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 166 ” .روح الحياة و ابتسامة املستقبل ”جامعة ألاميرة نورة تحتفي باليوم العاملي للطفل 

  صحيفة سفراء االلكرتونية

توقيع اتفاقية تفعيل النشاط الرياض ي في جامعة نورة ألاميرة ريما: املجتمع بحاجة لنشر هذه الثقافة 
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  احة اإللكرتونيةصحيفة صر

 171 جامعة ألاميرة نورة توافق على تأسيس الجمعية السعودية لتعليم طب ألاسنان

 172 ”دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري “جامعة ألاميرة نورة تفتح باب التسجيل بملتقى 

 173 للعناية باألطفال ذوي الاحتياجات الخاصة” أنا متمكن“جامعة نورة تطلق مبادرة 

 174 إطالق جائزة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول الخليج

 175 جامعة ألاميرة نورة تحدد ألاولويات البحثية لكلية التربية لدعم الحراك العلمي والبحثي.

 177 ”دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري “حرم ولي العهد ترعى ملتقى 

  صحيفة املرصد

 179 ريما: توقع اتفاقية تفعيل النشاط الرياض ي في جامعة نورةألاميرة 

  صحيفة وصف

جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن تطلق جائزة لرؤساء ومديري الجامعات بدول مجلس التعاون 

 الخليجي
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  صحيفة رؤى الخرب اإللكرتونية

 183 يع الاول رب 6في جامعة نورة« الوعي الفكري »حرم ولي العهد ترعى ملتقى 

  صحيفة املواطن اإللكرتونية

 185 ”عيش السعودية“هكذا استقبلت جامعة ألاميرة نورة أولى رحالت 

 186 إلانفلونزا آالف من منسوبي #جامعة_نورة بلقاح 9تحصين 

 187 “سالمة أسرتي “تتعاون مع جامعة ألاميرة نورة إلطالق ” هللا يعطيك خيرها“

  رتونيةصحيفة املناطق اإللك

رؤساء ومديرو الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول الخليج يوصون باعتماد رؤية خادم 

 الحرمين
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  صحيفة التعليم

 191 جامعة نورة تقدم دورات اللغة العربية للمقيمات

 192 حملة للتوعية بسرطان الثدي في جامعة نورة« أنِت الحياة»
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 193 لى رحالت برنامج ) عيش السعودية (جامعة ألاميرة نورة تستضيف أو 

 194 «العصا البيضاء»تعريف طالبات جامعة نورة بـ 

 195 دمج إلانفوغرافيك بالرياضيات في جامعة نورة

 196 أفكار وابتكارات في لقاء جمعية العلوم التطبيقية بجامعة ألاميرة نورة

 197 تحصين منسوبي جامعة نورة بلقاح إلانفلونزا

 198 ”دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري “ألاميرة نورة تفتح باب التسجيل بملتقى  جامعة

 199 في جامعة ألاميرة نورة” كهربائية القلب ” ندوة حول 

 200 «سالمة أسرتي»تتعاون مع جامعة نورة إلطالق برنامج « هللا يعطيك خيرها»

 201 الجامعي في جامعة ألاميرة نورة اختتام فعاليات يوم ألاشعة بمستشفى امللك عبدهللا

 202 إطالق جائزة لرؤساء ومديري الجامعات بدول الخليج

 203 جامعة ألاميرة نورة تحدد ألاولويات البحثية لكلية التربية

  صحيفة وتني

 204 تأسيس الجمعية السعودية لتعليم طب ألاسنان في جامعة ألاميرة نورة 

  وطني السعودية

 205 ث العلوم الصحية في جامعة ألاميرة نورة يدشن التقويم ألاكاديميمركز أبحا

  صحيفة رصد

بـ #جامعة_ألاميرة_نورة الاثنين ” دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري “حرم #ولي_العهد ترعى ملتقى 

 القادم

206 

 صحيفة التحلية
 

عي الفكري بجامعة الاميرة نورة إلاثنين دور الخدمة إلاجتماعية والو ” ترعى ملتقى ” حرم ولي العهد 

 القادم

208 

  غاية

 209 مركز أبحاث العلوم الصحية في جامعة ألاميرة نورة يدشن التقويم ألاكاديمي

 211 كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة تقيم فعالية )أغلق عينيك(

 212 “عيش السعودية ” جامعة ألاميرة نورة تستضيف أولى رحالت برنامج 

 213 جامعة ألاميرة نورة تعلن عن إطالق أول جمعية سعودية لتعليم طب ألاسنان

 صحيفة منرب
 

 214 تأسيس الجمعية السعودية لتعليم طب ألاسنان في جامعة ألاميرة نورة

 214 للعناية باألطفال ذوي الاحتياجات الخاصة” أنا متمكن“جامعة نورة تطلق مبادرة 

 صحيفة الدوادمي
 

 215 ركز امللك سلمان ألمراض الكلى ينظم فعالية اليوم العاملي لسرطان الثديم

 صحيفة السعودية اليوم
 

 217 #جامعة_نورة تقدم دورات اللغة العربية للمقيمات

 218 ”دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري “جامعة ألاميرة نورة تفتح باب التسجيل بملتقى 
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 219 ’’روح الحياة و ابتسامة املستقبل’’ ي باليوم العاملي للطفل جامعة ألاميرة نورة تحتف

 صحيفة املصدر
 

 221 مركز أبحاث العلوم الصحية في جامعة ألاميرة نورة يدشن التقويم ألاكاديمي

 صحيفة فيفاء
 

 223 ”دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري “تفتح باب التسجيل بملتقى ” جامعة نورة

 224 “سالمة أسرتي “تتعاون مع جامعة ألاميرة نورة إلطالق برنامج ” ك خيرهاهللا يعطي“

 226 للعناية باألطفال ذوي الاحتياجات الخاصة” أنا متمكن“جامعة نورة تطلق مبادرة 

 صحيفة اململكة اليوم
 

 227 ”دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري “جامعة ألاميرة نورة تفتح باب التسجيل بملتقى 

 صحيفة تواصل
 

 228 %14في تعليم الرياضيات يرفع مستوى الطالب « الانفوجرافيك»دراسة: دمج 

 صحيفة مال
 

 230 محاسبات املستقبل

 233 مجلس الغرف السعودية ينظم دورات تدريبية لطالبات القانون بجامعة الاميرة نورة

 صحيفة املسار
 

 234 ألاميرة التوعوية بجامعة” نبراس“انطالق فعاليات 

 صحيفة قضايا
 

 236 ملكافحة املخدرات” نبراس“انطالق املرحلة الثانية من مشروع 

 صحيفة إنماء
 

 238 «سالمة أسرتي»تتعاون مع جامعة ألاميرة نورة إلطالق برنامج « هللا يعطيك خيرها»

 240 ملتقى الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري في جامعة نورة

  صحيفة إنجاز

 243  "هللا يعطيك خيرها" تتعاون مع جامعة ألاميرة نورة إلطالق برنامج "سالمة أسرتي"

 صحيفة ينبع
 

 245  "هللا يعطيك خيرها" تتعاون مع جامعة ألاميرة نورة إلطالق برنامج "سالمة أسرتي"

 صحيفة الكسر
 

 247  "مة أسرتيهللا يعطيك خيرها" تتعاون مع جامعة ألاميرة نورة إلطالق برنامج "سال "

 صحيفة أخبار العويقلية
 

 249  "هللا يعطيك خيرها" تتعاون مع جامعة ألاميرة نورة إلطالق برنامج "سالمة أسرتي"
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 صحيفة عسري
 

 251  "هللا يعطيك خيرها" تتعاون مع جامعة ألاميرة نورة إلطالق برنامج "سالمة أسرتي"

 صحيفة الرآي
 

 253  "ن مع جامعة ألاميرة نورة إلطالق برنامج "سالمة أسرتيهللا يعطيك خيرها" تتعاو "

 255 جامعة ألاميرة نورة تعلن عن اطالق جائزة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي

 صحيفة الخليج نيوز
 

 256  "هللا يعطيك خيرها" تتعاون مع جامعة ألاميرة نورة إلطالق برنامج "سالمة أسرتي"

 نباءصحيفة أ
 

 258 للعناية بأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة« أنا متمكن»جامعة نورة تطلق مبادرة 

 صحيفة الخرج اليوم
 

 260  "هللا يعطيك خيرها" تتعاون مع جامعة ألاميرة نورة إلطالق برنامج "سالمة أسرتي"

 ة مباشرصحيفة االخباري
 

 262 طالب روضة جامعة ألاميرة نورة يزورون املجمع ألاوملبي بالرياض

 صحيفة الحدث
 

 263 جامعة ألاميرة نورة تحدد ألاولويات البحثية لكلية التربية لدعم الحراك العلمي والبحثي

 صحيفة نبض الحدث
 

 265 ”ابتسامة املستقبلروح الحياة و ” جامعة ألاميرة نورة تحتفي باليوم العاملي للطفل 

 صحيفة سكب
 

 266 ” .روح الحياة و ابتسامة املستقبل” جامعة ألاميرة نورة تحتفي باليوم العاملي للطفل 

 القناة الثقافية
 

 267 جامعة ألاميرة نورة تحتفي باليوم العاملي للطفل " روح الحياة و ابتسامة املستقبل"

 مجلة عناية
 

 268 صحية في جامعة ألاميرة نورة يدشن التقويم ألاكاديميمركز أبحاث العلوم ال

 مجلة الضاد للغة العربية
 

 269 جامعة نورة بالسعودية تقدم دورات اللغة العربية للمقيمات

 مجلة نبض
 

 270 تأسيس الجمعية السعودية لتعليم طب ألاسنان في جامعة ألاميرة نورة

 مجلة طب األسنان وصحة الفم
 

 271 جمعية السعودية لتعليم طب #ألاسنان في جامعة ألاميرة نورةتأسيس ال

http://www.anbaanews.com/archives/40717
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 لها أون الين
 

 272 أيام: ملتقى "دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري" في جامعة نورة3يستمر 

 مجلة هي
 

 274 نورةألاميرة في جامعة  "الوعي الفكري "حرم ولي العهد ترعى ملتقى 

 مجلة سيدتي
 276 ج أسنان محدودي الدخلإطالق تطبيق لعال 

 277 جامعة نورة تشارك بــ "أنِت الحياة" في التوعية بسرطان الثدي

 278 جامعة نورة تحتفل باليوم العاملي لـ "العصا البيضاء"

 279 جامعة ألاميرة نورة تحتفي بـ "يوم الطفل"

 280 اعتماد اتفاقية تفعيل الرياضة النسائية في "جامعة نورة"

 ية النشر يف الصحف إحصائ  
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 م 2016 نوفمبر 2-هـ 1438 صفر 2 األربعاء

مركز أحباث العلوم الصحية يف جامعة األمرية نورة يدشن التقويم 

 األكادميي

 

مركز أبحاث العلوم الصحية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن إلاعالن فعاليات التقويم ألاكاديمي دشن 

هـ، الذي يهدف لتدريب أعضاء هيئة التدريس والباحثات الناشئات من طالبات الجامعة  1438لهذا العام الدراس ي 

رات من منسوبي املستشفى الجامعي على مها في الكليات الصحية الخمسة باإلضافة إلى الباحثين إلاكلينيكيين

دة رات املعتمالبحوث الطبية ألاساسية واملتقدمة خالل تدريب مكثف مشمول باملحاضرات، ورش العمل، والدو 

(، حيث يعتبر مركز أبحاث العلوم الصحية من ضمن CME)اعتمادات التعليم الطبي املستمرمن الهيئة السعودية

ي جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، وهو كيان مؤسس ي يسعي لتحقيق رؤية عدة مراكز أبحاث متعددة ف

الجامعة، بتشجيع ثقافة إلابداع والتميز والابتكار، وبراءات الاختراع عن طريق بناء عالقات مميزة  تواستراتيجيا

،
ً
ثية وإنشاء املعامل البح ومؤثرة مع الباحثين والشركاء، وقطاع ألاعمال واملجتمع وذلك بتعزيز دعم البحوث ماليا

  املتخصصة.

ويكرس املركز جهوده ملتابعة ودعم أهداف البحث العلمي لتحسين الصحة، الوقاية ،معالجة ألامراض، إضافة 

إلى كونه يلعب دور مزدوج من حيث تقديم خدماته باعتباره محور للبحوث الطبية العلمية من جهة وتوفيره لبيئة 

ثين من أعضاء هيئة التدريس والباحثات الناشئات من طالبات الجامعة باإلضافة بحثية مدعمة ومعززة للباح

إلى الباحثين إلاكلينيكيين من مستشفى امللك عبد هللا الجامعي من جهة أخرى ، كما يهدف لدعم حركة البحث 

فة في مجال العلمي، وتعزيز التنمية الصحية العلمية بما يحقق ألاهداف الوطنية عامة، وكذلك إثراء املعر 

الدراسات الطبية ودراسات صحة املرأة بشكل خاص، ودعم التعاون وتوثيق العالقات بين الباحثين في داخل 

http://spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1554559
http://spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1554559


11 

  اململكة وخارجها.

وقد تم تصميم التقويم ألاكاديمي لكل من الباحثات الناشئات من طالبات الجامعة والباحثين والباحثات من 

كلية  -التدريس في الكليات الصحية الخمسة ) كلية الطب البشري  منسوبي املستشفى الجامعي وأعضاء هيئة

كلية التمريض( وإدراج فعالياته بعد دراسة  –كلية الصيدلة  –كلية طب ألاسنان  –الصحة وعلوم التأهيل 

دقيقة لتوقعات وتطلعات الباحثات والباحثين لهدف تأسيس بنية تحتية صلبة لثقافة البحث العلمي وتوسيع 

 إلثراء املعرفة في مجال البحوث الصحية.آفاقه و 
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 م 2016 نوفمبر 2-هـ 1438 صفر 2 األربعاء

معهد تعليم اللغة العربية جبامعة األمرية نورة يواصل دوراته يف عامه 

 اخلامس

 

في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن خالل العام الدراس ي دشن معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها 

مشروعا رائدا بمسمى ) إثراء وعطاء( بالتعاون بين وكالة الشؤون التعليمية باملعهد ووكالة  1437/ 1436املنصرم 

اء، ضالتطوير والجودة، حيث يتسم هذا املشروع بالتخطيط الدقيق املبني على دراسة الاحتياجات التدريبية لألع

وتبادل الخبرات املكتسبة واملميزة باالبتكار في التدريس والتقويم، وفي هذا إلاطار يتم تنظيم مجموعة من اللقاءات 

العلمية التي تحضرها ألاعضاء ويستضاف لكل لقاء أحد ألاعضاء لعرض تجربة ناجحة أو فكرة مهنية أو إلجراء 

ساق ثاٍن ملشروع إثراء وعطاء مجموعة من الدورات عصف ذهني حول قضية تعليمية، كما يتم تنظيم في م

التدريبية املصنفة لثالثة مسارات ذات عالقة بالتخصص وتهدف هذه الدورات إلى تكوين مجموعات متخصصة 

تتأهل بعد ذلك ألن تتشكل في املعهد دوائر استشارية من متخصصات علم اللغة التطبيقي واملعهد بذلك يكّون 

  لكافة متطلبات التخصص . بيت خبرة رائد وشامل

ويقدم املعهد برنامج الدورات التعليمية لتعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها لتزايد الطلب على تعلم اللغة 

العربية من قبل املقيمات ، وهو برنامج قوي البنية العلمية، تقوم على تنفيذه نخبة من أعضاء هيئة التدريس 

ربية لغة ثانية، ويقدم هذا البرنامج تلبية لإلقبال املتزايد على تعلم اللغة العربية املتخصصات في تعليم اللغة الع

من املقيمات ضمن مسارين يتوافقان مع أهداف املتقدمات هما تعليم اللغة العربية ألغراض التواصل الحياتي، 

وترتكز الدورات على تدريس وتعليم اللغة العربية ألغراض خاصة )دبلوماسية، تجارية ، أكاديمية ، ثقافية ( ، 

مهارات اللغة العربية ألاربع مدمجة بعناصرها من صوتيات ومفردات وتراكيب نحوية بشكل تكاملي، وقد دشنت 

 
ً
املرحلة ألاولى من البرنامج لتعليم اللغة العربية ألغراض التواصل من خالل دورتين تدريبين، وقد حققت نجاحا

، والزال املعهد يستقبل ا
ً
لطالبات لاللتحاق بالبرنامج ألغراض التواصل، وستكون املراحل القادمة لتعليم ملموسا

اللغة العربية ألغراض خاصة، ويهتم البرنامج بتعريف امللتحقات به بالثقافة السعودية، عن طريق تعليم اللغة 

http://spa.gov.sa/1554577
http://spa.gov.sa/1554577
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: ألاماكن  من خالل املواقف، فمن خاللها تتعرف الطالبة على جوانب متعددة من الثقافة السعودية مثل

  التاريخية، وعادات الضيافة.

-Inst-non-arabicوملزيد من املعلومات عن الدورات املقدمة يمكن التواصل عبر الايميل التالي: 

ECTA@pnu.edu.sa.  

دولة حول العالم للدراسة في 40بالذكر أن املعهد في عامه الخامس مستمر باستقبال طالبات من أكثر من  الجدير 

بلوم، الذي يرتكز على أحدث الاستراتيجيات التدريسية، و تطوير برامج املعهد التعليمية بما يتوافق مع برنامج الد

 مستجدات التخصص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 م 2016 نوفمبر 3-هـ 1438 صفر 3 الخميس

 للتوعية مبرض سرطان الثديمحلة " أنتِ احلياة " يف جامعة األمرية نورة 

 

نظمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بالكليات الصحية حملة " أنِت الحياة " للتوعية بمرض سرطان 

 مع شهر أكتوبر العالمي للتوعية بسرطان الثدي،
ً
وبات واستهدفت جميع منس الثدي، واستمرت ملدة أسبوع تزامنا

طالبات الكليات الصحية يحملن شعارات توعوية كـ " ال تحتاري .. ال تترددي.."  وافتتحت الحملة بمسيرة الجامعة.

  حتى مكان الحملة في مركز خدمات الطالبات.

وتضمنت الحملة العديد من البرامج واملحاضرات شاركت فيها محاضرات من داخل وخارج الجامعة كاملدربة أمة 

مية العمودي والالتي قدمن من جدة بهدف املشاركة في الحملة، باهلل باحاذق مدربة التاي تش ي، والبروفسورة سا

  وقدمت محاضرة بعنوان "تعرفي على حقوقك الصحية.

كما شاركت جهات أخرى من داخل وخارج الجامعة بأركان توعوية حملت الكثير من املعلومات القيمة بأساليب 

خصصن طاولة مجهزة باأللوان الخشبية  شيقة، كركن فريق إنسان نقي من كلية الصحة وعلوم التأهيل حيث

ودفتر التلوين وتكلمن عن فائدة التلوين في تصفية الذهن و لراحة ألاعصاب وتخفيف الضغوط وذلك لعالقة 

الراحة النفسية في التقليل من إلاصابة بمرض سرطان الثدي، باإلضافة إلى تعبئة نموذج استشاره، وشاهد الزوار 

 يتكلم عن اختراع جديد يكشف إلاصابة عن سرطان في ركن السنة التأسيسية ا
ً
 مرئيا

ً
ملزين باللون الوردي عرضا

ومن خارج الجامعة شاركت املديرية العامة للشؤون الصحية وجامعة امللك سعود  الثدي عن طريق الدموع.

ان سرطوجامعة الفيصل وجمعية زهرة، ومركز عبداللطيف الذي شارك بالعيادة املتنقلة للكشف املبكر عن 

وفي ختام الحملة نظمت كلية الصحة وعلوم التأهيل بالتعاون  الخدمات.الثدي وتواجدت لعدة أيام أمام مركز 

مع عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر الشريط الوردي البشري في الساحة الخضراء حيث شارك في تكوين 

لكبرى في مركز خدمات الطالبات لحضور الحفل الشريط الوردي جميع طالبات الجامعة، ثم توجهن إلى القاعة ا

  الختامي.

وعبرت رئيسة الحملة الدكتورة نسرين العواجي عن شكرها وامتنانها لكل املشاركين واملنظمين لهذه الحملة 

 باعتبارها حملة إنسانية نبيلة تخدم مجتمعنا.

http://spa.gov.sa/1554968
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 م 2016 نوفمبر 5-هـ 1438 صفر 5 السبت

كلية الرتبية جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تقيم فعالية )أغلق 

 .(عينيك

 

د( التابع ملركز الخدمات املساندة 
ُ

أقامت كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بنادي )أش

الوصول الشامل فعالية بعنوان )أغلق عينيك( وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعصا البيضاء، تحت وبرنامج 

  شعار "العصا البيضاء" العتبارها رمز الانجاز والاستقاللية لذوي إلاعاقة البصرية.

 ملا تبذله الجامعة من جهود للوفاء بمسئولياتها الاجتماعية نح
ً
ياجات و فئة ذوي الاحتوتأتي هذه الفعالية امتدادا

الخاصة ورفع مستوى الوعي لدى الطالبات بكيفية التعامل مع هذه الفئة، ومن هذه الجهود إنشاء النادي 

د( والذي تتمثل رؤيته في إنهاء العزلة الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تعريف 
ُ

الطالبي )أش

ات الخاصة وتكوين صداقات بينهم لتشجيعهم على املشاركة الطالبات الجامعيات بزميالتهن من ذوي الاحتياج

  التامة في املجتمع بإقامة الفعاليات والرحالت والبرامج الداعمة والشيقة.

د( إلى تحقيق الدمـج لطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة بأفضل صورة ممكنة بما يضمن لهم 
ُ

ويهدف نادي )أش

نشطة والخدمات املتوفرة، إشراك طالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في املشاركة إلايجابية في مختلف البرامج وألا

ألانشطة املختلفة، الاهتمام باالحتفاالت واملناسبات العاملية، إعداد الوسائل إلاعالمية التوعوية وإقامة املعارض 

ات الاحتياج الهادفة لتوضيح حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، التعرف علي اهم الصعوبات التي تواجه طالبات

الخاصة، الاسهام في التعريف بقضايا الاحتياجات الخاصة وانعكاساتها على املجتمع، وحث الطالبات على كيفيه 

  التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

 من هذه ألاهداف قام النادي من خالل فريق سواعد التطوعي 
ً
الذي يضم تخصصات متنوعة )لغات -و انطالقا

وباستضافة جمعية املكفوفين الخيرية )كفيف( بتنظيم -اصة، خدمة اجتماعية، علم نفس( وترجمة، تربية خ

فعالية )أغلق عينيك( ، وشملت الفعالية تعريف الطالبات بالعصا البيضاء ولغة برايل من خالل عرض 

ة و تجربة يالبروشورات واللوحات الحائطية وبعض الكتب واملطبوعات بلغة برايل باللغتين إلانجليزية والعرب

http://spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1555786
http://spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1555786
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العصا البيضاء، وذلك بهدف إيصال معاناة وإحساس ذوي إلاعاقة البصرية لطالبات الجامعة، كما تم التعريف 

بخدمات جمعية املكفوفين الخيرية )كفيف( وخدماتها املقدمة لذوي إلاعاقة البصرية، والتعريف بالخدمات التي 

مل ملنسوبات الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة يقدمها مركز الخدمات املساندة وبرنامج الوصول الشا

 وألامراض املزمنة.
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 م 2016 نوفمبر 7-هـ 1438 صفر 7 اإلثنين

 ( جامعة األمرية نورة تستضيف أوىل رحالت برنامج ) عيش السعودية

 

جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن اليوم، وفًدا من مدارس جازان ألاهلية في زيارة تأتي ضمن برنامج استقبلت 

 ملا تقدمه الجامعة من خدمات متمثلة في عمادة شؤون الطالبات، ثم 
ً
)عيش السعودية(، حيث قدم للوفد شرحا

  وجه إلى مركز الدعم والخدمات الطالبية.قام الوفد بجولة في املكتبة املركزية والتعريف بمرافقها، بعد ذلك ت

وفي نهاية الجولة تم تبادل الهدايا التذكارية حيث أبدى الوفد إعجابه بالجامعة وما تقدمه من خدمات للطالبات 

  سعيا في توفير بيئة جامعية داعمة محفزة.

( ر في برنامج )عيش السعوديةوتأتي هذه الجولة كأولى الرحالت ضمن خطة تبنتها الهيئة العامة للسياحة وآلاثا

الذي يهدف إلى تقوية املواطنة وارتباط املواطن بالوطن من خالل تمكين وتعريف الشباب عن قرب على تراث 

وطنهم الحضاري الذي تعّبر عنه آالف املواقع التاريخية، ويعتمد البرنامج بشكل رئيس ي على الرحالت كأهم الوسائل 

ة املواطن بوطنه، فاململكة مفعمة بالشواهد التي تؤكد عمق تاريخها وتميز التي يمكن أن تحقق تعزيز عالق

 حاضرها، وإلامكانات الهائلة ملستقبل زاهر بإذن هللا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1556037
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 م 2016 نوفمبر 9-هـ 1438 صفر 9 األربعاء

 دورات يف اإلنعاش القلبي جبامعة األمرية نورة

 

 من دورات إلانعاش 
ً
أقام مركز املحاكاة وتنمية املهارات التابع ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي ، عددا

القلبي املجانية تحت شعار " إنعاش رئوي للعائلة وألاصدقاء أي وقت " ، وذلك في جامعة ألاميرة نورة بنت 

  عبدالرحمن .

متدرب ومتدربة ، تم تعريفهم بمبادئ  3000وتم خالل هذه الدورات التي استمرت ستة أشهر ، تدريب أكثر من 

ّضع ، والتعريف بجهاز إزالة  CPRإلانعاش القلبي الرئوي  ، واستعراض كيفية القيام باإلنعاش القلبي للكبار والرُّ

ورات التطبيق العملي التفاعلي للمهارات من قبل ( ، وكيفية استخدامه ، كما تم في الدAEDالرجفان آلالي )

املشاركات ، بإشراف عدد من املدربات ، و تم توظيف أحدث وسائل التدريب العملي ، حيث تدّرب املشاركون على 

ظهر للمتدرب مدى صحة تطبيقه للمهارات الالزمة .
ُ
  الدمى التفاعلية بأحدث املواصفات ، التي ت

ملركز املحاكاة وتنمية املهارات منال الناصر أن الهدف من الدورات هو رفع قدرة أفراد وأوضحت املدير التنفيذي 

املجتمع للتعامل مع الحاالت الطارئة ، وأن إلانعاش القلبي الرئوي يعد مهارة أساسية للحفاظ على الحياة"، مؤكدة 

م كيفية طلب املساعدة ، فالتدخل ضرورة وجود شخص واحد على ألاقل في املنزل على دراية بهذه املهارة ، ويعل

  السريع إلنعاش القلب يزيد من فرص نجاة ضحايا توقف القلب .

وأشارت الناصر إلى أن الدورات استهدفت املعلمات في الحضانة واملدارس ،والعاملين باملجال الصحي والزوار ،وهي 

  فئة مهمة وأساسية في أي مجتمع للتدخل السريع في حاالت الطوارئ .

ن جانبه بين املدير العام التنفيذي ملركز املحاكاة الدكتور أحمد أبو عباة ، أن املركز يعد أحد أكبر مراكز املحاكاة م

قاعة تدريبية ، وأحدث أجهز  15واملهارات السريرية على املستوى املحلي وإلاقليمي والعالمي ، ويضم ما يقارب 

اكاة العمليات الجراحية املعقدة وأقسام للنساء والوالدة ، املحاكاة املتقدمة ، إضافة إلى غرف مخصصة ملح

وحاالت إلانعاش القلبي والعناية الفائقة واملركزة ،عالوة على ذلك توفر أنظمة صوتية ومرئية إلكترونية بأحدث 

 التقنيات املتقدمة .

 

http://spa.gov.sa/1556749
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 م 2016 نوفمبر 10-هـ 1438 صفر 10 الخميس

 تأسيس اجلمعية السعودية لتعليم طب األسنان يف جامعة األمرية نورة

 

تطلق كلية طب ألاسنان بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الجمعية السعودية لتعليم طب ألاسنان في الشرق 

ابتسام بنت محمد املاض ي، حيث صدرت موافقة ألاوسط برئاسة عميدة كلية طب ألاسنان بالجامعة الدكتورة 

  معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل على تأسيس الجمعية .

وأوضحت رئيسة اللجنة التأسيسية الدكتورة ابتسام بنت محمد املاض ي إن هذه الجمعية هي ألاولى من نوعها 

التبايني  ائل الحديثة بين املهتمين بتعليم طب ألاسنان والتعليمإقليميا وتهتم بتحفيز وإنتاج وتبادل املعلومات والوس

بين مختلف التخصصات الصحية والتواصل مع جمعيات تعليم طب ألاسنان العاملية، مشيرة إلى دعم التعليم 

املبتكر املبني على أسس علمية صحيحة والبحوث النوعية املبنية على معايير تنافسية في جميع املجاالت والتي 

ل التطبيق الاستراتيجي للتعليم الحديث و تحقيق الريادة العلمية واملهنية.
ّ
  تشك

وأكدت املاض ي أن الجمعية السعودية لتعليم طب ألاسنان تهدف إلى مواكبة التطورات في مجال املناهج التعليمية 

تقييم، كما التدريب وال والبحثية وتكنولوجيا املعلومات وفي املجال إلاكلينيكي وتحسين أساليب واستراتيجيات

 تعمل على تعزيز التعاون املحلي وإلاقليمي والدولي مع جمعيات التعليم الطبي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1557324
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 م 2016 نوفمبر 10-هـ 1438 صفر 10 الخميس

التطبيقية يف جامعة األمرية عقد اللقاء الثاني للجمعية السعودية للعلوم 

 نورة
 

أقامت الجمعية السعودية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس اللقاء الثاني 

برعاية صاحبة السمو امللكي ألاميرة عبير بنت سلطان بن عبدالعزيز وبحضور وكيلة الجامعة للدراسات العليا 

دى الوهيبي وعميدة كلية العلوم الدكتورة أريج الغرير وأعضاء الهيئة التعليمية والبحث العلمي الدكتورة ه

  وإلادارية والطالبات وذلك في قاعة املؤتمرات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن.

واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية لألستاذ املساعد بقسم ألاحياء بكلية العلوم الدكتورة هيفاء القحطاني ثم ألقت 

كلمة الجمعية السعودية للعلوم التطبيقية أستاذ الوراثة بقسم ألاحياء بكلية العلوم ورئيس مجلس إدارة 

الجمعية الدكتورة دجانة ألايوبي حيث شكرت فيها راعية اللقاء على حضورها وتشريفها وأعضاء مجلس إدارة 

شريفين ودية وفق توجيهات خادم الحرمين الالجمعية وعضواتها لتفعيل التعليم التطبيقي في اململكة العربية السع

للعمل معا لتحريك عجلة العلم واتساع الرقعة الثقافية  -حفظه هللا -امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

العلمية التطبيقية ليصل صداها للعالم لرفعة شأن وطننا الغالي، كما وجهت شكرها للطالبات الالتي كن محور 

هن من خالل الدورات والورش التدريبية وملا لهن من دور في إنجاح مهام الجمعية واشراك اهتمام الجمعية لتطوير 

طالبات كلية العلوم كعضو فعال في اعداد هذا اللقاء والعمل بكافة لجانه الفرعية ودعوتهن ملزيد من العطاء 

  والتطوير والابتكار لينلن النصيب ألاكبر من ثمار نجاح هذه الجمعية.

وبي الحضور لالنخراط واملساهمة في تنمية الجمعية والتشجيع على الشراكات الاستراتيجية والاستثمار ودعت ألاي

والنهوض بالوطن للمساهمة في تنميته، مؤكدة على الهدف ألاسمى للجمعية هو بناء جيل مبتكر، مبدع وطموح 

  .2030ام يرفع من نهضة الوطن ليحقق أحد أهداف رؤية اململكة العربية السعودية لع

وعبرت راعية الحفل ألاميرة عبير بنت سلطان في كلمة لها عن سعادتها في املشاركة في هذا املحفل العلمي في أرض 

العلم الشامخة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، وقالت: إن ما وصلنا إليه آلان من إنجازات ماهي الا تتابع 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1557601
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1557601
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ر املرأة السعودية وإنجازاتها العظيمة التي سجلت في مختلف املحافل إلنجازات العلماء املسلمين، مثنية على دو 

  العلمية.

تالها عرض فيلم تعريفي عن الجمعية قدمتها الدكتورة دجانة ألايوبي والذي تحدثت فيه عن نشأة الجمعية 

هـ وتم 1436 ومقرها كلية العلوم بقرار من مجلس جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في ربيع الثاني من عام

تشكيل لجنة تأسيسية للعمل على تشكيل الجمعية العمومية ومجلس إلادارة الكترونيا ليضم نخبة من أعضاء 

الهيئة التعليمية من كلية العلوم وخارجها، وتكمن رسالة الجمعية في تطوير املختصين وإنتاج تطبيقات عملية 

 علوم الرياضية والحاسب والعلوم الصحية والهندسة.وصناعية في تخصصات ألاحياء والفيزياء والكيمياء وال

كما سلط الضوء على أنشطة الجمعية والتي تتضمن إيجاد الشراكة بين املؤسسات على اختالفها وألافراد املعنيين 

بتطور العلوم التطبيقية وتوعية الرأي العام بما يتعلق باستخدام العلوم املتجددة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني 

البيئة، باإلضافة إلى احياء املؤتمرات واملعارض والحلقات العلمية التي تسعى إلى تحقيق ألاهداف العامة و 

للجمعية، وتأليف وترجمة الكتب وألابحاث في جميع مجاالت العلوم التطبيقية، كما تم انشاء قاعدة بيانات 

وتم التعريف بالجمعية وأهدافها على نطاق  لجميع ألاعضاء املشاركين بالجمعية واعداد مجلة الكترونية دورية،

أوسع في جامعة ألاميرة نورة ومستشفى امللك خالد الجامعي، وإقامة مجموعة من الدورات وورش العمل منذ 

  تأسيسها وحتى آلان.

وقدمت الجمعية في اللقاء عرضا علميا عن )املنسوجات الذكية( طرحت فيه أفكارا مبتكرة في مجال املنتجات 

  يدة والابتكارات العلمية التي من شأنها خدمة البشرية وتحسين جودة حياة الانسان.الجد

 DNAوقدمت طالبات جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن لوحة استعراضية رمزية ملحاكاة الحامض النووي 

  ألهميته وما أودع هللا فيه من معجزات.

كانة مهمة سلط عليها الضوء في فيلم عرض فيه قائمة بأسماء ولالبتكارات السعودية الحائزة على جوائز عاملية م

الباحثين والعلماء السعوديين الذين كان إلنتاجهم العملي صدى واسعا في املحافل العاملية، كما تم عرض فيديو 

  توضيحي ألحد الفتوحات العلمية عند العرب املسلمين وهو )الاسطرالب( .

إنشادية في أوبريت )نورة( أعد كلماتها وأدتها نخبة من طالبات جامعة ألاميرة واختتم اللقاء بتقديم لوحة شعرية 

 نورة بنت عبدالرحمن وضحت دور املرأة في تاريخ اململكة العربية السعودية.
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 م 2016 نوفمبر 14-هـ 1438 صفر 14 اإلثنين

جامعة األمرية نورة تفتح باب التسجيل مبلتقى "دور اخلدمة االجتماعية 

 "والوعي الفكري

 

دعت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الخدمة الاجتماعية الراغبين في حضور ملتقى "دور الخدمة 

لى بوابة الجامعة إلالكترونية هـ التسجيل ع1438/  3/ 6الاجتماعية والوعي الفكري" الذي سيقام يوم الاثنين 

  ، .http://www.pnu.edu.sa/arr/Conferences/SocialForum/Pages/About/Overview.aspxعبر الرابط: 

ويهدف امللتقى الذي يستمر ثالثة أيام إلى تعزيز الوعي الفكري والتوجهات املستقبلية لدى الشباب، والتعريف 

ي الفكري ملواطنيها ومهددات الوعي الفكري، إضافة إلى تحديد مستجدات بجهود اململكة في تعزيز وحماية الوع

ألابحاث العلمية لتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب والشابات، فيما سيشهد امللتقى مشاركة نخبة من املتحدثين 

  ألاكاديميين واملهنيين املتخصصين والخبراء في "دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري".

ق امللتقى إلى جهود اململكة في تعزيز الوعي الفكري، ودور الجامعات وعضوات هيئة التدريس في تعزيز وسيتطر 

الوعي الفكري، وتجربة جامعة ألاميرة نورة في رفع الوعي الفكري لدى الطالبات ومنسوبات الجامعة، باإلضافة إلى 

لفكري، واملهددات وألاخطار على الشباب، وأثر دور الخدمة الاجتماعية وتوجهاتها املستقبيلة في تعزيز الوعي ا

  استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على القيم وألامن الفكري لدى الطالبات.

وأفادت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جميلة بنت محمد اللعبون، أن املبادرة ماهي إال انطالقة لرؤية 

ى ال يعادلها ثروة مهما بلغت في شعب طموح معظمه من الشباب فهو ، وهي تؤمن أن ثروتها ألاول2030اململكة 

فخر بالدنا وضمان مستقبلها، مشيرة إلى دور الخدمة الاجتماعية كمهنة تسعى لتحقيق ألامن والاستقرار والتقدم 

د اوتساهم في الكشف عن مهددات ألامن وتوعية املجتمع بهذه املهددات ملحاولة التخفيف منها على جميع أفر 

 املجتمع.

 

 

http://spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1558284
http://spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1558284
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 م 2016 نوفمبر 16-هـ 1438 صفر 16 األربعاء

جامعة نورة تطلق مبادرة "أنا متمكن" للعناية باألطفال ذوي االحتياجات 

 اخلاصة

 

ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، وهو أحد فرق وحدة  نظم فريق "تمكين" من كلية الصحة وعلوم التأهيل بجامعة

املبادرات ألاكاديمية واملشروعات املجتمعية بكلية الصحة وعلوم التأهيل، مبادرة )أنا متمكن( في مركز أبطال 

  املعرفة ملدة شهر.

الي مستوى  مويعتني مركز أبطال املعرفة بتدريب وتعليم وتأهيل ألاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة للوصول به

من القدرة على الاعتماد على أنفسهم، وذلك من خالل أركان مختلفة تعينهم على أداء مهامهم اليومية باستقاللية 

 معتمدين على انفسهم، بطريقة مسلية، حيث جاءت ألاركان مزينة وملونة، بحيث يختلف كل ركن عن آلاخر.

ينا فهمي حماد أن املبادرة تحقق رؤية ورسالة الكلية في وأوضحت عميدة كلية الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة ل

نشر وتعزيز العمل التطوعي لدى طالبات كلية الصحة وعلوم التأهيل ، منوهة بجهود الطالبات التي جعلت من 

 لألعمال التطوعية .
ً
 الكلية رائدة وأنموذجا
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 م 2016 نوفمبر 16-هـ 1438 صفر 16 األربعاء

 ندوة حول " كهربائية القلب " يف جامعة األمرية نورة

م مركز املحاكاة وتنمية املهارات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتعاون مع كلية الطب البشري 
ّ
نظ

الجامعي، ندوة علمية عن كهربائية القلب، حيث عملت هذه الندوة على  ومستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز 

تنمية املعرفة لدى طالبات وأعضاء هيئة التدريس في كليات الطب والعلوم الصحية فيما يختص بقراءة وتفسير 

لق ختخطيط القلب، كما هدفت إلى صقل املهارات الالزمة للوصول للتشخيص و العالج املناسب مع التركيز على 

  بيئة تعليمية و تدريبية لتبادل الخبرات و تفعيل التواصل الفّعال بين فريق العمل الطبي .

وتأتي الندوة ضمن ما تقوم به جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن من فعاليات وأنشطة توعوية علمية وعملية 

ي ضمان اتساق املنهاج العلمي الدراس تسعى من خاللها إلى إثراء املجتمع العملي املتخصص واملجتمع بشكل عام ل

  مع التطورات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم بشكل متتابع وسريع .

وأثنت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف، خالل افتتاحها أعمال الندوة، على إقامة مثل 

كليات الطب والعلوم الصحية وتمدهم باملهارات الالزمة هذه الندوات التي تثري القيمة العلمية لشهادات خريجات 

.
ً
 وعامليا

ً
، وتعجل بفرص القبول في برامج الزمالة محليا

ً
  للوصول للتخصص املنشود الحقا

وأعربت وكيلة كلية الطب للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيسة اللجنة العلمية للندوة الدكتورة مها املحيسن، 

كرها وتقديرها للمتحدثين الذين تفانوا في تقديم البرامج العلمية التي غطت مواضيع مهمة من جهتها عن بالغ ش

في كهربائية القلب من تشخيص وعالج كل أنشطة القلب الكهربية، كذلك في مجال القسطرة التداخلية 

فيسيولوجيا  لكهرو والاستجابات القلبية للتنبيه املبرمج للقلب، وشرح أعراضه، وتقييم رسم القلب الكهربي، وا

  ومخاطر التطور املستقبلي لحاالت اضطراب نظم القلب، وتصميم العالجات املناسبة لها .

من جانبها ثّمنت رئيسة اللجنة التنظيمية واملدير التنفيذي ملركز املحاكاة وتنمية املهارات منال بنت عبدالعزيز 

مشاركة من مختلف الجامعات  230دوة، التي حضرهاالناصر، مبادرة كلية الطب البشري في طلب تنظيم هذه الن

والقطاعات، لالستفادة من موارد و إمكانيات مركز املحاكاة و تنمية املهارات، التي تشمل تنظيم الندوات الطبية 

 ألحدث ما 
ً
املتخصصة و تطوير البرامج والدورات املبنية على أساليب املحاكاة في بيئة تدريبية عالية التقنية وفقا

 وصلت له تقنية التعليم الطبي .ت

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1558947
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 م 2016 نوفمبر 17-هـ 1438 صفر 17 الخميس

جملس املراجعة املؤسسي يف جامعة األمرية نورة يهدف لألمان اإلنساني من 

 مجيع النواحي

 

( بجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن الذي يحظى بالدعم إلاداري IRBللمنشأة )يهدف مجلس املراجعة املؤسس ي 

من خالل مكتب ألاعمال النظامية بمركز أبحاث العلوم الصحية التابع ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز 

اعية ، الاجتمالجامعي إلى التحسين والارتقاء بالنواحي الصحية، الوقائية، التشخيصية، العالجية، النفسية

واملعيشية لإلنسان والحفاظ على ألامن و ألامان إلانساني مع مراعاة كرامة إلانسان والعدل وإلاحسان وحفظ 

الحقوق لألفراد واملجتمعات بما يتماش ى مع الشريعة إلاسالمية وتقاليد وعادات دولة اململكة العربية السعودية 

  .2030وتمتشيا مع الرؤية السعودية 

ملجلس بأعضاء مؤهلين بشكل كاف من خالل خبراتهم للقيام باملراجعة و النظر في املقترحات البحثية من ويحظى ا

حيث اتفاقها مع اللوائح والقوانين املتبعة ومعايير السلوك واملمارسة املهنية في إطار التزام منسوبي جامعة ألاميرة 

ة بحسب اختصاصات أعضاءها وبحسب اختالفهم نورة بنت عبد الرحمن بها، بحيث سيتنوع أعضاء هذه اللجن

من حيث الخبرة إلاكلينيكية والعلمية وإلاملام بتوجهات املجتمع املحلي وقيمه وعاداته وذلك لتقييم ألابحاث 

  املقدمة للدراسة والنظر فيها.

عات الشهرية و ساعات شهريا، يكون من ضمنها حضور الاجتما 8ومن املتوقع أن يقض ي أعضاء اللجنة الالتزام بـ 

إلاعداد لهذه الاجتماعات، وذلك للوفاء بالتزامات العضوية، كما أن الانضمام لعضوية لجنة أخالقيات البحث 

العلمي تعني الحصول على فرصة للمساهمة في نجاح البحوث التي تتضمن إجراء تجارب على املخلوقات الحيوية 

لى عاتق اللجنة مسؤولية بالغة ألاهمية لحماية الحقوق في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، كما يقع ع

  إلانسانية لألفراد املشاركين بهذه البحوث.

 IRBمجلس املراجعة املؤسس ي الـ  -مما يذكر أنه تم اعتماد وتسجيل اللجنة املحلية ألخالقيات البحث العلمي 

الحيوية بمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم  بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن لدى اللجنة الوطنية لألخالقيات

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1559749
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هـ، بعد موافقة معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل، تنفيذا لتوجيهات املقام 1437والتقنية في رمضان 

السامي الكريم بتشكيل لجنة على مستوى وطني تهدف إلى وضع ومتابعة تنفيذ معايير وأخالقيات البحوث الحيوية 

للجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية والطبية( ، وتكون شاملة لألخالقيات البحثية والتطبيقية والطبية بمسمى )ا

التي تجرى من قبل جهات طبية مثل املستشفيات ومراكز ألابحاث امللحقة بها وكذلك لألبحاث الحيوية بشكل عام 

جرى في الجامعات ومعاهد البحوث ذات العالقة، وتكون اللجنة تحت أشر 
ُ
اف وإدارة مدينة امللك عبد العزيز التي ت

هـ، جميع 1425/ 6/ 9وتاريخ  180للعلوم والتقنية وبرئاستها، بناء على ما ألزم به قرار مجلس الوزراء املوقر، رقم 

الجهات واملراكز البحثية في اململكة بتشكيل لجنة محلية ألخالقيات البحوث في كل مؤسسة بحثية تخضع إلشراف 

 ألخالقيات الحيوية والطبية ورقابتها.اللجنة الوطنية ل
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 م 2016 نوفمبر 17-هـ 1438 صفر 17 الخميس

 "انطالق فعاليات املرحلة الثانية من احلملة التوعوية ملشروع "نرباس

 

طلق أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات ومديرية منطقة الرياض ملكافحة املخدرات بالتعاون مع جامعة 
ُ
ت

ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن املرحلة الثانية من الحملة التوعوية التثقيفية للمشروع الوطني للوقاية من 

هـ ملدة عام دراس ي كامل، وتنقسم 1438/ 1/ 18وافق املخدرات )نبراس(، حيث بدأت املرحلة ألاولى يوم ألاربعاء امل

هـ، بينما يبدأ الجزء الثاني 1438/ 4/ 20إلى جزئين : جزء في النصف ألاول من العام الدراس ي ينتهي يوم ألاربعاء 

  من الحملة مع بداية الفصل الثاني وتستمر لنهاية العام الدراس ي.

 ملذكرة التفاهم املبرمة وأكدت مديرة إدارة البرامج النسائية هناء 
ً
بنت عبد هللا الفريح، أن الحملة جاءت تفعيال

بين اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات وجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن لإلسهام في الحد من انتشار املخدرات 

  بين أفراد املجتمع.

دريبية ومعرض متحرك، حيث تستهدف وأشارت إلى أنها تضم العديد من املحاضرات وورش العمل والدورات الت

طالبة، باإلضافة إلى منسوبات الجامعة من أعضاء الهيئة التعليمية وإلادارية وموظفات ألامن  11.000أكثر من 

  وألاخصائيات الاجتماعيات والنفسيات بالجامعة.

ا لى ألاعمال التوعوية، وموأكدت الفريح أن ألاصداء إلايجابية املصاحبة للحملة كان لها أثر كبير في إلاقبال ع

تحمله من نشر ثقافة الوقاية وأهمية توظيف البرامج التدريبية للتعزيز القيم الايجابية والتشجيع عليها، وذلك 

ببناء أساس متين من سواعد املرأة فهي نصف املجتمع، مبينة أن جميع تلك الفعاليات تصب في نطاق حماية 

صفة خاصة واملجتمع السعودي عامة من آفة املخدرات، وإكسابهم وتثقيف ووقاية الشباب من الجنسين ب

املهارات الحياتية املناسبة للتصدي لها، وخلق بيئة خالية من املخدرات وتوجيه وسائل إلاعالم وإلاعالن لتعزيز 

  القيم إلايجابية والتشجيع عليها.

 وبرعاية صاحب السمو امللكي« سابك»سية يذكر أن املشروع الذي جاء بمبادرة الشركة الوطنية للصناعات ألاسا

ألامير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية 

يحتوي على ثمانية برامج متنوعة لألسرة والبحوث والدراسات وللتعليم وللشباب،  -حفظه هللا  -ملكافحة املخدرات 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1559698
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، وبرنامج للتواصل الدولي مع الخبراء واملنظمات املتخصصة من خالل الشبكة العاملية املعلوماتية وبرامج إعالمية

عن املخدرات )جناد(، وبرنامج إلاعالم الحديث للوصول السريع ألكبر شريحة من املجتمع، باإلضافة إلى أنه 

 وعالجًيا.سيعطي البعد إلاقليمي والدولي لجهود اململكة في حربها ضد املخدرات أمن
ً
 وتعليميا

ً
 ووقائيا

ً
 يا
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 م 2016 نوفمبر 19-هـ 1438 صفر 19 السبت

اختتام فعاليات يوم األشعة مبستشفى امللك عبداهلل اجلامعي يف جامعة 

 األمرية نورة

 

الفعالية التوعوية بمناسبة اليوم العالمي لألشعة بمستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز اختتمت أمس ألاول 

الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن والتي استمرت ملدة عشرة أيام بمشاركة طالبات كلية الصحة 

  وعلوم التأهيل بالجامعة وعدد من الجهات الحكومية والخيرية والشركات املتعاونة .

وتمحورت الفعالية حول تصوير الثدي ومساهمة ألاشعة في التشخيص املبكر لسرطان الثدي والتطورات التي 

 عن 
ً
 مصغرا

َ
شهدها مجال ألاشعة لتكون أكثر دقة في تشخيص جميع أمراض الثدي، وتضمنت الفعالية متحفا

  سنة. 121تاريخ ألاشعة وبداياتها البسيطة منذ 

قا من الدور الريادي للمستشفى وحرصه على املشاركة في البرامج التي تدعم التوعية وتأتي هذه الفعالية انطال

  والتثقيف للعاملين واملرض ى.

 ألحدث آليات تكنولوجيا ألاشعة أو التصوير الطبي، وتم عرضها تفاعليا عن طريق بروجكتر 
ً
وتضمن املعرض ركنا

 عن السالمة والوقاية من إلاشعاع وامل
ً
واد املشعة باإلضافة الى طرق السالمة قبل وخالل فحص خاص وكذلك ركنا

  الرنين املغناطيس ي.

واشتمل قسم التثقيف عن التصوير الطبي على منشورات تعريفية عن جميع أقسام ألاشعة ومعلومات عن كل 

 فحص يجرى وطريقة التحضير قبل وخالل الفحص.
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 م 2016 نوفمبر 22-هـ 1438 صفر 22 الثالثاء

جامعة األمرية نورة حتتفي باليوم العاملي للطفل " روح احلياة و ابتسامة 

 . "املستقبل
 

عالية ف أقامت كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بنادي الطفولة املبكرة في بهو الكلية اليوم

 20لالحتفاء بروح الحياة و بسمة املستقبل، بالتزامن مع يوم الطفل العالمي ، الذي تحتفي به دول العالم في يوم 

 للتآخي والتفاهم بين أطفال العالم، 
ً
نوفمبر من كل عام بناًء على توصية الجمعية العامة لألمم املتحدة ليكون يوما

هم وإهمالهم واستغاللهم في كثير من ألاعمال الشاقة التي تفوق وللعمل من أجل مكافحة حاالت العنف ضد

 طاقتهم.

وتأتي هذه الفعالية محققة ألهداف الجامعة في تقديم الخدمات التوعوية والاجتماعية والتطوعية في مجال رعاية 

 لجهودها في تطوير رعاية ألام لصغارها واملساهمة في املجتمع املحلي بما 
ً
ة فيه مراكز رعايالطفولة، وامتدادا

هـ النادي الطالبي )نادي الطفولة املبكرة( ، ويهدف إلى اشراك 1435الطفولة وألامومة، حيث انش ئ في عام 

الطالبات للقيام بأدوار فعالة في توعية املجتمع داخل الجامعة وخارجها فيما يتعلق بمجال الطفولة املبكرة، 

لعمل الخدمي والخيري، بناء جسور أعمق من املعرفة العلمية املشاركة باألعمال التطوعية واستشعار قيمة ا

والعملية للطالبة في مجال تخصصها في الطفولة املبكرة، وإتاحة الفرصة ملمارسة أعمال ال منهجية تسمح 

  للطالبات بالتطوير.

جتماعية، املهنية و الا وشارك الطالبات في الفعالية بمجموعة من ألاركان و ألانشطة املتنوعة بهدف تنمية مهاراتهن 

واكسابهن املزيد من املعارف العلمية و العملية في مجال تخصصهن، باإلضافة إلى إدخال البهجة والسرور لألطفال 

الذين تمت استضافتهم من روضة الديوان، حيث أقيمت لهن مسرحية، ركن الطباخ الصغير، ركن الرسم على 

الترفيهية واملسابقات املتنوعة، وأركان توعوية لألمهات وجميع  الوجه، ركن أصنع بيدي، مجموعة من ألالعاب

  املهتمين بالطفولة والتربية من منسوبات الجامعة.

وإلثراء املعرفة املهنية الارتقاء باملعرفة العلمية في مجال الطفولة ونشرها بين الناس بما يتيح لألطفال بيئة تربوية 
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، كان هناك حضور 
ً
 سليما

ً
 للجمعية العلمية السعودية لرعاية الطفل، وهي جمعية علمية تضمن لهم نموا

ً
 بارزا

ً
ا

منبثقة من جامعة ألاميرة نورة وتعنى بإثراء املعرفة في مجال رعاية الطفولة من خالل تنمية الفكر العلمي و املنهي 

  فل.في مجال تربية ألاطفال ورعايتهم، وتقديم الاستشارات العلمية للجهات املعنية برعاية الط

وشاركت هذه بركن توعوي و ركن استشاري يناقش قضايا متعلقة بالطفولة كالتحرش الجنس ي والعالمات الدالة 

على تعرض الطفل له، ألعاب الفيديو املناسبة لكل فئة عمرية، العنف ضد ألاطفال وتوضيح العالمات التي تشير 

 دين درجة إدمان أطفالهم لإلنترنت.إلى تعرض الطفل للعنف بشكل مفرط، وتوزيع مقياس يقيس للوال

كما ألقت رئيسة الجمعية نادية السيف محاضرة مصاحبة للفعالية في مسرح الكلية تحت عنوان " التنمر" 

-تناولت فيها محاور عدة للتعريف بسلوك التنمر ومنها: التعريف بسلوك الاستقواء، أشكال التنمر )الجسدية 

إلالكتروني(  التنمر  -الاستقواء على املمتلكات -ستقواء في العالقات الاجتماعية الا -العاطفية والنفسية  -اللفظية 

التنمر و العدوان، صفات املستقوي، من هم الضحايا، من هم املتفرجين، أسباب التنمر من وجهة ، الفرق بين 

  نظر املتنمرين.

 تنمر، فذكرت بأن معظم الاطفالوفي نهاية املحاضرة طرحت السيف بعض الحلول لحماية الطفل عند تعرضه لل

ال تخبر والديها بأنهم يتعرضون للتنمر، لذلك ينبغي التواصل مع الطفل و الانتباه ألي تغير في تصرفاته من ناحية 

نومه و طعامه و أدائه املدرس ي و رغبته في الذهاب للمدرسة، منوهة على أنه في حال التأكد من تعرض الطفل 

تحدث معه بلطف وطمأنته بعدم وجود ش يء خاطئ وبأن الشخص املتنمر يشعر بالنقص للتنمر يجب على ألاهل ال

تجاه نفسه ولذلك يحاول أن يجعل ألاخرين يشعرون بشعور س يء تجاه أنفسهم، ومن ثم التواصل مع املدرسة 

 سطوأهل الطفل املتنمر إليجاد حل للمشكلة وإيقاف التنمر، ومساعدة الطفل الضحية على الانخراط في و 

 اجتماعي اخر مثل ممارسة لعبة رياضية أو حضور دورة .
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 م 2016 نوفمبر 23-هـ 1438 صفر 23 األربعاء

جامعة األمرية نورة تعلن عن إطالق جائزة رؤساء ومديري اجلامعات 

 اخلليجومؤسسات التعليم العايل بدول 

 

أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن عن استكمال املعلومات والشروط الخاصة للترشيح لجائزة رؤساء 

ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مؤكدة على الالتزام 

الثالثة، فرع التعليم، فرع البحث العلمي، وفرع خدمة بعدد مرشح واحد لكل جهة في كل فرع من فروع الجائزة 

 املجتمع.

ودعت الجامعة املتقدمين رفع مشاريعهم للجامعات التي ينتسبون اليها مع التقيد بالشروط املنصوص عليها في 

  . Http://GCCPRUAward.pnu.edu.saدليل الجائزة على الرابط التالي: 

ورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل ألامين العام للجائزة، أن هذه وبينت معالي مديرة جامعة ألاميرة ن

 من ألاهداف السامية ملجلس التعاون لدول الخليج، وال سيما ما تضمنته املادة الرابعة من 
ً
الجائزة تأتي انطالقا

ا والدراساتنظامه ألاساس ي بشأن تكريس الاهتمام بالتقدم العلمي في املجاالت كافة ، وتشجيًعا للبحوث 
ً
، وإدراك

  ألهمية العمل املنوط بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس.

وأوضحت الدكتور العميل أن لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس تسعى 

ول الخليج لة مجلس التعاون لدلتطوير وتنظيم وتنسيق العمل التربوي املشترك في مجال التعليم الجامعي تحت مظ

العربية، لتسهم في دعم وتطوير إنجازات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس، ولتحديث التعليم 

فيها بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية في دول املجلس، مشيرة إلى قيام اللجنة بإعداد وتنفيذ برامج ومناهج 

الي، مع إسهامها في تطوير القادة التربويين على أسس علمية، كل ذلك يأتي من خالل مشتركة في مجال التعليم الع

  أعمال وأنشطة لجنتها، واللجان وفرق العمل التابعة لها.

وأشارت إلى أن اللجنة واللجان التابعة لها تمنح جوائز متعددة ومتنوعة لضمان التميز واملنافسة في تحقيق تلك 

جة عالية، فالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية بشكل عام تحرص على تكريم ألاهداف وإلانجازات بدر 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1561199
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1561199
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 ألافراد من منسوبيها املتميزين في مختلف املجاالت العلمية، والتقنية، والطبية، والعلوم إلانسانية وغيرها.

لتعليم العالي في دول مما يذكر أن هذه الجائزة تأتي كأول جائزة يمنحها رؤساء ومديرو الجامعات ومؤسسات ا

 مجلس ألعضاء هيئة التدريس.
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 م 2016 نوفمبر 25-هـ 1438 صفر 25 الجمعة

جامعة األمرية نورة حتدد األولويات البحثية لكلية الرتبية لدعم احلراك 

 والبحثيالعلمي 

 

اتبعت كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بمركز البحوث خطة مرحلية متسلسلة للوصول 

إلى قائمة نهائية باألولويات البحثية للكلية، والتي تضم سبعة أقسام مختلفة وهي: املناهج وطرق التدريس، التربية 

  إلادارة والتخطيط التربوي، أصول التربية، وتقنيات التعليم.الخاصة، الطفولة املبكرة، علم النفس، 

وتأتي هذه الخطة لتحقيق أحد الغايات الاستراتيجية للجامعة لدعم ألابحاث و الشراكات من خالل وضع 

استراتيجية بحث شاملة تتضمن إعطاء أولوية التركيز على مجاالت البحث الرئيسة، ودعم مراكز ألابحاث والكراس ي 

مية في كليات الجامعة، وتوفير البيئة املعرفية والتقنية املثالية املحفزة لإلبداع و التميز والابتكار من إمكانات العل

  بشرية ومادية لتحقيق الريادة في البحث العلمي بما يسهم في بناء الاقتصاد املعرفي،.

حديد ألاولويات البحثية يأتي ضمن وأوضحت مديرة مركز البحوث بكلية التربية الدكتورة أفنان العييد بأن ت

مساعي عمادة البحث العلمي بالجامعة لدعم الحراك العلمي و البحثي و الرفع من جودته، مشيرة إلى املنهجية 

املتبعة لتحديد أولويات الكلية البحثية، فبداية تم تكليف ألاقسام التعليمية بالكلية بمناقشة موضوع ألاولويات 

فع بما يتوصل إليه أعضاء القسم ملركز البحوث، ومن ثم بدأت مرحلة تحليل املواضيع البحثية لكل قسم والر 

أولوية بحثية لكل  75ومقارنتها وتوحيد املصطلحات ودمج املتشابه منها، فكانت النتيجة الوصول إلى قائمة تضم 

عليها، تال ذلك عقد ورشة عمل أقسام الكلية تم إرسالها مرة أخرى لألقسام إلقرارها و إجراء التعديالت املقترحة 

على مستوى الكلية بمشاركة ممثلين عن كل قسم تعليمي وبقيادة أستاذ التقويم التربوي املشارك وعميدة الجودة 

 الدكتورة هيفاء القاض ي حيث تم في هذه الورشة مناقشة ما تم رفعه من ألاقسام وإلاضافة 
ً
بالجامعة سابقا

ات العمل للوصول إلى قائمة من عشر أولويات بحثية يندرج تحتها جميع ما عليه وتعديله وتنقيحه ضمن مجموع

.
ً
  تم رفعه من ألاقسام مسبقا

وأضافت العييد بأنه تبع هذه املرحلة اعتماد القائمة النهائية من عميدة كلية التربية الدكتورة أمامة الشنقيطي 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1563009
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1563009
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ر ي خدمة املجتمع، إعداد املعلم والقائد في ضوء املعاييثم تبليغ ألاقسام التعليمية بها و هي: دور كليات التربية ف

العاملية، إعداد املتعلم في العصر الرقمي، أهداف التعليم وسياساته وإدارته، بناء وتكامل املناهج الدراسية، تعليم 

 وتقييم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ألامن الفكري واملجتمعي واملعلوماتي، التنمية املهنية 

 للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، توظيف التقنية الحديثة في التعليم، والجودة الشاملة في التعليم. 

 سياسات فعالة لدعم الباحثين والباحثات وتعزيز 
ً
مما يذكر أن جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تتبنى دائما

 امعات العاملية.ثقافة البحث العلمي املتميز وذلك للوصول إلى مكانة عالية بين الج
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 م 2016 نوفمبر 28-هـ 1438 صفر 28 اإلثنين

حرم ويل العهد ترعى ملتقى "دور اخلدمة االجتماعية والوعي الفكري" 

 جبامعة األمرية نورة االثنني القادم

 

 1438ربيع ألاول  6ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الخدمة الاجتماعية الاثنين القادم تقيم جامعة 

ملتقى " دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري " برعاية حرم سمو ألامير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولى العهد 

ز و امللكي ألاميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيصاحبة السم -حفظه هللا  -نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

  والذي يستمر ملدة ثالثة ايام.

