيز الوعي الفكري وأهمية تصحيح مفهوم ألامن الفكري لدى شريحة هامة في املجتمع وهم الطالب 

فق مع املبادئ الاسالمية وطبيعة النظام السياس ي باململكة, منوًها إلى اهمية معالجة املمارسات الجامعيون بما يتوا

 الخاطئة التي تهدد ألامن الفكري في املجتمع وتعوق عجلة التنمية في اململكة.

ي ركن ر واعتبرت الدكتورة سارة الخمش ي في ورقتها التوجيهات املستقبلية لتعزيز الوعي الفكري أن ألامن الفك

أساس ي للتنمية. وبدوره, أوضح الدكتور عبدهللا الجاسر في ورقة العمل التي قدمها أنواع الشخصيات التي يمكن 

أن تقع في التطرف الفكري ومنها الشخصية الانتقامية والباحثة عن مكانة أو عن الذات, الباحثة عن إلاثارة 

 ى مواجهتها.والشخصية الهاربة من املشاكل ألاسرية وغير قادرة عل
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 كوريات طالبات على ويتعرفن «سيؤول" يزرن جامعيات

 حلةر  الرحمن عبد بنت نورة ألاميرة جامعة من بتنسيق اململكة جامعات في الطالب شؤون عمداء لجنة نظمت

 .سيؤول الجنوبية الكورية العاصمة إلى علمية

 نورة رةوألامي سعود, وامللك عبدالعزيز, وامللك خالد, وامللك فيصل, امللك جامعات من ممثالت الرحلة في وشارك

 . عبدالرحمن بنت

 . الشهري  وريم املغلوث, ورفيدة بوسعد, رؤى: هن طالباتها من مجموعة فيصل امللك جامعة مثل وقد

 حيث الجنوبية, كوريا في وجزر  مهمة ومكتبات أثرّية وأماكن وجامعات متاحف عّدة زيارة الرحلة خالل تم دوق

 دمالق منذ الكوريين اهتمام ومدى الحكم مراحل على والتعرف امللكي القصر  زيارة على الرحلة برنامج اشتمل

 Samsung delight متحف زيارة إلى باإلضافة ي,امللك للقصر  املعمارية الهندسة من واضًحا هذا كان والذي بالجمال

 حياة تسهيل في الضخمة ومساهمتها إلالكترونية املنتجات شهدته الذي الكبير  التقني التطور  مشاهدة تمت وفيه

 امعةوج بسيؤول, السعودية الثقافية وامللحقية الكبير  الاسالمي املسجد زيارة تمت كما وإنجازاته, إلانسان

(sookmyung),  لزيارةا تضمنت كما النجاح, تحقيق على والتحفيز  بالنفس الثقة تعزيز  حول  بورش الوفد شاركو 

 الخاص واملتحف الدراسية والقاعات كاملكتبة أقسامها على والتعرف الجامعية املدينة داخل ميدانية بجولة القيام

 .بالجامعة
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 م 2016 نوفمبر 30-هـ 1438 ربيع األول 1 األربعاء

 يف أكرب جامعة نسائية« الرياضة"السعودية: اتفاق لتفعيل 

 

ك بعد وذلشـهدت السـعودية أمس خطوة جريئة في تفعيل الرياضة النسائية عبر أكبر جامعة نسائية في العالم,  

 مع جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 
ً
أن أبرمت الهيئة العامة للرياضة واللجنة ألاوملبية العربية السعودية اتفاقا

وأكدت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت  .للبنات, يهدف إلى التوسع في نشر ثقافة الرياضة والتشجيع على ممارستها

بموجب الاتفاق ستسهم الجامعة في رفع معدالت ممارسة املرأة للنشاط عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل أنه 

وذلك باالستفادة من منشآت الجامعة وإشغالها ببرامج مشتركة »البدني, والوصول إلى مجتمع صحي رياض ي, 

 .«تستهدف نشر ثقافة الرياضة من أجل مجتمع صحي

ها النسائي ألاميرة ريمة بنت بندر بن سلطان عن ثقت في املقابل, أعربت وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم

هذه »بنجاح برامج وفعاليات الرياضة املجتمعية ودورها في رفع معدل الوعي بأهمية الرياضة في املجتمع, معتبرة 

 للشراكة الحقيقية بين الهيئة العامة للرياضة والقطاعات الحكومية ألاخرى, وفي مقدمها 
ً
الخطوة تجسيدا

ن الاتفاق يذكر أ«. التعليمية والتربوية ملا لهذه الجهات من دور فاعل وأساس ي في برامج رياضة املجتمع املؤسسات

يأتي ضمن مشروع الهيئة العامة للرياضة واللجنة ألاوملبية السعودية لرفع مستوى املشاركة املجتمعية في الرياضة 

 من رؤي2030في املئة عام  40إلى  13من 
ً
 .2030ة اململكة , والتي تعد جزءا
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 عاماً  16 خالل إرهابية جرمية 128 لـ تعرضت اململكة: الرتكي اللواء
جريمة إرهابية منذ عام  128كة تعرضت أكد املتحدث ألامني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن اململ

 هذه ألاعمال إلاجرامية باالستهداف غير  1147هـ, نتج منها مقتل وإصابة 1422
ً
 ورجل أمن, واصفا

ً
 ومقيما

ً
مواطنا

 .املسبوق والذي يهدف إلى إلاخالل باألمن العام

دور الخدمة الاجتماعية »نوان: وأوضح خالل امللتقى الدعوي الذي نظمته جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بع

مواجهات أمنية  109أن متابعة الجهات ألامنية املختصة للتهديدات إلارهابية أسفرت عن تنفيذ « والوعي الفكري 

 إلى أهمية 
ً
مع العناصر إلارهابية أدت إلى إحباط أهداف املخططات لتنظيمات إرهابية ومالحقة املتورطين, منوها

في مكافحة الفكر املتطرف ومحاربة تمويله, ودور وزارة الداخلية في تعزيز قنوات التواصل  دور املواطنين واملقيمين

  .معهم الستقبال بالغاتهم املشتبه بها, التخاذ إلاجراءات الالزمة بشأنها

 ةأوضح التركي أن إدراك مسؤولياتنا الاجتماعية باملحافظة على وحدة املجتمع ومقدرات املواطن هي ألاساس ملواجه

كل من يستهدف هذا البلد آلامن. فيما قالت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل 

إن امللتقى تدور محاوره وأنشطته حول التصدي ملا تعيشه املجتمعات إلاسالمية منذ حوالى ثالثة قرون من أزمة 

تقى وأكدت أن املل. وصلت إلى التكفير وإلارهابفكرية ظهرت مالمحها بصور التطّرف وإلاقصاء والتنميط حتى 

يهدف إلى تسليط الضوء على دور الخدمة الاجتماعية وقدرتها على املساهمة في التعامل مع هذه ألازمة من خالل 

 
ً
 وعامليا

ً
 وطنيا

ً
 وأن قضية ألامن الفكري باتت تشكل تحديا

ً
تأمين بيئة فكرية داعمة وآمنة ألفراد املجتمع, خصوصا

 .متساع حجم الفكر املنحرف وتعدد أشكاله, والذي أصبح يهدد أمن واستقرار ورفاهية معظم شعوب العالمع ا

وتناول امللتقى في يومه ألاول جهود اململكة في تعزيز الوعي الفكري من خالل أوراق عدة, منها ورقة عمل مقدمة 

ضت تاريخ اململكة في الاهتمام باألمن الاجتماعي من الدكتور اللواء ركن علي الرويلي من جامعة ألامير نايف, استعر 

 بجهود برامج الرعاية الاجتماعية 
ً
الذي يتمثل في التنشئة والتعليم والصحة والتنمية الفكرية والثقافية, منوها

 على ألاسرة السعودية, وأشار إلى تبني اململكة منهج السلف الصالح, وهي عقيدة وسطية شاملة للفكر 
ً
حفاظا

, إذ «ةالرعاية الالحق»الاجتماعي. كما تحدث عن إنجازات اململكة في تحقيق ألامن الفكري بإطالق برنامج الديني و

http://www.alhayat.com/m/story/18922975
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 أن الجهات املعنية 
ً
ُيعنى بتقديم الخدمات إلانسانية والاجتماعية للموقوف وإعادة دمجه في مجتمعه, موضحا

 .رة الانحراف الفكري على ألامن القوميتطلق بين الحين وآلاخر برامج إعالمية توعوية وتثقيفية توضح خطو 

وبّين الرويلي أن ألافكار الاقتصادية أدت إلى انهيار دول فاعلة وعظمى, كاالتحاد السوفياتي وبعض الدول ألاوروبية, 

 أن الفكر  124إلى  2008إلى  1970في حين تعرضت ألانظمة الرأسمالية العاملية منذ عام 
ً
 أزمة مالية, مؤكدا

 في نجاح أو فشل الدول, ما يجعل أمن الفكر الاقتصادي ضرورة ملحة للمحافظة الاقتصادي ي
ً
 كبيرا

ً
لعب دورا

واعتبر الرويلي أن الاقتصاد  .على الدول وحمايتها من التهديد والتخريب وسط املتغيرات العاملية املتسارعة

 في وجه ألاز 
ً
 وثباتا

ً
 تجاوز النمو العالمي, واستقرارا

ً
مات الاقتصادية العاملية, والتي شهدت السعودي حقق نموا

انهيارات مالية لشركات ومصارف كبرى نتيجة الفكر الاقتصادي الحكيم الذي ينتهجه قادة اململكة, ما جعل 

فيما تناولت ورقة عمل الدكتورة الجازي الشبيكي دور الجامعات في  .اقتصادها يمتاز بالقوة واملتانة والديناميكية

وصقل شخصياتهم وتكوين توجهاتهم, منوهة إلى أن الجامعة هي الجهة املناط بها أعداد  توجيه تفكير الشباب

ألاجيال لتحمل مسؤوليات املواطنة الصالحة بصفتها املحصلة الناضجة ملراحل التعليم املختلفة, مطالبة 

ود. تحقيق الهدف املنشالجامعات بإعادة النظر في أساليبها وأدواتها وإجراء التقويم ومن ثم التقويم املطلوب ل

 أن دور 
ً
وبدوره استعرض الدكتور عبدالرحمن الهدلق دور عضو هيئة التدريس في تعزيز الوعي الفكري, مبينا

عضو هيئة التدريس ال يقتصر على تعليم املهارات ألاساسية وإنما في تحصين الطالب وحمايتهم من الانحرافات 

والوعي الفكري من أهم املسببات التي تساعد على تحقيق أمن واستقرار  الفكرية, فيما نوه إلى أن تعزيز املواطنة

 .الوطن والركيزة ألاساسية للمشاركة إلايجابية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية
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 العمل أخالقيات يف خرباتها نورة جامعة منسوبات تشارك «بوينغ"
 ديبورا ياوأفريق والهند ألاوسط الشرق  منطقة في بوينغ شركة في العمل ألخالقيات العامة املديرة املحاضرة قدمت 

 منسوبات بحضور  نورة, رةألامي جامعة بمقر  املحاضرات قاعة في «العمل أخالقيات» بعنوان محاضرة هاريس,

 رةالدكتو  الجامعة مديرة وقالت. املهنية ألاخالقيات حول  الوعي تعزيز  إلى هدفت وموظفات, طالبات من الجامعة

 شراكاتب تدريبية برامج تبني عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة لجامعة الاستراتيجية ألاهداف أهم من إن: »العميل هدى

 . «وطالباتها الجامعة منسوبات ومواهب مهارات لتطوير  سعىت معتمدة مؤسسات مع عاملية

 ندوة خالل من الجامعة طالبات وتطوير  لدعم بوينغ شركة مع الجامعة شراكة تدشين يسعدني: »وأضافت

 العلمي والاستثمار  التميز  عن يبحثن الالتي الجامعة طالبات ببناتنا وأهيب الشركة, من املقدمة العمل أخالقيات

 . «الاولى بالدرجة لهن موجهة تطويرية برامج من تقدمه وما الرائعة املبادرة هذه من دةباالستفا

 اراتوبامله والشفافية بالنزاهة يتحلون  املسؤولية تحمل على قادرين طلبة إعداد ضمن املحاضرة هذه وتأتي

 العمل, القياتأخ بمصادر  اريسه وعرفت املستقبلية, أعمالهم في والتقدم للنجاح تؤهلهم التي املهنية وألاخالقيات

. لعملا بأخالقيات عالقة لها التي املواقف من مجموعة املحاضر  عرض كما املهنة, أخالقيات ترسخ التي والوسائل

 .ألاخالقية املعايير  على ملوظفيها تقيمها في تعتمد املؤسسات من العديد بأن وأوضحت

  نسعى بوينغ في نحن: »جزار عبدالقادر  بن حمدأ املهندس السعودية بوينغ رئيس قال الصدد هذا وفي
ً
 تبنيل دوما

 ةأنشط من العديد ضمن املحاضرة هذه تأتي: »وأضاف. «مستوى  أعلى على وتطبيقه املسؤول السلوك ثقافة

 وتطوير  وإعدادهم والشابات الشبان حياة في التأثير  إلى تهدف والتي السعودي, املجتمع تجاه التعليمية الشركة

 .«العمل لسوق  الوظيفية راتهممها وصقل

 ناسبةامل إلاجراءات التخاذ السبل أفضل حول  ألاسئلة وتقديم للنقاش للطالبات الفرصة أتيحت الختام, وفي

 االتاملج مختلف في املحاضرات من العديد تقدم بوينغ شركة أن يذكر .  املتعلقة الحاالت مختلف مع للتعامل

, املهنية والطالبات طلبةال حياة في ومهم كبير  أثر  لها التي
ً
 هاراتهمم وصقل وتطوير  إعدادهم جانب إلى هذا الحقا

 .العمل لسوق  الوظيفية
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 م 2016 ديسمبر 16-هـ 1438 ربيع األول 17الجمعة 

 دويل مؤمتر يف الفضية يةبامليدال تفوز «نورة جامعة" – احلياة
 معرض ضمن مطبوعة دعائية نشرة ألفضل الفضية امليدالية عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة حصدت

 «مالتعلي في املحترفة القيادات: »بعنوان آلاسيوي  املحيط لدول  12الـ( QS-APPLE 12th) العالمي التصنيف ومؤتمر 

 فيه أثرى  دولة 40 من أكثر  فيه شارك الذي ماليزيا, في بوتراغاي نةمدي في للمؤتمرات بوتراغاي مركز  رحاب في

 نالباحثي من العمل أوراق من كبير  عدد وتقديم القيمة, بمشاركاتهم املؤتمر  في املتحدثين الخبراء من عدد

 .املشاركين

  تضمن أيام, ثالثة مدى على خاص بجناح للمؤتمر  املصاحب املعرض في الجامعة وشاركت
ً
 تق عرضا

ً
 بر ع ديميا

 لىع إقبالهم من وزاد الزوار  إعجاب أثار  مما كافة, بمرافقها الجامعة عن تعريفية برامج يحوي  إلكترونية شاشة

  ومشاركين مسؤولين من للزوار  كبير  إقبال على الجناح استحوذ كما الجناح,
ً
 امعةج أكبر  على التعرف على حرصا

 . العالم في نسائية

 ذإ آلاسيوية, الجامعات من شقيقاتها مع التعاون  ومجاالت فرص ومناقشة لبحث للجامعة فرصة املعرض وكان

 للعمل انتقالهم إمكان على بالتعرف رغبتهم الجامعات في والطالب التدريس هيئة أعضاء من الزوار  من كثير  أبدى

 الدراسة أو 
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 م 2016 ديسمبر18-هـ 1438 األولربيع  19 ألاحد

 نورة األمرية جامعة يف «باألداء نرتقي باالنضباط" محلة
 

 ية,املدن الخدمة وزارة مع بالتعاون  ,«للمتابعة العامة إلادارة»بـ ممثلة عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة نظمت

 .إلادارية ةالبشري باملوارد وتوعيتهن إلادارة, بمهمات الجامعة منسوبات لتعريف «باألداء نرتقي باالنضباط» حملة

 فية,الوظي وواجباتهم بحقوقهن إلادارية الهيئة منسوبات توعية على أسبوع, مدة استمرت التي الحملة, وركزت

 .نتاجيةوإلا  الكفاءة مستوى  لرفع الجديدة واللوائح ألانظمة أبرز  عن محاضرات بتنظيم «املدنية الخدمة» وتعاونت

 عن الراجحي عائشة الدكتورة ألاستاذة للمتابعة العامة إلادارة على واملشرفة الجامعة وكيل مساعدة وعّبرت

 قطاعاتال في ألاداء مستوى  رفع في مميزة جهود لهم الذين» إلادارية الهيئة فيهم بما بمنسوبيها الجامعة اهتمام

 إلاقبال نأ إلى الراجحي ولفتت. وواجباتهن بحقوقهن فيالكا إلاملام لديهن يكون  أن ضرورة إلى مشيرة ,«املختلفة

 تعريفال في شاركت التي املدنية, الخدمة وزارة من الجديدة القرارات مع الحملة تزامن سببه كان املحاضرات على

 .املطروحة التساؤالت على وإلاجابة الجديدة واللوائح باألنظمة

  إلادارة نظمت ذلك, إلى
ً
 فومعار  مهارات تنمية إلى تهدف عمل ورشة والتحقيق الرقابة ةهيئ مع بالتعاون  أيضا

 .علمية أسس وفق والتحقيق الرقابة في منسوباتها
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 م 2016 ديسمبر 19-هـ 1438ربيع األول  20 اإلثنين

 تطبق االختبارات اإللكرتونية« جامعة نورة"

 

بقت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن, ممثلة بكلية طب ألاسنان, نظام الاختبارات إلالكترونية لطالباتها, ط

 عن الاختبارات الورقية
ً
 .بعد أن استغنت كليا

ويأتي النظام إلالكتروني لالختبارات ضمن أوائل النظم إلالكترونية لتحسين التعليم والتوجه نحو التطور العلمي 

 ,
ً
الذي تسعى الجامعة إلى تطبيقه ضمن مجموعة من ألانظمة املتطورة, في سبيل الارتقاء بالبيئة التعليمية تقنيا

 .والعلمية وتحفيز الطالبات

وأوضحت عميدة كلية طب ألاسنان في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ابتسام املاض ي, أن كلية طب ألاسنان 

 ب
ً
عت الاختبارات الورقية نهائيا عد تدشين البرنامج, الفتة إلى أنه أداة فريدة وحديثة, وهو يدعم الجهود املبذولة ودَّ

 .في تطوير البيئة التعليمية في الجامعة والارتقاء بها نحو ألافضل

, وإمكان مراجعة الاختبار من الطالبة, 
ً
وأضافت املاض ي أن من مميزات البرنامج تطبيق جميع الاختبارات إلكترونيا

 .ى النتائج, وكيفية تصحيح ورقتها, والتحقق من ألاخطاء التي سبق أن وقعت فيهاوالاطالع عل

وأكدت أن البرنامج أداة مهمة في متابعة تقويم الطالبات خالل ألاعوام الدراسية بأكملها وليس من خالل مقرر 

ن الطالبة من جميع املفاهيم املستهدفة من خالل مصفوفة الاختبارات
ّ
ر الكفواحد فقط, وأنه يمك

ّ
اءة , كما يوف

املطلوبة لعملية إنشاء وتصميم أدوات التقويم والاختبار, ويساعد عضو هيئة التدريس في تصميم ألاسئلة التي 

 .تقيس مخرجات التعلم املطلوبة, وذلك من طريق إعطاء بيانات وتحليالت ونتائج فورية

مر نظمة إلالكترونية, في سبيل التطوير املستلتسهيل تطبيق ألا « أيباد»وقالت إن الكلية وفرت لكل طالبة جهاز 

لكلية طب ألاسنان بالجامعة, والارتقاء بها, لتخريج طبيبات على درجة عالية من التأهيل, بما يخدم صحة الفم 

 .وألاسنان لخدمة البالد
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من ويوفر مج يضمن جانبها, بّينت وكلية الشؤون التعليمية في كلية طب ألاسنان بالجامعة سلوى طيبة, أن البرنا

أمن الامتحانات, من طريق توفير منصة آمنة إلدارة بنك ألاسئلة من جميع أقسام الكلية, التي تحفظ ألاسئلة من 

أي تسريب, والتركيز على الكفاءة, التي تهدف إلى تحديد مواطن التطوير التي تحتاجها الطالبة. وأوضحت طيبة أن 

س بطريقة فّعالة, ويعطي نتائج فورية بعد الانتهاء من الامتحانات البرنامج استثمار لوقت عضو هيئة التدري

 .والعروض التقديمية, ما يجعل عملية التعلم تسير بخطى متطورة ملواكبة العصر
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 م 2016 ديسمبر 20-هـ 1438ربيع األول  21الثالثاء

 "بدأت بـ املشي«.. رياضة النساء"
شرعت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في العاصمة الرياض في تنفيذ اتفاق التعاون املشترك مع الهيئة 

 ألاميرة وكيل رئيس الهيئة للرياضة للقسم 
ً
العامة للرياضة في ما يخص الرياضة املجتمعية, التي أبرمتها أخيرا

ة بنت بندر بن سلطان ومديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل, إذ تم تنفيذ برنامج النسائي ألاميرة ريم

 .رياضة املش ي للطالبات في الجامعة

ويهدف هذا الاتفاق إلى رفع معدالت ممارسة املرأة للنشاط البدني والوصول إلى مجتمع صحي رياض ي, وذلك 

مشتركة تستهدف نشر ثقافة الرياضة املجتمعية للمنسوبات باالستفادة من منشآت الجامعة وإشغالها ببرامج 

 من 2030في املئة  40إلى  13والطالبات ألجل رفع مستوى املشاركة املجتمعية في الرياضة من 
ً
عد جزءا

ُ
, التي ت

 .«2030رؤية اململكة »

نذ أسبوعين تي انطلقت موقامت ألاميرة ريمة بنت بندر بن سلطان بتكريم الطالبات املشاركات في فعالية املش ي ال

طالبة, إذ تم احتساب عدد الخطوات بواسطة تطبيق متخصص للمش ي. يذكر أن املركز  200بمشاركة أكثر من 

 أكثر من 
ً
طالبة ملمارسة أنواع مختلفة من الرياضات  2700الترفيهي للطالبات في جامعة ألاميرة نورة يستقبل شهريا

 .لباتبإشراف فريق كوري متكامل لتدريب الطا
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 م 2016 ديسمبر 26-هـ 1438ربيع األول  27 اإلثنين

 "تستضيف أسبوع النزيل اخلليجي« جامعة نورة"

الخدمة الاجتماعية, مع إدارة سجون منطقة الرياض  شاركت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في كلية 

ممثلة في شعبة إلاشراف النسوي, في فعاليات أسبوع النزيل الخليجي املوحد الخامس التي أقيمت أمس )ألاحد( 

 .وتستمر أربعة أيام بمركز خدمات الطالبات في الجامعة

 من رسالة الجامعة املتمثلة في إلا 
ً
سهام الفاعل في تفعيل الشراكة مع املجتمع وتأتي هذه املشاركة انطالقا

بمؤسساته كافة في العملية إلاصالحية, ما يحقق التوافق والتكامل ملجتمع واحد. فيما يعد هذا ألاسبوع فرصة 

 لرؤية اململكة 
ً
للمرأة السعودية لتقديم حبها للوطن على شكل من أشكال العمل الاجتماعي النبيل, وذلك تحقيقا

2030. 

مديرة إلاشراف لسجون منطقة الرياض غادة الصقعبي خالل الفعالية, أن هذه املناسبة تجسد لحدث وأشارت 

مهم, وهو أنه للمرة ألاولى يكون للمرأة مناسبة خالصة لإلناث من دون الذكور, تتحدث فيها العقول النسائية عن 

 .عوامل البناء وتحويل املعاناة إلى معول بناء وليس هدم

وأعربت عن فخرها بوجود طاقم أمني نسائي كامل ومتكامل, الفتة إلى أنه يستعد ليحصل على فرصته الكاملة 

ليقدم نفسه بالحديث في هذه املناسبة, وذلك بناًء على موافقة رسمية ومسبقة صادرة من أمير منطقة الرياض, 

 .ومتابعة من املدير العام للسجون ومدير السجون بمنطقة الرياض

ورها, أكدت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة ألاميرة نورة الدكتورة جميلة اللعبون, أن أسبوع النزيل بد

الخليجي يمثل أحد أهم املبادرات إلانسانية بمختلف برامجه وأنشطته لدعم واحتواء النزالء وأسرهم, والتخفيف 

 عن ذويهم, مشيرة من الضغوط النفسية التي يتعرض لها النزالء جراء تنفيذ فتر 
ً
ة محكوميتهم في السجون بعيدا

إلى أهمية دعم املجتمع وأفراده وألاخذ بيد النزيل وأسرته وتحويل فترة قضاء محكوميته في السجون إلى نقطة 

 .تحول إيجابية في حياته

http://www.alhayat.com/Articles/19269207/-جامعة-نورة--تستضيف-أسبوع--النزيل-الخليجي-
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زالء حتواء نونوهت بأن مشاركة الجامعة تأتي بهدف تغيير نظرة املجتمع وتوعية شرائحه كافة بأهمية رعاية وا

السجون وإلاصالحيات بالعمل على حمايتهم من التعرض للنبذ الاجتماعي وألاخذ بيدهم نحو غد أفضل ليكونوا 

أعضاء فاعلين في املجتمع, مثمنة الدعم املتواصل والدور الريادي من الحكومة لدعم السجناء داخل السجون 

اء في الخدمات الاجتماعية وإلاصالحية والتأهيلية املقدمة وأسرهم وبعد إلافراج عنهم, واملتابعة ملدى تحسن ألاد

 .لهم

لهم  دمةيذكر أن هذه الفعاليات حضرها العديد من الجهات ذات الصلة بالنواحي ألامنية وبالنزالء والبرامج املق

وزارة  ةة الرياض )تراحم(, ووكالمنها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم بمنطقمن خالل املعرض املصاحب,

الداخلية لألحوال املدنية, واملكتب التعاوني للدعوة وإلارشاد وتوعية الجاليات بالربوة, ودار الضيافة الاجتماعية 

للفتيات بالرياض, ومؤسسة رعاية الفتيات في الرياض, وهيئة حقوق إلانسان, والبيت العائلي في سجون منطقة 

اض, ووزارة الصحة إدارة التوعية الصحية بصحة الرياض الرياض, وإدارة الوافدين في سجون منطقة الري

والقطاع الصحي الشمالي, وإلادارة العامة لسجن الدوادمي, وإلادارة العامة لسجن النساء, وكلية الخدمة 

 .الاجتماعية, وفريق أوفاز التطوعي
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 م 2016 ديسمبر 5-هـ 1438 ربيع األول 6 اإلثنين

ناقش التوجهات املستقبلية لتعزيز الوعي الفكري
ُ
 ملتقى ي

تنطلق في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن, صباح اليوم, فعاليات ملتقى دور الخدمة الاجتماعية والوعي 

حاور أبرزها دور الخدمة الاجتماعية في تعزيز الفكري. ويشتمل امللتقى الذي يمتد ملدة ثالثة أيام على عدد من امل

الوعي الفكري, ومهددات الوعي الفكري, إضافة إلى دور الجامعات في تعزيز الوعي الفكري, إضافة إلى مناقشة 

  .التوجهات املستقبلية لتعزيز الوعي الفكري 

تعزيز  عي الفكري, ودور الجامعات فيوتناقش الجلسة ألاولى للملتقى جهود اململكة العربية السعودية في تعزيز الو 

الوعي الفكري, فيما تناقش الجلسة الثانية دور عضو هيئة التدريس في تعزيز الوعي الفكري, وتجربة جامعة 

ألاميرة نورة في الوعي الفكري, بينما يناقش اليوم الثاني في جلسته ألاولى دور الخدمة الاجتماعية في تعزيز الوعي 

ت املستقبلية لتعزيز الوعي الفكري, فيما تناقش الجلسة الثانية مهددات ألامن الفكري على الفكري, والتوجيها

  .الشباب, وأثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على القيم وألامن الفكري لدى الطالبات

الورش  وبعضوسيتم في اليوم الثالث والختامي إعالن أسماء الفائزات بالفيلم الوثائقي, وتكريم املشاركات, 

من جهتها, أوضحت مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل, أن امللتقى يأتي ضمن أهداف الجامعة  .التدريبية

وتوجيهات القيادة الرشيدة, ويهدف إلى  2030ورسالتها الوطنية السامية املتوافقة مع خطط الرؤية السعودية 

ماية الوعي الفكري ملواطنيها, وتعزيز الوعي الفكري لدى التعريف بجهود اململكة العربية السعودية في تعزيز وح

الطالب والطالبات الجامعيين, باإلضافة إلى تحديد آلاليات املتبعة لحماية الوعي الفكري لدى الشباب والشابات, 

 ىوتحديد دور الخدمة الاجتماعية في حماية الوعي الفكري, ومستجدات ألابحاث العلمية لتعزيز الوعي الفكري لد

 .الشباب والشابات
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 م 2016 ديسمبر 20-هـ 1438ربيع األول  21الثالثاء 

م املشاركات يف فعالية رياضي املشي
ِّ
 رمية بنت بندر تكر

النسائي,  لعامة للرياضة للقسمبحضور صاحبة السمو امللكي ألاميرة ريمة بنت بندر بن سلطان وكيل رئيس الهيئة ا

أطلقت أول برامج تفعيل الشراكة بين الهيئة العامة للرياضة وجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن التي تم توقيعها 

 بهدف التوسع في نشر ثقافة الرياضة والتشجيع على ممارستها ضمن أحد املشاريع الاستراتيجية التي تسعى 
ً
مؤخرا

ها بمشاركة عديد من الجهات الحكومية والخاصة من خالل الاستفادة من منشآتها هيئة الرياضة لتنفيذ

رمت فيها ألاميرة ريمة بنت بندر الطالبات 
 
الرياضية, وتمثل أول برامج تفعيل الشراكة بفعالية املش ي, التي ك

  .املشاركات بحضور معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل

طالبة,  200وكانت الفعالية قد انطلقت قبل أسبوعين, واستمرت حتى يوم الخميس املاض ي بمشاركة أكثر من 

حيث تم احتساب عدد الخطوات خالل تلك املدة بواسطة تطبيق متخصص. من جانبها قدمت ألاميرة ريمة بنت 

 بندر شكرها ملعالي مديرة جامعة ألاميرة نورة, على نجاح أول برامج الشر 
ً
اكة بين هيئة الرياضة والجامعة, مضيفة

 ملزيد من التعاون مع جامعات 
ً
أن الجامعة جسدت ريادتها في املساهمة املجتمعية ببرامج نوعية ناجحة, متطلعة

 
ً
أخرى خالل املرحلة املقبلة. وقدمت ألاميرة ريمة بنت بندر شكرها للطالبات املشاركات في هذه الفعالية, موضحة

 %13بارتفاع نسبة ممارس ي الرياضة من  2030عنصر ألاساس في تحقيق أحد أهداف رؤية اململكة أنهن يمثلن ال

 من البنود 2030في عام  %40إلى 
ً
. يذكر أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها قبل أسبوعين تضمنت عددا

خاصة لتفعيل املنشآت املشجعة على ممارسة الرياضة املجتمعية, من بينها التعاقد مع الجهات الحكومية وال

 .وتشغيلها, وكذلك تفعيل البرامج والفعاليات الرياضية النسائية, باإلضافة إلى وضع برامج تدريبية لياقية
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 م 2016 ديسمبر 20-هـ 1438ربيع األول  21الثالثاء 

 ب تؤهل طالبات جامعة األمرية نورةجمموعة د. سليمان احلبي

مت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية, بالتعاون مع جامعة ألاميرة نورة محاضرة لتأهيل طالبات كلية 
َّ
نظ

قت املحاضرة إلى استعراض  ألاسنان وتعريفهن بطبيعة سوق العمل واملهارات التي يحتاجها السوق, كما تطرَّ

يمان الحبيب الطبية باعتبارها واحدة من أنجح التجارب الاستثمارية في قطاع أسباب نجاح تجربة مجموعة د. سل

من جهته, أوضح د.عبدالرحمن بن مساعد السرحان املدير العام ملراكز طب ألاسنان  .الرعاية الصحية باململكة

سؤولية رامج املبمجموعة د. سليمان الحبيب الطبية أن هذه املحاضرة تأتي ضمن استراتيجية املجموعة لتفعيل ب

الاجتماعية, ومساعدة الخريجين والخريجات في الجامعات السعودية على التعرف بشكل أكثر على طبيعة سوق 

 إلى أن عيادات 
ً
 عن اعتزازه بتجربة مجموعة د. سليمان الحبيب, مشيرا

ً
العمل ووسائل النجاح وآلياته, معربا

عيادة متخصصة مزودة بأحدث  165م إلى أكثر من ألاسنان بدأت بستة عيادات فقط حتى وصلت هذا اليو 

 أن تلك التوسعات تتماش ى مع الاستراتيجية الطموحة ملجموعة د. سليمان 
ً
التجهيزات التقنية العاملية. موضحا

وعّبر د. السرحان عن فخره بامتالك مجموعة د. سليمان  .الحبيب في تقديم خدماتها عبر مشاريع طبية متكاملة

متكاملة تتمثل في استقطاب نخبة من أفضل الكفاءات العاملية وتوافر برامج تدريب وتطوير الحبيب منظومة 

مستمر لهم, ووجود منظومة إدارية محكمة وواضحة, إلى جانب تأمين آخر ما أنتجته تكنولوجيا الرعاية الصحية 

ن جميع ا ِّ
ّ
. كما نّوه بوجود منظومة تقنية إلكترونية خاصة باملجموعة تمك

ً
لعاملين بها من إلادارة العليا عامليا

وألاطباء واملوظفين من إنجاز أعمالهم بشكل دقيق وسريع ويرفع من معدالت جودة الخدمات التي يتم تقديمها 

وشدد د. السرحان خالل محاضرته لطالبات كلية ألاسنان  .ملراجعي مستشفيات املجموعة في كافة التخصصات

السليم وخلق منظومة إدارية محكمة, تستند إلى تقنيات حديثة وآليات  بجامعة ألاميرة نورة على أن التخطيط

إدارية متكاملة وقادرة على مراقبة كافة العمليات, هي من أهم عوامل نجاح أي مشروع طبي, ودعا الطالبات 

 و لدراسة أسباب نجاح املشاريع القائمة وتقييم السوق بشكل دقيق وسليم قبل الشروع في إقامة مشروعاتهن أ

تأتي تلك املحاضرة ضمن آليات تفعيل اتفاقية التعاون التي تم توقيعها في وقت سابق  .افتتاح عياداتهن الخاصة

مع جامعة ألاميرة نورة لتدريب الطالبات ملساعدتهن على الانخراط في بيئات العمل الاحترافية, وإكسابهن الخلفيات 

 .الوظيفية فيما بعد بكل كفاءة وإتقانالعلمية والتطبيقية التي تمكنهم من أداء مهامهم 
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 م 2016 ديسمبر 19-هـ 1438ربيع األول  20 اإلثنين

 اختبارات إلكرتونية بطب أسنان األمرية نورة
عد ب طبقت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بكلية طب ألاسنان نظام الاختبارات إلالكترونية لطالباتها

  أن استغنت كليا عن الاختبارات الورقية.

وهو النظام إلالكتروني لالختبارات ضمن أوائل النظم إلالكترونية لتحسين التعليم  ExamSoftويأتي برنامج 

, والذي تسعى الجامعة لتطبيقه ضمن مجموعة من ألانظمة املتطورة في سبيل 
ً
والتوجه نحو التطور العلمي تقنيا

  ئة التعليمية والعلمية وتحفيز الطالبات وتمكينهن من تحقيق أهدافهن.الارتقاء بالبي
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 م 2016 نوفمبر 30-هـ 1438 ربيع األول 1 األربعاء

تجسيد للشراكة مع المؤسسات  تفاقية بين هيئة الرياضة وجامعة األميرة نورة األميرة ريما بنت بندر: االتفاقيةا

 التعليمية

  %40إىل  %13يف إطار إسرتاتيجية لرفع املشاركة من 
أبرمت اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للرياضة وجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن واللجنة ألاوملبية العربية 

 شجيع على ممارستها ضمن أحد املشاريعالسعودية ظهر أمس الثالثاء بهدف التوسع في نشر ثقافة الرياضة والت

الاستراتيجية التي تسعى هيئة الرياضة لتنفيذها بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وألاهلية من خالل 

  الاستفادة من منشآتها الرياضية.

