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 فهرس احملتويات:      
 الصفحة الــخـــرب

 وكالة األنباء السعودية )واس(
 9 جامعة ألاميرة نورة تنظم امللتقى السنوي التعريفي باألندية والجمعيات الطالبية

 10 جامعة ألاميرة نورة تعقد سلسلة من اللقاءات التعريفية بالتعلم إلالكتروني

 11 مدربة معتمدة 33امعة ألاميرة نورة تطلق مشروع الخبرات املتناظرة لـ ج

 12 جامعة ألاميرة نورة تستضيف الخبيرة العاملية ريتا

 13 طالبة 64جامعة ألاميرة نورة تحتضن حفل "فكرة" عبر برنامج انجاز السعودية بمشاركة 

 14 دورة في مهارات التحرير والكتابة الصحفية 12جامعة نورة تدشن املرحلة الثانية لـ

 16 "ق جائزة املعلمة الرقمية بملتقى "معلم العصر الرقميجامعة ألاميرة نورة تطل

 17 كلية اللغات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في حلتها الجديدة

 18 أنت الحياة " .. حملة للتوعية بسرطان الثدي في جامعة ألاميرة نورة

 19 دورة تدريبية في كلية املجتمع 14جامعة ألاميرة نورة تطلق 

دشن "مركز الخدمات البحثية" بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلميجامعة 
ُ
 20 ألاميرة نورة ت

 21 قيادات نسائية بدول مجلس التعاون يناقشن في الرياض سبل تعزيز دورهن في صنع القرار التنموي 

 24 "يجامعة ألاميرة نورة تدشن )جائزة املعلمة الرقمية( في ملتقى "معلم العصر الرقم

مستشفى امللك عبدهللا بجامعة ألاميرة نورة ينظم ندوة تحديات الكشف املبكر لسرطان الثدي في 

 السعودية

28 

 29 ."جامعة ألاميرة نورة تدشن جائزة املعلمة الرقمية في امللتقى التربوي الثاني "معلم العصر الرقمي

 34 م2016ل السنوي إلنجاز السعودية لعام طالبات جامعة ألاميرة نورة يحققن املراكز ألاولى بالحف

  صحيفة الرياض

 36 مستشفى امللك عبدهللا الجامعي بالرياض ينهي هيكلة تكاليف الرعاية الصحية

 38 جامعة نــورة تنظم حمـلة تعريفية للطالبـات املستـجدات

 40 جامعة نورة تنضم للجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية

 41 في جامعة نورة« رات املتناظرةالخب»إطالق مشروع 

 42 الئحة لتنظيم العمل في مستشفى امللك عبدهللا الجامعي

 43 حملة سرطان الثدي في جامعة ألاميرة نورة

 44 تصريح ممارسة الطب النووي ملستشفى امللك عبدهللا الجامعي

 45 سرطان الثديمتطوعة من مصرف الراجحي يسهمن في التوعية ب 85

 46 نجاح مميز مللتقى معلم العصر الرقمي بجامعة نورة

  صحيفة الجزيرة
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 48 حملة تعريفية للطالبات املستجدات في جامعة ألاميرة نورة

 50 موظف في مستشفى امللك عبد هللا الجامعي بالرياض 300د. أبو عباة : تدريب 

 51 م الوطنيجامعة ألاميرة نورة تختتم احتفاالتها باليو 

 52 جامعة ألاميرة نورة تدشن برنامج تجربة طالبة كلية اللغات ألاكاديمية

م إلالكتروني
ُّ
 53 جامعة ألاميرة نورة تعقد سلسلة من اللقاءات التعريفية بالتعل

 54 جامعة ألامير نورة تطلق مشروع الخبرات املتناظرة

 55 حتياجات الخاصة في جامعة ألاميرة نورة مستفيدة من مركز الخدمات املساندة لذوات لا  98

 56 مستفيدة من مركز الخدمات املساندة لذوات لاحتياجات الخاصة 98

 57  جامعة نورة تدشن املرحلة الثانية من برنامجها التدريبي في مهارات التحرير 

 58 حملة سرطان الثدي في جامعة ألاميرة نورة

 59 الدورات جامعة ألاميرة نورة تطلق باقة من

 
ً
 60 ملتقى معلم العصر الرقمي بجامعة ألاميرة نورة يلقى نجاًحا باهًرا وإقباال

 62 قيادات نسائية خليجية يناقشن سبل تعزيز دورهن في صنع القرار التنموي 

معلم العصر »جامعة ألاميرة نورة دشنت جائزة املعلمة الرقمية في ختام امللتقى التربوي الثاني 

 «الرقمي

63 

 68 إعالن أسماء الفائزات بـ)جائزة املعلمة الرقمية(

  صحيفة عكاظ

 69 تسدل الستار على احتفاالت اليوم الوطني« نورة»جامعة 

 70 «املعلمة الرقمية»جامعة نورة تطلق جائزة 

 71 تصريح ممارسة الطب النووي للمستشفى الجامعي

 72 صنع القرار التنموي قيادات نسائية خليجية يناقشن تعزيز دورهن في 

 صحيفة اليوم
 74 طالبة 64بمشاركة « فكرة»جامعة نورة تحتضن حفل 

 75 «التحول الرقمي»ورشة لتدريب املعلمين والطالب على  17

 78 «معلم العصر الرقمي»جامعة ألاميرة نورة تختتم فعاليات ملتقى 

 82 معلمتان من الشرقية تتوجان بجائزة املعلمة الرقمية

 صحيفة البالد
 83 جامعة ألاميرة نورة تستضيف خبيرة تقنيات عاملية

 83 (فكرة)حفل نورة تحتضن ألاميرة جامعة 

 صحيفة الحياة
 84 الحوسبه من املقبل الجيل لبحث خبراء تستضيف نورة ألاميرة جامعة

 85 في امللتقى التربوي الثاني« معلم العصر الرقمي»تطلق « جامعة نورة»

 86 «نورة»للتوعية بسرطان الثدي في جامعة «... الحياةأنت 
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 87 «2016إنجاز السعودية »تحصد املراكز ألاولى لـ« جامعة نورة»

 صحيفة الشرق
 88 طالبة 64بمشاركة « فكرة»جامعة نورة تحتضن حفل 

 90 «املعلمة الرقمية»جامعة ألاميرة نورة تكرم الفائزات بجائزة 

 صحيفة الوطن
 92 نورة تنضم للجنة ألاخالقيات الحيويةجامعة 

 93 مدربة معتمدة للجودة بجامعة نورة 33تأهيل 

 94 جامعة نورة تحتضن فكرة

 95 تدشين املرحلة الثانية لبرنامج التحرير الصحفي بجامعة نورة

 96 جامعة أوهايو تدرب أكاديميات نورة عبر إلانترنت

 99 ية املجتمعدورة تدريبية بكل 14جامعة نورة تطلق 

 100 قيادات نسائية خليجية تناقش تعزيز دورها التنموي 

 صحيفة املدينة
 101 برامج متنوعة الستقبال الطالبات املستجدات بجامعة نورة

 103 جامعة نورة تختتم لاحتفاالت باليوم الوطني

 105 نادًيا وجمعية طالبية لتنمية املواهب بجامعة ألاميرة نورة هذا العام 42

 106 مدربة ومراجعة جودة بجامعة نورة 33تأهيل 

 107 مكتبة جامعة ألاميرة نورة تنفرد بتقنية الذراع آلالي

 109 مستفيدة من الخدمات املساندة لذوي لاحتياجات بجامعة ألاميرة نورة 98

 110 دورة لتطوير إعالميات جامعة نورة 12

 111 نورة ألاسبوع املقبلمحور ملتقى بجامعة « معلم العصر الرقمي»

 112 جامعة نورة« مجتمع»دورة لتطوير طالبات  14

 113 تدشين مركز الخدمات البحثية بجامعة نورة

 114 قيادات نسائية خليجية يناقشن تعزيز دورهن في صنع القرار التنموي 

 116 «املعلم الرقمي»ملتقى جامعة نورة: تطبيق تقنيات الروبوت ضرورة لصناعة 

 119 البات جامعة نورة يوفرن عالج ألاسنان ملحدودي الدخلط

 صحيفة االقتصادية
 120 « معلم العصر الرقمي»جامعة ألاميرة نورة تنظم ملتقى 

 122  يسهمن في التوعية بسرطان الثدي« مصرف الراجحي»متطوعة من  85

 123 جامعة ألاميرة نورة تطلق جائزة املعلمة الرقمية

 صحيفة مكة
 

 125  «التحول الرقمي»ورشة لتدريب املعلمين والطالب على  17

 128 معلمة من نجران تحقق جائزة املعلمة الرقمية

 صحيفة عني اإللكرتونية
 129 جامعة ألاميرة نورة تختتم احتفاالتها باليوم الوطني

 131 جامعة ألاميرة نورة تدشن برنامج تجربة طالبة كلية اللغات ألاكاديمية
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 132 ية اللغات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في حلتها الجديدةكل

 134 جامعة ألاميرة نورة تطلق باقة من الدورات والورش في كلية املجتمع

 في 
ً
 كبيرا

ً
 و إقباال

ً
 باهرا

ً
ملتقى معلم العصر الرقمي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن يلقى نجاحا

 صاحبةحضور الورش التدريبية امل

135 

دشن "مركز الخدمات البحثية" بوكالة الجامعة للدراسات 
ُ
جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ت

 العليا والبحث العلمي

140 

 141 جامعة "نورة " تدشن جائزة املعلمة الرقمية في امللتقى التربوي الثاني "معلم العصر الرقمي"

ينظم ندوة تحديات الكشف املبكر لسرطان الثدي في مستشفى امللك عبدهللا بجامعة ألاميرة نورة 

 السعودية

144 

 145 حملة سرطان الثدي في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن« أنِت الحياة » تحت شعار 

جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تدشن املرحلة الثانية من برنامجها التدريبي املكثف في مهارات 

 حفية املتقدمةالتحرير والكتابة الص

146 

 148 م 2016طالبات جامعة ألاميرة نورة يحققن املراكز ألاولى بالحفل السنوي إلنجاز السعودية لعام 

 150 جامعة ألاميرة نورة تقدم دورات تدريبية عبر معهد تعليم اللغة العربية

 صحيفة روافد
 

 152 التحرير والكتابة الصحفيةجامعة ألاميرة نورة تدشن املرحلة الثانية من برنامج مهارات 

 154 م2016طالبات جامعة ألاميرة نورة يحققن املراكز ألاولى بالحفل السنوي إلنجاز السعودية لعام 

 صحيفة سبق اإللكرتونية
 156 مستشفى امللك عبدهللا الجامعي بالرياض ينهي هيكلة تكاليف الرعاية الصحية

 158 ة طالبة كلية اللغات ألاكاديميةجامعة ألاميرة نورة تدشن برنامج تجرب

 159 "توجهات تحليل البيانات الكبيرة".. لقاء تعريفي بجامعة ألاميرة نورة

 160 من مركز خدمات ذوات لاحتياجات الخاصة بجامعة نورة مستفيدة 98

 162 "جامعة نورة" تدشن املرحلة الثانية من برنامجها التدريبي املكثف في مهارات التحرير

  صحيفة صدى

اب الرأي” جامعة ألاميرة نورة  ”
ّ
 164 تستضيف نخبة من إلاعالميين وكت

  صحيفة الرآي

 165 معلمة من نجران تحقق جائزة املعلمة الرقمية على مستوى اململكة

  صحيفة وطني الحبيب اإللكرتونية

 166 حملة تعريفية للطالبات املستجدات في جامعة ألاميرة نورة

 166 بفقرات مميزة لجنود الوطن”  86اليوم الوطني” ألاميرة نورة .. تحتفل بـ جامعة 

 167 جامعة ألاميرة نورة تدشن برنامج تجربة طالبة كلية اللغات ألاكاديمية

 168 جامعة ألاميرة نورة تستضيف الخبيرة العاملية ريتا

 169 طالبة 64دية بمشاركة عبر برنامج انجاز السعو ” فكرة“جامعة ألاميرة نورة تحتضن حفل 

 169 حملة للتوعية بسرطان الثدي في جامعة ألاميرة نورة” .. أنت الحياة ” 

 170 إعالن أسماء الفائزات بـ)جائزة املعلمة الرقمية(

 170 .”معلم العصر الرقمي“جامعة ألاميرة نورة تدشن جائزة املعلمة الرقمية في امللتقى التربوي الثاني 
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  صحيفة الرائدية

 171 دورة في مهارات التحرير والكتابة الصحفية 12جامعة نورة تدشن املرحلة الثانية لـ

  صحيفة سفراء االلكرتونية

 173 تدشن املرحلة الثانية من برنامجها التدريبي املكثف في مهارات التحرير” جامعة نورة“

ة ألاميرة نورة دشنت جائزة املعلمة الرقمية في بمشاركة سبعة خبراء في مجال التعليم الرقمي جامع

 «معلم العصر الرقمي»ختام امللتقى التربوي الثاني 

175 

 180 «2016إنجاز السعودية »تحصد املراكز ألاولى لـ« جامعة نورة»

  صحيفة إنماء

 181 حملة تعريفية للطالبات املستجدات في جامعة ألاميرة نورة

 183 نورة وجمعية سند الخيرية تعاون بين جامعة ألاميرة

  صحيفة إشراق اليف

 184 حملة تعريفية للطالبات املستجدات في جامعة ألاميرة نورة

 186 للمرحلة لابتدائية "مملكة الفصاحة"مدارس جامعة ألاميرة نورة تطلق برنامج 

 187 جامعة ألاميرة نورة تختتم احتفاالتها باليوم الوطني 

 189 ورة تدشن برنامج تجربة طالبة كلية اللغات ألاكاديميةجامعة ألاميرة ن

 190 جامعة ألاميرة نورة تعقد سلسلة من اللقاءات التعريفية بالتعلم إلالكتروني

 191 في لقاء حول تحليل البيانات الكبيرة الخبيرة العاملية ريتا في جامعة ألاميرة نورة

جها التدريبي املكثف في مهارات التحرير والكتابة جامعة نورة تدشن املرحلة الثانية من برنام

 الصحفية املتقدمة

192 

دورة تدريبية تهدف لرفع كفاءة الطالبة جامعة ألاميرة نورة تطلق باقة من الدورات والورش في  14

 كلية املجتمع

194 

دشن 
ُ
لدراسات بوكالة الجامعة ل” مركز الخدمات البحثية“جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ت

 العليا والبحث العلمي

195 

  صحيفة صراحة اإللكرتونية

 إلعداد وتأهيل 
ً
 196 مدربة معتمدة 33جامعة ألاميرة نورة تطلق مشروع متميزا

 197 ”معلم العصر الرقمي“جامعة ألاميرة نورة تطلق جائزة املعلمة الرقمية بملتقى 

 198 نامج مهارات التحرير والكتابة الصحفيةجامعة ألاميرة نورة تدشن املرحلة الثانية من بر 

ر معلم العص» جامعة ألاميرة نورة تواصل فتح باب التسجيل بالورش التدريبية املصاحبة مللتقى 

 «الرقمي 

200 

 201 دورة تدريبية في كلية املجتمع 14جامعة ألاميرة نورة تطلق 

دشن 
ُ
 202 لة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلميبوكا” مركز الخدمات البحثية“جامعة ألاميرة نورة ت

  صحيفة رؤى الخرب اإللكرتونية

 203 جامعة ألاميرة نورة تدشن برنامج تجربة طالبة كلية اللغات ألاكاديمية

  صحيفة املواطن اإللكرتونية

 204 جامعة نورة تنضم للجنة الوطنّية لألخالقيات الحيوّية

 206 لعمل بمستشفى امللك عبدهللا الجامعيّ العمل تعتمد الئحة تنظيم ا
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 207 السماح ملستشفى امللك عبدهللا الجامعي بالرياض بُممارسة الطب النووّي 

  صحيفة غرب

 208 للمرحلة لابتدائية” مملكة الفصاحة“مدارس جامعة ألاميرة نورة تطلق برنامج 

 210 جامعة ألاميرة نورة تختتم احتفاالتها باليوم الوطني

 212 جامعة ألاميرة نورة تدشن برنامج تجربة طالبة كلية اللغات ألاكاديمية

 213 جامعة ألاميرة نورة تعقد سلسلة من اللقاءات التعريفية بالتعلم إلالكتروني

 214 في جامعة ألاميرة نورة مشروع الخبرات املتناظرة

 215 جامعة ألاميرة نورةالخبيرة العاملية ريتا في 

 216 يشارك بورشتي عمل ضمن ملتقى العصر الرقمي”: نبعتعليم ي“

 217 جامعة ألاميرة نورة تدشن )جائزة املعلمة الرقمية( في ملتقى "معلم العصر الرقمي"

  صحيفة املناطق اإللكرتونية

 221 حملة تعريفية للطالبات املستجدات في جامعة ألاميرة نورة

 223 بفقرات مميزة لجنود الوطن”  86وم الوطنيالي” جامعة ألاميرة نورة .. تحتفل بـ 

 225 جامعة ألاميرة نورة تدشن برنامج تجربة طالبة كلية اللغات ألاكاديمية

 226 نورة مستفيدة من مركز الخدمات املساندة لذوات لاحتياجات الخاصة في جامعة ألاميرة 98