وأكدت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة جميلة بنت محمد 

ية لعربية السعوداللعبون خالل املؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بأن هذه املبادرة هي انطالقة لرؤية اململكة ا

، وهي تؤمن بأن ثروتها ألاولى ال يعادلها ثروة مهما بلغت في شعب طموح معظمه من الشباب فهو فخر بالدنا  2030

وضمان مستقبلها ، مشيرة إلى دور الخدمة الاجتماعية كمهنة تسعى لتحقيق ألامن والاستقرار والتقدم وتساهم 

 ع بهذه املهددات ملحاولة التخفيف منها على جميع أفراد املجتمع .في الكشف عن مهددات ألامن وتوعية املجتم

من جانب آخر بّينت املشرفة العامة على امللتقى وكيلة الدراسات العليا الدكتورة حمدة الفرائض ي أن الجامعة 

ام لهذه مقمة املنظومة التعليمية وهي نهاية املطاف التعليمي النظامي بالنسبة للدارسين الطالب لذا أولت اهت

الفئة من املجتمع فئة الشباب ، مشيدة بأن امللتقى القى اقباال كبيرا من املهتمين باألمن الفكري من داخل اململكة 

، كما يضم مسجلين من  6000وخارجها حيث وصل عدد املسجالت لحضور امللتقى والورش التدريبية أكثر من 

مراحل عن طريق املوقع ثم عن طريق استبيان ومن ثم عن خارج اململكة ، موضحة أن آلية التسجيل مرت بعدة 

طريق حملة انطلقت من الكلية حتى وصلت خارج أسوار الجامعة للجامعات ألاخرى مثل جامعة دار العلوم وجامعة 

  امللك ، جامعة إلامام ، جامعة اليمامة ، جامعة سلطان ، وجامعة الفيصل .

قاء ستضم نخبة من املتحدثين والخبراء في مجال ألامن الفكري منهم وأوضحت الدكتورة الفرائض ي أن جلسات الل

اللواء منصور التركي واللواء الركن الدكتور علي الرويلي ، والدكتور عبدالرحمن الهدلق، والدكتورة الجازي 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1563857
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1563857
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الدوسري،  ىالشبيكي، والدكتورة نجالء املبارك والدكتور عبدهللا الرشود والدكتور عبدهللا الجاسر والدكتورة سلم

  والدكتورة سارة الخمش ي .

وأفادت الفرائض ي بأن أهم ما يميز هذا امللتقى أن الوعي الفكري املعاصر يواجه تحديات عصيبة على الصعد كافة 

، حيث يجسد تعزيز الوعي الفكري مشروًعا وطنيا ينعكس أثره على املجتمع ، مفيدا بأن تصرفات الفرد تستمد 

تستند على أرصدته الفكرية والاعتقادية ، مؤكدة على ضرورة التعامل مع املشكالت من أوعيته الثقافية و 

املجتمعية املتجددة باستمرار التي تظهر في اشكال جديدة بحكمة وبأساليب مدروسة وأفكار بعيدة عن التنابذ 

ي هو جتمع الذوالتعصب وأن يستمع الجميع لبعضهم البعض وتكون الحلول وألافكار جميعها في ركب خدمة امل

  ركيزة الوطن .

ورش تدريبية في اليوم الثالث للنساء فقط تغطي مواضيع مختلفة وتستهدف  6وذكرت الفرائض ي بأن هناك 

شرائح مختلفة منهم الطالبات والاخصائيات الاجتماعيات واعضاء هيئة التدريس ، مبينة بأن كلية الخدمة 

( ورش تدريبية في مجال الوعي الفكري، ووجدت هذه الورش  6)الاجتماعية استقطبت مدربات معتمدات لتقديم 

 من قبل املختصات واملهتمات باملجال الاجتماعي ، وكذلك منسوبات الجامعة من اعضاء الهيئة 
ً
 كبيرا

ً
تسجيال

التعليمية وإلادارية والطالبات ، لتعزز الورش التدريبية مسؤولية املشاركين تجاه قضايا مجتمعهم املحلية ، 

  اإلضافة إلى تعميق الوعي الفكري لدى طالبات الجامعة .ب

واختتمت الفرائض ي حديثها بان عناوين الورش ستكون ) الحصانة الفكرية بين مكانة الفكر وقوى العقل (، و) 

( وتستهدفان الطالبات ، فيما ) دور عضو هيئة التدريس في تعزيز الوعي الفكري  2030الوعي الفكري ورؤية 

مهارات التفكير الناقد ( وتستهدف أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وورشة ) مواقع التواصل  باستخدام

الاجتماعي بين الامن والخوف ( و ) استثمار التطوع لتحقيق الوعي الفكري ( وتستهدفان طالبات الجامعة ، وأخيرا 

 الاجتماعيات.) الاخصائي الاجتماعي ودوره في ألامن الفكري ( وتستهدف الاخصائيات 
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 م 2016 نوفمبر 29-هـ 1438 صفر 29 الثالثاء

نورة واجلمعية اخلريية لصعوبات التعلم تطلقان برنامج "نفهمهم جامعة 

 "لندعمهم

 

الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، اليوم، برنامج أطلقت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، بالشراكة مع 

"نفهم لندعمهم" التدريبي، لتزويد منسوبات الجامعة باملفاهيم املعرفية واملهارات العملية في التعامل مع ذوي 

  صعوبات التعلم، وذلك على مسرح الجامعة.

تعاون برنامج يأتي في إطار اتفاقية الوأوضحت مديرة القسم النسائي بالجمعية فردوس بنت جبريل أبو القاسم أن ال

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 والا 
ً
ستراتيجيات التعليمية، لرفع كفاءتهن في التعامل مع هذه الفئة، مشيرة

 فعاليات البرنامج ستكون ورشة بعنوان "الاستجابة للتدخل، تقدمها املدربتان سمر الوشمي وهند البنيان.

مختلف الجهات في  وثمنت أبو القاسم دعم جامعة ألاميرة نورة للبرنامج، مؤكدة حرص الجمعية على العمل مع

 على تطوير الخدمات املقدمة لذوي صعوبات التعلم وأسرهم 
ً
القطاع العام والخاص والخيري، بما ينعكس إيجابا

 والعاملين معهم.
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 م 2016 نوفمبر 29-هـ 1438 صفر 29 الثالثاء

نقاش عن " دور املرأة السعودية يف التعامل مع األزمات اجملتمعية " يف حلقة 

 جامعة األمرية نورة

 

أقام مركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة في جامعة ألاميرة نورة أمس ألاول حلقة نقاش 

، أدارتها مديرة املركز الدكتورة سارة  تحت عنوان " دور املرأة السعودية في التعامل مع ألازمات املجتمعية "

  الخمش ي ، 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 

سرة في ضوء التغيرات الاقتصادية( حيث ركز على دور املرأة في تنمية تضمن )دور املرأة في الاستهالك داخل ألا 

الوعي الاستهالكي بصفة عامة ودورها مع أسرتها بصفة خاصة ، سواء كانت عاملة أو غير عاملة حيث حدد أهم 

م والعادات يالعوامل املؤثرة في الوعي الاستهالكي في املجتمع السعودي كتأثير شبكات التواصل الاجتماعي ووجود الق

التي تشجع على زيادة الاستهالك وتربطه بالكرم في املجتمع السعودي ،كما أن سهولة التسوق سواء الالكتروني 

والتقليدي وتوفر السلع باألنماط املختلفة باإلضافة إلى وجود وقت الفراغ الذي يدفع البعض للتسوق كنوع من 

تؤدي إلى السلوك التفاخري .بعدها تناول  اة لآلخرين التيإشغال ذلك الوقت باإلضافة إلى التقليد واملحاك

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 وبمشاركة جميع

أفراد ألاسرة وأن ال تقتصر فعاليات اليوم الوطني على الاحتفاالت وتفعيل دور املرأة ومساهمتها عن طريق دورها 

 باألسرة أو من خالل العمل أو شبكات التواصل الاجتماعي بالدفاع عن أي حمالت ضد الوطن أو املشاركات

يز حيطين حولها بأهمية الوالء والانتماء الوطني وتعز املسيئة له، كذلك يتحتم على املرأة تبصير أفراد أسرتها وامل

  الوطنية ونبذ التعصب القبلي والطائفي واملناطقي بكافة أشكاله.

وقد خرج املشاركون بتوصيات خاصة للرفع بالوعي الاستهالكي لألسرة السعودية تمثلت في تعديل نمط السلوك 

 لرؤية )الاستهالكي وإعادة ترتيب ألاولويات والتخطيط املال
ً
( للمملكة 2030ي وذلك لتحقيق ثقافة الادخار وفقا

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1564605
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(، 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 

تفادة من إلامكانيات املتاحة كاملدارس الحكومية والخاصة في الفترة املسائية لتكون نوادي ثقافية اجتماعية الاس

ترفيهية داخل ألاحياء وبرسوم رمزية وجذب املتطوعين واملتطوعات للعمل بها، كذلك إنتاج أفالم قصيرة توعوية 

التدريس تهدف إلى رفع الوعي الاستهالكي  اء هيئةمن قبل طلبة وطالبات الجامعات وألاشراف عليها من قبل أعض

 للوقوع في ألازمات املالية واملشكالت الاقتصادي
ً
ما ك ألفراد املجتمع السعودي وتنمية ثقافة الادخار وذلك تجنبا

تضمنت التوصيات تضمين املناهج الدراسية اكتساب مهارات وخاصة في املرحلة الثانوية عن طريق التدريب على 

عمال املهنية وإلاسعافات ألاولية بحيث يستطيع الفرد أن يخدم أسرته ويقلل من الاعتماد على العمالة بعض ألا 

الوافدة وبالتالي يقلل الدفع املادي مقابل للخدمات التي يحتاجها وتحتاجها أسرته ، كذلك عمل برامج تدريبية 

 يبة الحوار الوطني يتم التدريب عليها من قبللرفع الوعي الاستهالكي عن طريق عمل حقيبة تدريبية على غرار حق

أفراد املجتمع ويكون تعميمها على املؤسسات التعليمية لكافة مناطق اململكة ، إضافة إلى عمل حلقات حوارية في 

مركز دعم الطلبة والطالبات في الجامعات بحيث تكون أهم املوضوعات حول تنمية املواطنة ونبذ التعصب ورفع 

 الكي وأن يكون من ضمن السجل املهاري للطلبة .الوعي الاسته
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 م 2016 نوفمبر 4-هـ 1438 صفر 4 الجمعة

 مرداد يرتأس وفد اململكة يف اجتماع منظمة التعاون اإلسالمي

 

وفد اململكة في الاجتماع الوزاري السادس لدول  ترأس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا د. عادل مرداد

 3إلى  1منظمة التعاون إلاسالمي حول دور املرأة في تنمية الدول ألاعضاء باملنظمة والذي انعقد خالل الفترة من 

 م.2016نوفمبر من عام 

 يل مديرةوأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا بأن اململكة شاركت بوفد مكون من د. هدى العم

جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات بالرياض، وهيلة املكيرش وحمدية الغامدي من وزارة العمل والتنمية 

 الاجتماعية، ومدير إدارة ألاسرة والطفل بوزارة الخارجية هند آل إبراهيم.

 من أوراق العمل التي تؤكد عل
ً
 في وأضاف د. مرداد بأن الوفد قدم خالل املؤتمر عددا

ً
 كبيرا

ً
ى أن للمرأة دورا

 التنمية ولها حضور في جميع املحافل واملناسبات.
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 م 2016 نوفمبر 7-هـ 1438 صفر 7 اإلثنين

 اإلدارة ينظم اللقاء في الرياض معهد

 القرار.. غدا  قيادات نسائية خليجية يناقشن دور املرأة يف صناعة 
 

 الثالثاء لقاء "القيادات النسائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودورها في التنمية إلادارية" 
ً
ُيفتتح غدا

الذي ينظمه الفرع النسائي ملعهد إلادارة العامة بالرياض، بالتعاون مع ألامانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج 

عديد من الشخصيات القيادية النسائية الفاعلة بدول املجلس من القطاعين العام والخاص، العربية، بمشاركة ال

 في 
ً
 فاعال

ً
ملناقشة دور القيادات النسائية في مواقع اتخاذ القرار وصنع السياسات ذات العالقة، وبما يؤثر تأثيرا

لخليجية املشتركة ويدعم دورها املأمول مسيرة التنمية الشاملة، ويعزز التعاون الخليجي بما يخدم قضايا املرأة ا

في التنمية الشاملة. وذكرت مديرة عام الفرع النسائي للمعهد د. هند بنت محمد آل الشيخ، أن هذا اللقاء الذي 

يعقد في قاعة ابن خلدون بمركز امللك سلمان للمؤتمرات باملقر الرئيس ي للمعهد بالرياض، سوف يشهد مشاركة 

اململكة ودول مجلس التعاون بأوراق عمل تتناول موضوع اللقاء من خالل منظور علمي  عدد من القياديات في

يشخص واقع القيادات إلادارية في دول مجلس التعاون، ويطرح آليات للتمكين ومؤشرات للقياس، ويؤسس لرؤى 

 مع التطور التنموي الذ
ً
املنطقة  ي تشهده دول مستقبلية تكفل توسيع نطاق هذا الدور وجعله أكثر فاعلية، اتساقا

 في مختلف املجاالت.

وقالت آل الشيخ إن من أهم املشاركات بأوراق عمل من القيادات النسائية، د. هدى بنت محمد العميل مديرة 

جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، وكذلك د. أمة اللطيف بنت شرف شيبان نائب الرئيس التنفيذي ملعهد 

ن، ود. لبنى أحمد القاض ي رئيس مركز دراسات وأبحاث املرأة بكلية العلوم الاجتماعية إلادارة العامة بسلطنة عما

في جامعة الكويت، ود. مي سليمان العتيبي نائب رئيس مجلس أمناء معهد التنمية السياسية بمملكة البحرين، 

دولة على للتخطيط والتنمية بوألاستاذة منى خلف الدعاس مدير عام إلادارة املركزية لإلحصاء باإلنابة باملجلس ألا 

 د. فاطمة علي الحويل مدرس القانون الدولي بجامعة الكويت، ود. حصة 
ً
الكويت. ومن ضمن املشاركات أيضا

صادق أستاذ إلادارة التعليمية بجامعة قطر، كما تشارك د. منى البحر املدير التنفيذي ملركز الجليلة لثقافة الطفل 

 حدة، ود. آمال عبد اللطيف املناعي الرئيس التنفيذي ملؤسسة قطر للعمل الاجتماعي.بدولة إلامارات العربية املت

http://www.alriyadh.com/1545964
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، د. ثريا عبيد عضو مجلس الشورى، وألاستاذة ليلى بنت أحمد النجار 
ً
وأضافت أن من ضمن املشاركات أيضا

 نت عبد الرحمنمستشارة وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان، ود. سمر السقاف وكيل جامعة ألاميرة نورة ب

 للشؤون الصحية، ود. فاطمة البلوش ي الرئيس التنفيذي لشركة وايت بالم لالستشارات، واملحامية شيخة الجليبي.
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 م 2016 نوفمبر 10-هـ 1438 صفر 10 الخميس

 بالرياضيات يف جامعة نورة دمج اإلنفوغرافيك
 

 والفائزة بجائزة التميز في اململكة والفائزة بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء 
ً
شاركت املدربة املحترفة دوليا

التعليمي املتميز، والفائزة بمسابقة ألاكاديمية العربية للتعليم إلالكتروني وبجائزة مايكروسوفت، لولوة بنت علي 

بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن.. وعرضت « معلم العصر الرقمي»لتقى التربوي الثاني للمعلم الدهيم في امل

 «بحث أثر دمج الانفوغرافيك في منهج الرياضيات على تحصيل طالبات الصف الثاني املتوسط»ورقة عمل بعنوان 

نفوغرافيك هو فّن تحويل البيانات في قاعة املحاضرات بجامعة ألاميرة نورة في الرياض. وأوضحت الدهيم أن إلا 

واملعلومات واملفاهيم املعقدة إلى صور ورسوم. وقدمت توصيات أهمها حث املعلمين على استخدام علم 

 إلانفوغرافيك في تدريس مادة الرياضيات.
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 م 2016 نوفمبر 14-هـ 1438 صفر 14 اإلثنين

 حتصني منسوبي جامعة نورة بلقاح اإلنفلونزا

نظم مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن حملة للقاح ضد 

ي ذت بالتعاون مع املركز الطبإلانفلونزا املوسمية لتطعيم موظفي وطالبات الجامعة. وتم خالل الحملة التي نف

نوفمبر، تطعيم أكثر من تسعة آالف من الطالبات وأعضاء هيئة  10أكتوبر إلى  16الجامعي، وتواصلت من 

التدريس وأسرهم، إلى جانب تطعيم طالبات املدارس داخل الجامعة. وأوضح املدير التنفيذي للشؤون الطبية د. 

تم إنشاء ركن لتقديم اللقاح للطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة في حّماد الشايع، أن ضمن فعاليات الحملة 

عدة مواقع، كما اشتملت الحملة على فقرات للتوعية بأعراض إلانفلونزا وفوائد اللقاح، وشرح أهميته 

للمجموعات وألافراد، وتوزيع مطويات تثقيفية. وقد تشكل الفريق املشارك في الحملة من أقسام التثقيف الصحي 

  والتمريض.والحماية من العدوى وطب ألاسرة والصيدلة 
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 م 2016 نوفمبر 18-هـ 1438 صفر 18 الجمعة

 «سالمة أسرتي"تتعاون مع جامعة نورة إلطالق برنامج « اهلل يعطيك خريها"
 

أقرت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تدشين عالقة تعاون مع جمعية ألاطفال املعوقين ممثلة في املبادرة 

الوطنية للسياقة ألامنة "هللا يعطيك خيرها" وذلك بتفعيل البرنامج التوعوي "سالمة أسرتي" الذي ستطلقة املبادرة 

.
ً
 بالتعاون مع الجامعة قريبا

العميل مدير جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أن الجامعة ستدشن عالقة  واوضحت د. هدى بنت محمد

تعاون مع جمعية الاطفال املعوقين ملساندة مبادرة هللا يعطيك خيرها وتفعيل البرنامج التوعوي "سالمة أسرتي" 

 من خالل البرنامج النسائي املتفق عليه وتقوم به الجامعة واملبادرة.

فارس عضو مجلس إدارة جمعية ألاطفال املعوقين عن سعادته بهذا التعاون من الجامعة وقد أعرب م. عثمان ال

مع شكره وتقديره إلدارة الجامعة برئاسة د. هدى بنت محمد العميل مديرة الجامعة وكافة املشاركات في البرنامج 

 التعاون مع الجمعية.التوعوي "سالمة أسرتي" على تفاعلهم وموافقتهم للمشاركة في البرنامج واملبادرة و 

وقال: إن جامعة ألاميرة نورة هي واحدة من أهم الصروح التعليمية والعلمية في اململكة واملنطقة ولها دور كبير في 

 عن دورها البحثي والاجتماعي في اململكة وأشار إلى أن تعاون الجامعة 
ً
تعظيم ورفع الكفاءة العلمية للمرأة فضال

سيسهم في تعزيز البرامج واملبادرات التي تسعى إلى توعية املجتمع بمختلف فئاته وأنواعه مع الجمعية في مبادراتها 

 خاصة وأن املرأة له الدور الرئيس ي واملؤثر في املجتمع.

وأعرب عن أمله أن يحقق برنامج "سالمة أسرتي" أهدافه بالحد من الحوادث وتوعية كافة أفراد ألاسرة بخطورة 

لسالمة داخل وخارج السيارة وسيكون لألم دور محوري في رسالة البرنامج التوعوية وفق إهمال أفرادها وسائل ا

عمل إعالمي وتوعوي مهم وجديد في طرحه الجدير بالذكر أن الحوادث تضرب ألاسر وبصورة مستمرة وتسبب 

 واقتصادية.مآس ي مؤملة مما يؤثر على حالة أفرادها في نواٍح نفسية واجتماعية 

http://www.alriyadh.com/1548545
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مبادرة "هللا يعطيك خيرها" أطلقتها منذ أكثر من عامين جمعية ألاطفال املعوقين بالتعاون مع وزارة يذكر أن 

الداخلية ممثلة باإلدارة العامة للمرور، وتهدف الحملة إلى التوعية بأنظمة السالمة املرورية وتعزيز الوعي املجتمعي 

 بالقوانين املرورية وتحفيزهم على الالتزام بها.
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 م 2016 نوفمبر 19-هـ 1438 صفر 19 السبت

 التوعوية جبامعة نورة« نرباس"انطالق فعاليات 

تطلق أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات ومديرية منطقة الرياض ملكافحة املخدرات بالتعاون مع جامعة 

عبدالرحمن املرحلة الثانية من الحملة التوعوية التثقيفية للمشروع الوطني للوقاية من املخدرات ألاميرة نورة بنت 

)نبراس(، حيث بدأت املرحلة ألاولى يوم ألاربعاء وملدة عام دراس ي كامل وتنقسم إلى جزئين: جزء في النصف ألاول 

 فصل الثاني وتستمر لنهاية العام الدراس ي.من العام الدراس ي بينما يبدأ الجزء الثاني من الحملة مع بداية ال

وأكدت مديرة إدارة البرامج النسائية هناء بنت عبدهللا الفريح أن هذه الحملة جاءت تفعيال ملذكرة التفاهم املبرمة 

بين اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات وجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن لإلسهام في الحد من انتشار املخدرات 

 أفراد املجتمع. بين

وأوضحت الفريح أن هذه الحملة تضم العديد من املحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية ومعرض متحرك، 

حيث تستهدف أكثر من أحد عشر ألف طالبة، باإلضافة إلى منسوبات الجامعة من أعضاء الهيئة التعليمية 

 فسيات بالجامعة.وإلادارية وموظفات ألامن وألاخصائيات الاجتماعيات والن

وأكدت الفريح أن ألاصداء إلايجابية املصاحبة للحملة كان لها أثر كبير في إلاقبال على هذه ألاعمال التوعوية وما 

تحمله من نشر ثقافة الوقاية وأهمية توظيف البرامج التدريبية للتعزيز القيم إلايجابية والتشجيع عليها، وذلك 

 ة فهي نصف املجتمع.ببناء أساس متين من سواعد املرأ

 وبرعاية كريمة من« سابك»الجدير بالذكر أن املشروع الذي جاء بمبادرة الشركة الوطنية للصناعات ألاساسية 

صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

يحتوي على ثمانية برامج متنوعة لألسرة والبحوث  -ظه هللاحف-رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات 

والدراسات وللتعليم وللشباب، كما يحتوي املشروع على برامج إعالمية، وبرنامج للتواصل الدولي مع الخبراء 

واملنظمات املتخصصة من خالل الشبكة العاملية املعلوماتية عن املخدرات )جناد(، وبرنامج إلاعالم الحديث 

ل السريع ألكبر شريحة من املجتمع. وسيعطي البعد إلاقليمي والدولي لجهود اململكة في حربها ضد املخدرات للوصو 

 وعال 
ً
 وتعليميا

ً
 ووقائيا

ً
 أمنيا

ً
 .جيا
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 م 2016 نوفمبر 23-هـ 1438 صفر 23 األربعاء

ومديري اجلامعات ومؤسسات التعليم جامعة نورة تطلق جائزة رؤساء 
 العايل بدول اخلليج

أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن عن استكمال املعلومات والشروط الخاصة للترشيح لجائزة رؤساء 

 ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي.

على الالتزام بعدد مرشح واحد لكل جهة في كل فرع من فروع الجائزة الثالثة، فرع  وأكدت الجامعة في أعالنها

التعليم، فرع البحث العلمي، وفرع خدمة املجتمع، وطلبت الجامعة من املتقدمين رفع مشروعاتهم للجامعات التي 

 :ينتسبون اليها مع التقيد بالشروط املنصوص عليها في دليل الجائزة على الرابط التالي

(GCCPRUAward.pnu.edu.sa.) 

إن هذه الجائزة  من جهتها، قالت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن د. هدى العميل ألامين العام للجائزة،

 من ألاهداف السامية ملجلس التعاون لدول الخليج، والسيما ما تضمنته املادة الرابعة من نظامه 
ً
تأتي انطالقا

هتمام بالتقدم العلمي في كافة املجاالت، وتشجيًعا للبحوث والدراسات، وإدراكا ألهمية ألاساس ي بشأن تكريس الا 

 العمل املنوط بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس.

وأوضحت أن لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس تسعى لتطوير وتنظيم 

املشترك في مجال التعليم الجامعي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  وتنسيق العمل التربوي 

لتسهم في دعم وتطوير إنجازات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس، ولتحديث التعليم فيها بما 

ركة برامج ومناهج مشتيتوافق مع خطط وبرامج التنمية في دول املجلس، مشيرة إلى قيام اللجنة بإعداد وتنفيذ 

في مجال التعليم العالي، مع إسهامها في تطوير القادة التربويين على أسس علمية. كل ذلك يأتي من خالل أعمال 

 وأنشطة لجنتها، واللجان وفرق العمل التابعة لها.

http://www.alriyadh.com/1549714
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تلك  ي تحقيقوأوضحت أن اللجنة واللجان التابعة لها تمنح جوائز متعددة ومتنوعة لضمان التميز واملنافسة ف

ألاهداف وإلانجازات بدرجة عالية، فالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية بشكل عام تحرص على تكريم 

 ألافراد من منسوبيها املتميزين في مختلف املجاالت العلمية، والتقنية، والطبية، والعلوم إلانسانية وغيرها.
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 م 2016 نوفمبر 26-هـ 1438 صفر 26 السبت

 ختترب جاهزية مستشفى امللك عبداهلل اجلامعي« فرضية"

 

 د. أحمد أبو عبادة أشرف على عملية اإلخالء

بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن بالتنسيق مع الدفاع  نفذ مستشفى امللك عبدهللا

املدني فرضية الحريق الثالثة بنجاح، وذلك للوقوف على جاهزية إلادارات الطبية، وأقسام التنويم الداخلي، 

 والعيادات الخارجية للتعامل في مواجهة الكوارث.

ة في املستشفى برئاسة د. وجدان العساف استشارية الطوارئ وطب وتم بناء الفرضية من قبل فريق السالم

الكوارث وم. علي العليوه رئيس قسم السالمة على وجود حريق في العيادات الخارجية، واستجابة قسم السالمة 

مرض ى  10للحريق وانتشاره باملوقع ومحاولة التحكم بالحريق قبل أن ينتشر، وقد أجريت الفرضية بوجود 

 ين منومين في املستشفى.افتراضي

وقد شارك في عملية إلاخالء جميع ألاقسام الداخلية في املستشفى وأقسام التنويم والعناية املركزة؛ حيث تم 

استخدام أحدث أدوات ووسائل إلاخالء والتي سبق وتم تدريب فريق التمريض عليها مثل استخدام مراتب إلاخالء 

ين وجميع املرض ى في غضون سبع دقائق وقبل وصول الدفاع املدني للموقع. املنزلقة؛ حيث تم إخالء جميع العامل

 كما شارك مركز الدفاع املدني بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بعملية إخالء الحريق وإخماده في وقت قياس ي.

http://www.alriyadh.com/1550355
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 السالمةوكشف املدير العام التنفيذي للمستشفى د. أحمد بن محمد أبو عباة عن اكتمال جاهزية متطلبات 

 للتشغيل الفعلي وذلك خالل إعالنه انتهاء الفرضية والسيطرة على حالة إلاخالء والتأكد 
ً
وأنظمة التحكم استعدادا

 من سالمة املرض ى والعاملين.

وأوضح املدير التنفيذي للتشغيل م. عبدالرحيم عبدالعزيز بأن املستشفى صمم بمعايير دولية ومطابق ألنظمة 

ى مستويات الرعاية الصحية. كما أكد م. حسام أبانمي مدير إدارة املرافق والسالمة على اكتمال السالمة وتوفير أعل

تدريب العاملين باملستشفى على كيفية التعامل مع عمليات إلاخالء والحريق؛ حيث تعتبر هذه الحالة الفرضية 

 الثالثة والتي تكللت بالنجاح وهلل الحمد.
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 م 2016 نوفمبر 28-هـ 1438 صفر 28 اإلثنين

 مسجل لست ورش تقدمها مدربات معتمدات آالف ستة

 حرم ويل العهد ترعى ملتقى "الوعي الفكري" يف جامعة نورة
 

تعتزم جامعة ألاميرة نورة ممثلة بكلية الخدمة الاجتماعية عقد ملتقى "دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري" 

على شرف حرم صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس 

يل، بقاعة املؤتمرات الكبرى ملدة ثالثة اّيام متتالية الوزراء وزير الداخلية، وتحت رعاية مديرة الجامعة هدى العم

 هـ.1438ربيع الاول  6ابتداء من 

، 2030وأوضحت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية د. جميلة اللعبون بأن هذه املبادرة ما هي إال انطالقة لرؤية 

ان الشباب فهو فخر بالدنا وضم وهي تؤمن بأن ثروتها ألاولى ال يعادلها ثروة مهما بلغت في شعب طموح معظمه من

مستقبلها، مشيرة إلى دور الخدمة الاجتماعية كمهنة تسعى لتحقيق ألامن والاستقرار والتقدم وتساهم في الكشف 

 عن مهددات ألامن وتوعية املجتمع بهذه املهددات ملحاولة التخفيف منها على جميع أفراد املجتمع.

راسات العليا د. حمدة الفرائض ي، أن امللتقى القى اقباال كبيرا من املهتمين وأضافت املشرفة على امللتقى وكيلة الد

باألمن الفكري من داخل اململكة وخارجها، حيث وصل عدد املسجالت لحضور امللتقى والورش التدريبية أكثر من 

ين مسجل، كما يضم مسجلين من خارج اململكة، موضحة أن جلسات اللقاء ستضم نخبة من املتحدث 6000

والخبراء في مجال ألامن الفكري، منهم اللواء منصور التركي، اللواء الركن د. علي الرويلي، د. عبدالرحمن الهدلق، 

د. الجازي الشبيكي، د. نجالء املبارك، د. عبدهللا الرشود، د. عبدهللا الجاسر، د. سلمى الدوسري، د. سارة 

 الخمش ي.

ز هذا امللتقى أن الوعي الفكري املعاصر يواجه تحديات عصيبة على واستطردت الفرائض ي قائلة بأن أهم ما يمي

كافة ألاصعدة، حيث يجسد تعزيز الوعي الفكري مشروًعا وطنيا ينعكس أثره على املجتمع، منوهة إلى أن تصرفات 

 عالفرد تستمد من أوعيته الثقافية وتستند على أرصدته الفكرية والاعتقادية، مؤكدة على ضرورة التعامل م

املشكالت املجتمعية املتجددة باستمرار التي تظهر في اشكال جديدة بحكمة وبأساليب مدروسة وأفكار بعيدة عن 

http://www.alriyadh.com/1550733
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التنابذ والتعصب وأن يستمع الجميع لبعضهم البعض وتكون الحلول وألافكار جميعها في ركب خدمة املجتمع 

 الذي هو ركيزة الوطن.

ت مدربات معتمدات لتقديم ست ورش تدريبية في مجال الوعي وزادت أن كلية الخدمة الاجتماعية استقطب

 من قبل املختصات واملهتمات باملجال الاجتماعي، وكذلك منسوبات 
ً
 كبيرا

ً
الفكري، ووجدت هذه الورش تسجيال

الجامعة من اعضاء الهيئة التعليمية وإلادارية والطالبات، لتعزيز مسؤولية املشاركين تجاه قضايا مجتمعهم 

 ة، باإلضافة إلى تعميق الوعي الفكري لدى طالبات الجامعة.املحلي
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 م 2016 نوفمبر 29-هـ 1438 صفر 29 الثالثاء

 توقعان مذكرة تعاون« جامعة نورة"و« هيئة الرياضة"

 

اليوم الثالثاء أنها وقعت مذكرة تعاون بينها وبين جامعة ألاميرة  ذكرت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها على تويتر 

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

رة وقعت بموجب قيامها بتفعيل منشآتها الرياضية لرفع معدالت ممارسة من جهتها ذكرت الجامعة أن املذك

 الرياضة املجتمعية. 
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 م 2016 نوفمبر 5-هـ 1438 صفر 5 السبت

« زيرةاجل"أدب الشباب يف اململكة العربية السعودية يف كرسي حبث صحيفة 

  للدراسات اللغوية احلديثة

 

انطلق )كرس ي بحث صحيفة الجزيرة للدراسات اللغوية الحديثة( في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، هذا 

 له.  -هـ  1438-1437العام )
ً
 )أدب الشباب( موضوعا

ً
 املرحلة الثالثة(، مختارا

حث صحيفة الجزيرة، أستاذ ألادب والنقد املشارك في وقالت الدكتورة دوش بنت فالح الدوسري أستاذ كرس ي ب

جامعة ألاميرة نورة إن الكرس ي سيهتم بإبراز ودراسة ألادب الذي ينتجه الشباب في اململكة العربية السعودية، في 

.35-22الفئة العمرية من )
ً
رحية واملسوذلك في شتى فنون ألادب: الشعر بكافة أشكاله، كالقصيدة الغنائية،  ( عاما

 الشعرية.....والنثر، بكافة أشكاله كاملقالة والخاطرة والقصة والرواية... 

 وقد انطلق الكرس ي في اختياره هذا املوضوع، من عدة أهداف يسعى إلى تحقيقها، ومنها: 

 للقيمة العالية لهذه الفئة، في أي مجتم خدمة-أ 
ً
 ع. الشباب، واحتواؤهم وإبراز طاقاتهم ومهاراتهم، نظرا

الت في أدب الشباب، في اللغة والنحو، والجماليات ألادبية، والرؤية، بكل ما يعنيه هذا، وما يثمره  دراسة-ب  التحوُّ

ة.  من نتائج في شتى املجاالت: ألادبية،  واللغوية، والثقافية، والفكرية، والاجتماعيًّ

الباحثين والباحثات من أعضاء هيئة التدريس، وطلبة الدراسات العليا عبر ألابحاث الفردية،  استقطاب-ج 

 واملشاريع البحثية الجماعية، والحلقات النقاشية، والندوات التي سينظمها الكرس ي. 

ة.  إثراء-د   مكتبة ألادب السعودي، باألبحاث والدراسات الجادًّ

http://www.al-jazirah.com/2016/20161105/cm3.htm
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فه وما يضي باء الشباب، وألاجيال السابقة لهم من أدباء ونقاد وأكاديميين،مجال تفاعلي بين جيل ألاد خلق-هـ 

 عن طريق اللقاءات التي سيعقدها الكرس ي.  هذا من اكتساب الخبرة، والتفاعل إلايجابي،

 بأدب الشباب خارج الوطن، للثقافات ألاخرى، عبر مشروع ترجمة أعمال إبداعية متميزة.  التعريف-و 

 هيئته العلمية والاستشارية نخبة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية: ويضم الكرس ي في 

 د.سعد البازعي، د.صالح زياد الغامدي، د.محمد فجال، د.لطيفة املخضوب، د.عبد هللا الحيدري، د.هدى الدريس. 

 ويدعو الكرس ي املبدعين والباحثين إلى إلاسهام في أنشطة الكرس ي. 
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 م 2016 نوفمبر 6-هـ 1438 صفر 6 االحد

 مع اليوم العالمي للعصا البيضاء  بالتزامن

كلية الرتبية جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن تقيم فعالية )أغلق 

  عينيك(
د( التابع ملركز الخدمات املساندة 

ُ
 ممثلة بنادي )أش

ً
أقامت كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن مؤخرا

وبرنامج الوصول الشامل فعالية بعنوان )أغلق عينيك( وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعصا البيضاء، واتخذ 

 ستقاللية لذوي إلاعاقة البصرية. العتبارها رمز إلانجاز والا « العصا البيضاء»شعار 

 ملا تبذله الجامعة من جهود للوفاء بمسئولياتها الاجتماعية نحو فئة ذوي الاحتياجات 
ً
وتأتي هذه الفعالية امتدادا

الخاصة ورفع مستوى الوعي لدى الطالبات بكيفية التعامل مع هذه الفئة، ومن هذه الجهود إنشاء النادي 

د( والذي 
ُ

تتمثل رؤيته في إنهاء العزلة الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تعريف الطالبي )أش

الطالبات الجامعيات بزميالتهن من ذوي الاحتياجات الخاصة وتكوين صداقات بينهن لتشجيعهن على املشاركة 

 التامة في املجتمع بإقامة الفعاليات والرحالت والبرامج الداعمة والشيقة. 

د( إلى تحقيق الدمـج لطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة بأفضل صورة ممكنة بما يضمن لهن ويهدف نادي )أ
ُ

ش

املشاركة إلايجابية في مختلف البرامج وألانشطة والخدمات املتوفرة، إشراك طالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في 

رض ل إلاعالمية التوعوية وإقامة املعاألانشطة املختلفة، الاهتمام باالحتفاالت واملناسبات العاملية، إعداد الوسائ

الهادفة لتوضيح حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، التعرف على أهم الصعوبات التي تواجه طالبات الاحتياجات 

الخاصة، إلاسهام في التعريف بقضايا الاحتياجات الخاصة وانعكاساتها على املجتمع، وحث الطالبات على كيفية 

 ت الخاصة. التعامل مع ذوي الاحتياجا

 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161106/ln13.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161106/ln13.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161106/ln13.htm


59 

 م 2016 نوفمبر 7-هـ 1438 صفر 7 اإلثنين

جامعة األمرية نورة تستضيف أوىل رحالت برنامج )عيش السعودية( 

  وتستقبل وفدا  من مدارس جازان

 

استقبلت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن وفًدا من مدارس جازان ألاهلية في زيارة تأتي ضمن برنامج )عيش 

 ملا تقّدمه الجامعة من خدمات 
ً
السعودية(، حيث كان في استقبال الوفد عمادة شؤون الطالبات التي قّدمت شرحا

املركزية والتعريف بمرافقها، بعد ذلك توجه الوفد  متمثلة في عمادة شؤون الطالبات، تال ذلك جولة في املكتبة

إلى مركز الدعم والخدمات الطالبية، وفي نهاية الجولة تم تبادل الهدايا التذكارية، حيث أبدى الوفد إعجابه 

 في توفير بيئة جامعية داعمة محفزة. 
ً
 بالجامعة وما تقّدمه من خدمات للطالبات سعيا

طة تبنتها الهيئة العامة للسياحة وآلاثار في برنامج )عيش السعودية( الذي يهدف يأتي هذا كأولى الرحالت ضمن خ

إلى تقوية املواطنة وارتباط املواطن بالوطن من خالل تمكين وتعريف الشباب عن قرب على تراث وطنهم الحضاري 

مكن أن هم الوسائل التي يوالذي تعّبر عنه آالف املواقع التاريخية، ويعتمد البرنامج بشكل رئيس ي على الرحالت كأ

تحقق تعزيز عالقة املواطن بوطنه، فاململكة مفعمة بالشواهد التي تؤكد عمق تاريخها وتميز حاضرها، وإلامكانات 

 الهائلة ملستقبل زاهر بإذن هللا. 
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 م 2016 نوفمبر 9-هـ 1438 صفر 9 األربعاء

  دورات يف اإلنعاش القلبي جبامعة األمرية نورة

 

أقام مركز املحاكاة وتنمية املهارات التابع ملستشفى امللك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت 

 من دورات إلانعاش الق
ً
« إنعاش رئوي للعائلة وألاصدقاء أي وقت»لبي املجانية تحت شعار عبدالرحمن عددا

«Family and friends CPR any Time »-  على مدى ستة أشهر املاضية وتم تنظيم الدورات في عدة مواقع بالجامعة

 وخارجها. 

دريب ، حيث تم توقدم املركز خدماته في حضانة الجامعة واملستشفى ومركز خدمات الطالبات وبهو مركز املحاكاة

 متدرب ومتدربة.  3000أكثر من 

(، وكيفية استخدامه. AED، وجهاز إزالة الرجفان آلالي )CPRوشهدت الحملة تعريفا بمبادئ إلانعاش القلبي الرئوي 

كما تم في الدورات التطبيق العملي التفاعلي للمهارات من قبل املشاركات، بإشراف عدد من املدربات، وتم توظيف 

 أحدث وسائل التدريب العملي. 
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 م 2016 نوفمبر 9-هـ 1438 صفر 9 األربعاء

 يف جامعة األمرية نورة حلديثات التعيني« برنامج عن اإلبداع األكادميي"

أطلقت عمادة التطوير وتنمية املهارات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامج إلابداع ألاكاديمي الذي 

والتآلف  النخراط في العملاستهدف به حديثات التعيين بجامعة ألاميرة نورة من الكادر التعليمي وذلك لتهيئتهن ل

مع أنظمة الجامعة بسهولة ويسر، وقد تناول البرنامج جانبين؛ أولهما املعرفي الذي تطرق إلى عديٍد من املواضيع 

التي تهم عضو هيئة التدريس حديثة التعيين منها تعريف التدريب والتنمية املهنية، ومعايير الجودة في التدريس، 

وواجباتها إضافة إلى التعّرف على أنظمة الابتعاث وأنظمة البحث العلمي وألاكاديمي في والتعريف بحقوق الطالبة 

الجامعي  في مجال التعليم املتبعةالجامعة، والجانب آلاخر املهاري الذي من شأنه تزويد املشاركات باإلستراتيجيات 

وإكسابهن املهارات الالزمة لتصميم خطط التدريس الفّعال وتطبيقاتها وبناء عالقات إيجابية بين عضو هيئة 

 على املخرجات العلمية، وقد شمل هذا 
ً
التدريس والطالبات لتحقيق أعلى فاعلية في التواصل مما ينعكس إيجابا

تواصل الفّعال مع شركاء العمل والطالبات في املحيط الجامعي، وبناء الجانب مجموعة من ورش العمل مثل ال

م على املستوى 
ّ
الاختبارات التحصيلية وتقويمها، أخالقيات املهنة، بناء املقرر الدراس ي، وأساسيات إدارة التعل

ال، إ م املستوى ألاساس ي، وإستراتيجيات التدريس الفعَّ
ّ
برتفوليو عداد ملف الألاول، وتطوير تدريس نظام إدارة التعل

 مشاركة.  41واختتم البرنامج بتسليم الشهادات للمشاركات الالتي بلغ عددهن  التدريس ي. 
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 م 2016 نوفمبر 10-هـ 1438 صفر 10 الخميس

األسنان يف جامعة األمرية إطالق أول مجعية علمية سعودية لتعليم طب 

  نورة

 

أعلنت كلية طب ألاسنان بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن عن إطالق أول جمعية سعودية لتعليم طب 

ألاسنان في الشرق ألاوسط برئاسة عميدة كلية طب ألاسنان بالجامعة الدكتورة ابتسام بنت محمد املاض ي، حيث 

تمادها من وزير التعليم الدكتور صدرت موافقة معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل واع

 أحمد محمد العيس ى. 

من جانبها قالت رئيسة اللجنة التأسيسية الدكتورة ابتسام بنت محمد املاض ي إن هذه الجمعية هي الجمعية 

 تهتم بتحفيز وإنتاج وتبادل املعلومات والوسائل الحديثة بين املهتمين بتعليم طب ألاسنان 
ً
ألاولى من نوعها إقليميا

التعليم التبايني بين مختلف التخصصات الصحية والتواصل مع جمعيات تعليم طب ألاسنان العاملية، وأضافت و 

املاض ي أن القيادة الحكيمة تولي اهتماًما كبيًرا بالتعليم الجامعي وجعلته في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى دعم 

االت عية املبنية على معايير تنافسية في جميع املجالتعليم املبتكر املبني على أسس علمية صحيحة والبحوث النو 

ل التطبيق إلاستراتيجي للتعليم الحديث وتحقيق الريادة العلمية واملهنية، وأكدت املاض ي أن الجمعية 
ّ
والتي تشك

السعودية لتعليم طب ألاسنان تهدف إلى مواكبة التطورات في مجال املناهج التعليمية والبحثية وتكنولوجيا 

مات وكذلك في املجال إلاكلينيكي وتحسين أساليب وإستراتيجيات التدريب والتقييم، كما تعمل على تعزيز املعلو 

التعاون املحلي وإلاقليمي والدولي وتوفير سبل التشاور والحوار بين جمعيات التعليم الطبي ملواجهة التحديات 

 ة. الصحية على أسس عاملية مع احترام ألاولويات والهياكل إلاقليمي
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 م 2016 نوفمبر 14-هـ 1438 صفر 14 اإلثنين

  حرم سمو األمير محمد بن نايف برعاية

 ملتقى )دور اخلدمة االجتماعية والوعي الفكري( يف جامعة األمرية نورة
  

تحت رعاية حرم سمو ألامير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

ثنين يوم الا -بمشيئة هللا  -وبرعاية معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل، سيعقد  -حفظه هللا  -الداخلية 

دمة الاجتماعية والوعي الفكري( في جامعة ألاميرة نورة. م ملتقى )دور الخ2016-12-5هـ املوافق 1438-3-6املوافق 

املشرفة العامة على إدارة إلاعالم د. الجوهرة بنت إبراهيم الصقيه، وأضافت أن « الجزيرة»صرحت بذلك لجريدة 

الجامعة ممثلة بكلية الخدمة الاجتماعية أعلنت عن بدء التسجيل لحضور امللتقى والذي سيستمر ثالثة أيام 

املؤتمرات الكبرى في مقر الجامعة، وذلك على بوابة الجامعة إلالكترونية على الرابط التالي:  بقاعة

http://www.pnu.edu.sa/arr/Conferences/SocialForum/Pages/About/Overview.aspx  

ري والتوجهات فكأن امللتقى يهدف إلى تعزيز الوعي ال« الجزيرة»وبينت الدكتورة الجوهرة الصقيه في حديثها لجريدة 

املستقبلية لتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب، والتعريف بجهود اململكة في تعزيز وحماية الوعي الفكري ملواطنيها 

ومهددات الوعي الفكري وتحديد مستجدات ألابحاث العلمية لتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب والشابات، في 

ين ألاكاديميين واملهنيين املتخصصين في )دور الخدمة الاجتماعية حين سيشهد امللتقى مشاركة نخبة من املتحدث

 والوعي الفكري(. 

وأضافت أن امللتقى سيتطرق من خالل نخبة من املتحدثين والخبراء في املجال ألامني إلى جهود اململكة العربية 

 ي الفكري، تجربة جامعةالسعودية في تعزيز الوعي الفكري، دور الجامعات وعضو هيئة التدريس في تعزيز الوع

ألاميرة نورة في رفع الوعي الفكري لدى الطالبات ومنسوبات الجامعة، دور الخدمة الاجتماعية في تعزيز الوعي 

الفكري، باإلضافة إلى التوجيهات املستقبلية لتعزيز الوعي الفكري، املهددات وألاخطار على الشباب، وأثر استخدام 

 القيم وألامن الفكري لدى الطالبات.  وسائل التواصل الاجتماعي على

http://www.al-jazirah.com/2016/20161114/to11.htm
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إن هذه « الجزيرة»وبدورها قالت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جميلة بنت محمد اللعبون لجريدة 

وهي تؤمن بأن ثروتها ألاولى ال يعادلها ثروة مهما  2030املبادرة ما هي إال انطالقة لرؤية اململكة العربية السعودية 

طموح معظمه من الشباب فهو فخر بالدنا وضمان مستقبلها، مشيرة إلى دور الخدمة الاجتماعية  بلغت في شعب

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

 املهددات ملحاولة التخفيف منها على جميع أفراد املجتمع. 

ة الاجتماعية من الكليات الرائدة في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وتحرص الكلية يشار إلى أن كلية الخدم

منذ تأسيسها على النهوض بالعملية التعليمية إلعداد ألاخصائيات الاجتماعيات إعداًدا علمًيا وعملًيا ونظرًيا 

في  العمل الاجتماعي املختلفة لتدريبهن ملواجهة احتياجات برامج التنمية في القطاع النسائي في جميع مجاالت

املجتمع وتزويد منسوباتها من الطالبات باملهارات املهنية عالية املستوى والتي تمكنهن من مواجهة املواقف 

 الاجتماعية واملساهمة في تقدم املجتمع والارتقاء به. 
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 م 2016 نوفمبر 16-هـ 1438 صفر 16 األربعاء

سالمة "تتعاون مع جامعة األمرية نورة إلطالق برنامج « اهلل يعطيك خريها"

  «أسرتي

أقرت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن تدشين عالقة تعاون مع جمعية ألاطفال املعوقين ممثلة في املبادرة 

طلقة الذي ست« سالمة أسرتي»وذلك بتفعيل البرنامج التوعوي « هللا يعطيك خيرها»ألامنة  الوطنية للسياقة

 املبادرة بالتعاون مع الجامعة قريبا. 

وقد أوضحت معالي د. هدى بنت محمد العميل مدير جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن أن الجامعة ستدشن 

سالمة »ندة مبادرة هللا يعطيك خيرها وتفعيل البرنامج التوعوي عالقة تعاون مع جمعية الاطفال املعوقين ملسا

 من خالل البرنامج النسائي املتفق عليه وتقوم به الجامعة واملبادرة. « أسرتي

وأعرب املهندس عثمان الفارس عضو مجلس إدارة جمعية ألاطفال املعوقين عن سعادته بهذا التعاون من الجامعة 

جامعة برئاسة معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل مديرة الجامعة وكافة املشاركات مع شكره وتقديره إلدارة ال

 على تفاعلهم وموافقتهم للمشاركة في البرنامج واملبادرة والتعاون مع الجمعية. « سالمة أسرتي»في البرنامج التوعوي 

في اململكة واملنطقة ولها دور كبير في  وقال: إن جامعة ألاميرة نورة هي واحدة من أهم الصروح التعليمية والعلمية

تعظيم ورفع الكفاءة العلمية للمرأة السعودية فضال عن دورها البحثي والاجتماعي في اململكة وأشار إلى أن تعاون 

الجامعة مع الجمعية في مبادراتها سيسهم في تعزيز البرامج واملبادرات التي تسعى إلى توعية املجتمع بمختلف فئاته 

 ه خاصة أن املرأة لها الدور الرئيس ي واملؤثر في املجتمع. وأنواع

أهدافه بالحد من الحوادث وتوعية كافة أفراد ألاسرة بخطورة « سالمة أسرتي»وأعرب عن أمله أن يحقق برنامج 

إهمال أفرادها وسائل السالمة داخل وخارج السيارة وسيكون لألم دور محوري في رسالة البرنامج التوعوية وفق 

 مل إعالمي وتوعوي مهم وجديد في طرحه. ع

الجدير بالذكر أن الحوادث تضرب ألاسر وبصورة مستمرة وتسبب مآس ي مؤملة مما يؤثر على حالة أفرادها في 

 نواحي نفسية واجتماعية واقتصادية. 
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رة ون مع وزاأطلقتها منذ أكثر من عامين جمعية ألاطفال املعوقين بالتعا« هللا يعطيك خيرها»يذكر أن مبادرة 

الداخلية ممثلة باإلدارة العامة للمرور، وتهدف الحملة إلى التوعية بأنظمة السالمة املرورية وتعزيز الوعي املجتمعي 

 بالقوانين املرورية وتحفيزهم على الالتزام بها. 

 

 

 م 2016 نوفمبر 17-هـ 1438 صفر 17 الخميس

 )نرباس(انطالق املرحلة الثانية من احلملة التوعوية 
jazirahonline.com/news/2016/20161117/95460-http://www.al 
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 م 2016 نوفمبر 18-هـ 1438 صفر 18 الجمعة

  دورات تدريبية لطالبات القانون جبامعة األمرية نورة

 

بدأ مجلس الغرف السعودية ممثال في اللجنة الوطنية للمحامين، تنفيذ دورات تدريبية في مجال القانون 

والاستشارات لطالبات القانون بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ملدة شهرين، وذلك بهدف تعزيز قدراتهن 

 نية. مل للمساهمة في مسيرة التنمية الوطاملعرفية في شتى مجاالت العمل القانوني، فضال عن تهيئتهن لسوق الع

ج، إلى أن الدورة تقام تحت إشراف نخبة من الخبراء واملختصين في املجال 
َ
وأشار رئيس اللجنة عبد هللا الفال

القانوني، وتشمل الجوانب املعرفية والنظرية في مجال املحاماة والاستشارات القانونية من حيث أصول املحاكمات 

اض ي أمام املحاكم، ورفع وتنمية مهارة الترافع، فضال عن أخالقيات املهنة، والصياغة القانونية وإجراءات التق

 للمستندات والعقود، وغيرها من أساسيات مهنة املحاماة. 

كما نوه مدير إلادارة القانونية باملجلس املستشار فهد العمري، أن الدورة تأتي في إطار املسئولية الاجتماعية ملجلس 

ف السعودية للمساهمة في تنمية وتطوير قدرات طالبات القانون، معربا عن أمله بأن تسهم في إعداد جيل الغر 

 قانوني مؤهل ومدرب تدريبا متكامال. 
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 م 2016 نوفمبر 20-هـ 1438 صفر 20 األحد

 وتنفيذًا لتوجيهات القيادة  2030مع الرؤية تماشيًا 

  جملس املراجعة املؤسسي يف جامعة األمرية نورة يهدف لألمان اإلنساني
( بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، بالدعم إلاداري من خالل IRBيحظى مجلس املراجعة املؤسس ي للمنشأة )

مكتب ألاعمال النظامية بمركز أبحاث العلوم الصحية التابع ملستشفى امللك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعي، 

والذي وضع من أجل التحسين والارتقاء بالنواحي الصحية، الوقائية، التشخيصية، العالجية، النفسية، 

جتماعية واملعيشية لإلنسان، والحفاظ على ألامن وألامان إلانساني، مع مراعاة كرامة إلانسان والعدل الا 

وإلاحسان وحفظ الحقوق لألفراد واملجتمعات، بما يتماش ى مع الشريعة إلاسالمية وتقاليد وعادات اململكة العربية 

 مع الرؤية السعودية 
ً
بشكل كاف من خالل خبراتهم للقيام باملراجعة ، بأعضاء مؤهلين 2030السعودية، وتمشيا

والنظر في املقترحات البحثية، من حيث اتفاقها مع اللوائح والقوانين املتبعة ومعايير السلوك واملمارسة املهنية، في 

إطار التزام منسوبي جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن بها، بحيث سيتنوع أعضاء هذه اللجنة بحسب 

ائها وبحسب اختالفهم، من حيث الخبرة إلاكلينيكية والعلمية وإلاملام بتوجهات املجتمع املحلي اختصاصات أعض

وقيمه وعاداته، وذلك لتقييم ألابحاث املقدمة للدراسة والنظر فيها، ومن املتوقع أن ُيطلب من أعضاء اللجنة 

، يكون من ضمنها حضور الاجتماعات الشهري 8الالتزام بقضاء 
ً
ة وإلاعداد لهذه الاجتماعات، وذلك ساعات شهريا

للوفاء بالتزامات العضوية. كما أن الانضمام لعضوية لجنة أخالقيات البحث العلمي، تعني الحصول على فرصة 

للمساهمة في نجاح البحوث التي تتضمن إجراء تجارب على املخلوقات الحيوية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد 

للجنة مسؤولية بالغة ألاهمية لحماية الحقوق إلانسانية لألفراد املشاركين بهذه الرحمن، كما يقع على عاتق ا

 البحوث. 

 IRBمجلس املراجعة املؤسس ي الـ  -الجدير بالذكر أنه تم اعتماد وتسجيل اللجنة املحلية ألخالقيات البحث العلمي 

لحيوية بمدينة امللك عبد العزيز للعلوم بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، لدى اللجنة الوطنية لألخالقيات ا

 لتوجيهات املقام 1437والتقنية في رمضان 
ً
هـ، بعد موافقة معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل، تنفيذا

السامي الكريم بتشكيل لجنة على مستوى وطني، تهدف إلى وضع ومتابعة تنفيذ معايير وأخالقيات البحوث الحيوية 

بتاريخ  9512/ب/7)اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية والطبية(، بالتوجيه السامي الكريم رقم والطبية بمسّمى 
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هـ، وتكون شاملة لألخالقيات البحثية والتطبيقية التي تجرى من ِقبل جهات طبية مثل املستشفيات 1422/ 5/ 18

جر 
ُ
ى في الجامعات ومعاهد البحوث ذات ومراكز ألابحاث امللحقة بها، وكذلك لألبحاث الحيوية بشكل عام التي ت

العالقة. وتكون اللجنة تحت إشراف وإدارة مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبرئاستها، بناًء على ما ألزم 

هـ، جميع الجهات واملراكز البحثية في اململكة بتشكيل 1425/ 6/ 9وتاريخ  180به قرار مجلس الوزراء املوقر، رقم 

خالقيات البحوث في كل مؤسسة بحثية تخضع إلشراف اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية لجنة محلية أل 

 والطبية ورقابتها. 
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  قطاعات يف جامعة األمرية نورة حتصد شهادة تطبيق اآليزو

 -1437هذا العام  حصلت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن متمثلة في عدد من قطاعاتها على شهادة آلايزو 

هـ، والقطاعات هي وكالة الجامعة للدعم ألاكاديمي والخدمات الطالبية، وكالة الجامعة للتطوير والجودة، 1438

وكلية آلاداب، يأتي ذلك ضمن سعي الجامعة الدؤوب لتحقيق ألاهداف إلاستراتيجية الوطنية للتعليم املتفقة مع 

عة متمثلة بعمادة ضمان الجودة والاعتماد ألاكاديمي نظاما إلدارة ، لذا أطلقت الجام2030الرؤية السعودية 

( والذي 9001 -2008الجودة بالتعاون مع خبراء دوليين، وذلك بتبني مشروع تطبيق نظام إدارة الجودة آلايزو ) 

 يساهم في تحقيق الجودة إلادارية، ويدعم توجه الجامعـة نحو تحقيق الاعتماد املؤسس ي والبرامجي. 

كر أن عمادة ضمان الجودة والاعتماد ألاكاديمي هي الجهة املعنية باملتابعة إلادارية واملراجعة الدورية ألهداف يذ

 -1434الجودة لضمان فعالية تطبيق نظام إدارة الجودة آلايزو، حيث بدأت في العمل على هذا املشروع منذ عام 

 يحصل على هذه الشهادة. هـ وحصلت على شهادة آلايزو كأول قطاع في الجامعة 1435

وفي إطار املشروع في مرحلته الثالثة بدأت عددا من قطاعات الجامعة واملرشحة للحصول على شهادة آلايزو 

بحصد نتائج جهدها وبكل جدارة لتنضم لقائمة القطاعات التي حصلت عليها في املرحلة السابقة مما يعني وضع 

 طة الجامعات املحلية والدولية. جامعة ألاميرة نورة في مركز رئيس على خار 
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 بالتزامن مع يوم الطفل العالمي 

  كلية الرتبية جبامعة األمرية نورة حتتفي بروح احلياة وابتسامة املستقبل
 

نوفمبر من كل عام بناًء على توصية  20بالتزامن مع يوم الطفل العالمي الذي تحتفي به دول العالم في يوم 

 للتآخي والتفاهم بين أطفال العالم، وللعمل من أجل مكافحة حاالت 
ً
الجمعية العامة لألمم املتحدة ليكون يوما

التي تفوق طاقتهم، أقامت كلية التربية بجامعة  العنف ضدهم وإهمالهم واستغاللهم في كثير من ألاعمال الشاقة

ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بنادي الطفولة املبكرة اليوم في بهو الكلية فعالية لالحتفاء بروح الحياة 

 وبسمة املستقبل. 