لعامة ا الاتفاقية بحضور صاحبة السمو امللكي ألاميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل رئيس الهيئة وجرى توقيع

للرياضة للقسم النسائي ومعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل, وبموجب املذكرة تقوم الجامعة باملساهمة 

في رفع معدالت ممارسة املرأة للنشاط البدني والوصول إلى مجتمع صحي رياض ي وذلك باالستفادة من منشآت 

  ياضة من أجل مجتمع صحي.الجامعة وإشغالها ببرامج مشتركة تستهدف نشر ثقافة الر 

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن والتي تعد أكبر جامعة نسائية في العالم نظًرا 

وملا تمتلكه الجامعة من منشآت رياضية على مستوى عالمي مما سيساهم  لتوجه الجامعة الداعم لرياضة املرأة

  مارسة الرياضة وإلاملام بأهميتها في الحياة العامة.في خلق الدافع لدى الطالبات مل

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مشروع الهيئة العامة للرياضة واللجنة ألاوملبية العربية السعودية 

م والتي تعد جزًءا من رؤية اململكة 2030عام  %40إلى  %13لرفع مستوى املشاركة املجتمعية في الرياضة من 

2030. 

من جانبها أكدت ألاميرة ريما بنت بندر بن سلطان عقب توقيع اتفاقية التعاون على ثقتها في نجاح برامج وفعاليات 
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الرياضة املجتمعية ودورها في رفع معدل الوعي بأهمية الرياضة في املجتمع, معتبرة هذه الخطوة تجسيًدا للشراكة 

الحكومية ألاخرى وفي مقدمتها املؤسسات التعليمية والتربوية ملا  الحقيقية بين الهيئة العامة للرياضة والقطاعات

  لهذه الجهات من دور فاعل وأساس ي في برامج رياضة املجتمع.

سررت كثيًرا بما شاهدته من إمكانات كبيرة لجامعة ألاميرة نورة وما وجدته »وأضافت ألاميرة ريما في تصريحها: 

ة في التعاون شجعني كثيًرا على أن تكون لدينا العديد من البرامج من عمل متميز وتنظيم رائع ورغبة صادق

 في الوقت نفسه شكرها ملديرة الجامعة ومنسوباتها «والفعاليات املشتركة خالل الفترة املقبلة مع الجامعة
ً
, مقدمة

  هللاذن على الاهتمام الكبير الذي سيكون محفًزا للنجاح وتحقيق ألاهداف املأمولة من هذه الاتفاقية بإ
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 م 2016 ديسمبر 1-هـ 1438 ربيع األول 2 الخميس

 «وفاء ألبطال الوطن"جامعة األمرية نورة تطلق محلة 
لعمادة خدمة املجتمع  دشنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بنادي نورة العطاء التطوعي التابع

وسلطت الفعالية الضوء على الدور العظيم الذي يقوم به «. حملة وفاء ألبطال الوطن»والتعليم املستمر فعالية 

أولئك الرجال من حماية للوطن ومقدراته ومقدساته, باإلضافة إلى التعرف على القطاعات املشاركة في الدفاع 

إبداعات طالبات الجامعة املتطوعات في النادي, ومعرض لألسر  عن الوطن. وتخلل ذلك أركان مصاحبة من

نت الفعالية معسكًرا تدريبًيا لألطفال املشاركين ضمن ألاسر  املنتجة من أهالي الجنود دعًما ملشروعاتهم. كما تضمَّ

  املنتجة لتدريبهم وتخريجهم ومنحهم رخصة )جندي الوطن(.

بت وكيلة الجامعة للشؤون التع ليمية الدكتورة سمر السقاف بذوي الجنود وأبنائهم مثمنة لطالبات وفيما رحَّ

الجامعة هذا الوفاء, قدمت مديرة إلادارة النسوية في وزارة الدفاع نورة بنت عبداملحسن املحيسن الشكر الجزيل 

عمادة  لجامعة ألاميرة نورة على هذه اللفتة الكريمة لرجال بذلوا أرواحهم فداء للوطن. بدورها قالت عميدة

خدمة املجتمع والتعليم املستمر في الجامعة الدكتورة آمال الهبدان إن )حملة وفاء ألبطال الوطن( هي محل فخر 

 واعتزاز من بنات الوطن في جامعة ألاميرة وواجب وطني إلبراز تضحيات وبطوالت جنودنا البواسل.
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 م 2016 ديسمبر 6-هـ 1438 ربيع األول 7 الثالثاء

 عاما 15مواجهات أمنية خالل  109جريمة إرهابية و 128 :يالترك

ا ورجل أمن 1147نتج عنها مقتل وإصابة أكثر من 
ً
ا ومقيم

ً
  مواطن

ر مســــــــبوق قــــــــال اللــــــــواء منصــــــــور التركــــــــي املتحــــــــدث ألامنــــــــي لــــــــوزارة الداخليــــــــة إن اململكــــــــة تتعــــــــرض الســــــــتهداف غيــــــــ

بمخططـــــــــات إرهابيـــــــــة تهـــــــــدف إلـــــــــى إلاخـــــــــالل بالنظـــــــــام العـــــــــام, مشـــــــــيًرا إلـــــــــى أن الاســـــــــتهداف بـــــــــدا جلًيـــــــــا مـــــــــن خــــــــــالل 

ضـــــــــت لهـــــــــا اململكـــــــــة منـــــــــذ عـــــــــام  128 ـــن 1422جريمـــــــــة إرهابيـــــــــة تعرَّ ــ ــ ـــر مــ ــ ــ ـــــابة أكثــ ــ ـــل وإصــ ــ ــ ـــا مقتــ ــ ــ ـــتج عنهــ ــ ــ ـــــ ونــ ــ ــ  1147هـ

ديــــــــدات إلارهابيــــــــة أســــــــفرت مواطًنــــــــا ومقيًمــــــــا ورجــــــــل أمــــــــن. وأضــــــــاف بــــــــأن متابعــــــــة الجهــــــــات ألامنيــــــــة املختصــــــــة للته

ـــن  ــ ـــر مـــ ــ ـــــذ أكثـــ ـــن تنفيـــ ــ مواجهــــــــات أمنيــــــــة مــــــــع العناصــــــــر إلارهابيــــــــة وأدت تلــــــــك الجهــــــــود إلــــــــى إحبــــــــاط أهــــــــداف  109عـــ

  املخططات لتنظيمات إرهابية ومالحقة املتورطين.

وأشـــــــــــــار إلـــــــــــــى أهميـــــــــــــة دور املـــــــــــــواطنين واملقيمـــــــــــــين فــــــــــــــي مكافحـــــــــــــة الفكـــــــــــــر املتطـــــــــــــرف ومحاربـــــــــــــة تمويلــــــــــــــه ودور وزارة 

ي تعزيــــــــــز قنــــــــــوات التواصــــــــــل معهــــــــــم الســــــــــتقبال بالغــــــــــاتهم املشــــــــــتبه بهــــــــــا التخــــــــــاذ إلاجــــــــــراءات الالزمــــــــــة الداخليــــــــــة فــــــــــ

بشـــــــــــأنها. وأوضــــــــــــح أن إلادراك بــــــــــــأن مســـــــــــؤولياتنا الاجتماعيــــــــــــة هــــــــــــي املحافظــــــــــــة علـــــــــــى وحــــــــــــدة املجتمــــــــــــع ومقــــــــــــدرات 

  املواطن هي ألاساس في املواجهة مع كل من يستهدف هذا البلد آلامن.

ــــه « دور الخدمــــــــة الاجتماعيــــــــة والــــــــوعي الفكــــــــري »ي ملتقــــــــى توعــــــــوي بعنــــــــوان جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــالل مشــــــــاركته فــــــــ ــ نظمتـــ

  جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن.

  أهداف مللتقى جامعة ألاميرة نورة

  تعزيز الوعي الفكري والتوجهات املستقبلية لتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب 

   ملواطنيها ومهددات الوعي الفكري  التعريف بجهود اململكة في تعزيز وحماية الوعي الفكري 

  تحديد مستجدات ألابحاث العلمية لتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب والشابات 

   الشبيكي تطالب بخطة جامعية تتصدى ملهددات الوعي

تناولــــــــــــــت ورقــــــــــــــة عمــــــــــــــل الــــــــــــــدكتورة الجــــــــــــــازي الشــــــــــــــبيكي دور الجامعــــــــــــــات فــــــــــــــي توجيــــــــــــــه تفكيــــــــــــــر الشــــــــــــــباب وصــــــــــــــقل 

ــــات ــ ــ ــــوين توجهــ ــ ــ ـــياتهم وتكــ ــ ــ ــ ـــل شخصـ ــ ــ ــ ـــــال لتحمـ ــ ــ ــــداد ألاجيـ ــ ــ ـــا إعــ ــ ــ ــ ــــاط بهـ ــ ــ ــــة املنــ ــ ــ ــــي الجهــ ــ ــ ــــة هــ ــ ــ ــــى أن الجامعــ ــ ــ ــــة إلــ ــ ــ هم, منوهــ

مســــــــؤوليات املواطنــــــــة الصــــــــالحة بصــــــــفتها املحصــــــــلة الناضــــــــجة ملراحــــــــل التعلــــــــيم املختلفــــــــة, مشــــــــيرة إلــــــــى أن علــــــــى 

ــــدف  ــ ـــــق الهــ ــــوب لتحقيـــ ــ ــــويم املطلــ ــ ـــم التقــ ــ ـــن ثـــ ــ ـــــيم ومـــ ـــــراء التقيـــ ـــا وإجـــ ــ ـــــاليبها وأدواتهـــ ــــي أســـ ــ ـــــر فــ ـــــادة النظـــ ـــــات إعـــ الجامعـــ

ــــود ــ ــ ــــي املنشـ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ــــي اململكـ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ــــات التعليميـ ــ ــ ــــود املؤسسـ ــ ــ ـــــد جهـ ــ ـــم وتوحــ ــ ــ ـــتراتيجية تضــ ــ ــ ــــط إســ ــ ــ ـــبيكي بخـ ــ ــ ــــت الشــ ــ ــ . وطالبـ

املواجهـــــــة والتصـــــــدي ملهــــــــددات الـــــــوعي والفكــــــــر مـــــــع أهميــــــــة التركيـــــــز علـــــــى دور كــــــــل مـــــــن ألاســــــــتاذ واملـــــــنهج وإلاعــــــــالم.

  

   الرويلي: ألامن الاقتصادي ضرورة ملحة للمحافظة على الدول 

علــــــــي الرويلــــــــي مــــــــن جامعــــــــة ألاميــــــــر نــــــــايف إن اململكــــــــة تتبنــــــــى مــــــــنهج الســــــــلف الصــــــــالح قــــــــال الــــــــدكتور اللــــــــواء ركــــــــن 
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ـــار  ــ ــ ــ ــــى انهيـ ــ ــ ـــــادية أدت إلــ ــ ــ ـــار الاقتصـ ــ ــ ــ ـــاف إن ألافكـ ــ ــ ــ ــــاعي. وأضـ ــ ــ ــــديني والاجتمــ ــ ــ ـــــر الــ ــ ــ ـــــاملة للفكـ ــ ــ ــــطية شـ ــ ــ ـــــدة وســ ــ ــ ـــي عقيـ ــ ــ ــ وهـ

ـــــاد دول فاعلـــــــــة وعظمـــــــــى ــ الســـــــــوفيتي وبعـــــــــض الـــــــــدول ألاوروبيـــــــــة فـــــــــي حـــــــــين تعرضـــــــــت ألانظمـــــــــة الرأســـــــــمالية  كاالتحــ

ـــــام العامليـــــــــة منـــــــــ ــ ــــى  1970ذ عــ ــ ــ ــــى  2008إلـ ــ ــ أزمـــــــــة ماليـــــــــة, مؤكـــــــــًدا علـــــــــى أن الفكـــــــــر الاقتصـــــــــادي يلعـــــــــب دوًرا  124إلـ

كبيـــــــًرا فـــــــي نجـــــــاح أو فشـــــــل الــــــــدول ممـــــــا يجعـــــــل أمـــــــن الفكـــــــر الاقتصــــــــادي ضـــــــرورة ملحـــــــة للمحافظـــــــة علـــــــى الــــــــدول 

  وحمايتها من التهديد والتخريب وسط املتغيرات العاملية املتسارعة.

  هرت بصورة التطرف وإلاقصاءالعميل: ألازمة الفكرية ظ

قالــــــــــت مــــــــــديرة جامعــــــــــة ألاميــــــــــرة نــــــــــورة بنــــــــــت عبــــــــــدالرحمن الــــــــــدكتورة هــــــــــدى العميــــــــــل إن امللتقــــــــــى تــــــــــدور محــــــــــاوره 

قــــــــرون مــــــــن أزمــــــــة فكريــــــــة ظهــــــــرت  3وأنشــــــــطته حــــــــول التصــــــــدي ملــــــــا تعيشــــــــه املجتمعــــــــات إلاســــــــالمية منــــــــذ حــــــــوالى 

  ير وإلارهاب.مالمحها بصور التطّرف وإلاقصاء والتنميط حتى وصلت إلى التكف

وأكـــــــــدت أن امللتقـــــــــى يهـــــــــدف إلـــــــــى تســـــــــليط الضـــــــــوء علـــــــــى دور الخدمـــــــــة الاجتماعيـــــــــة وقـــــــــدرتها علـــــــــى املســـــــــاهمة فـــــــــي 

 التعامل مع هذه ألازمة من خالل تأمين بيئة فكرية داعمة وآمنة ألفراد املجتمع. 
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 «شاركيني" وتدشن احلوار تدعم نورة األمرية جامعة
 حفل اءألاربع يوم بغيرها للناطقات العربية اللغة تعليم بمعهد ممثلة عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة أقامت

 ة,الجامع وكيالت وبحضور  العميل هدى.د ةالجامع مديرة من كريمة برعاية( شاركيني) الحوارية البرامج تدشين

 املعهد عميدة بقيادة املعهد وكان للمملكة, الرسمية زيارته خالل موريشيوس جزيرة من وفًدا املعهد استضاف كما

 عضاءألا  جميع ودعم العندس فوزية. د الطالبية للشؤون املعهد وكيلة مع وبالتعاون  الثنيان سليمان بنت نوال. د

م قد  لغوية برةخ وتكسبها الجامعي باملجتمع ألاجنبية الطالبة دمج في تسهم التي الحوارية البرامج من وعةمجم قدَّ

 القيمب مرتبطة اللغة ترسيخ في ألاثر  بالغ يحقق مما والاجتماعية, والحضارية الثقافية الخبرة إلى باإلضافة

   .واملعنوية املادية إلانسانية

 ملعهدا داخل من بها التحقن طالبات لسان على نتائجها وعرض رسمًيا البرامج من عدد لتدشين الاحتفالية تأتي

مت لديهن, والشخص ي والفكري  العلمي الجانب تقوية في يسهم الذي ألامر  وخارجه
َّ
 بعنوان الاحتفالية ونظ

لة املكتبة هي متعددة أركان الفعالية هذه ويصاحب( شاركيني)  بإشراف ةلعاما عبدالعزيز  امللك مكتبة من املتنّقِّ

 أركانو  بنية بن خديجة.أ املالك, فاتن. أ بإشراف العالمي واملطبخ التويم, رؤى.وأ الفوزان نوال.وأ الخضر  لولوة.أ

 من عدًدا أن يذكر . الشثري  نجالء.وأ الحسن أشواق.وأ الهاجري  أمل.أ: املعهد أستاذات بإشراف الحوارية البرامج

   .الحفل خالل نوقشت العمل أوراق

 املعلمي آمال الدكتورة قدمتها التعايش قيم نشر  في الوطني للحوار  عبدالعزيز  امللك مركز  دور  عمل وراقأ

   بغيرها للناطقات العربية اللغة تعليم بمعهد معيدة الهاجري  هند.أ قدمتها اللغوي  التبادل

 غيرهاب للناطقات العربية اللغة تعليم بمعهد معيدة القرني فاطمة.أ قدمتها شاركيني
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 مباليزيا عاملي مؤمتر من الفضية امليدالية حتصد نورة جامعة
 ضر مع ضمن مطبوعة دعائية نشرة ألفضل الفضية امليدالية على عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة حصلت

 وذلك ,«يمالتعل في املحترفة القيادات» عنوان تحت آلاسيوي  املحيط لدول  عشر  الثاني العالمي التصنيف ومؤتمر 

 فيه أثرى  دولة, 40 من أكثر  املؤتمر  في شارك وقد ماليزيا, بوتراجاي مدينة في للمؤتمرات بوتراجاي مركز  رحاب في

 .املشاركين الباحثين من العمل أوراق من كبير  عدد وتقديم القيمة بمشاركاتهم املؤتمر  في املتحدثين الخبراء من عدد

 ضمنت متتالية, أيام ثالثة مدى على بالجامعة خاص بجناح للمؤتمر  املصاحب املعرض في أيًضا الجامعة وشاركت

 إعجاب ثار أ مما مرافقها بكافة الجامعة عن تعريفي برنامج على يحتوي  إلكترونية شاشة عبر  تقديمًيا عرًضا الجناح

 ًصاحر  ومشاركين مسؤولين من للزوار  كبير  إقبال على الجناح استحوذ كما الجناح, على إقبالهم من وزاد الزوار 

 .العالم في نسائية جامعة كأكبر  عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة على التعرف على

 آلاسيوية, الجامعات من تهاشقيقا مع التعاون  ومجاالت فرص ومناقشة لبحث سانحة فرصة املعرض كان كما

 الهمانتق إمكانية على بالتعرف رغبتهم الجامعات في والطالب التدريس هيئة أعضاء من الزوار  من كثير  وأبدى

 .الدراسة أو  للعمل
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 نورة األمرية جامعة يف.. «باإلداء نرتقي اطباالنضب" محلة
 ينرتق باالنضباط» بعنوان حملة للمتابعة العامة باإلدارة ممثلة عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة نظمت

 إلادارة بمهام بتعريف إلادارية, الهيئة منسوبات جميع الحملة واستهدفت أسبوع, ملدة الحملة واستمرت «باإلداء

 الفاعلية,و  الكفاءة إلى والوصول  ألاداء بمستوى  الرقي لتحقيق بحرصها إلادارات أهم من تعد التي بعةللمتا العامة

 حملةال تضمنت حيث الوظيفية, وواجباتهم بحقوقهم وتوعيتهم إلادارية البشرية باملوارد الاهتمام خالل من

 يمبتنظ املدنية الخدمة وزارة مع عاون بالت الجامعة خارج جهات من بمشاركات واملحاضرات الفعاليات من العديد

 والفاعلية الكفاءة مستوى  لرفع الخدمة وإجراءات شؤون تنظم التي واللوائح ألانظمة أبرز  عن محاضرات

  .وإلانتاجية

 عن الراجحي, محمد بنت عايشه.د.أ للمتابعة العامة إلادارة على واملشرفة الجامعة وكيل مساعدة عبرت ولقد

 رفع في يزةاملتم الجهود لهم الذين إلادارية الهيئة فيهم بما منسوبيها لجميع اهتمامها جل نورة, رةألامي جامعة تولي

  .الحملة هذه تنظيم تم للمتابعة العامة إلادارة من وسعًيا املنطلق هذا ومن ألاداء, مستوى 

 وذلك ةالقيم املعلومات من الكثير  حملت الجامعة مباني مختلف في توعوية بأركان فعاليات الحملة تضمنت كما

 إلادارية, ةبالهيئ املتعلقة املدنية للخدمة وألانظمة اللوائح أبرز  املتضمن للمتابعة العامة إلادارة كتيب بتوزيع

  .للمتابعة العامة إلادارة شعار  تحمل تذكارية هدايا وأيًضا
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 تفعيل الرياضة اجملتمعية يف جامعة األمرية نورة

ة للرياضة التي تم توقيعها ألاسبوع  في إطار تفعيل الشراكة بين جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن, والهيئة العامَّ

ة للرياضة املاض ي, بحضور معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العمي ل, ووكيل رئيس الهيئة العامَّ

للقسم النسائي صاحبة السمو امللكي ألاميرة ريمة بنت بندر بن سلطان, بهدف رفع معدالت ممارسة املرأة للنشاط 

البدني والوصول إلى مجتمع صحي رياض ي, وذلك باالستفادة من منشآت الجامعة وإشغالها ببرامج مشتركة 

ة, قامت ألاميرة ريمة بنت بندر بن سلطان بحضور مديرة الجامعة الدكتورة  تستهدف نشر ثقافة الرياضة املجتمعيَّ

 200هدى العميل بتكريم الطالبات املشاركات في فعالية املش ي التي انطلقت من أسبوعين بمشاركة أكثر من 

  طالبة, حيث تم احتساب عدد الخطوات بواسطة تطبيق متخصص للمش ي.

ا أكثر من الجدير بالذكر أن املر  طالبة, ملمارسة أنواع مختلفة من  2700كز الترفيهي للطالبات يستقبل شهريًّ

  الرياضات بإشراف فريق كوري متكامل لتدريب الطالبات.

ات تغذية تشرف على برامج الحمية للطالبات, خاصة  ولتأسيس بنية متكاملة الخدمات تمَّ الاستعانة باختصاصيَّ

ة في املركز لعمل  الضغط والسكر والسمنة. ملن يعانين من بعض ألامراض ة خاصَّ ًرا عيادة صحيَّ وتمَّ افتتاح مؤخَّ

ة.   إلاسعافات ألاوليَّ

ة للمنسوبات  الجدير ذكره أن جامعة ألاميرة نورة والهيئة العامة للرياضة تعمل على نشر ثقافة الرياضة املجتمعيَّ

ة في الر  عدُّ جزًءا من رؤية 2030عام  %40إلى  %13ياضة من والطالبات لرفع مستوى املشاركة املجتمعيَّ
ُ
م والتي ت

  .2030اململكة 

ة مرة في ألاسبوع, و %13كشفت دراسة أن  من البالغين  %29من السعوديين يمارسون الرياضة وألانشطة البدنيَّ

ة والنشاط %75يعانون من السمنة, و روج البدني عند الخ من املراهقين يتوقفون عن املشاركة في ألالعاب الرياضيَّ

 من آلاباء وألامهات ال يمارسون الرياضة أو النشاط البدني على إلاطالق.  %80من املدرسة, و
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 البحثية لبيئةل القانوني بالتنظيم يوصي نورة جبامعة اإلبداع لقاء
  العلمي البحث جمال يف الباحثني من خنبة حبضور

 لقانونيا التنظيم بضرورة عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة نظمته الذي العلمي البحث في إلابداع لقاء أوص ى

 .تهمبادرام وتبني املوهوبين واستقطاب العلمية, أبحاثهم وتمويل الباحثين ورعاية الصحية, البحثية للبيئة

 حثين,البا من نخبة بحضور  الاجتماعية, الخدمة كلية أبحاث بمركز  ممثلة الجامعة نظمته الذي اللقاء تناول  كما

 إلابداع دور  إلابداعي, التفكير  مهارات العلمي, البحث في إلابداعية الطاقة توظيف آليات منها املحاور  من العديد

 الخدمة كلية عميدة أكدت حيث ,2030 السعودية العربية ململكةا رؤية وتحقيق املجتمع, قضايا خدمة في البحثي

 مع نقف ايجعلن البحثية املراكز  هذه إنشاء في الجامعة اهتمام أن كلمتها في اللعبون  جميلة الدكتورة الاجتماعية

 ل الدو  القتصاد أساسية ودعامة خصب ميدان فهو  العلمي للبحث كبيًرا اهتماًما تولي التي املتقدمة الدول 

 توظيف آليات ألاولى جلسته في اللقاء تناول  ثم البحث, أهمية حول  وثائقي فيلم عرض اللقاء خالل وتم. وتطورها

 محمد مامإلا  جامعة في وألاكاديمي للمدرب العلمي الابتكار  بعنوان عمل ورقة في العلمي البحث في إلابداعية الطاقة

 بقسم املعاصرة واملذاهب العقيدة أستاذة أوضحت ماك السيف, آل عبدهللا الدكتور  إلاسالمية سعود بن

 ورقة يف السويلم أسماء الدكتورة ألاكاديمية والباحثة سعود امللك جامعة في التربية بكلية إلاسالمية الدراسات

ا ُيعد املستمر  والتطوير  وإلابداع التجديد أن املقدمة العمل
ً
ا مركًبا عقلًيا نشاط

ً
 ناول ت يةالثان جلسته وفي. وهادف

 ملناهجا وأستاذ الاجتماعية العلوم كلية وكيل تقديم من العلمي البحث في إلابداعي التفكير  مهارات محور  اللقاء

 عادةس الدكتورة التربوية واملدربة إلاسالمية سعود بن محمد إلامام بجامعة املشارك الرياضيات تدريس وطرق 

 كةاململ رؤية وتحقيق املجتمع قضايا خدمة في العلمي حثالب في إلابداع دور  الثالث املحور  وتناول  ألاحمدي,

 سعود امللك جامعة في الاجتماعية الدراسات بقسم املشارك لألستاذ عمل ورقة في 2030 السعودية العربية

 على زيةمرك بيانات قاعدة إنشاء تناولت توصيات, بعدة امللتقى في املشاركون  وأوص ى. سعيد بن النا الدكتورة

 النشر, مليةع وتسهيل الباحثين لتوجيه والدولية والعربية املحلية العلمي النشر  أوعية جميع تضم ملكةامل مستوى 

 البحثية ئةللبي القانوني والتنظيم وأهلية, حكومية راعية جهات قبل من العلمية أبحاثهم وتمويل الباحثين ورعاية
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 ملوهوبينا الباحثين على بالحفاظ امللتقى وص ىأ كما املصادر, واملتعددة املناسبة املكتبات وتوفير  الصحية

 والطالبات لطالبا وتبني وتطبيًقا, فكًرا املختلفة مراحلها في ودعمها إلابداعية املبادرات تبني خالل من واستقطابهم

 واهتمام ية,البحث املشروعات في منهم والاستفادة وتأهيلهم إلابداعي التفكير  بوادر  عليهم تظهر  الذين املبدعين

 املقررات في يقهتطب وتنظيم إلابداعي التفكير  مهارات على التعليمية الهيئة أعضاء تدريب ببرامج املستمر  الجامعات

  .املشاركين تكريم تم اللقاء ختام وفي.العلمي البحث في لإلبداع أساسًيا رافًدا يشكل مما الدراسية
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 م 2016 ديسمبر 27-هـ 1438ربيع األول  28الثالثاء 

ا للتعامل مع  32نورة تؤهل 
ًّ
ا طبي

ً
ة"كادر

ًّ
 «اإلصابات اجلماعي

جاه فريد من نوعه في التعليم  ي اتَّ ة, بتبّنِّ
بادرت جامعة ألاميرة نورة, بالتنسيق مع جامعة كاليفورنيا ألامريكيَّ

جريت أول دورة محاكاة والتدريب الطبّيِّ, عن طريق املحاكاة في 
ُ
ة. وتبًعا لذلك أ مجال حوادث إلاصابات الجماعيَّ

ة لـ  مشاهد  32تفاعليَّ
ُّ

ا من ألاطباء, واملمرضين, وطالب الطب, واملهتمين في خدمات طب الطوارئ, وتمَّ بث
ً
مشارك

ة تقع بشكل يومي, في أقسام الطوارئ باملستشفيات وامل ة تحاكي الواقع في أحداث طبيَّ ة.حيَّ  راكز الطبيَّ

ة«واستهدفت الدورة فهم املعنى التعريفي لـ د , وكيفية التعامل معها, باإلضافة إلى التأ«حوادث إلاصابات الجماعيَّ
ُّ
ك

ة الـ  Triageمن قدرات املشاركين, وتمكينهم من فرز أعداد الضحايا, والخسائر بشكل دقيق, باستخدام إحصائيَّ

Algorithm.  

ة لطب الطوارئ, واملبتعثة من مستشفى امللك عبدهللا الجامعي  وقالت الدكتورة روال  رباح مساعدة استشاريَّ

ة في املحاكاة: إنَّ الدورة بدأت بتفاعل مباشر بين فريقي العمل في جامعة كاليفورنيا,  للحصول على الزمالة الطبيَّ

املحتوى  سئلة وتلقي إلاجابات عليها, وشرحوبين املشاركين في مقر مركز املحاكاة وتنمية املهارات بالجامعة في طرح ألا 

  ملتلقيها.

وقّدم املشاركون إعجابهم باملحتوى العملي للدورة والتقنية العالية التي تمَّ استخدامها في شرح كيفية التعامل مع 

ة.   حوادث إلاصابات الجماعيَّ
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 م 2016 ديسمبر 28-هـ 1438ربيع األول  29 األربعاء

ة لـ
َّ
ة"جامعة نورة تقدم سيناريوهات حي

َّ
 «احملاكاة الصحي

اة للمحاك شارك مركز املحاكاة وتنمية املهارات, في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن, في املؤتمر السعودّيِّ 

ة  صات, وتطوير مهارات صنع  5م, عبر 2016الصحيَّ د التخصُّ ن: تطوير برنامج تدريبي متعّدِّ ورش عمل تتضمَّ

ة, وإنشاء مركز  ة, وتطوير سناريوهات املحاكاة الطبيَّ
َّ
القوالب, ومفهومها, وتشغيل أجهزة املحاكاة عالية الدق

 املحاكاة.

ة املدير العام التنفيذي بمستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي, وصرَّح الدكتور أحمد بن محمد أبو عبا

ة, وربطهم بالجهات ألاخرى  ة في مجال املحاكاة الصحيَّ أنَّ مشاركة املركز في املؤتمر يهدف إلى بناء الكفاءات الوطنيَّ

ة  ة, وآليَّ ة التدريب باستخدام املحاكاة الصحيَّ ص, واعتماد آليَّ ترخيص, وإعادة ترخيص ألافراد في ذات التخصُّ

 واملراكز في املجال.
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 م 2016 ديسمبر 14-هـ 1438 ربيع األول 15األربعاء 

 العميل هدى. د ورعاية حبضور
 أخالقيات الجم يف خرباتها نورة األمرية جامعة منسوبات تشارك «بوينج"

  العمل
 الرائد دورها من وانطالقا الرحمن, عبد بنت نورة ألاميرة جامعة عام مدير  العميل هدى الدكتورة رعاية تحت

 قاعة يف" العمل أخالقيات" بعنوان محاضرة ـــ بوينج شركة نظمت املستدامة, التنمية وتحقيق املعرفة نقل في

 . وموظفات طالبات من الجامعة منسوبات بحضور  وذلك الجامعة, مقر  في املحاضرات

 الهندو  ألاوسط الشرق  منطقة في بوينج شركة في العمل أخالقيات عام مدير  هاريس, ديبورا املحاضرة قدمت وقد

 إن: "عميلال هدى الدكتورة قالت املناسبة وبهذه. املهنية ألاخالقيات حول  الوعي تعزيز  إلى تهدف التي وإفريقيا,

 مع ةعاملي بشراكات تدريبية برامج تبني الرحمن عبد بنت نورة ألاميرة لجامعة الاستراتيجية ألاهداف أهم من

 ليوما يسعدني: "العميل وأضافت". وطالباتها الجامعة منسوبات ومواهب مهارات لتطوير  تسعى معتمدة مؤسسات

 ةاملقدم العمل أخالقيات ةندو  خالل من الجامعة طالبات وتطوير  لدعم بوينج شركة مع الجامعة شراكة تدشين

 املبادرة هذه نم باالستفادة العلمي والاستثمار  التميز  عن يبحثن الالتي الجامعة طالبات ببناتنا وأهيب الشركة, من

 لجزيلا بالشكر  أتقدم أن إال  يسعني ال  وأخيرا". ألاولى الدرجة في لهن موجهة تطويرية برامج من تقدمه وما الرائعة

 لسوق  لهنوتأهي نورة ألاميرة جامعة طالبات في البشري  الاستثمار  إلى تهدف التي املبادرة هذه على بوينج لشركة

 . العمل

 اراتوبامله والشفافية بالنزاهة يتحلون  املسؤولية تحمل على قادرين طلبة إعداد ضمن املحاضرة هذه وتأتي

 القياتأخ بمصادر  هاريس وعرفت بلية,املستق أعمالهم في والتقدم للنجاح تؤهلهم التي املهنية وألاخالقيات
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 قياتبأخال عالقة لها التي املواقف من مجموعة املحاضر  عرض كما املهنة, أخالقيات ترسخ التي والوسائل العمل,

 . ألاخالقية املعايير  على ملوظفيها تقييمها في تعتمد املؤسسات من عديدا بأن وأوضحت. العمل

 دوما نسعى بوينج في نحن: "السعودية في بوينج رئيس جزار, القادر  عبد بن أحمد املهندس قال الصدد هذا وفي

 من يدعد ضمن املحاضرة هذه تأتي: "جزار وأضاف". مستوى  أعلى على وتطبيقه املسؤول السلوك ثقافة لتبني

 ادهمإعدو  والشابات الشباب حياة في التأثير  إلى تهدف التي السعودي, املجتمع تجاه التعليمية الشركة أنشطة

 ". العمل لسوق  الوظيفية مهاراتهم وصقل وتطوير 

 ناسبةامل إلاجراءات التخاذ السبل أفضل حول  ألاسئلة وتقديم للنقاش للطالبات الفرصة أتيحت الختام, وفي

 لفمخت في املحاضرات من عديدا تقدم بوينج شركة أن بالذكر  الجدير . املتعلقة الحاالت مختلف مع للتعامل

 وصقل ر وتطوي إعدادهم جانب إلى هذا الحقا, املهنية والطالبات الطلبة حياة في ومهم كبير  أثر  لها التي املجاالت

 .العمل لسوق  الوظيفية مهاراتهم
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  الشرف مراتب على احلاصالت بالطالبات حتتفي نورة األمرية عةجام
 

 وحاصالت عليا دراسات طالبة 487 تخريج حفل سعود آل محمد بنت نورة ألاميرة الرياض منطقة أمير  حرم رعت

 بجامعة الطالبات شؤون عمادة نظمته الذي هـ 1437-1436 لعام البكالوريوس مرحلة من الشرف مراتب على

 الخريجات, وأمهات التدريس هيئة وأعضاء الجامعة وعميدات وكيالت بحضور  عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة

 . الجامعة في املؤتمرات مركز  في وذلك

 بترح كلمة العميل محمد بنت هدى الدكتورة الجامعة مديرة ألقت ثم الكريم, القرآن من بآيات الحفل واستهل

 ذهه وأن الخريجات لبناتها ومشاركتها رعايتها شرف نالت الجامعة أن موضحة والحضور, الحفل براعية فيها

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

 العالي تعليمبال امللتحقات نسبة ارتفاع في ساهم بالدنا في املرأة به تحظى الذي املستمر  الدعم أن" العميل وقالت

  والطالبات الطلبة مجموع من( % 52) نسبتهن جاوزتت حيث

 كافة في املرأة النخراط باإلضافة, %13 يقارب بما الرجل اخيها عن تزيد بنسبة الابتعاث برامج املرأة تصدرت كما

 الى وصلت نمو  بنسبة %77 حوالي الخاص القطاع في العامالت السعوديات نسبة بلغت حيث, العمل مجاالت

 مشاركة تعزز  وقوانين تشريعات تضمنت شاملة اصالح عملية نتيجة وذلك 2015 و  2011 ميعا بين % 600

 ". السمحاء الاسالمية شريعتنا تعاليم مع يتفق بما التنمية مجاالت كافة في املرأة

  .الجامعة خريجات تفوق  من شاهدت بما واعتزازها فخرها عن كلمتها في محمد بنت نورة ألاميرة عبرت بعدها

 من ستمر م بدعم تأتي الغالي الوطن لهذا القطاعات كافة في واملتسارعة املتنامية املسيرة هذه أن" ألاميرة لتوقا

 انعةص أنها إلدراكه خاص بشكل املرأة رعايته شملت حيث , هللا حفظه سلمان امللك الشرفين الحرمين خادم

 سالمية,إلا  الشريعة مع يتفق بما وطنها لخدمة هل املجاالت كافة فتح من البد الذي املجتمع نصف وأنها ألاجيال

 ملساهمةا على تساعدها متنوعة علمية تخصصات فتح في التوسع استمرار  مع متقدم بتعليم املرأة حظيت حيث

 في جامعةال منهج ,مؤكدة بوطننا يرتقي تكامل في الرجل اخيها بمؤازرة لإلمام التنمية عجلة ودفع وطنها خدمة في

https://www.aleqt.com/2016/12/13/article_1110136.html
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 املواطن يف والةأمرنا لتطلعات يرتقي بما البشرية مخرجاتها تجويد على الحثيث وسعيها الجودة ثقافة تكريس

  السعودي
ً
 ". الخصوص وجه على السعودية واملرأة عموما

 ياالعل الدراسات خريجات استلمت كما الحفل, راعية على للسالم مسيرة في الخريجات اصطفت الختام وفي

 مث محمد, بنت نورة ألاميرة من تكريمية دروعا البكالوريوس مرحلة من ألاولى الشرف مراتب على والحاصالت

 .والفنون  التصاميم كلية من طالبة إعداد من تذكارية لوحة الحفل لراعية الجامعة مديرة سلمت
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 الكوادر لتطوير «نورة" جامعة مع اتفاقاً  تربم للرياضة العامة اهليئة
 

أبرمت اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للرياضة وجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن واللجنة ألاوملبية السعودية 

راتيجية ها ضمن أحد املشاريع الاستظهر أمس الثالثاء, بهدف التوسع في نشر ثقافة الرياضة والتشجيع على ممارست

التي تسعى هيئة الرياضة لتنفيذها بمشاركة كثير من الجهات الحكومية وألاهلية من خالل الاستفادة من منشآتها 

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور ألاميرة ريمه بنت بندر بن سلطان وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة  .الرياض ي

الجامعة الدكتورة هدى العميل, وبموجب املذكرة تقوم الجامعة باملساهمة في رفع للقسم النسائي, ومديرة 

صحي رياض ي, وذلك باالستفادة من منشآت الجامعة  معدالت ممارسة املرأة للنشاط البدني, والوصول إلى مجتمع

ذه الاتفاقية مع ويأتي توقيع ه</ br>.وإشغالها ببرامج مشتركة تستهدف نشر ثقافة الرياضة من أجل مجتمع صحي

جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن التي تعد أكبر جامعة نسائية في العالم, نظًرا لتوجه الجامعة الداعم لرياضة 

املرأة, وملا تمتلكه الجامعة من منشآت رياضية على مستوى عالمي, مما سيساهم في خلق الدافع لدى الطالبات 

الهيئة  مشروع الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن, ي الحياة العامةملمارسة الرياضة وإلاملام بأهميتها ف

 40في املائة إلى  13العامة للرياضة واللجنة ألاوملبية السعودية لرفع مستوى املشاركة املجتمعية في الرياضة من 

ة ريمه بنت بندر بن سلطان من جانبها, أكدت ألامير .«2030رؤية اململكة »م التي تعد جزًءا من 2030في املائة عام 

عقب توقيع اتفاقية التعاون على ثقتها في نجاح برامج وفعاليات الرياضة املجتمعية ودورها في رفع معدل الوعي 

بأهمية الرياضة في املجتمع, معتبرة هذه الخطوة تجسيًدا للشراكة الحقيقية بين الهيئة العامة للرياضة 

متها املؤسسات التعليمية والتربوية, ملا لهذه الجهات من دور فاعل وأساس ي والقطاعات الحكومية ألاخرى وفي مقد

http://aawsat.com/node/795931
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سررت كثيًرا بما شاهدته اليوم من إمكانات كبيرة لجامعة ألاميرة نورة, وما »وأضافت:  .في برامج رياضة املجتمع

لبرامج نا الكثير من اوجدته من عمل متميز وتنظيم رائع ورغبة صادقة في التعاون شجعني كثيًرا على أن تكون لدي

, مقدمة في الوقت نفسه شكرها إلى مديرة الجامعة «والفعاليات املشتركة خالل الفترة املقبلة مع الجامعة

ومنسوباتها على الاهتمام الكبير الذي سيكون محفًزا للنجاح وتحقيق ألاهداف املأمولة من هذه الاتفاقية بإذن 

  .هللا
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جامعة نورة واجلمعية اخلريية لصعوبات التعلم تطلقان برنامج "نفهمهم 
 لندعمهم"

 

 أطلقت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن, بالشراكة مع الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم, اليوم, برنامج

"نفهم لندعمهم" التدريبي, لتزويد منسوبات الجامعة باملفاهيم املعرفية واملهارات العملية في التعامل مع ذوي 

  صعوبات التعلم, وذلك على مسرح الجامعة.