  إخبارية العويقلية

 228 ياض يحصل على تصريح ممارسة الطب النووي مستشفى امللك عبد هللا الجامعي بالر 

  صحيفة التعليم

 230  جامعة نــورة تنظم حمـلة تعريفية للطالبـات املستـجدات

 232 نادًيا وجمعية طالبية لتنمية املواهب بجامعة ألاميرة نورة هذا العام 42

 233 جامعة نورة تنضم للجنة ألاخالقيات الحيوية

 234 مدربة معتمدة 33ة تطلق مشروع الخبرات املتناظرة لـ جامعة ألاميرة نور 

 235 جامعة نورة تحتضن فكرة

 236 حملة سرطان الثدي في جامعة ألاميرة نورة

 237 دورة تدريبية بكلية املجتمع 14جامعة نورة تطلق 

دشن 
ُ
 238 والبحث العلميبوكالة الجامعة للدراسات العليا ” مركز الخدمات البحثية“جامعة ألاميرة نورة ت

 239 جامعة ألاميرة نورة تطلق جائزة املعلمة الرقمية

 241 «معلم العصر الرقمي»جامعة ألاميرة نورة تختتم فعاليات ملتقى 

  صحيفة نبض الحدث االلكرتونية

 244 بفقرات مميزة لجنود الوطن”  86اليوم الوطني” جامعة ألاميرة نورة .. تحتفل بـ 

 244 حملة للتوعية بسرطان الثدي في جامعة ألاميرة نورة” ..  أنت الحياة” 

  صحيفة الحدث أون الين

 245 م2016طالبات جامعة ألاميرة نورة يحققن املراكز ألاولى بالحفل السنوي إلنجاز السعودية لعام 

  صحيفة رصد

 247 جامعة ألاميرة نورة تدشن برنامج تجربة طالبة كلية اللغات ألاكاديمية

  صحيفة أنحاء
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 248  وزارة العمل تعتمد الئحة تنظيم العمل بمستشفى امللك عبدهللا الجامعي

  غاية

 249 جامعة ألاميرة نورة تنظم امللتقى التعريفي باألندية والجمعيات الطالبية

 250 مدربة معتمدة 33جامعة ألاميرة نورة تطلق مشروع الخبرات املتناظرة لـ 

 251 ورة تستضيف الخبيرة العاملية ريتاجامعة ألاميرة ن

 252 ”معلم العصر الرقمي“جامعة ألاميرة نورة تطلق جائزة املعلمة الرقمية بملتقى 

 253 تستحدث برامج أكاديمية في مجال اللغات ألاجنبية الحية”: جامعة ألاميرة نورة“

 254 دورة تدريبية في كلية املجتمع 14جامعة ألاميرة نورة تطلق 

 255 يشارك بورشتي عمل ضمن ملتقى العصر الرقمي”: تعليم ينبع“

 256 جامعة ألاميرة نورة تدشن )جائزة املعلمة الرقمية( في ملتقى "معلم العصر الرقمي"

 عن 
ً
 260 «التسوق وآفاقه املستقبلية » جامعة ألاميرة نورة تقيم لقاًء علميا

 261 ولى بالحفل السنوي إلنجاز السعوديةطالبات جامعة ألاميرة نورة يحققن املراكز ألا 

 صحيفة السعودية اليوم
 

 263 بفقرات مميزة لجنود الوطن”  86اليوم الوطني” جامعة ألاميرة نورة .. تحتفل بـ 

 264 جامعة ألاميرة نورة تدشن برنامج تجربة طالبة كلية اللغات ألاكاديمية

 265 ينطلق بجامعة ألاميرة نورة” معلم العصر الرقمي“امللتقى التربوي الثاني 

  صحيفة العرب اليوم
 

 266 جامعة ألاميرة نورة تنظم امللتقى السنوي التعريفي في الجمعيات الطالبية

 صحيفة املصدر
 

 267 جامعة ألاميرة نورة تدشن )جائزة املعلمة الرقمية( في ملتقى "معلم العصر الرقمي"

 صحيفة املدائن
 

 272 امللتقى السنوي التعريفي باألندية والجمعيات الطالبية جامعة نورة تنظم

  صحيفة وصف

 273 جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تنظم امللتقى السنوي التعريفي باألندية والجمعيات

  صحيفة الوئام

 274 وزارة العمل تعتمد الئحة تنظيم العمل بمستشفى امللك عبدهللا الجامعي

  لكرتونيةصحيفة البلد اإل

 275 جامعة ألاميرة نورة تطلق مشروع الخبرات املتناظرة

 صحيفة فيفاء
 

 276 حملة للتوعية بسرطان الثدي في جامعة ألاميرة نورة” .. أنت الحياة ” 

دشن 
ُ
 277 ”مركز الخدمات البحثية“جامعة ألاميرة نورة ت

 بوابة الفجرصحيفة 
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 278 م الوطنيجامعة نورة تختتم لاحتفاالت باليو 

 280 نورة بجامعة الخاصة لاحتياجات ذوات خدمات مركز  من مستفيدة 98

 282 جامعة نورة" تدشن املرحلة الثانية من برنامجها التدريبي املكثف في مهارات التحرير "

 صحيفة تواصل
 

 284 «الطب النووي»يحصل على تصريح ممارسة « امللك عبد هللا الجامعي»مستشفى 

 ن نيوز اإلخباريةنجرا
 

 285 املعلمة أمل صالح سلبع تحقق املركز لاول في جائزة املعلمة الرقمية على مستوى اململكة

 صحيفة هام
 

جان بجائزة املعلمة الرقمية من تعليم الشرقية  287 بشرى بوخضر ونورة الذويخ تتوَّ

 القناة الثقافية
 

 289 رقمية( في ملتقى "معلم العصر الرقمي"جامعة ألاميرة نورة تدشن )جائزة املعلمة ال

 قناة الدروب الفضائية
 

 294 مشروع الخبرات املتناظرة في جامعة ألاميرة نورة قناة دروب الفضائية

 مجلة بروز
 

 295 مستشفى امللك عبد هللا الجامعي بالرياض يحصل على تصريح ممارسة الطب النووي

 مجلة لها
 

 296 قاها السنوي الثاني ملناقشة التعليم في العصر الرقميجامعة ألاميرة تنظم ملت

 مجلة هي
 

 298 بالرياض التنموي  القرار  في دورهن يناقشن خليجية نسائية قيادات

 مجلة سيدتي
 130 جامعة ألاميرة نورة تطلق جائزة "املعلمة الرقمية"

  إحصائية النشر يف الصحف  
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 م 2016 أكتوبر 6-هـ 1438 محرم 5 الخميس

جامعة األمرية نورة تنظم امللتقى السنوي التعريفي باألندية واجلمعيات 
 الطالبية

 

ظمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بوكالة ألانشطة الطالبية بعمادة شؤون الطالبات اليوم امللتقى ن

( 42هـ، التي يبلغ عددها لهذا العام )1438/ 1437السنوي التعريفي باألندية والجمعيات الطالبية للعام الجامعي 

 وجمعية طالبية من مختلف الكليات .
ً
  ناديا

ألاندية إلى اكتشاف وتنمية مواهب الطالبات والعمل على تشجيع الابتكار وإلابداع لديهن لالرتقاء  وتهدف هذه

  بمستوى طالبات الجامعة وتعزيز الثقة لديهن .

 تضمن أركان تعريفية لألندية والجمعيات الطالبية والتعريف برسالة ورؤية النادي وعرض 
ً
واشتمل امللتقى معرضا

وتولي وكالة ألانشطة الطالبية حياة الطالبة الجامعية خارج  ت الوكالة معايير النادي الذهبي .إنجازاتها ،كما عرض

قاعات الدراسة الرعاية والاهتمام من خالل إعداد خطة أنشطة المنهجية ، وبرامج تهدف إلى تنمية شخصية 

ا التي قد تعترض مسيرته باتالطالبة املتكاملة ، وتنمية روحا املسؤولية لديها، ومساعدتها على تخطي العق

كما تهدف الوكالة إلى تهيئة مناخ جامعي مناسب للطالبات عن طريق تنفيذ ورش عمل ودورات  ،الجامعية

 متخصصة في مجاالت متنوعة لتطوير الذات وتنمية املهارات القيادية ، والاهتمام باألنشطة الرياضية الصحية .

 

 

 

 

 

 

 

http://spa.gov.sa/1546183
http://spa.gov.sa/1546183
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 م 2016 أكتوبر 10-هـ 1438 محرم 9 االثنين

 اءات التعريفية بالتعلم اإللكرتونيجامعة األمرية نورة تعقد سلسلة من اللق
 

عقدت عمادة التعلم إلالكتروني في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم لقاًء تعريفًيا بكلية إلادارة وألاعمال، 

حيث بدأ اللقاء بعرض مقدمة عن التعلم إلالكتروني، قدمتها وحدة التدريب في الكلية، وتم عرض مستويات 

  ني واستعراض جملة من املفاهيم الخاطئة حول التعلم إلالكتروني .التعلم إلالكترو

تال ذلك تعريف بخدمات الدعم الفني للتعلم إلالكتروني قدمته وحدة الدعم واملتابعة الفنية بالعمادة ، وتم خالل 

د وني املعتمذلك إلاجابة عن استفسارات أعضاء الهيئة التعليمية وإلاشارة ملزايا نظام إدارة التعلم إلالكتر

 بالجامعة.

كما شاركت في اللقاء مديرة برامج التعلم إلالكتروني بالعمادة يارا الحيدري، حيث سلطت الضوء على أهمية 

 إلى مزايا النظام املعتمد 
ً
استخدام نظام إدارة التعلم إلالكتروني املعتمد وعدم استخدام نظم خارجية، مشيرة

 بالنظم ألاخرى وإلى ضرورة الا 
ً
  ستثمار ألامثل ملوارد الجامعة املتاحة.مقارنة

ا من سعي العمادة لتحقيق توجهات الجامعة الاستراتيجية الهادفة إلى تفعيل التعلم 
ً
ويأتي هذا اللقاء انطالق

  إلالكتروني، وتمكين أعضاء الهيئة التعليمية من مهارات التعلم إلالكتروني وتحسين جودة املخرجات التعليمية .

 من اللقاءات التعريفية بالتعلم إلالكتروني في مختلف كليات الجامعة بالتنسيق وكانت العم
ً
ادة قد أطلقت سلسلة

مع وحدات التعلم إلالكتروني، التي تهدف إلى التعريف بالتعلم إلالكتروني والتعرف عن قرب على ممارسات أعضاء 

   امليداني. الهيئة التعليمية في مجال التعلم إلالكتروني وتقديم الدعم الفني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1546672
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 م 2016 أكتوبر 11-هـ 1438 محرم 10 الثالثاء

 مدربة معتمدة 33جامعة األمرية نورة تطلق مشروع اخلربات املتناظرة لـ 
 

يرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في عمادة ضمان الجودة أطلقت وكالة الجامعة للتطوير والجودة في جامعة ألام

 إلعداد وتأهيل 
ً
مدربة معتمدة بعنوان " الخبرات املتناظرة : إعداد وتأهيل  33والاعتماد ألاكاديمي مشروع متميزا

  مدربات ومراجعات داخليات في مجال الجودة والاعتماد ألاكاديمي" في مرحلته الثانية.

نامج الجامعة الريادي لتحقيق نشر ثقافة الجودة وتنمية مهارات وخبرات أعضاء هيئة ويأتي املشروع ضمن بر 

التدريس ملراجعة جودة البرامج ألاكاديمية ومساندتها للحصول على الاعتماد البرامجي حسب معايير الاعتماد 

  املؤسسية والبرامجية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ألاكاديمي.

( مدربة ومراجعة داخلية 33( دورات تدريبية لتأهيل وإعداد )8وع سلسلة برامج تدريبية عددها )ويشمل هذا املشر 

  في مجال الجودة.

الجدير بالذكر أن عمادة ضمان الجودة والاعتماد ألاكاديمي هي الجهة املسؤولة عن متابعة تقويم برامج الجامعة 

ية والعاملية وتتطلع العمادة إلى أن تصل ملصاف الجامعات لضمان جودة التعليم وإلادارة مواكبة للمعايير املحل

 املرموقة من خالل تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتنمية خبراتهم للتحقق من جودة برامجها التعليمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1547068
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 م 2016 أكتوبر 13-هـ 1438 محرم 12 الخميس

 جامعة األمرية نورة تستضيف اخلبرية العاملية ريتا
 

استضافت كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن أمس ألاول الخبيرة العاملية ريتا 

( في لقاء بعنوان ) التوجهات الرئيسية في مجال تحليل البيانات gartnerسالم نائب رئيس ألابحاث في شركة )

شخص من ألاكاديميين والباحثين، وممثلي شركات )سداد،  300الكبيرة: التقنيات وألادوات( ، بحضور أكثر من 

ِعلم، تمكين، موهبة(، واملهتمات بمجال تحليل البيانات الكبيرة، باإلضافة الى عدد من طالبات كلية علوم الحاسب 

 واملعلومات.

الجيل القادم من الحوسبة وذلك من خالل مسح وتحليل البيانات، وأكدت الخبيرة ريتا أن البيانات الضخمة هي 

، حيث 
ً
مشيرة ألهمية البيانات الكبيرة والحاجة املاسة لها في عاملنا اليوم وفي قطاع ألاعمال والحاسب آلالي خاصة

كل الباقي غير مقارنة باملعلومات والتي تش %10أنها تتألف من املعلومات املنظمة التي تشكل جزءا ضئيال يصل إلى 

 املنظمة.

وأفادت ريتا أنه من املعروف في قطاع التقنية أن البيانات غير املنظمة التي تأتي على شكل مقطع فيديو أو صورة 

من كامل بيانات مؤسسة أو  %80أو مقطع صوتي أو نماذج ثالثية ألابعاد على سبيل املثال، تشكل على ألاقل 

ف ألاساس ي من التركيز على البيانات الكبيرة هو اكتشاف أنماط مكررة لألعمال شركة ما، ومن املمكن أن يكون الهد

باستخدام أدوات ذكية الستقصاء املعلومات والتحليالت باإلضافة إلى توفير فرص أكثر أمام الشركاء لكسب 

  إيرادات أكبر.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1547811
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 م 2016 أكتوبر 15-هـ 1438 محرم 14 السبت

جامعة األمرية نورة حتتضن حفل "فكرة" عرب برنامج اجناز السعودية 
 طالبة 64مبشاركة 

 

أقامت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس ألاول حفل مسابقة )فكرة( السنوي للشركات الطالبية الذي 

 لتفعيل مذك
ً
رة التفاهم بين جامعة ألاميرة نورة وبين برنامج إنجاز السعودية في عامها الثاني، يأتي تنفيذه امتدادا

كرة برنامج الشركة في مسابقة ف انتهاءحيث تتنافس جميع الشركات الطالبية من جميع الجامعات باململكة بعد 

ي يدة في اململكة التوتعتبر جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الجامعة الوح السنوية ألفضل شركة طالبية.

طالبة( بمنتجات  64شركات طالبية )بعدد اجمالي  4تمكنت طالباتها من خالل برنامج الشركة من إنشاء وإدارة 

متميزة وفريدة، حيث تم تقييم كل شركة عبر أربع مراحل، تبدأ من التقرير التفصيلي، ثم العرض املرئي، ومعرضا 

نتهاء حفل مسابقة فكرة، قام فريق انجاز السعودية بتقديم تعريف وبعد ا ية.تسويقي، وأخيرا مقابلة شخص

 لبرنامج انجاز الثالث )أمواج فرح، الشركة، طريقي الى سوق العمل( الستقطاب طالبات جدد لتنفيذ هذه البرامج

فل انجاز حعلى تقرير لجنة التحكيم سيتم إلاعالن عن الشركة الفائزة في  وبناءً  خالل السنة ألاكاديمية الحالية.

السعودية السنوي الذي سيقام في مدينة جدة الشهر القادم وستتأهل الشركة الفائزة للمشاركة على املستوى 

 بين 
ً
دولة عربية، وستقام هذا العام  14إلاقليمي لدول إنجاز العرب في مسابقة أفضل شركة عربية تقام سنويا

  م.21/11/2016 هـ املوافق1438/ 21/2في مملكة البحرين يوم إلاثنين 

الجدير بالذكر أن برنامج إنجاز السعودية هو مبادرة وطنية غير هادفة للربح يقدم برامج للشباب من الفئة العمرية 

سنة(، متخصصة بالقيادة وتعزيز إطالق ألاعمال الخاصة والارتقاء باملهارات الاقتصادية والعملية  24-10)

خاص يستثمرون أوقاتهم بتقديم خبراتهم للطالب بهدف إعدادهم والحياتية عن طريق متطوعين من القطاع ال

  إلاعداد ألامثل لسوق العمل وتعزيز مهاراتهم املهنية.

 من وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية 
ً
ويعمل برنامج إنجاز السعودية بالشراكة والتعاون مع كال

 من
ً
قبل عدد من الشركات الوطنية والعاملية املرموقة التي لها  وصندوق تنمية املوارد البشرية وُيدعم أيضا

 اسهامات مؤثرة في مجال الخدمة املجتمعية لتحقيق أهداف البرنامج.

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1548713
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1548713
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 م 2016 أكتوبر 16-هـ 1438 محرم 15 األحد

دورة يف مهارات التحرير والكتابة  12الثانية لـجامعة نورة تدشن املرحلة 
 الصحفية

 

دشنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة باإلدارة العامة لإلعالم املرحلة الثانية من البرنامج التدريبي 

املكثف في مهارات التحرير والكتابة الصحفية املتقدمة املخصص ملنسقات ومنسوبات الوحدات إلاعالمية في 

ساعة تطبيقية، بقيادة املدربة عضو هيئة  36دورة تدريبية بواقع  12الكليات والعمادات ويتكون البرنامج من 

 التدريس في كلية إلاعالم والاتصال في جامعة الامام محمد بن سعود الاسالمية املدربة نوير الشمري .