وتأتي هذه الفعالية محققة ألهداف الجامعة في تقديم الخدمات التوعوية والاجتماعية والتطوعية في مجال رعاية 

 لجهودها في تطوير رعاية ألام لصغارها واملساهمة في املجتمع املحلي بما فيه مراكز رعاية 
ً
الطفولة، وامتدادا

الطالبي )نادي الطفولة املبكرة( والذي يهدف إلى إشراك  هـ إنشاء النادي1435الطفولة وألامومة، حيث تم في عام 

ق بمجال الطفولة املبكرة، 
ّ
الة في توعية املجتمع داخل الجامعة وخارجها فيما يتعل الطالبات للقيام بأدوار فعَّ

املشاركة باألعمال التطوعية واستشعار قيمة العمل الخدمي والخيري، بناء جسور أعمق من املعرفة العلمية 

لعملية للطالبة في مجال تخصصها في الطفولة املبكرة، وإتاحة الفرصة ملمارسة أعمال ال منهجية تسمح وا

للطالبات بالتطوير. وشارك الطالبات في الفعالية بمجموعة من ألاركان وألانشطة املتنوعة بهدف تنمية مهاراتهن 

ملية في مجال تخصصهن، باإلضافة إلى إدخال املهنية والاجتماعية، وإكسابهن املزيد من املعارف العلمية والع

البهجة والسرور لألطفال الذين تمت استضافتهم من روضة الديوان، حيث أقيمت لهن مسرحية، ركن الطباخ 

الصغير، ركن الرسم على الوجه، ركن أصنع بيدي، مجموعة من ألالعاب الترفيهية واملسابقات املتنّوعة، وأركان 

 ملهتمين بالطفولة والتربية من منسوبات الجامعة. توعوية لألمهات وجميع ا

وإلثراء املعرفة املهنية والارتقاء باملعرفة العلمية في مجال الطفولة ونشرها بين الناس بما يتيح لألطفال بيئة تربوية 

، كان هناك حضور بارز للجمعية العلمية السعودية لرعاية الطفل، وهي جمعية علمية
ً
 سليما

ً
 تضمن لهم نموا

http://www.al-jazirah.com/2016/20161122/to6.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161122/to6.htm


72 

منبثقة من جامعة ألاميرة نورة وتعنى بإثراء املعرفة في مجال رعاية الطفولة من خالل تنمية الفكر العلمي واملنهي 

في مجال تربية ألاطفال ورعايتهم، وتقديم الاستشارات العلمية للجهات املعنية برعاية الطفل. وشاركت هذه 

بالطفولة كالتحرش الجنس ي والعالمات الدالة على  الجمعية بركن توعوي وركن استشاري يناقش قضايا متعلقة

تعرض الطفل له، ألعاب الفيديو املناسبة لكل فئة عمرية، العنف ضد ألاطفال وتوضيح العالمات التي تشير إلى 

تعرض الطفل للعنف بشكل مفرط، وتوزيع مقياس يقيس للوالدين درجة إدمان أطفالهم لإلنترنت، كما ألقت 

تناولت  «التنّمر»ستاذة نادية السيف محاضرة مصاحبة للفعالية في مسرح الكلية تحت عنوان رئيسة الجمعية ألا 

 -للفظية ا -فيها محاور عدة للتعريف بسلوك التنمر ومنها: التعريف بسلوك الاستقواء، أشكال التنمر )الجسدية 

، الفرق التنمر إلالكتروني( -متلكات الاستقواء على امل-الاستقواء في العالقات الاجتماعية  -العاطفية والنفسية 

بين التنمر والعدوان، صفات املستقوي، من هم الضحايا، من هم املتفرجين، أسباب التنمر من وجهة نظر 

املتنمرين. وفي نهاية املحاضرة طرحت ألاستاذة السيف بعض الحلول لحماية الطفل عند تعرضه للتنّمر، فذكرت 

ها بأنهم يتعرضون للتنّمر، لذلك ينبغي التواصل مع الطفل والانتباه ألي تغّير في أن معظم ألاطفال ال تخبر والدي

تصرفاته من ناحية نومه وطعامه وأدائه املدرس ي ورغبته في الذهاب للمدرسة، منّوهة على أنه في حال التأكد من 

نمر بأن الشخص املتتعرض الطفل للتنّمر يجب على ألاهل التحدث معه بلطف وطمأنته بعدم وجود ش يء خاطئ و 

يشعر بالنقص تجاه نفسه ولذلك يحاول أن يجعل آلاخرين يشعرون بشعور سيئ تجاه أنفسهم، ومن ثم التواصل 

مع املدرسة وأهل الطفل املتنمر إليجاد حل للمشكلة وإيقاف التنمر، ومساعدة الطفل الضحية على الانخراط في 

 ضور دورة. وسط اجتماعي آخر مثل ممارسة لعبة رياضية أو ح

 

 

 

 

 



73 

 م 2016 نوفمبر 23-هـ 1438 صفر 23 األربعاء

جامعة األمرية نورة تعلن عن إطالق جائزة رؤساء ومديري اجلامعات 

  اخلليجية

عن استكمال املعلومات والشروط الخاصة للترشيح لجائزة رؤساء  أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة على الالتزام بعدد مرشح 

واحد لكل جهة في كل فرع من فروع الجائزة الثالثة، فرع التعليم، فرع البحث العلمي، وفرع خدمة املجتمع، 

الجامعة من املتقدمين رفع مشاريعهم للجامعات التي ينتسبون إليها مع التقيد بالشروط املنصوص عليها  وطلبت

  Http://GCCPRUAward.pnu.edu.saفي دليل الجائزة على الرابط التالي: 

ة، أن ائز من جهتها بينت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن معالي الدكتورة هدى العميل ألامين العام للج

 من ألاهداف السامية ملجلس التعاون لدول الخليج، وال سيما ما تضمنته املادة الرابعة 
ً
هذه الجائزة تأتي انطالقا

من نظامه ألاساس ي بشأن تكريس الاهتمام بالتقدم العلمي في كافة املجاالت، وتشجيًعا للبحوث والدراسات، 

ا ألهمية العمل املنوط بالجامعات ومؤسس
ً
ات التعليم العالي في دول املجلس، وأوضحت العميل أن لجنة وإدراك

رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس تسعى لتطوير وتنظيم وتنسيق العمل التربوي 

املشترك في مجال التعليم الجامعي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتسهم في دعم وتطوير 

الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس، ولتحديث التعليم فيها بما يتوافق مع خطط وبرامج  إنجازات

التنمية في دول املجلس، مشيرة إلى قيام اللجنة بإعداد وتنفيذ برامج ومناهج مشتركة في مجال التعليم العالي، مع 

يأتي من خالل أعمال وأنشطة لجنتها، واللجان وفرق إسهامها في تطوير القادة التربويين على أسس علمية. كل ذلك 

العمل التابعة لها، وأوضحت أن اللجنة واللجان التابعة لها تمنح جوائز متعددة ومتنوعة لضمان التميز واملنافسة 

في تحقيق تلك ألاهداف وإلانجازات بدرجة عالية، فالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية بشكل عام 

تكريم ألافراد من منسوبيها املتميزين في مختلف املجاالت العلمية، والتقنية، والطبية، والعلوم  تحرص على

إلانسانية وغيرها. الجدير بالذكر أن هذه الجائزة تأتي كأول جائزة يمنحها رؤساء ومديرو الجامعات ومؤسسات 

 التعليم العالي في دول مجلس ألعضاء هيئة التدريس. 
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 حرم سمو ولي العهد  برعاية

  ورش عمل يف ملتقى اخلدمة االجتماعية والوعي الفكري يف جامعة نورة 6
 

مت إلادارة العامة لإلعالم بإشراف الدكتورة الجوهرة الصقيه، وبحضور الدكتورة جميلة اللعبون عميدة كلية 
ّ
نظ

الخدمة الاجتماعية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، والدكتورة حمدة الفرائض ي املشرفة العامة على امللتقى 

ا مللتقى )دور الخد ة بمشيئ -مة الاجتماعية والوعي الفكري( الذي سيقام وعدد من الصحفيات، مؤتمًرا صحفيًّ

هـ، ويستمر ملدة ثالثة أيام برعاية حرم سمو ألامير محمد بن نايف بن عبد 1438ربيع ألاول  6يوم الاثنين  -هللا 

، ومعالي مديرة الجامعة -حفظه هللا  -العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

 تورة هدى العميل. الدك

وأوضحت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة جميلة بنت محمد 

، وهي تؤمن بأن ثروتها ألاولى ال 2030اللعبون أن هذه املبادرة ما هي إال انطالقة لرؤية اململكة العربية السعودية 

ح، معظمه من الشباب؛ فهو فخر بالدنا وضمان مستقبلها. مشيرة إلى دور يعادلها ثروة مهما بلغت في شعب طمو 

الخدمة الاجتماعية كمهنة، تسعى لتحقيق ألامن والاستقرار والتقدم، وتساهم في الكشف عن مهددات ألامن 

 وتوعية املجتمع بهذه املهددات ملحاولة التخفيف منها على جميع أفراد املجتمع. 

بقرار املقام السامي تأسيس وحدة للتوعية الفكرية في كل جامعة، مؤكدة أن امللتقى ونوهت الدكتورة جميلة 

 جانب من تفعيل هذه الوحدة بإثرائه بورق عمل، يعزز الوعي الفكري لدى الشباب. 

وأضافت املشرفة العامة على امللتقى وكيلة الدراسات العليا الدكتورة حمدة الفرائض ي قائلة: إن الجامعة قمة 

ظومة التعليمية، وهي نهاية املطاف التعليمي النظامي بالنسبة للدارسين الطالب؛ لذا أولت اهتماًما لهذه الفئة املن

 كبيًرا من املهتمين باألمن الفكري من داخل اململكة 
ً
من املجتمع، أال وهي فئة الشباب. مشيدة بأن امللتقى القى إقباال

، وإلاقبال على التسجيل 6000قى والورش التدريبية أكثر من وخارجها؛ إذ وصل عدد املسجالت لحضور امللت

مطرد حتى آلان، كما يضم مسجلين من خارج اململكة. موضحة أن آلية التسجيل مرت بمراحل عدة عن طريق 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161128/ln4.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161128/ln4.htm
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املوقع، ثم عن طريق استبيان، ومن ثم عن طريق حملة انطلقت من الكلية حتى وصلت خارج أسوار الجامعة 

مثل جامعة دار العلوم وجامعة امللك وجامعة إلامام وجامعة اليمامة وجامعة سلطان وجامعة  للجامعات ألاخرى،

 الفيصل. 

وأوضحت الدكتورة الفرائض ي أن جلسات اللقاء ستضم نخبة من املتحدثين والخبراء في مجال ألامن الفكري، 

ر عبدالرحمن الهدلق، والدكتورة الجازي منهم اللواء منصور التركي، واللواء الركن الدكتور علي الرويلي، والدكتو 

الشبيكي، والدكتورة نجالء املبارك، والدكتور عبدهللا الرشود، والدكتور عبدهللا الجاسر، والدكتورة سلمى 

 الدوسري، والدكتورة سارة الخمش ي. 

لى ت عصيبة عواستطردت الفرائض ي قائلة: إن أهم ما يميز هذا امللتقى أن الوعي الفكري املعاصر يواجه تحديا

ا، ينعكس أثره على املجتمع. مشيرة إلى أن تصرفات  ألاصعدة كافة؛ إذ يجسد تعزيز الوعي الفكري مشروًعا وطنيًّ

الفرد تستمد من أوعيته الثقافية، وتستند إلى أرصدته الفكرية والاعتقادية. مؤكدة ضرورة التعامل مع املشكالت 

في أشكال جديدة بحكمة وبأساليب مدروسة وأفكار بعيدة عن التنابذ املجتمعية املتجددة باستمرار، التي تظهر 

والتعصب، وأن يستمع الجميع لبعضهم، وتكون الحلول وألافكار جميعها في ركب خدمة املجتمع الذي هو ركيزة 

 الوطن. 

تهدف تسورش تدريبية في اليوم الثالث للنساء فقط، تغطي مواضيع مختلفة، و  6واستطردت الفرائض ي بأن هناك 

 شرائح مختلفة، منها الطالبات والاختصاصيات الاجتماعيات وأعضاء هيئة التدريس. 

( ورش تدريبية في 6واستطردت الفرائض ي بأن كلية الخدمة الاجتماعية استقطبت مدربات معتمدات لتقديم )

 كبيًرا من ِقبل املختصات واملهتمات بامل
ً
لك جال الاجتماعي، وكذمجال الوعي الفكري، ووجدت هذه الورش تسجيال

منسوبات الجامعة من أعضاء الهيئة التعليمية وإلادارية والطالبات؛ لتعزز الورش التدريبية مسؤولية املشاركين 

تجاه قضايا مجتمعهم املحلية، إضافة إلى تعميق الوعي الفكري لدى طالبات الجامعة. مشيرة إلى أن عناوين ورش 

 العمل على النحو آلاتي: 

 ة تدريبية بعنوان الحصانة الفكرية بين مكانة الفكر وقوى العقل، وتستهدف الطالبات. . ورش1
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 ، وتستهدف الطالبات 2030. ورشة عمل بعنوان الوعي الفكري ورؤية 2

. دور عضو هيئة التدريس في تعزيز الوعي الفكري باستخدام مهارات التفكير الناقد، استهدفت أعضاء هيئة 3

 كمهم. التدريس وَمن في ح

 . ورشة عمل بعنوان مواقع التواصل الاجتماعي بين ألامن والخوف، وتستهدف طالبات الجامعة. 4

 . ورشة تدريبية بعمل استثمار التطوع لتحقيق الوعي الفكري، وتستهدف طالبات الجامعة. 5

ختصاصيات . ورشة تدريبية بعنوان الاختصاص ي الاجتماعي ودوره في ألامن الفكري، واسُتهدف فيها الا 6

 الاجتماعيات. 
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 م 2016 نوفمبر 8-هـ 1438 صفر 8 الثالثاء

 

  حلديثات التعيني« اإلبداع األكادميي"تطلق « نورة"
 برنامج إلابداع ألاكاديمي استهدفأطلقت عمادة التطوير وتنمية املهارات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، 

  .حديثات التعيين من الكادر التعليمي لتهيئتهن لالنخراط في العمل

وقد تناول البرنامج جانبين؛ أولهما املعرفي الذي تطرق إلى عديٍد من املواضيع التي تهم عضو هيئة التدريس حديث 

ا الجودة في التدريس، والتعريف بحقوق الطالبة وواجباتهالتعيين منها تعريف التدريب والتنمية املهنية، ومعايير 

  .إضافة إلى التعرف على أنظمة الابتعاث وأنظمة البحث العلمي وألاكاديمي في الجامعة

في مجال التعليم الجامعي  املتبعة باالستراتيجياتأما الجانب آلاخر املهاري الذي من شأنه تزويد املشاركات 

مة لتصميم خطط التدريس الفعال وتطبيقاتها وبناء عالقات إيجابية بين عضو هيئة وإكسابهن املهارات الالز 

 على املخرجات العلمية. واختتم البرنامج 
ً
التدريس والطالبات لتحقيق أعلى فاعلية في التواصل ما ينعكس إيجابا

 .مشتركة 41بتسليم الشهادات للمشاركات الالتي بلغ عددهن 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okaz.com.sa/article/1507460
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 م 2016 نوفمبر 16-هـ 1438 صفر 16 األربعاء

 مبادرة لذوي االحتياجات اخلاصة« أنا متمكن"
 

ينظمه فريق ، الذي «أنا متمكن»يستفيد أطفال مركز أبطال املعرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة من مبادرة 

من كلية الصحة وعلوم التأهيل بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، وهي إحدى فرق وحدة املبادرات « تمكين»

  .ألاكاديمية واملشاريع املجتمعية بكلية الصحة وعلوم التأهيل، وذلك ملدة شهر

توى الخاصة للوصول بهم إلى مس ويعتني مركز أبطال املعرفة بتدريب وتعليم وتأهيل ألاطفال من ذوي الاحتياجات

من القدرة على الاعتماد على أنفسهم، وذلك من خالل أركان مختلفة تعينهم على أداء مهماتهم اليومية باستقاللية 

  .معتمدين على أنفسهم، بطريقة مسلية، حيث جاءت ألاركان مزينة وملونة، ويختلف كل ركن عن آلاخر

فهمي حماد أن املبادرة تحقق رؤية ورسالة الكلية في نشر وتعزيز العمل  وأوضحت عميدة الكلية الدكتورة لينا

 
ً
التطوعي لدى طالبات كلية الصحة وعلوم التأهيل، منوهة بجهود الطالبات التي جعلت من الكلية رائدة وأنموذجا

 .لألعمال التطوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okaz.com.sa/article/1509033/محليات/أنا-متمكن-مبادرة-لذوي-الاحتياجات-الخاصة
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 م 2016 نوفمبر 23-هـ 1438 صفر 23 األربعاء

 اتفاقية تفعيل النشاط الرياضي في جامعة نورة توقيع

 األمرية رميا: اجملتمع حباجة لنشر هذه الثقافة وتعزيزها

   

توقع الهيئة العامة للرياضة وجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن اليوم )ألاربعاء( مذكرة تعاون، بحضور وكيل 

الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي ألاميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ومديرة جامعة ألاميرة نورة بنت  رئيس

عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، وتقوم الجامعة بموجب املذكرة بتفعيل منشآتها الرياضية للعنصر النسائي 

  .الوصول إلى مجتمع صحي رياض يللمساهمة برفع معدالت ممارسة املرأة السعودية للنشاط البدني و 

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن التي تعد أكبر جامعة نسائية في العالم؛ نظرا 

ملا تمتلكه من منشآت رياضية على مستوى عالمي مما سيساهم في خلق الدافع لدى الطالبات ملمارسة الرياضة 

  .وإلاملام بأهميتها

إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مشروع الهيئة العامة للرياضة واللجنة ألاوليمبية العربية السعودية لرفع يشار 

 .2030التي تعد جزءا من رؤية اململكة  2030في عام  %40إلى  %13مستوى املشاركة املجتمعية في الرياضة من 

بتوقيع هذه الاتفاقية التي تجسد التعاون بين من جانبها، عبرت ألاميرة ريما بنت بندر بن سلطان عن سعادتها 

بكثير من  أشعر »الجهات الحكومية من أجل إلاسهام في نشر ثقافة الرياضة والتوعية بأهميتها في املجتمع، وقالت: 

ثنية ، م«الفخر وأنا أرى هذه إلامكانات الكبيرة لجامعة ألاميرة نورة وما تضمه من منشآت وصاالت محفزة للجميع

 في الو 
ً
قت نفسه على العالقة الوطيدة بين الهيئة والجامعة والتجاوب الكبير من مديرة الجامعة ومنسوباتها، مؤكدة

أن هذه الخطوة ستسهم في رفع معدل املمارسة املجتمعية، فاملجتمع بحاجة ماسة لنشر هذه الثقافة وتعزيزها، 

  .ة والرفع من معدالت ممارستهاووجود مثل هذه املنشآت العصرية يحفز على تحقيق أهداف الرياض

بإدارة طاقم  2014يذكر أنه بدأ تشغيل املركز الترفيهي للطالبات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في العام 

  .طالبة 4600متر مربع، بطاقة استيعابية تستوعب  22.000تدريبي من كوريا، حيث يقع على مساحة 

يلة أيام ألاسبوع عدا الجمعة، على عدد من الصاالت الرياضية وإستاد رياض ي، ويحتوي النادي الذي يفتح أبوابه ط

إضافة إلى مسبح على نمط املعايير ألاوليمبية ومن أهم هذه الصاالت، هي: كرة السلة، وكرة الطائرة، ورياضة 

http://www.okaz.com.sa/article/1510422
http://www.okaz.com.sa/article/1510422
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ن الحبل، وتمريإلايروبيك، ورياضة املش ي )املضمار(، والدراجات الهوائية، كما تمارس الطالبات رياضات قفز 

الخطوة، وتمرين تخفيض الوزن، وتمارين الحركة، وتمارين لكامل الجسم، تمارين حرة، وهناك أيضا الرياضات 

 .املنوعة، وهي تشمل كأس التراص، وألعاب القرص الطائر، وهضبة تثبيت الكرة

 

 

 

 م 2016 نوفمبر 28-هـ 1438 صفر 28 اإلثنين

 االجتماعية والوعي الفكريحرم ويل العهد ترعى ملتقى اخلدمة 

http://www.okaz.com.sa/article/1511438 
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 م 2016 نوفمبر 1-هـ 1438 صفر 1 الثالثاء

 معلمة من جنران حتقق اجلائزة الرقمية

بتعليم نجران املركز ألاول في جائزة املعلمة الرقمية في التعليم  12حققت املعلمة أمل صالح سلبع من املتوسطة 

العام على مستوى اململكة، وذلك ضمن امللتقى التربوي الثاني بعنوان )معلم العصر الرقمي( والذي نظمته جامعة 

، وذلك حرصا منها على متابعة تجارب املعلمات الناجحة في ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية التربية

توظيف برامج وتطبيقات إلكترونية وتفعيلها في عملية التدريس ودعم تفاعل الطالبات وتعاونهن باستخدام 

التقنية، وتوظيف استراتيجيات تدريسية حديثة واستخدام التقنية لدعم عملية التعليم والتعلم وتشجيع ذلك 

 شين جائزة املعلمة الرقمية. من خالل تد

واستعرضت ال سلبع خالل امللتقى تقريرا وضحت فيه تجربتها في تفعيل التقنية في التعليم، وكيف واجهت 

 wiziqالظروف التي مر بها التعليم باملنطقة العام املاض ي، وما قامت به من تجربة الفصول الافتراضية عبر برنامج 

والفصل املقلوب وتحويل محتوى الدروس إلى تصاميم انفوجرافيك وبثها للطالبات،  schoologyواملنصة التعليمية 

 وتفعيل العروض عبر برامج مختلفة والتواصل مع الطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعية املفعلة بينهم.
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 م 2016 نوفمبر 2-هـ 1438 صفر 2 األربعاء

 طالبات جامعة األمرية نورة حيققن املراكز األوىل باحلفل السنوي

قانة»شاركت الشركات الطالبية ألاربع سبلة، ابتكار التحويل، وتد )د.سن(، و
ُ
نت لطالبات جامعة ألاميرة نورة ب« ت

ة في مدينة جدة والذي أقيم برعاية نائب وكيل وزارة التعليم الدكتور عبدالرحمن بالحفل السنوي إلنجاز السعودي

عبدالرحمن بن محمد البراك وحضر نيابة عنه الدكتور يحيى بن محمد بن علي الخبراني مدير عام التوجيه 

ركة شوإلارشاد في وزارة التعليم، حيث تم تكريم الشركة الطالبية وتد )د.سن( على فوزها باملركز ألاول كأفضل 

م وبهذا الفوز تأهلت الشركة للمشاركة 2016طالبية )فئة الجامعات( ببرنامج الشركة لريادة ألاعمال لعام 

دولة في املسابقة إلاقليمية إلنجاز العرب والتي ستقام في مملكة  14للتصفية النهائية للشركات الطالبية من 

طالبة  17ذكره أن شركة وتد )د.سن( تتكون من م، ومما يجدر 2016نوفمبر  23-21البحرين خالل الفترة من 

ومديرها التنفيذي الطالبة سارة النفيعي من كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

وتشرف على الشركة املشرفة املتطوعة الاستاذ املساعد بكلية العلوم الدكتورة حصة القويز، وقد شاركت الشركة 

الكتروني يوفر حال للمشكلة التي يعاني منها أصحاب ذوي الدخل املحدود في دفع التكاليف بتصميم تطبيق 

الباهظة لعالج ألاسنان عن طريق ربطهم باملجان أو بسعر رمزي كخدمة مجتمعية، بطالب طب ألاسنان الذين هم 

 بحاجة إليجاد مرض ى للتطبيق عليهم.

آالف دوالر مقدمة من  10ز ألاول على املستوى إلاقليمي ومبلغ كما تم تكريم فريق )كلنا واحد( لفوزهم باملرك

شركة كوكاكوال في املسابقة إلاقليمية لبرنامج أمواج فرح في الريادة الاجتماعية الذي يهتم بتقديم مشروع لخدمة 

ن م املجتمع برعاية مؤسسة كوكاكوال، ويهدف فريق )كلنا واحد( لرسم البسمة على وجوه أطفال مرض ى السرطان

خالل جمع تبرعات الشعر الطبيعي وتوفير سيارات كهربائية عليها رسومات محببة لألطفال لنقلهم إلى غرف 

الفحص وكذلك توفير معاطف لألطباء عليها رسومات وألعاب إلزالة الخوف من نفوس ألاطفال، حيث تعمل قائدة 

طالبة من مختلف التخصصات بإشراف  19الفريق الطالبة صفية العبداللطيف من كلية إلادارة وألاعمال مع 

 املتطوعة الدكتورة عبير زهير ألاستاذ املساعد بكلية التربية. 

http://www.alyaum.com/article/4164455
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شركة طالبية على مستوى الجامعات  أفضلوكانت جامعة الاميرة نورة قد حصدت للمرة الثانية على التوالي جائزة 

فازت العام املاض ي شركة )تجلي( بلقب أفضل دولة. حيث  14باململكة وتتأهل للمشاركة باملسابقة إلاقليمية مع 

شركة طالبية على مستوى اململكة وشاركت باملسابقة إلاقليمية إلنجاز العرب التي أقيمت في سلطنة عمان، وتقوم 

فكرتها على تصميم تطبيق الكتروني يتم تحميله على أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام آلايفون وألاندرويد 

شكلة تعاني منها الكثير من الفتيات في معرفة ألاماكن الترفيهية، والتعليمية، والثقافية، والرياضية ليقدم حال مل

املقدمة للنساء في منطقة الرياض بطريقة تقنية سهلة، إضافة إلى ذلك يهتم التطبيق باملسؤولية الاجتماعية 

 لجمعيات الخيرية بالرياض.فخصص إعالنات بأسعار رمزية لدعم ألاسر املنتجة ومراكز التطوع وا

تجدر إلاشارة إلى أن برنامج إنجاز السعودية يقدم برامج تدريبية عملية رائدة تركز على الاستعدادية املهنية والثقافة 

، Junior Achievement Worldwide®املالية وريادة ألاعمال، ويعد امتدادا ملؤسسة جونيور اتشيفمنت وورلدوايد 

م وتتخصص في 1919تعليمية عامليا غير هادفة للربحية تم تأسيسها في الواليات املتحدة عام وهي أكبر مؤسسة 

تدريب الطالب لسوق العمل وإطالق املشاريع الخاصة واملعرفة املالية من خالل برامج تقوم على التجربة ونقل 

 دولة. 124لب سنويا في مليون طا 11الخبرات العملية. ويبلغ عدد املستفيدين من برامجها حاليا قرابة 
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 م 2016 نوفمبر 6-هـ 1438 صفر 6 االحد

 

 «العصا البيضاء"تعريف طالبات جامعة نورة بـ 
http://www.alyaum.com/article/4165073 

 

 م 2016 نوفمبر 9-هـ 1438 صفر 9 األربعاء

 اإلنعاش القلبي جبامعة األمرية نورةدورات يف 

http://www.alyaum.com/article/4165557 
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 م 2016 نوفمبر 14-هـ 1438 صفر 14 اإلثنين

  يف املنهج السعودي اجلديد!! املرأة عنصر قوة
 

بتوفيق هللا تحمل تحوال اجتماعيا يتسع  2030نحن النساء بخير نسير من أفضل لألفضل، فالرؤية السعودية 

نطاقه ليشمل املرأة بانطالقة جديدة، فتحت لها آفاقا كبيرة في الحياة العملية بعد أن كانت مقيدة بوظائف 

ة من الطاقات الشابة ذكورا وإناثا ووفرت فرص عمل متنوعة لهم على محددة، خططت هذه الرؤية لالستفاد

 حد سواء.

املرأة السعودية قادرة على العمل في كل املجاالت، في إطار تعاليم الشريعة إلاسالمية، وثقافة املجتمع، وما يالئم 

 طبيعتها كأنثى.

ا تحقق في مواقع عمل أثبتت من خاللها فقد برهنت في السابق جدارتها كشريك فاعل ومنتج في املجتمع، وهو م

 أنها تجاوزت املشاركة إلى صناعة الفارق للصالح العام.

أثبتت وجودها، وحققت الكثير من إلانجازات داخل الوطن، وفي املحافل الدولية، ووصلت إلى مكانٍة علمية عالية 

في  ة السعودية التي انضمت لوكالة ناسافي سنوات قليلة، والشاهد كثير، أذكر على سبيل املثال ال الحصر، العامل

 علوم الفضاء، وقدمت صورة مشرفة للمرأة السعودية.

وستبرهن اليوم إن شاء أنها أكثر تمكنا، وعند حسن ظن الجميع، ستحقق أفضل إلانجازات بإذن هللا، لم ال 

برفع  ا لتقديم املزيد املميز وأصحاب القرار يضعونها من أولويات اهتماماتهم كعنصر فعال في املجتمع، ويدفعونه

نسبة مشاركتها في سوق العمل، واستثمار طاقتها، وهذا الاهتمام سيكون له مردود فعال يسهم بشكل كبير في 

 تنمية املجتمع بشكل عام.

ومن خطط الرؤية أيضا، منح املرأة الحق أن تكون قيادية، وترأس سمو ألاميرة ريما القسم النسائي في الهيئة 

 للرياضة خير.العامة 

http://www.alyaum.com/article/4166378
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وصدور قرار وزرة الصحة لعمل املرأة في الصيدليات، ومحالت النظارات ومستحضرات التجميل العشبية، خطوة 

ن يكون أ إيجابية ستوفر الكثير جدا من الوظائف وستدعم الاستثمار في هذا القطاع. أرجو أن يوضع في الاعتبار 

 ية، أعتقد أن املسئولين ال يفوتهم ش يء كهذا.عملها نهارا، وداخل املستشفيات واملجمعات التجار 

يدشنون أكبر مركز « ويبرو»ومن خيرات الرؤية بالنسبة للمرأة، أرامكو السعودية وجامعة ألاميرة نورة وشركة 

 مر الذي سيمكن من إيجاد فرص عمل أعمال نسائي في اململكة، ذلك في مقر جامعة ألاميرة نورة في الرياض، ألا 

ن ألف وظيفة للمرأة السعودية خالل السنوات العشر املقبلة، في تخصصات الخدمات والتمويل تزيد على عشري

 واملحاسبة واملوارد البشرية والخدمات املكتبية بناء على تأكيد مسئولي أرامكو.

 ةومشاركة املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، أيضا كما ذكر مسئولوها، ستشارك في دعم املرأة السعودي

حيث تسعى  2030بتشغيل أربعة مراكز متخصصة بالعمل عن بعد للسيدات، سعيا منها ملواكبة رؤية السعودية، 

العتماد مهن جديدة للفتيات في سوق العمل السعودي، والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للكليات التقنية 

 للبنات. 

ماعية تتعاون مع املستثمرين واملستثمرات الراغبين في إنشاء ونقلت مصادر إعالمية أن وزارة العمل والتنمية الاجت

صاالت نسائية مغلقة، سواء مستقلة أو في املجمعات التجارية، لبيع وصيانة أجهزة الجوال، تتوفر فيها كافة 

 .تإلامكانات، تطبيقا لقرار قصر العمل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوال وملحقاتها على السعوديين والسعوديا

وأنهت مع املؤسسة العامة للتدريب التقني وصندوق تنمية املوارد البشرية وبنك التسليف والتنظيم الوطني 

ألف سعودي وسعودية في مجاالت البيع والصيانة. لم ال تكون هناك فرص  35للتدريب والتوظيف تدريب نحو 

 .؟!!٪7إلى ٪11عمل والرؤية تهدف إلى خفض البطالة من 

ألاسري من أوليات الرؤية، وتهدف خطط إلاصالح إلى إنفاق تسعة ماليين ريال على خدمات  التصدي للعنف

ضحايا العنف ألاسري، وتسعة عشر مليونا لتحسين الوعي بالقضية، ولزيادة عدد وحدات الحماية لضحايا العنف 

 من ثمانية وخمسين إلى مائتين وحدة سيظهر الفرق وتحل أكثر املشاكل.
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يفة تعليمية نسائية، وجه خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز، باستكمال وظ 5523وآلان 

 إجراءاتها. والخيرات تتوالى بفضل هللا ثم بفضل أصحاب القرار حفظهم هللا.

 نحن النساء عنصر قوي في املنهج السعودي الجديد شكرا للقيادة وحفظ هللا الوطن. 
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 م 2016 نوفمبر 16-هـ 1438 صفر 16 األربعاء

سالمة "تتعاون مع جامعة األمرية نورة إلطالق برنامج « اهلل يعطيك خريها"

  «أسرتي
رة في املبادأقرت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن تدشين عالقة تعاون مع جمعية ألاطفال املعوقين ممثلة 

ه طلقالذي ست« سالمة أسرتي»توعوي وذلك بتفعيل البرنامج ال« هللا يعطيك خيرها»الوطنية للسياقة ألامنة 

 املبادرة بالتعاون مع الجامعة قريبا. 

وقد أوضحت معالي د. هدى بنت محمد العميل مدير جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن أن الجامعة ستدشن 

سالمة »جمعية الاطفال املعوقين ملساندة مبادرة هللا يعطيك خيرها وتفعيل البرنامج التوعوي عالقة تعاون مع 

 من خالل البرنامج النسائي املتفق عليه وتقوم به الجامعة واملبادرة. « أسرتي

 ةوأعرب املهندس عثمان الفارس عضو مجلس إدارة جمعية ألاطفال املعوقين عن سعادته بهذا التعاون من الجامع

مع شكره وتقديره إلدارة الجامعة برئاسة معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل مديرة الجامعة وكافة املشاركات 

 على تفاعلهم وموافقتهم للمشاركة في البرنامج واملبادرة والتعاون مع الجمعية. « سالمة أسرتي»في البرنامج التوعوي 

م الصروح التعليمية والعلمية في اململكة واملنطقة ولها دور كبير في وقال: إن جامعة ألاميرة نورة هي واحدة من أه

تعظيم ورفع الكفاءة العلمية للمرأة السعودية فضال عن دورها البحثي والاجتماعي في اململكة وأشار إلى أن تعاون 

مختلف فئاته املجتمع بالجامعة مع الجمعية في مبادراتها سيسهم في تعزيز البرامج واملبادرات التي تسعى إلى توعية 

 وأنواعه خاصة أن املرأة لها الدور الرئيس ي واملؤثر في املجتمع. 

أهدافه بالحد من الحوادث وتوعية كافة أفراد ألاسرة بخطورة « سالمة أسرتي»وأعرب عن أمله أن يحقق برنامج 

الة البرنامج التوعوية وفق إهمال أفرادها وسائل السالمة داخل وخارج السيارة وسيكون لألم دور محوري في رس

 عمل إعالمي وتوعوي مهم وجديد في طرحه. 

الجدير بالذكر أن الحوادث تضرب ألاسر وبصورة مستمرة وتسبب مآس ي مؤملة مما يؤثر على حالة أفرادها في 

 نواحي نفسية واجتماعية واقتصادية. 

http://www.alyaum.com/pdf/15860
http://www.alyaum.com/pdf/15860
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عية ألاطفال املعوقين بالتعاون مع وزارة أطلقتها منذ أكثر من عامين جم« هللا يعطيك خيرها»يذكر أن مبادرة 

الداخلية ممثلة باإلدارة العامة للمرور، وتهدف الحملة إلى التوعية بأنظمة السالمة املرورية وتعزيز الوعي املجتمعي 

 بالقوانين املرورية وتحفيزهم على الالتزام بها. 

 

 م 2016 نوفمبر 18-هـ 1438 صفر 18 الجمعة

 بداية الفصل الثاني« نرباس"انطالق املرحلة الثانية ملشروع 

http://www.alyaum.com/article/4167050 
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  م 2016 نوفمبر 20-هـ 1438 صفر 20 األحد

 ختام فعاليات يوم األشعة جبامعة األمرية نورة
اختتمت أمس ألاول الفعالية التوعوية بمناسبة اليوم العالمي لألشعة بمستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز 

شرة أيام بمشاركة طالبات كلية الصحة الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن والتي استمرت ملدة ع

وعلوم التأهيل بالجامعة وعدد من الجهات الحكومية والخيرية والشركات املتعاونة. وتمحورت الفعالية حول 

تصوير الثدي ومساهمة ألاشعة في التشخيص املبكر لسرطان الثدي والتطورات التي شهدها مجال ألاشعة لتكون 

ض الثدي، وتضمنت الفعالية متحفا مصغرا عن تاريخ ألاشعة وبداياتها البسيطة أكثر دقة في تشخيص جميع أمرا

سنة. وتأتي هذه الفعالية انطالقا من الدور الريادي للمستشفى وحرصه على املشاركة في البرامج التي  121منذ 

 تدعم التوعية والتثقيف للعاملين واملرض ى. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alyaum.com/article/4167299
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 م 2016 نوفمبر 28-هـ 1438 صفر 28 اإلثنين

اخلدمة االجتماعية والوعي "جامعة نورة تنظم املؤمتر الصحفي مللتقى 

 «الفكري
نظمت إلادارة العامة لإلعالم بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بإشراف الدكتورة الجوهرة الصقيه، مؤتمرا 

ربيع ألاول القادم  6الذي سيقام بمشيئة هللا يوم الاثنين « دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري »صحفًيا مللتقى 

ويستمر ثالثة أيام، برعاية حرم صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد 

 الدكتورة هدى العميل.، ومديرة الجامعة -حفظه هللا-نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

وأوضحت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية في الجامعة الدكتورة جميلة بنت محمد اللعبون، أن هذه املبادرة ما 

، وهي تؤمن بأن ثروتها ألاولى، ال تعادلها ثروة مهما بلغت، في شعب طموح 2030هي إال انطالقة لرؤية اململكة 

الخدمة الاجتماعية كمهنة تسعى لتحقيق ألامن والاستقرار والتقدم وتساهم معظمه من الشباب، مشيرة إلى دور 

 في الكشف عن مهددات ألامن وتوعية املجتمع بهذه املهددات ملحاولة التخفيف منها على جميع أفراد املجتمع.

يل هذه تفعواستطردت: إن قرار املقام السامي بتأسيس وحدة للتوعية الفكرية في كل جامعة وامللتقى جانب من 

 الوحدة بإثرائه بأوراق عمل تعزز الوعي الفكري لدى الشباب.

بدورها، قالت املشرفة العامة على امللتقى وكيلة الدراسات العليا الدكتورة حمدة الفرائض ي، إن الجامعة قمة 

ا لهذه الفئة تماماملنظومة التعليمية وهي نهاية املطاف التعليمي النظامي بالنسبة للدارسين الطالب، لذا أولت اه

من املجتمع أال وهي فئة الشباب، مشيدة بأن امللتقى القى اقباال كبيرا من املهتمين باألمن الفكري من داخل اململكة 

والاقبال مطرًدا حتى آلان،  6000وخارجها حيث وصل عدد املسجالت لحضور امللتقى والورش التدريبية أكثر من 

موضحة أن آلية التسجيل مرت بعدة مراحل عن طريق املوقع ثم عن طريق  كما يضم مسجلين من خارج اململكة،

استبيان ومن ثم عن طريق حملة انطلقت من الكلية حتى وصلت للجامعات الاخرى مثل جامعة دار العلوم، 

 وجامعة إلامام، جامعة اليمامة، جامعة سلطان، وجامعة الفيصل.

http://www.alyaum.com/article/4168481
http://www.alyaum.com/article/4168481
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دثين والخبراء في مجال ألامن الفكري منهم: اللواء منصور التركي، وأفادت بأن جلسات اللقاء ستضم نخبة من املتح

واللواء الركن الدكتور علي الرويلي، ود. عبدالرحمن الهدلق، ود. الجازي الشبيكي، ود. نجالء املبارك، ود. عبدهللا 

 الرشود، ود. عبدهللا الجاسر، ود. سلمى الدوسري، ود. سارة الخمش ي.
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 م 2016 نوفمبر 10-هـ 1438 صفر 10 الخميس

 تطلق أول مجعية لتعليم طب األسنان« جامعة نورة"

 

إطالق أول جمعية سعودية لتعليم طب ألاسنان  أعلنت كلية طب ألاسنان بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

في الشرق ألاوسط برئاسة عميدة كلية طب ألاسنان بالجامعة الدكتورة ابتسام املاض ي، إذ صدرت موافقة مديرة 

 .الجامعة الدكتورة هدى العميل عليها واعتمدها وزير التعليم الدكتور أحمد العيس ى

، وتهتم وقالت رئيسة اللجنة التأسيسية الدكتورة 
ً
ابتسام املاض ي، إن هذه الجمعية هي ألاولى من نوعها إقليميا

بتحفيز وإنتاج وتبادل املعلومات والوسائل الحديثة بين املهتمين بتعليم طب ألاسنان والتعليم التبايني بين مختلف 

 .التخصصات الصحية، والتواصل مع جمعيات تعليم طب ألاسنان العاملية

 بالتعليم الجامعي وجعلته في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى دعم وأضافت أن الحكومة الس
ً
 كبيرا

ً
عودية تولي اهتماما

التعليم املبتكر املبني على أسس علمية صحيحة والبحوث النوعية املبنية على معايير تنافسية في جميع املجاالت 

ل التطبيق الاستراتيجي للتعليم الحديث وتحقيق الريادة العلمي
ّ
 .ة واملهنيةوالتي تشك

وأكدت املاض ي أن الجمعية السعودية لتعليم طب ألاسنان تهدف إلى مواكبة التطورات في مجال املناهج التعليمية 

والبحثية وتكنولوجيا املعلومات وكذلك في املجال إلاكلينيكي وتحسين أساليب واستراتيجيات التدريب والتقييم، 

وتوفير سبل التشاور والحوار بين جمعيات التعليم الطبي ملواجهة وتعزيز التعاون املحلي وإلاقليمي والدولي 

 .التحديات الصحية على أسس عاملية مع احترام ألاولويات والهياكل إلاقليمية

 
 
 
 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/18441453/-جامعة-نورة--تطلق-أول-جمعية-لتعليم-طب-الأسنان
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 م 2016 نوفمبر 22-هـ 1438 صفر 22 الثالثاء

 

 املستقبل وابتسامة «احلياة بروح" حتتفي «نورة جامعة" – احلياة
 

أقامت كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بنادي الطفولة املبكرة في بهو الكلية اليوم فعالية 

 20لالحتفاء بروح الحياة و بسمة املستقبل، بالتزامن مع يوم الطفل العالمي ، الذي تحتفي به دول العالم في يوم 

 للتآخي والتفاهم بين أطفال العالم، نوف
ً
مبر من كل عام بناًء على توصية الجمعية العامة لألمم املتحدة ليكون يوما

وللعمل من أجل مكافحة حاالت العنف ضدهم وإهمالهم واستغاللهم في كثير من ألاعمال الشاقة التي تفوق 

 طاقتهم.

الخدمات التوعوية والاجتماعية والتطوعية في مجال رعاية وتأتي هذه الفعالية محققة ألهداف الجامعة في تقديم 

 لجهودها في تطوير رعاية ألام لصغارها واملساهمة في املجتمع املحلي بما فيه مراكز رعاية 
ً
الطفولة، وامتدادا

هـ النادي الطالبي )نادي الطفولة املبكرة( ، ويهدف إلى اشراك 1435الطفولة وألامومة، حيث انش ئ في عام 

البات للقيام بأدوار فعالة في توعية املجتمع داخل الجامعة وخارجها فيما يتعلق بمجال الطفولة املبكرة، الط

املشاركة باألعمال التطوعية واستشعار قيمة العمل الخدمي والخيري، بناء جسور أعمق من املعرفة العلمية 

فرصة ملمارسة أعمال ال منهجية تسمح والعملية للطالبة في مجال تخصصها في الطفولة املبكرة، وإتاحة ال

  للطالبات بالتطوير.

وشارك الطالبات في الفعالية بمجموعة من ألاركان و ألانشطة املتنوعة بهدف تنمية مهاراتهن املهنية و الاجتماعية، 

ألطفال لواكسابهن املزيد من املعارف العلمية و العملية في مجال تخصصهن، باإلضافة إلى إدخال البهجة والسرور 

الذين تمت استضافتهم من روضة الديوان، حيث أقيمت لهن مسرحية، ركن الطباخ الصغير، ركن الرسم على 

الوجه، ركن أصنع بيدي، مجموعة من ألالعاب الترفيهية واملسابقات املتنوعة، وأركان توعوية لألمهات وجميع 

  املهتمين بالطفولة والتربية من منسوبات الجامعة.

ملعرفة املهنية الارتقاء باملعرفة العلمية في مجال الطفولة ونشرها بين الناس بما يتيح لألطفال بيئة تربوية وإلثراء ا

 للجمعية العلمية السعودية لرعاية الطفل، وهي جمعية علمية 
ً
 بارزا

ً
، كان هناك حضورا

ً
 سليما

ً
تضمن لهم نموا

http://www.alhayat.com/m/story/18663439
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مجال رعاية الطفولة من خالل تنمية الفكر العلمي و املنهي  منبثقة من جامعة ألاميرة نورة وتعنى بإثراء املعرفة في

  في مجال تربية ألاطفال ورعايتهم، وتقديم الاستشارات العلمية للجهات املعنية برعاية الطفل.

وشاركت هذه بركن توعوي و ركن استشاري يناقش قضايا متعلقة بالطفولة كالتحرش الجنس ي والعالمات الدالة 

ه، ألعاب الفيديو املناسبة لكل فئة عمرية، العنف ضد ألاطفال وتوضيح العالمات التي تشير على تعرض الطفل ل

 إلى تعرض الطفل للعنف بشكل مفرط، وتوزيع مقياس يقيس للوالدين درجة إدمان أطفالهم لإلنترنت.

 التنمر" كما ألقت رئيسة الجمعية نادية السيف محاضرة مصاحبة للفعالية في مسرح الكلية تحت عنوان "

-تناولت فيها محاور عدة للتعريف بسلوك التنمر ومنها: التعريف بسلوك الاستقواء، أشكال التنمر )الجسدية 

إلالكتروني(  التنمر  -الاستقواء على املمتلكات -الاستقواء في العالقات الاجتماعية -العاطفية والنفسية  -اللفظية 

وي، من هم الضحايا، من هم املتفرجين، أسباب التنمر من وجهة ، الفرق بين التنمر و العدوان، صفات املستق

  نظر املتنمرين.

وفي نهاية املحاضرة طرحت السيف بعض الحلول لحماية الطفل عند تعرضه للتنمر، فذكرت بأن معظم الاطفال 

صرفاته من ناحية ت ال تخبر والديها بأنهم يتعرضون للتنمر، لذلك ينبغي التواصل مع الطفل و الانتباه ألي تغير في

نومه و طعامه و أدائه املدرس ي و رغبته في الذهاب للمدرسة، منوهة على أنه في حال التأكد من تعرض الطفل 

للتنمر يجب على ألاهل التحدث معه بلطف وطمأنته بعدم وجود ش يء خاطئ وبأن الشخص املتنمر يشعر بالنقص 

بشعور س يء تجاه أنفسهم، ومن ثم التواصل مع املدرسة تجاه نفسه ولذلك يحاول أن يجعل ألاخرين يشعرون 

وأهل الطفل املتنمر إليجاد حل للمشكلة وإيقاف التنمر، ومساعدة الطفل الضحية على الانخراط في وسط 

 اجتماعي اخر مثل ممارسة لعبة رياضية أو حضور دورة .
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 م 2016 نوفمبر 25-هـ 1438 صفر 25 الجمعة

يناقش شراكة القطاعني العام واخلاص والتنمية « التنمية اإلدارية"مؤمتر 

 البشرية
ن ، في يومه الثاني أمس قضايا الشراكة بي«التنمية إلادارية في ظل التحديات الاقتصادية»تناولت جلسات مؤتمر 

القطاعين العام والخاص والتنمية البشرية ودورهما في التنمية إلادارية، إذ بدأت الفعاليات بجلسة املتحدث 

والخاص  التكامل بين القطاعين العام»ا جلسة بعنوان الرئيس الخبير بالبنك الدولي الدكتور روبرت بيتشل، أعقبه

 .«ودوره في التنمية إلادارية

الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها »وقدمت في الجلسة الرابعة خمسة بحوث وأوراق عمل، تتضمن 

يئة التدريس في ، وبرنامج التحول الوطني، واتجاهات أعضاء ه2030في التنمية إلادارية في ضوء رؤية اململكة 

الجامعات السعودية نحو دور التدريب عن بعد في تنمية قدراتهم، والقواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية 

ألاجنبية في سوق املال: قراءة اقتصادية وقانونية، والتخطيط الاستراتيجي للشراكة بين املنظمات التعليمية 

ري )أنموذج مقترح لوزارة التعليم باململكة العربية السعودية(، وسبل والقطاع الخاص لتنمية كفاءة ألاداء إلادا

 .«تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ودورها في التنمية إلادارية باململكة العربية السعودية

الشراكة بين القطاعين العام والخاص »وعقب الجلسة الرابعة عقدت حلقة النقاش الثانية للمؤتمر بعنوان 

، وتحدث خاللها «التجارب الدولية»، ثم بدأت فعاليات الجلسة الخامسة بعنوان «ودورها في التنمية إلادارية

اثنان من الخبراء الدوليين لعرض بعض التجارب الدولية في التنمية إلادارية، وهم: الخبير باملدرسة الوطنية لإلدارة 

 . رة العامة بكندا روبرت تايلور بفرنسا بيير تينارد، والرئيس التنفيذي ملعهد إلادا

، ستة بحوث وأوراق «تنمية املوارد البشرية والتنمية إلادارية»وناقشت الجلسة السادسة التي عقدت بعنوان 

املتبادل قناة  التدريب»عمل وهي: تطوير نموذج لتحليل الاحتياج التدريبي الاستراتيجي في املنظمات غير الربحية، و

، والقيادة وتنمية املوارد البشرية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن دراسة «ر مقترحالتنمية إلادارية تصو 

استطالعية آلراء املوظفات الاداريات، وواقع الثقافة التنظيمية وعالقتها بالتمكين إلاداري للقيادات النسائية في 

http://www.alhayat.com/Edition/PRINT/2016/11/24/18722050
http://www.alhayat.com/Edition/PRINT/2016/11/24/18722050
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ربية ية النسائية في وزارة التعليم في اململكة العالوزارات الحكومية باململكة العربية السعودية، وإدارة املوارد البشر 

السعودية في ضوء التجربة ألاميركية: تصور مقترح، ودور الجامعات في تنمية املهارات القيادية لدى طالبها من 

  .وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 
 
 
 
 

 م 2016 نوفمبر 28-هـ 1438 صفر 28 اإلثنين

اخلدمة االجتماعية والوعي الفكري" حرم ويل العهد ترعى ملتقى "دور 

 جبامعة األمرية نورة االثنني القادم
http://www.alhayat.com/m/story/18772024#sthash.fblmAKHs.dpbs 
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 م 2016 نوفمبر 3-هـ 1438 صفر 3 الخميس

 "2016أمواج فرح "إعالن أمساء الفائزين يف مسابقة برنامج 
 

الذي تم تنفيذه ألول مرة « 2016أمواج فرح »أسماء الفائزين في مسابقة برنامج « إنجاز السعودية»أعلن برنامج 

 وطالبة في إعداد وتنفيذ مشاريع  220السعودية، إضافة إلى الجامعات، حيث شارك أكثر من في املدارس 
ً
طالبا

عنى بالريادة املجتمعية وغرس مفهوم املسؤولية املجتمعية في نفوس الشباب السعودي
ُ
  .ت

ة البحرين في مملك« إنجاز العرب»وسيشارك الفائزون في املسابقة إلاقليمية للشباب رائدي ألاعمال، التي تنظمها 

  .خالل نوفمبر من العام الجاري 

من جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، بلقب أفضل شركة طالبية على مستوى « د.سن»وقد فازت شركة وتد 

وتأهلت للمشاركة في مسابقة رواد ألاعمال الشباب على املستوي إلاقليمي إلنجاز « فكرة»الجامعات في مسابقة 

دهللا ، من مدرسة سهيل بن عب«بيئتي»ام في البحرين خالل شهر نوفمبر الحالي. كما فازت شركة العرب، التي ستق

 .في مدينة جدة، بلقب أفضل شركة طالبية على مستوى املدارس وتأهلت للمشاركة في املسابقة إلاقليمية

 فاز فريق 
ً
بلغ توى إلاقليمي، وحصل على مباملركز ألاول في مسابقة برنامج أمواج فرح على املس« كلنا واحد»وأيضا

موهوبات في مدينة جدة، باملركز ألاول عن فئة املدارس في  116، من ثانوية «ديخار»وفاز فريق  .آالف دوالر 10

  .مسابقة أمواج فرح، وحصل على جائزة أفضل مشروع مجتمعي

ات وتوسيع نطاق التأثير إلى مساعدة الطالب في اكتشاف أدوارهم داخل املجتمع« أمواج فرح»ويهدف برنامج 

إلايجابي على املجتمع من خالل برنامج تدريبي تفاعلي ينفذ من خالل عدد من املتطوعين واملتطوعات من القطاع 

  .الخاص والشركاء من املنشآت التعليمية

http://www.alsharq.net.sa/2016/11/03/1604927


99 

تور الدكالذي أقيم أمس برعاية « إنجاز السعودية»وتم إلاعالن عن أسماء الفائزين خالل الحفل السنوي لبرنامج 

عبدالرحمن بن محمد البّراك وكيل وزارة التعليم بنين، وبحضور أعضاء مجلس إدارته، وعدد من منسوبي وزارتي 

التعليم، العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق املوارد البشرية، باإلضافة إلى عدد كبير من الشركاء الداعمين من 

  .«السعوديةإنجاز »القطاع الخاص واملتطوعين وخريجي وطالب 

وقد احتفل البرنامج، الذي يعمل بشكل أساس كمحرك للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بتحقيق عدة 

مليون ساعة تدريبية للطالب والطالبات، وحصول طالبه على جائزة  2.5إنجازات، منها الوصول إلى أكثر من 

في سلطنة عمان،  2015دي ألاعمال الشباب عام في املسابقة إلاقليمية لرائ« أفضل منتج ذي تأثير مجتمعي»

؛ وذلك بعد أن استفاد ما يزيد على « إنجاز السعودية»واعتماد ممارسات برنامج 
ً
ألف طالب  350كاألفضل إقليميا

 .مدينة في اململكة العربية السعودية 64منشأة تعليمية داخل  3800وطالبة من البرامج املقدمة في أكثر من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

  م 2016 نوفمبر 20-هـ 1438 صفر 20 األحد

 يف جامعة األمرية نورة« يوم األشعة"اختتام 

اختتمت الفعالية التوعوية بمناسبة اليوم العالمي لألشعة بمستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة 

ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن والتي استمرت عشرة أيام بمشاركة طالبات كلية الصحة وعلوم التأهيل بالجامعة 

  .وعدد من الجهات الحكومية والخيرية والشركات املتعاونة

وتمحورت الفعالية حول تصوير الثدي ومساهمة ألاشعة في التشخيص املبكر لسرطان الثدي والتطورات التي 

 عن شهدها 
ً
 مصغرا

َ
مجال ألاشعة لتكون أكثر دقة في تشخيص جميع أمراض الثدي، وتضمنت الفعالية متحفا

  .سنة 121تاريخ ألاشعة وبداياتها البسيطة منذ 

 من الدور الريادي للمستشفى وحرصه على املشاركة في البرامج التي تدعم التوعية 
ً
وتأتي هذه الفعالية انطالقا

  .رض ىوالتثقيف للعاملين وامل

 عن طريق بروجكتر 
ً
 ألحدث آليات تكنولوجيا ألاشعة أو التصوير الطبي، وتم عرضها تفاعليا

ً
ن املعرض ركنا وتضمَّ

 عن السالمة والوقاية من إلاشعاع واملواد املشعة باإلضافة الى طرق السالمة قبل وخالل فحص 
ً
خاص وكذلك ركنا

  .الرنين املغناطيس ي

وير الطبي على منشورات تعريفية عن جميع أقسام ألاشعة ومعلومات عن كل واشتمل قسم التثقيف عن التص

 .فحص يجرى وطريقة التحضير قبل وخالل الفحص
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 م 2016 نوفمبر 4-هـ 1438 صفر 4 الجمعة

 يرتأس وفد اململكة باجتماع دول التعاون االسالمي مرداد

 

وفد اململكة في الاجتماع الوزاري  ترأس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا الدكتور عادل بن سراج مرداد

السادس لدول منظمة التعاون الاسالمي، حول دور املرأة في تنمية الدول ألاعضاء باملنظمة، والذي عقد في 

. وضم الوفد السعودي املشارك في املؤتمر مديرة جامعة ألاميرة 2016نوفمبر  3إلى  1اسطنبول خالل الفترة من 

رة هدى العميل، وهيلة املكيرش، وأحمدية الغامدي من وزارة العمل والتنمية نورة بنت عبدالرحمن الدكتو 

  الاجتماعية، ومديرة إدارة ألاسرة والطفل بوزارة الخارجية هند آل إبراهيم.
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 م 2016 نوفمبر 7-هـ 1438 صفر 7 اإلثنين

 جامعة نورة تستضيف عيش السعودية

استقبلت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس، وفًدا من مدارس جازان ألاهلية في زيارة تأتي ضمن برنامج 

ا تقدمه الجامعة من خدمات متمثلة في عمادة شؤون الطالبات، ثم "عيش السعودية"، حيث قدم للوفد شرح مل

  قام الوفد بجولة في املكتبة املركزية وتعرف إلى مرافقها، بعد ذلك توجه إلى مركز الدعم والخدمات الطالبية.

البات للط وفي نهاية الجولة تم تبادل الهدايا التذكارية، حيث أبدى الوفد إعجابه بالجامعة وما تقدمه من خدمات

  سعيا لتوفير بيئة جامعية داعمة محفزة.
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 م 2016 نوفمبر 16-هـ 1438 صفر 16 األربعاء

 جامعة نورة واألطفال املعوقني تطلقان برنامج سالمة أسرتي

  

جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تدشين عالقة تعاون مع جمعية ألاطفال املعوقين، ممثلة في املبادرة أقرت 

الوطنية للسياقة آلامنة "هللا يعطيك خيرها"، وذلك بتفعيل البرنامج التوعوي "سالمة أسرتي"، الذي ستطلقه 

  املبادرة بالتعاون مع الجامعة قريبا.

كتورة هدى العميل، أن الجامعة ستدشن عالقة تعاون مع جمعية ألاطفال املعوقين وأوضحت مديرة الجامعة الد

ملساندة مبادرة "هللا يعطيك خيرها"، وتفعيل البرنامج التوعوي "سالمة أسرتي" من خالل البرنامج النسائي املتفق 

  عليه، وتقوم به الجامعة واملبادرة.

املعوقين املهندس عثمان الفارس عن سعادته بهذا التعاون،  من جانبه، أعرب عضو مجلس إدارة جمعية ألاطفال

مقدما شكره وتقديره إلدارة الجامعة وكافة املشاركات في البرنامج التوعوي "سالمة أسرتي"، على تفاعلهم 

  وموافقتهم للمشاركة في البرنامج واملبادرة والتعاون مع الجمعية.

مبادراتها سيسهم في تعزيز البرامج واملبادرات، التي تسعى إلى توعية وأشار إلى أن تعاون الجامعة مع الجمعية في 

  املجتمع بمختلف فئاته وأنواعه،، خاصة وأن املرأة لها الدور الرئيس ي واملؤثر في املجتمع.

يذكر أن مبادرة "هللا يعطيك خيرها" أطلقتها جمعية ألاطفال املعوقين منذ أكثر من عامين بالتعاون مع وزارة 

خلية ممثلة باإلدارة العامة للمرور. وتهدف الحملة إلى التوعية بأنظمة السالمة املرورية، وتعزيز الوعي املجتمعي الدا

 بالقوانين املرورية وتحفيز الجميع على الالتزام بها.
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 إطالق جائزة لرؤساء ومديري اجلامعات بدول اخلليج

أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن عن استكمال املعلومات والشروط الخاصة للترشيح لجائزة رؤساء 

سسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدة على الالتزام ومديري الجامعات ومؤ 

بمرشح واحد لكل جهة في كل فرع من فروع الجائزة الثالثة، وهي: فرع التعليم، فرع البحث العلمي، وفرع خدمة 

 املجتمع.

يها ع التقيد بالشروط املنصوص علودعت الجامعة املتقدمين إلى رفع مشاريعهم للجامعات التي ينتسبون إليها م

  . Http://GCCPRUAward.pnu.edu.saفي دليل الجائزة على الرابط التالي: 

وبينت مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل، ألامين العام للجائزة، أن هذه الجائزة تأتي انطالقا من ألاهداف 

ادة الرابعة من نظامه ألاساس ي بشأن تكريس السامية ملجلس التعاون لدول الخليج، والسيما ما تضمنته امل

الاهتمام بالتقدم العلمي في املجاالت كافة، وتشجيعا للبحوث والدراسات، وإدراكا ألهمية العمل املنوط بالجامعات 

ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس. وأوضحت الدكتور العميل أن لجنة رؤساء ومديري الجامعات 

الي في دول املجلس تسعى لتطوير وتنظيم وتنسيق العمل التربوي املشترك في مجال التعليم ومؤسسات التعليم الع

الجامعي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتسهم في دعم وتطوير إنجازات الجامعات ومؤسسات 

 س.نمية في دول املجلالتعليم العالي في دول املجلس، وتحديث التعليم فيها بما يتوافق مع خطط وبرامج الت
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 م 2016 نوفمبر 1-هـ 1438 صفر 1 الثالثاء

 جامعة نورة تقدم دورات اللغة العربية للمقيمات
دشن معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن خالل العام الدراس ي 

مشروع ) إثراء وعطاء( بالتعاون بين وكالة الشؤون التعليمية باملعهد ووكالة التطوير  1436/1437املنصرم 

ة لثالثة مسارات ذات عالقة بالتخصص وتهدف والجودة، ويتضمن تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية املصنف

من متخصصات علم اللغة  إلى تكوين مجموعات متخصصة تتأهل بعد ذلك لتشكل دوائر استشارية في املعهد

ويقدم املعهد دورات اللغة العربية للناطقات بغيرها لتزايد الطلب على تعلم العربية من قبل املقيمات،   التطبيقي.

البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس املتخصصات في تعليم العربية كلغة ثانية، ويتم تعليمها وتقوم على تنفيذ 

ألغراض التواصل الحياتي، وألغراض خاصة )دبلوماسية، تجارية، أكاديمية، ثقافية(، والزال املعهد يستقبل 

  الطالبات لاللتحاق بالبرنامج ألغراض التواصل.

ية للناطقات بغيرها في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن خالل العام الدراس ي دشن معهد تعليم اللغة العرب

مشروع ) إثراء وعطاء( بالتعاون بين وكالة الشؤون التعليمية باملعهد ووكالة التطوير  1436/1437املنصرم 

هدف بالتخصص وتوالجودة، ويتضمن تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية املصنفة لثالثة مسارات ذات عالقة 

إلى تكوين مجموعات متخصصة تتأهل بعد ذلك لتشكل دوائر استشارية في املعهد من متخصصات علم اللغة 

التطبيقي. ويقدم املعهد دورات اللغة العربية للناطقات بغيرها لتزايد الطلب على تعلم العربية من قبل املقيمات، 

ها لتدريس املتخصصات في تعليم العربية كلغة ثانية، ويتم تعليموتقوم على تنفيذ البرنامج نخبة من أعضاء هيئة ا

ألغراض التواصل الحياتي، وألغراض خاصة )دبلوماسية، تجارية، أكاديمية، ثقافية(، والزال املعهد يستقبل 

 الطالبات لاللتحاق بالبرنامج ألغراض التواصل. 

http://www.al-madina.com/node/705738
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 م 2016 نوفمبر 3-هـ 1438 صفر 3 الخميس

 

 محلة للتوعية بسرطان الثدي يف جامعة نورة« أنتِ احلياة"
 للتوعية بمرض سرطان« أنِت الحياة»نظمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بالكليات الصحية حملة 

باملرض، وقد استهدفت الحملة جميع  الثدي، والتي أقيمت ملدة أسبوع تزامًنا مع شهر أكتوبر العالمي للتوعية

  منسوبات الجامعة.

مكان  حتى« ال تحتاري ال تترددي«افتتحت الحملة بمسيرة طالبات الكليات الصحية يحملن شعارات توعوية كـ

نت الحملة الكثير من البرامج واملحاضرات وشاركت فيها محاضرات من  الحملة في مركز خدمات الطالبات، وتضمَّ

الجامعة كاملدربة أمة هللا باحاذق مدربة التاي تش ي والبروفسورة سامية العمودي، كما شاركت  داخل وخارج

جهات أخرى من داخل وخارج الجامعة بأركان توعوية حملت الكثير من املعلومات القيمة بأساليب شيقة، ومن 

الفيصل وجمعية زهرة  خارج الجامعة شاركت املديرية العامة للشؤون الصحية وجامعة امللك سعود وجامعة

ومركز عبداللطيف كذلك شارك بالعيادة املتنقلة للكشف املبكر عن سرطان الثدي والتي تواجدت لعدة أيام أمام 

  مركز الخدمات.

رت رئيسة الحملة الدكتورة نسرين العواجي عن شكرها وامتنانها لكل املشاركين واملنظمين للحملة  ومن جانبها عبَّ

ا إ
ً
 يخدم مجتمعنا. باعتباره نشاط

ً
 نسانًيا نبيال
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 م 2016 نوفمبر 6-هـ 1438 صفر 6 االحد

 جامعة نورة تدعم املعاقني بصريا«.. أغلق عينيك"
 

د( التابع 
ُ

ؤخًرا ملركز الخدمات املساندة مأقامت كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بنادي )أش

فعالية بعنوان )أغلق عينيك( وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعصا البيضاء، باعتبارها رمز الانجاز والاستقاللية 

  لذوي إلاعاقة البصرية.

اجات حتيوتأتي الفعالية امتداًدا ملا تبذله الجامعة من جهود للوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية نحو فئة ذوي الا 

الخاصة ورفع مستوى الوعي لدى الطالبات بكيفية التعامل مع هذه الفئة، ومن هذه الجهود إنشاء النادي 

د( والذي تتمثل رؤيته في إنهاء العزلة الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تعريف 
ُ

الطالبي )أش

  الطالبات الجامعيات بزميالتهن من ذوي الاحتياجات.

نادي إلى تحقيق الدمج لطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة بأفضل صورة ممكنة بما يضمن لهن املشاركة ويهدف ال

الذي -إلايجابية في مختلف البرامج وألانشطة والخدمات املتوفرة، وقام النادي من خالل فريق سواعد التطوعي 

ومن خالل استضافة  -(يضم تخصصات متنوعة )لغات وترجمة، تربية خاصة، خدمة اجتماعية، علم نفس

  جمعية املكفوفين الخيرية )كفيف( بتنظيم فعالية )أغلق عينيك(.