وأوضحت مديرة القسم النسائي بالجمعية فردوس بنت جبريل أبو القاسم أن البرنامج يأتي في إطار اتفاقية التعاون 

ين الطرفين, حيث يشتمل على ست ورش تدريبية, تقدمها مدربات مختصات ذوات خبرة ميدانية, تغطي املوقعة ب

مختلف الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية ذات الصلة بصعوبات التعلم, بهدف إكساب املتدربات أهم 

 إالتعليمية, لرفع كفاءتهن في التعام املفاهيم واملهارات الفنية والاستراتيجيات
ً
لى أن أولى ل مع هذه الفئة, مشيرة

  فعاليات البرنامج ستكون ورشة بعنوان "الاستجابة للتدخل, تقدمها املدربتان سمر الوشمي وهند البنيان.

وثمنت أبو القاسم دعم جامعة ألاميرة نورة للبرنامج, مؤكدة حرص الجمعية على العمل مع مختلف الجهات في 

 على تطوير الخدمات املقدمة لذوي صعوبات التعلم وأسرهم القطاع العام والخاص والخيري 
ً
, بما ينعكس إيجابا

 والعاملين معهم.

 

 

 

http://ien.sa/node/14213
http://ien.sa/node/14213


139 
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حلقة نقاش عن " دور املرأة السعودية يف التعامل مع األزمات اجملتمعية " يف 
 األمرية نورةجامعة 

أقام مركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة في جامعة ألاميرة نورة حلقة نقاش تحت عنوان 

" دور املرأة السعودية في التعامل مع ألازمات املجتمعية " , وتم النقاش بإدارة ألاستاذة الدكتورة/ سارة بنت 

املتميزين من الجهة التعليمية وإلادارية , ابتدأ بطرح ومناقشة دور  صالح الخمش ي , بحضور عدد من ألاعضاء

املرأة في مواجهة ألازمات املجتمعية , وقد تناول املشاركون املحور ألاول والذي تضمن دور املرأة في الاستهالك 

امة ودورها ي بصفة عحيث ركز على دور املرأة في تنمية الوعي الاستهالك داخل ألاسرة في ضوء التغيرات الاقتصادية

مع أسرتها بصفة خاصة , سواء كانت عاملة أو غير عاملة حيث حدد أهم العوامل املؤثرة في الوعي الاستهالكي في 

املجتمع السعودي , التي تمثلت في عنصر عام وهو تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على رفع مستوى الاستهالك 

 مؤثر حيث يمارسه البعض كنوع من أنواع ودورها في التسويق والدعاية كما أن ال
ً
تسوق يعتبره البعض عامال

الترفيه وذلك لوجود قصور في ألاماكن الترفيهية وافتقاد عنصر الجذب في ألاماكن السياحية كذلك وجود القيم 

اء أن سهولة التسوق سو  والعادات التي تشجع على زيادة الاستهالك وتربطه بالكرم في املجتمع السعودي ,كما

الالكتروني والتقليدي وتوفر السلع باألنماط املختلفة باإلضافة إلى وجود وقت الفراغ الذي يدفع البعض للتسوق 

كنوع من إشغال ذلك الوقت باإلضافة إلى التقليد واملحاكاة لآلخرين التي تؤدي إلى السلوك التفاخري و كما أن 

الادخار في املجتمع السعودي من مبدأ)اصرف ما في الجيب  افتقاد تحديد ألاولويات لدى بعض ألاسر وغياب ثقافة

يأتيك ما في الغيب(, ووجود بعض املواسم كاإلجازات وشهر رمضان وغيرها التي اعتاد فيها املجتمع على نمط 

 استهالكي معين.

لسلوك اوقد خرج املشاركون بتوصيات خاصة للرفع بالوعي الاستهالكي لألسرة السعودية تمثلت في تعديل نمط 

 لرؤية )
ً
( للمملكة 2030الاستهالكي وإعادة ترتيب ألاولويات والتخطيط املالي وذلك لتحقيق ثقافة الادخار وفقا

 (.%10( إلى )%6العربية السعودية والتي تهدف إلى رفع نسبة مدخرات ألاسر من إجمالي دخلها من )

http://ien.sa/node/14212
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 تسوق نمط من الترفيه وخاصة لدى الشباب وذلكوتغيير نمط الاستهالك وخاصة املرتبط بوقت الفراغ واعتبار ال

عن طريق الاستفادة من الامكانيات املتاحة كاملدارس الحكومية والخاصة في الفترة املسائية لتكون نوادي ثقافية 

اجتماعية ترفيهية داخل ألاحياء وبرسوم رمزية وجذب املتطوعين واملتطوعات للعمل بها, كذلك إنتاج أفالم قصيرة 

قبل طلبة وطالبات الجامعات وألاشراف عليها من قبل أعضاء هيئة التدريس تهدف إلى رفع الوعي  منتوعوية 

 للوقوع في ألازمات املالية واملشكالت 
ً
الاستهالكي ألفراد املجتمع السعودي وتنمية ثقافة الادخار وذلك تجنبا

 ىلة الثانوية عن طريق التدريب علاملرحالاقتصادية , أيضا تضمين املناهج الدراسية اكتساب مهارات وخاصة في 

بعض ألاعمال املهنية والاسعافات ألاولية بحيث يستطيع الفرد أن يخدم اسرته ويقلل من الاعتماد على العمالة 

الوافدة وبالتالي يقلل الدفع املادي مقابل للخدمات التي يحتاجها وتحتاجها أسرته , كذلك عمل برامج تدريبية 

هالكي عن طريق عمل حقيبة تدريبية على غرار حقيبة الحوار الوطني يتم التدريب عليها من قبل لرفع الوعي الاست

أفراد املجتمع ويكون تعميمها على املؤسسات التعليمية لكافة مناطق اململكة , إضافة إلى عمل حلقات حوارية في 

نمية املواطنة ونبذ التعصب ورفع مركز دعم الطلبة والطالبات في الجامعات بحيث تكون اهم املوضوعات حول ت

الوعي الاستهالكي وأن يكون من ضمن السجل املهاري للطلبة , كما تناول املشاركون املحور الثاني وهو دور املرأة 

في تنمية املواطنة في ضوء املتغيرات املجتمعية وحدده املشاركون في الاستفادة من اليوم الوطني لتقديم خدمات 

ت اليوم فعاليا التطوعية للشباب من الجنسيين وبمشاركة جميع أفراد ألاسرة وأن ال تقتصر وطنية عبر الجهود 

الوطني عل الاحتفاالت وتفعيل دور املرأة ومساهمتها عن طريق دورها باألسرة أو من خالل العمل أو شبكات 

ير يتحتم على املرأة تبص التواصل الاجتماعي بالدفاع عن أي حمالت ضد الوطن أو املشاركات املسيئة له, كذلك

أفراد أسرتها واملحيطين حولها بأهمية الوالء والانتماء الوطني وتعزيز الوطنية ونبذ التعصب القبلي والطائفي 

 واملناطقي بكافة أشكاله.
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 ة األعمال يف جامعة األمرية نورةأسبوع رياد
 

باألسبوع العالمي لريادة ألاعمال بعدد من   احتفلت كلية إلادارة وألاعمال في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

الدورات وورش العمل باإلضافة للقاءات مع رياديات جامعيات لإلستفادة من خبراتهم مع مسابقة لتعزيز مفهوم 

البات ولتشجيع الطالبات على تعزيز الحس الريادي لديها, من جهتها قالت عميدة كلية الادارة ريادة ألاعمال للط

أن هذا الاسبوع يعد أكبر فعالية عاملية تنظم خصيصا للمبتكرين و  والاعمال بالجامعة الدكتورة تغريد السديس

رتفاع املستوى إلاقتصادي و صانعي الوظائف الذين ينشؤون مشاريع واقعية كانت مجرد أفكار, مما يؤدي ال 

املعيش ي التي تعزز من جودة و رفاهية إلانسان, حيث يلهم ألاشخاص في كل العالم عبر ألانشطة املحلية والعاملية 

التي صممت ملساعدتهم على اكتشاف امكاناتهم وقدراتهم الكامنة, مشيرة إلى أن الفعاليات واملسابقات تهيء 

بتدئة للتعرف على اشخاص بنفس إلاهتمامات والتواصل معهم لبناء عالقات, املبتكرين و صناع املشاريع امل

وأكدت السديس أن الجامعة تبذل الجهود في سبيل تشجيع الطالبات على بناء خارطة طريق ناجح لريادة ألاعمال 

لى تقال إالتعاونية على مدى السنوات املقبلة, وكذلك تشجيعهم على البدء مع املبادرات "ألاسهل" قبل الان

ل من املخاطر 
ّ
 والتي تحّقق أعلى الفوائد, وهذا النهج يسمح ببناء القدرات الداخلية, ويقل

ً
الالتزامات ألاكثر تعقيدا

الكامنة, وذلك بهدف تعريف طالبات جامعة ألاميرة نورة بموضوع ريادة ألاعمال, وإيجاد فرص ملشاريع الطالبات 

 إلى تعريف ال
ً
طالبات بفوائد ريادة ألاعمال من خالل ألانشطة املختلفة وتحفيزهم الناجحة, كما يهدف ايضا

الستكشاف أفكار جديدة للمشاريع الخاصة بهم, واملشاركة في التنمية والتطوير و ذلك من خالل نشر نماذج 

ناجحة و امثلة تميزت في مجاالت مختلفة في الريادة, ونوهت السديس ملسابقة ضاعفها التي تعتمد على تمويل 

 حيث تبدأ الطالبة خالل أسبوع ريادة ألاعمال ) 
ً
( بتشغيل هذا  1/12-27/11الطالبات بمبلغ مادي صغير جدا

صة مسابقة من قبل لجنة متخص  املبلغ الصغير بأعلى عائد إضافة لقيمة ابتكارية وسيتم اختيار خمسة فائزات

  خالل ) ساعة ( ضمن فعاليات آخر أيام أسبوع الريادة.
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مبشاركة وزارتي الدفاع والداخلية..... محلة )وفاء ألبطال الوطن( يف جامعة 
 األمرية نورة

 

املجتمع دشنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بنادي نورة العطاء التطوعي التابع لعمادة خدمة 

والتعليم املستمر فعالية )حملة وفاء ألبطال الوطن( حيث سلطت الضوء على الدور العظيم الذي يقوم به أولئك 

الرجال من حماية للوطن ومقدراته ومقدساته, باإلضافة إلى التعرف على القطاعات املشاركة في الدفاع عن 

عة املتطوعات في النادي, ومعرض لألسر املنتجة الوطن, تخلل ذلك أركان مصاحبة من إبداعات طالبات الجام

من أهالي الجنود دعما ملشاريعهم وتحقيقا ملضمون الفعالية, كما تضمنت الفعالية معسكر تدريبي لألطفال 

 املشاركين ضمن ألاسر املنتجة لتدريبهم وتخريجهم ومنحهم رخصة )جندي الوطن(.

الدكتورة سمر السقاف أبهرني ما شاهدته من فعالية وفاء  من جهتها قالت وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية

لجنود الوطن قام بها نادي نورة العطاء والذي تم من خالله إرسال رسائل إجالل وإكبار لحماة بالدنا على الحدود 

وأسأل هللا أن يحفظ ألاحياء ويتقبل الشهداء بقبول حسن, ورحبت السقاف بذوي الجنود وأبنائهم مثمنة 

ت الجامعة هذا الوفاء, كما قدمت مديرة إلادارة النسوية في وزارة الدفاع الاستاذة نورة بنت عبداملحسن لطالبا

http://ien.sa/node/14256
http://ien.sa/node/14256


143 

املحيسن الشكر الجزيل لجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ونادي نورة العطاء التطوعي على هذه اللفتة الكريمة 

ار لننعم باألمن وألامان, وأشارت املحيسن إلى أن لرجال بذلوا أرواحهم فداء للوطن, ورجال يصلون الليل بالنه

القيادة الرشيدة أيدها هللا تولي جنود الوطن وشهداء الواجب جل اهتمامها وتعمل على أن يشاطر الشعب 

بمختلف أطيافه مشاعر أسر الجنود, ليبقى أولئك الرجال حاضرين في وجدان املجتمع وذاكرته فال ينسون أبدا 

د الحقيقي املقدس, منوهة بجهود وزارة الدفاع للحفاظ على هذه الذكرى, حيث أنشأت الوزارة تقديرا لهذا الجها

 )إدارة الشهداء واملصابين في وزارة الدفاع( بقسميها للرجال والنساء, لتقديم كل ما يمكن لحماة الوطن وأسرهم.

الجامعة الدكتورة آمال الهبدان أن وفي ختام الفعالية قالت عميدة عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر في 

)حملة وفاء ألبطال الوطن( هي محل فخر واعتزاز من بنات الوطن في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وواجب 

وطني إلبراز تضحيات وبطوالت جنودنا البواسل, شاكرة لنادي نورة العطاء التطوعي جهوده في رعاية أسر الجنود 

بين, والنموذج الرائع الذي قدمه النادي لهذه ألاسر والرسالة السامية التي تقول أن من مرابطين وشهداء ومصا

الشعب كله أسرة واحدة, مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن توجيهات القيادة وتعاطيها الانساني مع هذه ألاسر, وثمنت 

فكري( وما صاحبها من  )أمن الهبدان مشاركة وزارة الداخلية ممثلة بمركز محمد بن نايف للرعاية و املناصحة 

معرض ألهالي الجنود, وكذلك مشاركة وزارة الدفاع ممثلة بإدارة الشهداء واملصابين, ومشاركة متحف صقر 

 الجزيرة.
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لفكري يف جامعة األمرية نورة ملتقى دور اخلدمة االجتماعية والوعي ا
 اليوم

 

تنطلق في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن صباح اليوم فعاليات ملتقى دور الخدمة الاجتماعية والوعي 

الفكري, وسيتخلل امللتقى الذي يمتد لثالثة أيام محاور عدة, ابتداًء من دور الخدمة الاجتماعية في تعزيز الوعي 

لوعي الفكري, إضافة إلى دور الجامعات في تعزيز الوعي الفكري, وختاما سيتم مناقشة الفكري, ثم مهددات ا

التوجهات املستقبلية لتعزيز الوعي الفكري, ويأتي اليوم ألاول بجلستين, تناقش الجلسة الاولى جهود اململكة 

ة دور وتناقش الجلسة الثانيالعربية السعودية في تعزيز الوعي الفكري, ودور الجامعات في تعزيز الوعي الفكري, 

عضو هيئة التدريس في تعزيز الوعي الفكري, وتجربة جامعة ألاميرة نورة في الوعي الفكري, بينما يناقش اليوم 

الثاني في جلسته ألاولى دور الخدمة الاجتماعية في تعزيز الوعي الفكري, والتوجيهات املستقبلية لتعزيز الوعي 

الثانية مهددات ألامن الفكري على الشباب, وأثر استخدام وسائل التواصل الفكري, فيما تناقش الجلسة 

اعالن   وسيكون اليوم الثالث ختاما للفعاليات حيث سيتم  الاجتماعي على القيم وألامن الفكري لدى الطالبات,

  أسماء الفائزات بالفيلم الوثائقي, وتكريم املشاركات, وبعض الورش التدريبية.

معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل باملشاركين واملشاركات وضيوف امللتقى من جهتها رحبت 

موضحة أن هذا امللتقى يأتي ضمن أهداف الجامعة ورسالتها الوطنية السامية املتوافقة مع خطط الرؤية 

والذي يهدف للتعريف وتوجيهات القيادة الرشيدة, وأشارت العميل إلى أن هذا امللتقى يهدف  2030السعودية 

في تعزيز وحماية الوعي الفكري ملواطنيها, وتعزيز الوعي الفكري لدى الطالب   بجهود اململكة العربية السعودية

والطالبات الجامعيين, باإلضافة إلى تحديد آلاليات املتبعة لحماية الوعي الفكري لدى الشباب والشابات, وتحديد 

اب كري لدى الشبالوعي الفكري, مستجدات ألابحاث العلمية لتعزيز الوعي الف دور الخدمة الاجتماعية في حماية

 والشابات.
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فعاليات ملتقى "دور اخلدمة االجتماعية واألمن الفكري" جبامعة انطالق 
  األمرية نورة

 

توعوي بعنوان )دور الخدمة  ملتقى الاجتماعيةمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الخدمة نظ

حرم سمو ألامير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد نائب  شرف علىالاجتماعية والوعي الفكري( 

 ويستمر  رة الجامعة الدكتورة هدى العميل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه هللا, وبرعاية معالي مدي

 املؤتمرات الكبرى في مقر الجامعة.  ملدة ثالثة ايام بقاعة

ويهدف امللتقى الى تعزيز الوعي الفكري والتوجهات املستقبلية لتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب , التعريف بجهود 

لوعي الفكري وتحديد مستجدات ألابحاث العلمية اململكة في تعزيز وحماية الوعي الفكري ملواطنيها ومهددات ا

  لتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب والشابات.

بدأ امللتقى بآيات من الذكر الحكيم بعد ذلك القت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جميلة بنت محمد 

 اللعبون كلمتها بهذه املناسبة مرحبة باملشاركات والحضور .

وهي تؤمن بأن ثروتها  2030,أن هذه املبادرة ماهي إال انطالقة لرؤية اململكة العربية السعودية اللعبون  وبينت 

ألاولى ال يعادلها ثروة مهما بلغت في شعب طموح معظمه من الشباب فهو فخر بالدنا وضمان مستقبلها , مبينة 

ساهم في الكشف عن مهددات ألامن دور الخدمة الاجتماعية كمهنة تسعى لتحقيق ألامن والاستقرار والتقدم وت

 وتوعية املجتمع بهذه املهددات ملحاولة التخفيف منها على جميع أفراد املجتمع .

ومن جانبه أوضح اللواء منصور التركي املتحدث ألامني لوزارة الداخلية في كلمته التي ألقاها خالل امللتقى بأن 

ة تهدف الى الاخالل بالنظام العام , موضحا ان الاستهداف اململكة تتعرض الستهداف غير مسبوق بمخططات ارهابي

هـ ونتج عنها مقتل واصابة 1422( جريمة ارهابية تعرضت لها اململكة منذ عام 128بدى جليا من خالل اكثر من )

http://ien.sa/node/14273
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( مواطن ومقيم ورجل أمن, موضحا ان متابعة الجهات ألامنية املختصة للتهديدات الارهابية 1147اكثر من )

( مواجهات امنية مع العناصر الارهابية وأدت تلك الجهود بتوفيق هللا إلى احباط 109عن تنفيذ اكثر من )اسفرت 

اهداف املخططات لتنظيمات ارهابية ومالحقة ا ملتورطين , منوها إلى اهمية دور املواطنين واملقيمين في مكافحة 

 قنوات التواصل معهم الستقبال بالغاتهم املشتبه الفكر املتطرف ومحاربة تمويله ودور وزارة الداخلية في تعزيز 

 بها التخاذ الاجراءات الالزمة بشأنها .

وأردف اللواء منصور قائال ان إلادراك بأن مسؤولياتنا الاجتماعية هي املحافظة على وحدة املجتمع ومقدرات 

 املواطن هي الاساس في املواجهة مع كل من يستهدف هذا البلد آلامن.

ي مديرة جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل خالل حفل الافتتاح , ان امللتقى وقالت معال

ه ازمه فكري تدور محاوره وأنشطته حول التصدي ملا تعيشه املجتمعات الاسالمية منذ حوالي ثالثة قرون من

ف إلى مؤكدة ان امللتقى يهد رهاب,ظهرت مالمحها بصور التطّرف والاقصاء والتنميط حتى وصلت الي التكفير وإلا 

تسليط الضوء على دور الخدمة الاجتماعية وقدرتها على املساهمة في التعامل مع هذه ألازمة من خالل تأمين بيئة 

اتساع  وطنيا وعامليا مع الامن الفكري باتت تشكل تحديا قضية فكرية داعمه و آمنه ألفراد املجتمع خاصة وان

 عدد اشكاله والذي اصبح يهدد أمن واستقرار ورفاهية معظم شعوب العالم.حجم الفكر املنحرف وت

وعبرت عن شكرها وتقديرها لسمو الاميرة ريما بنت سلطان حرم ولي العهد على رعايتها وتشريفها امللتقى مثمنة 

 .  جهود فريق العمل واملتحدثين و مشاركة اللواء منصور التركي املتحدث ألامني لوزارة الداخلية

و تناول امللتقى في اليوم ألاول من خالل نخبة من املتحدثين والخبراء في املجال ألامني جهود اململكة العربية 

ى عل  عمل مقدمة من الدكتور اللواء ركن  السعودية في تعزيز الوعي الفكري وذلك من خالل عدة أوراق منها ورقة

ملكة العربية السعودية في الاهتمام باألمن الاجتماعي والذي الرويلي من جامعة ألامير نايف تناول فيها تاريخ امل

يتمثل في التنشئة والتعليم والصحة والتنمية الفكرية والثقافية , منوها بجهود برامج الرعاية الاجتماعية حفاظا 

ني يعلى ألاسرة السعودية, مشيرا الى تبنى السعودية منهج السلف الصالح وهي عقيدة وسطية شاملة للفكر الد

كما تحدث عن انجازات اململكة في تحقيق ألامن الفكري بإطالق برنامج )الرعاية الالحقة ( حيث   والاجتماعي ,

ُيعنى بتقديم الخدمات إلانسانية والاجتماعية للموقوف واعادة دمجه في مجتمعه, موضحا ان الجهات املعنية 

 وضح خطورة الانحراف الفكري على ألامن القومي .تطلق بين الحين وآلاخر برامج اعالمية توعوية وتثقيفية ت

وبين الدكتور الرويلي, أن ألافكار الاقتصادية أدت إلى انهيار دول فاعلة وعظمى كاالتحاد السوفيتي وبعض الدول 

مؤكدا على  مالية, أزمة 124إلى  2008إلى  1970ألاوروبية في حين تعرضت ألانظمة الرأسمالية العاملية منذ عام 

 في نجاح أو فشل الدول مما يجعل أمن الفكر الاقتصادي ضرورة ملحة أن ا
ً
 كبيرا

ً
لفكر الاقتصادي يلعب دورا

 املتسارعة.والتخريب وسط املتغيرات العاملية  التهديد منللمحافظة على الدول وحمايتها 
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 تجاوز النمو العالمي واستقرا        
ً
 في وجه ألازمات واعتبر الرويلي ان الاقتصاد السعودي حقق نموا

ً
 وثباتا

ُ
را

كبرى نتيجة الفكر الاقتصادي الحكيم الذي   الاقتصادية العاملية , والتي شهدت انهيارات مالية لشركات وبنوك

 يمتاز بالقوة واملتانة والديناميكية .
ً
 ينتهجه قادة اململكة ما جعل اقتصادها اقتصادا

عمالقا تشارك فيه مؤسسات حكومية هي املجلس ألاعلى  فكرا اقتصاديا  واضاف ان الاقتصاد السعودي يمتلك

ما وضع   ووزارة الاقتصاد والتخطيط . وزارة املالية . وزارة التجارة . والهيئة العامة لالستثمار لالقتصاد والتنمية, 

 يالبالد ضمن الدول العشرين في الاقتصاد , وكأكبر دولة تمتلك احتياط بترول وتمتلك رابع صندوق سيادي ف

دوالر , معتبرا انها مؤشرات تعكس  24530مليار دوالر في حين بلغ متوسط دخل الفرد في  632.3العالم تبلغ قيمته 

 حقيقة التدابير والسياسات الاقتصادية في بالدنا

الدكتورة الجازي الشبيكي دور الجامعات في توجيه تفكير الشباب وصقل شخصياتهم وتكوين   وتناولت ورقة عمل

هم , منوهة إلى ان الجامعة هي الجهة املناط بها اعداد ألاجيال لتحمل مسؤوليات املواطنة الصالحة بصفتها توجهات

املحصلة الناضجة ملراحل التعليم املختلفة , مشيرة إلى ان على الجامعات اعادة النظر في أساليبها وأدواتها وإجراء 

 ود.التقييم ومن ثم التقويم املطلوب لتحقيق الهدف املنش

وطالبت الشبيكي بخط استراتيجية تضم وتوحد جهود املؤسسات التعليمية في اململكة في مواجهة والتصدي 

 ملهددات الوعي الفكر مع أهمية التركيز على دور كال من الاستاذ واملنهج والاعالم .

ري عزيز الوعي الفكوبدوره استعرض الدكتور عبدالرحمن الهدلق ورقة عمل بعنوان دور عضو هيئة التدريس في ت

قال فيها ان دور عضو هيئة التدريس ال يقتصر على تعليم املهارات ألاساسية وانما في تحصين الطالب وحمايتهم 

من الانحرافات الفكرية , منوًها إلى ان تعزيز املواطنة والوعي الفكري من اهم املسببات التي تساعد على تحقيق 

سية للمشاركة الايجابية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أمن واستقرار الوطن والركيزة الاسا

 والثقافية .

ورقة العمل املقدمة من الدكتورة نجالء املبارك عرض تجربة جامعة ألاميرة نورة في رفع الوعي الفكري  كما تناولت 

ة لألمن الفكري , موضحة ان لدى الطالبات ومنسوبات الجامعة , ومبادرة جامعة ألاميرة نورة في إنشاء لجن

 إلاسالمية وحماية ألامن الوطني. الهدف هو تحقيق الحصانة الفكرية وترسيخ مبدأ الوسطية

و القى املعرض املصاحب للملتقى نجاحا كبيرا في إبراز دور الخدمة الاجتماعية وتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب 

م , وزارة التعلي  والتنمية الاجتماعية )دار الحضانة الاجتماعية (, املشاركين في املعرض وزارة العمل وكان ابرز 

 
ً
, وحدة التوعية الفكرية بجامعة ألاميرة نورة , مركز ترابط لالستشارات   بنك الرياض , بنك ألاول الهولندي سابقا

ني لسجون , ملركز الوط, مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي باملديرية العامة ل  ألاسرية بجامعة الاميرة نورة,

 مركز محمد بن نايف للمناصحة .  للدراسات والبحوث الاجتماعية ,
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ملتقى دور اخلدمة االجتماعية والوعي الفكري يف جامعة األمرية نورة يعلن 
  توصياته

توصل لها باحثون في ألامن الفكري تطرقت لها الدكتورة سلمى الدوسري في ورقتها أثر استخدام وسائل في دراسة 

التواصل الاجتماعي على القيم وألامن الفكري لدى الطالبات الى وجود عالقة بين استخدام التقنيات الحديثة 

ورة تسخير كل ماهو تقني وحديث وقد أوص ى الباحثون بضر  الفكري,وتشكيل الهوية الوطنية للشباب وأمنهم 

 السعودي.كاإلعالم التكنولوجي ومواقع الشبكة العنكبوتية لدعم وتعزيز الهوية الوطنية للشباب 

عبدهللا الرشود دور الخدمة الاجتماعية في تعزيز الوعي الفكري وأهمية تصحيح  عمل الدكتور وتناولت ورقة 

مع وهم الطالب الجامعيين بما يتوافق مع املبادئ الاسالمية مفهوم ألامن الفكري لدى شريحة هامة في املجت

منوًها إلى اهمية معالجة املمارسات الخاطئة التي تهدد ألامن الفكري في املجتمع  باململكة,وطبيعة النظام السياس ي 

 اململكة.وتعوق عجلة التنمية في 

ري ركن ألامن الفك أن الفكري تعزيز الوعي واعتبرت الدكتورة سارة الخمش ي في ورقتها التوجيهات املستقبلية ل

 منظماته.و منوهة إلى أن ألامن الفكري ليس مسؤولية السلطات فقط وانما املجتمع بكافة أفراده  للتنمية,أساس ي 

وبدوره أوضح الدكتور عبدهللا الجاسر في ورقة العمل املقدمة أنواع الشخصيات التي يمكن أن تقع في التطرف 

الباحثة عن إلاثارة والشخصية الهاربة من  الذات,خصية الانتقامية والباحثة عن مكانة أو عن الفكري ومنها الش

 مواجهتها.املشاكل ألاسرية والغير قادرة على 

 يلي:وقد أوص ى املشاركون في امللتقى بعدة توصيات نلخصها فيما 

دوري مع التأكيد على أهمية املؤهل  تطبيق منح رخصة مزاولة مهنة الخدمة الاجتماعية وتجديدها بشكل        .1

 بكالوريوس الخدمة الاجتماعية فما فوق ملمارسين الخدمة الاجتماعية في كافة املجاالت. -العلمي التخصص ي

تنفيذ دبلوم عالي لألخصائيين الاجتماعين العاملين في املؤسسات الاصالحية لتأهيلهم للتعامل مع حاالت         .2

 الانحراف الفكري.

وضع خطة تدريبية لتأهيل ألاخصائيين الاجتماعيين في املؤسسات التعليمية بمراحلها املختلفة لتحقيق         .3

 الالزمة. والوقائيةالاكتشاف املبكر لالنحراف الفكري واتخاذ التدابير العالجية 

 أن ىعلالتأكيد  مع جامعاتالتعميم تجربة جامعة ألاميرة نورة بتأسيس وحدة التوعية الفكرية في جميع         .4

 عالي. تأهيل مؤهلينيتضمن كادرها الوظيفي أخصائيين اجتماعيين 
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عقد اتفاقية مشتركة بين مركز ابحاث كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة ألاميرة نورة وكرس ي ألامير نايف         .5

 لدراسة مشتركةها مشاريع بحثية للدراسات ألامنية بجامعة امللك سعود لوضع خطة استراتيجية توظف من خالل

 الفكري.القضايا والظواهر الاجتماعية املرتبطة باألمن 

تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص يمثلها متخصصون في املجال الاجتماعي         .6

ل وتطوير برامجها وتفعي والتربوي إلعادة النظر في رؤية ورسالة لجان التنمية الاجتماعية على مستوى ألاحياء

 الفكري.النوادي الشبابية التطوعية التابعة لها بما يساهم في تحقيق ألامن 

تشكيل فرق تطوعية من الشباب الجامعي بإشراف تربوي الستثمار قنوات التواصل الاجتماعي على مستوى         .7

 قران.استراتيجية تأثير ألا باستخدام تدلةاملعالجامعة في التأثير على فكر الشباب وتوجيهه الوجهة الصحيحة 

ابي قدرات الشباب والاستغالل الايج وتنمية التطوعياستثمار املدارس في الفترة املسائية لتفعيل العمل         .8

ألوقات الفراغ وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشراكة مؤسسات القطاع 

 الخاص.

تفعيل دور الجامعة كحلقة وصل بين الطالب وجهات العمل بتوفير فرص العمل وإنشاء مشاريع استثمارية         .9

 تنموية بالتعاون مع القطاع الخاص للحد من البطالة التي قد تمتد الى الوقوع في احضان الفكر الضال.

هيئة بيئة اسرية آمنة تحمي الابناء من مكاتب الارشاد ألاسري في رفع مستوى الوعي الفكري وت دور  تفعيل. 10

 التيارات املنحرفة واملشبوهة. مع الانجراف

. اضافة مقرر )تربية ألابناء في إلاسالم( لطالبات وطالب الجامعات كمتطلب اجباري لجميع البرامج الدراسية 11

حكام الحدود وثقافتهم بأفي مختلف التخصصات لتقديم املنهج الوسطي في تربية ألاوالد وتحصين مدارك الشباب 

 الشرعية كتحريم قتل النفس وحكم الاعتداء على الاخرين وخطورة الغلو والتكفير.