يبية إلدارة إلاعالم في الجامعة وحرصا منها ويأتي البرنامج التدريبي الذي يعد ألاول من نوعه ضمن الخطة التدر 

على تطوير منسوباتها في املجال إلاعالمي ملواكبة املستجدات السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة ، ولتدعيم 

بما يتوافق مع رسالة الجامعة وأهدافها الريادية في العملية  عملية التواصل والاتصال الداخلي والخارجي،

  تنموية.التعليمية وال

أنه  هوبينت املشرفة على إلادارة العامة لإلعالم في جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة الجوهرة الصقي

موظفة وركز على املهارات ألاساسية في تحرير ألاخبار الصحفية  25استفاد من البرنامج التدريبي في مرحلته ألاولى 

عالم في الجامعة من اتقان قوالب الكتابة والفروق بينها، كيفية توظيفها ، و تمكين املنسقات وموظفات اقسام إلا 

ني بأنواعها للفعاليات واملناسبات الجامعية والعمل امليدا في تغطية فعاليات الجامعة املختلفة، التغطية الصحفية

عي فضال كاديمي والاجتماالصحفي، إعداد التقارير الخاصة التي تعكس انجازات الجامعة ومنسوباتها في املجالين ألا

  عن كيفية التعامل مع وسائل إلاعالم .

وأضافت الصقيه أن البرنامج سيركز في املرحلة الثانية على املهارات املتقدمة في التحرير الصحفي ، وسيغطي عدة 

قات حقيجوانب جديدة أبرزها: الحوارات الصحفية مع املسؤوالت والطالبات في الجامعة، استطالعات الرأي والت

املتنوعة التي تخدم مسيرة الجامعة الطموحة نحو الريادة العلمية والعملية، مع تطبيق على نماذج عملية من 

واقع عمل الجامعة، ألاساليب الحديثة في تحرير وصياغة العناوين واملقدمات الاحترافية والاقتباس في املواد 

واد الصحفية بالشكل النهائي ونشرها، مثمنة دور وسائل إلاعالم إلاعالمية، كتابة التقارير املبدعة وقواعد إخراج امل

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1548979
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1548979
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  املحلية في التواصل مع إلادارة والتفاعل مع منجزات الجامعة ومنسوباتها .

وتوجهت الصقيه بالشكر ملعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل على كل ما تقدمه من دعم ومتابعة واهتمام 

لجامعة وتحقيق رسالة ا الجامعة ومنسوباتها في سبيل الارتقاء بالعمل إلاعالمي للجامعة،لتطوير إدارة إلاعالم في 

في ريادة التعليم والتعلم وخدمة املجتمع، مؤكدة أن الجامعة تسعى من خالل ادارة إلاعالم لالستثمار ألامثل في 

، على املستجدات العلمية والبحثية وسائل إلاعالم املحلية للتعريف بالجامعة واهدافها، وإطالع املجتمع املحلي

   فضال عن املساهمة في نشر التوعية واملعرفة املتنوعة.
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 م 2016 أكتوبر 17-هـ 1438 محرم 16 اإلثنين

املعلمة الرقمية مبلتقى "معلم العصر  جامعة األمرية نورة تطلق جائزة
 "الرقمي

 

تنظم جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية التربية الاثنين القادم امللتقى التربوي الثاني بعنوان )معلم 

  العصر الرقمي(، وتطلق خالله جائزة املعلمة الرقمية في التعليم العام.

أمامة الشنقيطي خالل املؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن امللتقى من  وأكدت عميدة كلية التربية الدكتورة

أهم الفعاليات التربوية الدورية التي تعقدها الكلية، وتعّدها مناسبة لتدارس العاملين بامليدان التربوي، والكشف 

د لعصر الرقمي، وقعن ممارسات التعليم املثلى، مبينة أنه تّم تسليط الضوء هذا العام على رؤية املعلم في ا

حرص قسم تقنيات التعليم بكلية التربية على تقديم نموذج ناجح لتفعيل التقنية على جميع نماذج امللتقى 

.
ً
 وخارجيا

ً
  ليحتذى به في امللتقيات والفعاليات القادمة داخليا

 من جميع املختصات واملهتمات بامل
ً
 كبيرا

ً
ي حيث وصل جال التربو وبّينت الشنقيطي أن فكرة امللتقى القت تفاعال

 حتى آلان، حيث ثلها الورش التدريبية التي حظيت ، وم1200عدد املسجالت أكثر من 
ً
 مطردا

ً
 وتسجيال

ً
 كبيرا

ً
إقباال

سيستضيف امللتقى نخبة من القادة التربويين واملعلمات املتميزات والتربويات الرائدات إضافة إلى املشاركة الفاعلة 

  ي كلية التربية.من الطالبات املعلمات ف

ومن جانبها أوضحت رئيسة قسم تقنيات التعليم واملشرفة على امللتقى الدكتورة حصة الشايع أن أهم ما يميز 

امللتقى هذا العام هو متابعته لتجارب املعلمات الناجحة في توظيف التقنية في التعليم وتشجيعها من خالل تدشين 

 من قبل املعلمات، وفاق عدد املشاركات املئة جائزة املعلمة الرقمية في التعليم العا
ً
 كبيرا

ً
م والتي وجدت إقباال

  مشاركة وسوف يكشف الحفل عن أسماء الفائزات إن شاء هللا.

جلسات علمية  4وأشارت الشايع إلى أن جلسات اللقاء ستضم نخبة من املتحدثين، حيث سيحوي امللتقى على 

ورشة تدريبية، مؤكدة بأن  17جلسات علمية مصاحبة، و 8يم الرقمي، ورئيسية يشارك فيها خبراء في مجال التعل

امللتقى لهذا العام يتميز بمواكبته ملستحدثات التقنية في التعليم و تفعيل الشراكة بين كلية التربية واملؤسسات 

 م.التعليمية والعمل الحثيث لتشجيع التجارب الناجحة في امليدان التربوي لدمج التقنية في التعلي

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1549331
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1549331
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 م 2016 أكتوبر 20-هـ 1438 محرم 19 الخميس

 كلية اللغات جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن يف حلتها اجلديدة

بية ية في مجال اللغات ألاجناستحدثت كلية اللغات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن برامج أكاديمية تخصص

 لتصبح ) كلية 1438-1437الحية للعام الجامعي 
ً
هـ، من خالل إعادة هيكلة )كلية اللغات والترجمة( سابقا

اللغات(، حيث تضم برامج أكاديمية حديثة تهدف إلى تعليم وتعلم اللغات ألاجنبية من خالل تخصصات علمية 

ية والفرنسية، وتخصص اللغويات التطبيقية، وكذلك تخصص ألادب دقيقة كتخصص الترجمة باللغتين إلانجليز 

إلانجليزي، والتي تصنف الكلية كأول كلية من نوعها على مستوى الجامعات السعودية تجمع تحت مظلتها جميع 

  التخصصات العلمية الدقيقة في مجال تعلم وتعليم اللغات ألاجنبية ومجال الترجمة.

لدكتورة حصة بنت عبدهللا الغدير، أن الكلية في تصورها املستقبلي الجديد تمثل وأكدت عميدة كلية اللغات ا

مسعى حثيث وجهود مشتركة بين الكلية ووكالة الجامعة للشؤون التعليمية نحو ربط مخرجات الكلية وبرامجها 

رأة ين امللتتوافق مع متطلبات سوق العمل التي تضعها الجامعة من ضمن أبرز أولوياتها للمساهمة في تمك

  السعودية للحصول على فرص وظيفية واعدة في املجتمع.

وبينت أن الكلية حرصت على وضع خطط البرامج الجديدة تحت مجهر املراجعة ألاكاديمية والجهات املختصة 

ات ببالجودة والاعتماد ألاكاديمي بهدف بناء الخطط وفق متطلبات الاعتماد ألاكاديمي باململكة، وتحقيق هذه املتطل

من البداية، كما استطلعت الكلية مرئيات جهات التوظيف املختلفة الحريصة على استقطاب خريجات اللغات 

والترجمة بالجامعات السعودية بهدف تحقيق تلك املتطلبات والتقريب بين مهارات ومكتسبات الخريجات 

  ومتطلبات سوق العمل املهنية واملهارية.

نات املرجعية بين البرامج الجامعية الجديدة التي ستقدمها برامج كلية اللغات مع وأشارت إلى أنه تم عقد املقار 

العديد من البرامج الجامعية العاملية املماثلة بهدف استلهام التجارب واملمارسات املثلى املتبعة في تلك البرامج، 

ها في املكانة ، لوضع الكلية وبرامجوربط الكلية بالكليات املتخصصة في تعليم اللغات في املحيط العربي وإلاقليمي

التي تليق بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وتحقيق أعلى قدر من التنافسية والتميز في ما تطرحه من برامج 

  وما تقدمه من مبادرات أكاديمية تحت مظلة أقسامها العلمية.

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1550278
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 م 2016 أكتوبر 20-هـ 1438 محرم 19 الخميس

 أنت احلياة " .. محلة للتوعية بسرطان الثدي يف جامعة األمرية نورة "
 

تنظم وكالة الجامعة للشؤون الصحية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بالكليات الصحية ألاحد 

ر ملدة أسبوع بعنوان " أنت الحياة " ، ضمن فعاليات وكالة الشؤون القادم، حملة للتوعية بسرطان الثدي، تستم

  الصحية التوعوية بسرطان الثدي.

وأوضحت رئيسة الحملة رئيسة لجنة الشؤون الطالبية والتعليمية الدكتورة نسرين العواجي، أن إقامة هذه 

صحي للمجتمع، ولخفض نسبة الحملة يأتي ضمن برامج املسؤولية املجتمعية، وتهدف لرفع مستوى الوعي ال

إلاصابة بسرطان الثدي، وتوضيح أهمية الكشف املبكر عن سرطان الثدي، مفيدة أنه سيكون هناك مسيرة 

 .ن الحملة في مركز خدمات الطالباتلطالبات الجامعة من نقطة الانطالق وهي كلية الصحة وعلوم التأهيل إلى مكا

رات وأركان توعوية عن مسببات السرطان وسبل الوقاية منه ودور وأشارت العواجي، إلى أنه سيكون هناك محاض

الكشف املبكر في الشفاء التام من املرض، إضافة إلى استضافة البروفيسورة املتعافية سامية العمودي، ومشاركة 

 بعض الجامعات وبعض الجمعيات املتخصصة من خارج الجامعة .
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 م 2016 أكتوبر 22-هـ 1438 محرم 21 السبت

 دورة تدريبية يف كلية اجملتمع 14جامعة األمرية نورة تطلق 
 

أطلقت كلية املجتمع في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن باقة من الدورات التدريبية وورش العمل موزعة 

ملنفذة من قبل ألاقسام التعليمية كل قسم على حسب تخصصه، حيث ينفذ قسم على الفصل الدراس ي ألاول، وا

العلوم إلادارية خمس دورات هي : إلابداع والابتكار وريادة ألاعمال، السيرة الذاتية واملقابالت الشخصية، كيفية 

 ية املهارات املهنية لطالباتها..إلى تنم2030إلالقاء الصحيح في تقديم املشاريع، أسرار إلادارة الناجحة، الادخار برؤية 

، posterفي حين يقدم قسم علوم الحاسب وتقنية املعلومات خمس دورات تخصصية في برامج الحاسب آلالي وهي: 

Dropbox  &google 3 drive تحرير وإنتاج الفيديو باستخدام برنامج ،Pinnacle Studio 10.5 ،How to work 

easier with google drive ،Adobe photoshop cs5  كما يقدم قسم العلوم والدراسات ألاساسية أربع دورات ،

هي: لغة العمل، الحوار الناجح، السلوك املنهي وأخالقياته، ألاخطاء الشائعة في اللغة إلانجليزية، من خالل نخبة 

دعم العملية  من أعضاء هيئة التدريس في كلية املجتمع. وتأمل الكلية من خالل هذه الخطة التدريبية إلى

التعليمية، والرفع من كفاءة الطالبات املهنية الالزمة لسوق العمل وستطرح الكلية باقة أخرى من الدورات 

 التدريبية الفصل الدراس ي الثاني بمشيئة هللا تعالى.
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 م 2016 أكتوبر 23-هـ 1438 محرم 22األحد 

دشن "مركز اخلدمات البحثية" بوكالة اجلامعة 
ُ
جامعة األمرية نورة ت

 للدراسات العليا والبحث العلمي
 

تدشن وكالة جامعة ألاميرة نورة بنت عدالرحمن للدراسات العليا والبحث العلمي "مركز الخدمات البحثية" لخلق 

تكون الجامعة منارة املرأة للمعرفة، ومتميزة بريادتها التعليمية بيئة داعمة ومحفزة للبحث والنشر العلمي ، ول

  وأبحاثها العلمية لتسهم في بناء الاقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية .

وسيتم توفير الخدمات البحثية للباحثات والدارسات من أعضاء هيئة التدريس وطالبات مرحلة الدراسات العليا 

ق اللغوي، الدعم التحريري، والنشر العلمي في املجالت العلمية املصنفة، من خالل وتشمل الترجمة والتدقي

التعاون مع شركات عاملية للدعم التحريري والنشر العلمي ومعاهد الترجمة والتدقيق اللغوي املعتمدة ، ولالستفادة 

ات تدريبية للباحثات من خبرات أعضاء هيئة التدريس سيقدم مركز الخدمات البحثية خدمات استشارية ودور 

والدارسات بالتعاون مع فريق مميز من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة مما يسهم في صقل الخبر ات العلمية 

  وتنمية املهارات البحثية مع توفير فرص استثمارية للجامعة.

ات العليا رحلة الدراسويتطلع املركز بكامل فريقه الستقبال طلبات الباحثات من أعضاء هيئة التدريس وطالبات م

 تحقيقا للرؤية والرسالة وألاهداف املنشودة.
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 م 2016 أكتوبر 25-هـ 1438 محرم 24الثالثاء 

قيادات نسائية بدول جملس التعاون يناقشن يف الرياض سبل تعزيز دورهن 
 قرار التنموييف صنع ال

 

يناقش عدد من الشخصيات القيادية النسائية الفاعلة من القطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية، مجموعة من القضايا املشتركة، في لقاء القيادات النسائية بدول املجلس ودورها في التنمية 

  دارة العامة بالرياض في الثامن من شهر صفر املقبل . إلادارية ، الذي ينظمه الفرع النسائي ملعهد إلا 

 
ً
ويهدف اللقاء لتعزيز دور القيادات النسائية في مواقع اتخاذ القرار وصنع السياسات ذات العالقة، بما يؤثر تأثيرا

 في مسيرة التنمية الشاملة، ويعزز التعاون الخليجي بما يخدم قضايا املرأة الخليجية املشتركة و 
ً
دعم دورها يفاعال

  املأمول في التنمية الشاملة . 

وأوضحت مديرة الفرع النسائي ملعهد إلادارة العامة الدكتورة هند بنت محمد آل الشيخ، أن هذا اللقاء الذي 

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

ة عدد من القياديات في اململكة ودول مجلس التعاون بأوراق عمل تتناول موضوع اللقاء من خالل سيشهد مشارك

منظور علمي، وإطار عملي يشخص واقع القيادات إلادارية في دول مجلس التعاون، ويطرح آليات للتمكين 

 مع اومؤشرات للقياس، ويؤسس لرؤى مستقبلية تكفل توسيع نطاق هذا الدور وجعله أكثر فاعل
ً
لتطور ية، اتساقا

التنموي الذي تشهده دول املنطقة في مختلف املجاالت، ومنها مجال تنمية املوارد البشرية، وكذلك النهضة 

 في حركة التنمية الشاملة بوجه 
ً
 مؤثرا

ً
 جعل منها عنصرا

ً
 كبيرا

ً
 وحيزا

ً
 مهما

ً
التعليمية التي تشكل املرأة فيها موقعا

  وجه الخصوص . عام والتنمية إلادارية على 

وأبانت الدكتورة هند آل الشيخ، أن من أهم املشاركات بأوراق عمل من القيادات النسائية والشخصيات الفاعلة 

في ألاجهزة الحكومية وألاكاديمية وسيدات ألاعمال في اململكة ودول املجلس، معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت 

عميل، التي تشارك بورقة عمل بعنوان التحديات التي تواجه مشاركة عبد الرحمن الدكتورة هدى بنت محمد ال

القيادات النسائية في صنع القرار إلاداري في مؤسسات القطاعين العام والخاص ، وكذلك نائب الرئيس التنفيذي 

 نملعهد إلادارة العامة بسلطنة عمان الدكتورة أمة اللطيف بنت شرف شيبان، التي تشارك بورقة عمل بعنوا

http://spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1551572
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تجربة سلطنة عمان في استثمار الطاقات البشرية النسائية في القطاع الحكومي ، ورئيسة مركز دراسات وأبحاث 

املرأة بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتورة لبنى أحمد القاض ي، وتشارك بورقة عمل بعنوان هل 

ي مجتمعها ؟ ، ونائب رئيس مجلس أمناء معهد التنمية نالت املرأة الكويتية فرصتها املستحقة في مراكز قيادية ف

السياسية بمملكة البحرين الدكتورة مي سليمان العتيبي، التي تشارك بورقة عمل بعنوان التوعية إلاعالمية 

  وتأثيرها على املشاركة الفعالة للقيادات النسائية في عملية صنع القرار ) تجربة مملكة البحرين ( . 