وشملت الفعالية تعريف الطالبات بالعصا البيضاء ولغة برايل من خالل عرض البروشورات واللوحات الحائطية 

قة إحساس ذوي إلاعاوبعض الكتب واملطبوعات بلغة برايل وتجربة العصا البيضاء، وذلك بهدف إيصال معاناة و 

 البصرية للطالبات، كما تم التعريف بخدمات جمعية املكفوفين الخيرية وخدماتها. 
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 م 2016 نوفمبر 7-هـ 1438 صفر 7 اإلثنين

 «عيش السعودية"جامعة نورة تستضيف أوىل رحالت برنامج 
استقبلت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن أمس، وفًدا من مدارس جازان ألاهلية في زيارة تأتي ضمن برنامج 

 ملا تقدمه الجامعة من خدمات متمثلة في عمادة شؤون الطالبات، ثم 
ً
)عيش السعودية(، حيث قدم للوفد شرحا

ي ذلك توجه إلى مركز الدعم والخدمات الطالبية. وف قام الوفد بجولة في املكتبة املركزية والتعريف بمرافقها، بعد

نهاية الجولة تم تبادل الهدايا التذكارية حيث أبدى الوفد إعجابه بالجامعة وما تقدمه من خدمات للطالبات 

  سعيا في توفير بيئة جامعية داعمة محفزة.

آلاثار في برنامج )عيش السعودية( وتأتي هذه الجولة كأولى الرحالت ضمن خطة تبنتها الهيئة العامة للسياحة و

الذي يهدف إلى تقوية املواطنة وارتباط املواطن بالوطن من خالل تمكين وتعريف الشباب عن قرب على تراث 

وطنهم الحضاري الذي تعّبر عنه آالف املواقع التاريخية، ويعتمد البرنامج بشكل رئيس على الرحالت كأهم الوسائل 

عالقة املواطن بوطنه، فاململكة مفعمة بالشواهد التي تؤكد عمق تاريخها وتميز التي يمكن أن تحقق تعزيز 

 حاضرها، وإلامكانات الهائلة ملستقبل زاهر بإذن هللا. 
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 يف جامعة نورة حبقوق الطالبةأكادميية جديدة  41تعريف 
أطلقت عمادة التطوير وتنمية املهارات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامج إلابداع ألاكاديمي والذي 

من حديثات التعيين بالكادر التعليمي لتهيئتهن لالنخراط في العمل والتآلف مع أنظمة الجامعة، وقد  41استهدف 

ولهما املعرفي الذي تطرق إلى عدٍد من املوضوعات التي تهم عضو هيئة التدريس حديث تناول البرنامج جانبين أ

التعيين منها تعريف التدريب والتنمية املهنية، ومعايير الجودة في التدريس، والتعريف بحقوق الطالبة وواجباتها 

ات ب آلاخر مهاري لتزويد املشاركإضافة إلى التعرف على أنظمة الابتعاث وأنظمة البحث العلمي وألاكاديمي، والجان

ال  باالستراتيجيات املتبعة في مجال التعليم الجامعي وإكسابهن املهارات الالزمة لتصميم خطط التدريس الفعَّ

وتطبيقاتها وبناء عالقات إيجابية بين عضو هيئة التدريس والطالبات لتحقيق أعلى فاعلية في التواصل مما ينعكس 

ال مع شركاء العمل إيجاًبا على املخرجات العلمية، وقد شمل مجموعة من ورش العمل مثل التو  اصل الفعَّ

والطالبات في املحيط الجامعي، وبناء الاختبارات التحصيلية وتقويمها، أخالقيات املهنة، بناء املقرر الدراس ي، 

 اتيجياتواستر وأساسيات إدارة التعلم على املستوى ألاول، وتطوير تدريس نظام إدارة التعلم املستوى ألاساس ي، 

ال. واخت  تم البرنامج بتسليم الشهادات للمشاركات. التدريس الفعَّ
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 م 2016 نوفمبر 9-هـ 1438 صفر 9 األربعاء

 آالف شخص على اإلنعاش القلبي 3جامعة نورة تدرب 

 

أقام مركز املحاكاة وتنمية املهارات التابع ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز بجامعة ألاميرة نورة بنت 

ى عل« إنعاش رئوي للعائلة وألاصدقاء أي وقت»عبدالرحمن عدًدا من دورات إلانعاش القلبي املجانية تحت شعار 

بالجامعة وخارجها، قَدم املركز خدماته في حضانة  مدى الستة أشهر املاضية. وفيما نظمت الدورات في عدة مواقع

 متدرب ومتدربة. 3000الجامعة واملستشفى ومركز خدمات الطالبات وبهو مركز املحاكاة، حيث تم تدريب أكثر من 

 من مختلف ألاعمار، استهلت بتعريف مبادئ إلانعاش القلبي، واستعرض فيها فريق املركز 
ً
وشهدت الدورات إقباال

ّضع، والتعريف بجهاز إزالة الرجفان آلالي ) عدًدا من (، AEDاملهارات حول كيفية القيام باإلنعاش القلبي للكبار والرُّ

 وكيفية استخدامه. كما أقيمت دورات تطبيقية تفاعلية للمهارات من قبل املشاركات، بإشراف عدد من املدربات. 

ركز املحاكاة وتنمية املهارات أن الهدف من الدورات هو و أوضحت منال بنت عبدالعزيز الناصر، املدير التنفيذي مل

رفع قدرة أفراد املجتمع للتعامل مع الحاالت الطارئة. أما املدير العام التنفيذي، الدكتور أحمد أبو عباة فأعرب 

 عن اعتزازه وبالغ فخره بهذا الصرح املتميز واملكمل للعملية التعليمية لطالبات الكليات الصحية. 
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 م 2016 نوفمبر 12-هـ 1438 صفر 12 السبت

 أفكار وابتكارات يف لقاء مجعية العلوم التطبيقية جبامعة األمرية نورة
احبة ، برعاية صأقامت الجمعية السعودية للعلوم التطبيقية لقاءها الثاني بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

السمو امللكي ألاميرة عبير بنت سلطان بن عبدالعزيز آل سعود وبحضور الدكتورة هدى الوهيبي وكيلة الجامعة 

للدراسات العليا والبحث العلمي نيابة عن مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل، وبحضور عميدة كلية العلوم 

ة وإلادارية والطالبات وذلك في قاعة املؤتمرات بالجامعة. حيث الدكتورة أريج الغرير وأعضاء الهيئة التعليمي

قدمت الجمعية في اللقاء عرضا علميا عن )املنسوجات الذكية( طرحت فيه أفكارا مبتكرة في مجال املنتجات 

 الجديدة والابتكارات العلمية التي من شأنها خدمة البشرية وتحسين جودة حياة إلانسان. وقدمت طالبات الجامعة

ألهميته، كما قدمن عرضا لعدد من الابتكارات السعودية  DNAلوحة استعراضية رمزية ملحاكاة الحامض النووي 

الحائزة على جوائز عاملية، وقائمة بأسماء الباحثين والعلماء السعوديين. وألقت راعية الحفل صاحبة السمو امللكي 

ة والتي رحبت فيها بالحضور معبرة عن سعادتها في املشارك ألاميرة عبير بنت سلطان بن عبدالعزيز آل سعود كلمتها،

في هذا املحفل العلمي في أرض العلم الشامخة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن. حيث وضحت إن ما وصلنا 

لعظيمة اإليه آلان من إنجازات ما هي إال تتابع إلنجازات العلماء املسلمين. وأثنت على دور املرأة السعودية وإنجازاتها 

التي سجلت في مختلف املحافل العلمية. تالها عرض فيلم تعريفي عن الجمعية قدمتها الدكتورة دجانة ألايوبي 

والذي تحدثت فيه عن نشأة الجمعية ورسالتها في تطوير املختصين وإنتاج تطبيقات عملية وصناعية في تخصصات 

ب والعلوم الصحية والهندسة. وتلخصت أهدافها في تنمية ألاحياء والفيزياء والكيمياء والعلوم الرياضية والحاس

وتنشيط التفكير العلمي التطبيقي في مختلف مجاالت التخصص وتحقيق التواصل العلمي ألعضاء الجمعية داخل 

 اململكة وخارجها وتطوير آدائهم باإلضافة إلى تبادل إلانتاج العلمي التطبيقي بين الهيئات واملؤسسات املعنية. وكانت

الدكتورة دجانة ألايوبي أستاذ الوراثة بقسم ألاحياء بكلية العلوم ورئيس مجلس إدارة الجمعية قد ألقت في بداية 

الحفل كلمة شكرت فيها صاحبة السمو امللكي ألاميرة عبير على حضورها وتشريفها للقاء ومديرة الجامعة وعميدة 

 ي في اململكة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين امللككلية العلوم وأعضاء الجمعية لتفعيل التعليم التطبيق

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا للعمل معا لتحريك عجلة العلم واتساع الرقعة الثقافية العلمية 

 التطبيقية ليصل صداها للعالم لرفعة شأن وطننا الغالي. 

http://www.al-madina.com/node/707579
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 دراسة: شبكات التواصل تزيد رغبة الفتيات في االستهالك والكماليات

  سلبيات رصدها حبث جبامعة نورة 6
 

أكدت دراسة صادرة عن جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أن التأثيرات إلايجابية الستخدام الطالبات لشبكات 

أكبر من السلبية، ومن أبرزها تقريب املسافة بين الصديقات و ألاقارب و إشراك الطالبة في التواصل الاجتماعي 

الفعاليات املجتمعّية، والتفاعل مع مشكالت آلاخرين وتعديل السلوكيات السلبية. أما السلبيات التي رصدتها 

لتفاعل املباشر مع املحيط وتشمل: تفضيل التواصل إلالكتروني على املباشر، العزلة عن ا 6الدراسة فكانت 

ألاسري، مواجهة صعوبة في تنظيم الوقت، وزيادة الرغبة في الاستهالك و شراء الكماليات، تداول املعلومات دون 

التأكد من املصدر و الجهل بالكثير من العادات و التقاليد املجتمعّية. وهدفت الدراسة التي أعدتها د.وجدان 

هيئة التدريس في كلية الخدمة الاجتماعية إلى الكشف عن أسباب استخدام شبكات ابراهيم ابراهيم املقّيل عضو 

 -التواصل الاجتماعي من قبل طالبات الكلية، باإلضافة إلى التعرف على آلاثار الاجتماعية والسلوكية واملعرفية

 
ً
 و إيجابيا

ً
م إعداد ي بالعّينة، كما تالستخدامهن لهذه الشبكات، واستخدمت الباحثة منهج املسح الاجتماع -سلبيا

طالبة تم اختيارهن بالطريقة الطبقية العشوائية،  102عبارة طبقت على عينة عددها  53استبانة تشتمل على 

من أعضاء الهيئة التعليمية بالكلية. وقد انتهت الدراسة إلى تقديم تصّور مقترح  8كما تم إجراء مقابالت مع 

 وس
ً
 لصالح طالبات كلية الخدمة الاجتماعية. لتوظيف شبكات التواصل اجتماعيا

ً
 ومعرفيا

ً
 لوكيا

 

 

 

 

 

 

http://www.al-madina.com/node/707902
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"أنا متمكن" مبادرة للعناية باألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة تطلقها 

 جامعة نورة

الصحة وعلوم التأهيل بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، وهو أحد فرق وحدة نظم فريق "تمكين" من كلية 

املبادرات ألاكاديمية واملشروعات املجتمعية بكلية الصحة وعلوم التأهيل، مبادرة )أنا متمكن( في مركز أبطال 

  املعرفة ملدة شهر.

ى حتياجات الخاصة للوصول بهم الي مستو ويعتني مركز أبطال املعرفة بتدريب وتعليم وتأهيل ألاطفال من ذوي الا 

من القدرة على الاعتماد على أنفسهم، وذلك من خالل أركان مختلفة تعينهم على أداء مهامهم اليومية باستقاللية 

 معتمدين على انفسهم، بطريقة مسلية، حيث جاءت ألاركان مزينة وملونة، بحيث يختلف كل ركن عن آلاخر.

ة وعلوم التأهيل الدكتورة لينا فهمي حماد أن املبادرة تحقق رؤية ورسالة الكلية في وأوضحت عميدة كلية الصح

نشر وتعزيز العمل التطوعي لدى طالبات كلية الصحة وعلوم التأهيل ، منوهة بجهود الطالبات التي جعلت من 

 لألعمال التطوعية .
ً
 الكلية رائدة وأنموذجا
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 اختتام فعاليات يوم األشعة مبستشفى امللك عبداهلل اجلامعي
امعة بن عبدالعزيز الجامعي بج افتتح د. أحمد بن محمد أبوعباة املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا

ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الفعالية التوعوية بمناسبة اليوم العالمي لألشعة، حيث تمحور املوضوع الرئيس 

حول تصوير الثدي ومساهمة ألاشعة في التشخيص املبكر لسرطان الثدي والتطورات التي شهدها مجال ألاشعة 

نت الفعالية متحًفا مصغًرا عن تاريخ ألاشعة وبداياتها لتكون أكثر دقة في تشخيص جميع أمر  اض الثدي. وتضمَّ

ا من الدور الريادي للمستشفى وحرصة على املشاركة في  121البسيطة منذ 
ً
سنة. وتأتي هذه الفعالية انطالق

ن املعرض ركًنا ألحدث آليات تكنول يا ألاشعة أو وجالبرامج التي تدعم التوعية والتثقيف للعاملين واملرض ى. وتضمَّ

نت الفعاليات ركًنا عن السالمة  التصوير الطبي، وتم عرضها تفاعلًيا عن طريق بروجكتر خاص وكذلك تضمَّ

والوقاية من إلاشعاع واملواد املشعة باإلضافة الى طرق السالمة قبل وخالل فحص الرنين املغناطيس ي. واشتمل 

ية عن جميع أقسام ألاشعة ومعلومات عن كل فحص قسم التثقيف عن التصوير الطبي على منشورات تعريف

يجرى وطريقة التحضير قبل وخالل الفحص. وشاركت في الفعالية طالبات كلية الصحة وعلوم التأهيل بالجامعة 

وعدد من الجهات الحكومية والخيرية والشركات املتعاونة تمثلت في مدينة امللك عبدهللا للطاقة الذرية واملتجددة 

 لطيف للكشف املبكر عن أمراض السرطان والبرنامج الوطني للكشف املبكر عن سرطان الثدي. ومركز عبدال
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جامعة األمرية نورة تعلن عن جائزة لقيادات التعليم العايل بدول جملس 

 التعاون
أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن عن استكمال املعلومات والشروط الخاصة للترشيح لجائزة رؤساء 

ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة على الالتزام بعدد مرشح 

البحث العلمي، وفرع خدمة املجتمع،  واحد لكل جهة في كل فرع من فروع الجائزة الثالثة، فرع التعليم، فرع

وطلبت الجامعة من املتقدمين رفع مشروعاتهم للجامعات التي ينتسبون إليها مع التقيد بالشروط املنصوص عليها 

   Http://GCCPRUAward.pnu.edu.saفي دليل الجائزة على الرابط:

 ومن جهتها بينت م
ً
ديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، أن هذه الجائزة تأتي انطالقا

من ألاهداف السامية ملجلس التعاون لدول الخليج، والسيما ما تضمنته املادة الرابعة من نظامه ألاساس ي بشأن 

ا ألهمية العمل املنوطتكريس الاهتمام بالتقدم العلمي في كافة املجاالت، وتشجيًعا للبحوث وال
ً
 دراسات، وإدراك

بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس، وأوضحت العميل أن لجنة رؤساء ومديري الجامعات 

ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس تسعى لتطوير وتنظيم وتنسيق العمل التربوي املشترك في مجال التعليم 

اون لدول الخليج العربية، لتسهم في دعم وتطوير إنجازات الجامعات ومؤسسات الجامعي تحت مظلة مجلس التع

التعليم العالي في دول املجلس، ولتحديث التعليم فيها بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية في دول املجلس، مشيرة 

ة مها في تطوير القادإلى قيام اللجنة بإعداد وتنفيذ برامج ومناهج مشتركة في مجال التعليم العالي، مع إسها

التربويين على أسس علمية، كل ذلك يأتي من خالل أعمال وأنشطة لجنتها، واللجان وفرق العمل التابعة لها، 

وأوضحت أن اللجنة واللجان التابعة لها تمنح جوائز متعددة ومتنوعة لضمان التميز واملنافسة في تحقيق تلك 

ات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية بشكل عام تحرص على تكريم ألاهداف وإلانجازات بدرجة عالية، فالجامع

  ألافراد من منسوبيها املتميزين في مختلف املجاالت العلمية، والتقنية، والطبية، والعلوم إلانسانية وغيرها.

لي في دول االجدير بالذكر أن هذه الجائزة تعتبر ألاولى التي تمنح لرؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم الع

 مجلس التعاون وألعضاء هيئة التدريس. 

http://www.al-madina.com/node/709427
http://www.al-madina.com/node/709427
http://gccpruaward.pnu.edu.sa/
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 األميرة نورة تحدد األولويات البحثية لكلية التربيةجامعة 

  لدعم احلراك العلمي والبحثي والرفع من جودته
التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمركز البحوث خطة مرحلية متسلسلة للوصول اتبعت كلية 

إلى قائمة نهائية باألولويات البحثية للكلية، والتي تضم سبعة أقسام مختلفة وهي: املناهج وطرق التدريس، التربية 

  أصول التربية، وتقنيات التعليم.الخاصة، الطفولة املبكرة، علم النفس، إلادارة والتخطيط التربوي، 

للجامعة لدعم ألابحاث والشراكات من خالل وضع  الاستراتيجيةوتأتي هذه الخطة لتحقيق أحد الغايات 

بحث شاملة تتضمن إعطاء أولوية التركيز على مجاالت البحث الرئيسة، ودعم مراكز ألابحاث والكراس ي  استراتيجية

العلمية في كليات الجامعة، وتوفير البيئة املعرفية والتقنية املثالية املحفزة لإلبداع والتميز والابتكار من إمكانات 

  في بناء الاقتصاد املعرفي. بشرية ومادية لتحقيق الريادة في البحث العلمي بما يسهم

وذكرت الدكتورة أفنان العييد مديرة مركز البحوث بكلية التربية أن تحديد ألاولويات البحثية يأتي ضمن مساعي 

عمادة البحث العلمي بالجامعة لدعم الحراك العلمي والبحثي والرفع من جودته، مشيرة إلى املنهجية املتبعة 

ية، فبداية تم تكليف ألاقسام التعليمية بالكلية بمناقشة موضوع ألاولويات البحثية لتحديد أولويات الكلية البحث

لكل قسم والرفع بما يتوصل إليه أعضاء القسم ملركز البحوث، ومن ثم بدأت مرحلة تحليل املوضوعات ومقارنتها 

وية بحثية لكل أقسام أول 75وتوحيد املصطلحات ودمج املتشابه منها، فكانت النتيجة الوصول إلى قائمة تضم 

الكلية تم إرسالها مرة أخرى لألقسام إلقرارها وإجراء التعديالت املقترحة عليها، تال ذلك عقد ورشة عمل على 

مستوى الكلية بمشاركة ممثلين عن كل قسم تعليمي وبقيادة الدكتورة هيفاء القاض ي أستاذ التقويم التربوي 

 
ً
، حيث تم في هذه الورشة مناقشة ما تم رفعه من ألاقسام وإلاضافة املشارك وعميدة الجودة بالجامعة سابقا

عليه وتعديله وتنقيحه ضمن مجموعات العمل للوصول إلى قائمة من عشر أولويات بحثية يندرج تحتها جميع ما 

.
ً
التربية  ةوأضافت العييد: إنه تبع هذه املرحلة اعتماد القائمة النهائية من عميدة كلي تم رفعه من ألاقسام مسبقا

 الدكتورة أمامة الشنقيطي ثم تبليغ ألاقسام التعليمية بها. 

 

http://www.al-madina.com/node/709618
http://www.al-madina.com/node/709618


117 

 م 2016 نوفمبر 28-هـ 1438 صفر 28 اإلثنين

 بجامعة نورة« دور الخدمة االجتماعية والوعي الفكري»بملتقى آالف شخص  6

  ربيع األول 6برعاية حرم مسو األمري حممد بن نايف.. يقام يف 
هـ ويستمر 1438ربيع ألاول  6، يوم الاثنين «دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري »تنظم جامعة نورة ملتقى 

ملدة ثالثة أيام برعاية حرم سمو ألامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

. ونظمت إلادارة العامة لإلعالم مؤتمرا صحفيا الداخلية حفظه هللا، ومديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل

  بإشراف الدكتورة الجوهرة الصقيه جاء فيه التالي: 

أوضحت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة جميلة بنت محمد 

، وهي تؤمن بأن ثروتها ألاولى ال 2030ودية اللعبون بأن هذه املبادرة ماهي إال انطالقة لرؤية اململكة العربية السع

يعادلها ثروة مهما بلغت في شعب طموح معظمه من الشباب فهو فخر بالدنا وضمان مستقبلها، مشيرة إلى دور 

الخدمة الاجتماعية كمهنة تسعى لتحقيق ألامن والاستقرار والتقدم وتساهم في الكشف عن مهددات ألامن وتوعية 

  ات ملحاولة التخفيف منها على جميع أفراد املجتمع.املجتمع بهذه املهدد

وأضافت املشرفة العامة على امللتقى وكيلة الدراسات العليا الدكتورة حمدة الفرائض ي قائلة: إن الجامعة قمة 

املنظومة التعليمية وهي نهاية املطاف التعليمي النظامي بالنسبة للدارسين الطالب لذا أولت اهتماما لهذه الفئة 

ن املجتمع أال وهي فئة الشباب، مشيدة بأن امللتقى القى إقباال كبيرا من املهتمين باألمن الفكري من داخل اململكة م

وإلاقبال على التسجيل  6000وخارجها حيث وصل عدد املسجالت لحضور امللتقى والورش التدريبية أكثر من 

  مطرًدا حتى آلان، كما يضم مسجلين من خارج اململكة.

حت أن جلسات اللقاء ستضم نخبة من املتحدثين والخبراء في مجال ألامن الفكري منهم اللواء منصور التركي وأوض

واللواء الركن الدكتور علي الرويلي، والدكتور عبدالرحمن الهدلق، والدكتورة الجازي الشبيكي، والدكتورة نجالء 

 والدكتورة سلمى الدوسري، والدكتورة سارة الخمش ي. املبارك والدكتور عبدهللا الرشود والدكتور عبدهللا الجاسر 

ورش تدريبية في اليوم الثالث للنساء فقط تغطي موضوعات مختلفة وتستهدف  6واستطردت الفرائض ي بأن هناك 

شرائج مختلفة منهم الطالبات وألاخصائيات الاجتماعيات وأعضاء هيئة التدريس واستطردت الفرائض ي بأن كلية 

( ورش تدريبية في مجال الوعي الفكري، ووجدت  6عية استقطبت مدربات معتمدات لتقديم )الخدمة الاجتما

http://www.al-madina.com/node/710245/6-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89
http://www.al-madina.com/node/710245/6-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89
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 من قبل املختصات واملهتمات باملجال الاجتماعي، وكذلك منسوبات الجامعة من أعضاء 
ً
 كبيرا

ً
هذه الورش تسجيال

ملحلية، ن تجاه قضايا مجتمعهم االهيئة التعليمية وإلادارية والطالبات، لتعزز الورش التدريبية مسؤولية املشاركي

  باإلضافة إلى تعميق الوعي الفكري لدى طالبات الجامعة. 

  عناوين ورش العمل على النحو التالي:

  . الحصانة الفكرية بين مكانة الفكر وقوى العقل وتستهدف الطالبات1

  وتستهدف الطالبات 2030. الوعي الفكري ورؤية 2

  . دور عضو هيئة التدريس في تعزيز الوعي الفكري باستخدام مهارات التفكير الناقد 3

  . مواقع التواصل الاجتماعي بين ألامن والخوف تستهدف طالبات الجامعة4

  . استثمار التطوع لتحقيق الوعي الفكري تستهدف طالبات الجامعة5

 ف فيها ألاخصائيات الاجتماعيات . ألاخصائي الاجتماعي ودوره في ألامن الفكري استهد6
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 م 2016 نوفمبر 18-هـ 1438 صفر 18 الجمعة

 ألف طالبة 11تستعد لتوعية « نرباس"
تطلق أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات ومديرية منطقة الرياض ملكافحة املخدرات بالتعاون مع جامعة 

ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن املرحلة الثانية من الحملة التوعوية التثقيفية للمشروع الوطني للوقاية من 

هـ ملدة عام دراس ي كامل، وتنقسم إلى 1438/ 1/ 18 املخدرات )نبراس(، حيث بدأت املرحلة ألاولى ألاربعاء املوافق

هـ، بينما يبدأ الجزء الثاني من 1438/ 4/ 20جزءين: جزء في النصف ألاول من العام الدراس ي ينتهي يوم ألاربعاء 

 الحملة مع بداية الفصل الثاني، وتستمر لنهاية العام الدراس ي. 

رامج النسائية، أن الحملة جاءت تفعيال ملذكرة التفاهم املبرمة وأكدت هناء بنت عبدهللا الفريح مديرة إدارة الب

بين اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات وجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن لإلسهام في الحد من انتشار املخدرات 

 بين أفراد املجتمع. 

معرضا متحركا، حيث تستهدف وأشارت إلى أنها تضم عديدا من املحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية و 

طالبة، باإلضافة إلى منسوبات الجامعة من أعضاء الهيئة التعليمية وإلادارية وموظفات ألامن  11.000أكثر من 

وألاخصائيات الاجتماعيات والنفسيات بالجامعة. وأكدت الفريح أن ألاصداء إلايجابية املصاحبة للحملة كان لها 

مال التوعوية، وما تحمله من نشر ثقافة الوقاية وأهمية توظيف البرامج التدريبية أثر كبير في إلاقبال على ألاع

لتعزيز القيم إلايجابية والتشجيع عليها، وذلك ببناء أساس متين من سواعد املرأة فهي نصف املجتمع، مبينة أن 

ع واملجتم جميع تلك الفعاليات تصب في نطاق حماية وتثقيف ووقاية الشباب من الجنسين بصفة خاصة

السعودي عامة من آفة املخدرات، وإكسابهم املهارات الحياتية املناسبة للتصدي لها، وخلق بيئة خالية من 

 املخدرات وتوجيه وسائل إلاعالم وإلاعالن لتعزيز القيم إلايجابية والتشجيع عليها. 

https://www.aleqt.com/2016/11/18/article_1103090.html
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 وبرعاية ألامير محمد بن نايف« كساب»يذكر أن املشروع الذي جاء بمبادرة الشركة الوطنية للصناعات ألاساسية 

بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات يحتوي 

على ثمانية برامج متنوعة لألسرة والبحوث والدراسات وللتعليم وللشباب، وبرامج إعالمية، وبرنامج للتواصل 

نظمات املتخصصة من خالل الشبكة العاملية املعلوماتية عن املخدرات )جناد(، وبرنامج الدولي مع الخبراء وامل

إلاعالم الحديث للوصول السريع ألكبر شريحة من املجتمع، إضافة إلى أنه سيعطي البعد إلاقليمي والدولي لجهود 

 اململكة في حربها ضد املخدرات أمنيا ووقائيا وتعليميا وعالجيا.
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 م 2016 نوفمبر 23-هـ 1438 صفر 23 األربعاء

  جامعة نورة تطلق جائزة رؤساء ومديري اجلامعات يف دول اخلليج
أطلقت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن جائزة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول 

 مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد استكمال املعلومات والشروط الخاصة للترشيح. 

ع فرع التعليم، فر  وأكدت الجامعة على الالتزام بعدد مرشح واحد لكل جهة في كل فرع من فروع الجائزة الثالثة،

البحث العلمي، وفرع خدمة املجتمع، وطلبت من املتقدمين رفع مشاريعهم للجامعات التي ينتسبون إليها مع التقيد 

 . Http://GCCPRUAward.pnu.edu.saبالشروط املنصوص عليها في دليل الجائزة على الرابط 

نورة بنت عبد الرحمن ألامين العام للجائزة، أن هذه  من جهتها، بينت الدكتورة هدى العميل مديرة جامعة ألاميرة

الجائزة تأتي انطالقا من ألاهداف السامية ملجلس التعاون لدول الخليج، وال سيما ما تضمنته املادة الرابعة من 

نظامه ألاساس ي بشأن تكريس الاهتمام بالتقدم العلمي في املجاالت كافة، وتشجيعا للبحوث والدراسات، وإدراكا 

همية العمل املنوط بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس. وأوضحت العميل أن لجنة رؤساء أل 

ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس تسعى لتطوير وتنظيم وتنسيق العمل التربوي املشترك 

عربية، لتسهم في دعم وتطوير إنجازات في مجال التعليم الجامعي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج ال

الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس، ولتحديث التعليم فيها بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية 

 في دول املجلس.

 

 

 

http://www.aleqt.com/2016/11/23/article_1104504.html
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 م 2016 نوفمبر 23-هـ 1438 صفر 23 األربعاء

 فروع 3تطلق جائزة خليجية يف جامعة األمرية نورة 
أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن عن استكمال املعلومات والشروط الخاصة للترشيح لجائزة رؤساء 

ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة على الالتزام بعدد مرشح 

البحث العلمي، وفرع خدمة املجتمع، واحد لكل جهة في كل فرع من فروع الجائزة الثالثة، فرع التعليم، فرع 

للجامعات التي ينتسبون إليها مع التقيد بالشروط املنصوص عليها في  مشاريعهمالجامعة املتقدمين رفع  ودعت

  موقع الجامعة. دليل الجائزة على

 

 من ألاهداف  الدكتورة هدى العميل ألامين العام للجائزة مديرة جامعة ألاميرة نورة وأبانت
ً
أن الجائزة تأتي انطالقا

 .لبحوث والدراساتاوتشجيًعا  ،تكريس الاهتمام بالتقدم العلميل التي تهدفالسامية ملجلس الخليج، 

 

 

 

 م 2016 نوفمبر 29-هـ 1438 صفر 29 الثالثاء

 حرم ويل العهد ترعى ملتقى الوعي الفكري يف جامعة نورة

http://makkahnewspaper.com/article/585254 

 

 

http://makkahnewspaper.com/article/585254
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 م 2016 نوفمبر 2-هـ 1438 صفر 2 األربعاء

معهد تعليم اللغة العربية جبامعة األمرية نورة يواصل دوراته يف عامه 

 اخلامس

  

دشن معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن خالل العام الدراس ي 

مشروعا رائدا بمسمى ) إثراء وعطاء( بالتعاون بين وكالة الشؤون التعليمية باملعهد ووكالة  1437/ 1436املنصرم 

الدقيق املبني على دراسة الاحتياجات التدريبية لألعضاء،  التطوير والجودة، حيث يتسم هذا املشروع بالتخطيط

وتبادل الخبرات املكتسبة واملميزة باالبتكار في التدريس والتقويم، وفي هذا إلاطار يتم تنظيم مجموعة من اللقاءات 

راء جالعلمية التي تحضرها ألاعضاء ويستضاف لكل لقاء أحد ألاعضاء لعرض تجربة ناجحة أو فكرة مهنية أو إل 

عصف ذهني حول قضية تعليمية، كما يتم تنظيم في مساق ثاٍن ملشروع إثراء وعطاء مجموعة من الدورات 

التدريبية املصنفة لثالثة مسارات ذات عالقة بالتخصص وتهدف هذه الدورات إلى تكوين مجموعات متخصصة 

ّون غة التطبيقي واملعهد بذلك يكتتأهل بعد ذلك ألن تتشكل في املعهد دوائر استشارية من متخصصات علم الل

  بيت خبرة رائد وشامل لكافة متطلبات التخصص .

ويقدم املعهد برنامج الدورات التعليمية لتعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها لتزايد الطلب على تعلم اللغة 

س من أعضاء هيئة التدريالعربية من قبل املقيمات ، وهو برنامج قوي البنية العلمية، تقوم على تنفيذه نخبة 

املتخصصات في تعليم اللغة العربية لغة ثانية، ويقدم هذا البرنامج تلبية لإلقبال املتزايد على تعلم اللغة العربية 

من املقيمات ضمن مسارين يتوافقان مع أهداف املتقدمات هما تعليم اللغة العربية ألغراض التواصل الحياتي، 

http://www.ien.sa/node/5281
http://www.ien.sa/node/5281
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ض خاصة )دبلوماسية، تجارية ، أكاديمية ، ثقافية ( ، وترتكز الدورات على تدريس وتعليم اللغة العربية ألغرا

مهارات اللغة العربية ألاربع مدمجة بعناصرها من صوتيات ومفردات وتراكيب نحوية بشكل تكاملي، وقد دشنت 

 ن، وقد حققت ناملرحلة ألاولى من البرنامج لتعليم اللغة العربية ألغراض التواصل من خالل دورتين تدريبي
ً
جاحا

، والزال املعهد يستقبل الطالبات لاللتحاق بالبرنامج ألغراض التواصل، وستكون املراحل القادمة لتعليم 
ً
ملموسا

اللغة العربية ألغراض خاصة، ويهتم البرنامج بتعريف امللتحقات به بالثقافة السعودية، عن طريق تعليم اللغة 

ف الطالبة على جوانب متعددة من الثقافة السعودية مثل : ألاماكن من خالل املواقف، فمن خاللها تتعر 

-Instوملزيد من املعلومات عن الدورات املقدمة يمكن التواصل عبر الايميل التالي:  التاريخية، وعادات الضيافة.

non-arabic-ECTA@pnu.edu.sa   

دولة حول العالم للدراسة في 40بالذكر أن املعهد في عامه الخامس مستمر باستقبال طالبات من أكثر من  الجدير 

برنامج الدبلوم، الذي يرتكز على أحدث الاستراتيجيات التدريسية، و تطوير برامج املعهد التعليمية بما يتوافق مع 

 مستجدات التخصص.
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 م 2016 نوفمبر 2-هـ 1438 صفر 2 األربعاء

مركز أحباث العلوم الصحية يف جامعة األمرية نورة يدشن التقويم 

 األكادميي

 

دشن مركز أبحاث العلوم الصحية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن إلاعالن فعاليات التقويم ألاكاديمي 

الذي يهدف لتدريب أعضاء هيئة التدريس والباحثات الناشئات من طالبات الجامعة  هـ، 1438لهذا العام الدراس ي 

في الكليات الصحية الخمسة باإلضافة إلى الباحثين إلاكلينيكيين من منسوبي املستشفى الجامعي على مهارات 

دة ات املعتمر البحوث الطبية ألاساسية واملتقدمة خالل تدريب مكثف مشمول باملحاضرات، ورش العمل، والدو 

(، حيث يعتبر مركز أبحاث العلوم الصحية من ضمن CME)اعتمادات التعليم الطبي املستمرمن الهيئة السعودية

عدة مراكز أبحاث متعددة في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، وهو كيان مؤسس ي يسعي لتحقيق رؤية 

بتكار، وبراءات الاختراع عن طريق بناء عالقات مميزة الجامعة، بتشجيع ثقافة إلابداع والتميز والا  تواستراتيجيا

، وإنشاء املعامل البحثية 
ً
ومؤثرة مع الباحثين والشركاء، وقطاع ألاعمال واملجتمع وذلك بتعزيز دعم البحوث ماليا

  املتخصصة.

ة ، إضافويكرس املركز جهوده ملتابعة ودعم أهداف البحث العلمي لتحسين الصحة، الوقاية ،معالجة ألامراض

إلى كونه يلعب دور مزدوج من حيث تقديم خدماته باعتباره محور للبحوث الطبية العلمية من جهة وتوفيره لبيئة 

بحثية مدعمة ومعززة للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والباحثات الناشئات من طالبات الجامعة باإلضافة 

الجامعي من جهة أخرى ، كما يهدف لدعم حركة البحث إلى الباحثين إلاكلينيكيين من مستشفى امللك عبد هللا 

العلمي، وتعزيز التنمية الصحية العلمية بما يحقق ألاهداف الوطنية عامة، وكذلك إثراء املعرفة في مجال 

الدراسات الطبية ودراسات صحة املرأة بشكل خاص، ودعم التعاون وتوثيق العالقات بين الباحثين في داخل 

  اململكة وخارجها.

وقد تم تصميم التقويم ألاكاديمي لكل من الباحثات الناشئات من طالبات الجامعة والباحثين والباحثات من 

كلية  -منسوبي املستشفى الجامعي وأعضاء هيئة التدريس في الكليات الصحية الخمسة ) كلية الطب البشري 

http://www.ien.sa/node/5280
http://www.ien.sa/node/5280
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ريض( وإدراج فعالياته بعد دراسة كلية التم –كلية الصيدلة  –كلية طب ألاسنان  –الصحة وعلوم التأهيل 

دقيقة لتوقعات وتطلعات الباحثات والباحثين لهدف تأسيس بنية تحتية صلبة لثقافة البحث العلمي وتوسيع 

 آفاقه وإلثراء املعرفة في مجال البحوث الصحية.
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 م 2016 نوفمبر 3-هـ 1438 صفر 3 الخميس

 محلة " أنتِ احلياة " يف جامعة األمرية نورة للتوعية مبرض سرطان الثدي

 

نظمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بالكليات الصحية حملة " انِت الحياة " للتوعية بمرض سرطان 

 مع شه
ً
ر اكتوبر العالمي لتوعية بسرطان الثدي وقد استهدفت الحملة الثدي .اقيمت الحملة ملدة اسبوع تزامنا

 جميع منسوبات الجامعة.

افتتحت الحملة بمسيرة طالبات الكليات الصحية يحملون شعارات توعوية كـ " ال تحتاري ال تترددي " حتى مكان 

 الحملة في مركز خدمات الطالبات.

تضمنت الحملة الكثير من البرامج واملحاضرات شاركت فيها محاضرات من داخل وخارج الجامعة كاملدربة أمة  

باهلل باحاذق مدربة التاي تش ي و البروفسورة سامية العمودي والالتي قدمن من جدة بهدف املشاركة في الحملة، 

 وقدمت محاضرة بعنوان تعرفي على حقوقك الصحية.

http://www.ien.sa/node/5296
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أخرى من داخل وخارج الجامعة بأركان توعوية حملت الكثير من املعلومات القيمة بأساليب  كما شاركت جهات

شيقة كركن فريق انسان نقي من كلية الصحة وعلوم التأهيل حيث خصصن طاولة مجهزة باأللوان الخشبية 

عالقة وذلك لودفتر التلوين وتكلمن عن فائدة التلوين في تصفية الذهن و لراحة الاعصاب وتخفيف الضغوط 

الراحة النفسية في التقليل من الاصابة بمرض سرطان الثدي وكذلك وضعن أوراق واقالم لتعبئة نموذج استشاره 

كما تهافت الزوار على ركن السنة التأسيسية املزين باللون الوردي الذي عرض فيديو يتكلم عن اختراع جديد 

 يكشف الاصابة عن سرطان الثدي عن طريق الدموع.

خارج الجامعة شاركت املديرية العامة للشؤون الصحية وجامعة امللك سعود وجامعة الفيصل وجمعية زهرة  ومن

ومركز عبداللطيف كذلك شارك مركز عبداللطيف بالعيادة املتنقلة للكشف املبكر عن سرطان الثدي والتي 

 تواجدت لعدة أيام أمام مركز الخدمات .

كلية الصحة وعلوم التأهيل بالتعاون مع عمادة خدمة املجتمع والتعليم وفي اليوم ألاخير من الحملة نظمت 

املستمر الشريط الوردي البشري في الساحة الخضراء حيث شارك في تكوين الشريط الوردي جميع طالبات 

 الجامعة ثم توجهن الى القاعة لكبرى في مركز خدمات الطالبات لحضور الحفل الختامي.

عن شكرها وامتنانها لكل املشاركين و املنظمين لهذه الحملة   الدكتورة نسرين العواجيوقد عبرت رئيسة الحملة 

 باعتبارها حملة إنسانية نبيلة تخدم مجتمعنا.
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كلية الرتبية جبامعة األمرية  بالتزامن مع اليوم العاملي للعصا البيضاء..

 نورة بنت عبد الرمحن تقيم فعالية )أغلق عينيك(

 

د( التابع ملركز الخدمات املساندة 
ُ

 ممثلة بنادي )أش
ً
أقامت كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن مؤخرا

بعنوان )أغلق عينيك( وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعصا البيضاء، واتخذ  الشامل فعاليةوبرنامج الوصول 

 شعار "العصا البيضاء" العتبارها رمز الانجاز والاستقاللية لذوي إلاعاقة البصرية.

 ملا تبذله الجامعة من جهود للوفاء بمسئولياتها الاجتماعية نحو فئة ذوي الاحتياجا
ً
 توتأتي هذه الفعالية امتدادا

الخاصة ورفع مستوى الوعي لدى الطالبات بكيفية التعامل مع هذه الفئة، ومن هذه الجهود إنشاء النادي 

د( والذي تتمثل رؤيته في إنهاء العزلة الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تعريف 
ُ

الطالبي )أش

اقات بينهم لتشجيعهم على املشاركة الطالبات الجامعيات بزميالتهن من ذوي الاحتياجات الخاصة وتكوين صد

 التامة في املجتمع بإقامة الفعاليات والرحالت والبرامج الداعمة والشيقة.

د( إلى تحقيق الدمـج لطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة 
ُ

بأفضل صورة ممكنة بما يضمن لهم  ويهدف نادي )أش

توفرة، إشراك طالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في املشاركة إلايجابية في مختلف البرامج وألانشطة والخدمات امل

ألانشطة املختلفة، الاهتمام باالحتفاالت واملناسبات العاملية، إعداد الوسائل إلاعالمية التوعوية وإقامة املعارض 

الهادفة لتوضيح حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، التعرف علي اهم الصعوبات التي تواجه طالبات الاحتياجات 

الاسهام في التعريف بقضايا الاحتياجات الخاصة وانعكاساتها على املجتمع، وحث الطالبات على كيفيه  الخاصة،

 التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

 من هذه ألاهداف قام النادي من خالل فريق سواعد التطوعي 
ً
الذي يضم تخصصات متنوعة )لغات -و انطالقا

وباستضافة جمعية املكفوفين الخيرية )كفيف( بتنظيم -علم نفس( وترجمة، تربية خاصة، خدمة اجتماعية، 

فعالية )أغلق عينيك( ، وشملت الفعالية تعريف الطالبات بالعصا البيضاء ولغة برايل من خالل عرض 

البروشورات واللوحات الحائطية وبعض الكتب واملطبوعات بلغة برايل باللغتين إلانجليزية والعربية و تجربة 
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وإحساس ذوي إلاعاقة البصرية لطالبات الجامعة، كما تم التعريف  يضاء، وذلك بهدف إيصال معاناة العصا الب

بخدمات جمعية املكفوفين الخيرية )كفيف( وخدماتها املقدمة لذوي إلاعاقة البصرية، والتعريف بالخدمات التي 

من ذوي الاحتياجات الخاصة  يقدمها مركز الخدمات املساندة وبرنامج الوصول الشامل ملنسوبات الجامعة

 وألامراض املزمنة.
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 جامعة األمرية نورة تستضيف أوىل رحالت برنامج )عيش السعودية(

 

استقبلت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن وفًدا من مدارس جازان ألاهلية في زيارة تأتي ضمن برنامج )عيش 

السعودية(، حيث كان في استقبال الوفد عمادة شؤون الطالبات التي قدمت شرحا ملا تقدمه الجامعة من خدمات 

 ركزية والتعريف بمرافقها، بعد ذلك توجه الوفدمتمثلة في عمادة شؤون الطالبات، تلى ذلك جولة في املكتبة امل

إلى مركز الدعم والخدمات الطالبية، وفي نهاية الجولة تم تبادل الهدايا التذكارية حيث أبدى الوفد إعجابه 

 بالجامعة وما تقدمه من خدمات للطالبات سعيا في توفير بيئة جامعية داعمة محفزة.

لذي يهدف ا ها الهيئة العامة للسياحة وآلاثار في برنامج )عيش السعودية( يأتي هذا كأولى الرحالت ضمن خطة تبنت

إلى تقوية املواطنة وارتباط املواطن بالوطن من خالل تمكين وتعريف الشباب عن قرب على تراث وطنهم الحضاري 

يمكن أن  وسائل التيتعّبر عنه آالف املواقع التاريخية، ويعتمد البرنامج بشكل رئيس ي على الرحالت كأهم ال  والذي

تحقق تعزيز عالقة املواطن بوطنه ، فاململكة مفعمة بالشواهد التي تؤكد عمق تاريخها وتميز حاضرها ، وإلامكانات 

 الهائلة ملستقبل زاهر بإذن هللا.
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  اإلبداع األكادميي" يف جامعة األمرية نورة حلديثات التعيني"برنامج 
برنامج إلابداع ألاكاديمي والذي  أطلقت عمادة التطوير وتنمية املهارات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

والتآلف   عملال في لالنخراطوذلك لتهيئتهن   استهدفت به حديثات التعيين بجامعة ألاميرة نورة من الكادر التعليمي

مع أنظمة الجامعة بسهولة ويسر، وقد تناول البرنامج جانبين؛ أولهما املعرفي الذي تطرق إلى عديٍد من املواضيع 

منها تعريف التدريب والتنمية املهنية ، ومعايير الجودة في التدريس   التي تهم عضو هيئة التدريس حديث التعيين

كاديمي وألا  إضافة إلى التعرف على أنظمة الابتعاث وأنظمة البحث العلمي، والتعريف بحقوق الطالبة وواجباتها 

عليم في مجال الت املتبعةمن شأنه تزويد املشاركات باالستراتيجيات   في الجامعة، والجانب آلاخر املهاري الذي

ين عضو إيجابية باملهارات الالزمة لتصميم خطط التدريس الفعال وتطبيقاتها وبناء عالقات   الجامعي وإكسابهن

 على املخرجات العلمية، وقد  أعلى فاعلية في التواصل مما  لتحقيق  هيئة التدريس والطالبات
ً
ينعكس إيجابا

مجموعة من ورش العمل مثل التواصل الفعال مع شركاء العمل والطالبات في املحيط   شمل هذا الجانب

لم الدراس ي، وأساسيات إدارة التع أخالقيات املهنة، بناء املقرر الجامعي، وبناء الاختبارات التحصيلية وتقويمها، 

عداد إ على املستوى ألاول، وتطوير تدريس نظام إدارة التعلم املستوى ألاساس ي، واستراتيجيات التدريس الفعال،

 مشتركة. 41الالتي بلغ عددهن  للمشاركات الشهاداتواختتم البرنامج بتسليم  ملف البرتفوليو التدريس ي.
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 دورات يف اإلنعاش القلبي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 

نت بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة ألاميرة نورة ب أقام مركز املحاكاة وتنمية املهارات التابع ملستشفى امللك عبدهللا

 من دورات إلانعاش القلبي املجانية تحت شعار "إنعاش رئوي للعائلة وألاصدقاء أي وقت" 
ً
عبدالرحمن عددا

“Family and friends CPR any Time ”–  على مدى ستة أشهر املاضية وتم تنظيم الدورات في عدة مواقع بالجامعة

م املركز خدماته في حضانة الجامعة واملستشفى ومركز خدمات الطالبات وبهو مركز املحاكاة، حيث وخارجها. وقَد 

 متدرب ومتدربة. 3000تم تدريب أكثر من 

، CPRوشهدت الحملة إقباال من مختلف ألاعمار، وقد استهلت الحملة بتعريف مبادئ إلانعاش القلبي الرئوي 

ّضع، والتعريف بجهاز استعرض فيها فريق املركز عدد من املها رات حول كيفية القيام باإلنعاش القلبي للكبار والرُّ

(، وكيفية استخدامه. كما تم في الدورات التطبيق العملي التفاعلي للمهارات من قبل AED) إزالة الرجفان آلالي 

 املشاركون علىاملشاركات، بإشراف عدد من املدربات. و تم توظيف أحدث وسائل التدريب العملي، حيث تدّرب 

ظهر للمتدرب مدى صحة تطبيقه للمهارات الالزمة.
ُ
 الدمى التفاعلية بأحدث املواصفات، التي ت

أن الهدف   إلى ذلك أوضحت ألاستاذة منال بنت عبدالعزيز الناصر، املدير التنفيذي ملركز املحاكاة وتنمية املهارات

حاالت الطارئة، وأن إلانعاش القلبي الرئوي يعد مهارة من الدورات هو رفع قدرة أفراد املجتمع للتعامل مع ال

أساسية للحفاظ على الحياة"، مؤكدة ضرورة وجود شخص واحد على ألاقل في املنزل على دراية بهذه املهارة ويعلم 

كيفية طلب املساعدة، فالتدخل السريع إلنعاش القلب يزيد من فرص نجاة ضحايا توقف القلب، وأشارت إلى 

واستهدفت املعلمات في الحضانة واملدارس، و الحجاج و العاملين باملجال الصحي والزوار، وهي فئة  أن الورشة

 هامة وأساسية في أي مجتمع للتدخل السريع في حاالت الطوارئ.

وقد أعرب سعادة املدير العام التنفيذي، الدكتور أحمد أبو عباة، عن اعتزازه وبالغ فخره بهذا الصرح املتميز 

ل للعملية التعليمية لطالبات الكليات الصحية والذي يرتقي باسم جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن. واملكم

حيث يعد املركز أحد أكبر مراكز املحاكاة واملهارات السريرية على املستوى املحلي وإلاقليمي والعالمي. يضم املركز 
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إضافة إلى غرف مخصصة ملحاكاة العمليات الجراحية  قاعة تدريبية وأحدث أجهز املحاكاة املتقدمة، 15ما يقارب 

املعقدة وأقسام للنساء والوالدة وحاالت إلانعاش القلبي والعناية الفائقة واملركزة. عالوة على ذلك توفر أنظمة 

 صوتية ومرئية إلكترونية بأحدث التقنيات املتقدمة.
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  أول مجعية علمية سعودية لتعليم طب األسنان يف جامعة األمرية نورة

 

أعلنت كلية طب ألاسنان بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن عن إطالق أول جمعية سعودية لتعليم طب 

جامعة الدكتورة ابتسام بنت محمد املاض ي، حيث طب ألاسنان بال كلية عميدةألاسنان في الشرق ألاوسط برئاسة 

صدرت موافقة معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل واعتمادها من وزير التعليم الدكتور 

 أحمد محمد العيس ى.

الدكتورة ابتسام بنت محمد املاض ي إن هذه الجمعية هي الجمعية  من جانبها قالت رئيسة اللجنة التأسيسية 

 تهتم بتحفيز وانتاج وتبادل املعلومات والوسائل الحديثة بين املهتمين بتعليم طب ألاسنان 
ً
ألاولى من نوعها اقليميا

أضافت طب ألاسنان العاملية، و  والتعليم التبايني بين مختلف التخصصات الصحية والتواصل مع جمعيات تعليم 

لتعليم الجامعي وجعلته في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى دعم املاض ي أن القيادة الحكيمة تولي اهتماًما كبيًرا با

التعليم املبتكر املبني على أسس علمية صحيحة والبحوث النوعية املبنية على معايير تنافسية في جميع املجاالت 

ل التطبيق الاستراتيجي للتعليم الحديث و تحقيق الريادة العلمية واملهنية، وأكدت املاض ي أن 
ّ
لجمعية اوالتي تشك

السعودية لتعليم طب ألاسنان تهدف إلى مواكبة التطورات في مجال املناهج التعليمية والبحثية وتكنولوجيا 

املعلومات وكذلك في املجال إلاكلينيكي وتحسين أساليب واستراتيجيات التدريب والتقييم، كما تعمل على تعزيز 

ور والحوار بين جمعيات التعليم الطبي ملواجهة التحديات التعاون املحلي وإلاقليمي والدولي وتوفير سبل التشا

 الصحية على أسس عاملية مع احترام ألاولويات والهياكل إلاقليمية.
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ة جامعة األمريعقد اللقاء الثاني للجمعية السعودية للعلوم التطبيقية يف 
 نورة

 

أقامت الجمعية السعودية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس اللقاء الثاني 

برعاية صاحبة السمو امللكي ألاميرة عبير بنت سلطان بن عبدالعزيز وبحضور وكيلة الجامعة للدراسات العليا 

وعميدة كلية العلوم الدكتورة أريج الغرير وأعضاء الهيئة التعليمية والبحث العلمي الدكتورة هدى الوهيبي 

  وإلادارية والطالبات وذلك في قاعة املؤتمرات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن.

واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية لألستاذ املساعد بقسم ألاحياء بكلية العلوم الدكتورة هيفاء القحطاني ثم ألقت 

ة السعودية للعلوم التطبيقية أستاذ الوراثة بقسم ألاحياء بكلية العلوم ورئيس مجلس إدارة كلمة الجمعي

الجمعية الدكتورة دجانة ألايوبي حيث شكرت فيها راعية اللقاء على حضورها وتشريفها وأعضاء مجلس إدارة 

ن الشريفين جيهات خادم الحرميالجمعية وعضواتها لتفعيل التعليم التطبيقي في اململكة العربية السعودية وفق تو 

للعمل معا لتحريك عجلة العلم واتساع الرقعة الثقافية  -حفظه هللا -امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

العلمية التطبيقية ليصل صداها للعالم لرفعة شأن وطننا الغالي، كما وجهت شكرها للطالبات الالتي كن محور 

الدورات والورش التدريبية وملا لهن من دور في إنجاح مهام الجمعية واشراك اهتمام الجمعية لتطويرهن من خالل 

طالبات كلية العلوم كعضو فعال في اعداد هذا اللقاء والعمل بكافة لجانه الفرعية ودعوتهن ملزيد من العطاء 

  والتطوير والابتكار لينلن النصيب ألاكبر من ثمار نجاح هذه الجمعية.

لالنخراط واملساهمة في تنمية الجمعية والتشجيع على الشراكات الاستراتيجية والاستثمار ودعت ألايوبي الحضور 

والنهوض بالوطن للمساهمة في تنميته، مؤكدة على الهدف ألاسمى للجمعية هو بناء جيل مبتكر، مبدع وطموح 

  .2030يرفع من نهضة الوطن ليحقق أحد أهداف رؤية اململكة العربية السعودية لعام 

عبرت راعية الحفل ألاميرة عبير بنت سلطان في كلمة لها عن سعادتها في املشاركة في هذا املحفل العلمي في أرض و 

العلم الشامخة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، وقالت: إن ما وصلنا إليه آلان من إنجازات ماهي الا تتابع 

سعودية وإنجازاتها العظيمة التي سجلت في مختلف املحافل إلنجازات العلماء املسلمين، مثنية على دور املرأة ال
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  العلمية.

تالها عرض فيلم تعريفي عن الجمعية قدمتها الدكتورة دجانة ألايوبي والذي تحدثت فيه عن نشأة الجمعية 

 هـ 1436ومقرها كلية العلوم بقرار من مجلس جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في ربيع الثاني من عام 

م تشكيل لجنة تأسيسية للعمل على تشكيل الجمعية العمومية ومجلس إلادارة الكترونيا ليضم نخبة من وت

أعضاء الهيئة التعليمية من كلية العلوم وخارجها، وتكمن رسالة الجمعية في تطوير املختصين وإنتاج تطبيقات 

 ة.ضية والحاسب والعلوم الصحية والهندسعملية وصناعية في تخصصات ألاحياء والفيزياء والكيمياء والعلوم الريا

كما سلط الضوء على أنشطة الجمعية والتي تتضمن إيجاد الشراكة بين املؤسسات على اختالفها وألافراد املعنيين 

بتطور العلوم التطبيقية وتوعية الرأي العام بما يتعلق باستخدام العلوم املتجددة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني 

إلضافة إلى احياء املؤتمرات واملعارض والحلقات العلمية التي تسعى إلى تحقيق ألاهداف العامة والبيئة، با

للجمعية، وتأليف وترجمة الكتب وألابحاث في جميع مجاالت العلوم التطبيقية، كما تم انشاء قاعدة بيانات 

يف بالجمعية وأهدافها على نطاق لجميع ألاعضاء املشاركين بالجمعية واعداد مجلة الكترونية دورية، وتم التعر 

أوسع في جامعة ألاميرة نورة ومستشفى امللك خالد الجامعي، وإقامة مجموعة من الدورات وورش العمل منذ 

  تأسيسها وحتى آلان.

وقدمت الجمعية في اللقاء عرضا علميا عن )املنسوجات الذكية( طرحت فيه أفكارا مبتكرة في مجال املنتجات 

  كارات العلمية التي من شأنها خدمة البشرية وتحسين جودة حياة الانسان.الجديدة والابت

 DNAوقدمت طالبات جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن لوحة استعراضية رمزية ملحاكاة الحامض النووي 

  ألهميته وما أودع هللا فيه من معجزات.

سلط عليها الضوء في فيلم عرض فيه قائمة بأسماء ولالبتكارات السعودية الحائزة على جوائز عاملية مكانة مهمة 

الباحثين والعلماء السعوديين الذين كان إلنتاجهم العملي صدى واسعا في املحافل العاملية، كما تم عرض فيديو 

  توضيحي ألحد الفتوحات العلمية عند العرب املسلمين وهو )الاسطرالب( .

أوبريت )نورة( أعد كلماتها وأدتها نخبة من طالبات جامعة ألاميرة  واختتم اللقاء بتقديم لوحة شعرية إنشادية في

 نورة بنت عبدالرحمن وضحت دور املرأة في تاريخ اململكة العربية السعودية.
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جيابية لشبكات التواصل أكرب دراسة أظهرتها جامعة نورة... التأثريات اال
 من التأثريات السلبية على الطالبات

 
ً
 اجتماعيا

ً
أكدت دراسة كشف نتائجها جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أن لشبكات التواصل الاجتماعي تأثيرا

، فمن أهم التأثيرات إلايجابية الاجتماعية : تقريب املسافة بين الصديقات و ألاقارب و 
ً
 متوسطا

ً
 ومعرفيا

ً
وسلوكيا

فت هذه الدراسة التي أعدتها د.وجدان ابراهيم ابراهيم الفعاليات املجتمعّية ، حيث هد  إشراك الطالبة في

إلى الكشف عن أسباب استخدام شبكات  عضو هيئة التدريس في كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة املقّيل

التواصل الاجتماعي من قبل طالبات كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، باإلضافة 

  –لى آلاثار الاجتماعية والسلوكية واملعرفية إلى التعرف ع
ً
 و إيجابيا

ً
حقيق الستخدامهن لهذه الشبكات، ولت -سلبيا

 53أهداف الدراسة استخدمت الباحثة منهج املسح الاجتماعي بالعّينة ، كما تم إعداد استبانة تشتمل على 

ة العشوائية، كما تم إجراء مقابالت مع طالبة تم اختيارهن بالطريقة الطبقي 102طبقت على عينة عددها   عبارة

من أعضاء الهيئة التعليمية بكلية الخدمة الاجتماعية تم اختيارهم بطريقة قصدية، و قد استخدمت الباحثة  8

 استمارة الكترونّية مرتبطة ببرنامج إحصائي ملعالجة البيانات إلاحصائية .

بكات التواصل الاجتماعي هي: تفضيل التواصل إلالكتروني كما أظهرت نتائج الدراسة أن التأثيرات السلبية أن لش

على التواصل املباشر، والعزلة عن التفاعل املباشر مع املحيط ألاسري، وفيما يخص التأثيرات السلوكية إلايجابية 

 جاء أهمها: التفاعل مع مشكالت آلاخرين وتعديل السلوكيات السلبية، أّما التأثيرات السلوكية السلبية فهي:

مواجهة صعوبة في تنظيم الوقت، وزيادة الرغبة في الاستهالك و شراء الكماليات، وبخصوص التأثيرات املعرفية 

إلايجابية فأهمها: تداول املعلومات دون التأكد من املصدر و الجهل بالكثير من العادات و التقاليد املجتمعّية، 

ابية ل التأثيرات الاجتماعية واملعرفية، كما أن التأثيرات الايجوأسفرت نتائج الدراسة عن تصّدر التأثير السلوكي مقاب

الستخدام الطالبات لشبكات التواصل الاجتماعي كانت أكبر من التأثيرات السلبية، و قد انتهت الدراسة بتقديم 

 لصالح طالبات كلية الخدمة الاجتماع
ً
 ومعرفيا

ً
 وسلوكيا

ً
ة يتصّور مقترح لتوظيف شبكات التواصل اجتماعيا

 بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن.

http://www.ien.sa/node/5452
http://www.ien.sa/node/5452
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 يف جامعة األمرية نورة الفكري(اخلدمة االجتماعية والوعي  )دورملتقى 

 

ى ملتق  أعلنت جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الخدمة الاجتماعية عن بدء التسجيل لحضور 

)دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري( والذي سيكون تحت رعاية حرم سمو ألامير محمد بن نايف بن عبد 

ظه هللا، وبرعاية معالي مديرة الجامعة العزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حف

م ويستمر 5/12/2016هـ املوافق 6/3/1438الدكتورة هدى العميل والذي سيعقد بمشيئة هللا يوم الاثنين املوافق 

املؤتمرات الكبرى في مقر الجامعة ، وذلك على بوابة الجامعة الاليكترونية على الرابط التالي   ثالثة أيام بقاعة

:  http://www.pnu.edu.sa/arr/Conferences/SocialForum/Pages/About/Overview.aspx 

بجهود  لتعريفا الشباب،ويهدف امللتقى الى تعزيز الوعي الفكري والتوجهات املستقبلية لتعزيز الوعي الفكري لدى 

اململكة في تعزيز وحماية الوعي الفكري ملواطنيها ومهددات الوعي الفكري وتحديد مستجدات ألابحاث العلمية 

لتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب والشابات، في حين سيشهد امللتقى مشاركة نخبة من املتحدثين ألاكاديميين 

 الفكري(.ي في )دور الخدمة الاجتماعية والوع املتخصصين واملهنيين

ية في جهود اململكة العربية السعود الى ألامنيوسيتطرق امللتقى من خالل نخبة من املتحدثين والخبراء في املجال 

ي تجربة جامعة ألاميرة نورة ف الفكري،تعزيز الوعي الفكري، دور الجامعات وعضو هيئة التدريس في تعزيز الوعي 

إلضافة با الفكري،دور الخدمة الاجتماعية في تعزيز الوعي  الجامعة، رفع الوعي الفكري لدى الطالبات ومنسوبات

تواصل وأثر استخدام وسائل ال الشباب،املهددات وألاخطار على  الفكري،الى التوجيهات املستقبلية لتعزيز الوعي 

 الاجتماعي على القيم وألامن الفكري لدى الطالبات.