عنى بقضايا الغلو والتطرف والانحراف لدى الشباب وتبادل 12
ُ
. انشاء مراكز أبحاث متخصصة داخل الجامعات ت

 ملكة وخارجها.املعلومات والتجارب بين الجامعات واملراكز ذات العالقة داخل امل

توظيف وسائل إلاعالم الجديدة للحماية من التطرف بعمل دورات تدريبية لطالب الجامعات لتنمية التفكير   .13

 الناقد, وتحصين الشباب وخاصة فيما يتم تداوله من إثاره ملشاعرهم والتحريض لهم لعمل مظاهرات وخالفه.

 

 

 

 



150 

 م 2016 ديسمبر 8-هـ 1438 ربيع األول 9 الخميس

  جامعة األمرية نورة ختتتم ملتقى دور اخلدمة االجتماعية والوعي الفكري

ضمن فعاليات امللتقى لليوم الثالث أعلنت لجنة شؤون الطالبات برئاسة الدكتورة عواطف القحطاني وكيلة 

لم على مستوى جامعة ألاميرة نورة شاركت فيها جميع الشؤون الطالبية عن الفيلم الحائز على جائزة أفضل في

الكليات , وقد تم اختيار خمسة أفالم فائزة وفق معايير محددة سابقا حيث فازت باملركز الاول الطالبة نوف 

الحارثي من كلية الخدمة الاجتماعية , والثانية سارة النملة من كلية التصاميم والفنون والثالثة سماح الشهري 

ة الخدمة الاجتماعية , والرابعة تهاني الشيباني من كلية الخدمة الاجتماعية وندى الاحمري من كليات من كلي

 اللغات والترجمة .

 في حضور الورش التدريبية املصاحبة حيث استقطبت كلية الخدمة 
ً
 كبيرا

ً
 وإقباال

ً
إلى ذلك شهد امللتقى نجاحا

  الورش هذه ووجدت  ل الوعي الفكري,( ورش تدريبية في مجا6مدربات معتمدات لتقديم )
ً
  تسجيال

ً
 من كبيرا

امعة من أعضاء الهيئة التعليمية وإلادارية الج منسوبات وكذلك , الاجتماعي باملجال واملهتمات املختصات قبل

مسجلة , كما عززت الورش التدريبية مسؤولية املشاركين تجاه  200والطالبات حيث بلغ عدد املسجالت أكثر من 

مجتمعهم املحلية , باإلضافة إلى تعزيز الوعي الفكري لدى طالبات الجامعة وتحقيقا ألهداف امللتقى  قضايا

 الرئيسية .

وقدمت املدربة أسماء السويلم ورشة تدريبية بعنوان )الحصانة الفكرية بين مكانة الفكر وقوى العقل ( وتستهدف 

ومكانته والعقل وقدراته, الاعتداء على الفكر مخاطره  الطالبات , وتلخصت محاور الورشة في مقارنة بين الفكر 

وصوره وتطبيقاته , املناعة الفكرية تعريفها وطرق تحصيلها وبنائها ودور البناء القيمي والاخالقي في املناعة الفكرية 

 , خصائص ألامن الفكري الرشيد وطرق بناء فكر آمن حصين ودور الشباب في بناء جيل واع  ووطن آمن .

وتستهدف الطالبات ,  2030جانبها قدمت الدكتورة مها القرني ورشة عمل بعنوان ) الوعي الفكري ورؤية  ومن

واملفاهيم املصاحبة للوعي الفكري, دور الطالبات في تحقيق  2030وتلخصت محاور الورشة في اهم اهداف رؤية 

 الفكري .الرؤية وكيف يمن عزل افكارنا عن املهددات الخطيرة ومفهوم الانحراف 
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كما قدمت املدربة عزيزة الرويس ورشة عمل بعنوان دور عضو هيئة التدريس في تعزيز الوعي الفكري باستخدام 

مهارات التفكير الناقد استهدفت بها أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وتدور محاور الورشة حول مفهوم 

, كير الناقدجية تنمية مهارات التفالوعي الفكري , استراتي ومهارات التفكير الناقد , أهمية مهارات التفكير في تعزيز 

 ودور عضو هيئة التدريس في تطوير مهارات التفكير الناقد لدى املتعلم .

وقدمت الدكتورة دعاء نصار ورشة عمل بعنوان مواقع التواصل الاجتماعي بين ألامن والخوف تستهدف طالبات 

ألامن الفكري , مواقع التواصل الاجتماعي واستخداماتها , أثر مواقع الجامعة وتدور محاور الورشة حول مفهوم 

 التواصل على فكر الشباب بين الايجابية والسلبية , وطرق الحماية من أضرار مواقع التواصل .

في حين تقدمت املدربة مباركة الدوسري بورشة تدريبية بعنوان استثمار التطوع لتحقيق الوعي الفكري تستهدف 

الجامعة وتدور محاور الورشة حول قوة التطوع وتأثيرها على الوالء الاجتماعي والوطني , تحقيق تجانس طالبات 

" في العمل التطوعي , وخطوات  Win-Wanما بين ألاهداف الخاصة والهدف العام , تطبيق مبدأ املصلحة العامة " 

 هندسة النجاح الفكري .

جتماعي ودوره في ألامن الفكري من قبل املدربة أمل العجالن استهدف وتم طرح ورشة تدريبية بعنوان الاخصائي الا 

فيها الاخصائيات الاجتماعيات وتناولت أثر فقد القدوات في الانحراف الفكري , الترفيه بالتعليم في تعزيز ألامن 

 الفكري , دور الاعالم الحديث , وألاسرة في تعزيز ألامن الفكري .

املشاركون واملشاركات , وتسليم الجوائز للفائزات , حيث حظي ملتقى دور الخدمة ُيشار إلى أن امللتقى كرم 

الاجتماعية والوعي الفكري على مدى ثالث أيام باهتمام كبير من الخبراء في املجال ألامني والوعي الفكري والباحثين 

جلسات علمية دارت  4في ورقات عمل تم عرضها  8والاعالميين من داخل اململكة وخارجها, حيث قدم امللتقى 

 حولها مناقشات ومداخالت أثرت امللتقى .

 

 

 

 

 



152 

 م 2016 ديسمبر 12-هـ 1438 ربيع األول 13 اإلثنين

"قضايا اللسانيات واألدب يف الدراسات املغربية والسعودية, مقاربات 
 ومراجعات" يف جامعة األمرية نورة

جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة محمد الخامس )الرباط( اليوم ملتقى مشترك بين الجانبين  تعقد

ضمن إطار عقد الشراكة بين الجامعتين ملناقشة وتسليط الضوء حول أبرز القضايا اللسانية وألادبية في 

قاربات "م  سات املغربية والسعوديةالدراسات املغربية السعودية تحت عنوان )قضايا اللسانيات وألادب في الدرا

ومراجعات(, من جهتها أكدت عميدة كلية آلاداب الدكتورة منى بنت عبدهللا الدخيل أن هذا امللتقى يأتي ضمن 

من خالل تعزيز الشراكة بين جامعة محمد الخامس   2030رسالة الجامعة ورؤيتها املتسقة مع الرؤية السعودية 

ورة بنت عبدالرحمن, وطرح التجارب )السعودية املغربية ( في خدمة قضايا اللسانيات )الرباط( وجامعة ألاميرة ن

وألادب, باإلضافة إلى تعزيز البحث العلمي املشترك بين الجامعتين, وإلاسهام في تجديد مسارات البحث العلمي في 

يثة على الاتجاهات الحدتخصصات قسم اللغة العربية, موضحة أن هذا امللتقى يهتم كمحور أول بتسليط الضوء 

في الدراسات اللسانية للسعوديين واملغاربة, والكشف عن جهودهم في التطوير, واملواءمة بين التجديد والتأصيل, 

والاستفادة من املناهج والنظريات الحديثة وتطويعها لخدمة اللغة العربية, من خالل أربع أوراق عمل في قضايا 

وألاصالة واملعاصرة في الدرس اللساني, وكذلك آفاق وتجارب في تجديد الدرس املنهج بين النظرية والتطبيق, 

اللساني, كما يهتم امللتقى بعرض الدراسات ألادبية والنقدية كمحور ثاني حيث يعنى بقراءة إلانجاز العلمي واملعرفي 

برز اك النقدي, والكشف عن أورصد دوره في الحر   للباحثين والنقاد السعوديين واملغاربة في مجالي ألادب والنقد,

القضايا التي استأثرت باهتمامهم ,وجهودهم في التنظير و مقاربة املناهج ,ويتضمن أربع أوراق عمل في إشكالية 

التراث واملعاصرة في الدرس النقدي, ومقاربة ألاجناس ألادبية وفق املناهج النقدية الحديثة, وقراءة في التجربة 

  مغربي.النقدية لناقد سعودي أو 

ورحبت الدخيل بضيوف جامعة محمد الخامس )الرباط(, وضيوف امللتقى مثمنة ملعالي مديرة الجامعة الرعاية 

 والاهتمام
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 ية واحلواربرامج حوارية يف جامعة األمرية نورة خلدمة اللغة العرب
 اءألاربع يوم بغيرها للناطقات العربية اللغة تعليم بمعهد ممثلة الرحمن عبد بنت نورة ألاميرة جامعة أقامت

 لعميلا هدى الدكتورة الجامعة مديرة معالي بحضور ( شاركيني) شعار  تحت الحوارية البرامج تدشين حفل املاض ي

            . للمملكة رسمية زيارة في كان موريشيوس جزيرة من ووفد الجامعة, ووكيالت

 متخصصة, مؤسسات مع وشراكات متنوعة دراسات على املبنية الحوارية البرامج من مجموعة املعهد وقدم

 في سهمت البرامج هذه أن كلمتها في الثنيان سليمان بنت نوال الدكتورة العربية اللغة تعليم معهد عميدة وأكدت

 والاجتماعية, يةوالحضار  الثقافية الخبرة إلى باإلضافة لغوية خبرة وتكسبها الجامعي تمعباملج ألاجنبية الطالبة دمج

 التبادل رنامجب البرامج؛ هذه وأبرز  واملعنوية, املادية إلانسانية بالقيم مرتبطة اللغة ترسيخ في ألاثر  بالغ يحقق مما

 باألقران لدعما وبرنامج شريكين, بين بالتبادل مالتعل ويتم شريك, باتخاذ اللغة تعلم على يقوم برنامج وهو  اللغوي 

 سعودياتال الطالبات إشراك خالل من املعهد طالبات ومهارات قدرات بناء في ألاقران توظيف على يبنى برنامج وهو 

 عقد لىع يعتمد برنامج وهو  الحضارات حوار  سفيرة وبرنامج املقرر, أستاذة إشراف تحت املنح طالبات تعليم في

          .  الجامعة طالبات من السعوديات نظيراتهن مع املعهد طالبات بين حوارية لقاءات

 لىع طبقت ثم ومن , جدواها ومدى كفاءتها الختبار  تجريبية بمراحل مرت البرامج هذه أن إلى الثنيان وأشارت

 لبرامجا هذه لتدشين تأتي الاحتفالية هذه بأن مفيدا الاستمرار, على ومشجعة مثمرة نتائجها وكانت الطالبات

 
ً
 في ثر ألا بالغ البرامج لتلك وكان , وخارجه املعهد داخل من بها التحقن طالبات لسان على نتائجها وعرض رسميا

 شاركةامل تحضر  حيث( شاركيني) بعنوان الاحتفالية ونظمت لديهن, والشخص ي والفكري  العلمي الجانب تقوية

        . البرامج هذه عليه تقوم أساًسا ةوالفكري والنفسية اللغوية جوانبها بجميع

 نبعنوا ألاولى الورقة وكانت الحوارية البرامج تدشين بعد عمل أوراق مجموعة تقديم تم أنه الثنيان وأوضحت

 امللك مركز ب النسوي  املركز  مديرة قدمتها(  التسامح التعايش قيم نشر  في الوطني للحوار  عبدالعزيز  امللك مركز  دور )

 قدمتها ( اللغوي  التبادل)  بعنوان جاءت فقد الثانية الورقة أما , املعلمي آمال الدكتورة الوطني للحوار  عبدالعزيز 

 كانت ثةالثال الورقة أما , الهاجري  هند نورة, ألاميرة بجامعة بغيرها للناطقات العربية اللغة تعليم بمعهد املعيدة
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 بنت ورةن ألاميرة بجامعة بغيرها للناطقات العربية اللغة ليمتع بمعهد معيدة قدمتها(  شاركيني مجموعة)  بعنوان

 طالبات من تطوعية مجموعة وهي ,"شاركيني" مجموعة جوانب فيها استعرضت القرني فاطمة عبدالرحمن

 شطةباألن املساهمة في إلشراكهن خاصة معايير  وفق اختيارهن ثم واملستويات التخصصات باختالف الجامعة

 وكليات هداملع بين الخبرات وتبادل التعاون  دور  تنشيط بهدف وطالباته, املعهد ينفع ما كل ملتقدي الالمنهجية

 ممثلة عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة أن مؤكدة املعهد, بطالبات الجامعة طالبات دمج خالل من الجامعة

 وفقا آلاخر  مع والتعايش الحوار  لدعم الشراكات من املزيد عقد إلى مستقبال  تسعى العربية اللغة تعليم بمعهد

 .2030 املباركة السعودية الرؤية لتوجهات
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 م 2016 ديسمبر13هـ 1438 ربيع األول 14الثالثاء 

  الشرف مراتب على احلاصالت بالطالبات حتتفي نورة األمرية جامعة
 طالبة 487 تخريج حفل سعود آل محمد بنت نورة ألاميرة السمو  صاحبة رياضال منطقة أمير  سمو  حرم رعت

 عمادة نظمته الذي هـ 1437-1436 لعام البكالوريوس مرحلة من الشرف مراتب على وحاصالت عليا دراسات

 سالتدري هيئة وأعضاء الجامعة وعميدات وكيالت بحضور  عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة بجامعة الطالبات شؤون

 مديرة ألقت ثم الكريم, القرآن من بآيات الحفل واستهل .الجامعة في املؤتمرات مركز  في وذلك الخريجات, وأمهات

 نالت الجامعة أن موضحة والحضور, الحفل براعية فيها كلمة رحبت العميل محمد بنت هدى الدكتورة الجامعة

 رعايتهاو  بدعمها دأبت التي سموها على غريبة ستلي الرعاية هذه وأن الخريجات لبناتها ومشاركتها رعايتها شرف

 رتفاعا في ساهم بالدنا في املرأة به تحظى الذي املستمر  الدعم أن"  العميل وقالت .السعودية للمرأة املستمرة

 املرأة تصدرت كما والطالبات الطلبة مجموع من( % 52) نسبتهن تجاوزت حيث العالي بالتعليم امللتحقات نسبة

, العمل مجاالت كافة في املرأة النخراط باإلضافة, %13  يقارب بما الرجل اخيها عن تزيد بنسبة بتعاثالا  برامج

 عامي بين % 600 الى وصلت  نمو  بنسبة %77 حوالي الخاص القطاع في العامالت السعوديات نسبة بلغت حيث

 جاالتم كافة في املرأة مشاركة تعزز  وقوانين تشريعات تضمنت شاملة اصالح عملية نتيجة وذلك 2015 و  2011

 عن كلمتها في محمد بنت نورة ألاميرة سمو  عبرت بعدها ".السمحاء الاسالمية شريعتنا تعاليم مع يتفق بما التنمية

 يف واملتسارعة املتنامية املسيرة هذه أن" سموها وقالت .الجامعة خريجات تفوق  من شاهدت بما واعتزازها فخرها

 حيث , هللا حفظه سلمان امللك الشرفين الحرمين خادم من مستمر  بدعم تأتي الغالي لوطنا لهذا القطاعات كافة

 املجاالت كافة فتح من البد الذي املجتمع نصف وأنها ألاجيال صانعة أنها إلدراكه خاص بشكل املرأة رعايته شملت

 فتح يف التوسع استمرار  مع دممتق بتعليم املرأة حظيت حيث إلاسالمية, الشريعة مع يتفق بما وطنها لخدمة له

 لرجلا اخيها بمؤازرة لإلمام التنمية عجلة ودفع وطنها خدمة في املساهمة على تساعدها متنوعة علمية تخصصات

 خرجاتهام تجويد على الحثيث وسعيها الجودة ثقافة تكريس في الجامعة منهج ,مؤكدة بوطننا يرتقي تكامل في

  السعودي املواطن في أمرنا والة لتطلعات يرتقي بما البشرية
ً
 وفي. "الخصوص وجه على السعودية واملرأة عموما

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

 مديرة سلمت ثم سموها, من تكريمية دروعا البكالوريوس مرحلة من ألاولى الشرف مراتب على والحاصالت

 .الكلية من طالبة إعداد من تذكارية لوحة الحفل لراعية عةالجام

 

 

 

 

http://ien.sa/node/14383


156 

 م 2016 ديسمبر14هـ 1438 ربيع األول 15األربعاء 

  نورة االمرية جبامعة ومراجعات مقاربات -واألدب اللسانيات قضايا ملتقى
 قضايا" ملتقى فعاليات انطلقت العميل هدى الدكتورة نورة ألاميرة جامعة مديرة معالي من كريمة برعاية

 بين الشراكة عقد إطار  ضمن وذلك ومراجعات مقاربات"  والسعودية املغربية الدراسات في وألادب اللسانيات

 ياالقضا أبرز  حول  الضوء وتسليط ملناقشة( الرباط) الخامس محمد وجامعة عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة

 . أيام ثالثة مدار  على آلاداب  كلية نظمته والذي السعودية املغربية الدراسات في دبيةوألا  اللسانية

 بنت نىم الدكتورة آلاداب كلية لعميدة وكلمة العجالن ميمونه الطالبة تلتها الكريم القرآن من بتالوة الحفل وُبدا

 وأعضاء العلمّية, الجلسات في واملتحدثون  الجامعة وداخل خارج من بالحضور  فيها رحبت الدخيل عبدهللا

 . والطالبات وإلادارية, التعليمية الهيئتين

يل العربية اللغة ماجستير  وبرنامج آلاداب كلية في ممثلة نورة ألاميرة جامعة إن"  الدخيل" الدكتورة وذكرت  تحّيِّ

 شراكة ثمرة يعد الذي( يةوالسعود املغربية الدراسات في وألادب اللسانيات قضايا) ملتقى في املبارك الجمع هذا

 مجال في الباحثين تطلعات تلبي حيث الخامس؛ محمد جامعة مع املشترك العلمي البحث مجال في فاعلة علمية

 ,2030 السعودية الرؤية مع املتسقة ورسالتها الجامعة رؤية تحقيق في وتسهم الحديثة, اللسانية الدراسات

 .العليا والدراسات العلمي البحث بمستوى  رتقاءالا  في تتمثل أهداف من إليه نصبو  ما وتحقق

 تينالجامع بين العلمية الشراكة تنشيط ضمن يأتي امللتقى هذا بأن  الحلوة نوال الدكتورة صرحت جانبه من

 بهذا امعةالج حققت وقد.  واملغربية املشرقية الساحتين في والنقدي وألادبي اللغوي  النتاج على الضوء وتسليط

  ًت سبق البرنامج
ً
 العربية اللغة مجال في سعودي برنامج وأول  السعودية الجامعات في مشترك برنامج أول  فهو  علميا

 .الحاسوبية اللسانيات مسار  أهمها الباحثين أمام جديدة مسارات يستحدث

 سألاس فيها تناول  عمل بورقة غاليم محمد الدكتور  ألاستاذ الخامس محمد بجامعة اللسانيات أستاذ شارك وقد

 .السيدي محمد دكتور  ألاستاذ عنه نيابة القاها الذي للمعنى املعرفية

 و  والعربي الغربي اللغويين املنجزين اللغويين بين التداولي الاقتراب عن لزعر  مختار  الدكتور  وتحدث
ً
 ذكرت ايضا

 يف الحلوة النو  الدكتورة ركزت جانب ومن العربي, املعجم إثراء في ألاسمائية مساهمة السائح زكية الدكتورة

 في هري الش عبدالهادي. د منجز  على  السعوديين اللسانيين على املغربية اللسانية املدرسة أثر  املعنونة ورقتها

  اللسانيات

 يهاف تناول  الذي يقطين سعيد الدكتور  عمل بورقة الجبرين أمينة الدكتورة بإدارة الثانية الجلسة وافتتحت

 الحراك يف واملعاصرة التراث إشكالية عن زياد صالح الدكتور  وتحدث ألادبية, واملعرفة العربي ألادبي املصطلح

 .السعودي ألادبي النقدي
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 كيلطيو الفتاح لعبد النقدي الخطاب في قراءة عنوان تحت السويلم نوال الدكتورة عمل ورقة عقبها

 
ً
 جامعة من والنقد الادب ستاذا كرام زهور  للدكتورة الروائي الجنس اشتغال ومنطلق السعودية الراوية واخيرا

 . الخامس محمد

 بالتوصيات التالية: بامللتقى املشاركة اللجنة أجمعت ذلك عقب

 , ومضامينه كنوزه الستجالء الحديثة ومزجه بالنظريات وألادبي اللغوي  التراث دراسة اهمية على التأكيد

 اللغوي  للخطاب التداولية الدراسة على التركيز  طريق عن وذلك,  جديدة أصيلة عربية لغوية رؤية واستخراج

 . وصنوفه أشكاله بمختلف املعاصر  العربي

 الحديثة, وربطه بالنظريات السعودي ألادب على في بحوثهم التركيز  على العلم وطالب الباحثين من املشتغلين حث

 العربية. املكتبة في السعودي ألادب مكانة ويدعم يقوي  مما

 ماب الخارجي والاستقطاب,  املشترك البحث خالل من العربية الدول  جامعات ينب الخارجية الشراكات تنشيط

 . السعودي وألادبي اللغوي  الحراك إثراء في يسهم

 العربية اللغة امأقس بين التواصل ذلك وتفعيل اململكة في واللغويين ألادباء بيم واللقاءات العلمي التواصل تنشيط

 ديدةج لغوية ثقافة لنشر ,  البحثية واملجاميع البحثية واملشاريع لتقياتامل خالل من السعودية الجامعات في

 . وألادبي اللغوي  الحراك تدعم مشتركة هوية ذات مشتركة

 الحديثة. الدراسات في البينية الدراسات أهمية

 . املختصين جهود بتضافر  الا  ذلك والياتي,  الحديثة واللغوية ألادبية باملصطلحات يختص معجم تأليف

 العربية اللغة وأقسام املتخصصة الترجمة مراكز  بين التنسيق ضرورة

 للملتقى. املنظمة والجهات اللجان بتكريم امللتقى واختتم
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 م 2016 ديسمبر 15هـ 1438 ربيع األول 16الخميس 

 من فضية إبداعية جبائزة تعود عبدالرمحن بنت نورة األمرية جامعة
 QS-APPLE العاملي التصنيف ومؤمتر معرض

 حصدت هـ1437/1438 الجامعي العام لهذا الرحمن عبد بنت نورة ألاميرة لجامعة إلانجازات سلسلة ضمن

 نيفالتص ومؤتمر  معرض ضمن مطبوعة دعائية نشرة ألفضل الفضية امليدالية  ــ وتوفيقه هللا بحمد  ــ الجامعة

 يف" التعليم في املحترفة القيادات" عنوان تحت ألاسيوي  املحيط لدول  عشر  الثاني  QS-APPLE 12th العالمي

 40 من كثر أ املؤتمر  في املشاركين أن بالذكر  والجدير . ماليزيا بوتراجاي مدينة في للمؤتمرات بوتراجاي مركز  رحاب

 من عملال أوراق من كبير  عدد وتقديم قيمةال بمشاركاتهم املؤتمر  في املتحدثين الخبراء من عدد فيه أثرى  دولة

 .املشاركين الباحثين

 ضمنت متتالية, أيام ثالثة مدى على بالجامعة خاص بجناح للمؤتمر  املصاحب املعرض في أيضا الجامعة وشاركت

 إجاب ار أث مما مرافقها بكافة الجامعة عن تعريفي برنامج على يحتوي  إلكترونية شاشة عبر  تقديمي عرض الجناح

 صاحر  ومشاركين مسؤولين من للزوار  كبير  إقبال على الجناح استحوذ كما الجناح, على إقبالهم من وزاد الزوار 

 . العالم في نسائية جامعة كأكبر  الرحمن عبد بنت نورة ألاميرة جامعة على التعرف على

 آلاسيوية الجامعات من شقيقاتها مع التعاون  ومجاالت فرص ومناقشة لبحث سانحة فرصة املعرض كان كما 

 تقالهمان إمكانية على بالتعرف رغبتهم الجامعات في والطالب التدريس هيئة أعضاء من الزوار  من كثير  أبدى وقد

 .الدراسة أو  للعمل
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 م 2016 ديسمبر 18-هـ 1438 األول ربيع 19ألاحد 

 نورة األمرية جامعة يف داءباإل نرتقي باالنضباط محلة
 ينرتق باالنضباط" بعنوان حملة للمتابعة العامة باإلدارة ممثلة عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة نظمت

 إلادارة بمهام بتعريف إلادارية, الهيئة منسوبات جميع الحملة واستهدفت , أسبوع ملدة الحملة واستمرت" باإلداء

 الفاعلية,و  الكفاءة إلى والوصول  ألاداء بمستوى  الرقي لتحقيق بحرصها إلادارات أهم من تعد التي للمتابعة العامة

 يثح الوظيفية, واجباتهم و  بحقوقهم وتوعيتهم إلادارية البشرية باملوارد الاهتمام خالل من إال  ذلك يكون  وال 

 مةالخد وزارة مع التعاون ب الجامعة خارج جهات من بمشاركات واملحاضرات الفعاليات من العديد الحملة تضمنت

 اءةالكف مستوى  لرفع الخدمة وإجراءات شؤون تنظم التي واللوائح ألانظمة أبرز  عن محاضرات بتنظيم املدنية

  وذلك وإلانتاجية والفاعلية
ً
 خدمة لتقديم السعي في املدنية الخدمة وزارة ودور  املجتمعية الشراكة بأهمية إيمانا

 .إلادارية املنظومة في التكامل لتحقيق لةالفاع باملساهمة متميزة مدنية

 عن الراجحي محمد بنت عايشه. د.أ    للمتابعة العامة إلادارة على واملشرفة الجامعة وكيل مساعدة عبرت ولقد

 الجهود همل الذين إلادارية الهيئة فيهم بما منسوبيها لجميع اهتمامها جل عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة تولي

 واجبات نوعليه حقوق  لهن الاداريات املوظفات فإن وعليه املختلفة, القطاعات في ألاداء مستوى  رفع في املتميزة

  املنطلق هذا ومن بها, الكافي الاملام لديهن يكون  أن يجب
ً
 .الحملة ذهه تنظيم تم للمتابعة العامة إلادارة من وسعيا

 ذلك و  ةالقيم املعلومات من الكثير  حملت الجامعة يمبان مختلف في توعوية بأركان فعاليات الحملة تضمنت كما

 إلادارية, ةبالهيئ املتعلقة املدنية للخدمة وألانظمة اللوائح أبرز  املتضمن للمتابعة العامة إلادارة كتيب بتوزيع

 
ً
 املصاحبة إلايجابية ألاصداء أن الراجحي وأكدت. للمتابعة العامة إلادارة شعار  تحمل تذكاريه هدايا وأيضا

 خدمةال وزارة من الجديدة القرارات مع لتزامنها املحاضرات على ألاقبال في إيجابي أثر  لها كان الحملة لفعاليات

 وزارة متقا كما املطروحة, التساؤالت على وإلاجابة املنظمة واللوائح ألانظمة على بالتعرف ولرغبتهن , املدنية,

  .املدنية للخدمة وألانظمة اللوائح أبرز  تتضمن مطويات بتوزيع مشكورة املدنية الخدمة

http://ien.sa/node/14443


160 

 عامةال إلادارة نظمت والتحقيق الرقابة في للمتابعة العامة إلادارة منسوبات ومعارف مهارات تنمية منطلق ومن

 العامة ةإلادار  منسوبات ومعارف مهارات تنمية إلى تهدف عمل ورشة والتحقيق الرقابة هيئة مع بالتعاون  للمتابعة

 حقيق.والت الرقابة ألعمال امليدانية والتجارب الخبرات بنقل علمية أسس وفق والتحقيق قابةالر  في للمتابعة

  الحملة هذه وتأتي
ً
 هيئةال منسوبات لدى الوعي مستوى  لرفع جهود من للمتابعة العامة إلادارة تبذله ملا امتدادا

 .والتميز لالنضباط نافذة الحملة هذه تعتبر  حيث إلادارية
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 م 2016 ديسمبر 19-هـ 1438ربيع األول  20 اإلثنين

كلية طب االسنان يف "جامعة األمرية نوره " تطبق أول نظام لالختبارات 
 االلكرتونية

تها بعد كترونية لطالبانظام الاختبارات الال الرحمن ممثلة بكلية طب الاسنان طبقت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد

 أن استغنت كليا عن الاختبارات الورقية.

الالكترونية لتحسين التعليم  النظم اوائلوهو النظام الالكتروني لالختبارات ضمن  ExamSoftويأتي برنامج 

 والذي تسعى 
ً
 لضمن مجموعة من ألانظمة املتطورة في سبي لتطبيقه الجامعةوالتوجيه نحو التطور العلمي تقنيا

 أهدافهن.تحقيق  وتمكينهن منالارتقاء بالبيئة التعليمية والعلمية وتحفيز الطالبات 

بينت عميدة كلية طب الاسنان في جامعة الاميرة نوره بنت عبد الرحمن الدكتورة ابتسام بنت محمد املاض ي أن 

عت والى الابد الاختبارات الورقية بعد تدشين برن مبينة ان البرنامج  Exam softامج كلية طب ألاسنان في الجامعة ود 

يعتبر أداة فريدة و حديثة , حيث يدعم هذا البرنامج الجهود املبذولة في تطوير البيئة التعليمية في الجامعة 

, وإمكاني  مميزات البرنامج  وأضافت املاض ي أن من والارتقاء بها نحو ألافضل .
ً
ة تطبيق جميع الاختبارات الكترونيا

ر من قبل الطالبة وإلاطالع على النتائج وكيفية تصحيح ورقتها والتحقق من ألاخطاء التي سبق ان مراجعة الاختبا

وقعت فيها, مؤكدة ان البرنامج يعد أداة مهمة في متابعة تقييم الطالبات في خالل سنوات الدراسية بأكملها و 

فاهيم املستهدفة من خالل ليس من خالل مقرر واحد فقط و كذلك التحقق من تمكن الطالبة من جميع امل

الكفاءة املطلوبة لعملية إنشاء وتصميم ادوات التقييم و الاختبار, ويساعد   مصفوفة الاختبارات حيث يوفر النظام

كذلك عضو هيئة التدريس على تصميم الاسئلة التي تقيس مخرجات التعلم املطلوبة وذلك عن طريق اعطاء 

ة أن الاسلوب الالكتروني الجديد يركز على مستوى الطالبة ومتابعة أدائها بيانات وتحليالت ونتائج فورية, مضيف

وتحديد نقاط الضعف وإيجاد الحلول املناسبة على املدى البعيد وتطويرها خالل مسيرتها التعليمية, كما يمكن 

ة جهاز أيباد في الكلي  الطالبة من مقارنة نتائجها التحصيلية مع أقرانها, وأكدت املاض ي أن الكلية وفرت لكل طالبة

لتسهيل تطبيق ألانظمة الالكترونية في الكلية في سبيل التطوير املستمر لكلية طب ألاسنان بجامعة ألاميرة نوره 

بنت عبدالرحمن والارتقاء بها لتخريج طبيبات على درجة عالية من التأهيل بما يخدم صحة الفم وألاسنان لخدمة 

الشؤون التعليمية في كلية طب الاسنان بالجامعة الدكتورة سلوى محمود طيبة من جانبها أوضحت وكلية  البالد.

ويوفر أمن الامتحانات عن طريق توفير منصة آمنة إلدارة بنك الاسئلة من جميع أقسام الكلية   أن البرنامج يضمن

حتاجها وير التي تالتي تهدف الى تحديد مواطن التط  والتي تحفظ الاسئلة من أي تسريب والتركيز على الكفاءة

الطالبة, موضحة أن هذا البرنامج هو استثمار لوقت عضو هيئة التدريس بطريقة فعالة حيث يعطي نتائج فورية 

 بعد الانتهاء من الامتحانات والعروض التقديمية مما يجعل عملية التعلم تسير بخطى متطورة ملواكبة العصر.

 م 2016 ديسمبر 20-هـ 1438ربيع األول  21الثالثاء 
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 تفعيل الرياضة اجملتمعية يف جامعة األمرية بنت عبدالرمحن

الشراكة بين جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن والهيئة العامة للرياضة التي تم توقيعها ألاسبوع  تفعيل إطارفي 

بنت محمد العميل و وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة املاض ي بحضور معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى 

للقسم النسائي صاحبة السمو امللكي ألاميرة ريمة بنت بندر بن سلطان بهدف رفع معدالت ممارسة املرأة للنشاط 

من منشآت الجامعة وإشغالها ببرامج مشتركة تستهدف   البدني والوصول إلى مجتمع صحي رياض ي وذلك باالستفادة

 افة الرياضة املجتمعية.نشر ثق

قامت ألاميرة ريمة بنت بندر بن سلطان بحضور مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل بتكريم الطالبات املشاركات 

طالبة, حيث تم احتساب عدد الخطوات  200في فعالية املش ي التي انطلقت من اسبوعين بمشاركة أكثر من 

 بواسطة تطبيق متخصص للمش ي.

 أكثر من  الجدير بالذكر 
ً
طالبة, ملمارسة أنواع مختلفة من  2700أن املركز الترفيهي للطالبات يستقبل شهريا

 الرياضات بإشراف فريق كوري متكامل لتدريب الطالبات.