املشاركات تتضمن ورقة عمل ملديرة إلادارة املركزية لإلحصاء باإلنابة باملجلس ألاعلى للتخطيط كما أفادت أن 

والتنمية بدولة الكويت منى خلف الدعاس، التي تشارك بورقة عمل عنوانها املرأة الخليجية في سوق العمل: تجربة 

الكويت الدكتورة فاطمة علي الحويل، التي دولة الكويت .. الواقع واملستقبل ، وأستاذة القانون الدولي بجامعة 

تشارك بورقة عمل بعنوان الوجه املقنع للتمكين إلاداري للمرأة في الكويت : تقييم وتوصيات ، وكذلك أستاذة 

إلادارة التعليمية بجامعة قطر الدكتورة حصة صادق، التي تشارك بورقة عمل عن مشاركة القيادات النسائية 

: التحديات كفرص للنمو ، إضافة إلى مشاركة املدير التنفيذي ملركز الجليلة لثقافة الطفل  في صنع واتخاذ القرار 

بدولة إلامارات العربية املتحدة الدكتورة منى البحر ، والرئيس التنفيذي ملؤسسة قطر للعمل الاجتماعي الدكتورة 

  آمال عبد اللطيف املناعي، بأوراق عمل خالل اللقاء . 

م الفرع النسائي ملعهد إلادارة العامة الانتباه إلى أنه من ضمن املشاركات في اللقاء، الدكتورة ثريا ولفتت مديرة عا

، وتشارك بورقة عمل عن استراتيجيات وآليات مقترحة لتمكين -عضو مجلس الشورى بالسعودية  -عبيد 

لى تربية والتعليم بسلطنة عمان ليالقيادات النسائية من املشاركة الفعالة في صنع القرار ، ومستشارة وزيرة ال

بنت أحمد النجار، التي تشارك بورقة عمل عنوانها رؤية مستقبلية نحو تمكين املرأة ، فيما تشارك وكيل جامعة 

ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف، بورقة عمل عن التوجه القيادي في 

رحمن ، وتشارك الرئيس التنفيذي لشركة وايت بالم لالستشارات الدكتورة فاطمة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد ال

البلوش ي، بورقة عمل بعنوان استراتيجيات وآليات مقترحة لتمكين القيادات النسائية من املشاركة الفعالة في 

جتماعي بها النوع الا  صنع القرار في القطاع الخاص ، وتشارك بورقة عمل عن السياسات العامة التي ينبغي أن يراعى

للتغلب على التحديات التي تواجه القيادات النسائية في صنع القرار إلاداري والتنموي ، املحامية شيخة الجليبي . 
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وأشارت الدكتورة هند آل الشيخ، إلى أن اللقاء سيشهد مشاركة متميزة للقيادات النسائية السعودية في رئاسة 

، -عضو مجلس الشورى  -سات كل من الدكتورة حنان عبد الرحيم ألاحمدي جلسات اللقاء، حيث ترأس الجل

ووكيلة جامعة امللك سعود لشؤون الطالبات الدكتورة إيناس سليمان العيس ى، وأستاذة أصول التربية بجامعة 

 امللك سعود الدكتورة فوزية بكر البكر . 
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جامعة األمرية نورة تدشن )جائزة املعلمة الرقمية( يف ملتقى "معلم العصر 
 "الرقمي

 

دشنت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة هدى العميل اليوم )جائزة املعلمة الرقمية(، 

الق فعاليات امللتقى التربوي الثاني "معلم العصر الرقمي" الذي نظمته كلية التربية على مدار ثالثة أيام، خالل انط

 مع اليوم العالمي للمعلم في مركز املؤتمرات باملدينة الجامعية.
ً
  تزامنا

طي، امة الشنقيواستهل الحفل بكلمة عميدة كلية التربية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة أم

رحبت فيها بالحضور من وكيالت الجامعة، وعميدات الكليات، واملتحدثون في الجلسات العلمّية، واملعلمات و 

التربويات، وأعضاء الهيئتين التعليمية وإلادارية، والطالبات، مؤكدة بأن التعليم مهنة عظيمة، تجمع البشرية على 

ت دول عديدة على التوصية املشتركة الصادرة عن منظمة العمل أهميتها، وتتفق على حاجتها لها، حيث وقعّ 

واملتعلقة بأوضاع املعلمين، وأن  1966الدولية ومنظمة ألامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( في عام 

م في يوم مخصص من كل عام، امتنانا
ّ
هوده لج الدول والشعوب في كافة أرجاء العالم تحرص على الاحتفاء باملعل

  في امليدان التربوي والتي أدت إلى نهضة تربوية وتعليمية كبيرة يشهدها العالم ويشهد لها.

، ليقينها بأن التعليم 
ً
 وتطويرا

ً
 وتدريبا

ً
وأكدت الدكتورة الشنقيطي أن الدول تولي جّل اهتمامها للمعلم إعدادا

  الجيد ال يمكن دون معلمين مخلصين ومؤهلين يقومون عليه.

هت بأهمية اليوم العالمي للمعلم، الذي تتشرف كلية التربية باملشاركة في الاحتفاء بهذا اليوم، عبر لقاٍء تربوي ونو 

م في العصر الرقمي، ويتشرف بمشاركة كوكبة من املتخصصين في جلسات 
ّ
سنوي سلط هذا العام الضوء على املعل

م، وسط حضور  علمية إلثرائه هذا املوضوع بالنظريات واملمارسات وآليات
ّ
م واملتعل

ّ
توظيف املعرفة في واقع املعل

  متدربة من جميع أنحاء اململكة في يومه ألاول. 800أكثر من 

م، 
ّ
مات املتميزات في توظيف التقنية ودمجها في عمليات التعليم والتعل

ّ
وأبانت أن امللتقى يستعرض تجارب املعل

التربية للقيام بدورها في الاستفادة من الخبراء واملختصين  ويكّرم مجموعة متميزة منهن، في إطار مساعي كلية

  لتطوير امليدان التربوي، والكشف عن املمارسات املثلى فيه لتكون أنموذجا وقدوة.

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1552217
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1552217
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واختتمت الشنقيطي بخالص العرفان وجميل الامتنان لخادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل 

عاهم ر  -، على جزيل دعمهم واهتمامهم -حفظهما هللا  -ولي عهده ألامين، وولي ولي العهد ، وإلى -حفظه هللا  -سعود

للتعليم في بالدنا الغالية، وإلى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيس ى على دعمه لهذا امللتقى، وملعالي  -هللا 

ا على ربية، ومتابعتها الدائمة بحث منسوباتهمديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل على عنايتها املتواصلة بكلية الت

القيام بالواجب نحو امليدان التربوي، وملستشارة معالي مديرة الجامعة لكلية التربية الدكتورة سهام الصويغ 

صاحبة الدعوة إلى أن يكون لكلية التربية ملتقى سنوي تحتفي فيه باملعلم وتلمس واقعه وتشاركه نجاحاته، 

 واملشاركين ، متمنية للجميع بالتوفيق والسداد.ولجميع القائمين 

بعدها قامت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة بتكريم الفائزات بجائزة املعلمة الرقمية، 

والفائزات بمسابقة بصمة ال تنس ى، والفائزات بمسابقة إلابداع الرقمي، وكذلك املتحدثين الرئيسين في جلسات 

 قى.امللت

وكانت املعلمة أمل سلبع من املتوسطة الثانية عشرة بنجران قد حصدت املركز ألاول لجائزة املعلمة الرقمية، 

واملعلمتين بشرى بوخضر من املتوسطة ألاولى بالجبيل ونوره الذويخ من الثانوية الثانية بالجبيل املركز الثاني، 

لرياض املركز الثالث، واملعلمة أريج الثبيتي من مدارس واحة بشمال ا 120واملعلمة عايدة العتيبي" من الثانوية 

العلم ألاهلية بالرياض املركز الرابع، واملعلمة أسماء الحديثي من املتوسطة السادسة والخمسين بالرياض املركز 

انوية بجدة املركز السادس، واملعلمة زينب البطاطي من ث 171الخامس، واملعلمة شيخة العتيبي" من الابتدائية 

ثول ألاولى تطوير املركز السابع، واملعلمة هانية فطاني" من املتوسطة الرابعة بينبع املركز الثامن، واملعلمة تغريد 

رياض ألاهلية بالاملالكي من الثانوية الرابعة عشر بجدة املركز التاسع، واملعلمة أروى دبوان من مدارس واحة العلم 

إلابداع الرقمي الطالبات فهدة صالح النشمي وهيلة مساعد التمامي وشروق كما فازت بمسابقة  املركز العاشر.

عبدالرحمن اليحيى وأبرار يحيى القحطاني وسارة منصور التركي من كلية التربية عن منتجهم بعنوان ) مكاني 

  بينكم(، كما فازت بمسابقة بصمة ال تنس ى الطالبة مالك عقاب العنزي.

سبعة خبراء في مجال التعليم الرقمي لعرض مجموعة من ألاوراق العلمية على وجرى خالل امللتقى استقطاب 

مدار يومين باإلضافة إلى ثمان جلسات علمية مصاحبة، وذلك ضمن مساعي كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت 
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ب املحلية ض التجار عبد الرحمن لالستفادة من الخبراء واملختصين واملعلمات في مجال دمج التقنية بالتعليم، و عر 

  الرائدة في هذا املجال ومناقشة سبل تعميمها والاستفادة منها على أوسع نطاق.

وانطلقت الجلسات العلمية بمشاركة من جامعة امللك سعود للدكتور بدر الصالح بورقته بعنوان " علم في عصر 

 املتسارعة والضخمة في العقدين املاضييناملعرفة الرقمي : تحديات و تحوالت"، ذكر فيها أن التغيرات والتحوالت 

 على الاقتصاد املعرفي العولمي العابر للحدود، مع تناٍم غير مسبوق في تقنيات املعلومات والاتصال 
ً
شكلت تأثيرا

(ICT وما ترتب عليها من تغير في الكفايات واملهارات املطلوبة للعمل والحياة في عصر املعرفة الرقمي، وشكلت ،)

مة ليس إلحداث تغييرات في مكونات النظم التعليمية الحالية، وإنما الستبدالها بنموذج تربوي جديد محفزات مه

ومختلف للتعليم والتعلم يستجيب ملتطلبات الحياة والعمل في ألالفية الثالثة، مشيًرا إلى أنه تواجه نظم التعليم 

 وبيئة تعل
ً
 وإدارة

ً
 وتقويما

ً
 وتدريسا

ً
يمية... إلخ(، تحديات ضخمة إلحداث التحول املطلوب بكامل مكوناتها )منهجا

لكي تتماش ى مدخالت هذه النظم وعملياتها ومخرجاتها مع استحقاقات بيئات العمل الجديدة في عصر املعرفة، 

 عدة محاور وهي محفّزات التغيير والتحول في نظام التعليم، والتحديات التي تواجه املعلم في عصر املعرفة 
ً
موضحا

 ، الجيل الثاني لعلم التدريس، والتحوالت املطلوبة في أدوار ومهام معلم عصر املعرفة الرقمي.الرقمي

بعده استعرض أستاذ تكنولوجيا التعليم املشارك ومدير تطوير املحتوى الرقمي بجامعة امللك سعود الدكتور 

لمين في التنمية املهنية للمع مصطفى جودت ورقة علمية تحت عنوان "توظيف املقررات املفتوحة واسعة الالتحاق

وتدريبهم عن بعد أثناء الخدمة"، وقال فيها : بأنه مع التطور السريع للمعرفة وتطبيقاتها أصبحت نظم التعليم 

 بشكل يواكب هذا التطور السريع مما جعل كثير من ألانظمة 
ً
التقليدية غير ملبية لتنمية املتعلم معرفيا ومهاريا

مين مهارات البحث والتنمية الذاتية، مبين أن ميدان التعليم املفتوح والتعليم عن بعد تميل إلى إكساب املتعل

شهد تطورات واضحة ملواكبة التطور التكنولوجي وتلبية للطلب املتزايد عليه، فظهر ما يسمى باملقررات املفتوحة 

ميتها في التنمية املهنية وبعض واسعة الالتحاق ، وقدم نبذة عن مفهوم املقررات املفتوحة واسعة الالتحاق وأه

ألامثلة التطبيقية لعدد من املواقع العاملية التي تقدم برامج معتمدة لتأهيل املعلمين وتنميتهم مهنيا وبعض 

أعقبه تناول رئيس قسم تقنيات التعليم بجامعة جدة الدكتور عبدالرحمن  ارب الرائدة في عاملنا العربي.التج

رقمية وبعض املطالب املتناقضة ذات العالقة باملوضوع في ورقة علمية بعنوان: الزهراني مفهوم الطالقة ال

"الطالقة الرقمية: أدوار جديدة ومطالب متناقضة"، فذكر بأنه مع التوسع الكبير والهائل في استخدام التقنيات 
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  ملطلوب.وبالشكل ا الرقمية على مستوى العالم أصبح من الصعب على أنظمتنا التعليمية البقاء واملنافسة بقوة

وعقدت على هامش امللتقى أربع جلسات علمية مصاحبة مرتبطة بمحاور امللتقى، وشارك فيها مجموعة من أعضاء 

هيئة التدريس بالجامعات ومنسوبي إلاشراف التربوي واملعلمات وطالبات الدراسات العليا من مختلف مناطق 

الية، برز منها ورقة عمل بعنوان "فاعلية البودكاست اململكة، وحظيت بأوراق عمل منوعة، وذات قيمة ع

(Podcasting في تحسين مهارة القراءة لدى طالبات صعوبات تعلم القراءة في مقرر املادة بالصف السادس )

( في التعليم تطبيقاته في ملف إلانجاز One Noteالابتدائي بمدينة الرياض"، وورقة بعنوان "توظيف برنامج )

في تنمية مهارات التفكير  Acadoxطالبات والتعلم القائم على املشروع"، وأخرى بعنوان "فاعلية تقنية إلالكتروني لل

  الناقد في تدريس مقرر الفقه لدى طالبات الصف الثالث املتوسط بمدينة الرياض".

وتفصيل في حين شارك مجموعة من املتحدثين بأوراق عمل أخرى تناول محور آخر، مما أسهم في إيجاد تنوع 

أكثر في أوراق العمل املطروحة، مثل ورقة عمل تناولت مهارات معلم العصر الرقمي، وأخرى عن واقع التقنيات 

الرقمية في دعم التطور املنهي ملعلمات الرياضيات، وثالثة عن مهارات املعلم الالزمة في توظيف تقنيات العصر 

ورقة تطرقت ملعوقات استخدام التقنيات التعليمية  الرقمي وإلاعالم الجديد في التدريس، وباإلضافة إلى

إلالكترونية في مدارس الدمج كما يدركها معلمي املرحلة الابتدائية وعالقتها بالرضا الوظيفي لديهم، وورقة ملعايير 

كفاءة املعلم في مجال التقنية، فيمت ركزت ورقة عمل أخرى على أثر إستراتيجية الصف املقلوب عبر الويب في 

مية مهارات تصميم مدونة إلكترونية لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة املتوسطة بمكة املكرمة"، كذلك ورقة تن

  (.NETSSعمل بعنوان "دمج التقنية في التعليم باستخدام املعايير التكنولوجية التعليمية )

هم ألوراق عمل جيدة وتجاوب املشاركين في امللتقى مع محور تجارب ناجحة في توظيف التقنية، بتقديم

ومتخصصة، على غرار أثر دمج ألانفوجرافيك في الرياضيات على التحصيل الدراس ي لطالبات الصف الثاني 

املتوسط، وتوظيف ألاجهزة الذكية في تقييم ألاداء، وأثر موقع أفكار الرياضيات على شبكة إلانترنت على تحصيل 

 ول املتوسط، كما قامت الفائزة باملركز ألاول لجائزة املعلمةواتجاهات الطالبات في مادة الرياضيات للصف ألا 

  17وشهد امللتقى انطالق  الرقمية أمل سلبع بعرض تجربتها.
ً
 كبيرا

ً
 وإقباال

ً
ورشة تدريبية مصاحبة، القت تسجيال

يئة ه قدمتها متدربات معتمدات من جميع مناطق اململكة في مجال التعليم الرقمي، واستهدفت املعلمات وأعضاء

 التدريس.
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مستشفى امللك عبداهلل جبامعة األمرية نورة ينظم ندوة حتديات الكشف 
 املبكر لسرطان الثدي يف السعودية

عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، نظم قسم الجراحة بمستشفى امللك 

بالتعاون مع إلادارة التنفيذية للشؤون ألاكاديمية، أمس الندوة ألاولى للتوعية باليوم العالمي لسرطان الثدي 

نات ياملناقشة التحديات والنجاحات في فحص سرطان الثدي في اململكة، إلى جانب تسليط الضوء على الب

  وإلاحصاءات ألاخيرة الصادرة عن مجلس الصحة السعودي حول سرطان الثدي.

وعكست مشاركات الندوة واملوضوعات التي طرحت أهمية نوعية، خاصة أنه يتوقع على مدى العقود القليلة 

لكشف مج االقادمة أن تخضع عملية رعاية سرطان الثدي لتغيير عميق في زيادة أعداد املرض ى املشخصين مع برنا

املبكر، والتعامل مع التحديات التي تواجه الحملة الوطنية لفحص سرطان الثدي ومن املقرر أن تنشر توصيات 

  الندوة والنتائج التي توصل إليها فريق الخبراء.

وقدمت خالل الندوة استشاري جراحة وأورام الثدي والغدد الصماء، املشرف على البرنامج العلمي الدكتورة مها 

فحيلي عرضا تشجيعيا لتبني معايير الجودة الالزمة لرعاية الثدي، ثم عرضت مديرة البرنامج الوطني للكشف ال

 املبكر على سرطان الثدي الدكتورة فاتن الطحان نتائج أكثر من عشرة أعوام وتقديم التوصيات بناًء عليها.