ورة جميلة بنت محمد اللعبون بأن هذه املبادرة ماهي إال انطالقة وافادت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكت

وهي تؤمن بأن ثروتها ألاولى ال يعادلها ثروة مهما بلغت في شعب طموح  2030لرؤية اململكة ا لعربية ا لسعودية 

قيق حمشيرة إلى دور الخدمة الاجتماعية كمهنة تسعى لت مستقبلها،معظمه من الشباب فهو فخر بالدنا وضمان 

http://www.ien.sa/node/5466
http://www.pnu.edu.sa/arr/Conferences/SocialForum/Pages/About/Overview.aspx
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ألامن والاستقرار والتقدم وتساهم في الكشف عن مهددات ألامن وتوعية املجتمع بهذه املهددات ملحاولة التخفيف 

 املجتمع.منها على جميع أفراد 

يشار إلى أن كلية الخدمة الاجتماعية من الكليات الرائدة في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وتحرص الكلية 

لنهوض بالعملية التعليمية إلعداد ألاخصائيات الاجتماعيات إعداًدا علمًيا وعملًيا ونظرًيا منذ تأسيسها على ا

ة في ل الاجتماعي املختلفلتدريبهن ملواجهة احتياجات برامج التنمية في القطاع النسائي في جميع مجاالت العم

وتزويد منسوباتها من الطالبات باملهارات املهنية عالية املستوى والتي تمكنهن من مواجهة املواقف  املجتمع

 به.الاجتماعية واملساهمة في تقدم املجتمع والارتقاء 
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  يف جامعة األمرية نورةندوة كهربائية القلب 

 

ضمن ما تقوم به جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن من فعاليات وأنشطة توعوية علمية وعملية تسعى من 

خاللها إلى إثراء املجتمع العملي املتخصص واملجتمع بشكل عام في مدينة الرياض واململكة عموما لضمان اتساق 

علمية والتكنلوجية التي يشهدها العالم بشكل متتابع وسريع، قام مركز املنهاج العلمي الدراس ي مع التطورات ال

املحاكاة و تنمية املهارات بالجامعة وبالتعاون مع كلية الطب البشري ومستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز 

لندوة على م. حيث عملت هذه ا2016نوفمبر  5  بتنظيم " ندوة علمية عن كهربائية القلب" وذلك بتاريخ  الجامعي

تنمية املعرفة لدى طالبات و أعضاء هيئة التدريس في كليات الطب و العلوم الصحية فيما يختص بقراءة و تفسير 

صقل املهارات الالزمة للوصول للتشخيص و العالج املناسب مع التركيز   تخطيط القلب، كما هدفت الندوة الى

 تفعيل التواصل الفّعال بين فريق العمل الطبي. على خلق بيئة تعليمية و تدريبية لتبادل الخبرات و 

وقد رعت حفل افتتاح الندوة سعادة وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف التي نادت بمزيد 

من هذه الندوات التي تثري القيمة العلمية لشهادات خريجات كليات الطب والعلوم الصحية وتمدهم باملهارات 

.الالزمة للوصول لل
ً
 وعامليا

ً
، وتعجل بفرص القبول في برامج الزمالة محليا

ً
 تخصص املنشود الحقا

بدورها عبرت د. مها املحيسن وكيلة كلية الطب للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيسة اللجنة العلمية للندوة 

ي كهربائية واضيع هامة فعن بالغ شكرها وتقديرها للمتحدثين الذين تفانوا في تقديم البرامج العلمية التي غطت م

القلب من تشخيص وعالج كل أنشطة القلب الكهربية، كذلك في مجال القسطرة التداخلية والاستجابات القلبية 

للتنبيه املبرمج للقلب، وشرح أعراضه، وتقييم رسم القلب الكهربي، والكهرو فيسيولوجيا ومخاطر التطور 

العالجات املناسبة لها. وتشمل هذه إلاجراءات كل الوسائل  املستقبلي لحاالت اضطراب نظم القلب، وتصميم

العالجية املستخدمة وإلاجراءات التشخيصية واملنذرة، وآلاليات العالجية املستخدمة في هذا املجال كزرع أجهزة 

ضبط ضربات القلب. وتلك املواضيع العلمية هامة جدا لكل طبيب وممارس صحي لتقديم خدمة طبية عالية 

 الجودة.

http://ien.sa/node/5488
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وأثنت رئيسة اللجنة التنظيمية واملدير التنفيذي ملركز املحاكاة وتنمية املهارات ألاستاذة منال بنت عبدالعزيز 

من مختلف الجامعات  230الناصر على مبادرة كلية الطب البشري في طلب تنظيم هذه الندوة. والتي حضرها 

ة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة امللك سعود، والقطاعات. وكان أغلبية الحضور من كلية الطب بجامعة ألامير 

 من خارج الرياض من املدينة والجبيل والخبر. 6وكما سجل 

كانيات الصحيين لالستفادة من موارد و إم واملمارسين املستشفيات  في واملتخصصينداعية جميع الكليات الصحية 

ية ة املتخصصة و تطوير البرامج والدورات املبنمركز املحاكاة و تنمية املهارات والتي تشمل تنظيم الندوات الطبي

 ألحدث ما توصلت له تقنية التعليم الطبي.
ً
 على أساليب املحاكاة في بيئة تدريبية عالية التقنية وفقا

 في 
ً
وأكدت الناصر أن مركز املحاكاة وتنمية املهارات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن يفخر بكونه متفردا

يز ليخدم أكبر شريحة من املمارسين الصحيين في مختلف التخصصات الطبية والصحية العامة التصميم و التجه

 والدقيقة. ويسعى للتميز في مجال املمارسات املبنية على املحاكاة.
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مبادرة "أنا متمكن" للعناية باألطفال ذوي االحتياجات جامعة نورة تطلق 
  اخلاصة

 

نظم فريق "تمكين" من كلية الصحة وعلوم التأهيل بجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن، والذي يعتبر أحد فرق 

ي مركز ف وحدة املبادرات الاكاديمية واملشروعات املجتمعية بكلية الصحة وعلوم التأهيل، نظم مبادرة )أنا متمكن(

أبطال املعرفة ملدة شهر، وهو مركز يعتني بتدريب وتعليم وتأهيل الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة للوصول 

بهم الي مستوى من القدرة على الاعتماد على أنفسهم، وذلك من خالل أركان مختلفة تعينهم على اداء مهامهم 

ية، حيث جاءت الاركان مزينة وملونة بحيث يختلف كل اليومية باستقاللية معتمدين على انفسهم، بطريقة مسل

ركن عن الاخر كركن لعمل الاساور وركن الالوان وركن الصلصال الطبي التي تهدف لتقوية العضالت وتقوية 

 إلادراك، تحت اشراف مشرفة وحدة املبادرات الدكتورة صفاء الخولي.

حقق بهذه املبادرة التي ت لصحة وعلوم التأهيل عن فخرها من جانبها عبرت الدكتورة لينا فهمي حماد عميدة كلية ا

رؤية ورسالة الكلية في نشر وتعزيز العمل التطوعي لدى طالبات كلية الصحة وعلوم التأهيل ، مشيرة لجهود 

 لألعمال التطوعية متمنية 
ً
 جاح.لهن التوفيق والاجر والن الطالبات املشكورة التي جعلت من الكلية رائدة وانموذجا

 

 

 

 

 

 

 

http://ien.sa/node/5487
http://ien.sa/node/5487
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  طالبات جامعة األمرية نورة يزرن "موطن االبتكار" يف سابك

 

زارت طالبات كلية العلوم بجامعة ألاميرة نورة ممثلة بقسم الكيمياء مبادرة )موطن الابتكار( إحدى مبادرات 

السعودية للصناعات ألاساسية )سابك( بالرياض، وكان في استقبال وفد الجامعة أخصائي العمليات الشركة 

بموطن الابتكار ألاستاذ سلطان القحطاني والذي قّدم شرحا مبسطا عن شركة سابك وأهدافها ورؤيتها املستقبلية 

خل ا، ثم توجهت الطالبات في جولة داوانجازاتها في كل املجاالت، وذلك في عرض مرئي تعريفي عن سابك ومبادراته

موطن الابتكار وهو عبارة عن بيت ذكي تم تزويده بألواح الطاقة الشمسية للترشيد في استخدام الكهرباء، وتم 

تزويده بنظام محكم في العزل والتحكم بالحريق، واطلع الوفد على أبرز الابتكارات وهو نظام املياه الذي يعمل 

 التمديد الداخلي ألنابيب ويلها ملياه صالحة لري املزروعات، كما اطلعت الطالبات على على فلترة املياه وتح

التوصيل لبعض ألاجهزة املنزلية مثل املكنسة الكهربائية لتسهيل عملية التنظيف، والتحكم في فتح واغالق املرايا 

كأبواب، باإلضافة إلى عروض  أوتوماتيكيا، والغاء ألابواب التقليدية ليتم استغالل جزء من جدران املنزل 

التصاميم الداخلية للمنازل واللوحات التشكيلية مقدمة من مصممين ومصممات سعوديات، وأوضح القحطاني 

م بهدف إيجاد الطلب، وتعزيز تطوير قطاع الصناعات 2016بأنه تم افتتاح )موطن الابتكار( في منتصف عام 

 الابتكارات العاملية، باإلضافة لرصد وتطوير الفرص والحلول املتاحة التحويلية، مبينا أن املرفق يوفر منصة لعرض

في ألاسواق الجديدة، كما يسهم موطن الابتكار في حث وتنشيط مجتمع ألاعمال في املنطقة، من خالل تسهيل 

ن أالتعاون بين الشركات الصناعية الرائدة، وعرض املنتجات والحلول التي يمكن أن تصنع محليا، مشيرا إلى 

موطن الابتكار يجمع بين أفضل العقول والشركات والجهات املهتمة بمستقبل الشرق ألاوسط، ويعمل كمحفز 

 لتحويل ألافكار الى منتجات صناعية.

وفي نهاية الزيارة ثّمن الاستاذ سلطان القحطاني لجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الاهتمام البالغ لتطوير 

 العهن على مستجدات التقنية ثم تم تبادل الهدايا التذكاريةطالباتها والحرص على اط
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 م 2016 نوفمبر 18-هـ 1438 صفر 18 الجمعة

جملس املراجعة املؤسسي يف جامعة األمرية نورة يهدف لألمان االنساني من 
 مجيع النواحي

   

( بجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن بالدعم إلاداري من خالل IRBيحظى مجلس املراجعة املؤسس ي للمنشأة )

مكتب ألاعمال النظامية بمركز أبحاث العلوم الصحية التابع ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، 

والذي وضع من أجل التحسين والارتقاء بالنواحي الصحية، الوقائية، التشخيصية، العالجية، النفسية، 

اعية واملعيشية لإلنسان والحفاظ على ألامن و ألامان إلانساني مع مراعاة كرامة إلانسان والعدل وإلاحسان الاجتم

وحفظ الحقوق لألفراد واملجتمعات بما يتماش ى مع الشريعة إلاسالمية وتقاليد وعادات دولة اململكة العربية 

كل كاف من خالل خبراتهم للقيام باملراجعة ، بأعضاء مؤهلين بش2030السعودية وتمتشيا مع الرؤية السعودية 

في   و النظر في املقترحات البحثية من حيث اتفاقها مع اللوائح والقوانين املتبعة ومعايير السلوك واملمارسة املهنية

إطار التزام منسوبي جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن بها، بحيث سيتنوع أعضاء هذه اللجنة بحسب 

ها وبحسب اختالفهم من حيث الخبرة إلاكلينيكية والعلمية وإلاملام بتوجهات املجتمع املحلي اختصاصات أعضاء

وقيمه وعاداته وذلك لتقييم ألابحاث املقدمة للدراسة والنظر فيها، ومن املتوقع أن ُيطلب من أعضاء اللجنة 

عداد لهذه الاجتماعات، وذلك ساعات شهريا، يكون من ضمنها حضور الاجتماعات الشهرية و إلا  8الالتزام بقضاء 

للوفاء بالتزامات العضوية. كما أن الانضمام لعضوية لجنة أخالقيات البحث العلمي تعني الحصول على فرصة 

للمساهمة في نجاح البحوث التي تتضمن إجراء تجارب على املخلوقات الحيوية في جامعة ألاميرة نورة بنت 

مسؤولية بالغة ألاهمية لحماية الحقوق إلانسانية لألفراد املشاركين بهذه عبدالرحمن، كما يقع على عاتق اللجنة 

  البحوث. 

الـ   مجلس املراجعة املؤسس ي -الجدير بالذكر أنه تم اعتماد وتسجيل اللجنة املحلية ألخالقيات البحث العلمي 

IRB علوم بمدينة امللك عبدالعزيز لل بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن لدى اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية

هـ، بعد موافقة معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل، تنفيذا لتوجيهات املقام 1437والتقنية في رمضان 

السامي الكريم بتشكيل لجنة على مستوى وطني تهدف إلى وضع ومتابعة تنفيذ معايير وأخالقيات البحوث الحيوية 
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بتاريخ  9512/ب/7وطنية لألخالقيات الحيوية والطبية( بالتوجيه السامي الكريم رقم والطبية بمسمى )اللجنة ال

هـ. وتكون شاملة لألخالقيات البحثية والتطبيقية التي تجرى من قبل جهات طبية مثل املستشفيات 18/5/1422

جرى في الجامعات و 
ُ
 معاهد البحوث ذاتومراكز ألابحاث امللحقة بها وكذلك لألبحاث الحيوية بشكل عام التي ت

العالقة. و تكون اللجنة تحت أشراف وإدارة مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبرئاستها. بناء على ما ألزم 

هـ، جميع الجهات واملراكز البحثية في اململكة بتشكيل 9/6/1425وتاريخ  180به قرار مجلس الوزراء املوقر، رقم 

ي كل مؤسسة بحثية تخضع إلشراف اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية لجنة محلية ألخالقيات البحوث ف

 والطبية ورقابتها
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 م 2016 نوفمبر 19-هـ 1438 صفر 19 السبت

اختتام فعاليات يوم األشعة مبستشفى امللك عبداهلل اجلامعي يف جامعة 
 األمرية نورة

افتتح سعادة د. أحمد بن محمد أبو عباة، املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي 

بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الفعالية التوعوية بمناسبة اليوم العالمي لألشعة حيث تمحور املوضوع 

لسرطان الثدي والتطورات التي شهدها مجال  رتصوير الثدي ومساهمة ألاشعة في التشخيص املبك الرئيس حول 

 عن تاريخ ألاشعة  لتكون  ألاشعة
ً
 مصغرا

َ
اكثر دقة في تشخيص جميع أمراض الثدي. وتضمنت الفعالية متحفا

 سنة. 121وبداياتها البسيطة منذ 

التوعية  تدعموتأتي هذه الفعالية انطالقا من الدور الريادي للمستشفى وحرصة على املشاركة في البرامج التي  

 ألحدث آليات تكنولوجيا ألاشعة أو التصوير الطبي، وتم عرضها 
ً
والتثقيف للعاملين واملرض ى. وتضمن املعرض ركنا

 عن السالمة والوقاية من إلاشعاع واملواد املشعة 
ً
تفاعليا عن طريق بروجكتر خاص وكذلك تضمنت الفعاليات ركنا

على  قسم التثقيف عن التصوير الطبي الرنين املغناطيس ي. واشتمل باإلضافة الى طرق السالمة قبل وخالل فحص

تعريفية عن جميع اقسام ألاشعة ومعلومات عن كل فحص يجرى وطريقة التحضير قبل وخالل  منشورات

 الفحص.

في الفعالية طالبات كلية الصحة وعلوم التأهيل بالجامعة وعدد من الجهات الحكومية والخيرية  وشاركت

ملتعاونة تمثلت في مدينة امللك عبدهللا للطاقة الذرية واملتجددة ومركز عبداللطيف للكشف املبكر عن والشركات ا

 أمراض السرطان والبرنامج الوطني للكشف املبكر عن سرطان الثدي.
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 م 2016 نوفمبر 21-هـ 1438 صفر 21 اإلثنين

عددا من قطاعات جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن حتصد شهادة 
 (9001-2008)تطبيق اآليزو 

-1437هذا العام  حصلت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن متمثلة في عدد من قطاعاتها على شهادة آلايزو 

هـ ، والقطاعات هي وكالة الجامعة للدعم ألاكاديمي والخدمات الطالبية، وكالة الجامعة للتطوير والجودة، 1438

وكلية آلاداب، يأتي ذلك ضمن سعي الجامعة الدؤوب لتحقيق ألاهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم املتفقة مع 

عة متمثلة بعمادة ضمان الجودة والاعتماد ألاكاديمي نظاما إلدارة ، لذا أطلقت الجام2030الرؤية السعودية 

( والذي   9001-2008تطبيق نظـام إدارة الجودة آلايزو )   بالتعاون مع خبراء دوليين، وذلك بتبني مشروع الجودة

 يساهم في تحقيق الجودة إلادارية، ويدعم توجه الجامعـة نحو تحقيق الاعتماد املؤسس ي والبرامجي. 

يذكر أن عمادة ضمان الجودة والاعتماد ألاكاديمي هي الجهة املعنية باملتابعة إلادارية واملراجعة الدورية ألهداف 

-1434الجودة لضمان فعالية تطبيق نظام إدارة الجودة آلايزو، حيث بدأت في العمل على هذا املشروع منذ عام 

 ة يحصل على هذه الشهادة.هـ وحصلت على شهادة آلايزو كأول قطاع في الجامع1435

واملرشحة للحصول على شهادة آلايزو   في مرحلته الثالثة بدأت عددا من قطاعات الجامعة  وفي إطار املشروع

بحصد نتائج جهدها وبكل جدارة لتنضم لقائمة القطاعات التي حصلت عليها في املرحلة السابقة مما يعني وضع 

 خارطة الجامعات املحلية والدولية.جامعة ألاميرة نورة في مركز رئيس على 

 157الجدير بالذكر أن آلايزو هي أكبر منظمة دولية متخصصة في إنشاء وإصدار املواصفات الدولية ، وتتكون من 

 عضوا لكل منهم منظمة متخصصة في وضع املواصفات.

وطنية للتوحيد القياس ي وقد نشأت هذه املنظمة من اتحاد كال من ال)أي أس أيه( الاتحاد الدولي للمنظمات ال

 م. 1944وال )يو إن س ي س ي( لجنة تنسيق املعايير باألمم املتحدة والتي أنشأت عام  1926والذي نشأ عام 
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 م 2016 نوفمبر 22-هـ 1438 صفر 22 الثالثاء

  بلابتسامة املستقكلية الرتبية جبامعة األمرية نورة حتتفي بروح احلياة و 

نوفمبر من كل عام بناًء على توصية  20بالتزامن مع يوم الطفل العالمي والذي تحتفي به دول العالم في يوم 

 للتآخي والتفاهم بين أطفال العالم، وللعمل من أجل مكافحة حاالت 
ً
الجمعية العامة لألمم املتحدة ليكون يوما

ير من ألاعمال الشاقة التي تفوق طاقتهم، أقامت كلية التربية بجامعة وإهمالهم واستغاللهم في كث العنف ضدهم 

ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بنادي الطفولة املبكرة اليوم في بهو الكلية فعالية لالحتفاء بروح الحياة و 

 بسمة املستقبل.

والاجتماعية والتطوعية في مجال وتأتي هذه الفعالية محققة ألهداف الجامعة في تقديم الخدمات التوعوية    

 لجهودها في تطوير رعاية ألام لصغارها واملساهمة في املجتمع املحلي بما فيه مراكز رعاية 
ً
رعاية الطفولة، وامتدادا

هـ إنشاء النادي الطالبي )نادي الطفولة املبكرة( والذي يهدف إلى 1435حيث تم في عام   الطفولة و ألامومة،

قيام بأدوار فعالة في توعية املجتمع داخل الجامعة وخارجها فيما يتعلق بمجال الطفولة إشراك الطالبات لل

املبكرة، املشاركة باألعمال التطوعية واستشعار قيمة العمل الخدمي والخيري، بناء جسور أعمق من املعرفة 

ة تسمح ارسة أعمال ال منهجيالعلمية والعملية للطالبة في مجال تخصصها في الطفولة املبكرة، وإتاحة الفرصة ملم

 للطالبات بالتطوير.

وشارك الطالبات في الفعالية بمجموعة من ألاركان و ألانشطة املتنوعة بهدف تنمية مهاراتهن املهنية و الاجتماعية، 

واكسابهن املزيد من املعارف العلمية و العملية في مجال تخصصهن، باإلضافة إلى إدخال البهجة و السرور لألطفال 

 ركن الرسم على ركن الطباخ الصغير،   الذين تمت استضافتهم من روضة الديوان، حيث أقيمت لهن مسرحية،

الوجه، ركن أصنع بيدي، مجموعة من ألالعاب الترفيهية واملسابقات املتنوعة، وأركان توعوية لألمهات وجميع 

 املهتمين بالطفولة والتربية من منسوبات الجامعة.

ة املهنية و الارتقاء باملعرفة العلمية في مجال الطفولة ونشرها بين الناس بما يتيح لألطفال بيئة وإلثراء املعرف  

 للجمعية العلمية السعودية لرعاية الطفل، وهي جمعية 
ً
 بارزا

ً
، كان هناك حضورا

ً
 سليما

ً
تربوية تضمن لهم نموا
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ال رعاية الطفولة من خالل تنمية الفكر العلمي علمية منبثقة من جامعة ألاميرة نورة وتعنى بإثراء املعرفة في مج

 و املنهي في مجال تربية ألاطفال ورعايتهم، وتقديم الاستشارات العلمية للجهات املعنية برعاية الطفل.

كالتحرش الجنس ي  وشاركت هذه الجمعية بركن توعوي و ركن استشاري يناقش قضايا متعلقة بالطفولة 

طفل له، ألعاب الفيديو املناسبة لكل فئة عمرية، العنف ضد ألاطفال وتوضيح والعالمات الدالة على تعرض ال

العالمات التي تشير إلى تعرض الطفل للعنف بشكل مفرط، وتوزيع مقياس يقيس للوالدين درجة إدمان أطفالهم 

ة تحت يلإلنترنت، كما ألقت رئيسة الجمعية ألاستاذة نادية السيف محاضرة مصاحبة للفعالية في مسرح الكل

عنوان " التنمر" تناولت فيها محاور عدة للتعريف بسلوك التنمر ومنها: التعريف بسلوك الاستقواء، أشكال التنمر 

التنمر  -الاستقواء على املمتلكات -الاستقواء في العالقات الاجتماعية –العاطفية والنفسية  –اللفظية -)الجسدية 

ن، صفات املستقوي، من هم الضحايا، من هم املتفرجين، أسباب التنمر إلالكتروني( ، الفرق بين التنمر و العدوا

 من وجهة نظر املتنمرين.

وفي نهاية املحاضرة طرحت ألاستاذة السيف بعض الحلول لحماية الطفل عند تعرضه للتنمر، فذكرت بأن معظم  

ر في تصرفاته ألي تغي ل و الانتباه لذلك ينبغي التواصل مع الطف الاطفال ال تخبر والديها بأنهم يتعرضون للتنمر، 

من ناحية نومه و طعامه و أدائه املدرس ي و رغبته في الذهاب للمدرسة، منوهة على أنه في حال التأكد من تعرض 

التحدث معه بلطف وطمأنته بعدم وجود ش يء خاطئ وبأن الشخص املتنمر يشعر  الطفل للتنمر يجب على ألاهل 

ول أن يجعل ألاخرين يشعرون بشعور س يء تجاه أنفسهم، ومن ثم التواصل مع بالنقص تجاه نفسه ولذلك يحا

املدرسة وأهل الطفل املتنمر إليجاد حل للمشكلة وإيقاف التنمر، ومساعدة الطفل الضحية على الانخراط في 

 وسط اجتماعي اخر مثل ممارسة لعبة رياضية أو حضور دورة .
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 م 2016 رنوفمب 23-هـ 1438 صفر 23 األربعاء

جامعة األمرية نورة تعلن عن اطالق جائزة رؤساء ومديري اجلامعات 
 ومؤسسات التعليم العايل بدول جملس التعاون

أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن عن استكمال املعلومات والشروط الخاصة للترشيح لجائزة رؤساء 

الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة على الالتزام بعدد مرشح ومديري 

واحد لكل جهة في كل فرع من فروع الجائزة الثالثة، فرع التعليم، فرع البحث العلمي، وفرع خدمة املجتمع، 

عليها  التقيد بالشروط املنصوص وطلبت الجامعة من املتقدمين رفع مشاريعهم للجامعات التي ينتسبون اليها مع

 Http://GCCPRUAward.pnu.edu.saفي دليل الجائزة على الرابط التالي:

أن  من جهتها بينت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن معالي الدكتورة هدى العميل ألامين العام للجائزة، 

 من ألاهداف السامية ملجلس التعاون لدول الخليج، وال سيما ما تضمنته املادة الرابعة 
ً
هذه الجائزة تأتي انطالقا

قدم العلمي في كافة املجاالت، وتشجيًعا للبحوث والدراسات، من نظامه ألاساس ي بشأن تكريس الاهتمام بالت

ا ألهمية العمل املنوط بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس، وأوضحت العميل أن لجنة 
ً
وإدراك

رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس تسعى لتطوير وتنظيم وتنسيق العمل التربوي 

شترك في مجال التعليم الجامعي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتسهم في دعم وتطوير امل

إنجازات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس، ولتحديث التعليم فيها بما يتوافق مع خطط وبرامج 

ع مج ومناهج مشتركة في مجال التعليم العالي، مالتنمية في دول املجلس، مشيرة إلى قيام اللجنة بإعداد وتنفيذ برا

إسهامها في تطوير القادة التربويين على أسس علمية. كل ذلك يأتي من خالل أعمال وأنشطة لجنتها، واللجان وفرق 

العمل التابعة لها، وأوضحت أن اللجنة واللجان التابعة لها تمنح جوائز متعددة ومتنوعة لضمان التميز واملنافسة 

حقيق تلك ألاهداف وإلانجازات بدرجة عالية، فالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية بشكل عام في ت

تحرص على تكريم ألافراد من منسوبيها املتميزين في مختلف املجاالت العلمية، والتقنية، والطبية، والعلوم 

نحها رؤساء ومديرو الجامعات ومؤسسات الجدير بالذكر أن هذه الجائزة تأتي كأول جائزة يم إلانسانية وغيرها.

 التعليم العالي في دول مجلس ألعضاء هيئة التدريس.

http://ien.sa/node/7202
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  جامعة األمرية نورة حتدد األولويات البحثية لكلية الرتبية

صول مرحلية متسلسلة للو  اتبعت كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بمركز البحوث خطة 

إلى قائمة نهائية باألولويات البحثية للكلية، والتي تضم سبعة أقسام مختلفة وهي: املناهج وطرق التدريس، التربية 

 طيط التربوي، أصول التربية، وتقنيات التعليم.الخاصة، الطفولة املبكرة، علم النفس، إلادارة والتخ

وتأتي هذه الخطة لتحقيق أحد الغايات الاستراتيجية للجامعة لدعم ألابحاث و الشراكات من خالل وضع 

استراتيجية بحث شاملة تتضمن إعطاء أولوية التركيز على مجاالت البحث الرئيسة، ودعم مراكز ألابحاث والكراس ي 

لجامعة، وتوفير البيئة املعرفية والتقنية املثالية املحفزة لإلبداع و التميز والابتكار من إمكانات العلمية في كليات ا

 بشرية ومادية لتحقيق الريادة في البحث العلمي بما يسهم في بناء الاقتصاد املعرفي،.

ن مساعي لبحثية يأتي ضموذكرت الدكتورة أفنان العييد مديرة مركز البحوث بكلية التربية بأن تحديد ألاولويات ا

عمادة البحث العلمي بالجامعة لدعم الحراك العلمي و البحثي و الرفع من جودته، مشيرة إلى املنهجية املتبعة 

لتحديد أولويات الكلية البحثية، فبداية تم تكليف ألاقسام التعليمية بالكلية بمناقشة موضوع ألاولويات البحثية 

ه أعضاء القسم ملركز البحوث، ومن ثم بدأت مرحلة تحليل املواضيع ومقارنتها لكل قسم والرفع بما يتوصل إلي

أقسام   أولوية بحثية لكل 75وتوحيد املصطلحات ودمج املتشابه منها، فكانت النتيجة الوصول إلى قائمة تضم 

عقد ورشة عمل على الكلية تم إرسالها مرة أخرى لألقسام إلقرارها و إجراء التعديالت املقترحة عليها، تال ذلك 

مستوى الكلية بمشاركة ممثلين عن كل قسم تعليمي وبقيادة الدكتورة هيفاء القاض ي أستاذ التقويم التربوي 

، حيث تم في هذه الورشة مناقشة ما تم رفعه من ألاقسام وإلاضافة 
ً
املشارك وعميدة الجودة بالجامعة سابقا

ل إلى قائمة من عشر أولويات بحثية يندرج تحتها جميع ما عليه وتعديله وتنقيحه ضمن مجموعات العمل للوصو 

.
ً
 تم رفعه من ألاقسام مسبقا

وأضافت العييد بأنه تبع هذه املرحلة اعتماد القائمة النهائية من عميدة كلية التربية الدكتورة أمامة الشنقيطي 

عايير إعداد املعلم والقائد في ضوء امل ثم تبليغ ألاقسام التعليمية بها و هي: دور كليات التربية في خدمة املجتمع،

العاملية، إعداد املتعلم في العصر الرقمي، أهداف التعليم وسياساته وإدارته، بناء وتكامل املناهج الدراسية، تعليم 

http://ien.sa/node/14110
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وتقييم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ألامن الفكري واملجتمعي واملعلوماتي، التنمية املهنية للمعلمين وأعضاء 

 التدريس، توظيف التقنية الحديثة في التعليم، والجودة الشاملة في التعليم. هيئة

 سياسات فعالة لدعم الباحثين والباحثات 
ً
ومن الجدير بالذكر أن جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تتبنى دائما

 ملية.وذلك للوصول إلى مكانة عالية بين الجامعات العا وتعزيز ثقافة البحث العلمي املتميز 
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مهارات لدى  9املستشفى اجلامعي ينظم محلة "تاجك.. صحتك " لتعزيز 
 طالبات جامعة األمرية نورة

 
حتك تحت عنوان "تاجك.. ص صحية يستعد مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي لتنظيم حملة توعوية

 ". ويشارك في تنفيذ الحملة قسم التثقيف وتعزيز الصحة باملستشفى الجامعي والنادي الصحي بالجامعة.

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

ية الصحية وبرامج تعزيز الصحة. والدور املهم الذي يقوم به املستشفى تجاه املستشفى التي تركز على أهمية التوع

 للدور التعليمي والطبي. وتقدم د. أبو عباة بالشكر لإلدارة التي بادرت بهذا املشروع املتميز.
ً
 الجامعة إضافة

ن عبدهللا ب بمستشفى امللك وأوضحت الدكتورة فاطمة محمد العبادي، مديرة إدارة التثقيف وتعزيز الصحة

رفع الوعي املرتبط بالنمط الصحي اليومي )التغذية،  يهدف إلى  "تاجك ..صحتك "  عبدالعزيز الجامعي، أن 

لدى الطالبات وأعضاء هيئة التدريس وإلاداريات   والرياضة، والضغوط النفسية، والنوم وأهمية الفحص املبكر(

لبات مهارة املشاركة في ُصنع تغيير السلوك غير الصحي داخل إلكساب الطا والعامالت بالجامعة، كما تهدف الحملة

الحرم الجامعي، ومساعدة الطالبات إلظهار مهارات إلابداع في اعداد برامج التوعية الصحية عن طريق التخطيط 

سمنة لللبرامج الصحية واملشاركة في البحث وإلاعداد والتنفيذ والتقييم، والتقليل من انتشار نسبة زيادة الوزن وا

املفرطة بين طالبات الجامعة، وتفعيل دور الشراكة املجتمعية بين مستشفى امللك عبدهللا بن عبد العزيز الجامعي 

 و وزارة التعليم واملجتمع.

مادة  الورشتين ورشتي عمل يومية ملدة ساعتين وموضوع التي تتواصل طوال العام الدراس ي، وتتضمن الحملة،

ة في تطوير الذات في الساعة الثانية. وهناك فحوصات مجانية للحضور من الجامعة وماد صحية الساعة ألاولى،

 وسيدات املجتمع تشمل فحص سكر الدم، ضغط الدم، مؤشر كتلة الجسم(.

 

http://ien.sa/node/14182
http://ien.sa/node/14182


155 

 م 2016 نوفمبر 28-هـ 1438 صفر 28 اإلثنين

دور اخلدمة االجتماعية والوعي جامعة نورة تنظم املؤمتر الصحفي مللتقى 
 الفكري

 

نظمت إلادارة العامة لإلعالم بإشراف الدكتورة الجوهرة الصقيه وبحضور الدكتورة جميلة اللعبون عميدة كلية 

الخدمة الاجتماعية بجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن ، والدكتورة حمدة الفرائض ي املشرفة العامة على امللتقى 

 سيقام بمشيئة  ات ، مؤتمرا صحفًيا مللتقى " دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري " الذيوعدد من الصحفي

هـ ويستمر ملدة ثالثة ايام برعاية حرم سمو ألامير محمد بن نايف بن عبد العزيز 1438ربيع ألاول  6هللا يوم الاثنين 

، ومعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه هللا

 العميل .

وأوضحت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة جميلة بنت محمد 

وهي تؤمن بأن ثروتها ألاولى ال   2030اللعبون بأن هذه املبادرة ماهي إال انطالقة لرؤية اململكة العربية السعودية 

لها ثروة مهما بلغت في شعب طموح معظمه من الشباب فهو فخر بالدنا وضمان مستقبلها ، مشيرة إلى دور يعاد

الخدمة الاجتماعية كمهنة تسعى لتحقيق ألامن والاستقرار والتقدم وتساهم في الكشف عن مهددات ألامن وتوعية 

 مع .املجتمع بهذه املهددات ملحاولة التخفيف منها على جميع أفراد املجت

واستطردت الدكتورة جميلة ان قرار املقام السامي بتأسيس وحدة للتوعية الفكرية في كل جامعة وامللتقى جانب 

 الشباب.  من تفعيل هذه الوحدة بإثرائه بورق عمل تعزز الوعي الفكري لدى

ة ة أن الجامعة قموأضافت املشرفة العامة على امللتقى وكيلة الدراسات العليا الدكتورة حمدة الفرائض ي قائل

املنظومة التعليمية وهي نهاية املطاف التعليمي النظامي بالنسبة للدارسين الطالب لذا أولت اهتمام لهذه الفئة 

من املجتمع الا وهي فئة الشباب ، مشيدة بأن امللتقى القى اقباال كبيرا من املهتمين باألمن الفكري من داخل 

والاقبال على   6000الت لحضور امللتقى والورش التدريبية أكثر من اململكة وخارجها حيث وصل عدد املسج

التسجيل مطرًدا حتى آلان، كما يضم مسجلين من خارج اململكة ، موضحة أن آلية التسجيل مرت بعدة مراحل 

http://ien.sa/node/14181
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عن طريق املوقع ثم عن طريق استبيان ومن ثم عن طريق حملة انطلقت من الكلية حتى وصلت خارج اسوار 

، لوم وجامعة امللك، جامعة إلامام، جامعة اليمامة، جامعة سلطانللجامعات الاخرى مثل جامعة دار العالجامعة 

  وجامعة الفيصل .
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 زيارة أبرز المعالم وأنشطة ثقافية ورياضية تستهدف

 "سبق".. انطالق "رحلتنا شرقية" لذوي اإلعاقة احلركيةبرعاية 
 

بتنظيم من جمعية إلاعاقة الحركية للكبار "حركية" وبرعاية رسمية من ديوانية آل حسين التاريخية انطلقت 

مساء أمس ألاربعاء رحلة ذوي إلاعاقة الحركية للمنطقة الشرقية تحت شعار "رحلتنا شرقية". وأقيم بهذه املناسبة 

  احتفاء لالنطالقة من جامعة ألاميرة نورة.

ودشن الرحلة عضو مجلس إدارة الجمعية واملشرف املالي املهندس/ سليمان البحيري، الذي قدم نبذة عن البرامج 

  التي تقدمها حركية لذوي إلاعاقة الحركية ومنها هذا البرنامج الجديد )رحلتنا شرقية(.

الطويل مساعد وكيل جامعة ألاميرة نورة، وخالد اليمني مدير إدارة  وشارك حفل التدشين الدكتور إبراهيم

  العالقات العامة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية والداعمون وإلاعالميون والضيوف.

وتم خاللها تكريم الجهات الداعمة وعلى رأسها الراعي الرسمي للرحلة ديوانية آل حسين التاريخية ومؤسسة زمردة 

  من الرعاة املشاركين.للحفالت ض

، وتستمر ملدة 
ً
 ومرافقا

ً
وبعد ذلك تم قص الشريط إلعالن انطالق الرحلة التي يشارك بها ما يزيد عن ثالثين معاقا

أربعة أيام حيث خصصت حركية لنقلهم خمس حافالت صغيرة مجهزة برافعات لخدمتهم في تنقالتهم، و تم ترتيب 

  ولدن بيتش.إلاقامة بمقر راعي الضيافة منتجع ج

https://sabq.org/PSJWx4
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وتأتي هذه الرحلة ضمن برامج الجمعية في تمكين ذوي إلاعاقة وتعد أولى البرامج في مبادرة " أسعدهم"، بمشاركة 

 عدد من ذوي إلاعاقة من منسوبي نادي الرياض ومستشفى النقاهة ومدينة ألامير سلطان إلانسانية.

استضافة منشدين وشعراء بارزين باملنطقة ورحلة وتستهدف الرحلة زيارات ألبرز املعالم وجلسة شواء وسمر و 

بحرية وأنشطة رياضية وثقافية متنوعة، وزيارة مقر جمعية سواعد لذوي إلاعاقة باملنطقة الشرقية الشريك 

  إلاستراتيجي بالرحلة.

  يشار إلى أن صحيفة "سبق" الراعي إلاعالمي للرحلة.
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 تحت رعاية حرم ولي العهد يأتي

ا للحديث عن ملتقى دور اخلدمة 
ًّ
ا صحفي

 
"جامعة نورة" تنظم مؤمتر

 االجتماعية
 

ا مللتقى "دور الخدمة الاجتماعية  نظمت إلادارة العامة لإلعالم بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، مؤتمًرا صحفيًّ

هـ ويستمر ثالثة أيام، برعاية حرم سمو 1438ربيع ألاول  6والوعي الفكري"، الذي سيقام بمشيئة هللا يوم الاثنين 

 -حفظه هللا -ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليةألامير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود 

 ومديرة الجامعة "الدكتورة هدى العميل".

وأوضحت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن "الدكتورة جميلة بنت محمد 

، مشيرة إلى دور الخدمة الاجتماعية كمهنة 2030اللعبون" أن املبادرة انطالقة لرؤية اململكة العربية السعودية 

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

 ملحاولة التخفيف منها على جميع أفراد املجتمع.

نب كرية في كل جامعة وامللتقى جاوأضافت الدكتورة "اللعبون" أن قرار املقام السامي بتأسيس وحدة للتوعية الف

 .لدى الشبابمن تفعيل هذه الوحدة بإثرائه بورق عمل تعزز الوعي الفكري 

من جانبها، أوضحت املشرفة العامة على امللتقى وكيلة الدراسات العليا "الدكتورة حمدة الفرائض ي"؛ أن امللتقى 

 كبيًرا من املهتمين باألمن الفكري من داخل ا
ً

ململكة وخارجها؛ حيث وصل عدد املسجالت لحضور امللتقى القى إقباال

 متقدم؛ منهم مسجلون من خارج اململكة. 6000والورش التدريبية أكثر من 

وأضافت "الفرائض ي" أن آلية التسجيل مرت بعدة مراحل عن طريق املوقع، ثم عن طريق استبيان، ومن ثم عن 

ار الجامعة للجامعات ألاخرى؛ مثل جامعة دار طريق حملة انطلقت من الكلية حتى وصلت خارج أسو 

 جامعة إلامام، جامعة اليمامة، جامعة سلطان، وجامعة الفيصل. وجامعة امللك، العلوم،

https://sabq.org/pyZ4ng
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 من املتحدثين والخبراء في مجال ألامن الفكري؛ منهم "اللواء منصور 
ً
وأشارت إلى أن جلسات اللقاء ستضم نخبة

الرويلي، والدكتور عبدالرحمن الهدلق، والدكتورة الجازي الشبيكي، والدكتورة التركي، واللواء الركن الدكتور علي 

نجالء املبارك، والدكتور عبدهللا الرشود، والدكتور عبدهللا الجاسر، والدكتورة سلمى الدوسري، والدكتورة سارة 

 الخمش ي".
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 م 2016 نوفمبر 24-هـ 1438 صفر 24 الخميس

 جامعة نورة السعودية تعلن استكمال الشروط اخلاصة جبائزة اكادميية
أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في اململكة العربية السعودية عن الشروط الخاصة للترشح لجائزة 

  للمتميزين من اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخليجية.اكاديمية مخصصة 

واكدت الجامعة في بيان صحافي وزعته هنا اليوم الالتزام بعدد مرشح واحد لكل جهة في كل فرع من فروع الجائزة 

  الثالثة وهي فرع التعليم وفرع البحث العلمي وفرع خدمة املجتمع.

لجامعات التي ينتسبون اليها مع التقيد بالشروط املنصوص عليها في ودعت الجامعة املتقدمين رفع مشاريعهم ل

  دليل الجائزة على الرابط الخاص بها في موقع الجامعة.

ونقل البيان عن مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل ألامين العام للجائزة قولها أن هذه الجائزة تأتي انطالقا 

الخليج "السيما ما تضمنته املادة الرابعة من نظامه ألاساس ي بشأن من ألاهداف السامية ملجلس التعاون لدول 

تكريس الاهتمام بالتقدم العلمي في املجاالت كافة وتشجيعا للبحوث والدراسات وإدراكا ألهمية العمل املنوط 

  بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس".

ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس تسعى لتطوير وأوضحت العميل أن لجنة رؤساء ومديري الجامعات 

وتنظيم وتنسيق العمل التربوي املشترك في مجال التعليم الجامعي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية لتسهم في دعم وتطوير إنجازات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس ولتحديث التعليم 

  مع خطط وبرامج التنمية في دول املجلس. فيها بما يتوافق

واشارت إلى قيام اللجنة بإعداد وتنفيذ برامج ومناهج مشتركة في مجال التعليم العالي مع اسهامها في تطوير القادة 

http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2577666&language=ar
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 التربويين على أسس علمية كل ذلك يأتي من خالل أعمال وأنشطة لجنتها واللجان وفرق العمل التابعة لها.

لجنة واللجان التابعة لها تمنح جوائز متعددة ومتنوعة لضمان التميز واملنافسة في تحقيق تلك كما ذكرت ان ال

ألاهداف وإلانجازات بدرجة عالية فالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية بشكل عام تحرص على تكريم 

  والعلوم إلانسانية وغيرها. ألافراد من منسوبيها املتميزين في مختلف املجاالت العلمية والتقنية والطبية

من الجدير بالذكر أن هذه الجائزة تعتبر اول جائزة من نوعها يمنحها رؤساء ومديرو الجامعات ومؤسسات التعليم 

 ة التدريس في الجامعات الخليجية.العالي في دول مجلس التعاون الخليجي ألعضاء هيئ
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 م 2016 نوفمبر 29-هـ 1438 صفر 29 الثالثاء

 اهليئة العامة للرياضة توقع مذكرة تعاون مع جامعة نورة

 عيةوقعت الهيئة العامة للرياضة، اليوم، مذكرة تعاون مع جامعة ألاميرة نورة، ضمن مشروع املشاركة املجتم

 لرؤية اململكة  %40لرفع معدل ممارس ي الرياضة إلى 
ً
و الدكتورة ” ريمة بنت بندر“، بحضور ألاميرة 2030تحقيقا

 ”.هدى العميل“

وأكدت الجامعة، أن املذكرة وقعت بموجب قيامها بتفعيل منشآتها الرياضية لرفع معدالت ممارسة الرياضة 

 املجتمعية.

 

 

 

 

 

 

http://www.slaati.com/2016/11/29/p656327.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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 م 2016 نوفمبر 9-هـ 1438 صفر 9 األربعاء

 روضة جامعة األمرية نورة يف اجملمع األوملبي

ك  مشار

 

 أنهى طالب قسم الروضة بجامعة ألاميرة نوره بنت عبدالرحمن زيارتهم ملجمع ألامير فيصل بن فهد ألاوملبي بمدينة

الرياض والتي استمرت يومين اطلعوا خاللها على املنشآت الرياضية التي يشتمل عليها املجمع باإلضافة إلى التعريف 

  بعدد من الرياضات الجماعية.

وتأتي هذه الزيارة التي نظمتها إدارة املشاركة الجماعية باللجنة ألاوملبية العربية السعودية بالتعاون مع معهد إعداد 

 لحملة )مجتمع صحي رياض ي( التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة القادة ور 
ً
وضة جامعة ألاميرة نورة امتدادا

 .
ً
 وبدنيا

ً
واللجنة ألاوملبية على مواقع التواصل الاجتماعي لتعريف املجتمع بمدى أهمية ممارسة الرياضة صحيا

 على رياضات  120جاوز عددهم سنوات وت 6الى  4وتعرف الطالب والطالبات الذين تراوحت أعمارهم بين 
ً
طفال

 كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطاولة وكرة الهوكي لغرس حب الرياضة في نفوس ألاطفال.

http://www.arriyadiyah.com/node/1065661/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A
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 م 2016 نوفمبر 5-هـ 1438 صفر 5 السبت

 يف جامعة األمرية نورة للتوعية مبرض سرطان الثدي "أنتِ احلياة  "محلة 

news/612277.html-communityhttps://www.watny1.com/ 

 

 م 2016 نوفمبر 9-هـ 1438 صفر 9 األربعاء

 دورات يف اإلنعاش القلبي جبامعة األمرية نورة

news/614220.html-/culturalcomhttps://www.watny1. 

 

 م 2016 نوفمبر 16-هـ 1438 صفر 16 األربعاء

 يف جامعة األمرية نورة "كهربائية القلب  "ندوة حول 
.html616732news/-https://www.watny1.com/cultural 

 

 

 

 

 

https://www.watny1.com/community-news/612277.html
https://www.watny1.com/cultural-news/614220.html
https://www.watny1.com/cultural-news/616732.html
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 م 2016 نوفمبر 22-هـ 1438 صفر 22 الثالثاء

روح احلياة و ابتسامة "جامعة األمرية نورة حتتفي باليوم العاملي للطفل 
 . "املستقبل

أقامت كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بنادي الطفولة املبكرة في بهو الكلية اليوم فعالية 

 20 ، الذي تحتفي به دول العالم في يوم لالحتفاء بروح الحياة و بسمة املستقبل، بالتزامن مع يوم الطفل العالمي

 للتآخي والتفاهم بين أطفال العالم، 
ً
نوفمبر من كل عام بناًء على توصية الجمعية العامة لألمم املتحدة ليكون يوما

وللعمل من أجل مكافحة حاالت العنف ضدهم وإهمالهم واستغاللهم في كثير من ألاعمال الشاقة التي تفوق 

 طاقتهم.

ه الفعالية محققة ألهداف الجامعة في تقديم الخدمات التوعوية والاجتماعية والتطوعية في مجال رعاية وتأتي هذ

 لجهودها في تطوير رعاية ألام لصغارها واملساهمة في املجتمع املحلي بما فيه مراكز رعاية 
ً
الطفولة، وامتدادا

دي الطفولة املبكرة( ، ويهدف إلى اشراك هـ النادي الطالبي )نا1435الطفولة وألامومة، حيث انش ئ في عام 

الطالبات للقيام بأدوار فعالة في توعية املجتمع داخل الجامعة وخارجها فيما يتعلق بمجال الطفولة املبكرة، 

املشاركة باألعمال التطوعية واستشعار قيمة العمل الخدمي والخيري، بناء جسور أعمق من املعرفة العلمية 

مجال تخصصها في الطفولة املبكرة، وإتاحة الفرصة ملمارسة أعمال ال منهجية تسمح والعملية للطالبة في 

  للطالبات بالتطوير.

وشارك الطالبات في الفعالية بمجموعة من ألاركان و ألانشطة املتنوعة بهدف تنمية مهاراتهن املهنية و الاجتماعية، 

خصصهن، باإلضافة إلى إدخال البهجة والسرور لألطفال واكسابهن املزيد من املعارف العلمية و العملية في مجال ت

الذين تمت استضافتهم من روضة الديوان، حيث أقيمت لهن مسرحية، ركن الطباخ الصغير، ركن الرسم على 

الوجه، ركن أصنع بيدي، مجموعة من ألالعاب الترفيهية واملسابقات املتنوعة، وأركان توعوية لألمهات وجميع 

  ة والتربية من منسوبات الجامعة.املهتمين بالطفول

وإلثراء املعرفة املهنية الارتقاء باملعرفة العلمية في مجال الطفولة ونشرها بين الناس بما يتيح لألطفال بيئة تربوية 

 للجمعية العلمية السعودية لرعاية الطفل، وهي جمعية علمية 
ً
 بارزا

ً
، كان هناك حضورا

ً
 سليما

ً
تضمن لهم نموا

امعة ألاميرة نورة وتعنى بإثراء املعرفة في مجال رعاية الطفولة من خالل تنمية الفكر العلمي و املنهي منبثقة من ج

https://www.watny1.com/community-news/619158.html
https://www.watny1.com/community-news/619158.html
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  في مجال تربية ألاطفال ورعايتهم، وتقديم الاستشارات العلمية للجهات املعنية برعاية الطفل.

الة الجنس ي والعالمات الد وشاركت هذه بركن توعوي و ركن استشاري يناقش قضايا متعلقة بالطفولة كالتحرش

على تعرض الطفل له، ألعاب الفيديو املناسبة لكل فئة عمرية، العنف ضد ألاطفال وتوضيح العالمات التي تشير 

 إلى تعرض الطفل للعنف بشكل مفرط، وتوزيع مقياس يقيس للوالدين درجة إدمان أطفالهم لإلنترنت.

تناولت  ”التنمر” صاحبة للفعالية في مسرح الكلية تحت عنوان كما ألقت رئيسة الجمعية نادية السيف محاضرة م

 –للفظية ا-فيها محاور عدة للتعريف بسلوك التنمر ومنها: التعريف بسلوك الاستقواء، أشكال التنمر )الجسدية 

، الفرق  التنمر إلالكتروني( –الاستقواء على املمتلكات -الاستقواء في العالقات الاجتماعية -العاطفية والنفسية 

بين التنمر و العدوان، صفات املستقوي، من هم الضحايا، من هم املتفرجين، أسباب التنمر من وجهة نظر 

  املتنمرين.

وفي نهاية املحاضرة طرحت السيف بعض الحلول لحماية الطفل عند تعرضه للتنمر، فذكرت بأن معظم الاطفال 

ية ي التواصل مع الطفل و الانتباه ألي تغير في تصرفاته من ناحال تخبر والديها بأنهم يتعرضون للتنمر، لذلك ينبغ

نومه و طعامه و أدائه املدرس ي و رغبته في الذهاب للمدرسة، منوهة على أنه في حال التأكد من تعرض الطفل 

للتنمر يجب على ألاهل التحدث معه بلطف وطمأنته بعدم وجود ش يء خاطئ وبأن الشخص املتنمر يشعر بالنقص 

نفسه ولذلك يحاول أن يجعل ألاخرين يشعرون بشعور س يء تجاه أنفسهم، ومن ثم التواصل مع املدرسة  تجاه

وأهل الطفل املتنمر إليجاد حل للمشكلة وإيقاف التنمر، ومساعدة الطفل الضحية على الانخراط في وسط 

 اجتماعي اخر مثل ممارسة لعبة رياضية أو حضور دورة .
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 م 2016 نوفمبر 25-هـ 1438 صفر 25 الجمعة

توقيع اتفاقية تفعيل النشاط الرياضي يف جامعة نورة األمرية رميا: اجملتمع 
 حباجة لنشر هذه الثقافة وتعزيزها

ء( مذكرة تعاون، بحضور وكيل توقع الهيئة العامة للرياضة وجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن اليوم )ألاربعا

رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي ألاميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ومديرة جامعة ألاميرة نورة بنت 

عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، وتقوم الجامعة بموجب املذكرة بتفعيل منشآتها الرياضية للعنصر النسائي 

 املرأة السعودية للنشاط البدني والوصول إلى مجتمع صحي رياض ي.للمساهمة برفع معدالت ممارسة 

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن التي تعد أكبر جامعة نسائية في العالم؛ نظرا 

 ملا تمتلكه من منشآت رياضية على مستوى عالمي

 ياضة وإلاملام بأهميتها.مما سيساهم في خلق الدافع لدى الطالبات ملمارسة الر 

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مشروع الهيئة العامة للرياضة واللجنة ألاوليمبية العربية السعودية لرفع 

 .2030التي تعد جزءا من رؤية اململكة  2030في عام  %40إلى  %13مستوى املشاركة املجتمعية في الرياضة من 

بنت بندر بن سلطان عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تجسد التعاون بين من جانبها، عبرت ألاميرة ريما 

بكثير من  أشعر »الجهات الحكومية من أجل إلاسهام في نشر ثقافة الرياضة والتوعية بأهميتها في املجتمع، وقالت: 

ثنية ، م«ت محفزة للجميعالفخر وأنا أرى هذه إلامكانات الكبيرة لجامعة ألاميرة نورة وما تضمه من منشآت وصاال 

 
ً
في الوقت نفسه على العالقة الوطيدة بين الهيئة والجامعة والتجاوب الكبير من مديرة الجامعة ومنسوباتها، مؤكدة

http://sofaraa.net/archives/146631
http://sofaraa.net/archives/146631
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أن هذه الخطوة ستسهم في رفع معدل املمارسة املجتمعية، فاملجتمع بحاجة ماسة لنشر هذه الثقافة وتعزيزها، 

 ة يحفز على تحقيق أهداف الرياضة والرفع من معدالت ممارستها.ووجود مثل هذه املنشآت العصري

بإدارة طاقم  2014يذكر أنه بدأ تشغيل املركز الترفيهي للطالبات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في العام 

 طالبة. 4600متر مربع، بطاقة استيعابية تستوعب  22.000تدريبي من كوريا، حيث يقع على مساحة 

ي النادي الذي يفتح أبوابه طيلة أيام ألاسبوع عدا الجمعة، على عدد من الصاالت الرياضية وإستاد رياض ي، ويحتو 

إضافة إلى مسبح على نمط املعايير ألاوليمبية ومن أهم هذه الصاالت، هي: كرة السلة، وكرة الطائرة، ورياضة 

تمارس الطالبات رياضات قفز الحبل، وتمرين  إلايروبيك، ورياضة املش ي )املضمار(، والدراجات الهوائية، كما

الخطوة، وتمرين تخفيض الوزن، وتمارين الحركة، وتمارين لكامل الجسم، تمارين حرة، وهناك أيضا الرياضات 

 املنوعة، وهي تشمل كأس التراص، وألعاب القرص الطائر، وهضبة تثبيت الكرة.
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 م 2016 نوفمبر 25-هـ 1438 صفر 25 الجمعة

جامعة األمرية نورة تعلن عن إطالق جائزة رؤساء ومديري اجلامعات 
 اخلليجية

أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن عن استكمال املعلومات والشروط الخاصة للترشيح لجائزة رؤساء 

لي بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة على الالتزام بعدد مرشح ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العا

واحد لكل جهة في كل فرع من فروع الجائزة الثالثة، فرع التعليم، فرع البحث العلمي، وفرع خدمة املجتمع، 

 وطلبت الجامعة من املتقدمين رفع مشاريعهم للجامعات التي ينتسبون إليها مع التقيد بالشروط املنصوص عليها

 Http://GCCPRUAward.pnu.edu.sa في دليل الجائزة على الرابط التالي:

من جهتها بينت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن معالي الدكتورة هدى العميل ألامين العام للجائزة، أن 

 من ألاهداف السامية ملجلس التعاون لدول الخليج، وال سيما ما 
ً
عة تضمنته املادة الرابهذه الجائزة تأتي انطالقا

من نظامه ألاساس ي بشأن تكريس الاهتمام بالتقدم العلمي في كافة املجاالت، وتشجيًعا للبحوث والدراسات، 

ا ألهمية العمل املنوط بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس، وأوضحت العميل أن لجنة 
ً
وإدراك

العالي في دول املجلس تسعى لتطوير وتنظيم وتنسيق العمل التربوي رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم 

املشترك في مجال التعليم الجامعي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتسهم في دعم وتطوير 

 إنجازات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس، ولتحديث التعليم فيها بما يتوافق مع خطط وبرامج

التنمية في دول املجلس، مشيرة إلى قيام اللجنة بإعداد وتنفيذ برامج ومناهج مشتركة في مجال التعليم العالي، مع 

إسهامها في تطوير القادة التربويين على أسس علمية. كل ذلك يأتي من خالل أعمال وأنشطة لجنتها، واللجان وفرق 

تابعة لها تمنح جوائز متعددة ومتنوعة لضمان التميز واملنافسة العمل التابعة لها، وأوضحت أن اللجنة واللجان ال

في تحقيق تلك ألاهداف وإلانجازات بدرجة عالية، فالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية بشكل عام 

تحرص على تكريم ألافراد من منسوبيها املتميزين في مختلف املجاالت العلمية، والتقنية، والطبية، والعلوم 

الجدير بالذكر أن هذه الجائزة تأتي كأول جائزة يمنحها رؤساء ومديرو الجامعات ومؤسسات  نسانية وغيرها.إلا

 التعليم العالي في دول مجلس ألعضاء هيئة التدريس.

http://sofaraa.net/archives/146633
http://sofaraa.net/archives/146633
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 م 2016 نوفمبر 10-هـ 1438 صفر 10 الخميس

توافق على تأسيس اجلمعية السعودية لتعليم طب جامعة األمرية نورة 
 األسنان

 

تطلق كلية طب ألاسنان بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الجمعية السعودية لتعليم طب ألاسنان في الشرق 

ألاوسط برئاسة عميدة كلية طب ألاسنان بالجامعة الدكتورة ابتسام بنت محمد املاض ي، حيث صدرت موافقة 

  ة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل على تأسيس الجمعية .معالي مدير 

وأوضحت رئيسة اللجنة التأسيسية الدكتورة ابتسام بنت محمد املاض ي إن هذه الجمعية هي ألاولى من نوعها 

التبايني  مإقليميا وتهتم بتحفيز وإنتاج وتبادل املعلومات والوسائل الحديثة بين املهتمين بتعليم طب ألاسنان والتعلي

بين مختلف التخصصات الصحية والتواصل مع جمعيات تعليم طب ألاسنان العاملية، مشيرة إلى دعم التعليم 

املبتكر املبني على أسس علمية صحيحة والبحوث النوعية املبنية على معايير تنافسية في جميع املجاالت والتي 

ل التطبيق الاستراتيجي للتعليم الحديث و تحقيق ا
ّ
  لريادة العلمية واملهنية.تشك

وأكدت املاض ي أن الجمعية السعودية لتعليم طب ألاسنان تهدف إلى مواكبة التطورات في مجال املناهج التعليمية 

والبحثية وتكنولوجيا املعلومات وفي املجال إلاكلينيكي وتحسين أساليب واستراتيجيات التدريب والتقييم، كما 

 لي وإلاقليمي والدولي مع جمعيات التعليم الطبي .تعمل على تعزيز التعاون املح

 

 

 

http://www.sra7h.com/?p=286383
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 م 2016 نوفمبر 14-هـ 1438 صفر 14 اإلثنين

دور اخلدمة االجتماعية "جامعة األمرية نورة تفتح باب التسجيل مبلتقى 
 "والوعي الفكري

لخدمة دور ا“دعت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الخدمة الاجتماعية الراغبين في حضور ملتقى 

هـ التسجيل على بوابة الجامعة إلالكترونية عبر 1438/  3/ 6الذي سيقام يوم الاثنين ” الاجتماعية والوعي الفكري 

 ، .http://www.pnu.edu.sa/arr/Conferences/SocialForum/Pages/About/Overview.aspxالرابط: 

ويهدف امللتقى الذي يستمر ثالثة أيام إلى تعزيز الوعي الفكري والتوجهات املستقبلية لدى الشباب، والتعريف 

بجهود اململكة في تعزيز وحماية الوعي الفكري ملواطنيها ومهددات الوعي الفكري، إضافة إلى تحديد مستجدات 

عزيز الوعي الفكري لدى الشباب والشابات، فيما سيشهد امللتقى مشاركة نخبة من املتحدثين ألابحاث العلمية لت

  ”.دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري “ألاكاديميين واملهنيين املتخصصين والخبراء في 

ي تعزيز ف وسيتطرق امللتقى إلى جهود اململكة في تعزيز الوعي الفكري، ودور الجامعات وعضوات هيئة التدريس

الوعي الفكري، وتجربة جامعة ألاميرة نورة في رفع الوعي الفكري لدى الطالبات ومنسوبات الجامعة، باإلضافة إلى 

دور الخدمة الاجتماعية وتوجهاتها املستقبيلة في تعزيز الوعي الفكري، واملهددات وألاخطار على الشباب، وأثر 

  م وألامن الفكري لدى الطالبات.استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على القي

وأفادت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جميلة بنت محمد اللعبون، أن املبادرة ماهي إال انطالقة لرؤية 

، وهي تؤمن أن ثروتها ألاولى ال يعادلها ثروة مهما بلغت في شعب طموح معظمه من الشباب فهو 2030اململكة 

ها، مشيرة إلى دور الخدمة الاجتماعية كمهنة تسعى لتحقيق ألامن والاستقرار والتقدم فخر بالدنا وضمان مستقبل

وتساهم في الكشف عن مهددات ألامن وتوعية املجتمع بهذه املهددات ملحاولة التخفيف منها على جميع أفراد 

 املجتمع.

 

 

 

 

 

http://www.sra7h.com/?p=286986
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 م 2016 نوفمبر 16-هـ 1438 صفر 16 األربعاء

للعناية باألطفال ذوي االحتياجات  "أنا متمكن"جامعة نورة تطلق مبادرة 
 اخلاصة

من كلية الصحة وعلوم التأهيل بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، وهو أحد فرق وحدة ” تمكين“نظم فريق 

ة بكلية الصحة وعلوم التأهيل، مبادرة )أنا متمكن( في مركز أبطال املبادرات ألاكاديمية واملشروعات املجتمعي

  املعرفة ملدة شهر.

ويعتني مركز أبطال املعرفة بتدريب وتعليم وتأهيل ألاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة للوصول بهم الي مستوى 

ة اء مهامهم اليومية باستقالليمن القدرة على الاعتماد على أنفسهم، وذلك من خالل أركان مختلفة تعينهم على أد

  معتمدين على انفسهم، بطريقة مسلية، حيث جاءت ألاركان مزينة وملونة، بحيث يختلف كل ركن عن آلاخر.

وأوضحت عميدة كلية الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة لينا فهمي حماد أن املبادرة تحقق رؤية ورسالة الكلية في 

بات كلية الصحة وعلوم التأهيل ، منوهة بجهود الطالبات التي جعلت من نشر وتعزيز العمل التطوعي لدى طال

 لألعمال التطوعية .
ً
 الكلية رائدة وأنموذجا
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 م 2016 نوفمبر 23-هـ 1438 صفر 23 األربعاء

التعليم العايل بدول إطالق جائزة رؤساء ومديري اجلامعات ومؤسسات 
 اخلليج

 

أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن عن استكمال املعلومات والشروط الخاصة للترشيح لجائزة رؤساء 

مؤكدة على الالتزام  العربية،ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج 

لبحث العلمي، وفرع خدمة فروع الجائزة الثالثة، فرع التعليم، فرع ا بعدد مرشح واحد لكل جهة في كل فرع من

ودعت الجامعة املتقدمين رفع مشاريعهم للجامعات التي ينتسبون اليها مع التقيد بالشروط املنصوص  املجتمع.