ولتأسيس بنية متكاملة الخدمات تم الاستعانة باختصاصيات تغذية تشرف على برامج الحمية للطالبات, خاصة 

 اض الضغط والسكر والسمنة.ملن يعانين من بعض ألامر 

 عيادة صحية خاصة في املركز لعمل الاسعافات ألاولية.
ً
 وتم افتتاح مؤخرا

الجدير ذكره أن جامعة ألاميرة نورة والهيئة العامة للرياضة تعمل على نشر ثقافة الرياضة املجتمعية للمنسوبات 

عد جزًءا من رؤية 2030عام  %40لى إ %13والطالبات لرفع مستوى املشاركة املجتمعية في الرياضة من 
ُ
م والتي ت

 .2030اململكة 

من البالغين  %29من السعوديين يمارسون الرياضة وألانشطة البدنية مرة في ألاسبوع, و  %13كشفت دراسة أن 

من املراهقين يتوقفون عن املشاركة في ألالعاب الرياضية والنشاط الدني عند الخروج  %75يعانون من السمنة, و

 من آلاباء وألامهات ال يمارسون الرياضة أو النشاط البدني على الاطالق. %80ن املدرسة , و م

 م 2016 ديسمبر 21-هـ 1438ربيع األول  22 األربعاء
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 نورة األمرية جامعة يف املخدرات اضرار عن املتنقل التوعوي املعرض
   بيالطال وإلارشاد التوجيه وكالة في ممثلة عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة بجامعة لطالباتا شؤون عمادة نظمت

 في لمتنق توعوي  معرض الرياض بمنطقة املكافحة ومديرية , املخدرات ملكافحة الوطنية للجنة العامة وألامانة

 حيث املخدرات بأضرار  يةللتوع وإلارشاد التوجيه وكالة وأنشطة برامج ضمن من وذلك الجامعة كليات جميع

 يختار  إلى ومستمرة كلية كل في يومين  ملدة الفعالية تقام حيث  هـ18/1/1438 بتاريخ املعرض فعاليات أولى بدأت

 ,املخدرات أنواع على للتعرف للطالبات الفرصة إتاحة , املخدرات بإضرار  التعريف إلى وتهدف  هـ15/3/1438

 الاستشارات يلتلق التواصل بأرقام الطالبات وتزويد , املستخدمة التهريب أساليب توضيح تشبيهية, عينات عرض

 جميع على وإلاجابة , للطالبات إرشادية وبروشرات مطويات, توزيع املعرض خالل من كذلك وتم والبالغات

  اريةدوإلا   التعليمية الهيئة أعضاء من الجامعة منسوبات جميع إلى موجه أنه حيث والتساؤالت, الاستفسارات

 عريفالت فعاليات تضمنت كما.  الجامعة في ألامن منسوبات , للطالبات الجامعي السكن منسوبات , ,الطالبات

  اللون  ءبيضا قمصان الطالبات من مجموعة ارتداء في وتمثلت الجامعة كليات في توعوية مسيرة املخدرات بأضرار 

 من تحذير لل وارشادية توعوية وعبارات , للمكافحة العامة يةواملدير  املخدرات ملكافحة الوطنية اللجنة شعار  عليها

 في املحيطة والساحات الكليات داخل والعبرة العظة ألخذ تجارب عن قصيرة قصص توزيع , املخدرات أضرار 

 .  الطالبة لدى الايجابية الجوانب تعزيز  ,  التوعية وسائل تنوع والهدف ,  الجامعي الحرم

 جامعه في"   نبراس"   التثقيفي التوعوي  املشروع برنامج تفعيل فيها يتم التي الثانية املرحلة بر تعت أنها العلم مع    

 ملؤثراتوا , املخدرات  تعاطي من ألاسرة أفراد لحماية التوعية في الفعال لدوره وذلك عبدالرحمن بنت  نورة ألاميرة

 .  والاجتماعية ألاخالقية القيم تعزيز  و  , العقلية
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 م 2016 ديسمبر 22-هـ 1438ربيع األول  23ميس الخ

  "الشخصية" معرض تنظم نورة األمرية جبامعة الرتبية كلية
  النفس علم بقسم ممثلة الرحمن عبد بنت نورة ألاميرة بجامعة التربية كلية نظمت

ً
 دةمل استمر  معرض مؤخرا

 .الشخصية نفس علم ملقرر  نشاط وهو  الكلية, بهو  في( صيةالشخ) عنوان تحت يومين

  ذلك ويأتي
ً
 إثراء في يساعد بما والالمنهجية, املنهجية وألانشطة بالبرامج اهتمام من الجامعة توليه ما مع متوافقا

 ,التخصص مجال في والعملية العلمية املعرفة من أعمق جسور  وبناء متعددة, مهارات وإكسابها الطالبة, خبرة

 .املجاالت جميع في الشاملة التنمية في واملشاركة املجتمعية, التوعوية في املساهمة وكذلك

 القياس بأسالي الشخصية, وتطور  لنمو  العلمية بالنظريات املتعلقة الطالبة مفاهيم تنمية إلى املعرض ويهدف

 تخصصها, المج في العملية و  العلمية املعارف من املزيد اكسابها والنفسية, العلمية باملقاييس والتعريف العلمي,

 تزميال  مع والتعاون  املسؤولية وتحمل الفريق مع العمل ومهارات والاجتماعية املهنية الطالبة مهارات تنمية

 لتعليم,ا ملواصلة الزمة وأساليب قيم وبناء ومهارات عادات تكوين أفضل, إنجاز  لتحقيق املشترك الهدف يجمعهم

 .ومفيد نافع هو  ام بكل املجتمع وتوعية

 منق للشخصية متعددة أركان بتقديم العمري  نجالء الدكتورة إشراف وتحت النفس علم قسم طالبات قام وقد

 نواعهاأ باختالف الشخصية وأنماط للشخصية العلمي باملفهوم طالباتها و  الجامعة منسوبات بتعريف فيها

 لطرق  ائحنص وتقديم( إلخ...  الوسواسية, السيكوباتية, ,الاعتمادية النرجسية, الهستيرية, إلايجابية, السوية,)

 بعض عن نماذج واعطاء العلمي القياس بأساليب بالتعريف قمن كما الشخصية, من نمط كل مع التعامل

 ألاطفال رسومات واستعراض كاتل, ومقياس ايزنك ومقياس رورشاخ كاختبار  والشخصية الذكاء اختبارات

 باملفاهيم يالوع نشر  في الطالبات ساهم كذلك انفعاالتهم, على التعرف في الرسم و  للعبا ودور  النفسية ودالالتها

 يللتحل اليد خط واستخدام الجذب وقانون  بالطاقة املتعلقة الوهم دورات تناولن حيث العلمية وغير  الخاطئة

 العالج خرافات وكذلك ن,الزم وخط الفراسة, و  الفنجان, قراءة و   ألابراج, وخرافات ,(الجرافولوجي) الشخصية

 العلمية باملفاهيم النهوض في املجتمع أفراد دور  على العمري  وأكدت. وألاحجار باأللوان والعالج بالطاقة,

 جتماعيالا  التواصل وسائل بتفعيل املتمثلة لألفراد الاجتماعية واملسؤولية املجتمعية, التوعية في واملساهمة
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 ينالد على والحفاظ والطاقة, الوهم دورات في الفساد ومواجهة املوثوقة, العلمية املعلومات لنشر  املختلفة

 وهمال لدورات للتصدي والتكميلي البديل للطب الوطني املركز  مع التعاون  أهمية إلى منوهة واملال, والصحة

 .والطاقة

  شادةوإلا  إلاعجاب وكذلك والطالبات, الجامعة منسوبات قبل من الكبير  الحضور والتفاعل املعرض هذا القى وقد

 في لنفس يا الطب استشاري  امللحم عبدهللا الدكتور  مثل النفس بعلم املهتمين و  املختصين قبل من تويتر  على

 لرائعا التوعوي  بالعمل ووصفها نورة ألاميرة جامعة في النفس علم قسم بتجربة أشاد الذي الجامعي, املستشفى

 لعالجا خرافات ملواجهة اململكة في الجامعات لجميع التجربة تلك لنق أهمية على وأكد به, يحتذى أن يجب الذي

  والتكميلي البديل للطب الوطني املركز  أكد والتي الوهم, ودورات بالطاقة
ً
 مواجهتها وضرورة صحتها عدم على أيضا

 .عنها وإلابالغ
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 م 2016 ديسمبر 22-هـ 1438ربيع األول  23الخميس 

لقاء اإلبداع يف جامعة األمرية نورة يوصي بالتنظيم القانوني للبيئة 
  البحثية الصحية

نظمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمركز أبحاث كلية الخدمة الاجتماعية لقاء علمي بعنوان " 

العديد من املحاور منها آليات توظيف الطاقة إلابداعية في البحث  لقاء الابداع في البحث العلمي ", وتناول اللقاء

العلمي , مهارات التفكير الابداعي في البحث العلمي , دور إلابداع في البحث العلمي في خدمة قضايا املجتمع 

ميلة , حيث أكدت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة ج2030  اململكة العربية السعودية  وتحقيق رؤية

اللعبون في كلمتها أن اهتمام الجامعة في انشاء هذه املراكز البحثية يجعلنا نقف مع الدول املتقدمة التي تولي 

 اهتماما كبيرا للبحث العلمي فهو ميدان خصب ودعامة أساسية القتصاد الدول وتطورها.

 لسته ألاولى آليات توظيف الطاقةوتم خالل اللقاء عرض فيلم وثائقي حول أهمية البحث, ثم تناول اللقاء في ج

الابداعية في البحث العلمي في ورقة عمل بعنوان الابتكار العلمي للمدرب وألاكاديمي في جامعة إلامام محمد بن 

سعود إلاسالمية الدكتور عبدهللا آل السيف أوضح فيها أن الابتكار العلمي يثري املكتبة العلمية ويفتح آلافاق 

داع في تناولت أثر ألاب املدرب واستاذ الدراسات العليا الدكتور عبدالعزيز العمار بورقة عمل للباحثين, كما تقدم 

ثراء البحث العلمي أوضح فيها أن الابداع توظيفا لطاقات العقل وقدراته التي منحها هللا اياه وهي قدرات الحد لها 

لعلوم وتتولد ألافكار ونقض ي على ألافكار ولكنها بحاجة إلى من يستثمرها , فمن خالل توظيف الابداع تتجدد ا

املكررة والروتين اململ ومن التبعية العلمية في ألافكار البحثية, وأوضحت أستاذة العقيدة واملذاهب املعاصرة 

بقسم الدراسات إلاسالمية بكلية التربية في جامعة امللك سعود والباحثة ألاكاديمية الدكتورة أسماء السويلم في 

 املقدمة أن التجديد وإلابداع والتطوير املستمر ُيعد نشاط عقلي مركب وهادف. ورقة العمل

وفي جلسته الثانية تناول اللقاء محور مهارات التفكير الابداعي في البحث العلمي من تقديم وكيل كلية العلوم 

ة إلاسالمية واملدرب الاجتماعية وأستاذ املناهج وطرق تدريس الرياضيات املشارك بجامعة إلامام محمد بن سعود

 التربوية الدكتورة سعادة ألاحمدي, حيث تناولت ورقة العمل
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معايير الابداع في البحوث العلمية, وأهم املعايير التي يجب توافرها في الباحث وفي املؤسسات ألاكاديمية لتحقيق  

 املقدمة  في البحث العلمي الابداع في مجال البحوث العلمية , كما تناولت ورقة عمل بعنوان معوقات الابداع

كر  فيها أن البحث العلمي ضرورة وطنية 
ُ
ببحث مشترك للدكتورة هند الشهراني والدكتورة لولوة البريكان ذ

والاهتمام به ركًنا أساسيا في الدول املتقدمة إذ تتميز هذه الدول بحجم الانفاق املادي لحقل البحث العلمي فضال 

 عن الدعم املعنوي له.

املحور الثالث في اللقاء دور الابداع في البحث العلمي في خدمة قضايا املجتمع وتحقيق رؤية اململكة العربية  وتناول 

في ورقة عمل لألستاذ املشارك بقسم الدراسات الاجتماعية في جامعة امللك سعود الدكتورة النا  2030السعودية 

كشفت فيها  2030قيق رؤية اململكة العربية السعودية بن سعيد بعنوان الابداع في البحث العلمي طريقنا إلى تح

تضاعف عدد البحوث العلمية املنشورة خالل السنوات العشر املاض ي حيث تضاعفت البحوث عدة مرات من 

م, وتناولت الدكتورة جميلة اللعبون في ورقتها 2013بحث في عام  9000م إلى نحو  2006بحث في عام  1400

 على  2030ي وتحقيق رؤية اململكة الابداع في البحث العلم
ً
أنه يتعين على كل استراتيجية تنموية الارتكاز كلية

 البحث العلمي لبناء اقتصاد تنافس ي قوي.

وقد أوص ى املشاركون في امللتقى بعدة توصيات, انشاء قاعدة بيانات مركزية على مستوى اململكة تضم جميع 

لية لتوجيه الباحثين وتسهيل عملية النشر, ورعاية الباحثين وتمويل أوعية النشر العلمي املحلية والعربية والدو 

حكومية وأهلية, والتنظيم القانوني للبيئة البحثية الصحية وتوفير املكتبات   أبحاثهم العلمية من قبل جهات راعية

خالل تبني  من  املناسبة واملتعددة املصادر, كما أوص ى امللتقى بالحفاظ على الباحثين املوهوبين واستقطابهم

املختلفة فكرا وتطبيقا, وتبني الطالب والطالبات املبدعين الذين تظهر   املبادرات إلابداعية ودعمها في مراحلها

عليهم بوادر التفكير الابداعي وتأهيلهم والاستفادة منهم في املشاريع البحثية, واهتمام الجامعات املستمر ببرامج 

لى مهارات التفكير إلابداعي وتنظيم تطبيقه في املقررات الدراسية مما يشكل تدريب أعضاء الهيئة التعليمية ع

 رافدا أساسيا لإلبداع في البحث العلمي.

 وفي ختام اللقاء تم تكريم املشاركين.
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 م 2016 ديسمبر25-هـ 1438ربيع األول  26األحد 

  علية يف جامعة األمرية نورةعقد أول دورة حماكاة تفا

بجهود مشتركة بين مركز املحاكاة وتنمية املهارات بجامعة الاميرة نورة وجامعة كاليفورنيا ارفاين ممثلة بقسم 

املحاكاة الطبي تم عقد أول دورة محاكاة تفاعلية عن طريق البث املباشر)الانترنت( بين مركز املحاكاة وتنمية 

رنيا ارفاين ممثلة بـ مركز املحاكاة الطبي وذلك من خالل ورشة عمل تفاعلية ُبثت حية املهارات وجامعة كاليفو 

مباشرة بإشراف الدكتورة / روال رباح مساعدة استشارية لطب الطوارئ واملبتعثة من مستشفى امللك عبدهللا 

  الجامعي للحصول على الزمالة الطبية في املحاكاة.

ذه الدورة هم الاطباء, املمرضين, طالب الطب, املهتمين في خدمات طب حيث كان املشاركين املستهدفين له

 الطوارئ.

  2016انعقاد الدورة في التاسع والعشرون من نوفمبر   تاريخ

مشارك وقد تم بث سيناريو حي ومباشر بين فريق العمل من جامعة كاليفورنيا مركز  32وقد حضر ورشة العمل 

دى قاعات مركز املحاكاة وتنمية املهارات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن . املحاكاة الطبي واملشاركين في إح

 وقد تم بث مشاهد حية تحاكي الواقع في احداث طبية تحصل بشكل يومي في قسم الطوارئ.

 ومن أهداف الحلقة الدراسية للمشاركين :

 Mass Casualty Incident(MCI)لـ "حوادث الاصابات الجماعية"  فهم املعنى التعريفي          -

 (MCIاستيعاب او ادراك هدف دوره اداره الحوادث والاصابات الجماعية )          -

باإلضافة الى التأكد من قدرات املشاركين من خالل اتاحه للمشاركين لتطبيق عملهم او دورهم في حوادث           -

 . Triage Algorithm  باستخدام إحصائية الـ  قيقالاصابات الجماعية لفرز اعداد الضحايا والخسائر بشكل د

بداءت الدورة في الساعة السابعة والنصف صباحا وكان هناك تفاعل مباشر بين فريقي العمل في جامعة 

كاليفورنيا/مركز املحاكاة الطبي وبين املشاركين في مقر مركز املحاكاة وتنمية املهارات بجامعة الاميرة نورة في طرح 

 تلقي الاجابات عليها وشرح املحتوى ملتلقيها. انتهت الدورة في الساعة العاشرة صباحا.ألاسئلة و 
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  ملخص الدورة

  التطبيقات املستخدمة والحلول املقترحة :

كبرنامج  Skypeو برنامج   كتطبيق احتياطي Vsee" في هذه الدورة وتطبيق Join meالتطبيق تم استخدام تطبيق "

  لبناء سيناريو املحاكاة Google Glassتخدام تطبيق وتم اس  احتياطي مساند.

لقد تم عمل ثالثة اختبارات تجريبية في مركز املحاكاة وتنمية املهارات في اغسطس و اكتوبر والاخير في نفس يوم 

 انعقاد الدورة تحت اشراف الاستاذتين سحر ونجالءمن فريق العمل بمركز املحاكاة بجامعة الاميرة نورة باستخدام

  قبل انعقاد الدورة .” Join me“تطبيق 

   اراء املشتركين حول الدورة:

قدم املشتركين اعجابهم وشكرهم على انعقاد مثل هذه الدورة واشادو كثير باملحتوى العملي لها والتقنية العالية 

ي تم ملحاكاة الذالتي تم استخدامها مما انعكس ايجاب على فهم املحتوى والاستفاده منه. اشادو كذلك بمفهوم ا

  تطبيقها وساعد بشكل كبير في توصيل املحتوى العلمي بشكل يحاكي الواقع بشكل كبير

 الختام

قام مركز املحاكاة وتنمية املهارات بعمل جبار في التجهيز ملثل هذه الفعالية وجعل املركزينفرد باألسبقية في تبني 

ي عن طريق املحاكاة مما اتاح الفرصة العظيمة للمتعلمين في اتجاه فريد من نوعه في عالم التعليم والتدريب الطب

التعرف وتطبيق تدريب " حوادث الاصابات الجماعية. ومركز املحاكاة والتطوير يتطلع مستقبال في التعامل مع 

اح و بمراكز للمحاكاة حول العالم. واخيرا, وال ننس ى الجهود الجديرة بالثناء التي بذلت من قبل الدكتورة روال الر 

 الدكتور اريك واعضاء جامعه كاليفورنيا ارفاين.
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 م 2016 ديسمبر 26-هـ 1438ربيع األول  27 اإلثنين

جامعة األمرية نورة بالتعاون مع إدارة السجون تشارك يف فعاليات أسبوع 
  النزيل اخلليجي

و ألاميرة نوره بنت محمد آل سعود حرم أمير منطقة الرياض بحضور معالي مديرة برعاية كريمة من صاحبة السم

الجامعة الدكتورة هدى العميل تشارك جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في كلية الخدمة الاجتماعية 

حد جي املو مع إدارة سجون منطقة الرياض ممثلة في شعبة إلاشراف النسوي في فعاليات أسبوع النزيل الخلي

هـ على مدى أربعة أيام بمركز خدمات الطالبات بالجامعة, 26/3/1438  الخامس التي أقيمت يوم ألاحد املوافق

 لرؤية اململكة 
ً
وهو ما يجعل هذه املناسبة  2030وهو أول أسبوع يتم فيه إشراك املرأة للمشاركة فيه , تحقيقا

 ل من أشكال العمل الاجتماعي النبيل.فرصة للمرأة السعودية لتقديم حبها للوطن على شك

وتأتي املشاركة انطالقا من رسالة الجامعة املتمثلة في املساهمة الفاعلة في تفعيل الشراكة مع املجتمع بكافة 

 يحقق التوافق والتكامل ملجتمع واحد .  مؤسساته في العملية إلاصالحية مما

رة إلاشراف لسجون منطقة الرياض ألاستاذة غادة الصقعبي واستهل الحفل بآيات من القرآن الكريم, ثم ألقت مدي

رحبت فيها براعية الحفل والحضور مبينة أن هذه املناسبة عن تجسيد لحدث مهم , وهو أنه ألول مرة  كلمة 

يكون للمرأة مناسبة خالصة لإلناث دون الذكور تتحدث فيها العقول النسائية عن عوامل البناء وتحويل املعاناة 

 ول بناء وليس هدم.إلى مع

وتفخر إن لدينا طاقم أمني نسائي كامل متكامل , وهذا الطاقم سيحصل على فرصته الكاملة ليقدم نفسه 

بالحديث في هذه املناسبة وذلك بناًء على موافقة رسمية ومسبقة صادرة عن سمو أمير منطقة الرياض ومتابعه 

 ذين يستحقون من كل الشكر والتقدير.من مدير عام السجون ومدير السجون بمنطقة الرياض ال
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ثم عرض بعد ذلك فيلم وثائقي للخدمات املقدمة للنزيالت من انتاج طالبات كلية الخدمة الاجتماعية, ثم القت 

ألاستاذة فائزة املقاطي مشرفة سجن النساء بالدوادمي قصيدة بنات سلمان, وفي الختام كرمت صاحبة السمو 

 لي مديرة الجامعة املشاركات والجهات املشاركة.ألاميرة نوره بنت محمد ومعا

عميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جميلة اللعبون أن أسبوع النزيل الخليجي أحد أهم   كما صرحت

سية الضغوط النف املبادرات إلانسانية بمختلف برامجه وأنشطته لدعم واحتواء النزالء وأسرهم والتخفيف من

بالسجون بعيدا عن ذويهم, مشيرة إلى أهمية دعم  النزالء جراء تنفيذ فترة محكوميتهمالتي قد يتعرضون لها 

املجتمع وأفراده وألاخذ بيد النزيل وأسرته وتحويل فترة قضاء محكوميته في السجون إلى نقطة تحول ايجابيه في 

 حياته.

اء كافة شرائحه بأهمية رعاية واحتو وأضافت اللعبون أن مشاركة الجامعة تأتي بهدف تغيير نظرة املجتمع وتوعية 

نزالء السجون وإلاصالحيات بالعمل على حمايتهم من التعرض للنبذ الاجتماعي وألاخذ بيدهم نحو غد أفضل 

 ليكونوا أعضاء فاعلين في املجتمع.

هم ر حكومتنا الرشيدة لدعم السجناء داخل السجون وأس وثمنت اللعبون الدعم املتواصل والدور الريادي من قبل

 وبعد إلافراج عنهم واملتابعة ملدى تحسن ألاداء في الخدمات الاجتماعية وإلاصالحية والتأهيلية املقدمة لهم.

العديد من الجهات ذات الصلة بالنواحي ألامنية و بالنزالء والبرامج املقدمة لهم من   يشار أن الفعاليات حضرها

وكالة وزارة   السجناء وأسرهم بمنطقة الرياض )تراحم( , خالل املعرض املصاحب منها اللجنة الوطنية لرعاية

الداخلية لألحوال املدنية مكتب مساعدة وكيل وزارة الداخلية لألحوال املدنية , املكتب التعاوني للدعوة وإلارشاد 

يئة ه , دار الضيافة الاجتماعية للفتيات بالرياض ومؤسسة رعاية الفتيات بالرياض ,  وتوعية الجاليات بالربوة

, البيت العائلي في سجون منطقة الرياض , إدارة الوافدين في سجون منطقة الرياض , وزارة   حقوق إلانسان

, إلادارة العامة لسجن الدوادمي , إلادارة   الصحة إدارة التوعية الصحية بصحة الرياض والقطاع الصحي الشمالي

 ريق اوفاز التطوعي.وف  ,  العامة لسجن النساء , كلية الخدمة الاجتماعية
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 م 2016 ديسمبر 27-هـ 1438ربيع األول  28الثالثاء 

 )عوامل جناح الفرق البحثية( يف جامعة األمرية نورة

الرحمن دورة أقام مركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد

هـ , من تقديم استاذ الخدمة الاجتماعية 27/3/1438تدريبية حول عوامل نجاح الفرق البحثية يوم الاثنين 

ومديرة مركز بحوث الدراسات إلانسانية بجامعة امللك سعود الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل حيث عرفت 

ت متنوعة ومتكاملة وذات إمكانيات وخبرات بحثية املجموعة البحثية بأنها مجموعة من الباحثين ذوي اختصاصا

تضمن الجودة وكثافة إلانتاج إلى جانب باحثين ناشئين وطلبة دراسات عليا الكتساب املهارات والتمرس وضمان 

الاستمرارية, مبينة أن إنشاء الفرق البحثية يهدف لتكثيف إلانتاج البحثي الكمي والنوعي, ودعم العمل البحثي 

التخصصات, وتعزيز العمل البحثي املشترك من خالل خلق مناخ تفاعلي بين الباحثات وتوثيق الروابط  البيني بين

تحسين قدرات الباحثات الناشئات وطالبات الدراسات العليا وتوجيه اهتماماتهن البحثية بما   بينهم, إضافة إلى

يخضع ملعايير من أهمها أال يقل عدد يخدم التنمية املستدامة, وأشارت الزامل إلى أن دعم هذه املجموعات 

عضوات املجموعة البحثية عن ثالث باحثات, مع تنوع التخصصات ضمن أعضاء املجموعة, وضرورة إشراك 

, (Interdisciplinary Research) طالبة دراسات عليا ضمن املجموعة, وأن تكون البحوث الناتجة بينية الصفة

 .قدمة مستمًدا من بحث مدعوم من قبل مركز البحوثوأال يكون البحث املنشور بالورقة امل

من جانبها أوضحت مديرة مركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة بجامعة ألاميرة نورة 

البحث العلمي في الجامعة ورفع مستوى   الدكتورة سارة الخمش ي أن هذه الدورات تعتبر سلسة تهدف إلى تشجيع

في املشاريع البحثية حيث أن تلك ألابحاث والدراسات تهدف لخدمة املجتمع واملساهمة في حل  أداء العاملين

 في تحديد احتياجات املجتمع ورسم أولوياته لتحقيق 
ً
قضاياه ومواجهة مشكالته وأن يرقى البحث ليكون مشاركا
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 من أعضاء هيئة التدريس2030رؤية اململكة 
ً
ومن في حكمهم مشاركة فعالة في  , ويلقى البحث العلمي آلان إقباال

 ."العديد من املشاريع البحثية

 

 

 م 2016 ديسمبر 28-هـ 1438ربيع األول  29األربعاء

انتخابات اجمللس االستشاري الطالبي يف دورته الثالثة جبامعة األمرية نورة 

  بنت عبد الرمحن

هـ التصويت النتخاب 1438ربيع ألاول  28ميرة نورة بنت عبد الرحمن صباح اليوم الثالثاء تبدأ طالبات جامعة ألا 

 عبر النظام الذي صممته إلادارة 
ً
رئيسة وأمينة سر وأعضاء املجلس الاستشاري الطالبي في دورته الثالثة الكترونيا

 العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت بالجامعة

مقعد موزعة على مختلف الكليات بالجامعة. وقد  40طالبة قمن يتنافسن على  111هذا وبلغ عدد املرشحات 

قامت جميع املرشحات خالل ألايام املاضية بتنفيذ حمالتهن الدعائية الانتخابية للتعريف بأنفسهن بين زميالتهن 

قابالت م إجراء املوببرنامجهن الانتخابي الذي سيسعين إلى تحقيقه خالل فترة تواجدهن باملجلس, وسبق وأن ت

الشخصية لجميع املرشحات من قبل وكيالت شؤون الطالبات بالكليات الختيار املرشحات الكفؤ, وتستمر عضوية 

 املرشحات عامان دراسيان تجري بعدها انتخابات جديدة. 

ات للمساعدة البوتكمن أهمية املجلس الاستشاري الطالبي في الدور املناط به في تنمية مهارات القيادة بإشراك الط

في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين املسيرة ألاكاديمية والخدمات املتنوعة التي توفرها الجامعة. إضافة إلى 

ويلتزم املجلس بتحقيق أهدافه  .إلى إدارة الجامعة عن طريق ممثالتهن بالكليات الطالبات ومرئياتإيصال صوت 

 للوائح وألاحكام والقوانين امل
ً
 عمول بها في الجامعة.وفقا
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 م 2016 نوفمبر 30-هـ 1438 ربيع األول 1 األربعاء

 وهيئة الرياضة واللجنة األوملبية ةنور ةاالمريإتفاقية تعاون بني جامعة 
 

أبرمت اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للرياضة وجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن واللجنة ألاوملبية العربية 

الثاء بهدف التوسع في نشر ثقافة الرياضة والتشجيع على ممارستها ضمن أحد املشاريع السعودية ظهر اليوم الث

الاستراتيجية التي تسعى هيئة الرياضة لتنفيذها بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وألاهلية من خالل 

رة ريمة بنت بندر بن وجرى توقيع الاتفاقية بحضور صاحبة السمو امللكي ألامي .منشآتها الرياضية الاستفادة من

سلطان وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي ومعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل, 

وبموجب املذكرة تقوم الجامعة باملساهمة في رفع معدالت ممارسة املرأة للنشاط البدني والوصول إلى مجتمع 

إشغالها ببرامج مشتركة تستهدف نشر ثقافة الرياضة من صحي رياض ي وذلك باالستفادة من منشآت الجامعة و 

 .أجل مجتمع صحي

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن والتي تعد أكبر جامعة نسائية في العالم نظًرا 

 ي مما سيساهملتوجه الجامعة الداعم لرياضة املرأة وملا تمتلكه الجامعة من منشآت رياضية على مستوى عالم

 .في خلق الدافع لدى الطالبات ملمارسة الرياضة وإلاملام بأهميتها في الحياة العامة

http://olympic.sa/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88/
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 واللجنة ألاوملبية العربية السعودية الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مشروع الهيئة العامة للرياضة

م والتي تعد جزًءا من رؤية اململكة 2030عام  %40إلى  %13لرفع مستوى املشاركة املجتمعية في الرياضة من 

ألاميرة ريمة بنت بندر بن سلطان عقب توقيع اتفاقية التعاون أكدت على ثقتها في نجاح برامج وفعاليات  .2030

الرياضة املجتمعية ودورها في رفع معدل الوعي بأهمية الرياضة في املجتمع, معتبرة هذه الخطوة تجسيًدا للشراكة 

لهيئة العامة للرياضة والقطاعات الحكومية ألاخرى وفي مقدمتها املؤسسات التعليمية والتربوية ملا الحقيقية بين ا

 .لهذه الجهات من دور فاعل وأساس ي في برامج رياضة املجتمع

سررت كثيًرا بما شاهدته اليوم من إمكانات كبيرة لجامعة ألاميرة نورة وما “وأضافت ألاميرة ريمة في تصريحها: 

من عمل متميز وتنظيم رائع ورغبة صادقة في التعاون شجعني كثيًرا على أن تكون لدينا العديد من البرامج وجدته 

 في الوقت نفسه شكرها ملديرة الجامعة ومنسوباتها ”والفعاليات املشتركة خالل الفترة املقبلة مع الجامعة
ً
, مقدمة

 .هداف املأمولة من هذه الاتفاقية بإذن هللاعلى الاهتمام الكبير الذي سيكون محفًزا للنجاح وتحقيق ألا 
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 م 2016 ديسمبر 8-هـ 1438 ربيع األول 9 الخميس

 حرم ولي العهد األميرة ريما بنت سلطان برعاية

 مركز تدريب القدرات النسائي يشارك يف ملتقى "نورة" للوعي الفكري
 

تدريب وتطوير القدرات النسائي بمعرض مصاحب مللتقى دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري  شارك مركز  

برعاية حرم سمو ولي العهد ألاميرة ريما بنت سلطان, وذلك بقاعة املؤتمرات الكبرى في مقر جامعة نورة بنت عبد 

  الرحمن.

ة ية الخدمة الاجتماعياملشاركة من عميدة كلوجاءت املشاركة ضمن برنامج تحقيق املشاركة املجتمعية, ودعوة ب

  بالجامعة.

بدأ الافتتاح بمعرض مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بمراسم استقبال ألاميرة حيث قامت مجموعة من 

املتدربات العسكريات بأداء الصفة العسكرية وسالم العلم والاستعراض العسكري, ومن ثم تعريف حرم سمو 

د املرافق بجهود املديرية العامة للسجون في برامجها إلاصالحية والتأهيلية املتنوعة وإنجازاتها ولي العهد والوف

الواضحة من خالل إلاصالحيات الحديثة والبيوت العائلية, ومراكز التدريب والبرامج والفعاليات التي تقيمها والتي 

 هم ومنحهم الفرصة للعودة أفراًدا صالحين ألسرهمتعد جهوًدا متكاملة لتقويم سلوك نزالئها ونزيالتها ووقاية فكر 

وقد أعربت ألاميرة ريما بنت سلطان عن  ومجتمعهم ووطنهم, وصاحب ذلك عرض مرئي تعريفي بهذه الجهود.

فخرها وإعجابها بما شاهدت, وشكرت القائمات على املعرض من منسوبات املركز ودعت بالتوفيق والسداد 

ان ملنسوبات املركز من ذوي الاختصاص مشاركة في حضور أوراق العمل وحلقات للمتدربات املشاركات. كما ك

  ى شهادات شكر وتقدير للمشاركة.النقاش والورش التدريبية املدرجة في برنامج امللتقى والحصول عل

https://sabq.org/bmXVdj
https://sabq.org/bmXVdj


177 

 

 

 م 2016 ديسمبر 15-هـ 1438 ربيع األول 14 األربعاء

 عن % 13 على تزيد بنسبة االبتعاث برامج تتصدر املرأة:  نورة جامعة
 الرجل

 زيدت بنسبة الابتعاث برامج تتصدر  املرأة أن العميل, محمد بنت هدى الدكتورة نورة ألاميرة جامعة مديرة قالت

 .والطالبات الطالب عدد إجمالي من %52 إلى يصل العالي بالتعليم امللتحقات إجمالي وأن الرجل, عن % 13 على

 جاالتم كافة في املرأة مشاركة تعزز  وقوانين تشريعات تضمنت شاملة إصالح عملية نتيجة يأتى ذلك أن واكدت

 .السمحة إلاسالمية شريعتنا تعاليم مع يتفق بما التنمية

 حفت في التوسع استمرار  عم متقدم بتعليم حظيت املرأة أن محمد بنت نورة ألاميرة أكدت  السياق ذات وفى

 أخيها بمؤازرة لألمام التنمية عجلة ودفع وطنها خدمة في املساهمة على تساعدها متنوعة علمية تخصصات

 .بوطننا يرتقي تكامل في الرجل

  

 

 

 

 

http://www.slaati.com/2016/12/13/p665504.html
http://www.slaati.com/2016/12/13/p665504.html
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 م 2016 ديسمبر 5-هـ 1438 ربيع األول 6 اإلثنين

ي الدفاع والداخلية محلة )وفاء ألبطال الوطن( يف جامعة مبشاركة وزارت
 األمرية نورة

 

دشنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بنادي نورة العطاء التطوعي التابع لعمادة خدمة املجتمع 

ه أولئك ب والتعليم املستمر فعالية )حملة وفاء ألبطال الوطن( حيث سلطت الضوء على الدور العظيم الذي يقوم

الرجال من حماية للوطن ومقدراته ومقدساته, باإلضافة إلى التعرف على القطاعات املشاركة في الدفاع عن 

الوطن, تخلل ذلك أركان مصاحبة من إبداعات طالبات الجامعة املتطوعات في النادي, ومعرض لألسر املنتجة 

, كما تضمنت الفعالية معسكر تدريبي لألطفال من أهالي الجنود دعما ملشاريعهم وتحقيقا ملضمون الفعالية

 املشاركين ضمن ألاسر املنتجة لتدريبهم وتخريجهم ومنحهم رخصة )جندي الوطن(.

http://inma.net.sa/82351/
http://inma.net.sa/82351/
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من جهتها قالت وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة سمر السقاف أبهرني ما شاهدته من فعالية وفاء 

من خالله إرسال رسائل إجالل وإكبار لحماة بالدنا على الحدود  لجنود الوطن قام بها نادي نورة العطاء والذي تم

وأسأل هللا أن يحفظ ألاحياء ويتقبل الشهداء بقبول حسن, ورحبت السقاف بذوي الجنود وأبنائهم مثمنة 

لطالبات الجامعة هذا الوفاء, كما قدمت مديرة إلادارة النسوية في وزارة الدفاع الاستاذة نورة بنت عبداملحسن 

ملحيسن الشكر الجزيل لجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ونادي نورة العطاء التطوعي على هذه اللفتة الكريمة ا

لرجال بذلوا أرواحهم فداء للوطن, ورجال يصلون الليل بالنهار لننعم باألمن وألامان, وأشارت املحيسن إلى أن 

لواجب جل اهتمامها وتعمل على أن يشاطر الشعب القيادة الرشيدة أيدها هللا تولي جنود الوطن وشهداء ا

بمختلف أطيافه مشاعر أسر الجنود, ليبقى أولئك الرجال حاضرين في وجدان املجتمع وذاكرته فال ينسون أبدا 

وزارة الدفاع للحفاظ على هذه الذكرى, حيث أنشأت الوزارة  تقديرا لهذا الجهاد الحقيقي املقدس, منوهة بجهود

 واملصابين في وزارة الدفاع( بقسميها للرجال والنساء, لتقديم كل ما يمكن لحماة الوطن وأسرهم. )إدارة الشهداء

وفي ختام الفعالية قالت عميدة عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر في الجامعة الدكتورة آمال الهبدان أن 

ة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وواجب )حملة وفاء ألبطال الوطن( هي محل فخر واعتزاز من بنات الوطن في جامع

وطني إلبراز تضحيات وبطوالت جنودنا البواسل, شاكرة لنادي نورة العطاء التطوعي جهوده في رعاية أسر الجنود 

من مرابطين وشهداء ومصابين, والنموذج الرائع الذي قدمه النادي لهذه ألاسر والرسالة السامية التي تقول أن 

ة, مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن توجيهات القيادة وتعاطيها الانساني مع هذه ألاسر, وثمنت الشعب كله أسرة واحد

)أمن فكري( وما صاحبها من  الهبدان مشاركة وزارة الداخلية ممثلة بمركز محمد بن نايف للرعاية و املناصحة 

ومشاركة متحف صقر  معرض ألهالي الجنود, وكذلك مشاركة وزارة الدفاع ممثلة بإدارة الشهداء واملصابين,

 الجزيرة.
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 م 2016 ديسمبر 1-هـ 1438 ربيع األول 2 الخميس

 يف أكرب جامعة نسائية سعودية« الرياضة"اتفاق لتفعيل 

عد في العالم, وذلك ب شـهدت السـعودية أمس خطوة جريئة في تفعيل الرياضة النسائية عبر أكبر جامعة نسائية

 مع جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 
ً
أن أبرمت الهيئة العامة للرياضة واللجنة ألاوملبية العربية السعودية اتفاقا

للبنات, يهدف إلى التوسع في نشر ثقافة الرياضة والتشجيع على ممارستها. وأكدت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت 

العميل أنه بموجب الاتفاق ستسهم الجامعة في رفع معدالت ممارسة املرأة للنشاط  عبدالرحمن الدكتورة هدى

وذلك باالستفادة من منشآت الجامعة وإشغالها ببرامج مشتركة »البدني, والوصول إلى مجتمع صحي رياض ي, 

 ”.الحياة“حسب صحيفة « تستهدف نشر ثقافة الرياضة من أجل مجتمع صحي

ئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي ألاميرة ريمة بنت بندر بن سلطان عن ثقتها في املقابل, أعربت وكيل ر 

هذه »بنجاح برامج وفعاليات الرياضة املجتمعية ودورها في رفع معدل الوعي بأهمية الرياضة في املجتمع, معتبرة 

 للشراكة الحقيقية بين الهيئة العامة للرياضة والقطاعات الحكو 
ً
مية ألاخرى, وفي مقدمها الخطوة تجسيدا

ن الاتفاق يذكر أ«. املؤسسات التعليمية والتربوية ملا لهذه الجهات من دور فاعل وأساس ي في برامج رياضة املجتمع

يأتي ضمن مشروع الهيئة العامة للرياضة واللجنة ألاوملبية السعودية لرفع مستوى املشاركة املجتمعية في الرياضة 

 من رؤية اململكة 2030ام في املئة ع 40إلى  13من 
ً
 .2030, والتي تعد جزءا

http://al-marsd.com/86201.html
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 م 2016 نوفمبر 30-هـ 1438 ربيع األول 1 األربعاء

 توقعان مذكرة تعاون« جامعة نورة"و« هيئة الرياضة"

ر اليوم الثالثاء أنها وقعت مذكرة تعاون بينها وبين جامعة ألاميرة ذكرت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها على تويت

نورة بحضور سمو ألاميرة ريمة بنت بندر ود.هدى العميل. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مشروع املشاركة املجتمعية 

 لرؤية اململكة  %40لرفع معدل ممارس ي الرياضة إلى 
ً
 . 2030تحقيقا

كرة وقعت بموجب قيامها بتفعيل منشآتها الرياضية لرفع معدالت ممارسة من جهتها ذكرت الجامعة أن املذ

 الرياضة املجتمعية.