 الدكتورة أم الخير أبو الخير التعديالت على ثم طرحت رئيس قسم أورام الكبار في مدينة امللك عبدالعزيز الطبية

وتنفيذها في الشرق ألاوسط ™(  NCCNاملبادئ التوجيهية الصادرة عن الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان )

وشمال أفريقيا، ثم قدم املدير التنفيذي املشارك للخدمات الطبية بمستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي 

زوم مناقشة عن الحد من للكشف عن سرطان الثدي باستخدام التصوير الطبي، الذي ينطبق الدكتور محمد ال

  بشكل خاص على النساء اليافعات.

كما أكد استشاري جراحة صدر تجميلية الدكتور نواف العتيبي على أهمية جراحة الثدي، وتناول املخاوف التي 

شوهات بسبب سرطان الثدي كما شجع على إجراء تخطر في أذهان النساء من ما قد يطرأ على الصدر من ت

 الفحوصات الالزمة.

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1552551
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1552551
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جامعة األمرية نورة تدشن جائزة املعلمة الرقمية يف امللتقى الرتبوي 
 ."الثاني "معلم العصر الرقمي

 

دشنت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة هدى العميل أمس ألاول ، جائزة املعلمة 

الرقمية خالل انطالق فعاليات امللتقى التربوي الثاني "معلم العصر الرقمي" والذي نظمته كلية التربية على مدار 

 مع اليوم العالمي للمعلم ف
ً
  ي مركز املؤتمرات باملدينة الجامعية .ثالثة أيام وذلك تزامنا

واستهل الحفل بكلمة عميدة كلية التربية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة أمامة الشنقيطي 

رحبت فيها بالحضور من وكيالت الجامعة ، وعميدات الكليات ، واملتحدثون في الجلسات العلمّية ، واملعلمات و 

الهيئتين التعليمية وإلادارية ، والطالبات ، مؤكدة أن التعليم مهنة عظيمة ، تجمع البشرية  التربويات ، وأعضاء

على أهميتها ، وتتفق على حاجتها لها ، حيث وقّعت دول عديدة على التوصية املشتركة الصادرة عن منظمة العمل 

، واملتعلقة بأوضاع املعلمين ،  1966عام  الدولية ومنظمة ألامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ) اليونسكو ( في

م في يوم مخصص من كل عام ، امتنانا 
ّ
وأن الدول والشعوب في كافة أرجاء العالم تحرص على الاحتفاء باملعل

  لجهوده في امليدان التربوي والتي أدت إلى نهضة تربوية وتعليمية كبيرة يشهدها العالم ويشهد لها .

بأن املعلم هو من يحمل شعلة التربية الوضاءة توليه الدول جّل اهتمامها إعداد  وأوضحت الدكتورة الشنقيطي

وتدريبا وتطويرا ليقينها أنه ليس من املمكن أن يكون هناك تعليم جيد بدون وجود معلمين مخلصين ومؤهلين ، 

م ألاجيال في يومه العالمي م
ّ
ز باملشاركة في الاحتفاء بمعل

ّ
نوي شهد ن خالل لقاء تربوي سمنوهة أن كلية التربية تعت

م العصر الرقمي ، والذي يختص بالرؤية حول 
ّ
العام املنصرم لقاءه ألاول ، ويشهد اليوم عامه الثاني املعّنون بمعل

م في العصر الرقمي ، بمشاركة كوكبة من املتخصصين واملتخصصات في جلسات علمية ثرية بالنظريات 
ّ
املعل

م الذي شهد حضور أكثر من واملمارسات وآليات توظيف املعر 
ّ
م واملتعل

ّ
متدربة من أنحاء  800فة في واقع املعل

مات املتميزات في توظيف التقنية ودمجها في عمليات التعليم 
ّ
اململكة في يومه ألاول ، كما يعرض امللتقى تجارب املعل

م ، ويكّرم ثلة منهن ، وذلك ضمن مساعي كلية التربية للقيام بدورها في الا 
ّ
صين ستفادة من الخبراء واملختوالتعل

  لتطوير امليدان التربوي ، والكشف عن املمارسات املثلى فيه لتكون أنموذجا وقدوة .

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1552827
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1552827
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بعدها كرمت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة الفائزات بجائزة املعلمة الرقمية ، 

 قة إلابداع الرقمي ، وكذلك املتحدثين الرئيسين في جلساتوالفائزات بمسابقة بصمة ال تنس ى ، والفائزات بمساب

امللتقى ، حيث حصدت املعلمة أمل سلبع من املتوسطة الثانية عشرة بنجران املركز ألاول لجائزة املعلمة الرقمية 

الثاني ،  ز ، واملعلمتين بشرى بو خضر من املتوسطة ألاولى بالجبيل ونوره الذويخ من الثانوية الثانية بالجبيل املرك

بشمال الرياض املركز الثالث ، واملعلمة أريج الثبيتي من مدارس واحة  120واملعلمة عايدة العتيبي" من الثانوية 

العلم ألاهلية بالرياض املركز الرابع ، واملعلمة أسماء الحديثي من املتوسطة السادسة و الخمسين بالرياض املركز 

بجدة املركز السادس ، واملعلمة زينب البطاطي من ثانوية  171الابتدائية  الخامس ، واملعلمة شيخة العتيبي" من

ثول ألاولى تطوير املركز السابع ، واملعلمة هانية فطاني" من املتوسطة الرابعة بينبع املركز الثامن ، واملعلمة تغريد 

 مدارس واحة العلم ألاهلية بالرياض املالكي من الثانوية الرابعة عشر بجدة املركز التاسع ، واملعلمة أروى دبوان من

  املركز العاشر .

كما فازت بمسابقة الابداع الرقمي الطالبات فهدة صالح النشمي وهيلة مساعد التمامي وشروق عبدالرحمن 

اليحيى وأبرار يحيى القحطاني وسارة منصور التركي من كلية التربية عن منتجهم بعنوان ) مكاني بينكم ( ، كما 

 بقة بصمة ال تنس ى الطالبة مالك عقاب العنزي .فازت بمسا

وتم في هذا امللتقى استقطاب سبعة خبراء في مجال التعليم الرقمي لعرض مجموعة من ألاوراق العلمية على مدار 

وذلك ضمن مساعي كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد  مصاحبة،يومين باإلضافة إلى ثمان جلسات علمية 

ملحلية ا وعرض التجارب بالتعليم،تفادة من الخبراء واملختصين واملعلمات في مجال دمج التقنية الرحمن لالس

  الرائدة في هذا املجال ومناقشة سبل تعميمها والاستفادة منها على أوسع نطاق.

ي ف ثم انطلقت الجلسات العلمية وشارك بها من جامعة امللك سعود الدكتور بدر الصالح بورقته بعنوان " علم

عصر املعرفة الرقمي .. تحديات و تحوالت " ذكر فيها بأنه شكلت التغيرات والتحوالت املتسارعة والضخمة في 

العقدين املاضيين بتأثير من اقتصاد معرفي عولمي عابر للحدود ، وتنامي غير مسبوق في تقنيات املعلومات 

ملهارات املطلوبة للعمل والحياة في عصر املعرفة الرقمي ( ، وما ترتب عليها من تغير في الكفايات وا ICTوالاتصال ) 

، وشكلت محفزات مهمة ليس إلحداث تغييرات في مكونات النظم التعليمية الحالية ، وإنما الستبدالها بنموذج 
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 تربوي جديد ومختلف للتعليم والتعلم يستجيب ملتطلبات الحياة والعمل في ألالفية الثالثة ، مشيرا إلى أنه تواجه

 وبيئة تعليمية ( ، تحديات ضخمة إلحداث التحول 
ً
 وإدارة

ً
 وتقويما

ً
 وتدريسا

ً
نظم التعليم بكامل مكوناتها ) منهجا

املطلوب لكي تتماش ى مدخالت هذه النظم وعملياتها ومخرجاتها مع استحقاقات بيئات العمل الجديدة في عصر 

 عدة محاور وهي محفّزات التغيير والتحو 
ً
ل في نظام التعليم ، والتحديات التي تواجه املعلم في املعرفة ، موضحا

عصر املعرفة الرقمي ، الجيل الثاني لعلم التدريس ، والتحوالت املطلوبة في أدوار ومهام معلم عصر املعرفة الرقمي 

.بعده استعرض أستاذ تكنولوجيا التعليم املشارك ومدير تطوير املحتوى الرقمي بجامعة امللك سعود الدكتور 

مصطفى جودت ورقة علمية بعنوان " توظيف املقررات املفتوحة واسعة الالتحاق في التنمية املهنية للمعلمين 

وتدريبهم عن بعد أثناء الخدمة "، وقال فيها " بأنه مع التطور السريع للمعرفة وتطبيقاتها أصبحت نظم التعليم 

 بشكل
ً
يواكب هذا التطور السريع مما جعل كثير من ألانظمة  التقليدية غير ملبية لتنمية املتعلم معرفيا ومهاريا

 أن ميدان التعليم املفتوح والتعليم عن بعد 
ً
تميل إلى إكساب املتعلمين مهارات البحث والتنمية الذاتية ، مبينا

 ةشهد تطورات واضحة ملواكبة التطور التكنولوجي وتلبية للطلب املتزايد عليه ، فظهر ما يسمى باملقررات املفتوح

 واسعة الالتحاق ، وقدم نبذة عن مفهوم املقررات املفتوحة واسعة الالتحاق وأهميتها في التنمية املهنية وبعض

ألامثلة التطبيقية لعدد من املواقع العاملية التي تقدم برامج معتمدة لتأهيل املعلمين وتنميتهم مهنيا وبعض 

  التجارب الرائدة في عاملنا العربي .

رئيس قسم تقنيات التعليم بجامعة جدة الدكتور عبدالرحمن الزهراني مفهوم الطالقة الرقمية عقب ذلك تناول 

وبعض املطالب املتناقضة ذات العالقة باملوضوع في ورقة علمية بعنوان " الطالقة الرقمية .. أدوار جديدة ومطالب 

 لرقمية على مستوى العالم أصبح منمتناقضة "، فذكر بأنه مع التوسع الكبير والهائل في استخدام التقنيات ا

  الصعب على أنظمتنا التعليمية البقاء واملنافسة بقوة وبالشكل املطلوب .

كما عقدت على هامش امللتقى أربع جلسات علمية مصاحبة مرتبطة بمحاور امللتقى ، شارك فيها مجموعة من 

ت وطالبات الدراسات العليا من مختلف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومنسوبي إلاشراف التربوي واملعلما

شاركت ريم الفضلي بورقة عمل بعنوان  21مناطق اململكة ، حيث في محور مستحدثات تقنية داخل فصل القرن 

( في تحسين مهارة القراءة لدى طالبات صعوبات تعلم القراءة في مقرر املادة  Podcasting" فاعلية البودكاست ) 

( في One Noteبمدينة الرياض "، ونورة الذويخ بورقة عمل بعنوان " توظيف برنامج )بالصف السادس الابتدائي 
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التعليم تطبيقاته في .. ملف إلانجاز إلالكتروني للطالبات و التعلم القائم على املشروع "، و سارة الفيفي بورقة 

قرر الفقه لدى طالبات الصف في تنمية مهارات التفكير الناقد في تدريس م Acadoxعمل بعنوان " فاعلية تقنية 

  الثالث املتوسط بمدينة الرياض ".

في حين شارك مجموعة من املتحدثين بأوراق عمل في محور مهارات معلم العصر الرقمي ، فشاركت الدكتورة 

نوال الراجح و الدكتورة حنان الزين بورقة عمل بعنوان "واقع التقنيات الرقمية في دعم التطور املنهي ملعلمات 

الرياضيات "، والدكتور علي الغامدي بورقة عمل بعنوان " مهارات املعلم الالزمة في توظيف تقنيات العصر الرقمي 

وإلاعالم الجديد في التدريس"، والدكتورة أمينة بدوي و الدكتور محمود فتوح بورقة عمل بعنوان "معوقات 

ا ا يدركها معلمي املرحلة الابتدائية وعالقتها بالرضاستخدام التقنيات التعليمية إلالكترونية في مدارس الدمج كم

 الوظيفي لديهم"، وغدير الزهراني بورقة عمل بعنوان "معايير كفاءة املعلم في مجال التقنية".

أما محور استراتيجيات وطرق تعليمية حديثة فشارك فيه هالة ألامير بورقة عمل بعنوان " أثر استراتيجية الصف 

في تنمية مهارات تصميم مدونة إلكترونية لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة املتوسطة بمكة املقلوب عبر الويب 

املكرمة "، و الدكتورة سامية املغربي بورقة عمل بعنوان "دمج التقنية في التعليم باستخدام املعايير التكنولوجية 

لولوة الدهيم بورقة عمل بعنوان "  ( ، وشارك في محور تجارب ناجحة في توظيف التقنية NETS*Sالتعليمية ) 

أثر دمج ألانفوجرافيك في الرياضيات على التحصيل الدراس ي لطالبات الصف الثاني املتوسط "، و هيا آل جناح 

بورقة عمل بعنوان " توظيف ألاجهزة الذكية في تقييم ألاداء "، و نهاد آل داوود بورقة عمل بعنوان " أثر موقع 

بكة إلانترنت على تحصيل و اتجاهات الطالبات في مادة الرياضيات للصف ألاول املتوسط أفكار الرياضيات على ش

  "، كما قامت الفائزة باملركز ألاول لجائزة املعلمة الرقمية أمل سلبع بعرض تجربتها .

ن وقعت إ وعلى هامش امللتقى عبرت الفائزة باملركز ألاول املعلمة أمل سلبع عن فرحتها بهذه الجائزة قائلة: "ما

عيناي على إلاعالن الخاص بمسابقة جائزة املعلمة الرقمية حتى شعرت بأن الفرصة قد أتيحت لي إلبراز تجربتي 

 في تذليل العقبات التي مرت بها العملية 
ً
 كبيرا

ً
مع طالباتي في استخدام التقنية في التعليم والتي كان لها دورا

 ، التعليمية بمنطقة نجران ، والحمد هلل الذي 
ً
 وأبدا

ً
 فالشكر هلل دائما

ً
امتّن علي بهذا الفوز الذي أسعدني كثيرا

ثم لقيادة مدرستي ولطالباتي الصغيرات ، والشكر موصول أيضا للقائمين على ملتقى معلم العصر الرقمي بجامعة 
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تخدام لعام في اسألاميرة نورة بنت عبد الرحمن على هذا الفكرة النيرة إلظهار ونشر تجارب املعلمات في التعليم ا

التقنية والتي أدعو هللا ربي أن يكون لها أثرا طيبا في دعم استخدام التقنية في مدارسنا وتوجيه الطالبات والطلبة 

لالستخدام ألامثل لها مما سيكون له بإذن هللا ألاثر امللموس في رفع كفاءة مخرجاتنا التعليمية ملسايرة ومنافسة 

  العالم املتقدم من حولنا ".

 قدمتها متدربات  17الجدير بالذكر أنه انطلقت 
ً
 كبيرا

ً
 وإقباال

ً
ورشة تدريبية مصاحبة للملتقى القت تسجيال

معتمدات من جميع مناطق اململكة في مجال التعليم الرقمي ، التي استهدفت املعلمات وأعضاء هيئة التدريس ، 

لتعليم إلالكتروني بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد حيث قدمت مديرة إدارة برنامج التعليم إلالكتروني بعمادة ا

الرحمن املدربة يارا الحيدري ورشة تدريبية بعنوان " الحضور إلالكتروني للمعلم " ، واملدربة ثريا العيس ى عن " 

كتبي التفاعلي إلالكتروني "، وقدمت املدربة مريم زريطان ورشة عمل بعنوان " الحوسبة السحابية في مدارس 

، فيما 2030، لتحقيق رؤية الوطن و إيجاد مدارس تناسب وتواكب متطلبات عصر التقنية بحلول عام "  2030

استعرضت رئيسة قسم التدريب بعمادة التعليم إلالكتروني بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن املدربة عهود 

 زيز الحضور إلالكتروني للمعلم ، وقدمتالطرير عن " انتاج و استخدام املصادر التعليمية "، وتهدف الورشة إلى تع

 املدربة عائدة العتيبي ورشة تدريبية بعنوان " التعليم التشاركي عبر جدار الويب"، 

بهدف تمكين املتدربات من معرفة مفهوم التعليم التشاركي عبر جدار الويب ومناقشة خطط تطبيقية وتزويدهن 

 امللتقى.ة، وتوالت الورش الباقية التي تدور حول موضوع باملهارات العلمية التطبيقية من واقع املمارس
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 م 2016 أكتوبر 30-هـ 1438 محرم 29األحد 

طالبات جامعة األمرية نورة حيققن املراكز األوىل باحلفل السنوي إلجناز 
 م2016السعودية لعام 

 

قانة " ، لطالبات جامعة ألاميرة نورة 
ُ
شاركت الشركات الطالبية ألاربع " سبلة، ابتكار التحويل، وتد )د.سن(، وت

بنت عبد الرحمن بالحفل السنوي إلنجاز السعودية في مدينة جدة بحضور مدير عام التوجيه وإلارشاد في وزارة 

ريم الشركة الطالبية وتد )د.سن( على فوزها باملركز ألاول التعليم الدكتور يحي بن محمد الخبراني حيث تم تك

م وبهذا الفوز تأهلت الشركة 2016كأفضل شركة طالبية )فئة الجامعات( ببرنامج الشركة لريادة ألاعمال لعام 

 دولة في املسابقة إلاقليمية إلنجاز العرب التي ستقام في 14للمشاركة للتصفية النهائية للشركات الطالبية من 

طالبة ومديرها  17وتتكون شركة وتد )د.سن( من  م،2016نوفمبر  23-21مملكة البحرين خالل الفترة من 

التنفيذي الطالبة سارة النفيعي من كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وتشرف على 

حصة القويز، وقد شاركت الشركة بتصميم  الشركة املشرفة املتطوعة ألاستاذ املساعد بكلية العلوم الدكتورة

 للمشكلة التي يعاني منها أصحاب ذوي الدخل املحدود في دفع التكاليف الباهظة لعالج 
ً
تطبيق الكتروني يوفر حال

ألاسنان عن طريق ربطهم باملجان أو بسعر رمزي كخدمة مجتمعية؛ بطالب طب ألاسنان الذين هم بحاجة إليجاد 

  .مرض ى للتطبيق عليهم 

آلاف دوالر مقدمة من  10كما تم تكريم فريق )كلنا واحد( لفوزهم باملركز ألاول على املستوى إلاقليمي ومبلغ 

شركة كوكاكوال في املسابقة إلاقليمية لبرنامج أمواج فرح في الريادة الاجتماعية الذي يهتم بتقديم مشروع لخدمة 

واحد( لرسم البسمة على وجوه ألطفال مرض ى السرطان  املجتمع برعاية مؤسسة كوكاكوال، ويهدف فريق )كلنا

من 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  19ة صفية العبداللطيف من كلية إلادارة وألاعمال مع الفريق الطالب

  املتطوعة الدكتورة عبير زهير ألاستاذ املساعد بكلية التربية.