 . Http://GCCPRUAward.pnu.edu.saعليها في دليل الجائزة على الرابط التالي: 

وبينت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل ألامين العام للجائزة، أن هذه 

 من ألاهداف السامية ملجلس التعاون لدول الخليج، وال سيما ما تضمنته املادة الرابعة من 
ً
الجائزة تأتي انطالقا

ا وتشجيًعا للبحوث والدراسات، وإدرا كافة،املجاالت  نظامه ألاساس ي بشأن تكريس الاهتمام بالتقدم العلمي في
ً
ك

وأوضحت الدكتور العميل أن لجنة  ت التعليم العالي في دول املجلس.ألهمية العمل املنوط بالجامعات ومؤسسا

رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس تسعى لتطوير وتنظيم وتنسيق العمل التربوي 

في مجال التعليم الجامعي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتسهم في دعم وتطوير  املشترك

إنجازات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس، ولتحديث التعليم فيها بما يتوافق مع خطط وبرامج 

، مع ناهج مشتركة في مجال التعليم العاليالتنمية في دول املجلس، مشيرة إلى قيام اللجنة بإعداد وتنفيذ برامج وم

جان واللإسهامها في تطوير القادة التربويين على أسس علمية، كل ذلك يأتي من خالل أعمال وأنشطة لجنتها، 

وأشارت إلى أن اللجنة واللجان التابعة لها تمنح جوائز متعددة ومتنوعة لضمان التميز  وفرق العمل التابعة لها.

قيق تلك ألاهداف وإلانجازات بدرجة عالية، فالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية واملنافسة في تح

بشكل عام تحرص على تكريم ألافراد من منسوبيها املتميزين في مختلف املجاالت العلمية، والتقنية، والطبية، 

ؤساء ومديرو الجامعات ومؤسسات مما يذكر أن هذه الجائزة تأتي كأول جائزة يمنحها ر  والعلوم إلانسانية وغيرها.

 التعليم العالي في دول مجلس ألعضاء هيئة التدريس.

http://www.sra7h.com/?p=288809
http://www.sra7h.com/?p=288809
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 م 2016 نوفمبر 25-هـ 1438 صفر 25 الجمعة

جامعة األمرية نورة حتدد األولويات البحثية لكلية الرتبية لدعم احلراك 
 العلمي والبحثي.

 

كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بمركز البحوث خطة مرحلية متسلسلة للوصول اتبعت 

إلى قائمة نهائية باألولويات البحثية للكلية، والتي تضم سبعة أقسام مختلفة وهي: املناهج وطرق التدريس، التربية 

  ربوي، أصول التربية، وتقنيات التعليم.الخاصة، الطفولة املبكرة، علم النفس، إلادارة والتخطيط الت

وتأتي هذه الخطة لتحقيق أحد الغايات الاستراتيجية للجامعة لدعم ألابحاث و الشراكات من خالل وضع 

استراتيجية بحث شاملة تتضمن إعطاء أولوية التركيز على مجاالت البحث الرئيسة، ودعم مراكز ألابحاث والكراس ي 

، وتوفير البيئة املعرفية والتقنية املثالية املحفزة لإلبداع و التميز والابتكار من إمكانات العلمية في كليات الجامعة

  بشرية ومادية لتحقيق الريادة في البحث العلمي بما يسهم في بناء الاقتصاد املعرفي،.

ضمن  ية يأتيوأوضحت مديرة مركز البحوث بكلية التربية الدكتورة أفنان العييد بأن تحديد ألاولويات البحث

مساعي عمادة البحث العلمي بالجامعة لدعم الحراك العلمي و البحثي و الرفع من جودته، مشيرة إلى املنهجية 

املتبعة لتحديد أولويات الكلية البحثية، فبداية تم تكليف ألاقسام التعليمية بالكلية بمناقشة موضوع ألاولويات 

ضاء القسم ملركز البحوث، ومن ثم بدأت مرحلة تحليل املواضيع البحثية لكل قسم والرفع بما يتوصل إليه أع

أولوية بحثية لكل  75ومقارنتها وتوحيد املصطلحات ودمج املتشابه منها، فكانت النتيجة الوصول إلى قائمة تضم 

عمل  رشةأقسام الكلية تم إرسالها مرة أخرى لألقسام إلقرارها و إجراء التعديالت املقترحة عليها، تال ذلك عقد و 

على مستوى الكلية بمشاركة ممثلين عن كل قسم تعليمي وبقيادة أستاذ التقويم التربوي املشارك وعميدة الجودة 

 الدكتورة هيفاء القاض ي حيث تم في هذه الورشة مناقشة ما تم رفعه من ألاقسام وإلاضافة 
ً
بالجامعة سابقا

قائمة من عشر أولويات بحثية يندرج تحتها جميع ما عليه وتعديله وتنقيحه ضمن مجموعات العمل للوصول إلى 

.
ً
  تم رفعه من ألاقسام مسبقا

وأضافت العييد بأنه تبع هذه املرحلة اعتماد القائمة النهائية من عميدة كلية التربية الدكتورة أمامة الشنقيطي 

عايير د املعلم والقائد في ضوء املثم تبليغ ألاقسام التعليمية بها و هي: دور كليات التربية في خدمة املجتمع، إعدا

http://www.sra7h.com/?p=289263
http://www.sra7h.com/?p=289263
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العاملية، إعداد املتعلم في العصر الرقمي، أهداف التعليم وسياساته وإدارته، بناء وتكامل املناهج الدراسية، تعليم 

وتقييم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ألامن الفكري واملجتمعي واملعلوماتي، التنمية املهنية للمعلمين وأعضاء 

  ريس، توظيف التقنية الحديثة في التعليم، والجودة الشاملة في التعليم.هيئة التد

 سياسات فعالة لدعم الباحثين والباحثات وتعزيز 
ً
مما يذكر أن جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تتبنى دائما

 ثقافة البحث العلمي املتميز وذلك للوصول إلى مكانة عالية بين الجامعات العاملية.
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 م 2016 نوفمبر 28-هـ 1438 صفر 28 اإلثنين

 "دور اخلدمة االجتماعية والوعي الفكري"حرم ويل العهد ترعى ملتقى 
 

 1438ألاول  ربيع 6تقيم جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الخدمة الاجتماعية الاثنين القادم 

برعاية حرم سمو ألامير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولى العهد ” دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري ” ملتقى 

صاحبة السمو امللكي ألاميرة ريما بنت سلطان بن  –حفظه هللا  –نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

  عبدالعزيز والذي يستمر ملدة ثالثة ايام.

دت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة جميلة بنت محمد وأك

اللعبون خالل املؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بأن هذه املبادرة هي انطالقة لرؤية اململكة العربية السعودية 

شعب طموح معظمه من الشباب فهو فخر بالدنا  ، وهي تؤمن بأن ثروتها ألاولى ال يعادلها ثروة مهما بلغت في 2030

وضمان مستقبلها ، مشيرة إلى دور الخدمة الاجتماعية كمهنة تسعى لتحقيق ألامن والاستقرار والتقدم وتساهم 

 في الكشف عن مهددات ألامن وتوعية املجتمع بهذه املهددات ملحاولة التخفيف منها على جميع أفراد املجتمع .

ت املشرفة العامة على امللتقى وكيلة الدراسات العليا الدكتورة حمدة الفرائض ي أن الجامعة من جانب آخر بّين

قمة املنظومة التعليمية وهي نهاية املطاف التعليمي النظامي بالنسبة للدارسين الطالب لذا أولت اهتمام لهذه 

ملكة املهتمين باألمن الفكري من داخل املالفئة من املجتمع فئة الشباب ، مشيدة بأن امللتقى القى اقباال كبيرا من 

، كما يضم مسجلين من  6000وخارجها حيث وصل عدد املسجالت لحضور امللتقى والورش التدريبية أكثر من 

خارج اململكة ، موضحة أن آلية التسجيل مرت بعدة مراحل عن طريق املوقع ثم عن طريق استبيان ومن ثم عن 

تى وصلت خارج أسوار الجامعة للجامعات ألاخرى مثل جامعة دار العلوم وجامعة طريق حملة انطلقت من الكلية ح

  امللك ، جامعة إلامام ، جامعة اليمامة ، جامعة سلطان ، وجامعة الفيصل .

وأوضحت الدكتورة الفرائض ي أن جلسات اللقاء ستضم نخبة من املتحدثين والخبراء في مجال ألامن الفكري منهم 

ركي واللواء الركن الدكتور علي الرويلي ، والدكتور عبدالرحمن الهدلق، والدكتورة الجازي اللواء منصور الت

الشبيكي، والدكتورة نجالء املبارك والدكتور عبدهللا الرشود والدكتور عبدهللا الجاسر والدكتورة سلمى الدوسري، 

  والدكتورة سارة الخمش ي .

http://www.sra7h.com/?p=289794
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ى أن الوعي الفكري املعاصر يواجه تحديات عصيبة على الصعد كافة وأفادت الفرائض ي بأن أهم ما يميز هذا امللتق

، حيث يجسد تعزيز الوعي الفكري مشروًعا وطنيا ينعكس أثره على املجتمع ، مفيدا بأن تصرفات الفرد تستمد 

من أوعيته الثقافية وتستند على أرصدته الفكرية والاعتقادية ، مؤكدة على ضرورة التعامل مع املشكالت 

جتمعية املتجددة باستمرار التي تظهر في اشكال جديدة بحكمة وبأساليب مدروسة وأفكار بعيدة عن التنابذ امل

والتعصب وأن يستمع الجميع لبعضهم البعض وتكون الحلول وألافكار جميعها في ركب خدمة املجتمع الذي هو 

  ركيزة الوطن .

الث للنساء فقط تغطي مواضيع مختلفة وتستهدف ورش تدريبية في اليوم الث 6وذكرت الفرائض ي بأن هناك 

شرائح مختلفة منهم الطالبات والاخصائيات الاجتماعيات واعضاء هيئة التدريس ، مبينة بأن كلية الخدمة 

( ورش تدريبية في مجال الوعي الفكري، ووجدت هذه الورش  6الاجتماعية استقطبت مدربات معتمدات لتقديم )

 من قبل ا
ً
 كبيرا

ً
ملختصات واملهتمات باملجال الاجتماعي ، وكذلك منسوبات الجامعة من اعضاء الهيئة تسجيال

التعليمية وإلادارية والطالبات ، لتعزز الورش التدريبية مسؤولية املشاركين تجاه قضايا مجتمعهم املحلية ، 

  باإلضافة إلى تعميق الوعي الفكري لدى طالبات الجامعة .

ان عناوين الورش ستكون ) الحصانة الفكرية بين مكانة الفكر وقوى العقل (، و) واختتمت الفرائض ي حديثها ب

( وتستهدفان الطالبات ، فيما ) دور عضو هيئة التدريس في تعزيز الوعي الفكري  2030الوعي الفكري ورؤية 

ل ع التواصباستخدام مهارات التفكير الناقد ( وتستهدف أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وورشة ) مواق

الاجتماعي بين الامن والخوف ( و ) استثمار التطوع لتحقيق الوعي الفكري ( وتستهدفان طالبات الجامعة ، وأخيرا 

 ) الاخصائي الاجتماعي ودوره في ألامن الفكري ( وتستهدف الاخصائيات الاجتماعيات.
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 م 2016 نوفمبر 23-هـ 1438 صفر 23 األربعاء

 األمرية رميا: توقع اتفاقية تفعيل النشاط الرياضي يف جامعة نورة

 

توقع الهيئة العامة للرياضة وجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن اليوم )ألاربعاء( مذكرة تعاون، بحضور وكيل 

رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي ألاميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ومديرة جامعة ألاميرة نورة بنت 

املذكرة بتفعيل منشآتها الرياضية للعنصر النسائي  عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، وتقوم الجامعة بموجب

 للمساهمة برفع معدالت ممارسة املرأة السعودية للنشاط البدني والوصول إلى مجتمع صحي رياض ي.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن التي تعد أكبر جامعة نسائية في العالم؛ نظرا 

شآت رياضية على مستوى عالمي مما سيساهم في خلق الدافع لدى الطالبات ملمارسة الرياضة ملا تمتلكه من من

 ”.عكاظ“وإلاملام بأهميتها حسب صحيفة 

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مشروع الهيئة العامة للرياضة واللجنة ألاوليمبية العربية السعودية لرفع 

 .2030التي تعد جزءا من رؤية اململكة  2030في عام  %40إلى  %13من  مستوى املشاركة املجتمعية في الرياضة

من جانبها، عبرت ألاميرة ريما بنت بندر بن سلطان عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تجسد التعاون بين 

بكثير من  أشعر »الجهات الحكومية من أجل إلاسهام في نشر ثقافة الرياضة والتوعية بأهميتها في املجتمع، وقالت: 

ثنية ، م«نورة وما تضمه من منشآت وصاالت محفزة للجميع الفخر وأنا أرى هذه إلامكانات الكبيرة لجامعة ألاميرة

http://al-marsd.com/84076.html
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ً
في الوقت نفسه على العالقة الوطيدة بين الهيئة والجامعة والتجاوب الكبير من مديرة الجامعة ومنسوباتها، مؤكدة

 أن هذه الخطوة ستسهم في رفع معدل املمارسة املجتمعية، فاملجتمع بحاجة ماسة لنشر هذه الثقافة وتعزيزها،

 ووجود مثل هذه املنشآت العصرية يحفز على تحقيق أهداف الرياضة والرفع من معدالت ممارستها.
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 م 2016 نوفمبر 23-هـ 1438 صفر 23 األربعاء

عبدالرمحن تطلق جائزة لرؤساء ومديري جامعة االمرية نورة بنت 
 اجلامعات بدول جملس التعاون اخلليجي

أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن استكمال املعلومات والشروط الخاصة للترشيح لجائزة رؤساء ومديري 

ة حد لكل جهالجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة على الالتزام بمرشح وا

 .في كل فرع من فروع الجائزة الثالثة: التعليم، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع

وطلبت الجامعة من املتقدمين رفع مشاريعهم للجامعات املنتسبين إليها مع التقيد بالشروط املنصوص عليها في 

 Http://GCCPRUAward.pnu.edu.sa :دليل الجائزة على الرابط التالي

من جهتها، قالت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، ألامين العام للجائزة، الدكتورة هدى العميل، إن 

 من ألاهداف السامية ملجلس التعاون لدول الخليج، وال سيما ما تضمنته املادة الرابعة من 
ً
الجائزة تأتي انطالقا

ا نظامه ألاساس ي بشأن تكريس الاهتمام بالتقدم العلمي ف
ً
ي كافة املجاالت، وتشجيًعا للبحوث والدراسات، وإدراك

 .ألهمية العمل املنوط بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس

أن لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس تسعى ” هدى“وأوضحت الدكتورة 

ك في مجال التعليم الجامعي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج لتطوير وتنظيم وتنسيق العمل التربوي املشتر 

العربية، لتسهم في دعم وتطوير إنجازات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس، ولتحديث التعليم 

 .فيها بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية في دول املجلس

http://www.oassf.net/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82
http://www.oassf.net/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82
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شتركة في مجال التعليم العالي، مع إسهامها في تطوير القادة وأفادت بأن اللجنة أعدت ونفذت برامج ومناهج م

 .التربويين على أسس علمية، كل ذلك يأتي من خالل أعمال وأنشطة لجنتها، واللجان وفرق العمل التابعة لها

وأوضحت أن اللجنة واللجان التابعة لها تمنح جوائز متعددة ومتنوعة لضمان التميز واملنافسة في تحقيق تلك 

هداف وإلانجازات بدرجة عالية، فالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية بشكل عام تحرص على تكريم ألا 

 .ألافراد من منسوبيها املتميزين في مختلف املجاالت العلمية، والتقنية، والطبية، والعلوم إلانسانية وغيرها

ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس ألعضاء وتأتي هذه الجائزة كأول جائزة يمنحها رؤساء ومديرو الجامعات 

  .هيئة التدريس
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 م 2016 نوفمبر 29-هـ 1438 صفر 29 الثالثاء

  ربيع االول 6يف جامعة نورة« الوعي الفكري"حرم ويل العهد ترعى ملتقى 
 

على شرف حرم صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الداخلية، وبحضور مديرة الجامعة هدى العميل، تقيم جامعة ألاميرة نورة ممثلة بكلية الخدمة الاجتماعية 

قاعة املؤتمرات الكبرى ملدة ثالثة اّيام متتالية ابتداء من ب“دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري “عقد ملتقى 

 هـ.1438ربيع الاول  6

وقالت: بأن هذه املبادرة ما هي إال انطالقة لرؤية  ذكرت ذلك عميدة كلية الخدمة الاجتماعية د. جميلة اللعبون 

نا مه من الشباب فهو فخر بالد، وهي تؤمن بأن ثروتها ألاولى ال يعادلها ثروة مهما بلغت في شعب طموح معظ2030

وضمان مستقبلها، مشيرة إلى دور الخدمة الاجتماعية كمهنة تسعى لتحقيق ألامن والاستقرار والتقدم وتساهم في 

 الكشف عن مهددات ألامن وتوعية املجتمع بهذه املهددات ملحاولة التخفيف منها على جميع أفراد املجتمع.

يلة الدراسات العليا د. حمدة الفرائض ي، أن امللتقى القى اقباال كبيرا من املهتمين كما قالت املشرفة على امللتقى وك

باألمن الفكري من داخل اململكة وخارجها، حيث وصل عدد املسجالت لحضور امللتقى والورش التدريبية أكثر من 

املتحدثين  مسجلة، كما يضم مسجلين من خارج اململكة، موضحة أن جلسات اللقاء ستضم نخبة من 6000

والخبراء في مجال ألامن الفكري، منهم اللواء منصور التركي، اللواء الركن د. علي الرويلي، د. عبدالرحمن الهدلق، 

د. الجازي الشبيكي، د. نجالء املبارك، د. عبدهللا الرشود، د. عبدهللا الجاسر، د. سلمى الدوسري، د. سارة 

ة استقطبت مدربات معتمدات لتقديم ست ورش تدريبية في مجال الخمش ي. وأكدت أن كلية الخدمة الاجتماعي

 من قبل املختصات واملهتمات باملجال الاجتماعي، وكذلك 
ً
 كبيرا

ً
الوعي الفكري، ووجدت هذه الورش تسجيال

http://roaanews.org/archives/117479
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منسوبات الجامعة من اعضاء الهيئة التعليمية وإلادارية والطالبات، لتعزيز مسؤولية املشاركين تجاه قضايا 

م املحلية، باإلضافة إلى تعميق الوعي الفكري لدى طالبات الجامعة. وأضافت أن أهم ما يميز هذا امللتقى مجتمعه

أن الوعي الفكري املعاصر يواجه تحديات عصيبة على كافة ألاصعدة، حيث يجسد تعزيز الوعي الفكري مشروًعا 

ه من أوعيته الثقافية وتستند على أرصدتوطنيا ينعكس أثره على املجتمع، منوهة إلى أن تصرفات الفرد تستمد 

الفكرية والاعتقادية، مؤكدة على ضرورة التعامل مع املشكالت املجتمعية املتجددة باستمرار التي تظهر في اشكال 

جديدة بحكمة وبأساليب مدروسة وأفكار بعيدة عن التنابذ والتعصب وأن يستمع الجميع لبعضهم البعض وتكون 

 عها في ركب خدمة املجتمع الذي هو ركيزة الوطن.الحلول وألافكار جمي
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 م 2016 نوفمبر 7-هـ 1438 صفر 7 اإلثنين

 "عيش السعودية"هكذا استقبلت جامعة األمرية نورة أوىل رحالت 
ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن وفًدا من مدارس جازان ألاهلية، في زيارة تأتي ضمن برنامج )عيش استقبلت جامعة 

السعودية(، حيث كان في استقبال الوفد عمادة شؤون الطالبات التي قدمت شرًحا ملا تقّدمه الجامعة من خدمات 

وفد عريف بمرافقها، بعد ذلك توّجه المتمثلة في عمادة شؤون الطالبات، تلى ذلك جولة في املكتبة املركزية والت

إلى مركز الدعم والخدمات الطالبية، وفي نهاية الجولة تم تبادل الهدايا التذكارية، حيث أبدى الوفد إعجابه 

قّدمه من خدمات للطالبات سعًيا في توفير بيئة جامعية داعمة محفزة.
ُ
  بالجامعة، وما ت

لهيئة العامة للسياحة وآلاثار في برنامج )عيش السعودية(، الذي يهدف يأتي هذا كأولى الرحالت ضمن خطة تبنتها ا

رب على تراث وطنهم الحضاري، 
ُ
إلى تقوية املواطنة وارتباط املواطن بالوطن من خالل تمكين وتعريف الشباب عن ق

ي يمكن ائل التوالذي تعّبر عنه آالف املواقع التاريخية، ويعتمد البرنامج بشكل رئيس ي على الرحالت؛ كأهم الوس

أن تحقق تعزيز عالقة املواطن بوطنه، فاململكة مفعمة بالشواهد التي تؤكد عمق تاريخها وتمّيز حاضرها، 

 وإلامكانات الهائلة ملستقبل زاهر.

 

 

 

 

 

http://www.almowaten.net/2016/11/هكذا-استقبلت-جامعة-الأميرة-نورة-أولى-ر/
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 م 2016 نوفمبر 16-هـ 1438 صفر 16 األربعاء

 اإلنفلونزا بلقاح نورة_منسوبي #جامعةآالف من  9حتصني 
 

نظم مستشفى امللك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، حملة للقاح ضد 

ذت بالتعاون مع املركز الطبي  إلانفلونزا املوسمية لتطعيم موظفي وطالبات الجامعة، ّفِ
ُ
وتّم خالل الحملة التي ن

نوفمبر، تطعيم أكثر من تسعة آالف من الطالبات وأعضاء هيئة  10إلى  2016أكتوبر  16من  الجامعي، وتواصلت

 التدريس وأسرهم، إلى جانب تطعيم طالبات املدارس داخل الجامعة.

ه
ّ
 ضمن فعاليات الحملة تّم إنشاء ركن لتقديم وأوضح الدكتور حّماد الشايع، املدير التنفيذي للشؤون الطبية، أن

للطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة في عدة مواقع، كما اشتملت الحملة على فقرات للتوعية بأعراض اللقاح 

 إلانفلونزا وفوائد اللقاح، وشرح أهميته للمجموعات وألافراد، وتوزيع مطويات تثقيفية.

ل الفريق املشارك في الحملة من أقسام التثقيف الصحي والحماية من العدوى وطب ألا 
ّ
دلة سرة والصيوقد تشك

 .2016والتمريض 

نتقل ت -ألانف والحنجرة والرئتين-ُيذكر أن إلانفلونزا املوسمية عدوى فيروسية حادة تصيب الجهاز التنفس ي 

بسهولة من شخص آلخر وتنتشر في جميع أنحاء العالم، ويمكنها إصابة أّي شخص من أّي فئة عمرية، وهي من 

ت املشكالت الصحية العامة والخطرة الت
ّ
ي تتسّبب في حدوث حاالت مرضية وخيمة، وقد تؤدي إلى الوفاة إذا ما أمل

باملصابين ببعض ألامراض املزمنة أو كبار السن. ويمكن أن يتسّبب وباء إلانفلونزا في ظهور عبء اقتصادي من 

لتطعيم هو خالل هدر إنتاجية القوى العاملة، واستنزاف الخدمات الصحية. وقد أثبتت الدراسات الطبية أن ا

 أنجع الوسائل للوقاية من العدوى.

 

 

 

 

http://www.almowaten.net/?p=777894
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 م 2016 نوفمبر 16-هـ 1438 صفر 16 األربعاء

 "سالمة أسرتي"تتعاون مع جامعة األمرية نورة إلطالق  "اهلل يعطيك خريها"
 

أقرت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن تدشين عالقة تعاون مع جمعية ألاطفال املعوقين ممثلة في املبادرة 

طلقة الذي ست” سالمة أسرتي“وذلك بتفعيل البرنامج التوعوي ” هللا يعطيك خيرها” الوطنية للسياقة ألامنة 

نت محمد العميل مدير جامعة ألاميرة نورة بنت وأوضحت الدكتورة هدى ب ادرة بالتعاون مع الجامعة قريبا.املب

عبد الرحمن أن الجامعة ستدشن عالقة تعاون مع جمعية الاطفال املعوقين ملساندة مبادرة هللا يعطيك خيرها 

 رة.ليه وتقوم به الجامعة واملبادمن خالل البرنامج النسائي املتفق ع” سالمة أسرتي“وتفعيل البرنامج التوعوي 

س عثمان الفارس عضو مجلس إدارة جمعية ألاطفال املعوقين عن سعادته بهذا التعاون من الجامعة املهند وأعرب

مع شكره وتقديره إلدارة الجامعة برئاسة الدكتورة هدى بنت محمد العميل مديرة الجامعة وكافة املشاركات في 

 عية.نامج واملبادرة والتعاون مع الجمعلى تفاعلهم وموافقتهم للمشاركة في البر ” سالمة أسرتي“البرنامج التوعوي 

وقال: إن جامعة ألاميرة نورة هي واحدة من أهم الصروح التعليمية والعلمية في اململكة واملنطقة ولها دور كبير في 

تعظيم ورفع الكفاءة العلمية للمرأة السعودية فضال عن دورها البحثي والاجتماعي في اململكة واشار إلى أن تعاون 

مع الجمعية في مبادراتها سيسهم في تعزيز البرامج واملبادرات التي تسعى إلى توعية املجتمع بمختلف فئاته الجامعة 

” يسالمة أسرت“وأعرب عن أمله أن يحقق برنامج  دور الرئيس ي واملؤثر في املجتمع.وأنواعه خاصة وأن املرأة له ال

رة إهمال أفرادها وسائل السالمة داخل وخارج أهدافه بالحد من الحوادث وتوعية كافة أفراد ألاسرة بخطو 

السيارة وسيكون لألم دور محوري في رسالة البرنامج التوعوية وفق عمل إعالمي وتوعوي مهم وجديد في طرحه 

الجدير بالذكر أن الحوادث تضرب ألاسر وبصورة مستمرة وتسبب مآس ي مؤملة مما يؤثر على حالة أفرادها في 

 واقتصادية. نواحي نفسية واجتماعية

أطلقتها منذ أكثر من عامين جمعية ألاطفال املعوقين بالتعاون مع وزارة ” هللا يعطيك خيرها“يذكر أن مبادرة 

الداخلية ممثلة باإلدارة العامة للمرور، وتهدف الحملة إلى التوعية بأنظمة السالمة املرورية وتعزيز الوعي املجتمعي 

 لتزام بها.بالقوانين املرورية وتحفيزهم على الا

http://www.almowaten.net/?p=777300
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 م 2016 نوفمبر 1-هـ 1438 صفر 1 الثالثاء

رؤساء ومديرو اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل بدول اخلليج يوصون 
 باعتماد رؤية خادم احلرمني

التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي  لرؤساء ومديري جامعات ومؤسسات 22رفع املشاركون في الاجتماع الـ

برقيات شكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو امللكي 

ألامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، 

م للقضايا الخليجية والعربية وإلاسالمية، جاء ذلك في توصيات الاجتماع الذي نظمته ألامانة على دعمهم الدائ

 العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستضافته جامعة امللك خالد في مدينة أبها خالل اليومين املاضيين.

فالح بن رجاء هللا السلمي، أن اللجنة وأوضح معالي مدير جامعة امللك خالد، رئيس الجلسة، ألاستاذ الدكتور 

 من التوصيات، من أبرزها تفعيل رؤية خادم الحرمين الشريفين، بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي 
ً
أقرت عددا

املشترك، وتعزيز التعاون الدولي، وكذلك دراسة الخطة الاستراتيجية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث 

 لتعاون.العلمي في دول مجلس ا

 من املجاالت، منها ما يخص قرار املجلس ألاعلى الخاص باعتماد رؤية خادم الحرمين 
ً
وشملت التوصيات عددا

الشريفين، بشأن تعزيز مسيرة العمل الخارجي، كما أوص ى املجتمعون بحث الجامعات ومؤسسات التعليم العالي 

التعليم العالي بدول املجلس، وموافاة ألامانة  بدول املجلس على إنشاء برامج تخصص للدراسة وتطوير مؤسسات

العامة بتجارب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بما تم حول تخصيص برامج أكاديمية لدراسة التجربة 

 التكاملية، وتشجيع الحراك التعليمي والبحث العلمي بجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس.

http://almnatiq.net/324400/?mobile=1
http://almnatiq.net/324400/?mobile=1
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للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون، أوصوا بمباركة وحول الخطة الاستراتيجية 

جهود فريق عمل إعداد الخطة الاستراتيجية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بدول املجلس وتقديم 

ة لعالي بدول املجلس باألمانالشكر له، كما تقرر عقد اجتماع للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم ا

 العامة، بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية لتفعيلها وآلية تنفيذها.

كما ناقش املجتمعون قرار مساواة أبناء دول املجلس في القبول واملعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي 

 الحكومية.

 وعي في التعليم العالي، وكذلك تعزيز النشاط التطوعيوأوصوا بتعميم إلاطار العام لتعزيز نشر ثقافة العمل التط

 املشترك بين دول املجلس.

في هذا السياق، تمت مناقشة ورقة دولة قطر حول الاستثمار املشترك في التعليم، وأوص ى الاجتماع باعتماد 

بورشة العمل الدراسة املقدمة من جامعة امللك خالد حول الاستثمار املشترك في التعليم، وإدراج الدراسة 

 املصاحبة الجتماع لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي لدول املجلس.

أما فيما يتعلق بالتعاون الدولي، فتمت التوصية بقيام الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بموافاة ألامانة العامة 

 القادم للجنة وزراء التعليم العالي بمقترحات لتعزيز أوجه التعاون الدولي للجامعات، بهدف عرضها في الاجتماع

 والبحث العلمي.

وفيما يخص قاعدة املعلومات الخليجية )جسر( أوص ى املجتمعون بضرورة تزويد معهد الكويت لألبحاث العلمية 

.
ً
 بالبيانات املطلوبة وتحديثها دوريا

ديري ها لجوائز لجنة رؤساء وموحول جائزة التميز في تصميم وتطوير املقررات إلالكترونية أوص ى املجتمعون بضم

 جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول املجلس.

وفي شأن لجان العمل املشترك أوص ى املجتمعون بتفعيل التوصيات بلجنة عمداء القبول والتسجيل، وكذلك 

ت لجنة يااعتمد املجلس معايير وآليات جوائز تكريم أمانات لجان العمل املشترك، إضافة الى املوافقة على توص
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 ألمانة اللجنة في دورتها 
ً
متابعة شؤون الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، واختيار جامعة امللك عبدالعزيز مقرا

 ألاولى.

وكان املجتمعون استمعوا لتقرير جائزة لجنة رؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي املقدم من جامعة 

 عد إعالن الفائزين بهذه الجائزة في الاجتماع القادم للجنة.ألاميرة نورة، حيث تقرر بأن يكون مو 

وبخصوص ندوة لجنة رؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول املجلس، شكرت اللجنة جامعة 

نسيق ، وسيتم الت”آليات الربط بين البحث العلمي والصناعة“امللك خالد على تنظيمها الندوة التاسعة بعنوان 

 عة املضيفة في موضوع الندوة القادمة.مع الجام

كما وافقت اللجنة على قبول الدعوة املقدمة من معالي مدير جامعة املجمعة الدكتور خالد املقرن الستضافة 

 الاجتماع القادم.

لرؤساء ومديري ونواب ووكالء الجامعات ومؤسسات  22يذكر أن جامعة امللك خالد استضافت الاجتماع الـ

جامعة ومؤسسة  35ي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل اليومين املاضيين، بمشاركة التعليم العال

تعليمية من مختلف دول املجلس، إضافة إلى وفد من ألامانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة 

ندوة آليات الربط بين البحث العلمي  ألامين العام املساعد عبدهللا الشبلي، وعلى هامش الاجتماع نظمت الجامعة

 والصناعة، بمشاركة عدد من املسؤولين وألاكاديميين.
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 م 2016 نوفمبر 2-هـ 1438 صفر 2 األربعاء

 للغة العربية للمقيماتجامعة نورة تقدم دورات ا

دشن معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن خالل العام الدراس ي 

مشروع ) إثراء وعطاء( بالتعاون بين وكالة الشؤون التعليمية باملعهد ووكالة التطوير  1436/1437املنصرم 

دورات التدريبية املصنفة لثالثة مسارات ذات عالقة بالتخصص وتهدف والجودة، ويتضمن تنظيم مجموعة من ال

إلى تكوين مجموعات متخصصة تتأهل بعد ذلك لتشكل دوائر استشارية في املعهد من متخصصات علم اللغة 

 التطبيقي.

، وتقوم على تويقدم املعهد دورات اللغة العربية للناطقات بغيرها لتزايد الطلب على تعلم العربية من قبل املقيما

تنفيذ البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس املتخصصات في تعليم العربية كلغة ثانية، ويتم تعليمها ألغراض 

التواصل الحياتي، وألغراض خاصة )دبلوماسية، تجارية، أكاديمية، ثقافية(، والزال املعهد يستقبل الطالبات 

 لصي
ً
 فة املدينة.لاللتحاق بالبرنامج ألغراض التواصل وفقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84/
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 م 2016 نوفمبر 5-هـ 1438 صفر 5 السبت

 بسرطان الثدي يف جامعة نورةمحلة للتوعية « أنتِ احلياة"

 

 للتوعية بمرض سرطان« أنِت الحياة»نظمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بالكليات الصحية حملة 

الثدي، والتي أقيمت ملدة أسبوع تزامًنا مع شهر أكتوبر العالمي للتوعية باملرض، وقد استهدفت الحملة جميع 

  منسوبات الجامعة.

مكان  حتى« ال تحتاري ال تترددي«افتتحت الحملة بمسيرة طالبات الكليات الصحية يحملن شعارات توعوية كـ

نت الحملة الكثير من البرامج واملحاضرات وشاركت فيها محاضرات من  الحملة في مركز خدمات الطالبات، وتضمَّ

البروفسورة سامية العمودي، كما شاركت داخل وخارج الجامعة كاملدربة أمة هللا باحاذق مدربة التاي تش ي و 

جهات أخرى من داخل وخارج الجامعة بأركان توعوية حملت الكثير من املعلومات القيمة بأساليب شيقة، ومن 

خارج الجامعة شاركت املديرية العامة للشؤون الصحية وجامعة امللك سعود وجامعة الفيصل وجمعية زهرة 

ادة املتنقلة للكشف املبكر عن سرطان الثدي والتي تواجدت لعدة أيام أمام ومركز عبداللطيف كذلك شارك بالعي

  مركز الخدمات.

رت رئيسة الحملة الدكتورة نسرين العواجي عن شكرها وامتنانها لكل املشاركين واملنظمين للحملة  ومن جانبها عبَّ

 لصحيفة املدينة. 
ً
 يخدم مجتمعنا وفقا

ً
ا إنسانًيا نبيال

ً
 باعتباره نشاط

 

 

 

http://saudied.com/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%90-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB/?mobile=1
http://saudied.com/%d8%a3%d9%86%d8%aa%d9%90-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ab/


193 

 م 2016 نوفمبر 7-هـ 1438 صفر 7 اإلثنين

 جامعة األمرية نورة تستضيف أوىل رحالت برنامج ) عيش السعودية (
 

استقبلت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن اليوم، وفًدا من مدارس جازان ألاهلية في زيارة تأتي ضمن برنامج 

 ملا تقدمه الجامعة من خدمات متمثلة في عمادة شؤون الطالبات، ثم )عيش 
ً
السعودية(، حيث قدم للوفد شرحا

 قام الوفد بجولة في املكتبة املركزية والتعريف بمرافقها، بعد ذلك توجه إلى مركز الدعم والخدمات الطالبية.

ابه بالجامعة وما تقدمه من خدمات للطالبات وفي نهاية الجولة تم تبادل الهدايا التذكارية حيث أبدى الوفد إعج

  سعيا في توفير بيئة جامعية داعمة محفزة.

وتأتي هذه الجولة كأولى الرحالت ضمن خطة تبنتها الهيئة العامة للسياحة وآلاثار في برنامج )عيش السعودية( 

لشباب عن قرب على تراث الذي يهدف إلى تقوية املواطنة وارتباط املواطن بالوطن من خالل تمكين وتعريف ا

وطنهم الحضاري الذي تعّبر عنه آالف املواقع التاريخية، ويعتمد البرنامج بشكل رئيس ي على الرحالت كأهم الوسائل 

التي يمكن أن تحقق تعزيز عالقة املواطن بوطنه، فاململكة مفعمة بالشواهد التي تؤكد عمق تاريخها وتميز 

 لوكالة ألانباء السعودية.حاضرها، وإلامكانات الهائلة ملستق
ً
 بل زاهر بإذن هللا وفقا

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/xolkhJ
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 م 2016 نوفمبر 7-هـ 1438 صفر 7 اإلثنين

 «العصا البيضاء"ورة بـ تعريف طالبات جامعة ن
 

د( التابع ملركز الخدمات املساندة 
ُ

أقامت كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بنادي )أش

وبرنامج الوصول الشامل فعالية بعنوان )أغلق عينيك( وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعصا البيضاء، تحت 

رمز الانجاز والاستقاللية لذوي إلاعاقة البصرية. وتأتي هذه الفعالية امتدادا ملا العتبارها « العصا البيضاء»شعار 

تبذله الجامعة من جهود للوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية نحو فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ورفع مستوى الوعي 

د( والذي تتمثل رؤيتلدى الطالبات بكيفية التعامل مع هذه الفئة، ومن هذه الجهود إنشاء النادي الطالبي )
ُ

ه أش

في إنهاء العزلة الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تعريف الطالبات الجامعيات بزميالتهن من ذوي 

الاحتياجات الخاصة وتكوين صداقات بينهم لتشجيعهم على املشاركة التامة في املجتمع بإقامة الفعاليات 

د( إلى تحقيق الدمج لطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة والرحالت والبرامج الداعمة والشيقة. وي
ُ

هدف نادي )أش

بأفضل صورة ممكنة بما يضمن لهم املشاركة إلايجابية في مختلف البرامج وألانشطة والخدمات املتوفرة، إشراك 

اد الوسائل دطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في ألانشطة املختلفة، الاهتمام باالحتفاالت واملناسبات العاملية، إع

إلاعالمية التوعوية وإقامة املعارض الهادفة لتوضيح حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، التعرف علي اهم 

الصعوبات التي تواجه طالبات الاحتياجات الخاصة، الاسهام في التعريف بقضايا الاحتياجات الخاصة وانعكاساتها 

 على املجتمع.

الذي يضم تخصصات متنوعة )لغات وترجمة، تربية خاصة، -ي وقام النادي من خالل فريق سواعد التطوع

وباستضافة جمعية املكفوفين الخيرية )كفيف( بتنظيم فعالية )أغلق عينيك(، -خدمة اجتماعية، علم نفس( 

وشملت الفعالية تعريف الطالبات بالعصا البيضاء ولغة برايل من خالل عرض البروشورات واللوحات الحائطية 

 لصحيفة اليوم.وبعض الكتب وا
ً
 ملطبوعات بلغة برايل باللغتين إلانجليزية والعربية وتجربة العصا البيضاء وفقا

 

 

 

http://saudied.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A/?mobile=1
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 ات يف جامعة نورةدمج اإلنفوغرافيك بالرياضي

 
 والفائزة بجائزة التميز في اململكة والفائزة بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء 

ً
شاركت املدربة املحترفة دوليا

التعليمي املتميز، والفائزة بمسابقة ألاكاديمية العربية للتعليم إلالكتروني وبجائزة مايكروسوفت، لولوة بنت علي 

عرضت و  بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن.« معلم العصر الرقمي»ربوي الثاني للمعلم الدهيم في امللتقى الت

 «بحث أثر دمج الانفوغرافيك في منهج الرياضيات على تحصيل طالبات الصف الثاني املتوسط»ورقة عمل بعنوان 

 هو فّن تحويل البيانات في قاعة املحاضرات بجامعة ألاميرة نورة في الرياض. وأوضحت الدهيم أن إلانفوغرافيك

واملعلومات واملفاهيم املعقدة إلى صور ورسوم. وقدمت توصيات أهمها حث املعلمين على استخدام علم 

 لصحيفة الرياض.
ً
 إلانفوغرافيك في تدريس مادة الرياضيات وفقا
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 وم التطبيقية جبامعة األمرية نورةأفكار وابتكارات يف لقاء مجعية العل

احبة ، برعاية صأقامت الجمعية السعودية للعلوم التطبيقية لقاءها الثاني بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

السمو امللكي ألاميرة عبير بنت سلطان بن عبدالعزيز آل سعود وبحضور الدكتورة هدى الوهيبي وكيلة الجامعة 

للدراسات العليا والبحث العلمي نيابة عن مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل، وبحضور عميدة كلية العلوم 

ة وإلادارية والطالبات وذلك في قاعة املؤتمرات بالجامعة. حيث الدكتورة أريج الغرير وأعضاء الهيئة التعليمي

قدمت الجمعية في اللقاء عرضا علميا عن )املنسوجات الذكية( طرحت فيه أفكارا مبتكرة في مجال املنتجات 

 الجديدة والابتكارات العلمية التي من شأنها خدمة البشرية وتحسين جودة حياة إلانسان. وقدمت طالبات الجامعة

ألهميته، كما قدمن عرضا لعدد من الابتكارات السعودية  DNAلوحة استعراضية رمزية ملحاكاة الحامض النووي 

الحائزة على جوائز عاملية، وقائمة بأسماء الباحثين والعلماء السعوديين. وألقت راعية الحفل صاحبة السمو امللكي 

ة والتي رحبت فيها بالحضور معبرة عن سعادتها في املشارك ألاميرة عبير بنت سلطان بن عبدالعزيز آل سعود كلمتها،

في هذا املحفل العلمي في أرض العلم الشامخة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن. حيث وضحت إن ما وصلنا 

لعظيمة اإليه آلان من إنجازات ما هي إال تتابع إلنجازات العلماء املسلمين. وأثنت على دور املرأة السعودية وإنجازاتها 

التي سجلت في مختلف املحافل العلمية. تالها عرض فيلم تعريفي عن الجمعية قدمتها الدكتورة دجانة ألايوبي 

والذي تحدثت فيه عن نشأة الجمعية ورسالتها في تطوير املختصين وإنتاج تطبيقات عملية وصناعية في تخصصات 

ب والعلوم الصحية والهندسة. وتلخصت أهدافها في تنمية ألاحياء والفيزياء والكيمياء والعلوم الرياضية والحاس

وتنشيط التفكير العلمي التطبيقي في مختلف مجاالت التخصص وتحقيق التواصل العلمي ألعضاء الجمعية داخل 

 اململكة وخارجها وتطوير آدائهم باإلضافة إلى تبادل إلانتاج العلمي التطبيقي بين الهيئات واملؤسسات املعنية. وكانت

الدكتورة دجانة ألايوبي أستاذ الوراثة بقسم ألاحياء بكلية العلوم ورئيس مجلس إدارة الجمعية قد ألقت في بداية 

الحفل كلمة شكرت فيها صاحبة السمو امللكي ألاميرة عبير على حضورها وتشريفها للقاء ومديرة الجامعة وعميدة 

 ي في اململكة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين امللككلية العلوم وأعضاء الجمعية لتفعيل التعليم التطبيق

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا للعمل معا لتحريك عجلة العلم واتساع الرقعة الثقافية العلمية 

 لصحيفة املدينة. 
ً
 التطبيقية ليصل صداها للعالم لرفعة شأن وطننا الغالي وفقا
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 امعة نورة بلقاح اإلنفلونزاحتصني منسوبي ج

نظم مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن حملة للقاح ضد 

إلانفلونزا املوسمية لتطعيم موظفي وطالبات الجامعة. وتم خالل الحملة التي نفذت بالتعاون مع املركز الطبي 

نوفمبر، تطعيم أكثر من تسعة آالف من الطالبات وأعضاء هيئة  10أكتوبر إلى  16الجامعي، وتواصلت من 

التدريس وأسرهم، إلى جانب تطعيم طالبات املدارس داخل الجامعة. وأوضح املدير التنفيذي للشؤون الطبية د. 

 يحّماد الشايع، أن ضمن فعاليات الحملة تم إنشاء ركن لتقديم اللقاح للطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة ف

عدة مواقع، كما اشتملت الحملة على فقرات للتوعية بأعراض إلانفلونزا وفوائد اللقاح، وشرح أهميته 

للمجموعات وألافراد، وتوزيع مطويات تثقيفية. وقد تشكل الفريق املشارك في الحملة من أقسام التثقيف الصحي 

 لصحيفة ا
ً
 لرياض.والحماية من العدوى وطب ألاسرة والصيدلة والتمريض وفقا
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دور اخلدمة االجتماعية "باب التسجيل مبلتقى  جامعة األمرية نورة تفتح
 "والوعي الفكري

لخدمة دور ا“دعت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الخدمة الاجتماعية الراغبين في حضور ملتقى 

هـ التسجيل على بوابة الجامعة إلالكترونية عبر 1438/  3/ 6الذي سيقام يوم الاثنين ” الاجتماعية والوعي الفكري 

 ، .http://www.pnu.edu.sa/arr/Conferences/SocialForum/Pages/About/Overview.aspxالرابط: 

ويهدف امللتقى الذي يستمر ثالثة أيام إلى تعزيز الوعي الفكري والتوجهات املستقبلية لدى الشباب، والتعريف 

بجهود اململكة في تعزيز وحماية الوعي الفكري ملواطنيها ومهددات الوعي الفكري، إضافة إلى تحديد مستجدات 

لتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب والشابات، فيما سيشهد امللتقى مشاركة نخبة من املتحدثين ألابحاث العلمية 

  ”.دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري “ألاكاديميين واملهنيين املتخصصين والخبراء في 

تعزيز  يس فيوسيتطرق امللتقى إلى جهود اململكة في تعزيز الوعي الفكري، ودور الجامعات وعضوات هيئة التدر 

الوعي الفكري، وتجربة جامعة ألاميرة نورة في رفع الوعي الفكري لدى الطالبات ومنسوبات الجامعة، باإلضافة إلى 

في تعزيز الوعي الفكري، واملهددات وألاخطار على الشباب، وأثر  املستقبليةدور الخدمة الاجتماعية وتوجهاتها 

  قيم وألامن الفكري لدى الطالبات.استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على ال

وأفادت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جميلة بنت محمد اللعبون، أن املبادرة ماهي إال انطالقة لرؤية 

، وهي تؤمن أن ثروتها ألاولى ال يعادلها ثروة مهما بلغت في شعب طموح معظمه من الشباب فهو 2030اململكة 

بلها، مشيرة إلى دور الخدمة الاجتماعية كمهنة تسعى لتحقيق ألامن والاستقرار والتقدم فخر بالدنا وضمان مستق

وتساهم في الكشف عن مهددات ألامن وتوعية املجتمع بهذه املهددات ملحاولة التخفيف منها على جميع أفراد 

 لوكالة ألانباء السعودية.
ً
 املجتمع وفقا
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199 

 م 2016 نوفمبر 16-هـ 1438 صفر 16 األربعاء

 يف جامعة األمرية نورة "كهربائية القلب  "ندوة حول 

م مركز املحاكاة وتنمية املهارات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتعاون مع كلية الطب البشري 
ّ
نظ

ومستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، ندوة علمية عن كهربائية القلب، حيث عملت هذه الندوة على 

البات وأعضاء هيئة التدريس في كليات الطب والعلوم الصحية فيما يختص بقراءة وتفسير تنمية املعرفة لدى ط

تخطيط القلب، كما هدفت إلى صقل املهارات الالزمة للوصول للتشخيص و العالج املناسب مع التركيز على خلق 

  طبي .بيئة تعليمية و تدريبية لتبادل الخبرات و تفعيل التواصل الفّعال بين فريق العمل ال

وتأتي الندوة ضمن ما تقوم به جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن من فعاليات وأنشطة توعوية علمية وعملية 

تسعى من خاللها إلى إثراء املجتمع العملي املتخصص واملجتمع بشكل عام لضمان اتساق املنهاج العلمي الدراس ي 

  لم بشكل متتابع وسريع .مع التطورات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العا

وأثنت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف، خالل افتتاحها أعمال الندوة، على إقامة مثل 

هذه الندوات التي تثري القيمة العلمية لشهادات خريجات كليات الطب والعلوم الصحية وتمدهم باملهارات الالزمة 

، وت
ً
.للوصول للتخصص املنشود الحقا

ً
 وعامليا

ً
  عجل بفرص القبول في برامج الزمالة محليا

وأعربت وكيلة كلية الطب للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيسة اللجنة العلمية للندوة الدكتورة مها املحيسن، 

من جهتها عن بالغ شكرها وتقديرها للمتحدثين الذين تفانوا في تقديم البرامج العلمية التي غطت مواضيع مهمة 

في كهربائية القلب من تشخيص وعالج كل أنشطة القلب الكهربية، كذلك في مجال القسطرة التداخلية 

والاستجابات القلبية للتنبيه املبرمج للقلب، وشرح أعراضه، وتقييم رسم القلب الكهربي، والكهرو فيسيولوجيا 

  ملناسبة لها .ومخاطر التطور املستقبلي لحاالت اضطراب نظم القلب، وتصميم العالجات ا

من جانبها ثّمنت رئيسة اللجنة التنظيمية واملدير التنفيذي ملركز املحاكاة وتنمية املهارات منال بنت عبدالعزيز 

مشاركة من مختلف الجامعات  230تنظيم هذه الندوة، التي حضرهاالناصر، مبادرة كلية الطب البشري في طلب 

ت مركز املحاكاة و تنمية املهارات، التي تشمل تنظيم الندوات الطبية والقطاعات، لالستفادة من موارد و إمكانيا

 ألحدث ما 
ً
املتخصصة و تطوير البرامج والدورات املبنية على أساليب املحاكاة في بيئة تدريبية عالية التقنية وفقا

 لوكالة ألانباء السعودية.
ً
 توصلت له تقنية التعليم الطبي وفقا

http://saudied.com/%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85/


200 

 م 2016 نوفمبر 18-هـ 1438 صفر 18 الجمعة

 «سالمة أسرتي"تتعاون مع جامعة نورة إلطالق برنامج « اهلل يعطيك خريها"

 

تدشين عالقة تعاون مع جمعية ألاطفال املعوقين ممثلة في املبادرة  أقرت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

درة املبا طلقهستالذي ” سالمة أسرتي“وذلك بتفعيل البرنامج التوعوي ” هللا يعطيك خيرها“الوطنية للسياقة ألامنة 

.
ً
عبدالرحمن أن واوضحت د. هدى بنت محمد العميل مدير جامعة ألاميرة نورة بنت  بالتعاون مع الجامعة قريبا

الجامعة ستدشن عالقة تعاون مع جمعية الاطفال املعوقين ملساندة مبادرة هللا يعطيك خيرها وتفعيل البرنامج 

 من خالل البرنامج النسائي املتفق عليه وتقوم به الجامعة واملبادرة.” سالمة أسرتي“التوعوي 

عوقين عن سعادته بهذا التعاون من الجامعة وقد أعرب م. عثمان الفارس عضو مجلس إدارة جمعية ألاطفال امل

مع شكره وتقديره إلدارة الجامعة برئاسة د. هدى بنت محمد العميل مديرة الجامعة وكافة املشاركات في البرنامج 

 على تفاعلهم وموافقتهم للمشاركة في البرنامج واملبادرة والتعاون مع الجمعية.” سالمة أسرتي“التوعوي 

ميرة نورة هي واحدة من أهم الصروح التعليمية والعلمية في اململكة واملنطقة ولها دور كبير في وقال: إن جامعة ألا 

 عن دورها البحثي والاجتماعي في اململكة وأشار إلى أن تعاون الجامعة 
ً
تعظيم ورفع الكفاءة العلمية للمرأة فضال

أنواعه تي تسعى إلى توعية املجتمع بمختلف فئاته و مع الجمعية في مبادراتها سيسهم في تعزيز البرامج واملبادرات ال

افه أهد” سالمة أسرتي“وأعرب عن أمله أن يحقق برنامج  دور الرئيس ي واملؤثر في املجتمع.خاصة وأن املرأة له ال

بالحد من الحوادث وتوعية كافة أفراد ألاسرة بخطورة إهمال أفرادها وسائل السالمة داخل وخارج السيارة 

م دور محوري في رسالة البرنامج التوعوية وفق عمل إعالمي وتوعوي مهم وجديد في طرحه الجدير وسيكون لأل 

بالذكر أن الحوادث تضرب ألاسر وبصورة مستمرة وتسبب مآس ي مؤملة مما يؤثر على حالة أفرادها في نواٍح نفسية 

 ثر من عامين جمعية ألاطفال املعوقينأطلقتها منذ أك” هللا يعطيك خيرها“يذكر أن مبادرة  واقتصادية.واجتماعية 

بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة باإلدارة العامة للمرور، وتهدف الحملة إلى التوعية بأنظمة السالمة املرورية 

 لصحيفة الرياض.
ً
 وتعزيز الوعي املجتمعي بالقوانين املرورية وتحفيزهم على الالتزام بها وفقا

 

 

http://saudied.com/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%83-%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1/?mobile=1


201 

  م 2016 وفمبرن 20-هـ 1438 صفر 20 األحد

اختتام فعاليات يوم األشعة مبستشفى امللك عبداهلل اجلامعي يف جامعة 
 األمرية نورة

اختتمت أمس ألاول الفعالية التوعوية بمناسبة اليوم العالمي لألشعة بمستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز 

طالبات كلية الصحة الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن والتي استمرت ملدة عشرة أيام بمشاركة 

  وعلوم التأهيل بالجامعة وعدد من الجهات الحكومية والخيرية والشركات املتعاونة .

وتمحورت الفعالية حول تصوير الثدي ومساهمة ألاشعة في التشخيص املبكر لسرطان الثدي والتطورات التي 

 عن  شهدها مجال ألاشعة لتكون أكثر دقة في تشخيص جميع أمراض الثدي، وتضمنت
ً
 مصغرا

َ
الفعالية متحفا

  سنة. 121تاريخ ألاشعة وبداياتها البسيطة منذ 

وتأتي هذه الفعالية انطالقا من الدور الريادي للمستشفى وحرصه على املشاركة في البرامج التي تدعم التوعية 

  والتثقيف للعاملين واملرض ى.

 ألحدث آليات تكنولوجيا ألاشعة أو التص
ً
وير الطبي، وتم عرضها تفاعليا عن طريق بروجكتر وتضمن املعرض ركنا

 عن السالمة والوقاية من إلاشعاع واملواد املشعة باإلضافة الى طرق السالمة قبل وخالل فحص 
ً
خاص وكذلك ركنا

  الرنين املغناطيس ي.

 لواشتمل قسم التثقيف عن التصوير الطبي على منشورات تعريفية عن جميع أقسام ألاشعة ومعلومات عن ك

 لوكالة ألانباء السعودية.
ً
 فحص يجرى وطريقة التحضير قبل وخالل الفحص وفقا

 

 

 

 

 

 

http://saudied.com/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85/?mobile=1
http://saudied.com/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85/?mobile=1
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 م 2016 نوفمبر 24-هـ 1438 صفر 24 الخميس

 ساء ومديري اجلامعات بدول اخلليجإطالق جائزة لرؤ

أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن عن استكمال املعلومات والشروط الخاصة للترشيح لجائزة رؤساء 

ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدة على الالتزام 

فروع الجائزة الثالثة، وهي: فرع التعليم، فرع البحث العلمي، وفرع خدمة  بمرشح واحد لكل جهة في كل فرع من

 املجتمع.

ودعت الجامعة املتقدمين إلى رفع مشاريعهم للجامعات التي ينتسبون إليها مع التقيد بالشروط املنصوص عليها 

  . Http://GCCPRUAward.pnu.edu.saفي دليل الجائزة على الرابط التالي: 

ة الجامعة الدكتورة هدى العميل، ألامين العام للجائزة، أن هذه الجائزة تأتي انطالقا من ألاهداف وبينت مدير 

السامية ملجلس التعاون لدول الخليج، والسيما ما تضمنته املادة الرابعة من نظامه ألاساس ي بشأن تكريس 

ات وإدراكا ألهمية العمل املنوط بالجامعالاهتمام بالتقدم العلمي في املجاالت كافة، وتشجيعا للبحوث والدراسات، 

ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس. وأوضحت الدكتور العميل أن لجنة رؤساء ومديري الجامعات 

ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس تسعى لتطوير وتنظيم وتنسيق العمل التربوي املشترك في مجال التعليم 

ون لدول الخليج العربية، لتسهم في دعم وتطوير إنجازات الجامعات ومؤسسات الجامعي تحت مظلة مجلس التعا

 
ً
التعليم العالي في دول املجلس، وتحديث التعليم فيها بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية في دول املجلس وفقا

 لصحيفة الوطن.

 

 

 

 

 

 

http://saudied.com/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF/?mobile=1
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 م 2016 نوفمبر 25-هـ 1438 صفر 25 الجمعة

 ورة حتدد األولويات البحثية لكلية الرتبيةجامعة األمرية ن

اتبعت كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمركز البحوث خطة مرحلية متسلسلة للوصول  

إلى قائمة نهائية باألولويات البحثية للكلية، والتي تضم سبعة أقسام مختلفة وهي: املناهج وطرق التدريس، التربية 

  الطفولة املبكرة، علم النفس، إلادارة والتخطيط التربوي، أصول التربية، وتقنيات التعليم.الخاصة، 

للجامعة لدعم ألابحاث والشراكات من خالل وضع  الاستراتيجيةوتأتي هذه الخطة لتحقيق أحد الغايات 

كراس ي مراكز ألابحاث والبحث شاملة تتضمن إعطاء أولوية التركيز على مجاالت البحث الرئيسة، ودعم  استراتيجية

العلمية في كليات الجامعة، وتوفير البيئة املعرفية والتقنية املثالية املحفزة لإلبداع والتميز والابتكار من إمكانات 

  بشرية ومادية لتحقيق الريادة في البحث العلمي بما يسهم في بناء الاقتصاد املعرفي.

بحوث بكلية التربية أن تحديد ألاولويات البحثية يأتي ضمن مساعي وذكرت الدكتورة أفنان العييد مديرة مركز ال

عمادة البحث العلمي بالجامعة لدعم الحراك العلمي والبحثي والرفع من جودته، مشيرة إلى املنهجية املتبعة 

لبحثية ا لتحديد أولويات الكلية البحثية، فبداية تم تكليف ألاقسام التعليمية بالكلية بمناقشة موضوع ألاولويات

لكل قسم والرفع بما يتوصل إليه أعضاء القسم ملركز البحوث، ومن ثم بدأت مرحلة تحليل املوضوعات ومقارنتها 

أولوية بحثية لكل أقسام  75وتوحيد املصطلحات ودمج املتشابه منها، فكانت النتيجة الوصول إلى قائمة تضم 

ء التعديالت املقترحة عليها، تال ذلك عقد ورشة عمل على الكلية تم إرسالها مرة أخرى لألقسام إلقرارها وإجرا

مستوى الكلية بمشاركة ممثلين عن كل قسم تعليمي وبقيادة الدكتورة هيفاء القاض ي أستاذ التقويم التربوي 

، حيث تم في هذه الورشة مناقشة ما تم رفعه من ألاقسام وإلاضافة 
ً
املشارك وعميدة الجودة بالجامعة سابقا

ديله وتنقيحه ضمن مجموعات العمل للوصول إلى قائمة من عشر أولويات بحثية يندرج تحتها جميع ما عليه وتع

.
ً
  تم رفعه من ألاقسام مسبقا

وأضافت العييد: إنه تبع هذه املرحلة اعتماد القائمة النهائية من عميدة كلية التربية الدكتورة أمامة الشنقيطي 

 لصحيفة املدينة. ثم تبليغ ألاقسام التعليمية بها وفق
َ
 ا

 

http://saudied.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8/?mobile=1
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 م 2016 نوفمبر 10-هـ 1438 صفر 10 الخميس

 تأسيس اجلمعية السعودية لتعليم طب األسنان يف جامعة األمرية نورة 

http://www.0096600.com/new/s/77175 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.0096600.com/new/s/77175
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 م 2016 نوفمبر 2-هـ 1438 صفر 2 األربعاء

مركز أحباث العلوم الصحية يف جامعة األمرية نورة يدشن التقويم 
 األكادميي

watan.com/archives/22611?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter-http://ksa 
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 م 2016 نوفمبر 28-هـ 1438 صفر 28 اإلثنين

 "دور اخلدمة االجتماعية والوعي الفكري"العهد ترعى ملتقى _حرم #ويل
 نورة االثنني القادم_األمرية_بـ #جامعة

 

ربيع ألاول  6ممثلة بكلية الخدمة الاجتماعية الاثنين القادم املوافق  تقيم جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

برعاية حرم سمو ألامير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولى ” دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري “ملتقى  1438

ان بن ا بنت سلطصاحبة السمو امللكي ألاميرة ريم –حفظه هللا  –العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

 عبدالعزيز والذي يستمر ملدة ثالثة أيام.

وأكدت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة جميلة بنت محمد 

اللعبون خالل املؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم ألاحد أن هذه املبادرة هي انطالقة لرؤية اململكة العربية السعودية 

، وهي تؤمن بأنها ثروتها ألاولى التي ال يعادلها ثروة مهما بلغت في شعب طموح معظمه من الشباب فهو فخر 2030

بالدنا وضمان مستقبلها، مشيرة إلى دور الخدمة الاجتماعية كمهنة تسعى لتحقيق ألامن والاستقرار والتقدم 

ددات ملحاولة التخفيف منها على جميع أفراد وتساهم في الكشف عن مهددات ألامن وتوعية املجتمع بهذه امله

 املجتمع.

على جانب آخر بّينت املشرفة العامة على امللتقى وكيلة الدراسات العليا الدكتورة حمدة الفرائض ي أن الجامعة 

قمة املنظومة التعليمية، وهي نهاية املطاف التعليمي النظامي بالنسبة للدارسين الطالب، لذا أولت اهتمام لهذه 

 كبيًرا من املهتمين باألمن الفكري من داخل اململكة 
ً

الفئة من املجتمع فئة الشباب، مشيدة بأن امللتقى القى اقباال

، كما يضم مسجلين من 6000وخارجها حيث وصل عدد املسجالت لحضور امللتقى والورش التدريبية أكثر من 

ريق املوقع ثم عن طريق استبيان ومن ثم عن خارج اململكة، موضحة أن آلية التسجيل مرت بعدة مراحل عن ط

http://www.rasdnews.net/138326
http://www.rasdnews.net/138326
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طريق حملة انطلقت من الكلية حتى وصلت خارج أسوار الجامعة للجامعات ألاخرى مثل جامعة دار العلوم وجامعة 

 امللك، وجامعة إلامام، وجامعة اليمامة، وجامعة سلطان، وجامعة الفيصل.