 

 

 

 

 

 

https://www.watny1.com/sports-news/622390.html
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 م 2016 نوفمبر 30-هـ 1438 ربيع األول 1 األربعاء

لسعودية يف التعامل مع دور املرأة ا "يف جامعة األمرية نورة حلقة نقاش عن 
 "األزمات اجملتمعية 

أقام مركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة في جامعة ألاميرة نورة أمس ألاول حلقة نقاش 

 , أدارتها مديرة املركز الدكتورة سارة الخمش ي” دور املرأة السعودية في التعامل مع ألازمات املجتمعية ” تحت عنوان 

  , بحضور عدد من ألاعضاء املتميزين من الجهة التعليمية وإلادارية .

وابتدأت الحلقة بطرح ومناقشة دور املرأة في مواجهة ألازمات املجتمعية , وقد تناول املشاركون املحور ألاول والذي 

مية دور املرأة في تنتضمن )دور املرأة في الاستهالك داخل ألاسرة في ضوء التغيرات الاقتصادية( حيث ركز على 

الوعي الاستهالكي بصفة عامة ودورها مع أسرتها بصفة خاصة , سواء كانت عاملة أو غير عاملة حيث حدد أهم 

العوامل املؤثرة في الوعي الاستهالكي في املجتمع السعودي كتأثير شبكات التواصل الاجتماعي ووجود القيم والعادات 

ربطه بالكرم في املجتمع السعودي ,كما أن سهولة التسوق سواء الالكتروني التي تشجع على زيادة الاستهالك وت

والتقليدي وتوفر السلع باألنماط املختلفة باإلضافة إلى وجود وقت الفراغ الذي يدفع البعض للتسوق كنوع من 

  تؤدي إلى السلوك التفاخري . إشغال ذلك الوقت باإلضافة إلى التقليد واملحاكاة لآلخرين التي

بعدها تناول املشاركون املحور الثاني وهو )دور املرأة في تنمية املواطنة في ضوء املتغيرات املجتمعية( وحدده 

املشاركون في الاستفادة من اليوم الوطني لتقديم خدمات وطنية عبر الجهود التطوعية للشباب من الجنسيين 

لوطني على الاحتفاالت وتفعيل دور املرأة ومساهمتها وبمشاركة جميع أفراد ألاسرة وأن ال تقتصر فعاليات اليوم ا

عن طريق دورها باألسرة أو من خالل العمل أو شبكات التواصل الاجتماعي بالدفاع عن أي حمالت ضد الوطن 

  أو املشاركات

وتعزيز  ياملسيئة له, كذلك يتحتم على املرأة تبصير أفراد أسرتها واملحيطين حولها بأهمية الوالء والانتماء الوطن

https://www.watny1.com/community-news/622509.html
https://www.watny1.com/community-news/622509.html
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  الوطنية ونبذ التعصب القبلي والطائفي واملناطقي بكافة أشكاله.

وقد خرج املشاركون بتوصيات خاصة للرفع بالوعي الاستهالكي لألسرة السعودية تمثلت في تعديل نمط السلوك 

 لرؤية )
ً
( للمملكة 2030الاستهالكي وإعادة ترتيب ألاولويات والتخطيط املالي وذلك لتحقيق ثقافة الادخار وفقا

(, وتغيير نمط %10( إلى )%6العربية السعودية والتي تهدف إلى رفع نسبة مدخرات ألاسر من إجمالي دخلها من )

الاستهالك وخاصة املرتبط بوقت الفراغ واعتبار التسوق نمطا من الترفيه وخاصة لدى الشباب وذلك عن طريق 

ومية والخاصة في الفترة املسائية لتكون نوادي ثقافية اجتماعية الاستفادة من إلامكانيات املتاحة كاملدارس الحك

ترفيهية داخل ألاحياء وبرسوم رمزية وجذب املتطوعين واملتطوعات للعمل بها, كذلك إنتاج أفالم قصيرة توعوية 

كي الالتدريس تهدف إلى رفع الوعي الاسته من قبل طلبة وطالبات الجامعات وألاشراف عليها من قبل أعضاء هيئة

 للوقوع في ألازمات املالية واملشكالت الاقتصادي
ً
 ألفراد املجتمع السعودي وتنمية ثقافة الادخار وذلك تجنبا

كما تضمنت التوصيات تضمين املناهج الدراسية اكتساب مهارات وخاصة في املرحلة الثانوية عن طريق التدريب 

طيع الفرد أن يخدم أسرته ويقلل من الاعتماد على على بعض ألاعمال املهنية وإلاسعافات ألاولية بحيث يست

العمالة الوافدة وبالتالي يقلل الدفع املادي مقابل للخدمات التي يحتاجها وتحتاجها أسرته , كذلك عمل برامج 

تدريبية لرفع الوعي الاستهالكي عن طريق عمل حقيبة تدريبية على غرار حقيبة الحوار الوطني يتم التدريب عليها 

ل أفراد املجتمع ويكون تعميمها على املؤسسات التعليمية لكافة مناطق اململكة , إضافة إلى عمل حلقات من قب

حوارية في مركز دعم الطلبة والطالبات في الجامعات بحيث تكون أهم املوضوعات حول تنمية املواطنة ونبذ 

 . التعصب ورفع الوعي الاستهالكي وأن يكون من ضمن السجل املهاري للطلبة
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 جامعة نورة تنظم محلة )وفاء ألبطال الوطن(

 املجتمع مةخد لعمادة التابع التطوعي العطاء نورة بنادي ممثلة عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة دشنت

 (.الوطن ألبطال وفاء حملة) فعالية املستمر  والتعليم

 فةباإلضا ومقدساته, ومقدراته للوطن حماية من الرجال أولئك به يقوم الذي العظيم الدور  الفعالية وتناولت

 طالبات إبداعات من مصاحبة أركان ذلك وتخلل الوطن, عن الدفاع في املشاركة القطاعات على التعرف إلى

 ملضمون  وتحقيقا ملشاريعهم دعما الجنود أهالي من املنتجة لألسر  ومعرض النادي, في املتطوعات جامعةال

 تخريجهمو  لتدريبهم املنتجة ألاسر  ضمن املشاركين لألطفال تدريبيا معسكرا الفعالية تضمنت كما الفعالية,

 (.الوطن جندي) رخصة ومنحهم
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 مجعية محاية املستهلك توقع مذكرة تفاهم مع جامعة األمرية نورة
 التعاون  جسور  ملد, عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة مع تفاهم مذكرة, اليوم املستهلك حماية جمعية وقعت

 بحماية العالقة ذات والاستشارية والاجتماعية والتدريبية يةالبحث الجوانب في

 ملستهلكا على يعود بما والقطاعات الجهات مختلف مع العالقة وتطوير  الشراكة روابط وتعزيز  وحقوقه, املستهلك 

 .بالفائدة

 تعزيز  إلى افةباإلض ية,والتأهيل التدريبية البرامج وإعداد التدريب مجال في التعاون  تعزيز  إلى التفاهم مذكرة وتهدف

 ذلك, في نالباحثي خبرات وتبادل الطرفين, نشاط بمجال تتعلق التي البحثية واملواد املشاريع في التعاون  سبل

 الورش امةوإق الطرفين, بين املشتركة والفعاليات والبحثية العلمية امللتقيات تنظيم سيتم خاللها من حيث

 مع راكةبالش البحثية املشاريع وإجراء التطوعية, ألاعمال على وتحفيزهم الجامعة طالبات واستثمار , التدريبية

 الجمعية
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امعة جب "دور اخلدمة االجتماعية واألمن الفكري"انطالق فعاليات ملتقى 
 األمرية نورة

 نتب نورة ألاميرة جامعة تنظمه الذي, ”الفكري  والوعي الاجتماعية الخدمة دور “ التوعوي  امللتقى, اليوم انطلق

, عزيزعبدال بن سلطان بنت ريما ألاميرة العهد ولي سمو  حرم برعاية, الاجتماعية الخدمة بكلية ممثلة عبدالرحمن

 .الجامعة بمقر  الكبرى  املؤتمرات قاعة في وذلك, العميل هدى ورةالدكت الجامعة مديرة معالي بحضور 

 والفتيات, بابالش لدى املستقبلية والتوجهات الفكري  الوعي تعزيز  إلى, أيام ثالثة ملدة يستمر  الذي امللتقى ويهدف

 تجداتمس دوتحدي الفكري  الوعي ومهددات, ملواطنيها الفكري  الوعي وحماية تعزيز  في اململكة بجهود والتعريف

 . العلمية ألابحاث

 ههذ أن الحفل, خالل لها كلمة في اللعبون  محمد بنت جميلة الدكتورة الاجتماعية الخدمة كلية عميدة وأكدت

 بلغت مهما ثروة يعادلها ال  ألاولى ثروتها بأن تؤمن التي, 2030 السعودية العربية اململكة لرؤية انطالقة هي املبادرة

 هنةكم الاجتماعية الخدمة دور  مبينة مستقبلها, وضمان البالد فخر  ألنهم الشباب نم معظمه طموح شعب في

 هدداتامل بهذه املجتمع وتوعية ألامن مهددات عن الكشف في وتسهم والتقدم والاستقرار  ألامن لتحقيق تسعى

 . املجتمع أفراد جميع على منها التخفيف ملحاولة

 لفزيونيةالت الدائرة عبر  ألقاها له محاضرة في التركي منصور  اللواء داخليةال لوزارة ألامني املتحدث أكد جانبه من

 تعزيز  يف الداخلية وزارة ودور  تمويله ومحاربة املتطرف الفكر  مكافحة في واملقيمين املواطنين دور  أهمية, املغلقة

 اكإلادر  أن مؤكدا ها,بشأن الالزمة إلاجراءات التخاذ بهم للمشتبه بالغاتهم الستقبال معهم التواصل قنوات

 يستهدف من كل مع املواجهة في ألاساس هي املواطن ومقدرات املجتمع وحدة على واملحافظة الاجتماعية باملسؤولية

 .آلامن البلد هذا

 هتعيش ملا التصدي حول  وأنشطته محاوره تدور  امللتقى أن, نورة ألاميرة جامعة مديرة معالي أبانت جهتها من

 يطوالتنم وإلاقصاء التطّرف بصور  مالمحها ظهرت فكرية أزمة من قرون ثالثة حوالي منذ ميةإلاسال  املجتمعات

 وقدرتها الاجتماعية الخدمة دور  على الضوء تسليط إلى يهدف امللتقى أن مؤكدة وإلارهاب, التكفير  إلي وصلت حتى

 ضيةق وان خاصة املجتمع ألفراد منهوآ داعمة فكرية بيئة تأمين خالل من ألازمة هذه مع التعامل في إلاسهام على

https://www.watny1.com/general-news/624894.html
https://www.watny1.com/general-news/624894.html
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 يهدد أصبح الذي أشكاله وتعدد املنحرف الفكر  حجم اتساع مع وعامليا وطنيا تحديا تشكل باتت الفكري  ألامن

 .العالم شعوب معظم ورفاهية واستقرار  أمن

 

 

 

 م 2016 ديسمبر 1-هـ 1438 ربيع األول 2 الخميس

 أسبوع ريادة األعمال يف جامعة األمرية نورة

احتفلت كلية إلادارة وألاعمال في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن باألسبوع العالمي لريادة ألاعمال, بعدد من 

فهوم م الدورات وورش العمل, باإلضافة للقاءات مع رياديات جامعيات لالستفادة من خبراتهن, مع مسابقة لتعزيز 

ريادة ألاعمال للطالبات, ولتشجيع الطالبات على تعزيز الحس الريادي لديهن, من جهتها قالت عميدة كلية إلادارة 

 للمبتكرين 
ً
د أكبر فعالية عاملية تنظم خصيصا وألاعمال بالجامعة الدكتورة تغريد السديس, أّن هذا ألاسبوع ُيع 

كانت مجرد أفكار, مما يؤدي الرتفاع املستوى الاقتصادي  وصانعي الوظائف الذين ينشئون مشاريع واقعية

واملعيش ي, والتي تعزز من جودة ورفاهية إلانسان, حيث يلهم ألاشخاص في كل العالم عبر ألانشطة املحلية 

والعاملية التي صممت ملساعدتهم على اكتشاف إمكاناتهم وقدراتهم الكامنة, مشيرة إلى أّن الفعاليات واملسابقات 

ئ املبتكرين وصّناع املشاريع املبتدئة, للتعرف على أشخاص بنفس الاهتمامات والتواصل معهم لبناء عالقات, تيه

وأكدت السديس أّن الجامعة تبذل الجهود في سبيل تشجيع الطالبات على بناء خارطة طريق ناجح لريادة ألاعمال 

 قبل الانتقال إلى« ألاسهل»ء مع املبادرات التعاونية على مدى السنوات املقبلة, وكذلك تشجيعهن على البد

ل من املخاطر 
ّ
 والتي تحّقق أعلى الفوائد, وهذا النهج يسمح ببناء القدرات الداخلية, ويقل

ً
الالتزامات ألاكثر تعقيدا

الكامنة, وذلك بهدف تعريف طالبات جامعة ألاميرة نورة بموضوع ريادة ألاعمال, وإيجاد فرص ملشاريع الطالبات 

 إلى تعريف الطالبات بفوائد ريادة ألاعمال من خالل ألانشطة املختلفة, وتحفيزهن النا
ً
جحة, كما يهدف أيضا

الستكشاف أفكار جديدة للمشاريع الخاصة بهن, واملشاركة في التنمية والتطوير, وذلك من خالل نشر نماذج 

ابقة ضاعفها التي تعتمد على تمويل ناجحة وأمثلة تمّيزت في مجاالت مختلفة في الريادة, ونوهت السديس ملس

, حيث تبدأ الطالبة خالل أسبوع ريادة ألاعمال )
ً
( بتشغيل هذا 12-1-11-27الطالبات بمبلغ مادي صغير جدا

http://sofaraa.net/archives/146688
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بل لجنة متخصصة  املبلغ الصغير بأعلى عائد, إضافة لقيمة ابتكارية, وسيتم اختيار خمس فائزات باملسابقة من قِّ

 آخر أيام أسبوع الريادة.خالل )ساعة( ضمن فعاليات 
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للتعامل مع ذوي صعوبات  "نفهمهم لندعمهم"جامعة نورة تطلق برنامج 
 التعلم

رية لصعوبات التعلم, اليوم, برنامج أطلقت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن, بالشراكة مع الجمعية الخي

التدريبي, لتزويد منسوبات الجامعة باملفاهيم املعرفية واملهارات العملية في التعامل مع ذوي ” نفهم لندعمهم“

  صعوبات التعلم, وذلك على مسرح الجامعة.

ة التعاون في إطار اتفاقيوأوضحت مديرة القسم النسائي بالجمعية فردوس بنت جبريل أبو القاسم أن البرنامج يأتي 

املوقعة بين الطرفين, حيث يشتمل على ست ورش تدريبية, تقدمها مدربات مختصات ذوات خبرة ميدانية, تغطي 

مختلف الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية ذات الصلة بصعوبات التعلم, بهدف إكساب املتدربات أهم 

 إلى أن أولى املفاهيم واملهارات الفنية والاستراتيجيات 
ً
التعليمية, لرفع كفاءتهن في التعامل مع هذه الفئة, مشيرة

  الاستجابة للتدخل, تقدمها املدربتان سمر الوشمي وهند البنيان.“فعاليات البرنامج ستكون ورشة بعنوان 

ات في وثمنت أبو القاسم دعم جامعة ألاميرة نورة للبرنامج, مؤكدة حرص الجمعية على العمل مع مختلف الجه

http://www.sra7h.com/?p=290297
http://www.sra7h.com/?p=290297
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 على تطوير الخدمات املقدمة لذوي صعوبات التعلم وأسرهم 
ً
القطاع العام والخاص والخيري, بما ينعكس إيجابا

 والعاملين معهم.
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 ه وهيئة الرياضة واللجنة األوملبيةنور األمريةإتفاقية تعاون بني جامعة 
 

أبرمت اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للرياضة وجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن واللجنة ألاوملبية العربية 

السعودية ظهر اليوم الثالثاء بهدف التوسع في نشر ثقافة الرياضة والتشجيع على ممارستها ضمن أحد املشاريع 

التي تسعى هيئة الرياضة لتنفيذها بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وألاهلية من خالل الاستراتيجية 

 منشآتها الرياضية. الاستفادة من

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور صاحبة السمو امللكي ألاميرة ريمة بنت بندر بن سلطان وكيل رئيس الهيئة العامة 

ة الدكتورة هدى العميل, وبموجب املذكرة تقوم الجامعة باملساهمة للرياضة للقسم النسائي ومعالي مديرة الجامع

في رفع معدالت ممارسة املرأة للنشاط البدني والوصول إلى مجتمع صحي رياض ي وذلك باالستفادة من منشآت 

 الجامعة وإشغالها ببرامج مشتركة تستهدف نشر ثقافة الرياضة من أجل مجتمع صحي.

http://www.alandyh.com/91022.html
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مع جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن والتي تعد أكبر جامعة نسائية في العالم نظًرا ويأتي توقيع هذه الاتفاقية 

لتوجه الجامعة الداعم لرياضة املرأة وملا تمتلكه الجامعة من منشآت رياضية على مستوى عالمي مما سيساهم 

 في خلق الدافع لدى الطالبات ملمارسة الرياضة وإلاملام بأهميتها في الحياة العامة.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مشروع الهيئة العامة للرياضة واللجنة ألاوملبية العربية السعودية 

م والتي تعد جزًءا من رؤية اململكة 2030عام  %40إلى  %13لرفع مستوى املشاركة املجتمعية في الرياضة من 

2030. 

التعاون أكدت على ثقتها في نجاح برامج وفعاليات الرياضة  ألاميرة ريمة بنت بندر بن سلطان عقب توقيع اتفاقية

املجتمعية ودورها في رفع معدل الوعي بأهمية الرياضة في املجتمع, معتبرة هذه الخطوة تجسيًدا للشراكة الحقيقية 

هذه ل بين الهيئة العامة للرياضة والقطاعات الحكومية ألاخرى وفي مقدمتها املؤسسات التعليمية والتربوية ملا

 الجهات من دور فاعل وأساس ي في برامج رياضة املجتمع.

سررت كثيًرا بما شاهدته اليوم من إمكانات كبيرة لجامعة ألاميرة نورة وما “وأضافت ألاميرة ريمة في تصريحها: 

رامج بوجدته من عمل متميز وتنظيم رائع ورغبة صادقة في التعاون شجعني كثيًرا على أن تكون لدينا العديد من ال

 في الوقت نفسه شكرها ملديرة الجامعة ومنسوباتها ”والفعاليات املشتركة خالل الفترة املقبلة مع الجامعة
ً
, مقدمة

 على الاهتمام الكبير الذي سيكون محفًزا للنجاح وتحقيق ألاهداف املأمولة من هذه الاتفاقية بإذن هللا.
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اليوم انطالق الربنامج التدريبي للجمعية اخلريية لصعوبات التعلم حتت 
 "نفهمهم لندعمهم "شعار 

أكدت املديرة التنفيذية للقسم النسائي بالجمعية الخيرية لصعوبات التعلم ألاستاذة فردوس جبريل أبوالقاسم   

يم اليوم الثالثاء البرنامج التدريبي )نفهمهم لندعمهم( الذي ينظمه القسم النسائي بالجمعية أن القسم سيق

الخيرية لصعوبات التعلم بالتعاون مع جامعة ألاميرة نورة وذلك في مسرح الجامعة ملنسوباتها في العاشرة صباح 

بة للتدخل للمدربات أ.سمر الوشمي وأ. م. بعنوان الاستجا2016نوفمبر  29هـ املوافق 2/1438/ 29اليوم الثالثاء 

هند البنيان, وأضافت بأن هذا البرنامج يأتي تحقيقا لتفعيل مذكرة التفاهم بين جامعة ألاميرة نورة وجمعية 

صعوبات التعلم. واثنت على هذا التعاون كون جامعة ألاميرة نورة من املؤسسات العلمية ذات إلامكانات املتميزة 

الريادة في التعليم العالي لبناء مجتمع معرفي, وبينت أبوالقاسم في حديثها أن الجمعية منطلقة التي تسعى لتحقيق 

 مع الجهات ذات العالقة, تسعى لتفعيل املسؤولية الاجتماعية 
ً
من أهدافها لخدمة ذوي صعوبات التعلم, وتكامال

ج هضة الوطن ونمائه. واضافت بأن البرناملدى ألافراد واملؤسسات لبناء شراكة حقيقية مع املجتمع بما يعود على ن

في تكوين عالقة إيجابية بين إفراد املجتمع وتشجيع ذوي   التدريبي أحد الشراكات الايجابية سيما وأن رسالتنا

صعوبات التعلم وتطوير قدراتهم والجمعية تقدمه تحت شعار )نفهمهم لندعمهم ( ملنسوبات جامعة ألاميرة 

ونشر الثقافة املعرفية بهذه الفئة   صعوبات التعلم  املعرفية والفنية حول مجال  راتبهدف تنمية املها  نورة

والاستراتيجيات املناسبة للتعامل مع هذه الفئة من جميع الجوانب الاجتماعية   وخصائصها وإكسابهن ألاساليب

ل ودورات لتنمي مهارة ( ورش عم6يتضمن عدد )  توعوي   والتعليمة ألاكاديمية وأبانت بأن البرنامج تدريبي

http://al-hadth.com/?p=5141
http://al-hadth.com/?p=5141
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وفقا لهدف النشاط وإكسابهن أساليب حديثة تقدمها مجموعة من املدربات املختصات في املجال   املستفيدات

ع الحوار املفتوح م  ممن لديهن ممارسة ميدانية في العمل مع فئة صعوبات التعلم , وسيتضمن البرنامج جانب

باألساليب املناسبة للتعامل مع ذوي صعوبات   اء خبرات املتدرباتاملستفيدات ومن املأمول أن يكون املخرج إثر 

 .   التعلم

 

 م 2016 ديسمبر 1-هـ 1438 ربيع األول 2 الخميس

 جامعة األمرية نورة تنظم محلة )وفاء ألبطال الوطن(
 املجتمع خدمة لعمادة التابع التطوعي العطاء نورة بنادي ممثلة منعبدالرح بنت نورة ألاميرة جامعة دشنت

 (.الوطن ألبطال وفاء حملة) فعالية املستمر  والتعليم

 فةباإلضا ومقدساته, ومقدراته للوطن حماية من الرجال أولئك به يقوم الذي العظيم الدور  الفعالية وتناولت

 طالبات إبداعات من مصاحبة أركان ذلك وتخلل الوطن, عن الدفاع في املشاركة القطاعات على التعرف إلى

 ملضمون  وتحقيقا ملشاريعهم دعما الجنود أهالي من املنتجة لألسر  ومعرض النادي, في املتطوعات الجامعة

 تخريجهمو  لتدريبهم املنتجة ألاسر  ضمن املشاركين لألطفال تدريبيا معسكرا الفعالية تضمنت كما الفعالية,

 (.الوطن نديج) رخصة ومنحهم

 

 

 

 

 

http://www.n-alhadath.com/95707.html
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 م 2016 نوفمبر 30-هـ 1438 ربيع األول 1 األربعاء

ساهم يف رفع معدل الوعي بأهميتها
ُ
 رمية بنت بندر: الرياضة اجملتمعية ت

 بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز, على أكدت وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي ألاميرة ريمة

 ثقتها في نجاح برامج وفعاليات الرياضة املجتمعية, ودورها في رفع معدل الوعي بأهمية الرياضة في املجتمع.

جاء ذلك خالل توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للرياضة, وجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن, واللجنة 

ة السعودية, ظهر اليوم الثالثاء, بحضور ألاميرة ريمة بنت بندر بن سلطان, ومعالي مديرة الجامعة ألاوملبية العربي

ع في نشر ثقافة الرياضة, والتشجيع على ممارستها ضمن أحد املشاريع  الدكتورة هدى العميل؛ بهدف التوسُّ

ت الحكومية وألاهلية من خالل إلاستراتيجية التي تسعى هيئة الرياضة لتنفيذها, بمشاركة العديد من الجها

 الاستفادة من منشآتها الرياضية.

 عمل ممّيز وتنظيم رائع

ُسررت كثيًرا بما شاهدته اليوم من إمكانات كبيرة لجامعة ألاميرة نورة, “: وقالت ألاميرة ريمة بنت بندر بن سلطان

كثيًرا على أن تكون لدينا العديد من وما وجدته من عمل متمّيز وتنظيم رائع, ورغبة صادقة في التعاون, شّجعني 

 في الوقت نفسه شكرها ملديرة الجامعة 
ً
البرامج والفعاليات املشتركة خالل الفترة املقبلة مع الجامعة, مقّدمة

http://www.almasaronline.com/?p=251669
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ومنسوباتها على الاهتمام الكبير الذي سيكون محفًزا للنجاح, وتحقيق ألاهداف املأمولة من هذه الاتفاقية بإذن 

 ”.هللا

حديثها بأن هذه الخطوة تأتي تجسيًدا للشراكة الحقيقية بين الهيئة العامة للرياضة والقطاعات واختتمت 

متها املؤسسات التعليمية والتربوية ملا لهذه الجهات من دور فاعل وأساس ي في برامج  الحكومية ألاخرى, وفي مقّدِّ

 رياضة املجتمع.

ت ممارسة املرأة للنشاط البدني, والوصول إلى مجتمع وبموجب املذكرة تقوم الجامعة باملساهمة في رفع معدال 

صحي رياض ي, وذلك باالستفادة من منشآت الجامعة, وإشغالها ببرامج مشتركة تستهدف نشر ثقافة الرياضة من 

 أجل مجتمع صحي.

 استثمار منشآت الجامعة

عدُّ 
ُ
ًرا أكبر جامعة نسائية في العالم نظ ويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن, والتي ت

ه الجامعة الداعم لرياضة املرأة, وملا تمتلكه الجامعة من منشآت رياضية على مستوى عالمي, مما سيساهم  لتوجُّ

 في خلق الدافع لدى الطالبات ملمارسة الرياضة وإلاملام بأهميتها في الحياة العامة.

ن مشروع الهيئة العامة للرياضة واللجنة ألاوملبية العربية السعودية الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضم

عدُّ جزًءا من رؤية اململكة 2030عام  %40إلى  %13لرفع مستوى املشاركة املجتمعية في الرياضة من 
ُ
م, والتي ت

2030. 
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 م 2016 نوفمبر 30-هـ 1438 ربيع األول 1 األربعاء

 توقعان مذكرة تعاون« جامعة نورة"و« هيئة الرياضة"

ذكرت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها على تويتر اليوم الثالثاء أنها وقعت مذكرة تعاون بينها وبين جامعة ألاميرة 

عية ع املشاركة املجتمنورة بحضور سمو ألاميرة ريمة بنت بندر ود. هدى العميل. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مشرو 

 لرؤية اململكة  %40لرفع معدل ممارس ي الرياضة إلى 
ً
. من جهتها ذكرت الجامعة أن املذكرة وقعت 2030تحقيقا

 بموجب قيامها بتفعيل منشآتها الرياضية لرفع معدالت ممارسة الرياضة املجتمعية.

 

 

 

 

 

http://rwifd.com/?p=260513
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 م 2016 نوفمبر 30-هـ 1438 ربيع األول 1 األربعاء

 ةنوره وهيئة الرياضة واللجنة األوملبي األمريةإتفاقية تعاون بني جامعة 

أبرمت اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للرياضة وجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن واللجنة ألاوملبية العربية 

السعودية ظهر اليوم الثالثاء بهدف التوسع في نشر ثقافة الرياضة والتشجيع على ممارستها ضمن أحد املشاريع 

مشاركة العديد من الجهات الحكومية وألاهلية من خالل الاستراتيجية التي تسعى هيئة الرياضة لتنفيذها ب

  الاستفادة من منشآتها الرياضية.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور ألاميرة ريمة بنت بندر بن سلطان وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي 

ع معدالت ممارسة املرأة للنشاط هدى العميل مديرة الجامعة , وبموجب املذكرة تقوم الجامعة باملساهمة في رف

البدني والوصول إلى مجتمع صحي رياض ي وذلك باالستفادة من منشآت الجامعة وإشغالها ببرامج مشتركة تستهدف 

  نشر ثقافة الرياضة من أجل مجتمع صحي.

الم نظًرا ي العويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن والتي تعد أكبر جامعة نسائية ف

لتوجه الجامعة الداعم لرياضة املرأة وملا تمتلكه الجامعة من منشآت رياضية على مستوى عالمي مما سيساهم 

  في خلق الدافع لدى الطالبات ملمارسة الرياضة وإلاملام بأهميتها في الحياة العامة.

ياضة واللجنة ألاوملبية العربية السعودية الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مشروع الهيئة العامة للر 

http://www.arriyadiyah.com/node/1077516/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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تعد جزًءا من رؤية اململكة م والتي 2030عام  %40إلى  %13لرفع مستوى املشاركة املجتمعية في الرياضة من 

2030. 

ألاميرة ريمة بنت بندر بن سلطان عقب توقيع اتفاقية التعاون أكدت على ثقتها في نجاح برامج وفعاليات الرياضة 

ودورها في رفع معدل الوعي بأهمية الرياضة في املجتمع, معتبرة هذه الخطوة تجسيًدا للشراكة الحقيقية  املجتمعية

بين الهيئة العامة للرياضة والقطاعات الحكومية ألاخرى وفي مقدمتها املؤسسات التعليمية والتربوية ملا لهذه 

  الجهات من دور فاعل وأساس ي في برامج رياضة املجتمع.

سررت كثيًرا بما شاهدته اليوم من إمكانات كبيرة لجامعة ألاميرة نورة وما “ألاميرة ريمة في تصريحها: وأضافت 

وجدته من عمل متميز وتنظيم رائع ورغبة صادقة في التعاون شجعني كثيًرا على أن تكون لدينا العديد من البرامج 

 في الوقت نفسه شكرها ملديرة الجامعة ومنسوباتها, مقدم”والفعاليات املشتركة خالل الفترة املقبلة مع الجامعة
ً
 ة

  على الاهتمام الكبير الذي سيكون محفًزا للنجاح وتحقيق ألاهداف املأمولة من هذه الاتفاقية بإذن هللا.
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 م 2016 ديسمبر 6-هـ 1438 ربيع األول 7 الثالثاء

رة.. ملتقى دور اخلدمة االجتماعية والوعي الفكري يف جامعة األمرية نو
 اليوم

تنطلق في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن صباح اليوم فعاليات ملتقى دور الخدمة الاجتماعية والوعي 

الفكري, وسيتخلل امللتقى الذي يمتد لثالثة أيام محاور عدة, ابتداًء من دور الخدمة الاجتماعية في تعزيز الوعي 

ور الجامعات في تعزيز الوعي الفكري, وختاما سيتم مناقشة الفكري, ثم مهددات الوعي الفكري, إضافة إلى د

التوجهات املستقبلية لتعزيز الوعي الفكري, ويأتي اليوم ألاول بجلستين, تناقش الجلسة الاولى جهود اململكة 

 ر العربية السعودية في تعزيز الوعي الفكري, ودور الجامعات في تعزيز الوعي الفكري, وتناقش الجلسة الثانية دو 

عضو هيئة التدريس في تعزيز الوعي الفكري, وتجربة جامعة ألاميرة نورة في الوعي الفكري, بينما يناقش اليوم 

الثاني في جلسته ألاولى دور الخدمة الاجتماعية في تعزيز الوعي الفكري, والتوجيهات املستقبلية لتعزيز الوعي 

كري على الشباب, وأثر استخدام وسائل التواصل الفكري, فيما تناقش الجلسة الثانية مهددات ألامن الف

الاجتماعي على القيم وألامن الفكري لدى الطالبات, وسيكون اليوم الثالث ختاما للفعاليات حيث سيتم اعالن 

ة من جهتها رحبت معالي مدير  أسماء الفائزات بالفيلم الوثائقي, وتكريم املشاركات, وبعض الورش التدريبية.