وبهذا تكون جامعة الاميرة نورة حصدت للمرة الثانية على التوالي جائزة افضل شركة طالبية على مستوى 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1553749
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1553749
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دولة ، حيث فازت العام املاض ي شركة )تجلي(  14أهل للمشاركة باملسابقة إلاقليمية مع الجامعات باململكة وتت

بلقب أفضل شركة طالبية على مستوى اململكة وشاركت باملسابقة إلاقليمية إلنجاز العرب التي أقيمت في سلطنة 

نظام كية التي تعمل بعمان، وتقوم فكرتها على تصميم تطبيق الكتروني يتم تحميله على أجهزة الهواتف الذ

 ملشكلة تعاني منها الكثير من الفتيات في معرفة ألاماكن الترفيهية، والتعليمية، 
ً
ألايفون وألاندريود ليقدم حال

والثقافية، والرياضّية املقدمة للنساء في منطقة الرياض بطريقة تقنية سهلة، إضافة إلى ذلك يهتم التطبيق 

نات بأسعار رمزية لدعم ألاسر املنتجة ومراكز التطوع والجمعيات الخيرية باملسؤولية الاجتماعية فخصص إعال 

 بالرياض.

مما يذكر أن برنامج إنجاز السعودية يقدم برامج تدريبية عملية رائدة تركز على الاستعدادية املهنية والثقافة املالية 

، وهي Junior Achievement Worldwide®وريادة ألاعمال، ويعد امتداًدا ملؤسسة جونيور اتشيفمنت وورلدوايد 

ا غير هادفة للربحية تم تأسيسها في الواليات املتحدة عام  م وتتخصص في تدريب 1919أكبر مؤسسة تعليمية عامليًّ

الطالب لسوق العمل وإطالق املشاريع الخاصة واملعرفة املالية من خالل برامج تقوم على التجربة ونقل الخبرات 

ا قرابة ويبلغ عدد امل العملية. ا في  11ستفيدين من برامجها حاليًّ  دولة. 124مليون طالب سنويًّ
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 م 2016 أكتوبر 2-هـ 1438 محرم 1 األحد

مستشفى امللك عبداهلل اجلامعي بالرياض ينهي هيكلة تكاليف الرعاية 
 الصحية

هللا بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تطوير هيكل مفّصل أنهى مستشفى امللك عبد

وقام مستشفى امللك عبدهللا الجامعي بالشراكة مع "برايس ووترهاوس كوبرز"  .لتكاليف الرعاية الصحية

لق منذ الذي انطالاستشارية، الرائدة في مجال احتساب تكاليف الرعاية الصحية بالعمل على تنفيذ هذا املشروع 

 للتنفيذ في املستشفى2015نهاية عام 
ً
 .م، وأصبح آلان جاهزا

وأوضح املدير العام التنفيذي للمستشفى د. أحمد بن محمد أبو عباة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار العمل الجاري 

 مع رؤية 
ً
 أن هذ2030لتطوير نماذج تمويل جديدة للمستشفيات في اململكة وتماشيا

ً
ا املشروع يرسخ مكانة ، مبينا

ة التغيرات التي مواكب من-هللابمشيئة –مستشفى امللك عبدهللا الجامعي في طليعة مستشفيات اململكة كما يمكنه 

 حول طريقة تمويل وتنظيم الخدمات الصحية في اململكة
ً
 .ستحدث مستقبال

ود تواكب عملية التحول الجارية من جهة أخرى، قال روب هاكنال الذي أشرف على قيادة املشروع، إن هذه الجه

 يحتذى به لتطوير هيكل تكاليف الرعاية 
ً
ل هذا املشروع نموذجا

ّ
في قطاع الرعاية الصحية في اململكة، حيث يمث

 .الصحية حيث تم تطبيق أفضل املمارسات العاملية، بواسطة فريق من الخبراء إلاقليميين والعامليين

ير إلامكانيات في ألانظمة والبيانات واملوارد البشرية حول تكاليف الرعاية وتضمن املشروع في مرحلته ألاولى تطو 

الصحية والترميز الطبي في مستشفى امللك عبدهللا الجامعي، وتقديم ورش عمل ودورات تدريبية شملت أكثر من 

 .موظف من الطاقم الطبي وإلاداري من جميع املستويات 300

http://www.alriyadh.com/1537290
http://www.alriyadh.com/1537290
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وفير برنامج إلكتروني مناسب لدعم املستشفى في تنفيذ أول دراسة لتكاليف وبدأ البرنامج في مرحلته الثانية بت

 من آلان، ومن ثم سوف يمكن للمستشفى  12املرض ى، ومن املتوقع أن تستكمل الدراسة خالل تسعة إلى 
ً
شهرا

 .بيلطمن أتمتة إطار تكاليف الرعاية الصحية والاستفادة من املعلومات الناتجة عنه في عملية دعم التميز ا
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 م 2016 أكتوبر 3-هـ 1438 محرم 2 اإلثنين

 أطلقت برنامج "مملكة الفصاحة" للمرحلة االبتدائية

 جامعة نــورة تنظم محـلة تعريفية للطالبـات املستـجدات

ميرة نورة بنت عبدالرحمن من خالل حملة تعريفية للطالبات نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة ألا 

املستجدات تحت مسمى )منارة نورة( وذلك ملدة اسبوع؛ حيث شارك في الحملة مكتب النشاط الطالبي، والتوجيه 

وإلارشاد، ومكتب الخريجات، وإلارشاد الطالبي، وألاخصائيات، واملكتبة، واملقهى الحواري. وقد قام كل مكتب 

تعريف عن نفسه من خالل بروشورات وكتيبات وتوزيع الهدايا التذكارية، وقامت عميدة الكلية د. جميلة بال

اللعبون بتهنئة الجميع بمناسبة عيد ألاضحى املبارك، وبداية العام الدراس ي الجديد وتعريف الطالبات بالكلية 

برنامج وعلوم التأهيل طالباتها املستجدات بووكيالتها وتعريفهن بحقوقهن وواجباتهن، كما استقبلت كلية الصحة 

"منارة نورة" في بهو الكلية؛ حيث تكون من عدة أركان وجداريات تحفيزية منها ركن لوكالة شؤون الطالبات احتوى 

على بروشورات إرشادية توضح الشروط والقوانين والحقوق الطالبية وتشرح حالة الطالبة من اعتذار أو تأجيل 

 بروشورات خاصة لكل وحدة من وحدات أو إعادة قيد، 
ً
 توضح طريقة استخدام نظام تعديل الجداول وأيضا

ً
أيضا

الوكالة كالنقل والتشغيل الطالبي عن طريق طاوالت خاصة بكل وحدة، وركن لبرشورات كل قسم من أقسام 

 إلاشراف على مدارس الكلية وبيانات رئيسات ألاقسام ومنسقات كل برنامج وأعضائه. من جهة أخرى، أطلقت إدارة

الجامعة النسخة الثانية من برنامج مملكة الفصاحة واملالحة التعليمي التربوي التدريبي والذي سيكون كل سبت 

، وتتنوع محاور البرنامج بين فنون 1437/1438خالل العام الدراس ي الحالي  439في مقر املدرسة الابتدائية 

واملصاحبة، والسياحة النبوية، كما يصاحب ذلك باقة من ألانشطة الانغماس  واستراتيجيةالرشاقة اللغوية، 

الفنية واملسرحية والحركية. من جهتها، أوضحت مديرة إدارة إلاشراف على املدارس د. مرفت بابعير أن البرنامج 

 ستراتيجيةا يعتمد على الدمج بين العلوم واملتون ألاصيلة من تراثنا وبين طرق التقويم والتقييم املعاصرة من خالل

 أمثل، مبينة أنه ذو رسالة تربوية هادفة 
ً
الانغماس واملصاحبة واملالزمة وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي توظيفا

تنص على خلق جيل يمتلك مفتاح الريادة الحضارية عبر بوابة )اقرأ( بلسان عربي مبين، وذو رؤية محددة تهدف 

، وكتابة سليمة، وصقل شخصيتها، وتطوير إلى إكساب الفتاة مهارات اللغة العربية ن
ً
 فصيحا

ً
، وارتجاال

ً
 مجودا

ً
طقا

تفكيرها، وصبغها بصبغة املروءة من خالل الانغماس واملصاحبة في بيئة تربوية تجمع بين ألاصالة واملعاصرة. 

http://www.alriyadh.com/1537531
http://www.alriyadh.com/1537531
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يم، التعلوأكدت بابعير أن البرنامج يهدف إلى إعادة الصدارة للغة العربية كقنطرة أساسية لتطوير التعلم و 

واكتساب املهارات الابتدائية للتحدث بطالقة، باإلضافة إلى إجادة التحدث والنطق بالعربية املجودة، كما يهدف 

لتطوير مهارات التفكير من خالل ممارسة القراءة، وصقل السمات الشخصية عبر املصاحبة ضمن بيئة مثالية، 

املروءة(، وأشارت بابعير إلى أن مدة البرنامج هي سنة دراسية تحت شعار )تعلموا العربية فإنها تنبت العقل وتزيد 

 .ايوم 30ساعة تدريبية في  120كاملة، عبر 
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 م 2016 أكتوبر 9-هـ 1438 محرم 8 األحد

 جامعة نورة تنضم للجنة الوطنية لألخالقيات احليوية

ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تسجيل اللجنة املحلية ألخالقيات البحث العلمي للجامعة لدى اللجنة أعلنت جامعة 

 مع قرار مجلس الوزراء الذي يلزم 
ً
الوطنية لألخالقيات الحيوية بمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تماشيا

ع خالقيات البحوث في كل مؤسسة بحثية تخضجميع الجهات واملراكز البحثية في اململكة بتشكيل لجنة محلية أل 

 إلشراف اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية والطبية ورقابتها.

وتهدف اللجنة لتحسين والارتقاء بالنواحي الصحية، الوقائية، التشخيصية، العالجية، النفسية، الاجتماعية، 

اعاة كرامة إلانسان والعدل وإلاحسان وحفظ واملعيشية لإلنسان، والحفاظ على ألامن وألامان إلانساني، مع مر 

 الحقوق لألفراد واملجتمعات، بما يتماش ى مع الشريعة إلاسالمية وتقاليد وعادات اململكة.

كما تهدف اللجنة إلى وضع ومتابعة تنفيذ معايير وأخالقيات البحوث الحيوية والطبية وهي لجنة شاملة لألخالقيات 

من قبل جهات طبية مثل املستشفيات ومراكز ألابحاث امللحقة بها وكذلك لألبحاث البحثية والتطبيقية التي تجرى 

جرى في الجامعات ومعاهد البحوث ذات العالقة، وذلك تحت إشراف وإدارة مدينة امللك 
ُ
الحيوية بشكل عام التي ت

 عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبرئاستها.
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 م 2016 أكتوبر 11-هـ 1438 محرم 10 الثالثاء

 يف جامعة نورة« اخلربات املتناظرة"إطالق مشروع 

أطلقت وكالة الجامعة للتطوير والجودة في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في عمادة ضمان الجودة 

 إلعداد وتأهيل 
ً
 متميزا

ً
عتمدة بعنوان الخبرات املتناظرة: "إعداد وتأهيل مدربة م 33والاعتماد ألاكاديمي مشروعا

 مدربات ومراجعات داخليات في مجال الجودة والاعتماد ألاكاديمي في مرحلته الثانية".

ويأتي املشروع ضمن برنامج الجامعة الريادي لتحقيق نشر ثقافة الجودة وتنمية مهارات وخبرات أعضاء هيئة 

ديمية ومساندتها للحصول على الاعتماد البرامجي حسب معايير الاعتماد التدريس ملراجعة جودة البرامج ألاكا

 املؤسسية والبرامجية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ألاكاديمي.

مدربة ومراجعة  33ويشمل هذا املشروع سلسلة برامج تدريبية عددها ثماني دورات تدريبية لتأهيل وإعداد 

 داخلية في مجال الجودة.

لذكر أن عمادة ضمان الجودة والاعتماد ألاكاديمي هي الجهة املسؤولة عن متابعة تقويم برامج الجامعة الجدير با

لضمان جودة التعليم وإلادارة مواكبة للمعايير املحلية والعاملية وتتطلع العمادة إلى أن تصل ملصاف الجامعات 

 تحقق من جودة برامجها التعليمية.املرموقة من خالل تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتنمية خبراتهم لل
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 م 2016 أكتوبر 18-هـ 1438 محرم 17 الثالثاء

 الئحة لتنظيم العمل يف مستشفى امللك عبداهلل اجلامعي
 

د الدكتور 
ّ
  بن عبدالعزيز الجامعيأحمد بن محمد أبو عباة، املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا أك

 مع 
ً
بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، على انسجام الئحة تنظيم العمل للمستشفى التي تم اعتمادها مؤخرا

املعايير املهنية والصحية وإلادارية، واشتمالها على أفضل املزايا املادية واملعنوية للعاملين في املستشفى واملنشآت 

 على برامج التشغيل الذاتي.التابعة لها والعاملة 

أن إنجاز الالئحة واعتمادها في وقٍت قياس ي ينطلق من رؤية مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز  وأوضح أبوعباة

 يحتذى به في تأسيس املستشفيات الجامعية خاصة للجامعات الناشئة أو الراغبة 
ً
الجامعي في أن يكون نموذجا

 
ً
ملعايير تعليمية، تشغيلية ومهنية تضمن حسن سير العمل على ضوء منهج  في إنشاء مستشفيات جامعية وفقا

 أن الالئحة تحقق التوازن والعدالة بين حقوق املنشأة وحقوق العاملين وفق روح النظام 
ً
مؤسس ي منظم، مؤكدا

 ومقتضيات العدالة وتكافؤ الحقوق والواجبات. 
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 م 2016 أكتوبر 22-هـ 1438 محرم 21 السبت

 «أنِت الحياة"تحت شعار 

 محلة سرطان الثدي يف جامعة األمرية نورة
تنظم وكالة الجامعة للشؤون الصحية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بالكليات الصحية حملة 

د. وتأتي هذه الحملة تحت شعار "أنِت الحياة" ضمن سرطان الثدي، وذلك ملدة أسبوع ابتداًء من يوم غد ألاح

 فعاليات وكالة الشؤون الصحية التوعوية بسرطان الثدي.

وذكرت رئيسة الحملة ورئيسة لجنة الشؤون الطالبية والتعليمية د. نسرين العواجي أن إقامة هذه الحملة يأتي 

لصحي للمجتمع كما تهدف الحملة إلى خفض ضمن برامج املسؤولية املجتمعية التي تهدف لرفع مستوى الوعي ا

نسبة إلاصابة بسرطان الثدي ولتوضيح أهمية الكشف املبكر عن سرطان الثدي، مضيفة بأنه سيكون هناك 

مسيرة لطالبات الجامعة من نقطة الانطالق وهي كلية الصحة وعلوم التأهيل إلى مكان الحملة في مركز خدمات 

وأركان توعوية عن مسببات السرطان وسبل الوقاية منه ودور الكشف الطالبات، وسيكون هناك محاضرات 

املبكر في الشفاء التام من املرض، وأوضحت العواجي بأن الجامعة ستستضيف البروفيسورة املتعافية سامية 

العمودي، باإلضافة إلى بعض الجامعات وبعض الجمعيات املتخصصة من خارج الجامعة كجمعية زهرة واملديرية 

مة للشؤون الصحية وشركة عبداللطيف جميل التي ستوفر العيادة املتنقلة للكشف املبكر تحت شعار العا

 "طمنينا عنك".
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 م 2016 أكتوبر 23-هـ 1438 محرم 22 األحد

 تصريح ممارسة الطب النووي ملستشفى امللك عبداهلل اجلامعي
شفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، على تصريح حصل مست

"ممارسة الطب النووي" من قبل مدينة امللك عبدهللا للطاقة الذرية واملتجددة، وقدم الدكتور أحمد أبوعباة، 

"الانجاز  ة بقسم الطب النووي علىاملدير العام التنفيذي شكره ملنسوبي املستشفى، وإدارة التصوير الطبي ممثل

 على تكامل الخدمات الطبية املقدمة للمرض ى في بيئة آمنة 
ً
 عن تقديره للجهود التي تبذل حرصا

ً
املتميز"، معربا

 وبأقص ى درجات الجودة.