وأوضحت الدكتورة الفرائض ي أن جلسات اللقاء ستضم نخبة من املتحدثين والخبراء في مجال ألامن الفكري منهم 

اللواء منصور التركي واللواء الركن الدكتور علي الرويلي، والدكتور عبدالرحمن الهدلق، والدكتورة الجازي 

، الدكتور عبدهللا الجاسر والدكتورة سلمى الدوسري الشبيكي، والدكتورة نجالء املبارك والدكتور عبدهللا الرشود و 

 والدكتورة سارة الخمش ي.
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 م 2016 نوفمبر 28-هـ 1438 صفر 28 اإلثنين

دور اخلدمة اإلجتماعية والوعي الفكري  "ترعى ملتقى  "حرم ويل العهد 
 جبامعة االمرية نورة اإلثنني القادم

http://freeswcc.com/ar/?p=71824 
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 م 2016 نوفمبر 2-هـ 1438 صفر 2 األربعاء

علوم الصحية يف جامعة األمرية نورة يدشن التقويم مركز أحباث ال
 األكادميي

 

دشن مركز أبحاث العلوم الصحية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن إلاعالن فعاليات التقويم ألاكاديمي 

ة الجامعهـ، الذي يهدف لتدريب أعضاء هيئة التدريس والباحثات الناشئات من طالبات  1438لهذا العام الدراس ي 

في الكليات الصحية الخمسة باإلضافة إلى الباحثين إلاكلينيكيين من منسوبي املستشفى الجامعي على مهارات 

دة رات املعتمالبحوث الطبية ألاساسية واملتقدمة خالل تدريب مكثف مشمول باملحاضرات، ورش العمل، والدو 

حيث يعتبر مركز أبحاث العلوم الصحية من ضمن  (،CME)اعتمادات التعليم الطبي املستمرمن الهيئة السعودية

عدة مراكز أبحاث متعددة في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، وهو كيان مؤسس ي يسعي لتحقيق رؤية 

واستراتجيات الجامعة، بتشجيع ثقافة إلابداع والتميز والابتكار، وبراءات الاختراع عن طريق بناء عالقات مميزة 

، وإنشاء املعامل البحثية ومؤثرة مع الباحث
ً
ين والشركاء، وقطاع ألاعمال واملجتمع وذلك بتعزيز دعم البحوث ماليا

 املتخصصة.

ويكرس املركز جهوده ملتابعة ودعم أهداف البحث العلمي لتحسين الصحة، الوقاية ،معالجة ألامراض، إضافة 

بحوث الطبية العلمية من جهة وتوفيره لبيئة إلى كونه يلعب دور مزدوج من حيث تقديم خدماته باعتباره محور لل

بحثية مدعمة ومعززة للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والباحثات الناشئات من طالبات الجامعة باإلضافة 

إلى الباحثين إلاكلينيكيين من مستشفى امللك عبد هللا الجامعي من جهة أخرى ، كما يهدف لدعم حركة البحث 

ة الصحية العلمية بما يحقق ألاهداف الوطنية عامة، وكذلك إثراء املعرفة في مجال العلمي، وتعزيز التنمي

الدراسات الطبية ودراسات صحة املرأة بشكل خاص، ودعم التعاون وتوثيق العالقات بين الباحثين في داخل 

https://gaya-sa.org/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/?mobile=1
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  اململكة وخارجها.

لجامعة والباحثين والباحثات من وقد تم تصميم التقويم ألاكاديمي لكل من الباحثات الناشئات من طالبات ا

كلية  -منسوبي املستشفى الجامعي وأعضاء هيئة التدريس في الكليات الصحية الخمسة ) كلية الطب البشري 

كلية التمريض( وإدراج فعالياته بعد دراسة  –كلية الصيدلة  –كلية طب ألاسنان  –الصحة وعلوم التأهيل 

ثين لهدف تأسيس بنية تحتية صلبة لثقافة البحث العلمي وتوسيع دقيقة لتوقعات وتطلعات الباحثات والباح

 آفاقه وإلثراء املعرفة في مجال البحوث الصحية.
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 م 2016 نوفمبر 5-هـ 1438 صفر 5 السبت

 جبامعة األمرية نورة تقيم فعالية )أغلق عينيك(كلية الرتبية 

د( التابع ملركز الخدمات املساندة 
ُ

أقامت كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بنادي )أش

وبرنامج الوصول الشامل فعالية بعنوان )أغلق عينيك( وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعصا البيضاء، تحت 

 ملا وتأتي هذه الفعالية امتداد العتبارها رمز الانجاز والاستقاللية لذوي إلاعاقة البصرية.” ا البيضاءالعص“شعار 
ً
ا

تبذله الجامعة من جهود للوفاء بمسئولياتها الاجتماعية نحو فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ورفع مستوى الوعي 

د( والذي تتمثل رؤيته لدى الطالبات بكيفية التعامل مع هذه الفئة، ومن هذه الجهود 
ُ

إنشاء النادي الطالبي )أش

في إنهاء العزلة الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تعريف الطالبات الجامعيات بزميالتهن من ذوي 

الاحتياجات الخاصة وتكوين صداقات بينهم لتشجيعهم على املشاركة التامة في املجتمع بإقامة الفعاليات 

 مج الداعمة والشيقة.والرحالت والبرا

د( إلى تحقيق الدمـج لطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة بأفضل صورة ممكنة بما يضمن لهم 
ُ

ويهدف نادي )أش

املشاركة إلايجابية في مختلف البرامج وألانشطة والخدمات املتوفرة، إشراك طالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في 

واملناسبات العاملية، إعداد الوسائل إلاعالمية التوعوية وإقامة املعارض ألانشطة املختلفة، الاهتمام باالحتفاالت 

الهادفة لتوضيح حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، التعرف علي اهم الصعوبات التي تواجه طالبات الاحتياجات 

ى كيفيه لالخاصة، الاسهام في التعريف بقضايا الاحتياجات الخاصة وانعكاساتها على املجتمع، وحث الطالبات ع

 من هذه ألاهداف قام النادي من خالل فريق سواعد التطوعي  التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
ً
-و انطالقا

وباستضافة جمعية -الذي يضم تخصصات متنوعة )لغات وترجمة، تربية خاصة، خدمة اجتماعية، علم نفس( 

ضاء ت الفعالية تعريف الطالبات بالعصا البياملكفوفين الخيرية )كفيف( بتنظيم فعالية )أغلق عينيك( ، وشمل

ولغة برايل من خالل عرض البروشورات واللوحات الحائطية وبعض الكتب واملطبوعات بلغة برايل باللغتين 

إلانجليزية والعربية و تجربة العصا البيضاء، وذلك بهدف إيصال معاناة وإحساس ذوي إلاعاقة البصرية لطالبات 

ريف بخدمات جمعية املكفوفين الخيرية )كفيف( وخدماتها املقدمة لذوي إلاعاقة البصرية، الجامعة، كما تم التع

والتعريف بالخدمات التي يقدمها مركز الخدمات املساندة وبرنامج الوصول الشامل ملنسوبات الجامعة من ذوي 

 الاحتياجات الخاصة وألامراض املزمنة.

https://gaya-sa.org/كلية-التربية-بجامعة-الأميرة-نورة-تقيم/?mobile=1
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 م 2016 نوفمبر 7-هـ 1438 صفر 7 اإلثنين

 "عيش السعودية "نورة تستضيف أوىل رحالت برنامج  جامعة األمرية

استقبلت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن اليوم، وفًدا من مدارس جازان ألاهلية في زيارة تأتي ضمن برنامج 

 ملا تقدمه الجامعة من خدمات متمثلة في عمادة شؤون الطالبات، ثم 
ً
)عيش السعودية(، حيث قدم للوفد شرحا

 بجولة في املكتبة املركزية والتعريف بمرافقها، بعد ذلك توجه إلى مركز الدعم والخدمات الطالبية. قام الوفد

وفي نهاية الجولة تم تبادل الهدايا التذكارية حيث أبدى الوفد إعجابه بالجامعة وما تقدمه من خدمات للطالبات 

  سعيا في توفير بيئة جامعية داعمة محفزة.

لى الرحالت ضمن خطة تبنتها الهيئة العامة للسياحة وآلاثار في برنامج )عيش السعودية( وتأتي هذه الجولة كأو 

الذي يهدف إلى تقوية املواطنة وارتباط املواطن بالوطن من خالل تمكين وتعريف الشباب عن قرب على تراث 

الوسائل  على الرحالت كأهم وطنهم الحضاري الذي تعّبر عنه آالف املواقع التاريخية، ويعتمد البرنامج بشكل رئيس ي

التي يمكن أن تحقق تعزيز عالقة املواطن بوطنه، فاململكة مفعمة بالشواهد التي تؤكد عمق تاريخها وتميز 

 حاضرها، وإلامكانات الهائلة ملستقبل زاهر بإذن هللا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8/?mobile=1
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 م 2016 نوفمبر 14-هـ 1438 صفر 14 اإلثنين

لن عن إطالق أول مجعية سعودية لتعليم طب جامعة األمرية نورة تع
 األسنان

أعلنت كلية طب ألاسنان بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن عن إطالق أول جمعية سعودية لتعليم طب 

ألاسنان في الشرق ألاوسط برئاسة عميدة كلية طب ألاسنان بالجامعة الدكتورة ابتسام بنت محمد املاض ي، حيث 

مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل واعتمادها من وزير التعليم الدكتور  صدرت موافقة معالي

 أحمد محمد العيس ى.

من جانبها قالت رئيسة اللجنة التأسيسية الدكتورة ابتسام بنت محمد املاض ي إن هذه الجمعية هي الجمعية 

 تهتم بتحفيز وانتاج وتبادل املعلومات 
ً
سنان والوسائل الحديثة بين املهتمين بتعليم طب ألا ألاولى من نوعها اقليميا

والتعليم التبايني بين مختلف التخصصات الصحية والتواصل مع جمعيات تعليم طب ألاسنان العاملية، وأضافت 

املاض ي أن القيادة الحكيمة تولي اهتماًما كبيًرا بالتعليم الجامعي وجعلته في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى دعم 

م املبتكر املبني على أسس علمية صحيحة والبحوث النوعية املبنية على معايير تنافسية في جميع املجاالت التعلي

ل التطبيق الاستراتيجي للتعليم الحديث و تحقيق الريادة العلمية واملهنية، وأكدت املاض ي أن الجمعية 
ّ
والتي تشك

مجال املناهج التعليمية والبحثية وتكنولوجيا  السعودية لتعليم طب ألاسنان تهدف إلى مواكبة التطورات في

املعلومات وكذلك في املجال إلاكلينيكي وتحسين أساليب واستراتيجيات التدريب والتقييم، كما تعمل على تعزيز 

التعاون املحلي وإلاقليمي والدولي وتوفير سبل التشاور والحوار بين جمعيات التعليم الطبي ملواجهة التحديات 

 ى أسس عاملية مع احترام ألاولويات والهياكل إلاقليمية.الصحية عل

 

 

https://gaya-sa.org/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%ac%d9%85/
https://gaya-sa.org/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%ac%d9%85/
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 م 2016 نوفمبر 10-هـ 1438 صفر 10 الخميس

  تأسيس اجلمعية السعودية لتعليم طب األسنان يف جامعة األمرية نورة

http://www.mnbr.news/10893.html 

 

 م 2016 نوفمبر 16-هـ 1438 صفر 16 األربعاء

للعناية باألطفال ذوي االحتياجات  "أنا متمكن"جامعة نورة تطلق مبادرة 
  اخلاصة

من كلية الصحة وعلوم التأهيل بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، وهو أحد فرق وحدة ” تمكين“نظم فريق 

ألاكاديمية واملشروعات املجتمعية بكلية الصحة وعلوم التأهيل، مبادرة )أنا متمكن( في مركز أبطال املبادرات 

 املعرفة ملدة شهر.

ويعتني مركز أبطال املعرفة بتدريب وتعليم وتأهيل ألاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة للوصول بهم الي مستوى 

ل أركان مختلفة تعينهم على أداء مهامهم اليومية باستقاللية من القدرة على الاعتماد على أنفسهم، وذلك من خال

 معتمدين على انفسهم، بطريقة مسلية، حيث جاءت ألاركان مزينة وملونة، بحيث يختلف كل ركن عن آلاخر.

وأوضحت عميدة كلية الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة لينا فهمي حماد أن املبادرة تحقق رؤية ورسالة الكلية في 

وتعزيز العمل التطوعي لدى طالبات كلية الصحة وعلوم التأهيل، منوهة بجهود الطالبات التي جعلت من نشر 

 الكلية رائدة ونموذًجا لألعمال التطوعية.

http://www.mnbr.news/10893.html
http://www.mnbr.news/11477.html
http://www.mnbr.news/11477.html
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 م 2016 نوفمبر 4-هـ 1438 صفر 4 الجمعة

 التوعوية برامجه ضمن

ألمراض الكلى ينظم فعالية اليوم العاملي لسرطان مركز امللك سلمان 
  الثدي

 

 

 بقسم الخدمة الاجتماعية 
ً
تزامنا مع اليوم العالمي لسرطان الثدي نظم مركز امللك سلمان ألمراض الكلى ممثال

في القسم فعالية خاصة باليوم العالمي لسرطان الثدي،  وطالبات التدريب جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

هـ، وتضمنت الفعالية اقامة ركن توعوي عن املرض وأسبابه وأعراضه 02/02/1438وذلك صباح يوم ألاربعاء 

الصحية، باإلضافة إلی توزيع منشورات تحتوي على معلومات قيمة عن سرطان الثدي وأهمية الكشف املبكر في 

مية هذه الفعاليات في الحد من الارتفاع امللحوظ في عدد الوفيات التي يتسبب فيها هذا املرض عالجه. وتكمن أه

 مليون حالة وفاة حول العالم. 8.2والتي تصل سنويا إلى 

http://www.aldawadmi.net/14529
http://www.aldawadmi.net/14529
http://www.aldawadmi.net/14529
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حيث كشفت تقارير منظمة الصحة العاملية أن عدد حاالت إلاصابة بمرض السرطان حول العالم قد ارتفعت إلى 

 في ظرف العقدين املقبلين، 22م يتوقع أن يرتفع ليبلغ مليون اصابة وهو رق 14
ً
ويعتبر سرطان  مليون حالة سنويا

دولة حول العالم. وتؤكد املنظمة أن الحاجة أصبحت  140الثدي أكثر أنواع السرطان انتشارا بين النساء في 

. وبحسب توقعات ماسة إلحراز تقدم في اكتشاف وتشخيص وعالج حاالت سرطان الثدى في البلدان النامية

مليون شخص. كما  19م قرابة الـ 2025املنظمة سيبلغ عدد حاالت إلاصابة بمرض السرطان إلاجمالى في عام 

من وفيات السرطان تحدث بسبب خمسة عوامل سلوكية وغذائية رئيسية هي: ارتفاع  %30كشف التقرير أن 

 
ّ
ة النشاط البدنى؛ وتعاطى التبغ؛ وتعاطى نسب كتلة الجسم؛ وعدم تناول الفواكه والخضر بشكل كاف؛ وقل

ل تعاطي التبغ أهم عوامل الاخطار املرتبطة بالسرطان إذ يقف وراء 
ّ
من وفيات السرطان  %22الكحول. ويمث

من الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة. أما العدوى التي تسبب السرطان، مثل العدوى الناجمة  %71العاملية و

من وفيات السرطان  %20، وفيروس الورم الحليمى البشري، مسؤولة عن نحو C أو  B عن فيروس التهاب الكبد

 التي تحدث في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
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 م 2016 نوفمبر 2-هـ 1438 صفر 2 األربعاء

  نورة تقدم دورات اللغة العربية للمقيمات_جامعة#
 

دشن معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن خالل العام الدراس ي 

مشروع ) إثراء وعطاء( بالتعاون بين وكالة الشؤون التعليمية باملعهد ووكالة التطوير  1436/1437املنصرم 

صنفة لثالثة مسارات ذات عالقة بالتخصص وتهدف والجودة، ويتضمن تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية امل

من متخصصات علم اللغة  إلى تكوين مجموعات متخصصة تتأهل بعد ذلك لتشكل دوائر استشارية في املعهد

 التطبيقي.

ويقدم املعهد دورات اللغة العربية للناطقات بغيرها لتزايد الطلب على تعلم العربية من قبل املقيمات، وتقوم على 

البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس املتخصصات في تعليم العربية كلغة ثانية، ويتم تعليمها ألغراض تنفيذ 

التواصل الحياتي، وألغراض خاصة )دبلوماسية، تجارية، أكاديمية، ثقافية(، والزال املعهد يستقبل الطالبات 

 لاللتحاق بالبرنامج ألغراض التواصل.

 

 

 

 

 

 

http://www.ksa2d.com/new/s/31068
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 م 2016 نوفمبر 14- هـ1438 صفر 14 اإلثنين

دور اخلدمة االجتماعية "جامعة األمرية نورة تفتح باب التسجيل مبلتقى 
 "والوعي الفكري

 

لخدمة دور ا“دعت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الخدمة الاجتماعية الراغبين في حضور ملتقى 

هـ التسجيل على بوابة الجامعة إلالكترونية عبر 1438/  3/ 6الذي سيقام يوم الاثنين ” الاجتماعية والوعي الفكري 

 .  ،http://www.pnu.edu.sa/arr/Conference...Overview.aspxالرابط: 

ويهدف امللتقى الذي يستمر ثالثة أيام إلى تعزيز الوعي الفكري والتوجهات املستقبلية لدى الشباب، والتعريف 

ي الفكري ملواطنيها ومهددات الوعي الفكري، إضافة إلى تحديد مستجدات بجهود اململكة في تعزيز وحماية الوع

ألابحاث العلمية لتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب والشابات، فيما سيشهد امللتقى مشاركة نخبة من املتحدثين 

  ”.دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري “ألاكاديميين واملهنيين املتخصصين والخبراء في 

ق امللتقى إلى جهود اململكة في تعزيز الوعي الفكري، ودور الجامعات وعضوات هيئة التدريس في تعزيز وسيتطر 

الوعي الفكري، وتجربة جامعة ألاميرة نورة في رفع الوعي الفكري لدى الطالبات ومنسوبات الجامعة، باإلضافة إلى 

لفكري، واملهددات وألاخطار على الشباب، وأثر دور الخدمة الاجتماعية وتوجهاتها املستقبيلة في تعزيز الوعي ا

  استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على القيم وألامن الفكري لدى الطالبات.

وأفادت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جميلة بنت محمد اللعبون، أن املبادرة ماهي إال انطالقة لرؤية 

ى ال يعادلها ثروة مهما بلغت في شعب طموح معظمه من الشباب فهو ، وهي تؤمن أن ثروتها ألاول2030اململكة 

فخر بالدنا وضمان مستقبلها، مشيرة إلى دور الخدمة الاجتماعية كمهنة تسعى لتحقيق ألامن والاستقرار والتقدم 

د اوتساهم في الكشف عن مهددات ألامن وتوعية املجتمع بهذه املهددات ملحاولة التخفيف منها على جميع أفر 

 املجتمع.

 

 

 

http://www.ksa2d.com/new/s/32133
http://www.ksa2d.com/new/s/32133
http://www.pnu.edu.sa/arr/Conferences/SocialForum/Pages/About/Overview.aspx,
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 م 2016 نوفمبر 22-هـ 1438 صفر 22 الثالثاء

 ابتسامة و احلياة روح ’’جامعة األمرية نورة حتتفي باليوم العاملي للطفل 
  ’’املستقبل

  

عالية الطفولة املبكرة في بهو الكلية اليوم فأقامت كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بنادي 

 20لالحتفاء بروح الحياة و بسمة املستقبل، بالتزامن مع يوم الطفل العالمي ، الذي تحتفي به دول العالم في يوم 

 للتآخي والتفاهم بين أطفال العالم، 
ً
نوفمبر من كل عام بناًء على توصية الجمعية العامة لألمم املتحدة ليكون يوما

وللعمل من أجل مكافحة حاالت العنف ضدهم وإهمالهم واستغاللهم في كثير من ألاعمال الشاقة التي تفوق 

 طاقتهم.

وتأتي هذه الفعالية محققة ألهداف الجامعة في تقديم الخدمات التوعوية والاجتماعية والتطوعية في مجال رعاية 

 لجهودها في تطوير رعاية ألام لصغار 
ً
ها واملساهمة في املجتمع املحلي بما فيه مراكز رعاية الطفولة، وامتدادا

هـ النادي الطالبي )نادي الطفولة املبكرة( ، ويهدف إلى اشراك 1435الطفولة وألامومة، حيث انش ئ في عام 

الطالبات للقيام بأدوار فعالة في توعية املجتمع داخل الجامعة وخارجها فيما يتعلق بمجال الطفولة املبكرة، 

ة باألعمال التطوعية واستشعار قيمة العمل الخدمي والخيري، بناء جسور أعمق من املعرفة العلمية املشارك

والعملية للطالبة في مجال تخصصها في الطفولة املبكرة، وإتاحة الفرصة ملمارسة أعمال ال منهجية تسمح 

  للطالبات بالتطوير.

نشطة املتنوعة بهدف تنمية مهاراتهن املهنية و الاجتماعية، وشارك الطالبات في الفعالية بمجموعة من ألاركان و ألا

واكسابهن املزيد من املعارف العلمية و العملية في مجال تخصصهن، باإلضافة إلى إدخال البهجة والسرور لألطفال 

الذين تمت استضافتهم من روضة الديوان، حيث أقيمت لهن مسرحية، ركن الطباخ الصغير، ركن الرسم على 

، ركن أصنع بيدي، مجموعة من ألالعاب الترفيهية واملسابقات املتنوعة، وأركان توعوية لألمهات وجميع الوجه

  املهتمين بالطفولة والتربية من منسوبات الجامعة.

وإلثراء املعرفة املهنية الارتقاء باملعرفة العلمية في مجال الطفولة ونشرها بين الناس بما يتيح لألطفال بيئة تربوية 

 للجمعية العلمية السعودية لرعاية الطفل، وهي جمعية علمية تض
ً
 بارزا

ً
، كان هناك حضورا

ً
 سليما

ً
من لهم نموا

http://www.ksa2d.com/new/s/32805
http://www.ksa2d.com/new/s/32805
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منبثقة من جامعة ألاميرة نورة وتعنى بإثراء املعرفة في مجال رعاية الطفولة من خالل تنمية الفكر العلمي و املنهي 

  العلمية للجهات املعنية برعاية الطفل. في مجال تربية ألاطفال ورعايتهم، وتقديم الاستشارات

وشاركت هذه بركن توعوي و ركن استشاري يناقش قضايا متعلقة بالطفولة كالتحرش الجنس ي والعالمات الدالة 

على تعرض الطفل له، ألعاب الفيديو املناسبة لكل فئة عمرية، العنف ضد ألاطفال وتوضيح العالمات التي تشير 

 بشكل مفرط، وتوزيع مقياس يقيس للوالدين درجة إدمان أطفالهم لإلنترنت.إلى تعرض الطفل للعنف 

تناولت  ”التنمر” كما ألقت رئيسة الجمعية نادية السيف محاضرة مصاحبة للفعالية في مسرح الكلية تحت عنوان 

 –للفظية ا- فيها محاور عدة للتعريف بسلوك التنمر ومنها: التعريف بسلوك الاستقواء، أشكال التنمر )الجسدية

، الفرق  التنمر إلالكتروني( –الاستقواء على املمتلكات -الاستقواء في العالقات الاجتماعية -العاطفية والنفسية 

بين التنمر و العدوان، صفات املستقوي، من هم الضحايا، من هم املتفرجين، أسباب التنمر من وجهة نظر 

  املتنمرين.

ض الحلول لحماية الطفل عند تعرضه للتنمر، فذكرت بأن معظم الاطفال وفي نهاية املحاضرة طرحت السيف بع

ال تخبر والديها بأنهم يتعرضون للتنمر، لذلك ينبغي التواصل مع الطفل و الانتباه ألي تغير في تصرفاته من ناحية 

تعرض الطفل نومه و طعامه و أدائه املدرس ي و رغبته في الذهاب للمدرسة، منوهة على أنه في حال التأكد من 

للتنمر يجب على ألاهل التحدث معه بلطف وطمأنته بعدم وجود ش يء خاطئ وبأن الشخص املتنمر يشعر بالنقص 

تجاه نفسه ولذلك يحاول أن يجعل ألاخرين يشعرون بشعور س يء تجاه أنفسهم، ومن ثم التواصل مع املدرسة 

عدة الطفل الضحية على الانخراط في وسط وأهل الطفل املتنمر إليجاد حل للمشكلة وإيقاف التنمر، ومسا

 اجتماعي اخر مثل ممارسة لعبة رياضية أو حضور دورة .
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 م 2016 نوفمبر 2-هـ 1438 صفر 2 األربعاء

العلوم الصحية يف جامعة األمرية نورة يدشن التقويم مركز أحباث 
  األكادميي

 

دشن مركز أبحاث العلوم الصحية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن إلاعالن فعاليات التقويم ألاكاديمي  

ة لجامعهـ، الذي يهدف لتدريب أعضاء هيئة التدريس والباحثات الناشئات من طالبات ا 1438لهذا العام الدراس ي 

في الكليات الصحية الخمسة باإلضافة إلى الباحثين إلاكلينيكيين من منسوبي املستشفى الجامعي على مهارات 

دة رات املعتمالبحوث الطبية ألاساسية واملتقدمة خالل تدريب مكثف مشمول باملحاضرات، ورش العمل، والدو 

(، حيث يعتبر مركز أبحاث العلوم الصحية من ضمن CME)اعتمادات التعليم الطبي املستمرمن الهيئة السعودية

عدة مراكز أبحاث متعددة في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، وهو كيان مؤسس ي يسعي لتحقيق رؤية 

واستراتجيات الجامعة، بتشجيع ثقافة إلابداع والتميز والابتكار، وبراءات الاختراع عن طريق بناء عالقات مميزة 

، وإنشاء املعامل البحثية ومؤثرة مع البا
ً
حثين والشركاء، وقطاع ألاعمال واملجتمع وذلك بتعزيز دعم البحوث ماليا

 املتخصصة.

ويكرس املركز جهوده ملتابعة ودعم أهداف البحث العلمي لتحسين الصحة، الوقاية ،معالجة ألامراض، إضافة 

للبحوث الطبية العلمية من جهة وتوفيره لبيئة إلى كونه يلعب دور مزدوج من حيث تقديم خدماته باعتباره محور 

بحثية مدعمة ومعززة للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والباحثات الناشئات من طالبات الجامعة باإلضافة 

إلى الباحثين إلاكلينيكيين من مستشفى امللك عبد هللا الجامعي من جهة أخرى ، كما يهدف لدعم حركة البحث 

مية الصحية العلمية بما يحقق ألاهداف الوطنية عامة، وكذلك إثراء املعرفة في مجال العلمي، وتعزيز التن

الدراسات الطبية ودراسات صحة املرأة بشكل خاص، ودعم التعاون وتوثيق العالقات بين الباحثين في داخل 

http://www.al-masder.net/include/plugins/news/news.php?action=s&id=23122#.WBnaRBv_rVI
http://www.al-masder.net/include/plugins/news/news.php?action=s&id=23122#.WBnaRBv_rVI
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  اململكة وخارجها.

الجامعة والباحثين والباحثات من  وقد تم تصميم التقويم ألاكاديمي لكل من الباحثات الناشئات من طالبات

كلية  -منسوبي املستشفى الجامعي وأعضاء هيئة التدريس في الكليات الصحية الخمسة ) كلية الطب البشري 

كلية التمريض( وإدراج فعالياته بعد دراسة  –كلية الصيدلة  –كلية طب ألاسنان  –الصحة وعلوم التأهيل 

احثين لهدف تأسيس بنية تحتية صلبة لثقافة البحث العلمي وتوسيع دقيقة لتوقعات وتطلعات الباحثات والب

 آفاقه وإلثراء املعرفة في مجال البحوث الصحية. 
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 م 2016 نوفمبر 14-هـ 1438 صفر 14 اإلثنين

دور اخلدمة االجتماعية والوعي "تفتح باب التسجيل مبلتقى  "جامعة نورة"
 "الفكري

لخدمة دور ا“دعت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الخدمة الاجتماعية الراغبين في حضور ملتقى 

لكترونية عبر هـ التسجيل على بوابة الجامعة إلا1438/  3/ 6الذي سيقام يوم الاثنين ” الاجتماعية والوعي الفكري 

  ، .http://www.pnu.edu.sa/arr/Conferences/SocialForum/Pages/About/Overview.aspxالرابط: 

 والتوجهات املستقبلية لدى الشباب، والتعريفويهدف امللتقى الذي يستمر ثالثة أيام إلى تعزيز الوعي الفكري 

بجهود اململكة في تعزيز وحماية الوعي الفكري ملواطنيها ومهددات الوعي الفكري، إضافة إلى تحديد مستجدات 

ألابحاث العلمية لتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب والشابات، فيما سيشهد امللتقى مشاركة نخبة من املتحدثين 

تقى إلى وسيتطرق املل ”.دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري “ملهنيين املتخصصين والخبراء في ألاكاديميين وا

جهود اململكة في تعزيز الوعي الفكري، ودور الجامعات وعضوات هيئة التدريس في تعزيز الوعي الفكري، وتجربة 

ة، باإلضافة إلى دور الخدمة الاجتماعية جامعة ألاميرة نورة في رفع الوعي الفكري لدى الطالبات ومنسوبات الجامع

وتوجهاتها املستقبيلة في تعزيز الوعي الفكري، واملهددات وألاخطار على الشباب، وأثر استخدام وسائل التواصل 

وأفادت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جميلة  الاجتماعي على القيم وألامن الفكري لدى الطالبات.

، وهي تؤمن أن ثروتها ألاولى ال يعادلها ثروة 2030أن املبادرة ماهي إال انطالقة لرؤية اململكة  بنت محمد اللعبون،

مهما بلغت في شعب طموح معظمه من الشباب فهو فخر بالدنا وضمان مستقبلها، مشيرة إلى دور الخدمة 

جتمع هددات ألامن وتوعية املالاجتماعية كمهنة تسعى لتحقيق ألامن والاستقرار والتقدم وتساهم في الكشف عن م

 بهذه املهددات ملحاولة التخفيف منها على جميع أفراد املجتمع.

http://www.faifaonline.net/portal/2016/11/13/311021.html
http://www.faifaonline.net/portal/2016/11/13/311021.html
http://www.pnu.edu.sa/arr/Conferences/SocialForum/Pages/About/Overview.aspx
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 م 2016 نوفمبر 14-هـ 1438 صفر 14 اإلثنين

سالمة "تتعاون مع جامعة األمرية نورة إلطالق برنامج  "اهلل يعطيك خريها"
 "أسرتي 

أقرت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن تدشين عالقة تعاون مع جمعية ألاطفال املعوقين ممثلة في املبادرة 

 طلقهستالذي ” سالمة أسرتي“وذلك بتفعيل البرنامج التوعوي ” هللا يعطيك خيرها” الوطنية للسياقة ألامنة 

 املبادرة بالتعاون مع الجامعة قريبا.

وقد اوضحت معالي د. هدى بنت محمد العميل مدير جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن أن الجامعة ستدشن 

سالمة “عالقة تعاون مع جمعية الاطفال املعوقين ملساندة مبادرة هللا يعطيك خيرها وتفعيل البرنامج التوعوي 

 برنامج النسائي املتفق عليه وتقوم به الجامعة واملبادرة.من خالل ال” أسرتي

وقد اعرب املهندس عثمان الفارس عضو مجلس إدارة جمعية ألاطفال املعوقين عن سعادته بهذا التعاون من 

الجامعة مع شكره وتقديره إلدارة الجامعة برئاسة معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل مديرة الجامعة وكافة 

على تفاعلهم وموافقتهم للمشاركة في البرنامج واملبادرة والتعاون ” سالمة أسرتي“كات في البرنامج التوعوي املشار 

 مع الجمعية.

وقال: إن جامعة ألاميرة نورة هي واحدة من أهم الصروح التعليمية والعلمية في اململكة واملنطقة ولها دور كبير في 

عودية فضال عن دورها البحثي والاجتماعي في اململكة واشار إلى أن تعاون تعظيم ورفع الكفاءة العلمية للمرأة الس

الجامعة مع الجمعية في مبادراتها سيسهم في تعزيز البرامج واملبادرات التي تسعى إلى توعية املجتمع بمختلف فئاته 

 وأنواعه خاصة وأن املرأة له الدور الرئيس ي واملؤثر في املجتمع.

أهدافه بالحد من الحوادث وتوعية كافة أفراد ألاسرة بخطورة ” سالمة أسرتي“ق برنامج وأعرب عن أمله أن يحق

إهمال أفرادها وسائل السالمة داخل وخارج السيارة وسيكون لألم دور محوري في رسالة البرنامج التوعوية وفق 

ة مستمرة وتسبب عمل إعالمي وتوعوي مهم وجديد في طرحه الجدير بالذكر أن الحوادث تضرب ألاسر وبصور 

 مآس ي مؤملة مما يؤثر على حالة أفرادها في نواحي نفسية واجتماعية واقتصادية .

http://www.faifaonline.net/portal/2016/11/14/311328.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.faifaonline.net/portal/2016/11/14/311328.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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أطلقتها منذ أكثر من عامين جمعية ألاطفال املعوقين بالتعاون مع وزارة ” هللا يعطيك خيرها“يذكر أن مبادرة 

 نظمة السالمة املرورية وتعزيز الوعي املجتمعيالداخلية ممثلة باإلدارة العامة للمرور، وتهدف الحملة إلى التوعية بأ

 بالقوانين املرورية وتحفيزهم على الالتزام بها.
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 م 2016 نوفمبر 16-هـ 1438 صفر 16 األربعاء

للعناية باألطفال ذوي االحتياجات  "أنا متمكن"جامعة نورة تطلق مبادرة 
 اخلاصة

لرحمن، وهو أحد فرق وحدة من كلية الصحة وعلوم التأهيل بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدا” تمكين“نظم فريق 

املبادرات ألاكاديمية واملشروعات املجتمعية بكلية الصحة وعلوم التأهيل، مبادرة )أنا متمكن( في مركز أبطال 

  املعرفة ملدة شهر.

ويعتني مركز أبطال املعرفة بتدريب وتعليم وتأهيل ألاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة للوصول بهم الي مستوى 

على الاعتماد على أنفسهم، وذلك من خالل أركان مختلفة تعينهم على أداء مهامهم اليومية باستقاللية من القدرة 

  معتمدين على انفسهم، بطريقة مسلية، حيث جاءت ألاركان مزينة وملونة، بحيث يختلف كل ركن عن آلاخر.

ادرة تحقق رؤية ورسالة الكلية في وأوضحت عميدة كلية الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة لينا فهمي حماد أن املب

نشر وتعزيز العمل التطوعي لدى طالبات كلية الصحة وعلوم التأهيل ، منوهة بجهود الطالبات التي جعلت من 

 لألعمال التطوعية .
ً
 الكلية رائدة وأنموذجا

 

 

 

 

 

 

http://www.faifaonline.net/portal/2016/11/15/311660.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.faifaonline.net/portal/2016/11/15/311660.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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 م 2016 نوفمبر 14-هـ 1438 صفر 14 اإلثنين

دور اخلدمة االجتماعية "باب التسجيل مبلتقى  جامعة األمرية نورة تفتح
 "والوعي الفكري

لخدمة دور ا“دعت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الخدمة الاجتماعية الراغبين في حضور ملتقى 

هـ التسجيل على بوابة الجامعة إلالكترونية عبر 1438/  3/ 6الذي سيقام يوم الاثنين ” الاجتماعية والوعي الفكري 

  ، .http://www.pnu.edu.sa/arr/Conferences/SocialForum/Pages/About/Overview.aspxالرابط: 

ويهدف امللتقى الذي يستمر ثالثة أيام إلى تعزيز الوعي الفكري والتوجهات املستقبلية لدى الشباب، والتعريف 

بجهود اململكة في تعزيز وحماية الوعي الفكري ملواطنيها ومهددات الوعي الفكري، إضافة إلى تحديد مستجدات 

تعزيز الوعي الفكري لدى الشباب والشابات، فيما سيشهد امللتقى مشاركة نخبة من املتحدثين ألابحاث العلمية ل

تقى إلى وسيتطرق املل ”.دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري “ألاكاديميين واملهنيين املتخصصين والخبراء في 

 في تعزيز الوعي الفكري، وتجربة جهود اململكة في تعزيز الوعي الفكري، ودور الجامعات وعضوات هيئة التدريس

جامعة ألاميرة نورة في رفع الوعي الفكري لدى الطالبات ومنسوبات الجامعة، باإلضافة إلى دور الخدمة الاجتماعية 

وتوجهاتها املستقبيلة في تعزيز الوعي الفكري، واملهددات وألاخطار على الشباب، وأثر استخدام وسائل التواصل 

وأفادت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جميلة  م وألامن الفكري لدى الطالبات.الاجتماعي على القي

، وهي تؤمن أن ثروتها ألاولى ال يعادلها ثروة 2030بنت محمد اللعبون، أن املبادرة ماهي إال انطالقة لرؤية اململكة 

ا، مشيرة إلى دور الخدمة مهما بلغت في شعب طموح معظمه من الشباب فهو فخر بالدنا وضمان مستقبله

الاجتماعية كمهنة تسعى لتحقيق ألامن والاستقرار والتقدم وتساهم في الكشف عن مهددات ألامن وتوعية املجتمع 

 بهذه املهددات ملحاولة التخفيف منها على جميع أفراد املجتمع.

http://mmlaaka.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d9%85/
http://mmlaaka.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d9%85/
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 م 2016 نوفمبر 1-هـ 1438 صفر 1 الثالثاء

يف تعليم الرياضيات يرفع مستوى الطالب « االنفوجرافيك"دراسة: دمج 
14% 

 

” ر الرقميمعلم العص“في امللتقى التربوي الثاني للمعلم  ألاستاذة لولوة بنت علي الدهيم شاركت املدربة الدولية

بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في قسم تقنيات التعليم في والذي نظمته، يوم أمس، كلية التربية 

 .قاعة املؤتمرات بالجامعة بحضور مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل

وعرضت الدهيم خالل امللتقى ورقة عمل بعنوان )بحث أثر دمج الانفوجرافيك في منهج الرياضيات على تحصيل 

 .ة املحاضرات بجامعة الاميرة نورة بالرياضطالبات الصف الثاني متوسط( بقاع

وأوضحت الدهيم أن علم إلانفوجرافيك فّن تحويل البيانات واملعلومات واملفاهيم املعقدة الى صور ورسوم يمكن 

فهمها واستيعابها بوضوح وتشويق، وهو أسلوب يتميز بعرض املعلومات املعقدة والصعبة بطريقة سلسة وواضحة 

ت الى دمج علم إلانفوجرافيك في منهج مادة الرياضيات، وقد بدأت الفكرة منذ فترة وعملت للقارئ، ولهذا سعي

 .على تنفيذها بشكل تدريجي حيث بدأت بعمل تصاميم الانفوجرافيك من أجل تطبيقها في املنهج

وتابعت أنها استخدمت في الدراسة املنهج التجريبي حيث قسمت العينة إلى مجموعتين؛ مجموعة تجريبية درست 

فصال من املنهج في مادة الرياضيات باستخدام علم إلانفوجرافيك، أما املجموعة الضابطة درست الفصل نفسه 

 .باستخدام الطريقة التقليدية

http://mobile.twasul.info/579530/
http://mobile.twasul.info/579530/
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تج عنه تقدم ملحوظ في املجموعة التجريبية من ناحية التحصيل وخضعت املجموعتان الختبار تحصيلي ون

لصالح املجموعة التجريبية كما لوحظ  %14للطالبات ومتوسط عالماتهم حيث رصد فارق بين املجموعتين 

 .تحسن في إقبالهم على املادة

 إلانفوجرافيك في واشارت الدهيم إلى أن الدراسة قدمت بعض التوصيات أهمها حث املعلمين على استخدام علم

تدريس مادة الرياضيات، كما اقترحت الدراسة إجراء عدد من الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية 

 .والتي تخص تدريس الرياضيات باستخدام علم إلانفوجرافيك نموذج من النماذج املطبقة

 وفائزة بجائزة 
ً
التميز في اململكة، وجائزة حمدان بن راشد آل يذكر أن لولوة بنت علي الدهيم مدربة محترفة دوليا

 .مكتوم لألداء التعليمي املتميز، كما فازت بمسابقة ألاكاديمية العربية للتعليم إلالكتروني وبجائزة مايكروسوفت
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 حماسبات املستقبل
بحكم عملي كرئيسة لقسم املحاسبة بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، أملس بشكل يومي مدى شغف 

هنة ذكورية ا مواهتمام الطالبات بمهنة املحاسبة وهي املهنة التي ارتبطت تاريخيا بالرجل، حيث ينظر الكثير أنه

  ويرى البعض أنه من املحتمل أن يكون ذلك مؤشرا لعدم الثقة بإمكانات املرأة املحاسبة مقارنة باملحاسب الرجل.

إن دخول املحاسبات السعوديات إلى املجال املنهي للمحاسبة بشكل عام والختبارات الزمالة بشكل خاص يعتبر 

علق باالعتقاد السائد بتواضع إمكانات املحاسبات السعوديات، فإن حديثا نوعا ما مقارنة بالرجال، وأما ما يت

ذلك غير صحيح، حيث من خالل تدريسنا بالجامعة نجد أن الطالبة السعودية التزامها كبير وجهودها كبيرة 

وبإمكانها أن تنافس وتتفوق على الطالب. ومن خالل حضوري مؤخرا ألحد الجلسات الحوارية مع طالبات جامعة 

( طالبة ونسبة 200ميرة نورة بنت عبدالرحمن الستعراض ما تحتاجه محاسبات املستقبل، حضر ما يقارب )ألا 

الحضور ألاعلى كان من طالبات قسم املحاسبة والبقية من طالبات كلية الترجمة والعلوم والتربية وإلادارة 

  وألاعمال، وكان الحضور متميزا وواعيا وطموحا ومتعطشا للنجاح والتميز.

إن مهنة املحاسبة كغيرها من املهن كالطب والهندسة لها دورها ومكانتها وأهميتها في املجتمعات املتطورة، فقد 

أفردت لها دراسات متخصصة في الجامعات لتدريس أصولها وقواعدها وأسست لها جمعيات مهنية محلية ودولية 

كانت تشبه غيرها من املهن ألاخرى من حيث أهمية  تعقد الامتحانات التأهيلية لعضويتها، إن مهنة املحاسبة وإن

الدور الذي تقوم به في املجتمع، إال أنها تختلف عنها من حيث أصولها وقواعدها، فاملحاسبة علم اصطالحي، 

http://www.maaal.com/archives/20161113/82888
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غرضه قياس الوضع املالي ونتائج العمليات لنشاط اقتصادي. واملحاسب هو شخص درس علم املحاسبة أو 

 ي معرفة مبادئ املحاسبة.هد والكليات والجامعات فهذه الخطوة ألاولى فتخصص املحاسبة في املعا

إن الطلب على خريج وخريجة املحاسبة مرتفع جدا، ونحن في اململكة العربية السعودية نستورد الكثير من املوارد 

لكل لسواء، و ذات العالقة بمهنة املحاسبة، فمن الطبيعي أن يكون هناك حاجة للمحاسبين واملحاسبات على حد ا

حاسبة هو القرار الصحيح بال شك، حيث  ُمهتم باملسار الوظيفي للُمحاسبة حصوله
ُ
على درجة أكاديمية في علم امل

  تعد أولى املراحل للراغب بأن يصبح محاسبا.

ثانيا: الالتحاق بالعمل كمحاسب واكتساب بعض الخبرة العملية، والتعرف على ابجديات علم املحاسبة من ناحية 

تطبيقية والبعد عن النظريات، حيث من الضروري أن يتسلح بمهارات عديدة من بينها علم الحاسوب وتطبيقاتها 

املتعلقة بعلم املحاسبة واتقان اللغة إلانجليزية والتحلي باألمانة والطموح والرغبة في تطوير الذات، وأن يكون 

  يبة املبيعات والقانون التجاري.دخل وضر املحاسب ملما بالقوانين املتصلة بعمل املحاسب كضريبة ال

ملتماشية ا وليتميز املحاسب، باإلضافة لسنوات الخبرة، التزود بالشهادات املهنية وحضور الدورات املتخصصة

مع مجاله املنهي، فهناك العديد من الشهادات املهنية املتعلقة باإلدارة املالية واملحاسبة وال يتسع املجال لعرضها 

، CMA، املحاسب إلاداري املعتمد CFA، املحلل املالي املعتمد CPAمنها: املحاسب القانوني املعتمد  هنا وأذكر 

، ولعلني أقدم ACCAالبريطانية للمحاسبين  ، الزمالةDIPIFRS، دبلوم املعايير الدولية CIAاملعتمد  املراجع الداخلي

  ملخص عن أهم شهادتين في هذا املجال:

، وهي شهادة تصدر عن معهد املحاسبيين القانونيين املعتمدين بالواليات CPAاملعتمد  ( املحاسب القانوني1

املتحدة الامريكية، أما شروط التقدم للحصول على هذه الشهادة فهي بسيطة، أوال أن يكون الشخص حاصال 

بر هذه الشهادة على مؤهل جامعي، درجة البكالوريوس، وخبرة عملية ال تقل عن عامين في مجال التدقيق. وتعت

خاصة للعاملين في مجال التدقيق الخارجي والداخلي واملحاسبين بالشركات والبنوك واملدراء املاليون ورؤساء 

إدارات الحسابات العاملون في قطاع التمويل بالقطاع الحكومي والخاص و خريجي كليات التجارة، وهذه الشهادة 

عقد في الواليات املتحدة والعديد من الدول. تكسب هذه الشهادة ليست بمعنى الدورة بل هو عبارة عن امتحان ي

 وظيفية متميزة.
ً
 سمعة عاملية في مجال التدقيق لحاملها، وتوفر فرصا
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، وتصدر كسابقتها من الواليات املتحدة الامريكية من املعهد ألامريكي للمحاسبين CMA( املحاسب إلاداري املعتمد 2

ر يشترط الحصول على مؤهل جامعي، درجة البكالوريوس، في نفس املجال وخبرة إلاداريين، وللتسجيل لالختبا

عملية ال تقل عن عامين في مجال املحاسبة إلادارية أو إلادارة املالية، إن هذه الشهادة صممت للمدراء املاليون 

 الاستثمار.قطاع البنوك و وكافة املتخصصين والعاملين في مجال املحاسبة واملراجعة والتدقيق املالي وإلاداريون في

وتعتبر أهم مزايا هذه الشهادة اعتالء مناصب إدارية عليا سواء في جهات أعمالهم وزيادة املعرفة العلمية في كافة 

  فروع املحاسبة والاقتصاد والتمويل واملالية وكذلك التميز بارتفاع الرواتب.

إلى ُمحاسبين لضبط ألامور املالية بها، مهما كان مجالها  ختاما ال يوجد هناك شركة كبيرة كانت أو صغيرة ال تحتاج

فقط  مؤهله أو تخصصها، وعلى جميع الشركات الاستثمار في خريجات املحاسبة، فاملحاسبة السعودية ليست

 لسد الاحتياجات الوظيفية لهذه املهنة، بل برفع مستواها بما يتوافق مع التطورات والتقنيات الجديدة.
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 م 2016 نوفمبر 18-هـ 1438 صفر 18 الجمعة

جملس الغرف السعودية ينظم دورات تدريبية لطالبات القانون جبامعة 
 نورة االمرية

ن ي مجال القانو بدأ مجلس الغرف السعودية ممثال في اللجنة الوطنية للمحامين في تنفيذ دورات تدريبية ف

والاستشارات لطالبات القانون بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ملدة شهرين، وذلك بهدف تعزيز قدراتهن 

 املعرفية في شتى مجاالت العمل القانوني، فضال عن تهيئتهن لسوق العمل للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.

ج، إلى أن الدورة تقام 
َ
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية املحامي/ عبد هللا الفال

تحت اشراف نخبة من الخبراء واملختصين في املجال القانوني، حيث تتضمن عدة مواضيع من أبرزها الجوانب 

حيث أصول املحاكمات وإجراءات التقاض ي أمام  املعرفية والنظرية في مجال املحاماة والاستشارات القانونية من

املحاكم، ورفع وتنمية مهارة الترافع، فضال عن اخالقيات املهنة، والصياغة القانونية للمستندات والعقود، وغيرها 

 من أساسيات مهنة املحاماة.

في إطار املسئولية  كما نوه مدير إلادارة القانونية باملجلس املستشار/ فهد العمري إلى أن هذه الدورة تأتي

الاجتماعية ملجلس الغرف السعودية للمساهمة في تنمية وتطوير قدرات طالبات القانون، معربا عن أمله بأن 

تسهم هذه الدورة في اعداد جيل قانوني مؤهل ومدرب تدريبا متكامال، وذلك ملا للدورة من أثر إيجابي في تعزيز 

  رفهن في هذا املجال.املهارات القانونية واثراء خبراتهن ومعا

 

 

 

 

 

http://www.maaal.com/archives/20161117/83112
http://www.maaal.com/archives/20161117/83112
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 ألف طالبة 11تهدف تس

 التوعوية جبامعة األمرية "نرباس"ليات انطالق فعا
 

تستعد أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات ومديرية منطقة الرياض ملكافحة املخدرات بالتعاون مع جامعة 

ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، إلطالق املرحلة الثانية من الحملة التوعوية التثقيفية للمشروع الوطني للوقاية من 

 )نبراس(.املخدرات 

هـ ملدة عام دراس ي كامل وتنقسم إلى جزئين: جزء في النصف 18/1/1438وبدأت املرحلة ألاولى يوم ألاربعاء املوافق  

هـ، بينما يبدأ الجزء الثاني من الحملة مع بداية الفصل 20/4/1438ألاول من العام الدراس ي ينتهي يوم ألاربعاء 

 الثاني وتستمر لنهاية العام الدراس ي.

وأكدت مديرة إدارة البرامج النسائية هناء بنت عبدهللا الفريح، أن الحملة جاءت تفعيال ملذكرة التفاهم املبرمة  

بين اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات وجامعة ألاميرة نورة لإلسهام في الحد من انتشار املخدرات بين أفراد 

ا، حيث تستهدف أكثر املجتمع، وتضم العديد من املحاضرات وورش العمل والدو 
ً
رات التدريبية، ومعرًضا متحرك

ألف طالبة، باإلضافة إلى منسوبات الجامعة من أعضاء الهيئة التعليمية وإلادارية وموظفات ألامن  11من 

 وألاخصائيات الاجتماعيات والنفسيات.

http://www.almasaronline.com/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/
http://www.almasaronline.com/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/
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ة، ال على هذه ألاعمال التوعويأن ألاصداء إلايجابية املصاحبة للحملة كان لها أثر كبير في إلاقب” الفريح“وأكدت 

وما تحمله من نشر ثقافة الوقاية وأهمية توظيف البرامج التدريبية للتعزيز القيم إلايجابية والتشجيع عليها، وذلك 

 ببناء أساس متين من سواعد املرأة.

ملجتمع اوبّينت أن جميع الفعاليات تصب في نطاق حماية وتثقيف ووقاية الشباب من الجنسين بصفة خاصة، و 

السعودي عامة، من آفة املخدرات، وإكسابهم املهارات الحياتية املناسبة للتصدي لها، وخلق بيئة خالية من 

 املخدرات، وتوجيه وسائل إلاعالم وإلاعالن لتعزيز القيم والتشجيع عليها.

يس ولي العهد نائب رئ ، وبرعاية”سابك“يذكر أن املشروع الذي جاء بمبادرة الشركة الوطنية للصناعات ألاساسية 

مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، ألامير محمد بن نايف بن عبد العزيز، 

برامج متنوعة لألسرة والبحوث والدراسات وللتعليم وللشباب، وبرامج إعالمية، وبرنامج للتواصل  8يحتوي على 

ة من خالل الشبكة العاملية املعلوماتية عن املخدرات )جناد(، وبرنامج الدولي مع الخبراء واملنظمات املتخصص

إلاعالم الحديث للوصول السريع ألكبر شريحة من املجتمع، وسيعطي البعد إلاقليمي والدولي لجهود اململكة في 

.
ً
 وعالجيا

ً
 وتعليميا

ً
 ووقائيا

ً
 حربها ضد املخدرات أمنيا
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 م 2016 نوفمبر 18-هـ 1438 صفر 18 الجمعة

 ملكافحة املخدرات "نرباس"انطالق املرحلة الثانية من مشروع 

طلق أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات ومديرية منطقة الرياض ملكافحة املخدرات بالتعاون مع جامعة 
ُ
ت

من الحملة التوعوية التثقيفية للمشروع الوطني للوقاية من ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن املرحلة الثانية 

 ”.نبراس“املخدرات 

جزء في  هـ ملدة عام دراس ي كامل، وتنقسم إلى جزئين :1438/ 1/ 18وبدأت املرحلة ألاولى يوم ألاربعاء املوافق 

هـ، بينما يبدأ الجزء الثاني من الحملة مع بداية 1438/ 4/ 20النصف ألاول من العام الدراس ي ينتهي يوم ألاربعاء 

 الفصل الثاني وتستمر لنهاية العام الدراس ي.

 ملذكرة التفاهم ا
ً
برمة ملوأكدت مديرة إدارة البرامج النسائية هناء بنت عبد هللا الفريح، أن الحملة جاءت تفعيال

بين اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات وجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن لإلسهام في الحد من انتشار املخدرات 

وأشارت إلى أنها تضم العديد من املحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية ومعرض متحرك،  بين أفراد املجتمع.

إلى منسوبات الجامعة من أعضاء الهيئة التعليمية وإلادارية  طالبة، باإلضافة 11.000حيث تستهدف أكثر من 

 وموظفات ألامن وألاخصائيات الاجتماعيات والنفسيات بالجامعة.

http://qadaya.org/23439/
http://9k.9941.yi.org/0/?url=Z3BqLm1GZFEySXhiLzA0NjQwMzA4ODE3NTYxMjI1Ny9zZWdhbWlfZWxpZm9ycC9tb2MuZ21pd3Quc2JwLy9BMyVzcHR0aA==
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وأكدت الفريح أن ألاصداء إلايجابية املصاحبة للحملة كان لها أثر كبير في إلاقبال على ألاعمال التوعوية، وما 

يف البرامج التدريبية للتعزيز القيم الايجابية والتشجيع عليها، وذلك تحمله من نشر ثقافة الوقاية وأهمية توظ

 ببناء أساس متين من سواعد املرأة فهي نصف املجتمع.

وبين أن جميع تلك الفعاليات تصب في نطاق حماية وتثقيف ووقاية الشباب من الجنسين بصفة خاصة واملجتمع 

ات الحياتية املناسبة للتصدي لها، وخلق بيئة خالية من السعودي عامة من آفة املخدرات، وإكسابهم املهار 

 املخدرات وتوجيه وسائل إلاعالم وإلاعالن لتعزيز القيم إلايجابية والتشجيع عليها.

 وبرعاية صاحب السمو امللكي” سابك“يذكر أن املشروع الذي جاء بمبادرة الشركة الوطنية للصناعات ألاساسية 

العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية ألامير محمد بن نايف بن عبد 

يحتوي على ثمانية برامج متنوعة لألسرة والبحوث والدراسات وللتعليم  –حفظه هللا  –ملكافحة املخدرات 

لعاملية لشبكة اوللشباب، وبرامج إعالمية، وبرنامج للتواصل الدولي مع الخبراء واملنظمات املتخصصة من خالل ا

، وبرنامج إلاعالم الحديث للوصول السريع ألكبر شريحة من املجتمع، باإلضافة ”جناد“املعلوماتية عن املخدرات 

 وعالجًيا.
ً
 وتعليميا

ً
 ووقائيا

ً
 إلى أنه سيعطي البعد إلاقليمي والدولي لجهود اململكة في حربها ضد املخدرات أمنيا
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 م 2016 نوفمبر 18-هـ 1438 صفر 18 الجمعة

سالمة "تتعاون مع جامعة األمرية نورة إلطالق برنامج « اهلل يعطيك خريها"
 «أسرتي

أقرت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن تدشين عالقة تعاون مع جمعية ألاطفال املعوقين ممثلة في املبادرة 

طلقة الذي ست« سالمة أسرتي»وذلك بتفعيل البرنامج التوعوي « هللا يعطيك خيرها»الوطنية للسياقة ألامنة 

  املبادرة بالتعاون مع الجامعة قريبا.

ى بنت محمد العميل مدير جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن أن الجامعة ستدشن وقد أوضحت معالي د. هد

سالمة »عالقة تعاون مع جمعية الاطفال املعوقين ملساندة مبادرة هللا يعطيك خيرها وتفعيل البرنامج التوعوي 

  من خالل البرنامج النسائي املتفق عليه وتقوم به الجامعة واملبادرة.« أسرتي

هندس عثمان الفارس عضو مجلس إدارة جمعية ألاطفال املعوقين عن سعادته بهذا التعاون من الجامعة وأعرب امل

مع شكره وتقديره إلدارة الجامعة برئاسة معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل مديرة الجامعة وكافة املشاركات 

 معية.كة في البرنامج واملبادرة والتعاون مع الجعلى تفاعلهم وموافقتهم للمشار « سالمة أسرتي»في البرنامج التوعوي 

وقال: إن جامعة ألاميرة نورة هي واحدة من أهم الصروح التعليمية والعلمية في اململكة واملنطقة ولها دور كبير في 

 ن تعظيم ورفع الكفاءة العلمية للمرأة السعودية فضال عن دورها البحثي والاجتماعي في اململكة وأشار إلى أن تعاو 

الجامعة مع الجمعية في مبادراتها سيسهم في تعزيز البرامج واملبادرات التي تسعى إلى توعية املجتمع بمختلف فئاته 

  وأنواعه خاصة أن املرأة لها الدور الرئيس ي واملؤثر في املجتمع.

ألاسرة بخطورة أهدافه بالحد من الحوادث وتوعية كافة أفراد « سالمة أسرتي»وأعرب عن أمله أن يحقق برنامج 

http://inma.net.sa/80514/
http://inma.net.sa/80514/
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إهمال أفرادها وسائل السالمة داخل وخارج السيارة وسيكون لألم دور محوري في رسالة البرنامج التوعوية وفق 

  عمل إعالمي وتوعوي مهم وجديد في طرحه.

الجدير بالذكر أن الحوادث تضرب ألاسر وبصورة مستمرة وتسبب مآس ي مؤملة مما يؤثر على حالة أفرادها في 

  سية واجتماعية واقتصادية.نواحي نف

أطلقتها منذ أكثر من عامين جمعية ألاطفال املعوقين بالتعاون مع وزارة « هللا يعطيك خيرها»يذكر أن مبادرة 

الداخلية ممثلة باإلدارة العامة للمرور، وتهدف الحملة إلى التوعية بأنظمة السالمة املرورية وتعزيز الوعي املجتمعي 

 وتحفيزهم على الالتزام بها.بالقوانين املرورية 
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 م 2016 نوفمبر 28-هـ 1438 صفر 28 اإلثنين

 ملتقى اخلدمة االجتماعية والوعي الفكري يف جامعة نورة

 

ا مللتقى )دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري( الذي سيقام  مت إلادارة العامة لإلعالم مؤتمًرا صحفيًّ
ّ
 –نظ

هـ، بإشراف الدكتورة الجوهرة الصقيه، وبحضور الدكتورة جميلة 1438ربيع ألاول  6يوم الاثنين  –بمشيئة هللا 

نورة بنت عبدالرحمن، والدكتورة حمدة الفرائض ي اللعبون عميدة كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة ألاميرة 

املشرفة العامة على امللتقى وعدد من الصحفيات، والذي سيستمر ملدة ثالثة أيام، برعاية حرم سمو ألامير محمد 

 ، ومعالي-حفظه هللا  –بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

 عة الدكتورة هدى العميل .مديرة الجام

وأوضحت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة جميلة بنت محمد 

، وهي تؤمن بأن ثروتها ألاولى ال 2030لرؤية اململكة العربية السعودية  انطالقةاللعبون أن هذه املبادرة ما هي إال 

 شعب طموح معظمه من الشباب؛ فهو فخر بالدنا وضمان مستقبلها.يعادلها ثروة مهما بلغت في 

مشيرة إلى دور الخدمة الاجتماعية كمهنة، تسعى لتحقيق ألامن والاستقرار والتقدم، وتساهم في الكشف عن 

  مهددات ألامن وتوعية املجتمع بهذه املهددات ملحاولة التخفيف منها على جميع أفراد املجتمع.

جميلة بقرار املقام السامي تأسيس وحدة للتوعية الفكرية في كل جامعة، مؤكدة أن امللتقى ونوهت الدكتورة 

 جانب من تفعيل هذه الوحدة بإثرائه بورق عمل يعزز الوعي الفكري لدى الشباب .

 وأضافت املشرفة العامة على امللتقى وكيلة الدراسات العليا الدكتورة حمدة الفرائض ي قائلة: إن الجامعة قمة

املنظومة التعليمية، وهي نهاية املطاف التعليمي النظامي بالنسبة للدارسين الطالب، لذا أولت اهتماًما لهذه الفئة 

 من املجتمع، أال وهي فئة الشباب .

 كبيًرا من املهتمين باألمن الفكري من داخل اململكة وخارجها، إذ وصل عدد املسجالت 
ً
مشيدة بأن امللتقى القى إقباال

، وإلاقبال على التسجيل مطرد حتى آلان، كما يضم مسجلين 6000امللتقى والورش التدريبية أكثر من  لحضور 

 من خارج اململكة.

http://inma.net.sa/81690/
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موضحة أن آلية التسجيل مرت بمراحل عدة عن طريق املوقع، ثم عن طريق استبيان، ومن ثم عن طريق حملة 

خرى، مثل جامعة دار العلوم وجامعة امللك انطلقت من الكلية حتى وصلت خارج أسوار الجامعة للجامعات ألا 

 الفيصل.وجامعة إلامام وجامعة اليمامة وجامعة سلطان وجامعة 

وأوضحت الدكتورة الفرائض ي أن جلسات اللقاء ستضم نخبة من املتحدثين والخبراء في مجال ألامن الفكري، 

لدكتور عبدالرحمن الهدلق، والدكتورة الجازي منهم اللواء منصور التركي، واللواء الركن الدكتور علي الرويلي، وا

الشبيكي، والدكتورة نجالء املبارك، والدكتور عبدهللا الرشود، والدكتور عبدهللا الجاسر، والدكتورة سلمى 

 الدوسري، والدكتورة سارة الخمش ي .