ة هدى بنت محمد العميل باملشاركين واملشاركات وضيوف امللتقى موضحة أن هذا امللتقى يأتي الجامعة الدكتور 

وتوجيهات القيادة  2030ضمن أهداف الجامعة ورسالتها الوطنية السامية املتوافقة مع خطط الرؤية السعودية 

http://saudied.com/%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84/?mobile=1
http://saudied.com/%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84/?mobile=1
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ية ية السعودية في تعزيز وحماالرشيدة, وأشارت العميل إلى أن هذا امللتقى يهدف للتعريف بجهود اململكة العرب

الوعي الفكري ملواطنيها, وتعزيز الوعي الفكري لدى الطالب والطالبات الجامعيين, باإلضافة إلى تحديد آلاليات 

املتبعة لحماية الوعي الفكري لدى الشباب والشابات, وتحديد دور الخدمة الاجتماعية في حماية الوعي الفكري, 

 لصحيفة الرياض. ومستجدات ألابحاث العلمية
ً
 لتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب والشابات وفقا

 م 2016 ديسمبر 21-هـ 1438ربيع األول  22األربعاء 

 معرض متنقل عن أضرار املخدرات يف جامعة نورة
 وجيهالت وكالة في ممثلة عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة بجامعة الطالبات شؤون عمادة نظمت:  السعودي التعليم

  بي,الطال وإلارشاد
ً
  معرضا

ً
  توعويا

ً
 أضرار ب للتوعية الوكالة وأنشطة برامج ضمن الجامعة, كليات جميع في متنقال

 .الرياض بمنطقة املكافحة ومديرية املخدرات, ملكافحة الوطنية للجنة العامة ألامانة مع بالتعاون  املخدرات,

 هـ, 1438/ 3/ 15و هـ 1438/ 1/ 18 الفترة خالل واستمرت كلية, كل في يومين ملدة املعرض فعاليات وأقيمت

 اتعين وعرض املخدرات, أنواع على للتعرف للطالبات الفرصة وإتاحة املخدرات, بأضرار  التعريف إلى وتهدف

 .البالغاتو  الاستشارات لتلقي التواصل بأرقام الطالبات وتزويد املستخدمة, التهريب أساليب توضيح تشبيهية

 الاستفسارات جميع على وإلاجابة للطالبات, إرشادية ومنشورات مطويات, عتوزي املعرض خالل من كذلك وتم

 والطالبات, وإلادارية, التعليمية الهيئة أعضاء من الجامعة منسوبات جميع إلى موجه إنه حيث والتساؤالت,

  الجامعة في ألامن ومنسوبات للطالبات, الجامعي السكن ومنسوبات
ً
 .الرياض لصحيفة وفقا

 

 

 

 

 

http://saudied.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86/?mobile=1


200 

 

 

 

 م 2016 ديسمبر 6-هـ 1438 ربيع األول 7 ثالثاءال

 1147جرمية إرهابية راح ضحيتها  128اللواء الرتكي: اململكة تعرضت لـ
 متوفى وجرحياً 

 

ات غير مسبوق بمخططأكد املتحدث ألامني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن اململكة تتعرض الستهداف 

 إلى تعرض اململكة لـ
ً
هـ أسفرت 1422جريمة إرهابية منذ عام  128إرهابية تهدف إلى إلاخالل بالنظام العام, مشيرا

 ورجل أمن. 1147عن وفاة وإصابة 
ً
 ومقيما

ً
 مواطنا

نت ألاميرة نورة بوقال اللواء التركي, اليوم, في كلمته بملتقى دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري بجامعة  

مواجهات أمنية مع  109عبدالرحمن, إن متابعة الجهات ألامنية املختصة للتهديدات إلارهابية أدت إلى تنفيذ 

 العناصر إلارهابية, وإحباط أهداف ومخططات التنظيمات إلارهابية ومالحقة املتورطين.

http://www.aldiyaar.com/?p=134853
http://www.aldiyaar.com/?p=134853
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ز رف ومحاربة تمويله ودور وزارة الداخلية في تعزيونوه إلى أهمية دور املواطنين واملقيمين في مكافحة الفكر املتط 

 قنوات التواصل معهم الستقبال بالغاتهم املشتبه بها التخاذ إلاجراءات الالزمة بشأنها.

وأردف اللواء التركي أن إلادراك بأن مسؤولياتنا الاجتماعية هي املحافظة على وحدة املجتمع ومقدرات املواطن هي  

كل من يستهدف هذا البلد آلامن, حيث حرصت التنظيمات املتطرفة على استغالل  ألاساس في املواجهة مع

خصوصية املرأة باململكة وما يوفره لها ذلك من احترام وتسهيالت في املعامالت والتنقالت, لتجنيدها وتوجيهها 

عامة ه من القضايا الللقيام يما يخدم أهدافهم, كما تقمص عناصرها الهوية الوطنية للتداخل مع كل ما يتم تناول

املختلفة لتمرير الشائعات وتوجيه الحوارات واستهداف مشاعر الشباب بسياسيات إلاحباط وزعزعة ثقتهم 

  باملستقبل.

من جهتها, أشارت مديرة الجامعة د. هدى العميل إلى أن امللتقى تدور محاوره وأنشطته حول التصدي ملا تعيشه 

الثة قرون من أزمة فكرية ظهرت مالمحها بصور التطرف وإلاقصاء والتنميط املجتمعات إلاسالمية منذ حوالي ث

 حتى وصلت إلى التكفير وإلارهاب.

وأوضحت أنه يهدف إلى تسليط الضوء على دور الخدمة الاجتماعية وقدرتها على املساهمة في التعامل مع هذه  

 ألازمة من خالل تأمين بيئة فكرية داعمة وآمنة ألفراد املجتمع خ
ً
اصة وأن قضية ألامن الفكري باتت تشكل تحديا

 مع اتساع حجم الفكر املنحرف وتعدد أشكاله والذي أصبح يهدد أمن واستقرار ورفاهية معظم 
ً
 وعامليا

ً
وطنيا

 شعوب العالم.

تجدر إلاشارة إلى أن امللتقى نظمته كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة ألاميرة نورة, على شرف حرم صاحب السمو  

د. هدى  , وبرعاية-حفظه هللا-امللكي ألامير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين 

 
ً
العميل, ويستمر ملدة ثالثة أيام بقاعة املؤتمرات الكبرى في مقر الجامعة. والقى املعرض املصاحب للملتقى نجاحا

 في إبراز دور الخدمة الاجتماعية وتعزيز ا
ً
 لوعي الفكري لدى الشباب.كبيرا
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 م 2016 ديسمبر 6-هـ 1438 ربيع األول 7 الثالثاء

 حرم ولي العهد األميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز برعاية

جبامعة  "دور اخلدمة االجتماعية واألمن الفكري"انطالق فعاليات ملتقى 
 األمرية نورة

الذي تنظمه جامعة ألاميرة نورة بنت ”, دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري “انطلق اليوم, امللتقى التوعوي 

عبدالرحمن ممثلة بكلية الخدمة الاجتماعية, برعاية حرم سمو ولي العهد ألاميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز, 

 عة املؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة.بحضور مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل, وذلك في قا

ويهدف امللتقى الذي يستمر ملدة ثالثة أيام, إلى تعزيز الوعي الفكري والتوجهات املستقبلية لدى الشباب والفتيات, 

والتعريف بجهود اململكة في تعزيز وحماية الوعي الفكري ملواطنيها, ومهددات الوعي الفكري وتحديد مستجدات 

 .ألابحاث العلمية 

وأكدت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جميلة بنت محمد اللعبون في كلمة لها خالل الحفل, أن هذه 

, التي تؤمن بأن ثروتها ألاولى ال يعادلها ثروة مهما بلغت 2030املبادرة هي انطالقة لرؤية اململكة العربية السعودية 

وضمان مستقبلها, مبينة دور الخدمة الاجتماعية كمهنة في شعب طموح معظمه من الشباب ألنهم فخر البالد 

تسعى لتحقيق ألامن والاستقرار والتقدم وتسهم في الكشف عن مهددات ألامن وتوعية املجتمع بهذه املهددات 

 ملحاولة التخفيف منها على جميع أفراد املجتمع .

http://akthar.net/?p=13769
http://akthar.net/?p=13769
http://akthar.net/?p=13769
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 في محاضرة له ألقاها عبر الدائرة التلفزيونية من جانبه أكد املتحدث ألامني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي

املغلقة, أهمية دور املواطنين واملقيمين في مكافحة الفكر املتطرف ومحاربة تمويله ودور وزارة الداخلية في تعزيز 

قنوات التواصل معهم الستقبال بالغاتهم للمشتبه بهم التخاذ إلاجراءات الالزمة بشأنها, مؤكدا أن إلادراك 

ؤولية الاجتماعية واملحافظة على وحدة املجتمع ومقدرات املواطن هي ألاساس في املواجهة مع كل من يستهدف باملس

 هذا البلد آلامن.

من جهتها أبانت مديرة جامعة ألاميرة نورة, أن امللتقى تدور محاوره وأنشطته حول التصدي ملا تعيشه املجتمعات 

فكرية ظهرت مالمحها بصور التطّرف وإلاقصاء والتنميط حتى وصلت  إلاسالمية منذ حوالي ثالثة قرون من أزمة

إلي التكفير وإلارهاب, مؤكدة أن امللتقى يهدف إلى تسليط الضوء على دور الخدمة الاجتماعية وقدرتها على إلاسهام 

كري ألامن الف في التعامل مع هذه ألازمة من خالل تأمين بيئة فكرية داعمة وآمنه ألفراد املجتمع خاصة وان قضية

باتت تشكل تحديا وطنيا وعامليا مع اتساع حجم الفكر املنحرف وتعدد أشكاله الذي أصبح يهدد أمن واستقرار 

 ورفاهية معظم شعوب العالم.

عقب ذلك انطلقت جلسات امللتقى ملتحدثين وخبراء في املجال ألامني عن جهود اململكة العربية السعودية في تعزيز 

ن خالل عدة أوراق عمل منها : ورقة للدكتور اللواء ركن على الرويلي من جامعة ألامير نايف, الوعي الفكري م

تناول فيها تاريخ اململكة في الاهتمام باألمن الاجتماعي الذي يتمثل في التنشئة والتعليم والصحة والتنمية الفكرية 

سرة السعودية, مشيرا إلى تبنى السعودية منهج والثقافية, منوها بجهود برامج الرعاية الاجتماعية حفاظا على ألا 

 السلف الصالح وهي عقيدة وسطية شاملة للفكر الديني والاجتماعي .

تقديم وُيعنى ب” الرعاية الالحقة“كما تحدث الرويلي عن إنجازات اململكة في تحقيق ألامن الفكري بإطالق برنامج 

ه في مجتمعه, موضحا أن الجهات املعنية تطلق بين الحين الخدمات إلانسانية والاجتماعية للموقوف وإعادة دمج

 وآلاخر برامج إعالمية توعوية وتثقيفية توضح خطورة الانحراف الفكري على ألامن القومي .

وبين الرويلي أن ألافكار الاقتصادية أدت إلى انهيار دول فاعلة وعظمى في حين تعرضت ألانظمة الرأسمالية العاملية 

 في نجاح أو فشل  124إلى  2008لى إ 1970منذ عام 
ً
 كبيرا

ً
أزمة مالية, مؤكدا أن الفكر الاقتصادي يلعب دورا
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الدول مما يجعل أمن الفكر الاقتصادي ضرورة ملحة للمحافظة على الدول وحمايتها من التهديد والتخريب وسط 

 تجاوز 
ً
 أن الاقتصاد السعودي حقق نموا

ً
 في املتغيرات العاملية املتسارعة, مفيدا

ً
 وثباتا

ُ
 النمو العالمي واستقرارا

وجه ألازمات الاقتصادية العاملية, التي شهدت انهيارات مالية لشركات وبنوك كبرى نتيجة الفكر الاقتصادي 

 يمتاز بالقوة واملتانة والديناميكية .
ً
 الحكيم الذي ينتهجه قادة اململكة ما جعل اقتصادها اقتصادا

اسات إلانسانية بجامعة امللك سعود سابقا الدكتورة الجازي الشبيكي في ورقتها, فيما تناولت عميدة مركز الدر 

دور الجامعات في توجيه تفكير الشباب وصقل شخصياتهم وتكوين توجهاتهم, مؤكدة أن الجامعة هي الجهة املناط 

فة, وعليها عليم املختلبها إعداد ألاجيال لتحمل مسؤوليات املواطنة الصالحة بصفتها املحصلة الناضجة ملراحل الت

إعادة النظر في أساليبها وأدواتها وإجراء التقييم ومن ثم التقويم املطلوب لتحقيق الهدف املنشود, مطالبه بخط 

إستراتيجية تضم وتوحد جهود املؤسسات التعليمية في اململكة في مواجهة والتصدي ملهددات الوعي الفكري مع 

 ستاذ واملنهج وإلاعالم .أهمية التركيز على دور كال من ألا 

 ”دور عضو هيئة التدريس في تعزيز الوعي الفكري “واستعرض الدكتور عبدالرحمن الهدلق في ورقة عمل بعنوان 

موضحا أن دور عضو هيئة التدريس ال يقتصر على تعليم املهارات ألاساسية وإنما في تحصين الطالب وحمايتهم 

ة والوعي الفكري لتحقيق أمن واستقرار الوطن للمشاركة الايجابية في من الانحرافات الفكرية, وتعزيز املواطن

 التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية .

عرض تجربة جامعة ألاميرة نورة في رفع الوعي “كما تناولت ورقة العمل مقدمة من الدكتورة نجالء املبارك, 

ضحة , مو ”مبادرة جامعة ألاميرة نورة في إنشاء لجنة لألمن الفكري ”, و”ومنسوبات الجامعة الفكري لدى الطالبات

 أن الهدف هو تحقيق الحصانة الفكرية وترسيخ مبدأ الوسطية إلاسالمية وحماية ألامن الوطني.

والقى املعرض املصاحب للملتقى, نجاحا كبيرا في إبراز دور الخدمة الاجتماعية وتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب, 

أبرز املشاركين في املعرض: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية )دار الحضانة الاجتماعية (, ووزارة التعليم , وكان 

ووحدة التوعية الفكرية بجامعة ألاميرة نورة , ومركز ترابط لالستشارات ألاسرية بجامعة ألاميرة نورة, ومركز 
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, واملركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية , ومركز  تدريب وتطوير القدرات النسائي باملديرية العامة للسجون 

 محمد بن نايف للمناصحة .

 

 م 2016 ديسمبر 21-هـ 1438ربيع األول  22األربعاء 

عمادة خدمة اجملتمع جبامعة األمرية نورة تطلق الربنامج التدريبي 
 "حرفتي مستقبلي"

http://akthar.netت/-نورة-بجامعة-التأهيل-وعلوم-الصحة-/كلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akthar.net/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%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%A7%D9%84/
http://akthar.net/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%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%A7%D9%84/
https://mail.pnu.edu.sa/owa/redir.aspx?C=hrxZQNuIbgNx52zC8CGpLM5PfG9xKy7Ek-5eQE6MfeVnRIoZ7S7UCA..&URL=http%3a%2f%2fakthar.net%2f%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%87%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%2f
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 م 2016 نوفمبر 30-هـ 1438 ربيع األول 1 األربعاء

فهم ن"جامعة األمرية نورة ومجعية صعوبات التعلم تنظمان برنامج 
 "لندعمهم

 

لتدريبي ا”نفهم لندعمهم”اليوم برنامج نظمت جامعة ألاميرة نورة بالتعاون مع الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم 

في مسرح الجامعة و الذي يهدف إلى تعريف موظفات الجامعة باملفاهيم واملصطلحات املعرفية واملهارات العملية 

ينت أ. فردوس أبو القاسم مديرة القسم النسائي بالجمعية أن عند التعامل مع ذوي صعوبات التعلم , وب

ورش تدريبية قدمتها مدربات  6هذاالبرنامج يأتي انطالق من الشراكة املجتمعية بين الجميعة والجامعة وشمل 

متخصصات لديهن خبرة ميدانية وكانت الورش شاملة للجوانب التربوية والاجتماعية والنفسية املرتبطة 

لتعلم وتهدف إلى تعريف املتدربات والاستراتيجيات التعليمية وأهم املفاهيم واملهارات الفنية لرفع بصعوبات ا

مستوى كفاءتهن عند التعامل مع ذوي صعوبات التعلم , وأشادت أبو القاسم بدعم جامعة ألاميرة نورة وأشارت 

والخيرية لتطوير الخدمات التي تقدم إلى حرص الجمعية على العمل والتعاون مع كافة الجهات العامة والخاصة 

 لذوي صعوبات التعلم وعائالتهم والعاملين معهم.

 

 

 

http://www.al-balad.news/56504
http://www.al-balad.news/56504
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 م 2016 ديسمبر 1-هـ 1438 ربيع األول 2 الخميس

 من نوعها مع الجامعات السعودية األولى

جامعة األمرية نورة بنت "مجعية محاية املستهلك توقع مذكرة تفاهم مع 
 "عبد الرمحن

 

 من اهتمام جمعية حماية املستهلك بتعزيز روابط الشراكة وتطوير العالقة مع مختلف الجهات  
ً
انطالقا

والقطاعات بما يعود على املستهلك بالفائدة؛ قامت الجمعية بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ألاميرة نورة بنت 

عاون بينهما في الجوانب البحثية والتدريبية والاجتماعية والاستشارية ذات العالقة عبد الرحمن, ملد جسور الت

 بحماية املستهلك وحقوقه, واملساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة.

وتهدف مذكرة التفاهم املشتركة التي وقعت اليوم الخميس إلى تعزيز التعاون بين جامعة ألاميرة نورة بنت عبد 

عية حماية املستهلك في مجال التدريب وإعداد البرامج التدريبية والتأهيلية, باإلضافة إلى تعزيز سبل الرحمن وجم

http://www.athrnews.org/?p=201815
http://www.athrnews.org/?p=201815
http://www.athrnews.org/?p=201815
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التعاون في املشاريع واملواد البحثية التي تتعلق بمجال نشاط الطرفين, وتبادل خبرات الباحثين في ذلك, ومن 

ية, كما تركة بين الطرفين, وإقامة الورش التدريبخاللها سيتم تنظيم امللتقيات العلمية والبحثية والفعاليات املش

تشمل بنود املذكرة استثمار طالبات الجامعة وتحفيزهم على ألاعمال التطوعية, وإجراء املشاريع البحثية بالشراكة 

 مع الجمعية.

أ.د. رزين  كيجدر إلاشارة إلى أن هذه الاتفاقية تم توقيعها من قبل رئيس املجلس التنفيذي لجمعية حماية املستهل

بن محمد الرزين, ويمثلها من جانب جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن عميد معهد التنمية والخدمات 

 الاستشارية أ.د. محمد بن سعيد فنيس.

 من أهداف الجمعية التي تسعى إلى العناية بشؤون 
ً
وأشار رئيس مجلس الجمعية أن هذا التعاون يأتي انطالقا

الحه واملحافظة على حقوقه والدفاع عنها, كما تهدف إلى نشر الوعي الاستهالكي لدى املستهلك. املستهلك ورعاية مص

كما ثمن أ.د رزين الدور الذي تقوم جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن واهتمامهم بتعزيز املسؤولية الاجتماعية 

عد هذه املذكرة ألاولى من نوعها مع الج
ُ
  امعات السعودية بالنسبة للجمعية.والتعاون مع الجمعية, حيث ت
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 م 2016 ديسمبر 1-هـ 1438 ربيع األول 2 الخميس

  "وفاء ألبطال الوطن"جامعة األمرية نورة تنظم محلة 
 املجتمع خدمة لعمادة التابع التطوعي العطاء نورة بنادي ممثلة عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة دشنت

 (.الوطن ألبطال وفاء حملة) فعالية املستمر  والتعليم

 فةباإلضا ومقدساته, ومقدراته للوطن حماية من الرجال أولئك به يقوم الذي العظيم الدور  الفعالية وتناولت

 طالبات بداعاتإ من مصاحبة أركان ذلك وتخلل الوطن, عن الدفاع في املشاركة القطاعات على التعرف إلى

 ملضمون  وتحقيًقا ملشاريعهم دعما الجنود أهالي من املنتجة لألسر  ومعرض النادي, في املتطوعات الجامعة

 تخريجهمو  لتدريبهم املنتجة ألاسر  ضمن املشاركين لألطفال تدريبًيا معسكًرا الفعالية تضمنت كما الفعالية,

 (.الوطن جندي) رخصة ومنحهم

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mnbr.news/13095.html
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جامعة األمرية نورة بنت "مجعية محاية املستهلك توقع مذكرة تفاهم مع 
  "عبد الرمحن

 

 من اهتمام جمعية حماية املستهلك بتعزيز روابط الشراكة وتطوير العالقة مع مختلف الجهات والقطا
ً
ات عانطالقا

بما يعود على املستهلك بالفائدة؛ قامت الجمعية بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن, 

ملد جسور التعاون بينهما في الجوانب البحثية والتدريبية والاجتماعية والاستشارية ذات العالقة بحماية املستهلك 

 حكيمة.وحقوقه, واملساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا ال

وتهدف مذكرة التفاهم املشتركة التي وقعت اليوم الخميس إلى تعزيز التعاون بين جامعة ألاميرة نورة بنت عبد 

الرحمن وجمعية حماية املستهلك في مجال التدريب وإعداد البرامج التدريبية والتأهيلية, باإلضافة إلى تعزيز سبل 

علق بمجال نشاط الطرفين, وتبادل خبرات الباحثين في ذلك, ومن التعاون في املشاريع واملواد البحثية التي تت

خاللها سيتم تنظيم امللتقيات العلمية والبحثية والفعاليات املشتركة بين الطرفين, وإقامة الورش التدريبية, كما 

ة بالشراكة ثيتشمل بنود املذكرة استثمار طالبات الجامعة وتحفيزهم على ألاعمال التطوعية, وإجراء املشاريع البح

 مع الجمعية.

يجدر إلاشارة إلى أن هذه الاتفاقية تم توقيعها من قبل رئيس املجلس التنفيذي لجمعية حماية املستهلك أ.د. رزين 

بن محمد الرزين, ويمثلها من جانب جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن عميد معهد التنمية والخدمات 

 .الاستشارية أ.د. محمد بن سعيد فنيس

 من أهداف الجمعية التي تسعى إلى العناية بشؤون 
ً
وأشار رئيس مجلس الجمعية أن هذا التعاون يأتي انطالقا

املستهلك ورعاية مصالحه واملحافظة على حقوقه والدفاع عنها, كما تهدف إلى نشر الوعي الاستهالكي لدى املستهلك. 

بنت عبد الرحمن واهتمامهم بتعزيز املسؤولية الاجتماعية  كما ثمن أ.د رزين الدور الذي تقوم جامعة ألاميرة نورة

عد هذه املذكرة ألاولى من نوعها مع الجامعات السعودية بالنسبة للجمعية.
ُ
 والتعاون مع الجمعية, حيث ت

http://cpa.org.sa/?news=4941
http://cpa.org.sa/?news=4941
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جامعة األمرية نورة بنت عبد "توقع مذكرة تفاهم مع  محاية املستهلك
 "الرمحن

 من اهتمام جمعية حماية املستهلك بتعزيز روابط الشراكة وتطوير العالقة مع مختلف الجهات والقطاعات 
ً
انطالقا

حمن, ر بما يعود على املستهلك بالفائدة؛ قامت الجمعية بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ألاميرة نورة بنت عبد ال

ملد جسور التعاون بينهما في الجوانب البحثية والتدريبية والاجتماعية والاستشارية ذات العالقة بحماية املستهلك 

  وحقوقه, واملساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة.

نت عبد ب وتهدف مذكرة التفاهم املشتركة التي وقعت اليوم الخميس إلى تعزيز التعاون بين جامعة ألاميرة نورة

الرحمن وجمعية حماية املستهلك في مجال التدريب وإعداد البرامج التدريبية والتأهيلية, باإلضافة إلى تعزيز سبل 

التعاون في املشاريع واملواد البحثية التي تتعلق بمجال نشاط الطرفين, وتبادل خبرات الباحثين في ذلك, ومن 

ا ثية والفعاليات املشتركة بين الطرفين, وإقامة الورش التدريبية, كمخاللها سيتم تنظيم امللتقيات العلمية والبح

تشمل بنود املذكرة استثمار طالبات الجامعة وتحفيزهم على ألاعمال التطوعية, وإجراء املشاريع البحثية بالشراكة 

ة جمعية حماييجدر إلاشارة إلى أن هذه الاتفاقية تم توقيعها من قبل رئيس املجلس التنفيذي ل مع الجمعية.

املستهلك أ.د. رزين بن محمد الرزين, ويمثلها من جانب جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن عميد معهد التنمية 

 من  والخدمات الاستشارية أ.د. محمد بن سعيد فنيس.
ً
وأشار رئيس مجلس الجمعية أن هذا التعاون يأتي انطالقا

املستهلك ورعاية مصالحه واملحافظة على حقوقه والدفاع عنها,  أهداف الجمعية التي تسعى إلى العناية بشؤون

كما تهدف إلى نشر الوعي الاستهالكي لدى املستهلك. كما ثمن أ.د رزين الدور الذي تقوم جامعة ألاميرة نورة بنت 

عد هذه املذكرة ألا 
ُ
ن ولى معبد الرحمن واهتمامهم بتعزيز املسؤولية الاجتماعية والتعاون مع الجمعية, حيث ت

 نوعها مع الجامعات السعودية بالنسبة للجمعية.

 

http://www.brgnews.com/91248
http://www.brgnews.com/91248
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 مجعية محاية املستهلك توقع مذكرة تفاهم مع جامعة األمرية نورة

 من اهتمام جمعية حماية املستهلك بتعزيز روابط الشرا
ً
كة وتطوير العالقة مع مختلف الجهات والقطاعات انطالقا

بما يعود على املستهلك بالفائدة؛ قامت الجمعية بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن, 

ملد جسور التعاون بينهما في الجوانب البحثية والتدريبية والاجتماعية والاستشارية ذات العالقة بحماية املستهلك 

  قه, واملساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة.وحقو 

وتهدف مذكرة التفاهم املشتركة التي وقعت اليوم الخميس إلى تعزيز التعاون بين جامعة ألاميرة نورة بنت عبد 

الرحمن وجمعية حماية املستهلك في مجال التدريب وإعداد البرامج التدريبية والتأهيلية, باإلضافة إلى تعزيز سبل 

تعاون في املشاريع واملواد البحثية التي تتعلق بمجال نشاط الطرفين, وتبادل خبرات الباحثين في ذلك, ومن ال

خاللها سيتم تنظيم امللتقيات العلمية والبحثية والفعاليات املشتركة بين الطرفين, وإقامة الورش التدريبية, كما 

لى ألاعمال التطوعية, وإجراء املشاريع البحثية بالشراكة تشمل بنود املذكرة استثمار طالبات الجامعة وتحفيزهم ع

  مع الجمعية.

يجدر إلاشارة إلى أن هذه الاتفاقية تم توقيعها من قبل رئيس املجلس التنفيذي لجمعية حماية املستهلك أ.د. رزين 

والخدمات بن محمد الرزين, ويمثلها من جانب جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن عميد معهد التنمية 

 من أهداف  الاستشارية أ.د. محمد بن سعيد فنيس.
ً
وأشار رئيس مجلس الجمعية أن هذا التعاون يأتي انطالقا

الجمعية التي تسعى إلى العناية بشؤون املستهلك ورعاية مصالحه واملحافظة على حقوقه والدفاع عنها, كما تهدف 

.د رزين الدور الذي تقوم جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن إلى نشر الوعي الاستهالكي لدى املستهلك. كما ثمن أ

عد هذه املذكرة ألاولى من نوعها مع 
ُ
واهتمامهم بتعزيز املسؤولية الاجتماعية والتعاون مع الجمعية, حيث ت

 الجامعات السعودية بالنسبة للجمعية.

http://1asir.com/212970
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 جامعة األمرية نورة تقيم امللتقى التطوعي األول "نلتقي لنرتقي"
حضور , ب“نلتقي لنرتقي ” أقامت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم ملتقى العمل التطوعي ألاول بعنوان

 ليات, وذلك بمركز خدمات الطالباتمعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل, ووكيالت الجامعة وعميدات الك

  بالحرم الجامعي .

وبدأ اللقاء بتالوة آيات من القرآن الكريم, تالها كلمة معالي مديرة الجامعة أكدت فيها أن العمل التطوعي رمز من 

 ي رموز تقدم الدول, ويعد الانخراط في العمل التطوعي مطلب من متطلبات الحياة املعاصرة .

ال العمل التطوعي في الجامعة قليل جدا ألنه غير ملزم وبهذا يترتب على الكليات العمل على نشر وأضافت أنه ما ز 

ثقافة التطوع ووضع املحفزات وتولي الطالبات اهتماما أكثر من خالل التثقيف والتدريب والتأهيل لزرع محبة 

  العمل واملساعدة دون مقابل .

لدكتورة ليلى خليفة, حيث تضمنت ورقتها ألاولى بعنوان ) مفهوم العمل وقد انطلقت الجلسة ألاولى التي إدارتها ا

كما تناولت  % 30التطوعي ( وضحت فيها دراسة عن التطوع ونسبته بين النساء السعوديات أعلى من الرجال بـ 

عن مفهوم التطوع وأهدافه, ثم قدمت ورقة عن ) التطوع واكتشاف املواهب ( عرضت تجارب ناجحة, وبينت 

  قيقة العمل التطوعي .ح

واختتمت الجلسة ألاولى بورقة علمية بعنوان ) تجربة باب رزق جميل وتأسيس العمل التطوعي ( وتناولت نبذة 

وواصلت الجلسة الثانية بإدارة الدكتورة ابتسام الجريس ي , حيث تناولت ورقة   عن مبادرات وبرامج الباب .

ي ( وضحت أهداف ورسالة ورؤية الجمعية, كما تناولت الجلسة في بعنوان ) التطوع املنظم والتطوع العشوائ

تفعيل دور املتطوعات لتقديم الخدمات إلاسعافية للحجاج واملعتمرين باملسجد الحرام واملسجد النبوي, كذلك 

  تاريخ العمل التطوعي في إلاسالم .

طوعية, أشرن فيها إلى أهمية العمل الت” الس“واختتمت الجلسة بعرض طالبات جامعة ألاميرة نورة عن مجموعة 

  التطوعي في تحقيق للذات وشغل الفراغ ورد الجميل للمجتمع .

وفي الختام كرمت معالي مديرة الجامعة الفائزات بجائزتي التميز للعمل التطوعي لعضو هيئة تعليمية والطالبات 

عمل صباحية في مركز خدمات الطالبات  يذكر أنه ستقام بعد غدا ورش التي نظمتها وكالة ألانشطة الطالبية .

” بالتطوع ابني مستقبلك“, ”قوة التطوع“, ” تسويق الفعاليات التطوعية عبر شبكات التواصل الاجتماعي “تتناول 

 ”إدارة ألازمات والكوارث“

http://www.fajr.sa/13910


214 

 

 

 م 2016 ديسمبر 22-هـ 1438ربيع األول  23 الخميس

 !الورقية االختبارات عن تستغني نورة جامعة يف األسنان طب كلية
 سنانالا  طب بكلية ممثلة عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة طبقت التقني العلمي التطور  نحو  مميزة خطوة في

 .ExamSoft  جبرنام تدشين بعد الورقية, الاختبارات عن كليا استغنت و  لطالباتها الالكترونية الاختبارات نظام

 ExamSoft  برنامج

 و  التعليم لتحسين الالكترونية النظم اوائل ضمن لالختبارات الالكتروني النظام هو   ExamSoft  برنامج يعد

 سبيل يف املتطورة ألانظمة من مجموعة ضمن لتطبيقه الجامعة تسعى الذي و  تقنيا, العلمي التطور  نحو  التوجيه

 . أهدافهن تحقيق من تمكينهن و  الطالبات تحفيز  و  العلمية و  التعليمية بالبيئة الارتقاء

 محمد بنت ابتسام الدكتورة عبدالرحمن, بنت نوره ألاميرة جامعة في الاسنان طب كلية عميدة بينت ذلك حول  و 

عت الجامعة في ألاسنان طب كلية أن املاض ي,  , Exam soft برنامج تدشين بعد الورقية الاختبارات الابد إلى و  ود 

 التعليمية البيئة تطوير  في املبذولة الجهود البرنامج هذا يدعم حيث حديثة, و  فريدة أداة يعتبر  البرنامج أن مبينة

 . ألافضل نحو  بها الارتقاء و  الجامعة في

 ExamSoft  برنامج مميزات

 على طالعإلا  و  الطالبة بلق من الاختبار  مراجعة إمكانية و  الكترونيا, الاختبارات جميع تطبيق البرنامج مميزات من

 .فيها وقعت ان سبق التي ألاخطاء من التحقق و  ورقتها تصحيح كيفية و  النتائج

http://www.hiamag.com/node/441216


215 

 واحد رر مق خالل من ليس و  بأكملها الدراسة سنوات خالل في الطالبات تقييم متابعة في مهمة أداة البرنامج يعد و 

 يوفر  يثح الاختبارات مصفوفة خالل من ستهدفةامل املفاهيم جميع من الطالبة تمكن من التحقق كذلك و  فقط,

 تدريسال هيئة عضو  كذلك يساعد و  الاختبار, و  التقييم ادوات تصميم و  إنشاء لعملية املطلوبة الكفاءة النظام

 .فورية تائجن و  تحليالت و  بيانات اعطاء طريق عن ذلك و  املطلوبة التعلم مخرجات تقيس التي الاسئلة تصميم على

 سامأق جميع من الاسئلة بنك إلدارة آمنة منصة توفير  طريق عن الامتحانات أمن يوفر  و  يضمن رنامجالب أن كما

 التي ير التطو  مواطن تحديد الى تهدف التي الكفاءة على التركيز  و  تسريب أي من الاسئلة تحفظ التي و  الكلية

 ةفوري نتائج يعطي حيث الةفع بطريقة التدريس هيئة عضو  لوقت استثمار  هو  كذلك و  الطالبة, تحتاجها

 .لعصرا ملواكبة متطورة بخطى تسير  التعلم عملية يجعل مما التقديمية, العروض و  الامتحانات من الانتهاء بعد

 للطالبات أيباد أجهزة توفير 

 سبيل في يةالكل في الالكترونية ألانظمة تطبيق لتسهيل أيباد جهاز  فيها طالبة لكل وفرت قد الكلية بأن ُيذكر 

 درجة على اتطبيب لتخريج بها الارتقاء و  عبدالرحمن بنت نوره ألاميرة بجامعة ألاسنان طب لكلية املستمر  لتطوير ا

 .البالد لخدمة ألاسنان و  الفم صحة يخدم بما التأهيل من عالية
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 حرم أمري الرياض ترعى انطالق أسبوع النزيل اخلليجي جبامعة نورة

في صورة متميزة عبرت فيها املرأة السعودية عن حبها للوطن على شكل من أشكال العمل الاجتماعي النبيل, رعت 

يل الخليجي املوحد ألاميرة نورة بنت محمد بن سعود حرم أمير منطقة الرياض, انطالق فعاليات )أسبوع النز 

الخامس( و املعرض املصاحب الذي نظمته جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في كلية الخدمة 

 الاجتماعية, بالتعاون مع إدارة سجون منطقة الرياض ممثلة في شعبة إلاشراف النسوي.

 دور املرأة السعودية و مشاركتها في الفعاليات املحلية و الدولية

ية الحفل ألاميرة نورة خالل تجولها في املعرض املصاحب على جهود املنظمين للفعالية التي تبرز دور أثنت راع

املرأة السعودية و مشاركتها في الفعاليات املحلية و الدولية, و الذي يعزز من مكانتها في املجتمع, مؤكدة أن فعالية 

د النزيل و أسرته و التعريف بالخدمات التي تقدمها النزيل الخليجي عبارة عن رسائل توعوية للمجتمع لألخذ بي

إدارة السجون للنزيل, مبدية سعادتها بالعدد الهائل للبنات السعوديات املجّندات املشاركات و الالتي لهن دور بارز 

 في املحافظة على ألامن املجتمعي النسائي.

 فعاليات حفل انطالق )أسبوع النزيل الخليجي املوحد الخامس

مديرة إلاشراف لسجون منطقة الرياض غادة الصقعبي, في كلمة ألقتها خالل الحفل و رحبت فيها براعية  أوضحت

 لرؤية 
ً
الحفل و الحضور, أن هذه املناسبة تجسيد لحدث مهم, وهو أنه ألول مرة يكون مشاركة للمرأة فيها تحقيقا

دث فيها العقول النسائية عن عوامل البناء , و هو شكل من أشكال العمل الاجتماعي النبيل لتتح 2030اململكة 

 و تحويل املعاناة إلى معول بناء و ليس هدم.

و أشارت الصقعبي إلى أن إدارة السجون بها طاقم أمني نسائي كامل متكامل بناًء على موافقة رسمية و مسبقة 

الرياض الذين يستحقون  صادرة عن أمير منطقة الرياض و متابعه من مدير عام السجون و مدير السجون بمنطقة

 كل الشكر و التقدير.