من جانبه أكد الدكتور محمد بن عبدهللا الزوم، املدير التنفيذي املشارك للخدمات الطبية، أن إلانجاز الذي 

 تحقق هو نتيجة مباشرة لتضافر جهود جميع إلادارات في املستشفى.
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 م 2016 أكتوبر 24-هـ 1438 محرم 23اإلثنين 

 متطوعة من مصرف الراجحي يسهمن يف التوعية بسرطان الثدي 85
 

عية في جامعة امللك سعود حملة للتوعية بسرطان الثدي ضمن أطلق مصرف الراجحي ونادي املسؤولية الاجتما

املسؤولية الاجتماعية لهذا العام وبالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي والذي يوافق شهر  برامج

 اكتوبر من كل عام ميالدي.

عية بكر لسرطان الثدي وتو وتهدف هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي بهذا املرض والتأكيد على اهمية الفحص امل

 املجتمع بماهية هذا املرض وكيفية التعامل معه.

واشتملت الحملة على العديد من النشاطات اهمها تنظيم زيارة تطوعية ملريضات سرطان الثدي من خالل 

 مجموعة من موظفات املصرف بالتنسيق مع مستشفى الحرس الوطني بالرياض ومدينة امللك فهد الطبية بالرياض

باإلضافة إلى اقامة ركن توعوي يحتوي على بروشورات تثقيفية عن املرض توضح اهمية وكيفية الفحص املبكر 

لسرطان الثدي من خالل سبعة فروع للسيدات حول اململكة في الرياض، مكة املكرمة، املدينة املنورة، القصيم، 

جال إلقامة ركن توعوي داخل الادارة العامة الدمام وأبها، كما قام املصرف بالتعاون مع متخصصين في هذا امل

للنساء بمصرف الراجحي لتوضيح ماهية املرض وكيفية اجراء الفحص الذاتي املبكر لسرطان الثدي واركان توعوية 

 في عدد من املراكز تجارية وعدد من الجامعات وفي جامعة امللك سعود وجامعة ألاميرة نورة.

 من منطلق ايمانه بضرورة إلاسهام والتفاعل ويولي مصرف الراجحي برامج املسؤو 
ً
لية الاجتماعية اهتماما ًكبيرا

بشكل ايجابي في جميع القضايا التي تهم املجتمع سواء كانت صحية او تطويرية او تطوعية او تعليمية. حيث ساهم 

 منه 85من  أكثر في تنفيذ البرنامج الخاص بسرطان الثدي هذا العام 
ً
 ايمانا

ً
ن بأهمية التفاعل موظفة تطوعيا

 مع كل قضايا املجتمع.
ً
 ايجابيا
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 م 2016 أكتوبر 26-هـ 1438 محرم 25األربعاء 

 مدربة معتمدة من جميع المناطق 17مشاركة 

 جناح مميز مللتقى معلم العصر الرقمي جبامعة نورة
 

معلم "معلم العصر الرقمي" والذي نظمته كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت لقي امللتقى التربوي الثاني لل

 في 
ً
 كبيرا

ً
 وإقباال

ً
 باهرا

ً
عبدالرحمن ممثلة في قسم تقنيات التعليم في قاعة املؤتمرات بالجامعة مساء الاثنين نجاحا

 حضور الورش التدريبية املصاحبة.

ورشة تدريبية في مجال التعليم  17جميع مناطق اململكة لتقديم واستقطبت كلية التربية مدربات معتمدات من 

 من قبل املختصات واملهتمات باملجال التربوي من جميع أنحاء اململكة، 
ً
 كبيرا

ً
الرقمي، ووجدت هذه الورش تسجيال

 وكذلك الطالبات.

ة م إلالكتروني بالجامعة ورشوقدمت املدربة يارا الحيدري مديرة إدارة برنامج التعليم إلالكتروني بعمادة التعلي

تدريبية بعنوان "الحضور إلالكتروني للمعلم"، وتتلخص محاور الورشة في التعرف على أهمية الحضور إلالكتروني 

 للمعلم، استعراض أبرز التطبيقات املهنية، وتعزيز الحضور املنهي من خالل تطبيق لينكد إن.

بعنوان "كتبي التفاعلي إلالكتروني"، وتهدف هذه الورشة إلى  من جانبها قدمت املدربة ثريا العيس ى ورشة عمل

 والدروس.اكساب املتدربات مهارة تصميم الكتب واملجالت 

، وتهدف هذه الورشة 2030كما قدمت املدربة مريم زريطان ورشة عمل بعنوان "الحوسبة السحابية في مدارس 

 .2030ات عصر التقنية بحلول عام تناسب وتواكب متطلب وإيجاد مدارسإلى تحقيق رؤية الوطن 

في حين قدمت املدربة عهود الطرير رئيسة قسم التدريب بعمادة التعليم إلالكتروني بجامعة ألاميرة نورة بنت 

عبدالرحمن ورشة تدريبية بعنوان "انتاج واستخدام املصادر التعليمية"، وتهدف إلى تعزيز الحضور إلالكتروني 

 للمعلم.

http://www.alriyadh.com/1543281
http://www.alriyadh.com/1543281


47 

أسماء الحديثي ورشة تدريبية بعنوان "تصميم العروض التعليمية التفاعلية باستخدام كما قدمت املدربة 

"، ومن جانبها قدمت الدكتورة سوسن بشناق ورشة تدريبية بعنوان PowerPointفي برنامج  Triggerمشغالت 

 ئصه.وخصا STEM"، وتناولت فيها املحاور آلاتية: مرتكزات التدريس بمدخل STEM"التعليم للمستقبل 

وقدمت املدربة عائدة العتيبي ورشة تدريبية بعنوان "التعليم التشاركي عبر جدار الويب"، وتهدف إلى تمكين 

 املتدربات من معرفة مفهوم التعليم التشاركي عبر جدار الويب.

 ية.ضفي حين تقدمت املدربة خيرية الصبان بورشة تدريبية بعنوان "التدريس الفعال باستخدام الفصول الافترا

كما تقدمت املدربة ثريا العيس ى بورشة تدريبية تستهدف فيها شاغالت الوظائف التعليمية بعنوان "برنامج الرسوم 

 املتحركة الانفوجرافيك وتدور محاورها حول إعطاء مقدمة عن الرسوم املتحركة، التعريف باإلنفو جرافيك.
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 م 2016 أكتوبر 2-هـ 1438 محرم 1 األحد

 محلة تعريفية للطالبات املستجدات يف جامعة األمرية نورة

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن من خالل حملة تعريفية للطالبات 

حيث شارك في الحملة مكتب النشاط الطالبي، والتوجيه املستجدات تحت مسمى )منارة نورة(، وذلك ملدة اسبوع، 

والارشاد، ومكتب الخريجات، والارشاد الطالبي والاخصائيات واملكتبة واملقهى الحواري، وقد قام كل مكتب 

 .بالتعريف عن نفسه من خالل بروشورات وكتيبات وتوزيع الهدايا التذكارية

للعبون بتهنئة الجميع ببداية العام الدراس ي الجديد وتعريف وبهذه املناسبة قامت عميدة الكلية د.جميلة ا

الطالبات بالكلية و وكيالتها وتعريفهن بحقوقهن وواجباتهن، كما استقبلت كلية الصحة وعلوم التأهيل طالباتها 

ة لفي بهو الكلية، حيث تكون من عدة اركان وجداريات تحفيزية منها ركن لوكا« منارة نورة»املستجدات ببرنامج 

شؤون الطالبات احتوى على بروشورات إرشادية توضح الشروط والقوانين والحقوق الطالبية وتشرح حالة 

 بروشورات 
ً
 توضح طريقة استخدام نظام تعديل الجداول وأيضا

ً
الطالبة من اعتذار أو تأجيل أو إعادة قيد، أيضا

ق طاوالت خاصة بكل وحدة، وركن خاصة لكل وحدة من وحدات الوكالة كالنقل والتشغيل الطالبي عن طري

 .لبرشورات كل قسم من أقسام الكلية وبيانات رئيسات الاقسام ومنسقات كل برنامج وأعضائه

و ركن لقاء بين طالبات الكلية والطالبات املستجدات للتعارف وتبادل الخبرات والرد على استفساراتهن، كما زينت 

ألاولى من كل تخصص وبالجدار املقابل انجازاتهن من جوائز عاملية  الكلية جدران ممراتها بأسماء خريجات الدفعة

 وذلك بهدف تحفيز الطالبات فيها،وفي بهو الكلية دواليب زجاجية وضع فيها امليداليات والجوائز التي فزن 

 ادة،والقي( في اخراج جيل مزدهر ومواطنات فطنات قادرات على الابداع 2030املستجدات ولتحقيق رؤية اململكة )

 .وعلى أحد جدران البهو الدليل الارشادي لتسهيل وصول الطالبة املستجدت إلى وجهتها
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وفي امللتقى التعريفي على مسرح الكلية نبهت وكيلة شؤون الطالبات الدكتورة نسرين العواجي الطالبات 

، ألاكاديمية دائماملستجدات إلى تتبع السلم الاداري الصحيح حسب حاجاتهم ووضحت اهمية اللجوء للمرشدة 
ً
ا

تلى ذلك شرح للخدمات التي تقدمها وحدات الوكالة وفي نهاية كلمتها تمنت لهن عام دراس ي مليء بالجد والاجتهاد 

والانجازات، وفي نهاية امللتقى قالت عميدة الكلية الدكتورة لينا حماد ان طبيعة املرحلة الجامعية تختلف كثيرا 

يم الجامعي امتع واكثر فرصة لتعلم مهارات جديده مثل تحمل املسؤولية الذاتية عن املرحلة الثانوية وان التعل

والقيادة الفردية والقدرة على معرفة فرص العمل والتمييز بين الخيارات املفتوحة، متمنية للجميع التوفيق 

 .والسداد
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 م 2016 أكتوبر 2-هـ 1438 محرم 1 األحد

 أنهى هيكلة تكاليف الرعاية الصحية

موظف يف مستشفى امللك عبد اهلل اجلامعي  300د. أبو عباة: تدريب 
 بالرياض

أنهى مستشفى امللك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن تطوير هيكل مفّصل 

 .رعاية الصحيةلتكاليف ال

البيوت الاستشارية، بالعمل على تنفيذ هدا املشروع  أحدوقام مستشفى امللك عبد هللا الجامعي بالشراكة مع 

 للتنفيذ في املستشفى2015الذي انطلق منذ نهاية عام 
ً
 .م، وأصبح آلان جاهزا

ه الخطوة تأتي في إطار العمل وأوضح الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة املدير العام التنفيذي للمستشفى أن هذ

 مع رؤية اململكة 
ً
 أن هذا 2030الجاري لتطوير نماذج تمويل جديدة للمستشفيات في اململكة وتماشيا

ً
، مبينا

املشروع يرسخ مكانة مستشفى امللك عبد هللا الجامعي في طليعة مستشفيات اململكة كما يمكنه مواكبة التغيرات 

 حول طريق
ً
 .ة تمويل وتنظيم الخدمات الصحية في اململكةالتي ستحدث مستقبال

ويمثل املشروع توفير إمكانية تخصيص التكاليف التي يلتزم املستشفى بتأمينها مثل الكادر الصحي من ألاطباء 

واملمرضات وألادوية وغرف العمليات والتكاليف العامة لتشغيل املستشفى لكل مريض على حدة، مما يمكن 

وادر على الطرق ألاكثر فعالية وخفض عوامل التفاوت في الرعاية الصحية وتعزيز جودة املستشفى من تركيز الك

 .الرعاية

وتضمن املشروع في مرحلته ألاولى تطوير إلامكانيات في ألانظمة والبيانات واملوارد البشرية حول تكاليف الرعاية 

من  رش عمل ودورات تدريبية شملت أكثر الصحية والترميز الطبي في مستشفى امللك عبد هللا الجامعي، وتقديم و 

 .موظف من الطاقم الطبي وإلاداري من جميع املستويات 300
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 م 2016 أكتوبر 8-هـ 1438 محرم 7 السبت

  جامعة األمرية نورة ختتتم احتفاالتها باليوم الوطني

، حيث 86ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن احتفاالتها اليومية منذ أسبوع بمناسبة اليوم الوطني اختتمت جامعة 

 برعاية معالي مديرة الجامعة الدكتورة 
ً
أقامت عمادة شؤون الطالبات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن حفال

هدى العميل كلمة هنأت فيها هدى بنت محمد العميل، وفي الحفل الخطابي ألقت مديرة الجامعة الدكتورة 

القيادة الرشيدة والشعب السعودي باليوم الوطني املجيد السادس والثمانين.. وقالت: يأتي يومنا الوطني هذا 

 نتهيأ لنقلة وطنية شاملة على كافة ألاصعدة وفق رؤية اململكة العربية السعودية 
ً
، هذه 2030العام ونحن جميعا

تبوء مكانة رائدة على مستوى دول العالم وذلك من خالل ما وهبه هللا لهذه ألارض الرؤية التي ستمكن وطننا من 

 املباركة من مقومات اقتصادية واجتماعية وجغرافية عديدة. 

من خاللها إن هدفه  تأكد والتي-هللاحفظه -وأضافت العميل: لعلي أستذكر مقولة خادم الحرمين الشريفين 

 في العالم.  2030ألاول من إطالق رؤية اململكة 
ً
 ورائدا

ً
 ناجحا

ً
 هو أن تكون بالدنا نموذجا
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  جامعة األمرية نورة تدشن برنامج جتربة طالبة كلية اللغات األكادميية

« ةتجربة طالبة كلية اللغات ألاكاديمي»امعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تدشين برنامج تعتزم كلية اللغات في ج

«CL Student Academic Experience » الذي يعتبر من البرامج املساندة للعملية ألاكاديمية في الكلية والتجربة

ة، م التعليمية الجديدة )قسم الترجمالجامعية بشكل عام، ويأتي هذا البرنامج ملواكبة إعادة هيكلة الكلية وألاقسا

هـ، ويستهدف البرنامج 1438-1437قسم اللغويات التطبيقية، ألادب إلانجليزي( في ثوبها الجديد للعام الجامعي 

، لتزويدهن بتجارب عملية عن ألاساسيات الواجب معرفتها واستيعابها 
ً
طالبات كلية اللغات املستجدات تحديدا

مساند يتضمن سلسلة من ورش العمل، التي تتناول مهارات الدراسة ومهارات اللغة من خالل برنامج تدريبي 

 كالقراءة والكتابة والاستماع واملحادثة لضمان تحقيق النجاح ألاكاديمي في التخصصات العلمية. 

لجامعية ا كما يسعى البرنامج إلى تكوين تجربة أكاديمية تكاملية تساعد على تمكين الطالبات من استثمار التجربة

بشكل هادف في ألانشطة البحثية والطالبية املتنوعة، ويتكون البرنامج من حزمة من ورش العمل التي تتناول 

، «فيةاملنح الصي»، و«ألامانة العلمية وسرقة امللكية الفكرية»، و«رائدات املستقبل من؟ وكيف؟»موضوعات مثل 

، وستتم إقامة ورش العمل للبرنامج «مة رحلة بين الثقافاتالترج»، و«مكتبة اللغات واحة املعرفة والاكتشاف»و

املشار إليه بما يتناسب مع أوقات الفراغ للطالبات املستجدات ليتسنى للكلية رفد العملية ألاكاديمية وتعزيز سبل 

 . االتواصل مع الطالبات واكتشاف مواهبهن لرعايتها لتحقيق التميز في مستوى املخرجات التعليمية واستثماره
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م اإللكرتوني
ُّ
  جامعة األمرية نورة تعقد سلسلة من اللقاءات التعريفية بالتعل

م إلالكتروني في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدال
ُّ
ا بكلية إلادارة وألاعمال. وقد عقدت عمادة التعل رحمن لقاًء تعريفيًّ

م 
ُّ
م إلالكتروني، قدمتها وحدة التدريب في الكلية، وتم عرض مستويات التعل

ُّ
بدأ اللقاء بعرض مقدمة عن التعل

م إلالكتروني. تال ذلك تعريف بخدمات الدعم 
ُّ
إلالكتروني، واستعراض جملة من املفاهيم الخاطئة حول التعل

لتعلم إلالكتروني، قدمته وحدة الدعم واملتابعة الفنية بالعمادة، وتم خالل ذلك إلاجابة عن استفسارات الفني ل

 أعضاء الهيئة التعليمية وإلاشارة ملزايا نظام إدارة التعلم إلالكتروني املعتمد بالجامعة. 

الحيدري، التي سلطت الضوء على كما شاركت في اللقاء مديرة برامج التعلم إلالكتروني بالعمادة ألاستاذة يارا 

أهمية استخدام نظام إدارة التعلم إلالكتروني املعتمد، وعدم استخدام نظم خارجية. مشيرة إلى مزايا النظام 

 املعتمد مقارنة بالنظم ألاخرى، وإلى ضرورة الاستثمار ألامثل ملوارد الجامعة املتاحة. 

ا من سعي العمادة لتح
ً
قيق توجهات الجامعة الاستراتيجية الهادفة إلى تفعيل التعلم ويأتي هذا اللقاء انطالق

 إلالكتروني، وتمكين أعضاء الهيئة التعليمية من مهارات التعلم إلالكتروني، وتحسين جودة املخرجات التعليمية. 