ى تحديات عصيبة علواستطردت الفرائض ي قائلة: إن أهم ما يميز هذا امللتقى أن الوعي الفكري املعاصر يواجه 

ا ينعكس أثره على املجتمع، ات مشيرة إلى أن تصرف ألاصعدة كافة؛ إذ يجسد تعزيز الوعي الفكري مشروًعا وطنيًّ

الفرد تستمد من أوعيته الثقافية، وتستند إلى أرصدته الفكرية والاعتقادية، مؤكدة ضرورة التعامل مع املشكالت 

ظهر في أشكال جديدة بحكمة وبأساليب مدروسة، وأفكار بعيدة عن التنابذ املجتمعية املتجددة باستمرار، التي ت

والتعصب، وأن يستمع الجميع لبعضهم، وتكون الحلول وألافكار جميعها في ركب خدمة املجتمع الذي هو ركيزة 

 الوطن .

تهدف فة، وتسورش تدريبية في اليوم الثالث للنساء فقط، تغطي مواضيع مختل 6واستطردت الفرائض ي بأن هناك 

 شرائح مختلفة، منها الطالبات والاخصائيات الاجتماعيات وأعضاء هيئة التدريس .

( ورش تدريبية في 6واستطردت الفرائض ي بأن كلية الخدمة الاجتماعية استقطبت مدربات معتمدات لتقديم )

 كبيًرا من ِقبل املختصات واملهتمات
ً
ك باملجال الاجتماعي، وكذل مجال الوعي الفكري، ووجدت هذه الورش تسجيال

منسوبات الجامعة من أعضاء الهيئة التعليمية وإلادارية والطالبات، لتعزز الورش التدريبية مسؤولية املشاركين 

 تجاه قضايا مجتمعهم املحلية، إضافة إلى تعميق الوعي الفكري لدى طالبات الجامعة.

 مشيرة إلى أن عناوين ورش العمل على النحو آلاتي:

 ورشة تدريبية بعنوان الحصانة الفكرية بين مكانة الفكر وقوى العقل، وتستهدف الطالبات. -1
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 ، وتستهدف الطالبات2030ورشة عمل بعنوان الوعي الفكري ورؤية  -2

دور عضو هيئة التدريس في تعزيز الوعي الفكري باستخدام مهارات التفكير الناقد، استهدفت أعضاء هيئة  -3

 حكمهم.التدريس وَمن في 

 وان مواقع التواصل الاجتماعي بين ألامن والخوف، وتستهدف طالبات الجامعة.بعن عمل ورشة -4 

 ورشة تدريبية بعمل استثمار التطوع لتحقيق الوعي الفكري، وتستهدف طالبات الجامعة. -5

ختصاصيات ورشة تدريبية بعنوان الاختصاص ي الاجتماعي ودوره في ألامن الفكري، واسُتهدف فيها الا  -6

 الاجتماعيات.
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 م 2016 نوفمبر 16-هـ 1438 صفر 16 األربعاء

سالمة "تتعاون مع جامعة األمرية نورة إلطالق برنامج  "اهلل يعطيك خريها"
  "أسرتي 

أقرت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن تدشين عالقة تعاون مع جمعية ألاطفال املعوقين ممثلة في املبادرة 

 طلقهستالذي ” سالمة أسرتي“وذلك بتفعيل البرنامج التوعوي ” هللا يعطيك خيرها” الوطنية للسياقة ألامنة 

 املبادرة بالتعاون مع الجامعة قريبا.

ى بنت محمد العميل مدير جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن أن الجامعة ستدشن وقد اوضحت معالي د. هد

سالمة “عالقة تعاون مع جمعية الاطفال املعوقين ملساندة مبادرة هللا يعطيك خيرها وتفعيل البرنامج التوعوي 

 من خالل البرنامج النسائي املتفق عليه وتقوم به الجامعة واملبادرة.” أسرتي

املهندس عثمان الفارس عضو مجلس إدارة جمعية ألاطفال املعوقين عن سعادته بهذا التعاون من  أعربوقد 

الجامعة مع شكره وتقديره إلدارة الجامعة برئاسة معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل مديرة الجامعة وكافة 

التعاون اركة في البرنامج واملبادرة و على تفاعلهم وموافقتهم للمش” سالمة أسرتي“املشاركات في البرنامج التوعوي 

 مع الجمعية.

وقال: إن جامعة ألاميرة نورة هي واحدة من أهم الصروح التعليمية والعلمية في اململكة واملنطقة ولها دور كبير في 

ون اتعظيم ورفع الكفاءة العلمية للمرأة السعودية فضال عن دورها البحثي والاجتماعي في اململكة واشار إلى أن تع

http://www.enjjaz.com/news.php?action=show&id=23619
http://www.enjjaz.com/news.php?action=show&id=23619
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الجامعة مع الجمعية في مبادراتها سيسهم في تعزيز البرامج واملبادرات التي تسعى إلى توعية املجتمع بمختلف فئاته 

 وأنواعه خاصة وأن املرأة له الدور الرئيس ي واملؤثر في املجتمع.

ألاسرة بخطورة  أهدافه بالحد من الحوادث وتوعية كافة أفراد” سالمة أسرتي“وأعرب عن أمله أن يحقق برنامج 

إهمال أفرادها وسائل السالمة داخل وخارج السيارة وسيكون لألم دور محوري في رسالة البرنامج التوعوية وفق 

عمل إعالمي وتوعوي مهم وجديد في طرحه الجدير بالذكر أن الحوادث تضرب ألاسر وبصورة مستمرة وتسبب 

 واقتصادية.ية واجتماعية مآس ي مؤملة مما يؤثر على حالة أفرادها في نواحي نفس

أطلقتها منذ أكثر من عامين جمعية ألاطفال املعوقين بالتعاون مع وزارة ”هللا يعطيك خيرها“يذكر أن مبادرة 

الداخلية ممثلة باإلدارة العامة للمرور، وتهدف الحملة إلى التوعية بأنظمة السالمة املرورية وتعزيز الوعي املجتمعي 

 فيزهم على الالتزام بها.بالقوانين املرورية وتح
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 م 2016 نوفمبر 16-هـ 1438 صفر 16 األربعاء

سالمة "تتعاون مع جامعة األمرية نورة إلطالق برنامج  "اهلل يعطيك خريها"
  "أسرتي 

أقرت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن تدشين عالقة تعاون مع جمعية ألاطفال املعوقين ممثلة في املبادرة 

طلقة الذي ست” سالمة أسرتي“وذلك بتفعيل البرنامج التوعوي ” هللا يعطيك خيرها” الوطنية للسياقة ألامنة 

 املبادرة بالتعاون مع الجامعة قريبا.

ى بنت محمد العميل مدير جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن أن الجامعة ستدشن وقد اوضحت معالي د. هد

سالمة “عالقة تعاون مع جمعية الاطفال املعوقين ملساندة مبادرة هللا يعطيك خيرها وتفعيل البرنامج التوعوي 

 من خالل البرنامج النسائي املتفق عليه وتقوم به الجامعة واملبادرة.” أسرتي

املهندس عثمان الفارس عضو مجلس إدارة جمعية ألاطفال املعوقين عن سعادته بهذا التعاون من وقد اعرب 

الجامعة مع شكره وتقديره إلدارة الجامعة برئاسة معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل مديرة الجامعة وكافة 

التعاون اركة في البرنامج واملبادرة و على تفاعلهم وموافقتهم للمش” سالمة أسرتي“املشاركات في البرنامج التوعوي 

 مع الجمعية.

وقال: إن جامعة ألاميرة نورة هي واحدة من أهم الصروح التعليمية والعلمية في اململكة واملنطقة ولها دور كبير في 

ون اتعظيم ورفع الكفاءة العلمية للمرأة السعودية فضال عن دورها البحثي والاجتماعي في اململكة واشار إلى أن تع

الجامعة مع الجمعية في مبادراتها سيسهم في تعزيز البرامج واملبادرات التي تسعى إلى توعية املجتمع بمختلف فئاته 

 وأنواعه خاصة وأن املرأة له الدور الرئيس ي واملؤثر في املجتمع.

http://www.ynbu.com/15/11/2016/130491/
http://www.ynbu.com/15/11/2016/130491/
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ألاسرة بخطورة  أهدافه بالحد من الحوادث وتوعية كافة أفراد” سالمة أسرتي“وأعرب عن أمله أن يحقق برنامج 

إهمال أفرادها وسائل السالمة داخل وخارج السيارة وسيكون لألم دور محوري في رسالة البرنامج التوعوية وفق 

عمل إعالمي وتوعوي مهم وجديد في طرحه الجدير بالذكر أن الحوادث تضرب ألاسر وبصورة مستمرة وتسبب 

 واقتصادية.ية واجتماعية مآس ي مؤملة مما يؤثر على حالة أفرادها في نواحي نفس

منذ أكثر من عامين جمعية ألاطفال املعوقين بالتعاون مع وزارة  أطلقتها”هللا يعطيك خيرها“يذكر أن مبادرة 

الداخلية ممثلة باإلدارة العامة للمرور، وتهدف الحملة إلى التوعية بأنظمة السالمة املرورية وتعزيز الوعي املجتمعي 

 بالقوانين املرورية وتحفيزهم على الالتزام بها.
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 م 2016 نوفمبر 16-هـ 1438 صفر 16 األربعاء

سالمة "تتعاون مع جامعة األمرية نورة إلطالق برنامج  "اهلل يعطيك خريها"
  "أسرتي 

أقرت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن تدشين عالقة تعاون مع جمعية ألاطفال املعوقين ممثلة في املبادرة 

طلقة الذي ست” سالمة أسرتي“وذلك بتفعيل البرنامج التوعوي ” هللا يعطيك خيرها” الوطنية للسياقة ألامنة 

 املبادرة بالتعاون مع الجامعة قريبا.

هدى بنت محمد العميل مدير جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن أن الجامعة ستدشن وقد اوضحت معالي د. 

سالمة “عالقة تعاون مع جمعية الاطفال املعوقين ملساندة مبادرة هللا يعطيك خيرها وتفعيل البرنامج التوعوي 

 من خالل البرنامج النسائي املتفق عليه وتقوم به الجامعة واملبادرة.” أسرتي

ب املهندس عثمان الفارس عضو مجلس إدارة جمعية ألاطفال املعوقين عن سعادته بهذا التعاون من وقد اعر 

الجامعة مع شكره وتقديره إلدارة الجامعة برئاسة معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل مديرة الجامعة وكافة 

لتعاون مشاركة في البرنامج واملبادرة واعلى تفاعلهم وموافقتهم لل” سالمة أسرتي“املشاركات في البرنامج التوعوي 

 مع الجمعية.

وقال: إن جامعة ألاميرة نورة هي واحدة من أهم الصروح التعليمية والعلمية في اململكة واملنطقة ولها دور كبير في 

عاون تتعظيم ورفع الكفاءة العلمية للمرأة السعودية فضال عن دورها البحثي والاجتماعي في اململكة واشار إلى أن 

http://alkssr.com/portal/?p=82447
http://alkssr.com/portal/?p=82447
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الجامعة مع الجمعية في مبادراتها سيسهم في تعزيز البرامج واملبادرات التي تسعى إلى توعية املجتمع بمختلف فئاته 

 وأنواعه خاصة وأن املرأة له الدور الرئيس ي واملؤثر في املجتمع.

اد ألاسرة بخطورة أهدافه بالحد من الحوادث وتوعية كافة أفر ” سالمة أسرتي“وأعرب عن أمله أن يحقق برنامج 

إهمال أفرادها وسائل السالمة داخل وخارج السيارة وسيكون لألم دور محوري في رسالة البرنامج التوعوية وفق 

عمل إعالمي وتوعوي مهم وجديد في طرحه الجدير بالذكر أن الحوادث تضرب ألاسر وبصورة مستمرة وتسبب 

 واقتصادية.فسية واجتماعية مآس ي مؤملة مما يؤثر على حالة أفرادها في نواحي ن

أطلقتها منذ أكثر من عامين جمعية ألاطفال املعوقين بالتعاون مع وزارة ”هللا يعطيك خيرها“يذكر أن مبادرة 

الداخلية ممثلة باإلدارة العامة للمرور، وتهدف الحملة إلى التوعية بأنظمة السالمة املرورية وتعزيز الوعي املجتمعي 

 تحفيزهم على الالتزام بها.بالقوانين املرورية و 
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 م 2016 نوفمبر 16-هـ 1438 صفر 16 األربعاء

سالمة "تتعاون مع جامعة األمرية نورة إلطالق برنامج  "اهلل يعطيك خريها"
  "أسرتي 

أقرت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن تدشين عالقة تعاون مع جمعية ألاطفال املعوقين ممثلة في املبادرة 

طلقة الذي ست” سالمة أسرتي“وذلك بتفعيل البرنامج التوعوي ” هللا يعطيك خيرها” الوطنية للسياقة ألامنة 

 املبادرة بالتعاون مع الجامعة قريبا.

هدى بنت محمد العميل مدير جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن أن الجامعة ستدشن وقد اوضحت معالي د. 

سالمة “عالقة تعاون مع جمعية الاطفال املعوقين ملساندة مبادرة هللا يعطيك خيرها وتفعيل البرنامج التوعوي 

 من خالل البرنامج النسائي املتفق عليه وتقوم به الجامعة واملبادرة.” أسرتي

املهندس عثمان الفارس عضو مجلس إدارة جمعية ألاطفال املعوقين عن سعادته بهذا التعاون من  بأعر وقد 

الجامعة مع شكره وتقديره إلدارة الجامعة برئاسة معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل مديرة الجامعة وكافة 

لتعاون مشاركة في البرنامج واملبادرة واعلى تفاعلهم وموافقتهم لل” سالمة أسرتي“املشاركات في البرنامج التوعوي 

 مع الجمعية.

http://www.ow-news.com/2403678.html
http://www.ow-news.com/2403678.html
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وقال: إن جامعة ألاميرة نورة هي واحدة من أهم الصروح التعليمية والعلمية في اململكة واملنطقة ولها دور كبير في 

عاون تتعظيم ورفع الكفاءة العلمية للمرأة السعودية فضال عن دورها البحثي والاجتماعي في اململكة واشار إلى أن 

الجامعة مع الجمعية في مبادراتها سيسهم في تعزيز البرامج واملبادرات التي تسعى إلى توعية املجتمع بمختلف فئاته 

 وأنواعه خاصة وأن املرأة له الدور الرئيس ي واملؤثر في املجتمع.

اد ألاسرة بخطورة أهدافه بالحد من الحوادث وتوعية كافة أفر ” سالمة أسرتي“وأعرب عن أمله أن يحقق برنامج 

إهمال أفرادها وسائل السالمة داخل وخارج السيارة وسيكون لألم دور محوري في رسالة البرنامج التوعوية وفق 

عمل إعالمي وتوعوي مهم وجديد في طرحه الجدير بالذكر أن الحوادث تضرب ألاسر وبصورة مستمرة وتسبب 

 واقتصادية.فسية واجتماعية مآس ي مؤملة مما يؤثر على حالة أفرادها في نواحي ن

أطلقتها منذ أكثر من عامين جمعية ألاطفال املعوقين بالتعاون مع وزارة ”هللا يعطيك خيرها“يذكر أن مبادرة 

الداخلية ممثلة باإلدارة العامة للمرور، وتهدف الحملة إلى التوعية بأنظمة السالمة املرورية وتعزيز الوعي املجتمعي 

 تحفيزهم على الالتزام بها.بالقوانين املرورية و 
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 م 2016 نوفمبر 16-هـ 1438 صفر 16 األربعاء

سالمة "تتعاون مع جامعة األمرية نورة إلطالق برنامج  "اهلل يعطيك خريها"
  "أسرتي 

أقرت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن تدشين عالقة تعاون مع جمعية ألاطفال املعوقين ممثلة في املبادرة 

 طلقهستالذي ” سالمة أسرتي“وذلك بتفعيل البرنامج التوعوي ” هللا يعطيك خيرها” الوطنية للسياقة ألامنة 

 املبادرة بالتعاون مع الجامعة قريبا.

ى بنت محمد العميل مدير جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن أن الجامعة ستدشن وقد اوضحت معالي د. هد

سالمة “عالقة تعاون مع جمعية الاطفال املعوقين ملساندة مبادرة هللا يعطيك خيرها وتفعيل البرنامج التوعوي 

 من خالل البرنامج النسائي املتفق عليه وتقوم به الجامعة واملبادرة.” أسرتي

املهندس عثمان الفارس عضو مجلس إدارة جمعية ألاطفال املعوقين عن سعادته بهذا التعاون من وقد اعرب 

الجامعة مع شكره وتقديره إلدارة الجامعة برئاسة معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل مديرة الجامعة وكافة 

التعاون اركة في البرنامج واملبادرة و على تفاعلهم وموافقتهم للمش” سالمة أسرتي“املشاركات في البرنامج التوعوي 

 مع الجمعية.

وقال: إن جامعة ألاميرة نورة هي واحدة من أهم الصروح التعليمية والعلمية في اململكة واملنطقة ولها دور كبير في 

ون اتعظيم ورفع الكفاءة العلمية للمرأة السعودية فضال عن دورها البحثي والاجتماعي في اململكة واشار إلى أن تع

http://1asir.com/166488
http://1asir.com/166488
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الجامعة مع الجمعية في مبادراتها سيسهم في تعزيز البرامج واملبادرات التي تسعى إلى توعية املجتمع بمختلف فئاته 

 وأنواعه خاصة وأن املرأة له الدور الرئيس ي واملؤثر في املجتمع.

ألاسرة بخطورة  أهدافه بالحد من الحوادث وتوعية كافة أفراد” سالمة أسرتي“وأعرب عن أمله أن يحقق برنامج 

إهمال أفرادها وسائل السالمة داخل وخارج السيارة وسيكون لألم دور محوري في رسالة البرنامج التوعوية وفق 

عمل إعالمي وتوعوي مهم وجديد في طرحه الجدير بالذكر أن الحوادث تضرب ألاسر وبصورة مستمرة وتسبب 

 واقتصادية.ية واجتماعية مآس ي مؤملة مما يؤثر على حالة أفرادها في نواحي نفس

أطلقتها منذ أكثر من عامين جمعية ألاطفال املعوقين بالتعاون مع وزارة ”هللا يعطيك خيرها“يذكر أن مبادرة 

الداخلية ممثلة باإلدارة العامة للمرور، وتهدف الحملة إلى التوعية بأنظمة السالمة املرورية وتعزيز الوعي املجتمعي 

 فيزهم على الالتزام بها.بالقوانين املرورية وتح
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 م 2016 نوفمبر 16-هـ 1438 صفر 16 األربعاء

سالمة "تتعاون مع جامعة األمرية نورة إلطالق برنامج  "اهلل يعطيك خريها"
  "أسرتي 

أقرت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن تدشين عالقة تعاون مع جمعية ألاطفال املعوقين ممثلة في املبادرة 

طلقة الذي ست” سالمة أسرتي“وذلك بتفعيل البرنامج التوعوي ” هللا يعطيك خيرها” الوطنية للسياقة ألامنة 

 املبادرة بالتعاون مع الجامعة قريبا.

هدى بنت محمد العميل مدير جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن أن الجامعة ستدشن وقد اوضحت معالي د. 

سالمة “عالقة تعاون مع جمعية الاطفال املعوقين ملساندة مبادرة هللا يعطيك خيرها وتفعيل البرنامج التوعوي 

 من خالل البرنامج النسائي املتفق عليه وتقوم به الجامعة واملبادرة.” أسرتي

ب املهندس عثمان الفارس عضو مجلس إدارة جمعية ألاطفال املعوقين عن سعادته بهذا التعاون من وقد اعر 

الجامعة مع شكره وتقديره إلدارة الجامعة برئاسة معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل مديرة الجامعة وكافة 

لتعاون مشاركة في البرنامج واملبادرة واعلى تفاعلهم وموافقتهم لل” سالمة أسرتي“املشاركات في البرنامج التوعوي 

 مع الجمعية.

وقال: إن جامعة ألاميرة نورة هي واحدة من أهم الصروح التعليمية والعلمية في اململكة واملنطقة ولها دور كبير في 

عاون تتعظيم ورفع الكفاءة العلمية للمرأة السعودية فضال عن دورها البحثي والاجتماعي في اململكة واشار إلى أن 

الجامعة مع الجمعية في مبادراتها سيسهم في تعزيز البرامج واملبادرات التي تسعى إلى توعية املجتمع بمختلف فئاته 

 وأنواعه خاصة وأن املرأة له الدور الرئيس ي واملؤثر في املجتمع.

http://alraynews.net/6305387.htm
http://alraynews.net/6305387.htm
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اد ألاسرة بخطورة أهدافه بالحد من الحوادث وتوعية كافة أفر ” سالمة أسرتي“وأعرب عن أمله أن يحقق برنامج 

إهمال أفرادها وسائل السالمة داخل وخارج السيارة وسيكون لألم دور محوري في رسالة البرنامج التوعوية وفق 

عمل إعالمي وتوعوي مهم وجديد في طرحه الجدير بالذكر أن الحوادث تضرب ألاسر وبصورة مستمرة وتسبب 

 واقتصادية.فسية واجتماعية مآس ي مؤملة مما يؤثر على حالة أفرادها في نواحي ن

أطلقتها منذ أكثر من عامين جمعية ألاطفال املعوقين بالتعاون مع وزارة ”هللا يعطيك خيرها“يذكر أن مبادرة 

الداخلية ممثلة باإلدارة العامة للمرور، وتهدف الحملة إلى التوعية بأنظمة السالمة املرورية وتعزيز الوعي املجتمعي 

 تحفيزهم على الالتزام بها.بالقوانين املرورية و 
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 م 2016 نوفمبر 23-هـ 1438 صفر 23 األربعاء

 مجلس التعاون الخليجي بدول

جامعة األمرية نورة تعلن عن اطالق جائزة رؤساء ومديري اجلامعات 
  ومؤسسات التعليم العايل

نورة بنت عبدالرحمن عن استكمال املعلومات والشروط الخاصة للترشيح لجائزة رؤساء  أعلنت جامعة ألاميرة

ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة على الالتزام بعدد مرشح 

خدمة املجتمع، واحد لكل جهة في كل فرع من فروع الجائزة الثالثة، فرع التعليم، فرع البحث العلمي، وفرع 

وطلبت الجامعة من املتقدمين رفع مشاريعهم للجامعات التي ينتسبون اليها مع التقيد بالشروط املنصوص عليها 

 http://GCCPRUAward.pnu.edu.sa في دليل الجائزة على الرابط التالي:

أن   ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن معالي الدكتورة هدى العميل ألامين العام للجائزة،من جهتها بينت مديرة جامعة 

 من ألاهداف السامية ملجلس التعاون لدول الخليج، وال سيما ما تضمنته املادة الرابعة 
ً
هذه الجائزة تأتي انطالقا

تشجيًعا للبحوث والدراسات، من نظامه ألاساس ي بشأن تكريس الاهتمام بالتقدم العلمي في كافة املجاالت، و 

ا ألهمية العمل املنوط بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس، وأوضحت العميل أن لجنة 
ً
وإدراك

رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس تسعى لتطوير وتنظيم وتنسيق العمل التربوي 

تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتسهم في دعم وتطوير املشترك في مجال التعليم الجامعي 

إنجازات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول املجلس، ولتحديث التعليم فيها بما يتوافق مع خطط وبرامج 

م العالي، مع يالتنمية في دول املجلس، مشيرة إلى قيام اللجنة بإعداد وتنفيذ برامج ومناهج مشتركة في مجال التعل

إسهامها في تطوير القادة التربويين على أسس علمية. كل ذلك يأتي من خالل أعمال وأنشطة لجنتها، واللجان وفرق 

العمل التابعة لها، وأوضحت أن اللجنة واللجان التابعة لها تمنح جوائز متعددة ومتنوعة لضمان التميز واملنافسة 

رجة عالية، فالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية بشكل عام في تحقيق تلك ألاهداف وإلانجازات بد

تحرص على تكريم ألافراد من منسوبيها املتميزين في مختلف املجاالت العلمية، والتقنية، والطبية، والعلوم 

 سساتالجدير بالذكر أن هذه الجائزة تأتي كأول جائزة يمنحها رؤساء ومديرو الجامعات ومؤ  إلانسانية وغيرها.

 التعليم العالي في دول مجلس ألعضاء هيئة التدريس.

http://alraynews.net/6306557.htm
http://alraynews.net/6306557.htm
http://alraynews.net/6306557.htm
http://gccpruaward.pnu.edu.sa/
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 م 2016 نوفمبر 16-هـ 1438 صفر 16 األربعاء

سالمة "تتعاون مع جامعة األمرية نورة إلطالق برنامج  "اهلل يعطيك خريها"
  "أسرتي 

أقرت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن تدشين عالقة تعاون مع جمعية ألاطفال املعوقين ممثلة في املبادرة 

طلقة تالذي س” سالمة أسرتي“وذلك بتفعيل البرنامج التوعوي ” هللا يعطيك خيرها” الوطنية للسياقة ألامنة 

 املبادرة بالتعاون مع الجامعة قريبا.

وقد اوضحت معالي د. هدى بنت محمد العميل مدير جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن أن الجامعة ستدشن 

سالمة “عالقة تعاون مع جمعية الاطفال املعوقين ملساندة مبادرة هللا يعطيك خيرها وتفعيل البرنامج التوعوي 

 رنامج النسائي املتفق عليه وتقوم به الجامعة واملبادرة.من خالل الب” أسرتي

وقد اعرب املهندس عثمان الفارس عضو مجلس إدارة جمعية ألاطفال املعوقين عن سعادته بهذا التعاون من 

الجامعة مع شكره وتقديره إلدارة الجامعة برئاسة معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل مديرة الجامعة وكافة 

على تفاعلهم وموافقتهم للمشاركة في البرنامج واملبادرة والتعاون ” سالمة أسرتي“ات في البرنامج التوعوي املشارك

 مع الجمعية.

وقال: إن جامعة ألاميرة نورة هي واحدة من أهم الصروح التعليمية والعلمية في اململكة واملنطقة ولها دور كبير في 

ودية فضال عن دورها البحثي والاجتماعي في اململكة واشار إلى أن تعاون تعظيم ورفع الكفاءة العلمية للمرأة السع

http://www.kharjnews.com/news-action-show-id-92697.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.kharjnews.com/news-action-show-id-92697.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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الجامعة مع الجمعية في مبادراتها سيسهم في تعزيز البرامج واملبادرات التي تسعى إلى توعية املجتمع بمختلف فئاته 

 وأنواعه خاصة وأن املرأة له الدور الرئيس ي واملؤثر في املجتمع.

أهدافه بالحد من الحوادث وتوعية كافة أفراد ألاسرة بخطورة ” سالمة أسرتي“برنامج  وأعرب عن أمله أن يحقق

إهمال أفرادها وسائل السالمة داخل وخارج السيارة وسيكون لألم دور محوري في رسالة البرنامج التوعوية وفق 

مستمرة وتسبب  عمل إعالمي وتوعوي مهم وجديد في طرحه الجدير بالذكر أن الحوادث تضرب ألاسر وبصورة

 واقتصادية.مآس ي مؤملة مما يؤثر على حالة أفرادها في نواحي نفسية واجتماعية 

منذ أكثر من عامين جمعية ألاطفال املعوقين بالتعاون مع وزارة  أطلقتها”هللا يعطيك خيرها“يذكر أن مبادرة 

الداخلية ممثلة باإلدارة العامة للمرور، وتهدف الحملة إلى التوعية بأنظمة السالمة املرورية وتعزيز الوعي املجتمعي 

 بالقوانين املرورية وتحفيزهم على الالتزام بها.
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 م 2016 نوفمبر 16-هـ 1438 صفر 16 األربعاء

سالمة "تتعاون مع جامعة األمرية نورة إلطالق برنامج  "اهلل يعطيك خريها"
  "أسرتي 

أقرت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن تدشين عالقة تعاون مع جمعية ألاطفال املعوقين ممثلة في املبادرة 

طلقة الذي ست” سالمة أسرتي“وذلك بتفعيل البرنامج التوعوي ” هللا يعطيك خيرها” الوطنية للسياقة ألامنة 

 املبادرة بالتعاون مع الجامعة قريبا.

ى بنت محمد العميل مدير جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن أن الجامعة ستدشن وقد اوضحت معالي د. هد

سالمة “عالقة تعاون مع جمعية الاطفال املعوقين ملساندة مبادرة هللا يعطيك خيرها وتفعيل البرنامج التوعوي 

 من خالل البرنامج النسائي املتفق عليه وتقوم به الجامعة واملبادرة.” أسرتي

املهندس عثمان الفارس عضو مجلس إدارة جمعية ألاطفال املعوقين عن سعادته بهذا التعاون من وقد اعرب 

الجامعة مع شكره وتقديره إلدارة الجامعة برئاسة معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل مديرة الجامعة وكافة 

التعاون اركة في البرنامج واملبادرة و على تفاعلهم وموافقتهم للمش” سالمة أسرتي“املشاركات في البرنامج التوعوي 

 مع الجمعية.

وقال: إن جامعة ألاميرة نورة هي واحدة من أهم الصروح التعليمية والعلمية في اململكة واملنطقة ولها دور كبير في 

ون اتعظيم ورفع الكفاءة العلمية للمرأة السعودية فضال عن دورها البحثي والاجتماعي في اململكة واشار إلى أن تع

http://www.anbaanews.com/archives/40717
http://www.anbaanews.com/archives/40717
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الجامعة مع الجمعية في مبادراتها سيسهم في تعزيز البرامج واملبادرات التي تسعى إلى توعية املجتمع بمختلف فئاته 

 وأنواعه خاصة وأن املرأة له الدور الرئيس ي واملؤثر في املجتمع.

ألاسرة بخطورة  أهدافه بالحد من الحوادث وتوعية كافة أفراد” سالمة أسرتي“وأعرب عن أمله أن يحقق برنامج 

إهمال أفرادها وسائل السالمة داخل وخارج السيارة وسيكون لألم دور محوري في رسالة البرنامج التوعوية وفق 

عمل إعالمي وتوعوي مهم وجديد في طرحه الجدير بالذكر أن الحوادث تضرب ألاسر وبصورة مستمرة وتسبب 

 واقتصادية.ية واجتماعية مآس ي مؤملة مما يؤثر على حالة أفرادها في نواحي نفس

أطلقتها منذ أكثر من عامين جمعية ألاطفال املعوقين بالتعاون مع وزارة ”هللا يعطيك خيرها“يذكر أن مبادرة 

الداخلية ممثلة باإلدارة العامة للمرور، وتهدف الحملة إلى التوعية بأنظمة السالمة املرورية وتعزيز الوعي املجتمعي 

 فيزهم على الالتزام بها.بالقوانين املرورية وتح
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 م 2016 نوفمبر 16-هـ 1438 صفر 16 األربعاء

سالمة "تتعاون مع جامعة األمرية نورة إلطالق برنامج  "اهلل يعطيك خريها"
  "أسرتي 

أقرت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن تدشين عالقة تعاون مع جمعية ألاطفال املعوقين ممثلة في املبادرة 

طلقة الذي ست” سالمة أسرتي“وذلك بتفعيل البرنامج التوعوي ” هللا يعطيك خيرها” الوطنية للسياقة ألامنة 

 املبادرة بالتعاون مع الجامعة قريبا.

ى بنت محمد العميل مدير جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن أن الجامعة ستدشن وقد اوضحت معالي د. هد

سالمة “عالقة تعاون مع جمعية الاطفال املعوقين ملساندة مبادرة هللا يعطيك خيرها وتفعيل البرنامج التوعوي 

 من خالل البرنامج النسائي املتفق عليه وتقوم به الجامعة واملبادرة.” أسرتي

املهندس عثمان الفارس عضو مجلس إدارة جمعية ألاطفال املعوقين عن سعادته بهذا التعاون من وقد اعرب 

الجامعة مع شكره وتقديره إلدارة الجامعة برئاسة معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل مديرة الجامعة وكافة 

التعاون اركة في البرنامج واملبادرة و على تفاعلهم وموافقتهم للمش” سالمة أسرتي“املشاركات في البرنامج التوعوي 

 مع الجمعية.

وقال: إن جامعة ألاميرة نورة هي واحدة من أهم الصروح التعليمية والعلمية في اململكة واملنطقة ولها دور كبير في 

ون اتعظيم ورفع الكفاءة العلمية للمرأة السعودية فضال عن دورها البحثي والاجتماعي في اململكة واشار إلى أن تع

http://kharjhome.com/884888142.html
http://kharjhome.com/884888142.html
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الجامعة مع الجمعية في مبادراتها سيسهم في تعزيز البرامج واملبادرات التي تسعى إلى توعية املجتمع بمختلف فئاته 

 وأنواعه خاصة وأن املرأة له الدور الرئيس ي واملؤثر في املجتمع.

ألاسرة بخطورة  أهدافه بالحد من الحوادث وتوعية كافة أفراد” سالمة أسرتي“وأعرب عن أمله أن يحقق برنامج 

إهمال أفرادها وسائل السالمة داخل وخارج السيارة وسيكون لألم دور محوري في رسالة البرنامج التوعوية وفق 

عمل إعالمي وتوعوي مهم وجديد في طرحه الجدير بالذكر أن الحوادث تضرب ألاسر وبصورة مستمرة وتسبب 

 واقتصادية.ية واجتماعية مآس ي مؤملة مما يؤثر على حالة أفرادها في نواحي نفس

أطلقتها منذ أكثر من عامين جمعية ألاطفال املعوقين بالتعاون مع وزارة ”هللا يعطيك خيرها“يذكر أن مبادرة 

الداخلية ممثلة باإلدارة العامة للمرور، وتهدف الحملة إلى التوعية بأنظمة السالمة املرورية وتعزيز الوعي املجتمعي 

 فيزهم على الالتزام بها.بالقوانين املرورية وتح
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 م 2016 نوفمبر 9-هـ 1438 صفر 9 األربعاء

  طالب روضة جامعة األمرية نورة يزورون اجملمع األوملبي بالرياض

  

 زيارتهم ملجمع ألامير فيصل بن فهد ألاوملبي بمدينة طالب قسم الروضة بجامعة ألاميرة نوره بنت عبدالرحمن أنهى

الرياض والتي استمرت على مدى يومين اطلعوا فيها على املنشآت الرياضية التي يشتمل عليها املجمع باإلضافة إلى 

 .التعريف بعدد من الرياضات الجماعية

داد بية العربية السعودية بالتعاون مع معهد إعوتأتي هذه الزيارة التي نظمتها إدارة املشاركة الجماعية باللجنة ألاومل

 لحملة #مجتمع_صحي_رياض ي التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة 
ً
القادة وروضة جامعة ألاميرة نورة امتدادا

 
ً
 وبدنيا

ً
 .واللجنة الاوملبية على مواقع التواصل إلاجتماعي لتعريف املجتمع بمدى أهمية ممارسة الرياضة صحيا

 على رياضات الكرة  120سنوات وتجاوز عددهم  6-4ب والطالبات الذين بلغت أعمارهم من وتعرف الطال 
ً
طفال

وهي كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطاولة وكرة الهوكي لغرس حب الرياضة في نفوس 

 ألاطفال

 

 

 

 

 

 

http://www.ekhbaryamubsher.com/8972380.html
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 م 2016 نوفمبر 25-هـ 1438 صفر 25 الجمعة

جامعة األمرية نورة حتدد األولويات البحثية لكلية الرتبية لدعم احلراك 
 العلمي والبحثي.

اتبعت كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بمركز البحوث خطة مرحلية متسلسلة للوصول 

حثية للكلية، والتي تضم سبعة أقسام مختلفة وهي: املناهج وطرق التدريس، التربية إلى قائمة نهائية باألولويات الب

  الخاصة، الطفولة املبكرة، علم النفس، إلادارة والتخطيط التربوي، أصول التربية، وتقنيات التعليم.

ل وضع وتأتي هذه الخطة لتحقيق أحد الغايات الاستراتيجية للجامعة لدعم ألابحاث و الشراكات من خال

استراتيجية بحث شاملة تتضمن إعطاء أولوية التركيز على مجاالت البحث الرئيسة، ودعم مراكز ألابحاث والكراس ي 

العلمية في كليات الجامعة، وتوفير البيئة املعرفية والتقنية املثالية املحفزة لإلبداع و التميز والابتكار من إمكانات 

  ث العلمي بما يسهم في بناء الاقتصاد املعرفي،.بشرية ومادية لتحقيق الريادة في البح

وأوضحت مديرة مركز البحوث بكلية التربية الدكتورة أفنان العييد بأن تحديد ألاولويات البحثية يأتي ضمن 

مساعي عمادة البحث العلمي بالجامعة لدعم الحراك العلمي و البحثي و الرفع من جودته، مشيرة إلى املنهجية 

د أولويات الكلية البحثية، فبداية تم تكليف ألاقسام التعليمية بالكلية بمناقشة موضوع ألاولويات املتبعة لتحدي

البحثية لكل قسم والرفع بما يتوصل إليه أعضاء القسم ملركز البحوث، ومن ثم بدأت مرحلة تحليل املواضيع 

أولوية بحثية لكل  75إلى قائمة تضم  ومقارنتها وتوحيد املصطلحات ودمج املتشابه منها، فكانت النتيجة الوصول 

أقسام الكلية تم إرسالها مرة أخرى لألقسام إلقرارها و إجراء التعديالت املقترحة عليها، تال ذلك عقد ورشة عمل 

على مستوى الكلية بمشاركة ممثلين عن كل قسم تعليمي وبقيادة أستاذ التقويم التربوي املشارك وعميدة الجودة 

 
ً
الدكتورة هيفاء القاض ي حيث تم في هذه الورشة مناقشة ما تم رفعه من ألاقسام وإلاضافة  بالجامعة سابقا

http://al-hadth.com/?p=4726
http://al-hadth.com/?p=4726
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عليه وتعديله وتنقيحه ضمن مجموعات العمل للوصول إلى قائمة من عشر أولويات بحثية يندرج تحتها جميع ما 

.
ً
  تم رفعه من ألاقسام مسبقا

النهائية من عميدة كلية التربية الدكتورة أمامة الشنقيطي  وأضافت العييد بأنه تبع هذه املرحلة اعتماد القائمة

ثم تبليغ ألاقسام التعليمية بها و هي: دور كليات التربية في خدمة املجتمع، إعداد املعلم والقائد في ضوء املعايير 

ية، تعليم ج الدراسالعاملية، إعداد املتعلم في العصر الرقمي، أهداف التعليم وسياساته وإدارته، بناء وتكامل املناه

وتقييم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ألامن الفكري واملجتمعي واملعلوماتي، التنمية املهنية للمعلمين وأعضاء 

  هيئة التدريس، توظيف التقنية الحديثة في التعليم، والجودة الشاملة في التعليم.

 
ً
سياسات فعالة لدعم الباحثين والباحثات وتعزيز  مما يذكر أن جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تتبنى دائما

 ثقافة البحث العلمي املتميز وذلك للوصول إلى مكانة عالية بين الجامعات العاملية.
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 م 2016 نوفمبر 22-هـ 1438 صفر 22 الثالثاء

روح احلياة و ابتسامة  "جامعة األمرية نورة حتتفي باليوم العاملي للطفل 
 . "املستقبل

alhadath.com/92836.html-http://www.n 
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 م 2016 نوفمبر 22-هـ 1438 صفر 22 الثالثاء

روح احلياة و ابتسامة  "جامعة األمرية نورة حتتفي باليوم العاملي للطفل 
 . "املستقبل

http://scbnews.com/153925/?mobile=1 
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 م 2016 نوفمبر 22-هـ 1438 صفر 22 الثالثاء

 جامعة األمرية نورة حتتفي باليوم العاملي للطفل " روح احلياة و ابتسامة

 املستقبل"

https://shar.es/181rHr 
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 م 2016 نوفمبر 2-هـ 1438 صفر 2 األربعاء

 

مركز أحباث العلوم الصحية يف جامعة األمرية نورة يدشن التقويم 
 األكادميي

03.html-43-14-01-11-2016-http://www.enayh.com/news/general/22725 
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 م 2016 نوفمبر 3-هـ 1438 صفر 3 الخميس

 تقدم دورات اللغة العربية للمقيماتجامعة نورة بالسعودية 

دشن معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في اململكة العربية 

السعودية، خالل العام الدراس ي املنصرم مشروع )إثراء وعطاء( بالتعاون بين وكالة الشؤون التعليمية باملعهد 

ة، ويتضمن تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية املصنفة لثالثة مسارات ذات عالقة ووكالة التطوير والجود

بالتخصص وتهدف إلى تكوين مجموعات متخصصة تتأهل بعد ذلك لتشكل دوائر استشارية في املعهد من 

 متخصصات علم اللغة التطبيقي.

لى تعلم العربية من قبل املقيمات، وتقوم ع ويقدم املعهد دورات اللغة العربية للناطقات بغيرها لتزايد الطلب على

تنفيذ البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس املتخصصات في تعليم العربية كلغة ثانية، ويتم تعليمها ألغراض 

التواصل الحياتي، وألغراض خاصة )دبلوماسية، تجارية، أكاديمية، ثقافية(، والزال املعهد يستقبل الطالبات 

 امج ألغراض التواصل.لاللتحاق بالبرن

 

 

 

 

 

http://www.alddad.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/
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 م 2016 نوفمبر 10-هـ 1438 صفر 10 الخميس

 تأسيس اجلمعية السعودية لتعليم طب األسنان يف جامعة األمرية نورة

http://mspuls.com/?p=60466 
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 م 2016 نوفمبر 10-هـ 1438 صفر 10 الخميس

  تأسيس اجلمعية السعودية لتعليم طب #األسنان يف جامعة األمرية نورة

 

ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الجمعية السعودية لتعليم طب ألاسنان في الشرق تطلق كلية طب ألاسنان بجامعة 

ألاوسط برئاسة عميدة كلية طب ألاسنان بالجامعة الدكتورة ابتسام بنت محمد املاض ي، حيث صدرت موافقة 

  معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل على تأسيس الجمعية .

التأسيسية الدكتورة ابتسام بنت محمد املاض ي إن هذه الجمعية هي ألاولى من نوعها وأوضحت رئيسة اللجنة 

إقليميا وتهتم بتحفيز وإنتاج وتبادل املعلومات والوسائل الحديثة بين املهتمين بتعليم طب ألاسنان والتعليم التبايني 

 ة، مشيرة إلى دعم التعليمبين مختلف التخصصات الصحية والتواصل مع جمعيات تعليم طب ألاسنان العاملي

املبتكر املبني على أسس علمية صحيحة والبحوث النوعية املبنية على معايير تنافسية في جميع املجاالت والتي 

ل التطبيق الاستراتيجي للتعليم الحديث و تحقيق الريادة العلمية واملهنية.
ّ
  تشك

ف إلى مواكبة التطورات في مجال املناهج التعليمية وأكدت املاض ي أن الجمعية السعودية لتعليم طب ألاسنان تهد

والبحثية وتكنولوجيا املعلومات وفي املجال إلاكلينيكي وتحسين أساليب واستراتيجيات التدريب والتقييم، كما 

 تعمل على تعزيز التعاون املحلي وإلاقليمي والدولي مع جمعيات التعليم الطبي .

 

 

 

 

http://journaldoh.com/new/s/497/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B7%D8%A8-%23%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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 م 2016 نوفمبر 29-هـ 1438 صفر 29 الثالثاء

أيام: ملتقى "دور اخلدمة االجتماعية والوعي الفكري" يف جامعة 3يستمر 
 نورة

بنت عبد الرحمن، ممثلة بكلية الخدمة الاجتماعية، عقد ملتقى "دور الخدمة الاجتماعية  جامعة ألاميرة نورةتعتزم 

"، على شرف حرم صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، الفكري والوعي 

ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتحت رعاية مديرة الجامعة هدى العميل، بقاعة املؤتمرات الكبرى 

 هـ.1438ربيع ألاول  6ملدة ثالثة أّيام متتالية ابتداء من 

م، 2030عميدة كلية الخدمة الاجتماعية، د. جميلة اللعبون، بأن هذه املبادرة ما هي إال انطالقة لرؤية  وأوضحت

وهي تؤمن بأن ثروتها ألاولى ال يعادلها ثروة، مهما بلغت في شعب طموح معظمه من الشباب فهو فخر بالدنا وضمان 

 مستقبلها. 

مهنة تسعى لتحقيق ألامن والاستقرار والتقدم، وتساهم في وأشارت "اللعبون"، إلى دور الخدمة الاجتماعية ك

 الكشف عن مهددات ألامن، وتوعية املجتمع بهذه املهددات ملحاولة التخفيف منها على جميع أفراد املجتمع. 

مين توأضافت املشرفة على امللتقى، وكيلة الدراسات العليا، د. حمدة الفرائض ي: أن امللتقى القى إقباال كبيرا من امله

 باألمن الفكري من داخل اململكة وخارجها.

مسجلة، كما يضم مسجلين من  6000وقالت: وصل عدد املسجالت لحضور امللتقى والورش التدريبية أكثر من 

 خارج اململكة. موضحة أن جلسات اللقاء ستضم نخبة من املتحدثين والخبراء في مجال ألامن الفكري.

http://media.lahaonline.com/articles/view/%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-3%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85:-%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%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A--%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9/51758.htm
http://media.lahaonline.com/articles/view/%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-3%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85:-%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%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A--%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9/51758.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/35805.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/35805.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/49624.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/49624.htm
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ن أهم ما يميز هذا امللتقى، أن الوعي الفكري املعاصر يواجه تحديات عصيبة واستطردت "الفرائض ي"، قائلة بأ

على كافة ألاصعدة، حيث يجسد تعزيز الوعي الفكري مشروًعا وطنيا ينعكس أثره على املجتمع. منوهة إلى أن 

 تصرفات الفرد تستمد من أوعيته الثقافية، وتستند على أرصدته الفكرية والاعتقادية. 

رائض ي"، على ضرورة التعامل مع املشكالت املجتمعية املتجددة باستمرار، التي تظهر في أشكال جديدة وأكدت "الف

بحكمة وبأساليب مدروسة، وأفكار بعيدة عن التنابذ والتعصب، وأن يستمع الجميع لبعضهم البعض، وتكون 

 الحلول وألافكار جميعها في ركب خدمة املجتمع الذي هو ركيزة الوطن.

ن كلية الخدمة الاجتماعية استقطبت مدربات معتمدات، لتقديم ست ورش تدريبية في مجال الوعي وزادت أ

 من قبل املختصات واملهتمات باملجال الاجتماعي، وكذلك منسوبات 
ً
 كبيرا

ً
الفكري، ووجدت هذه الورش تسجيال

شاركين تجاه قضايا مجتمعهم الجامعة من أعضاء الهيئة التعليمية وإلادارية والطالبات، لتعزيز مسؤولية امل

 املحلية، باإلضافة إلى تعميق الوعي الفكري لدى طالبات الجامعة.
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 م 2016 نوفمبر 29-هـ 1438 صفر 29 الثالثاء

 نورةاألمرية يف جامعة  "الوعي الفكري"حرم ويل العهد ترعى ملتقى 
بنت عبد الرحمن، ممثلة بكلية الخدمة الاجتماعية، عقد ملتقى "دور الخدمة الاجتماعية  جامعة ألاميرة نورةتعتزم 

"، على شرف حرم صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، الفكري والوعي 

 ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتحت رعاية مديرة الجامعة هدى العميل

 ملتقى "الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري"

تداء من أيام متتالية اب الكبرى في جامعة ألاميرة نورة، ملدة ثالثة هذا امللتقى املقرر انعقاده بقاعة املؤتمراتيعد 

، و هي تؤمن بأن ثروتها  2030ديسمبر املقبل، مبادرة متميزة هي انطالقة لرؤية اململكة العربية السعودية  5يوم 

فقا ملا قبلها، و ألاولى ال يعادلها ثروة مهما بلغت في شعب طموح معظمه من الشباب فهو فخر البالد و ضمان مست

أكدته عميدة كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة ألاميرة نورة، الدكتورة جميلة بنت محمد اللعبون، خالل املؤتمر 

 .الصحفي الذي عقد امس ألاحد للكشف عن امللتقى

 قبال على امللتقىالا

ال كبيرا ائض ي، بأن امللتقى القى اقبابينت املشرفة العامة على امللتقى وكيلة الدراسات العليا الدكتورة حمدة الفر 

من املهتمين باألمن الفكري من داخل اململكة و خارجها حيث وصل عدد املسجالت لحضور امللتقى و الورش 

 .، كما يضم مسجلين من خارج اململكة 6000التدريبية أكثر من 

براء في مجال ألامن الفكري وأوضحت الدكتورة الفرائض ي أن جلسات اللقاء ستضم نخبة من املتحدثين و الخ

منهم اللواء منصور التركي و اللواء الركن الدكتور علي الرويلي، و الدكتور عبدالرحمن الهدلق، و الدكتورة الجازي 

http://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/433026-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.lahaonline.com/articles/view/35805.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/35805.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/49624.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/49624.htm
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الشبيكي، و الدكتورة نجالء املبارك و الدكتور عبدهللا الرشود و الدكتور عبدهللا الجاسر و الدكتورة سلمى 

 .ة الخمش يالدوسري، و الدكتورة سار 

 مميزات امللتقى

أفادت الدكتورة الفرائض ي بأن أهم ما يميز هذا امللتقى أن الوعي الفكري املعاصر يواجه تحديات عصيبة على 

ألاصعدة كافة، حيث يجسد تعزيز الوعي الفكري مشروعا وطنيا ينعكس أثره على املجتمع، حيث أن تصرفات 

على أرصدته الفكرية و الاعتقادية، مؤكدة على ضرورة التعامل مع الفرد تستمد من أوعيته الثقافية و تستند 

املشكالت املجتمعية املتجددة باستمرار التي تظهر في اشكال جديدة بحكمة و بأساليب مدروسة و أفكار بعيدة عن 

 عالتنابذ والتعصب وأن يستمع الجميع لبعضهم البعض و تكون الحلول وألافكار جميعها في ركب خدمة املجتم

 .الذي هو ركيزة الوطن

 ورش تدريبية

ورش تدريبية في اليوم الثالث للنساء فقط، تغطي مواضيع مختلفة و تستهدف شرائح مختلفة  6ُيذكر بأن هناك 

 الورش:منهم الطالبات و الاخصائيات الاجتماعيات و اعضاء هيئة التدريس، و عناوين هذه 

و دور عضو هيئة التدريس في  ، 2030ل ، و الوعي الفكري و رؤية الحصانة الفكرية بين مكانة الفكر و قوى العق

و استثمار  مواقع التواصل الاجتماعي بين الامن والخوف  ، و  تعزيز الوعي الفكري باستخدام مهارات التفكير الناقد 

 . التطوع لتحقيق الوعي الفكري ، و الاخصائي الاجتماعي ودوره في ألامن الفكري 
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 م 2016 نوفمبر 1-هـ 1438 صفر 1 الثالثاء

 إطالق تطبيق لعالج أسنان حمدودي الدخل

ضمن الحفل السنوي إلنجاز السعودية، والذي أقيم في جدة، برعاية نائب وكيل وزارة التعليم الدكتور عبدالرحمن 

يى بن محمد بن علي الخبراني مدير عام التوجيه وإلارشاد، تم تكريم طالبات بن محمد البراك، وحضره الدكتور يح

 
ً
 يتيح ملحدودي الدخل الحصول على عالج ألاسنان، فضال

ً
جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن لتصميمهن تطبيقا

سبلة، ابتكار شركات للطالبات، وهي:  4عن رسم البهجة على وجوه ألاطفال املصابين بالسرطان، وذلك من خالل 

 للوكاالت إلاخبارية.
ً
قانة، وفقا

ُ
 التحويل، وتد "د.سن"، وت

حيث تمكنت الشركة الطالبية وتد "د.سن" من الفوز باملركز ألاول كأفضل شركة طالبية "فئة الجامعات"، حيث 

إلاقليمية إلنجاز العرب، دولة في املسابقة  14تأهلت للمشاركة في التصفية النهائية للشركات الطالبية، والتي تضم 

 للمشكلة التي 
ً
والتي ستقام في البحرين، وجاءت مشاركة الشركة من خالل تصميم تطبيق إلكتروني يوفر حال

يعاني منها ذوو الدخل املحدود في دفع التكاليف الباهظة لعالج ألاسنان عن طريق ربطهم باملجان أو بسعر رمزي 

  ين هم بحاجة إليجاد مرض ى للتطبيق عليهم.كخدمة مجتمعية بطالب طب ألاسنان الذ

طالبة، حيث تتولى الطالبة سارة النفيعي من كلية الخدمة الاجتماعية منصب  17وتتكون شركة وتد "د.سن" من 

 املدير التنفيذي، فيما تشرف على الشركة الدكتورة حصة القويز ألاستاذة املساعدة في كلية العلوم.

آالف دوالر، ويهدف الفريق  10حد" لفوزه باملركز ألاول على املستوى إلاقليمي ومبلغ كما تم تكريم فريق "كلنا وا

لرسم البسمة على وجوه ألاطفال مرض ى السرطان من خالل جمع تبرعات، وتوفير سيارات كهربائية عليها رسومات 

خوف وألعاب إلزالة المحببة لألطفال لنقلهم إلى غرف الفحص، إضافة إلى توفير معاطف لألطباء عليها رسومات 

 من نفوس ألاطفال.

http://www.sayidaty.net/node/490966
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 م 2016 نوفمبر 5-هـ 1438 صفر 5 السبت

 جامعة نورة تشارك بــ "أنتِ احلياة" يف التوعية بسرطان الثدي

 

"أنِت الحياة" للتوعية بمرض أطلقت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة في الكليات الصحية، حملة 

 مع "حملة أكتوبر الوردي" العاملية للتوعية باملرض، مستهدفة من خاللها جميع منسوبات 
ً
سرطان الثدي، تزامنا

  الجامعة، وذلك ملدة أسبوع.

رت رئيسة الحملة الدكتورة نسرين العواجي عن شكرها وامتنانها لكل املشاركين واملنظمين للحملة باعتبار  ا هوعبَّ

 يخدم مجتمعنا. بحسب "الوكاالت".
ً
 نبيال

ً
 إنسانيا

ً
  نشاطا

وقد افُتتحت الحملة بمسيرة طالبات الكليات الصحية، اللواتي حملن شعارات توعوية مثل: "ال تحتاري ال تترددي"، 

 من البرامج واملحاضرات، وشاركت ف
ً
نت الحملة كثيرا ها يحتى مكان الحملة في مركز خدمات الطالبات، وتضمَّ

محاضرات من داخل وخارج الجامعة منهن املدربة أمة هللا باحاذق، مدربة التاي تش ي، والبروفسورة سامية 

 من املعلومات القيمة 
ً
العمودي، كما شاركت عدة جهات من داخل وخارج الجامعة بأركان توعوية، حملت كثيرا

الصحية، وجامعة امللك سعود، وجامعة  بأساليب ممتعة، فمن خارج الجامعة شاركت املديرية العامة للشؤون

الفيصل، وجمعية زهرة، ومركز عبداللطيف، كما شاركت العيادة املتنقلة للكشف املبكر عن سرطان الثدي التي 

 وجدت لعدة أيام أمام مركز الخدمات.
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 م 2016 نوفمبر 7-هـ 1438 صفر 7 اإلثنين

 جامعة نورة حتتفل باليوم العاملي لـ "العصا البيضاء"

 كلية التربية في جامعة ألاميرة نورة بنت 
ً
بهدف زيادة الوعي واملعرفة بحقوق واحتياجات املكفوفين، أقامت مؤخرا

د" التابع ملركز 
ُ

الخدمات املساندة، فعالية بعنوان "أغلق عينيك"، وذلك بالتزامن عبدالرحمن، ممثلة في نادي "أش

 لإلنجاز والاستقاللية لذوي إلاعاقة البصرية.
ً
  مع اليوم العالمي لـ "العصا البيضاء" باعتبارها رمزا

وشملت الفعالية تعريف الطالبات بالعصا البيضاء، ولغة برايل من خالل عرض "بروشورات"، ولوحات حائطية، 

ومطبوعات بلغة برايل، إضافة إلى تجربة العصا البيضاء بهدف تعريف الطالبات بمعاناة وإحساس ذوي  وكتب

  إلاعاقة البصرية، كما تم في الفعالية التعريف بجمعية املكفوفين الخيرية وخدماتها.

 ملا تبذله الجامعة من جهود للوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية نحو ف
ً
ات ئة ذوي الاحتياجوتأتي الفعالية امتدادا

الخاصة، ورفع مستوى الوعي لدى الطالبات بكيفية التعامل مع هذه الفئة، ومن هذه الجهود إنشاء النادي 

د" الذي تتمثل رؤيته في إنهاء العزلة الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تعريف الطالبات 
ُ

الطالبي "أش

  إلاعاقة.الجامعيات بزميالتهن اللواتي يعانين من 

د" إلى دمج الطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة بأفضل صورة ممكنة، وبما يضمن لهن 
ُ

ويهدف نادي "أش

املشاركة إلايجابية في مختلف البرامج وألانشطة والخدمات املتوفرة. وعلى هذا ألاساس قام النادي من خالل فريق 

، تربية خاصة، خدمة اجتماعية، علم نفس"، سواعد التطوعي، الذي يضم تخصصات متنوعة "لغات وترجمة

  باستضافة جمعية املكفوفين الخيرية "كفيف" لتنظيم فعالية "أغلق عينيك".

 للعصا البيضاء، باعتبارها  15جدير بالذكر، أن هيئة ألامم املتحدة خصصت الـ 
ً
 عامليا

ً
من أكتوبر من كل عام يوما

لى توجيٍه من املجلس العالمي للمكفوفين، إذ أصدرت هيئة ألامم العالمة املميزة للكفيف، وقد جاء ذلك بناء ع

 للعصا البيضاء. ويهدف هذا اليوم إلى دعم هذه الفئة، والنظر في 
ً
 عامليا

ً
 بأن يكون هذا اليوم يوما

ً
املتحدة بيانا

لى رق إاحتياجاتهم، وتسليط الضوء على آخر التطورات في مجال البصر من أجهزة وابتكارات، إلى جانب التط

إنجازات وطاقات هذه الفئة وسط دعوات لتحقيق دمجهم في املجتمع، وتضافر الجهود بين الجانبين ألاهلي 

 والرسمي لتحقيق ذلك.
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 م 2016 نوفمبر 24-هـ 1438 صفر 24 الخميس

 جامعة األمرية نورة حتتفي بـ "يوم الطفل"

 

من نوفمبر من كل عام، بناًء على توصية  20لتزامن مع اليوم العالمي للطفل، الذي تحتفي به دول العالم في الـ با

 للتآخي والتفاهم بين أطفال العالم، والعمل من أجل مكافحة حاالت 
ً
الجمعية العامة لألمم املتحدة، ليكون يوما

ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، ممثلة في نادي الطفولة  العنف والاستغالل ضدهم، أقامت كلية التربية في جامعة

 ألهداف الجامعة في تقديم 
ً
املبكرة، فعالية لالحتفاء بـ "روح الحياة وبسمة املستقبل". وجاءت الفعالية تحقيقا

 لجهودها في تطوير رعاية ألام 
ً
الخدمات التوعوية والاجتماعية والتطوعية في مجال رعاية الطفولة، وامتدادا

 مراكز رعاية الطفولة وألامومة، حيث أنش ئ في عام 
ً
هـ، 1435لصغارها، واملساهمة في دعم املجتمع املحلي خصوصا

  النادي الطالبي "نادي الطفولة املبكرة".

وشاركت الطالبات في الفعالية بمجموعة من ألاركان وألانشطة املتنوعة بهدف تنمية مهاراتهن املهنية والاجتماعية، 

مزيد من املعارف العلمية والعملية في مجال تخصصهن، باإلضافة إلى إدخال البهجة والسرور في نفوس واكتساب 

ألاطفال الذين تمت استضافتهم من روضة الديوان. واشتملت الفعالية على تقديم مسرحية، وركن الطباخ 

الترفيهية، واملسابقات  الصغير، وركن الرسم على الوجه، وركن أصنع بيدي، إضافة إلى مجموعة من ألالعاب

املتنوعة، وأركان توعوية لألمهات وجميع املهتمين بالطفولة والتربية من منسوبات الجامعة، وذلك بهدف إثراء 

املعرفة املهنية والارتقاء باملعرفة العلمية في مجال الطفولة، ونشرها بين الناس بما يتيح لألطفال بيئة تربوية 

.
ً
 سليما

ً
  تضمن لهم نموا

د كان هناك حضور بارز للجمعية العلمية السعودية لرعاية الطفل، وهي جمعية علمية منبثقة من جامعة وق

عنى بإثراء املعرفة في مجال رعاية الطفولة من خالل تنمية الفكر العلمي واملنهي في مجال تربية 
ُ
ألاميرة نورة، ت

 برعاية الطفل. ألاطفال ورعايتهم، وتقديم الاستشارات العلمية للجهات املعنية
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 م 2016 نوفمبر 24-هـ 1438 صفر 24 الخميس

 اعتماد اتفاقية تفعيل الرياضة النسائية يف "جامعة نورة"

ع اليوم جامعة ألاميرة  ِ
ّ
ورة بنت نبهدف رفع مستوى املشاركة املجتمعية في الرياضة النسائية في السعودية، توق

عبدالرحمن، والهيئة العامة للرياضة، بحضور وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي، ألاميرة ريما 

بنت بندر بن سلطان، ومديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، مذكرة تعاون لتفعيل 

في ، وذلك ضمن مشروع الهيئة العامة للرياضة واللجنة منشآت الجامعة الرياضية للعنصر النسائي للمساهمة 

وفي  2030في عام  %40إلى  %13ألاوملبية العربية السعودية لرفع مستوى املشاركة املجتمعية في الرياضة من 

  ".2030إطار "رؤية السعودية 

" ما منشآت رياضية "عامليةوتمتلك جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، التي تعد أكبر جامعة نسائية في العالم، 

  سيساهم في خلق الدافع لدى الطالبات ملمارسة الرياضة.

وفي هذا إلاطار، قالت ألاميرة ريما بنت بندر بن سلطان: أشعر بكثير من الفخر وأنا أرى هذه إلامكانات الكبيرة 

ة نفسه على العالقة الوطيدلجامعة ألاميرة نورة، وما تضمه من منشآت وصاالت محفزة للجميع. مثنية في الوقت 

 أن هذه الخطوة ستسهم في رفع 
ً
بين الهيئة والجامعة، والتجاوب الكبير من مديرة الجامعة ومنسوباتها، مؤكدة

 لـ "الوكاالت".
ً
  معدل ممارسة الرياضة من ِقبل النساء. وفقا

عية ي نشر ثقافة الرياضة والتو وأضافت أن هذه الاتفاقية تجسد التعاون بين الجهات الحكومية من أجل إلاسهام ف

 بأهميتها "واملجتمع في حاجة ماسة إلى نشر هذه الثقافة وتعزيزها".
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 المحلية والتغطيات إحصائية عامة لألخبار المنشورة في الصحف
 اإلعالمية
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 إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر الماضية
 

 

 

 

 

  

 

 



283 

 إعداد وتنسيق: 
 اإلعالم   إدارةفريق عمل 

 
 

  PNUMedia : يف الشبكاتالخاص معرفنا  
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