و تضمن الحفل الذي حظي بحضور مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل, و الوكيل املساعد لشؤون ألاسرة 

بوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية لطيفة أبونيان, و وكيالت الجامعة و منسوبات الكلية و الطالبات, مشاهدة 
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للخدمات املقدمة للنزيالت من انتاج و أداء طالبات كلية الخدمة الاجتماعية, ثم ألقت  الجميع فيلما وثائقيا

 .)مشرفة سجن النساء بالدوادمي فائزة املقاطي قصيدة بعنوان )بنات سلمان

 رسالة جامعة ألاميرة نورة

نطالقا من رسالة أوضحت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جميلة اللعبون, أن مشاركة الكلية تأتي ا

الجامعة املتمثلة في املساهمة الفاعلة في تفعيل الشراكة مع املجتمع بكافة مؤسساته في العملية إلاصالحية مما 

يحقق التوافق و التكامل ملجتمع واحد, و تغيير نظرة املجتمع و توعية كافة شرائحه بأهمية رعاية و احتواء نزالء 

حمايتهم من التعرض للنبذ الاجتماعي و ألاخذ بيدهم نحو غد أفضل ليكونوا السجون و إلاصالحيات بالعمل على 

 أعضاء فاعلين في املجتمع

و بينت اللعبون أن أسبوع النزيل الخليجي أحد أهم املبادرات إلانسانية بمختلف برامجه و أنشطته لدعم و احتواء 

لها النزالء جراء تنفيذ فترة محكوميتهم النزالء و أسرهم و التخفيف من الضغوط النفسية التي قد يتعرضون 

بالسجون بعيدا عن ذويهم, مشيرة إلى أهمية دعم املجتمع و أفراده للنزيل و أسرته و تحويل فترة قضاء محكوميته 

في السجون إلى نقطة تحول ايجابية في حياته, مثمنة الدعم املتواصل و الدور الريادي من قبل الحكومة الرشيدة 

داخل السجون و أسرهم و بعد إلافراج عنهم و املتابعة ملدى تحسن ألاداء في الخدمات الاجتماعية لدعم السجناء 

 و إلاصالحية و التأهيلية املقدمة.
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 م 2016 ديسمبر 14-هـ 1438 ربيع األول15األربعاء 

 األجيال صانعة املرأة: الرياض أمري حرم
 تعليم من السعودية املرأة به حظيت ما إن: سعود آل محمد بنت نورة ألاميرة الرياض منطقة أمير  حرم قالت

 جلةع ودفع وطنها خدمة في املساهمة في ساعدها متنوعة, علمية تخصصات فتح في التوسع واستمرار  متقدم,

 .الوطنب يرتقي تكامل في الرجل أخيها بمؤازرة ألامام إلى التنمية

 مرحلة في الشرف مراتب على الحاصالت وكذلك عليا, دراسات طالبة 487 تخريج حفل في كلمتها خالل ذلك جاء

 .عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة في الطالبات شؤون عمادة من بتنظيم هـ, 1437-1436 عام في البكالوريوس

 مستمر  دعمب تأتي الغالي الوطن لهذا القطاعات كافة في رعةواملتسا املتنامية املسيرة هذه" أن نورة ألاميرة وأضافت

 نصف اوأنه ألاجيال, صانعة بأنها إلدراكه خاص بشكل املرأة رعايته شملت فقد عبدالعزيز, بن سلمان امللك من

 ". إلاسالمية الشريعة مع يتفق بما وطنها لخدمة لها املجاالت كافة فتح من البد لذا املجتمع
ً
 وأكدت".التاالوك" لـ وفقا

 تطلعات لىإ يرتقي بما البشرية مخرجاتها تجويد إلى الحثيث وسعيها الجودة, ثقافة تكريس في الجامعة منهج على

  السعودي املواطن في أمرنا والة
ً
  .الخصوص وجه على السعودية واملرأة عموما

 يف املرأة به تحظى الذي ستمر امل الدعم إن: العميل محمد بنت هدى الدكتورة الجامعة مديرة قالت جانبها, من

 كما الطلبة, مجموع من %52 نسبتهن تجاوزت حيث العالي, بالتعليم امللتحقات نسبة ارتفاع في ساهم بالدنا

 كافة في انخراطها إلى باإلضافة ,%13 يقارب بما الرجل أخيها على تزيد بنسبة الابتعاث برامج املرأة تصدرت

 إلى وصلت نمو  بنسبة ,%77 حوالي الخاص القطاع في العامالت عودياتالس نسبة بلغت حيث العمل, مجاالت

 مشاركة عززت وقوانين تشريعات تضمنت شاملة إصالح عملية نتيجة وذلك ,2015و 2011 عامي بين 600%

 . التنمية مجاالت كافة في املرأة
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 م 2016 ديسمبر 19-هـ 1438ربيع األول  20 اإلثنين

ب طالبات "جامعة نورة"
ِّ
 "احلياة الفطرية" تدر

متدربات من نادي أصدقاء الطبيعة في  10استهدف برنامج تدريبي جديد يتحدث عن "أخالقيات التنزه في البرية" 

  جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن.

التدريب التابع للهيئة السعودية للحياة الفطرية, إلى وقد هدف البرنامج, الذي عقده القسم النسائي في مركز 

تدريب الطالبات على كيفية املحافظة على املوارد الطبيعية, والتعريف بمفهوم السياحة البيئية, ورفع الوعي 

البيئي لديهن من خالل تزويدهن باملهارات واملعارف, باإلضافة إلى التدريب العملي على السلوكيات الصحيحة أثناء 

التنزه في البرية, ما يكفل الاستمتاع بالرحلة البرية دون إلاخالل بالتوازن البيئي ومبادئ املحافظة على الطبيعة, 

كما تم التطرق خالل البرنامج إلى ألانظمة والتشريعات الداعمة لجهود املحافظة على الثروات البيئية في السعودية. 

  وذلك حسب صحيفة الجزيرة.

ج استحسان وتفاعل طالبات الجامعة, اللواتي قدمن شكرهن إلدارة مركز التدريب والقائمين على وقد القى البرنام

 البرنامج.
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 م 2016 ديسمبر 20-هـ 1438ربيع األول  21 الثالثاء

 كلية طب األسنان يف نورة تطبق االختبارات اإللكرتونية

 عن الاختبارات الورقية 
ً
استطاعت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية طب ألاسنان أن تستغني كليا

 تطبق نظام الاختبارات إلالكترونية لطالباتها عبر برنامج إلكتروني
ً
  .حتى أصبحت مؤخرا

, وإمكان مراجعة الا 
ً
ختبار من الطالبة, والاطالع على ومن مميزات البرنامج تطبيق جميع الاختبارات إلكترونيا

النتائج, وكيفية تصحيح ورقتها, والتحقق من ألاخطاء التي سبق أن وقعت فيها, وهو أداة مهمة في متابعة تقويم 

ن الطالبة من جميع 
ّ
الطالبات خالل ألاعوام الدراسية بأكملها وليس من خالل مقرر واحد فقط, كما أنه يمك

ر الكفاءة املطلوبة لعملية إنشاء وتصميم أدوات التقويم املفاهيم املستهدفة من خال
ّ
ل مصفوفة الاختبارات, ويوف

والاختبار, ويساعد عضو هيئة التدريس في تصميم ألاسئلة التي تقيس مخرجات التعلم املطلوبة, وذلك عن طريق 

  .إعطاء بيانات وتحليالت ونتائج فورية

يل تطبيق ألانظمة إلالكترونية في سبيل التطوير املستمر لكلية طب كما قامت الكلية بتوفير جهاز "آي باد" لتسه

ألاسنان في الجامعة والارتقاء بها لتخريج طبيبات على درجة عالية من التأهيل بما يخدم صحة الفم وألاسنان 

  .لخدمة البالد

كترونية لتحسين التعليم , وهو النظام إلالكتروني لالختبارات, ضمن أوائل النظم إلال "ExamSoft"ويأتي برنامج

, والذي تسعى الجامعة لتطبيقه ضمن مجموعة من ألانظمة املتطورة في سبيل 
ً
والتوجه نحو التطور العلمي تقنيا

 .الارتقاء بالبيئة التعليمية والعلمية وتحفيز الطالبات وتمكينهن من تحقيق أهدافهن

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sayidaty.net/node/509706


221 

 م 2016 ديسمبر 21-هـ 1438ربيع األول  22األربعاء 

 السعودي اجملتمع يف الرياضية للثقافة االنطالق نقطة هذه.. حصرياً 
  عبدالرحمن بنت نورة جامعة أجرتها دراسة كشفتها مقلقة أرقام

ً
 العامة ةالهيئ رئيس وكيلة تكريم بمناسبة مؤخرا

 قبل انطلقت تيال املش ي فعالية في املشاركات الطالبات سلطان بن بندر  بنت ريما ألاميرة النسائي للقسم للرياضة

 الجامعة بين التعاون  أوجه أحد يعد الذي الحدث العميل, هدى الدكتورة الجامعة مديرة بحضور  أسبوعين,

 املجتمعية ةاركاملش مستوى  لرفع والطالبات للمنسوبات املجتمعية الرياضة ثقافة نشر  على للرياضة العامة والهيئة

  ُيعد ما وهو  ,2030 عام %40 إلى %13 من الرياضة في
ً
 دراسة في جاء حيث. 2030 السعودية رؤية من جزءا

 يعانون  البالغين من %29و ألاسبوع, في مرة البدنية وألانشطة الرياضة يمارسون  السعوديين من %13 أن الجامعة

 نم الخروج عند البدني والنشاط الرياضية ألالعاب في املشاركة عن يتوقفون  املراهقين من %75و السمنة, من

 أن تؤكد ألارقام وهذه إلاطالق, على البدني النشاط أو  الرياضة يمارسون  ال  وألامهات آلاباء من %80و املدرسة,

 ساتواملؤس الجهات كل من والاهتمام العمل من للمزيد تحتاج الزالت السعودي املجتمع في الرياضية الثقافية

  جعلها على وتشجيعهم املجتمع أفراد وعي نلتحسي
ً
  .اليومي الحياتي النظام من جزءا

 على تؤكد" الطبية الحبيب سليمان الدكتور  مجموعة من الطبيعي العالج مشرفة" العنزي  حماد نورة ألاخصائية

 حركيوال ديالجس وتطوره لسنه املناسبة الرياضة ملمارسة يحتاج الطفل وأن الصغر, منذ مطلوبة الرياضة أن

 يوالذهن العقلي والتطور  الجسمانية والهيكلة العظام تشكل تدعم الرياضة ممارسة أن على عالوة باستمرار,

  عالية وثقافة بأفق ليتمتع
ً
  صحيا

ً
, واجتماعيا

ً
 يدعمو  والجسدية النفسية ألامراض من خال   جيل ولبناء ونفسيا

 .ذلك لتحقيق جيدة انطالق نقطة تكون  أن يمكن تعليميةال املؤسسات فإن لذلك والاجتماعي, ألاسري  الترابط

دتي"لـ وتقدم  في الرياضية قافةالث لتعزيز  تطبيقها التعليمية املؤسسات تحتاج التي واملقترحات النصائح بعض" سّيِّ

  :وهي املجتمع,

  حصص 3 عن يقل ال  بما الرياضية التربية حصص عدد اعتماد يجب. 1
ً
 عقول  في ةالرياض مفهوم لزرع أسبوعيا

  .والفكري  الجسدي نموهن ودعم ألامراض من وحمايتهن أجسامهن تكوين في أهميتها مدى واستيعاب البنات

  .وعمرية دراسية مرحلة كل حسب الرياضية التمارين أنواع وتوزيع تصنيف. 2
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  تدعم التي التمارين نوع على التركيز . 3
ً
  نموا

ً
  .الضعيفة التمارين عن والابتعاد جيدا

, مهم للطالبات بالنسبة التنفس تمارين على التركيز  .4
ً
 التوتر  زالةإ في قوية فاعلية ذو  التمرين هذا أن حيث جدا

, ألالم وتقليل
ً
  مستقبال

ً
  .والوالدة املخاض أوقات وخصوصا

, ساعة نصف ملدة الجنسين لكال  مناسبة تعتبر  التي املش ي رياضة من البدء يمكن. 5
ً
 طيفةل رياضة فهي يوميا

 .الطرفين لكال  إيجابية نتائج بإبراز  وكفيلة
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 م 2016 ديسمبر 27-هـ 1438ربيع األول  28الثالثاء 

ة" 32جامعة نورة تؤهل 
ّ
 كادرًا طبيًا للتعامل مع "اإلصابات اجلماعي

لية في جامعة ألاميرة نورة بجهود مشتركة بين مركز املحاكاة وتنمية املهارات في ُعقدت أول دورة محاكاة تفاع

جامعة ألاميرة نورة وجامعة كاليفورنيا ارفاين, بمشاركة ألاطباء واملمرضين وطالب الطب واملهتمين في خدمات 

  .طب الطوارئ, وذلك للحوار حول حوادث إلاصابات الجماعية

, وتم بث سيناريو حي ومباشر بين فريق العمل من جامعة كاليفورنيا/ مركز مشا 32وقد حضر ورشة العمل 
ً
ركا

املحاكاة الطبي واملشاركين في إحدى قاعات مركز املحاكاة الطبي وتنمية املهارات في جامعة ألاميرة نورة بنت 

ة تحاكي الواقع في أحداث طبية تحصل بشكل يومي في قسم    .الطوارئ عبدالرحمن, كما تم بث مشاهد حيَّ

  :ومن أهداف الحلقة الدراسية للمشاركين

 ."Mass Casualty Incident(MCI) فهم املعنى التعريفي لـ"حوادث إلاصابات الجماعية -

  .(MCI) استيعاب أو إدراك هدف دورة إدارة الحوادث وإلاصابات الجماعية -

اركين بتطبيق عملهم أو دورهم في حوادث باإلضافة إلى التأكد من قدرات املشاركين من خالل السماح للمش -

 . Triage Algorithm إلاصابات الجماعية لفرز أعداد الضحايا والخسائر بشكل دقيق باستخدام إحصائية الـ

, وكان هناك تفاعل مباشر بين فريقي العمل في جامعة 
ً
وبدأت الدورة في الساعة السابعة والنصف صباحا

ي وبين املشاركين في مقر مركز املحاكاة وتنمية املهارات في جامعة ألاميرة نورة في كاليفورنيا /مركز املحاكاة الطب

 
ً
 .طرح ألاسئلة وتلقي إلاجابات عليها وشرح املحتوى ملتلقيها, وانتهت الدورة الساعة العاشرة صباحا
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 م 2016 ديسمبر 6-هـ 1438 ربيع األول 7 الثالثاء

العميل : ملتقى اخلدمة االجتماعية يهدف لنشر الوعي الفكري حلماية 
 اجملتمع وأفراده

بجامعة ألاميرة نورة ” دور الخدمة الاجتماعية و الوعي الفكري “م, ملتقى 2016ديسمبر  5انطلق صباح يوم الاثنين 

تعزيز الوعي الفكري لدى الطالب و الطالبات بنت عبد الرحمن, والذي يمتد لثالثة أيام على التوالي, بهدف 

الجامعيين, و تحديد آلاليات املتبعة لحماية الوعي الفكري لدى الشباب, و دور الخدمة الاجتماعية في حماية 

الوعي الفكري, إضافة إلى التعريف بجهود اململكة العربية السعودية في تعزيز و حماية الوعي الفكري ملواطنيها, و 

 جدات ألابحاث العلمية لتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب و الشابات.إيضاح مست

وتخلل امللتقى محاور عدة, ابتداًء من دور الخدمة الاجتماعية في تعزيز الوعي الفكري, ثم مهددات الوعي الفكري, 

 إلى دور الجامعات في تعزيز الوعي الفكري, و مناقشة التوجهات املستقبلية لتعزيز الوعي
ً
ي. في حين الفكر  إضافة

جهود اململكة العربية السعودية في تعزيز الوعي  تبلورت محاور اليوم ألاول في جلستين, ناقشت الجلسة ألاولى ؛

الفكري, ودور الجامعات في تعزيز الوعي الفكري, وناقشت الجلسة الثانية؛ دور عضو هيئة التدريس في تعزيز 

؛  في الوعي الفكري. بينما سيناقش في اليوم الثاني في الجلسة ألاولى  الوعي الفكري, وتجربة جامعة ألاميرة نورة

دور الخدمة الاجتماعية في تعزيز الوعي الفكري, والتوجيهات املستقبلية لتعزيز الوعي الفكري, فيما تناقش الجلسة 

ري قيم وألامن الفكالثانية مهددات ألامن الفكري على الشباب, وأثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على ال

 للفعاليات حيث سيتم إعالن أسماء الفائزات بالفيلم الوثائقي, 
ً
لدى الطالبات, وسيكون اليوم الثالث ختاما

 وتكريم املشاركات, وبعض الورش التدريبية.

أن تنظيم هذا امللتقى جاء بعمل :”و قالت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة هدى العميل 

مشترك ساهم فيه الباحثون واملهتمون بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة وتصورات عملية قابلة للتنفيذ لنشر 

الوعي الفكري لحماية املجتمع وأفراده, حيث يرتكز دور الخدمة الاجتماعية في تأهيل وتثقيف أفراد ومؤسسات 

تولد  نيع في مواجهة الانحرافات الفكرية التياملجتمع املختلفة وخاصة ألاسرة التي تعتبر الدرع الواقي والحصن امل

العنف وتشجع إلارهاب إال انه في ظل الانفتاح املعلوماتي وثوره الاتصاالت تراجع دور ألاسرة التربوي لصالح وسائل 

https://goo.gl/8Jkmj2
https://goo.gl/8Jkmj2
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ألاعالم ووسائل التواصل الاجتماعي مما جعل ألاطفال والشباب فريسة سهلة ملروجي الفكر املنحرف ووقودا 

 ”.لون ماهيتها و أهدافهالحروب يجه

وأشارت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية جميلة محمد اللعبون إلى دور الخدمة الاجتماعية كمهنة تسعى لتحقيق 

ألامن والاستقرار والتقدم, و الذي يمكنها أن تقوم بدور اجتماعي للتخفيف من املشكالت التي تهدد ألامن بشكل 

ك تحقيق الاستقرار الاجتماعي و الكشف عن مهددات ألامن و توعية املجتمع عام و الوعي الفكري بشكل خاص,كذل

 بهذه املهددات.

من جهتها أضافت وكيلة الدراسات العليا و البحث العلمي بكلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة حمده الفرائض ي 

 أن فكرة امللتقى انطلقت بالدور الاجتماعي للوعي الفكري لشريحة الشباب و الشاب
ً
 هاما

ً
 في ات, و الذي يلعب دورا

بناء املجتمعات, حيث أن املجتمع الشاب هو أقوى املجتمعات ألنه يعتمد على طاقة هائلة تحركه, و ينمي املجتمع 

التجمعات الشبابية الهادفة كذلك يكون الشباب قادة املستقبل بقوة آرائهم و نضجهم الفكري املقرون بالطاقة 

 ة التي تدفع عجلة التنمية إلى إلامام.و الصحة الجسدية السليم

في حين أشار املتحدث الرسمي بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي إلى دور الخدمة الاجتماعية في تنمية الوعي 

 :
ً
 من وزارة الداخلية ألهمية دور املواطنين واملقيمين باململكة في مكافحة “الفكري من خالل كلمه ألقاها قائال

ً
إدراكا

كر املتطرف ومحاربة إلارهاب وتمويله, فقد, فقد حرصت الوزارة على تعزيز قنوات التواصل معهم من خالل الف

توفير وسيلة اتصال آمنة وسريعة , الستقبال بالغاتهم عن الحاالت املشتبه بها والتأكد من تلك املعلومات, 

ا, حيث مثلت تلك الخدمة أحد أهم ألاسس والتحري عنها وعن مقدميها, ومن ثم اتخاذ إلاجراءات الالزمة بشأنه

التي يقوم عليها العمل ألامني ملكافحة الفكر املتطرف ومحاربة إلارهاب وتمويله, وساهمت في الوقوف على مستوى 

الوعي الذي وصل إليه املواطنون واملقيمون عن خطورة الفكر املتطرف وإدراكهم لغاياته والشبهات التي تحيط به 

فعيل دورهم في مكافحته وذلك في سبيل تحقيق أعلى درجات السيطرة على منابع الفكر املتطرف باإلضافة إلى ت

وتنفيذ ألانظمة ذات العالقة بها, كما حرصت وزارة الداخلية على متابعة كل من تم التغرير بهم من املواطنين 

برامج خاصة إلعادة تأهيل ورعاية  واستعادة من ابدي منهم الرغبة بالعودة إلى الوطن ولم شملهم بذويهم, وتطوير 

 ”من قض ى محكومتيه منه
ً
أنها تواصل تخطيطها ومساعيها لتحقيق غاياتها باستغالل كل وسيلة متاحة  , مضيفا

لها , مما يعني أهمية الاستمرار في التصدي لكل من يتآمر على وحدتنا وأمننا واستقرارنا بالوعي التام بما يدور 

 ”.حولنا

ركن و مدير برامج التدريب الخاصة في جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية الدكتور علي هلهول و أكد اللواء ال

 ليس فقط لشعوب الجزيرة العربية, وإنما لكل عربي 
ً
الرويلي إن إنجازات الفكر السياس ي السعودي قدمت أمنا

لخالفة إلاسالمية, وأول دولة ومسلم في أرجاء املعمورة وأهم هذه إلانجازات إقامة دولة عربية مسلمة بعد ا

 ساعد في إذكاء حركات التحرر في الوطن العربي وشجع 
ً
مؤسسات عربية ذات سيادة في وسط جزيرة العرب,أيضا
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الشعوب العربية على النهوض لتحرير أوطانها من براثن الاستعمار ألاجنبي, و جعل من إقليم نجد وسط الجزيرة 

أن كان يوصف بالفقر واملجاعة, كما ساهمت اململكة العربية السعودية بفكرها العربية منار للعلم والعلماء بعد 

السياس ي ورؤيتها املستقبلية بإنشاء املؤسسات والجمعيات العاملية وإلاقليمية والنوعية مثل منظمة ألامم املتحدة 

 العربي واحترام سادةوالجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية, واملساهمة في حفظ وحدة الصف 

الدول واستقالل وحدة أراضيها عن طريق حل جميع ألازمات السياسية والحدودية دون اللجوء إلى محاكم دوليه, 

وتم ذلك في حل املنازعات بالطرق السلمية وتسويتها مع العراق وألاردن والكويت وعمان وقطر واليمن وإلامارات 

 ساهم الفكر ال
ً
سياس ي السعودي تحقيق ألامن القومي العربي عن طريق حل ألازمات العربية العربية املتحدة أيضا

 وانتهت بمؤتمر الطائف تحت إشراف اململكة العربية السعودية وأنهيت أزمة  17كحرب لبنان التي استمرت 
ً
عاما

شرعية في ادة الليبيا بما يسمى بأزمة لوكربي, وكذلك مشكلة الجزائر واملغرب وتحرير الكويت وحماية البحرين وإع

اليمن, و أسهم الفكر السياس ي السعودي في محاربة إلارهاب, و العمل على عدم انتشار أسلحة التدمير الشامل 

 التي زرعت الخوف والرعب وحماية البيئة والحياة الفطرية .

رة الدكتو و في ما يخص دور الجامعات في تعزيز الوعي الفكري قالت عضو هيئة التدريس بجامعة امللك سعود 

أن الجامعة هي الجهة املناط بها بشكل كبير إعداد ألاجيال لتحمل مسؤوليات املواطنة الصالحة “ألجازي الشبيكي: 

بصفتها املحصلة الناضجة ملراحل التعليم املختلفة, وحين ال يتحقق ذلك بالشكل واملضمون املطلوب, فإن على 

 جراء التقييم ومن ثم التقويم املطلوب لتحقيق الهدف املنشود .الجامعات إعادة النظر في أساليبها وأدواتها وإ

 ,
ً
أن دور “و أضاف مدير عام لإلدارة العامة لألمن الفكري بوزارة الداخلية الدكتور عبد الرحمن الهدلق قائال

نما العمل إعضو هيئة التدريس ال يقتصر على تعليم املهارات ألاساسية املتمثلة في إعطاء مفاتيح العلوم للطالب و 

على تدعيم الطالب بكل ما يساعدهم و يعينهم على تحمل أعباء الحياة, كذلك تحصين الطالب و حمايتهم من 

 .”الانحرافات الفكرية في العصر الذي أصبحت فيه الشعوب إلاسالمية مطمع للتهديدات ألامنية بكل صورها
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 م 2016 ديسمبر 19-هـ 1438ربيع األول  20اإلثنين 

 مبادرة نورة للمهارات املتعددة "ن صيديلأكثر م"
م الخميس يو  ”فعالية أكثر من صيدلي“أطلقت كلية الصيدلة ممثلة بنادي الصيدلة بجامعة ألاميرة نورة بالرياض 

بمركز ألابحاث بالجامعة و بحضور د .سمر السقاف وكيلة الجامعة للشؤون الصحية و د. نوال الرشيد   3/16/

 .عميدة كلية الصيدلة

وقد استضاف مسرح أكثر من صيدلي صيادلة أنجزوا في مهنتهم, وأبدعوا في مجاالت أخري, لتفتح لهم أفاق كثيرة 

 وليتعرفوا على عوالم جديدة أضفت على حياتهم ألوانا متعددة.

 الثقة بالنفس ال تكفي بل يجب العمل !

ن تجربته كمقدم مؤتمرات وشريك مؤسس تحدث د. محمد املوس ى صيدالني بمستشفى امللك عبد هللا الجامعي, ع

للكتابة إلابداعية, حيث أوضح أن الثقة بالنفس املبنية على توقعات الشخص نفسه ال تستمر, فأنت ” نص“لـ 

 لست شخصا عظيما في البداية ولكن من املهم العمل واكتساب الخبرات باستمرار.

ت امعة ألاميرة نورة إلي مهاراتها في الرسم وكيف أنها كانتطرقت الطالبة إسراء املديهيم الطالبة بكلية الصيدلة بج

تلجأ للرسم عند إحساسها بالتوتر أو الضغط في الدراسة وأوضحت أن املهارات الفنية ليست وراثية ولكنها تحتاج 

ان ر املمارسة. أيضا قامت بعرض ألعمالها املختلفة التي بدأت برسومات بسيطة ثم الكاريكاتير ثم الرسم على الجد

 والرسم أيضا بالخط العربي والرسم على الجينز وعلى الكراتين.

  مهارات واهتمامات مختلفة

 تناولت بعد ذلك قامت أيضا الرسامة وجدان الجهوري بتقديم فيديو قصير يوضح طريقة الرسم بالزعفران, و

طون تابة وتطرقت لكتابها: أفال د. مشاعل الجعيد صيدالنية تجربتها ونجاحها في مجال يخالف مهنتها وهو مجال الك

املريض وكيف أنها استلهمت أفكارها من مرضاها, وأوضحت إصرارها منذ الصغر على دخولها في مجاالت عمل 

 مختلفة إلى أن وجدت نفسها في مجال الكتابة.

 في مجالومن ثم تحدث د. يوسف العومي مدير عام إلادارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة الصحة عن تجربته 

 إلادارة ومدي تمتعه بمجال اكتساب خبرات عديدة في عدة مجاالت غير تخصصه.

 فاشل .. ولكن !

عن التحاقه بكلية الصيدلة وعدم رغبته  ”  فاشل ولكن“تحدث بعد ذلك د. صالح العليان صيدالنيعن موضوعه 

عية لصيدلة. وبدأ في تنمية مهاراته بتو بها في البداية ولكن مع الوقت بدأ يتعرف أكثر على دور الصيدلي وأهمية ا

 ألاشخاص بطريقة مبسطة من خالل مواقع التواصل الاجتماعي.

http://www.rougemagz.com/2016/12/18/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A/
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قامت طالبت النادي باستراحة للحضور العطائهم فرصة التجول في معرض أكثر من صيدلي و الذي ضم عدة 

جهوري و ركن للطالبة , ركن عن الرسم بالزعفران للرسامة وجدان الPharmacy timesأركان: ركن عن مجلة 

 أمامة دفتر دار عرضت به أعماله الفنية و ركن للتصوير وكتابة أمنيات الطالبات.

طالبة بكلية الصيدلة, عن تجربتها كمدربة رياضية والعبة كاراتيه -بعد الاستراحة تحدثت الطالبة أمامة دفتردار

 يضا فن.ومصممة مالبس ورسامة وخيالة. وفي النهاية ختمت بأن الصيدلة أ

  للتطوع دور 

وبعد ذلك تطرق د. طارق الزهراني صيدالني في مستشفى امللك فيصل التخصص ي عن تجربته في التطوع 

 الصيدالني وأوضح أنه البد للشخص أن يكون ممثال جيدا ملهنته غير مسيئا لها.

ترونية, بصحيفة إنماء الالك وكذلك الطالبة وجدان املحرج نائبة رئيسة النادي الطالبي ومدققة لغوية وصحفية في

تحدثت عن تجربتها كمدربة معتمدة وأوضحت أن كل لحظة مرت بها في املجال التدريبي أعطتها الكثير. وفي النهاية 

 ”.ابحثي عن شغفك وال تكوني نسخة من الاخرين” وجهت نصيحة للطالبات 

ليات ف أنه أصبح في وقت قياس ي مدير العمتكلم أيضا الطالب بكلية الصيدلة عبد العزيز السعيد عن تجربته وكي

 وهذا مما يثبت إصرار الانسان على النجاح في شتي ألاوقات.” سبل“في 

 الفرض الضائعة !

صيدالني ومقدم برامج في قناة روتانا عن الفرص الضائعة منه وكيف استطاع -وأخيرا تحدث د. مهند أبو عبيد 

صيدلة طور عنده حبه للمجال إلاعالمي, وفي ختام الفعالية تم تعويضها رغم ندمه عليها, أوضح أن عمله بال

 تكريم املتحدثين وشكرهم على تحفيز الصيادلة.
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 م 2016 ديسمبر 20-هـ 1438ربيع األول  21 الثالثاء

 تفعيل الرياضة اجملتمعية يف جامعة نورة
وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي بحضور مديرة الجامعة  بن سلطانكرمت ألاميرة ريمة بنت بندر 

 200الطالبات املشاركات في فعالية املش ي التي انطلقت من اسبوعين بمشاركة أكثر من  الدكتورة هدى العميل

قيعها والتي تم تو  ياضةالشراكة بين جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن والهيئة العامة للر  طالبة وذلك في إطار 

 ألاسبوع املاض ي.

وتسعى الشراكة إلى رفع معدالت ممارسة املرأة للنشاط البدني والوصول إلى مجتمع صحي رياض ي وذلك 

 من منشآت الجامعة وإشغالها ببرامج مشتركة تستهدف نشر ثقافة الرياضة املجتمعية.  باالستفادة

 أكثر من والجدير بالذكر أن املركز الترفيهي للطالب
ً
طالبة, ملمارسة أنواع مختلفة من  2700ات يستقبل شهريا

الرياضات بإشراف فريق كوري متكامل لتدريب الطالبات, ولتأسيس بنية متكاملة الخدمات تم الاستعانة 

باخصائيات تغذية تشرفن على برامج الحمية للطالبات, خاصة ملن يعانين من بعض ألامراض الضغط والسكر 

 عيادة صحية خاصة في املركز لعمل الاسعافات ألاولية.والسمنة, و 
ً
 قد تم افتتاح مؤخرا

لنشر ثقافة الرياضة املجتمعية للمنسوبات والطالبات لرفع  الهيئة العامة للرياضة مع  وتعمل جامعة ألاميرة نورة

عد جزًءا من 2030عام  %40إلى  %13مستوى املشاركة املجتمعية في الرياضة من 
ُ
 .2030رؤية اململكة م والتي ت

من  %29من السعوديين يمارسون الرياضة وألانشطة البدنية مرة في ألاسبوع, و  %13وقد كشفت دراسة أن 

من املراهقين يتوقفون عن املشاركة في ألالعاب الرياضية والنشاط الدني  %75البالغين يعانون من السمنة, و

 هات ال يمارسون الرياضة أو النشاط البدني على الاطالق.من آلاباء وألام %80عند الخروج من املدرسة , و 
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 م 2016 ديسمبر 23-هـ 1438ربيع األول  24الجمعة 

 منسوبات تشارك بوينج: العميل هدى الدكتورة معايل ورعاية حبضور
 العمل أخالقيات جمال يف اتهاخرب نورة األمرية جامعة

  الرحمن, عبد بنت نورة ألاميرة جامعة عام مدير  العميل هدى الدكتورة معالي رعاية تحت    
ً
 دورها من وانطالقا

 في «لالعم أخالقيات» بعنوان محاضرة بوينج شركة نظمت املستدامة, التنمية وتحقيق املعرفة نقل في الرائد

 . وموظفات طالبات من الجامعة منسوبات بحضور  وذلك ة,الجامع بمقر  املحاضرات قاعة

 الشرق  منطقة في بوينج شركة في العمل أخالقيات عام مدير  هاريس, ديبورا ألاستاذة املحاضرة قدمت وقد

 . املهنية ألاخالقيات حول  الوعي تعزيز  إلى تهدف التي وإفريقيا, والهند ألاوسط

 نتب نورة ألاميرة لجامعة إلاستراتيجية ألاهداف أهم من إن: »العميل دىه الدكتورة معالي قالت املناسبة وبهذه

 سوباتمن ومواهب مهارات لتطوير  تسعى معتمدة مؤسسات مع عاملية بشراكات تدريبية برامج تبني الرحمن عبد

 ر وتطوي لدعم بوينج شركة مع الجامعة شراكة تدشين اليوم يسعدني:»العميل وأضافت. «وطالباتها الجامعة

 الالتي الجامعة طالبات ببناتنا وأهيب الشركة, من املقدمة العمل أخالقيات ندوة خالل من الجامعة طالبات

 لهن وجهةم تطويرية برامج من تقدمه وما الرائعة املبادرة هذه من باالستفادة العلمي والاستثمار  التميز  عن يبحثن

 . «ألاولى بالدرجة
ً
 إلى فتهد التي املبادرة هذه على بوينج لشركة الجزيل شكر بال أتقدم أن إال  يسعني ال  وأخيرا

 طلبة إعداد ضمن املحاضرة هذه وتأتي.العمل لسوق  وتأهيلهن نورة ألاميرة جامعة طالبات في البشري  الاستثمار 

 للنجاح متؤهله التي املهنية وألاخالقيات وباملهارات والشفافية بالنزاهة يتحلون  املسؤولية تحمل على قادرين

 املهنة, تأخالقيا ترسخ التي والوسائل العمل, أخالقيات بمصادر  هاريس وعرفت املستقبلية, أعمالهم في والتقدم

http://sites.alriyadh.com/alyamamah/article/1154364
http://sites.alriyadh.com/alyamamah/article/1154364
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  بأن وأوضحت. العمل بأخالقيات عالقة لها التي املواقف من مجموعة املحاضر  عرض كما
ً
 املؤسسات من عديدا

 . ألاخالقية املعايير  على ملوظفيها تقييمها في تعتمد

 يف نحن: »السعودية العربية اململكة في بوينج رئيس جزار, القادر  عبد بن أحمد املهندس قال الصدد هذا وفي

  نسعى بوينج
ً
 ملحاضرةا هذه تأتي:»جزار وأضاف. «مستوى  أعلى على وتطبيقه املسؤول السلوك ثقافة لتبني دوما

 بابالش حياة في التأثير  إلى دفته والتي السعودي, املجتمع تجاه التعليمية الشركة أنشطة من عديد ضمن

 . «العمل لسوق  الوظيفية مهاراتهم وصقل وتطوير  وإعدادهم والشابات

 ناسبةامل إلاجراءات التخاذ السبل أفضل حول  ألاسئلة وتقديم للنقاش للطالبات الفرصة أتيحت الختام, وفي

  متقد بوينج شركة بأن بالذكر  الجدير . املتعلقة الحاالت مختلف مع للتعامل
ً
 ختلفم فبي املحاضرات من عديدا

, املهنية والطالبات الطلبة حياة في ومهم كبير  أثر  لها التي املجاالت
ً
 وصقل وتطوير  إعدادهم جانب إلى هذا الحقا

 .العمل لسوق  الوظيفية مهاراتهم
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 المحلية والتغطيات إحصائية عامة لألخبار المنشورة في الصحف
 اإلعالمية
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 إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر الماضية
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 إعداد وتنسيق: 
 اإلعالم   إدارةفريق عمل 

 
 

  PNUMedia : يف الشبكاتالخاص معرفنا  
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