مع  قوقد أطلقت العمادة سلسلة من اللقاءات التعريفية بالتعلم إلالكتروني في مختلف كليات الجامعة بالتنسي

وحدات التعلم إلالكتروني، التي تهدف إلى التعريف بالتعلم إلالكتروني، والتعرف عن قرب على ممارسات أعضاء 

 الهيئة التعليمية في مجال التعلم إلالكتروني، وتقديم الدعم الفني امليداني. 
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  جامعة األمري نورة تطلق مشروع اخلربات املتناظرة

أطلقت وكالة الجامعة للتطوير والجودة في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في عمادة ضمان الجودة 

الخبرات املتناظرة: إعداد وتأهيل « مدربة معتمدة بعنوان 33والاعتماد ألاكاديمي مشروًعا متميًزا إلعداد وتأهيل 

- 1- 2في مرحلته الثانية يوم الاثنين املوافق « مدربات ومراجعات داخليات في مجال الجودة والاعتماد ألاكاديمي

 هـ. 1438

ويأتي املشروع ضمن برنامج الجامعة الريادي لتحقيق نشر ثقافة الجودة وتنمية مهارات وخبرات أعضاء هيئة 

جعة جودة البرامج ألاكاديمية ومساندتها للحصول على الاعتماد البرامجي حسب معايير الاعتماد التدريس ملرا

املؤسسية والبرامجية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ألاكاديمي. ويشمل هذا املشروع سلسلة برامج تدريبية 

مجال الجودة. الجدير بالذكر أن عمادة ( مدربة ومراجعة داخلية في 33( دورات تدريبية لتأهيل وإعداد )8عددها )

ضمان الجودة والاعتماد ألاكاديمي هي الجهة املسؤولة عن متابعة تقويم برامج الجامعة لضمان جودة التعليم 

وإلادارة مواكبة للمعايير املحلية والعاملية وتتطلع العمادة إلى أن تصل ملصاف الجامعات املرموقة من خالل تأهيل 

 دريس وتنمية خبراتهم للتحقق من جودة برامجها التعليمية. أعضاء هيئة الت
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 م 2016 أكتوبر 15-هـ 1438 محرم 14 السبت

مستفيدة من مركز اخلدمات املساندة لذوات االحتياجات اخلاصة يف  98
  جامعة األمرية نورة

عدد ذوات الاحتياجات الخاصة الالتي يتمتعن بخدمات مركز الخدمات املساندة وبرنامج الوصول الشامل في  بلغ

مستفيدة، ويعد مركز الخدمات املساندة متخصًصا لدعم  98كلية التربية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

تدريس أو عضو هيئة إدارية من خالل تقديم  منسوبات الجامعة من ذوات إلاعاقة سواء كانت طالبة أو عضو هيئة

خدمات نوعية تتسم بالجودة والشمولية لكافة الجوانب ألاكاديمية وإلادارية والنفسية والاجتماعية والتقنية، 

حيث يستند املركز على أحدث املمارسات والبراهين البحثية واملعايير الدولية بما يسهم في دمج هذه الفئات 

أنفسهن واملجتمع، ويأتي برنامج الوصول الشامل كمركز متخصص مكمل ملركز )الخدمات  وتمكينهن من خدمة

املساندة(، ويستهدف تجهيز البيئة التقنية واملكانية ملرافق الجامعة ومبانيها وفق أحدث املعايير املعتمدة دولًيا 

ة جوانب رئيسة يهدف هذا املركز لتوفير كافة أنواع الدعم واملساندة لذوات إلاعاقة، مشيرة إلى أن هناك ثالث

الذي يستهدف تهيئة البيئة العمرانية من حيث توفير كافة  -الهندس ي أو البنائي-لتطويرها وهي الجانب إلانشائي 

التسهيالت الالزمة لتنقل مستخدمي الكراس ي املتحركة، أما الجانب التقني فهو يهدف إلى تهيئة البيئة التقنية 

الستفادة من الخدمات إلالكترونية املتاحة على موقع الجامعة مثل استخدام النظام لتمكين ذوات إلاعاقة ل

 .ألاكاديمي للتسجيل والوصول ملحتويات املصادر الرقمية في املكتبات والبحث في مواقع الشبكة العنكبوتية 
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 م 2016 أكتوبر 16-هـ 1438 محرم 15 األحد

 في جامعة األميرة نورة: 

  مستفيدة من مركز اخلدمات املساندة لذوات االحتياجات اخلاصة 98
بلغ عدد ذوات الاحتياجات الخاصة الالتي يتمتعن بخدمات مركز الخدمات املساندة وبرنامج الوصول الشامل في 

مستفيدة. ويعد مركز الخدمات املساندة متخصًصا في  98الرحمن كلية التربية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد

دعم منسوبات الجامعة من ذوات إلاعاقة، سواء كانت طالبة أو عضو هيئة تدريس أو عضو هيئة إدارية، من 

خالل تقديم خدمات نوعية، تتسم بالجودة والشمولية للجوانب ألاكاديمية وإلادارية والنفسية والاجتماعية 

كافة؛ إذ يستند املركز إلى أحدث املمارسات والبراهين البحثية واملعايير الدولية، بما يساهم في دمج هذه  والتقنية

الفئات، وتمكينهن من خدمة أنفسهن واملجتمع. ويأتي برنامج الوصول الشامل كمركز متخصص مكمل ملركز 

عتمدة ق الجامعة ومبانيها وفق أحدث املعايير امل)الخدمات املساندة(، ويستهدف تجهيز البيئة التقنية واملكانية ملراف

ا لتوفير أنواع الدعم واملساندة كافة لذوات إلاعاقة. مشيرة إلى أن هناك ثالثة جوانب رئيسية، يهدف هذا  دوليًّ

ير يستهدف تهيئة البيئة العمرانية من حيث توف الذي-أو البنائي  الهندس ي-املركز لتطويرها، هي: الجانب إلانشائي 

التسهيالت كافة الالزمة لتنقل مستخدمي الكراس ي املتحركة. أما الجانب التقني فهو يهدف إلى تهيئة البيئة التقنية 

لتمكين ذوات إلاعاقة لالستفادة من الخدمات إلالكترونية املتاحة على موقع الجامعة، مثل استخدام النظام 

 في املكتبات، والبحث في مواقع الشبكة العنكبوتية، ألاكاديمي للتسجيل، والوصول ملحتويات املصادر الرقمية

إضافة إلى تنمية مهارات ذوات إلاعاقة لتوظيف التقنيات التكنولوجية، وتدريبهن ملواكبة التطورات في املجال 

. وأخيًرا الجانب إلاداري ICDLللتمكن من طباعة الواجبات، والحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب آلالي 

ي، الذي يهدف إلى تثقيف وتنمية مهارات الكادر ألاكاديمي وإلاداري للمساهمة بدورهن في توفير املساندة املنه

 ألاكاديمية وإلادارية بما يتوافق مع احتياجات كل طالبة. 
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 م 2016 أكتوبر 17-هـ 1438 محرم 16 اإلثنين

جامعة نورة تدشن املرحلة الثانية من برناجمها التدريبي يف مهارات 
 التحرير

دشنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة باإلدارة العامة لإلعالم، املرحلة الثانية من البرنامج التدريبي 

في  وبات الوحدات إلاعالميةاملكثف في مهارات التحرير والكتابة الصحفية املتقدمة، املخصص ملنسقات ومنس

ساعة تطبيقية، بقيادة املدربة ألاستاذة نوير  36دورة تدريبية بواقع  12الكليات والعمادات. ويتكون البرنامج من 

 بنت سليمان الشمري عضو هيئة التدريس في كلية إلاعالم والاتصال في جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية. 

 منها  ويأتي البرنامج التدريبي
ً
الذي يعد ألاول من نوعه، ضمن الخطة التدريبية إلدارة إلاعالم في الجامعة، وحرصا

على تطوير منسوباتها في املجال إلاعالمي ملواكبة املستجدات السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة، ولتدعيم عملية 

هدافها الريادية في العملية التعليمية التواصل والاتصال الداخلي والخارجي بما يتوافق مع رسالة الجامعة وأ

 والتنموية. 

املشرفة على إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، أن  هبينت الدكتورة الجوهرة الصقي

بار موظفة، ركز على املهارات ألاساسية في تحرير ألاخ 25البرنامج التدريبي في مرحلته ألاولى والذي استفادت منه 

الصحفية، وتمكين املنسقات وموظفات أقسام إلاعالم في الجامعة من إتقان قوالب الكتابة والفروق بينها، كيفية 

توظيفها في تغطية فعاليات الجامعة املختلفة، التغطية الصحفية بأنواعها للفعاليات واملناسبات الجامعية 

عكس انجازات الجامعة ومنسوباتها في املجالين ألاكاديمي والعمل امليداني الصحفي، إعداد التقارير الخاصة التي ت

 عن كيفية التعامل مع وسائل إلاعالم. 
ً
 والاجتماعي، فضال
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 الحياة  شعار: أنِت تحت

  محلة سرطان الثدي يف جامعة األمرية نورة
ة صحية حملتنظم وكالة الجامعة للشؤون الصحية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بالكليات ال

أنت »، وتأتي هذه الحملة تحت شعار 2016أكتوبر  23سرطان الثدي، وذلك ملدة أسبوع ابتداًء من يوم ألاحد 

 ضمن فعاليات وكالة الشؤون الصحية التوعوية بسرطان الثدي. « الحياة

حملة قامة هذه الوذكرت رئيسة الحملة ورئيسة لجنة الشؤون الطالبية والتعليمية الدكتورة نسرين العواجي أن إ

تأتي ضمن برامج املسؤولية املجتمعية التي تهدف لرفع مستوى الوعي الصحي للمجتمع، كما تهدف الحملة إلى 

خفض نسبة إلاصابة بسرطان الثدي و لتوضيح أهمية الكشف املبكر عن سرطان الثدي، مضيفة بأنه سيكون 

الصحة وعلوم التأهيل إلى مكان الحملة في مركز  هناك مسيرة لطالبات الجامعة من نقطة الانطالق وهي كلية

خدمات الطالبات، وسيكون هناك محاضرات وأركان توعوية عن مسببات السرطان وسبل الوقاية منه ودور 

 الكشف املبكر في الشفاء التام من املرض. 

إلى بعض وأوضحت العواجي بأن الجامعة ستستضيف البروفيسورة املتعافية سامية العمودي، باإلضافة 

الجامعات وبعض الجمعيات املتخصصة من خارج الجامعة كجمعية زهرة واملديرية العامة للشؤون الصحية 

 «. طمنينا عنك»وشركة عبد اللطيف جميل التي ستوفر العيادة املتنقلة للكشف املبكر تحت شعار 
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 م 2016 أكتوبر 23-هـ 1438 محرم 22 األحد

  جامعة األمرية نورة تطلق باقة من الدورات

أطلقت كلية املجتمع في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن باقة من الدورات التدريبية وورش العمل موزعة 

م خصصه، حيث ينفذ قسعلى الفصل الدراس ي ألاول، واملنفذة من قبل ألاقسام التعليمية كل قسم على حسب ت

العلوم إلادارية خمس دورات هي: إلابداع والابتكار وريادة ألاعمال، السيرة الذاتية واملقابالت الشخصية، كيفية 

إلى تنمية املهارات املهنية لطالباتها.  2030إلالقاء الصحيح في تقديم املشاريع، أسرار إلادارة الناجحة، الادخار برؤية 

، posterوم الحاسب وتقنية املعلومات خمس دورات تخصصية في برامج الحاسب آلالي وهي: في حين يقدم قسم عل

Dropbox  الجزيرةgoogle 3 drive تحرير وإنتاج الفيديو باستخدام برنامج ،Pinnacle Studio 10.5 ،How to 

work easier with google drive ،Adobe photoshop cs5ات ألاساسية أربع . كما يقدم قسم العلوم والدراس

دورات هي: لغة العمل، الحوار الناجح، السلوك املنهي وأخالقياته، ألاخطاء الشائعة في اللغة إلانجليزية، من خالل 

نخبة من أعضاء هيئة التدريس في كلية املجتمع. وتأمل الكلية من خالل هذه الخطة التدريبية إلى دعم العملية 

لبات املهنية الالزمة لسوق العمل.. وستطرح الكلية باقة أخرى من الدورات التعليمية، والرفع من كفاءة الطا

 التدريبية الفصل الدراس ي الثاني بمشيئة هللا تعالى. 
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 تمدة من جميع مناطق المملكة مدربة مع 17 شاركةم

ا وإقباالً 
ً
ا باهر

ً
  ملتقى معلم العصر الرقمي جبامعة األمرية نورة يلقى جناح

 

، الذي نظمته كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت «معلم العصر الرقمي»لقي امللتقى التربوي الثاني للمعلم 

 كبيًرا قاعة امل في-في قسم تقنيات التعليم  ممثلة-عبدالرحمن 
ً
ؤتمرات بالجامعة اليوم، نجاًحا باهًرا، وإقباال

 بحضور الورش التدريبية املصاحبة. 

ورشة تدريبية في مجال التعليم  17واستقطبت كلية التربية مدربات معتمدات من جميع مناطق اململكة لتقديم 

 كبيًرا من ِقبل املختصات واملهتمات بامل
ً
ة، جال التربوي من جميع أنحاء اململكالرقمي، ووجدت هذه الورش تسجيال

 وكذلك الطالبات. 

وقدمت املدربة يارا الحيدري مديرة إدارة برنامج التعليم إلالكتروني بعمادة التعليم إلالكتروني بجامعة ألاميرة نورة 

ور ضوتهدف هذه الورشة إلى تعزيز الح«. الحضور إلالكتروني للمعلم»بنت عبد الرحمن ورشة تدريبية بعنوان 

إلالكتروني للمعلم، وتستهدف املعلمين وأعضاء هيئة التدريس. وتتلخص محاور الورشة في التعرف على أهمية 

الحضور إلالكتروني للمعلم، واستعراض أبرز التطبيقات املهنية، وتعزيز الحضور املنهي من خالل تطبيق لينكد 

 إن. 

رشة إلى وتهدف هذه الو «. كتبي التفاعلية إلالكترونية»ان ومن جانبها، قدمت املدربة ثريا العيس ى ورشة عمل بعنو 

إكساب املتدربات مهارة تصميم الكتب واملجالت والدروس. واستهدفت في هذه الورشة شاغالت الوظائف 

التعليمية. وتتلخص محاور الورشة في شرح مفهوم تصميم الكتب إلالكترونية التفاعلية، وأسماء الكتب 

الكتب إلالكترونية وطرق قراءتها، ومميزات الكتاب إلالكتروني التفاعلي، وتحميل البرنامج إلالكترونية، وأشكال 

وتثبيته على سطح الكمبيوتر، وشرح واجهة البرنامج، وإنشاء العناصر التفاعلية، إضافة إلى فصول الكتاب، 

 والقوائم النهائية لحقل العمل، وتصدير نشر الكتاب إلالكتروني. 
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وتهدف هذه الورشة «. 2030الحوسبة السحابية في مدارس »بة مريم زريطان ورشة عمل بعنوان كما قدمت املدر 

. وتستهدف هذه 2030إلى تحقيق رؤية الوطن، وإيجاد مدارس تناسب وتواكب متطلبات عصر التقنية بحلول عام 

حول  وتدور محاور الورشة الورشة أعضاء هيئة التدريس واملعلمات والطالبات واملهتمات بدمج التقنية بالتعليم.

، إعداد الاستبيانات 2030الحوسبة السحابية )مفهومها، نشأتها ومميزاتها(، برامج التخزين السحابي في مدارس 

م عدد من  ّدِ
ُ
إلالكترونية، واستعرضت تجربة املدرسة السحابية في الثانوية ألاولى للبنات بصبيا كنموذج، كما ق

 املحاضرات والورش ألاخرى. 
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  :د. هند آل الشيخ

  قيادات نسائية خليجية يناقشن سبل تعزيز دورهن يف صنع القرار التنموي

لقطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون لدول يناقش عدد من الشخصيات القيادية النسائية الفاعلة من ا

القيادات النسائية بدول املجلس ودورها في التنمية »الخليج العربية، مجموعة من القضايا املشتركة، في لقاء 

حت وأوض املقبل.، الذي ينظمه الفرع النسائي ملعهد إلادارة العامة بالرياض في الثامن من شهر صفر «إلادارية

ع النسائي ملعهد إلادارة العامة الدكتورة هند بنت محمد آل الشيخ، أن هذا اللقاء الذي ينظمه الفرع مديرة الفر 

النسائي ملعهد إلادارة العامة، بالتعاون مع ألامانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيشهد مشاركة 

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

وإطار عملي يشخص واقع القيادات إلادارية في دول مجلس التعاون، ويطرح آليات للتمكين ومؤشرات للقياس، 

ويؤسس لرؤى مستقبلية تكفل توسيع نطاق هذا الدور في مجاالت تنمية املوارد البشرية، والنهضة التعليمية التي 

 . وأبانت الدكتورة هند آل الشيخ، أن من أهم املشاركات بأوراق عمل من القيادات تشكل املرأة فيها م
ً
 مهما

ً
وقعا

النسائية والشخصيات الفاعلة في ألاجهزة الحكومية وألاكاديمية وسيدات ألاعمال في اململكة ودول املجلس، معالي 

ميل، الدكتورة أمة اللطيف بنت شرف مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة هدى بنت محمد الع

شيبان وليلى بنت أحمد النجار من سلطنة عمان والدكتورة لبنى أحمد القاض ي ومنى خلف الدعاس والدكتورة 

فاطمة علي الحويل من الكويت، الدكتورة مي سليمان العتيبي من البحرين ، الدكتورة حصة صادق والدكتورة 

الدكتورة منى البحر من دولة إلامارات العربية املتحدة وعضو مجلس الشورى  آمال عبد اللطيف املناعي من قطر ،

الدكتورة ثريا عبيد ووكيل جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف 

ئاسة ر  والرئيس التنفيذي لشركة وايت بالم الدكتورة فاطمة البلوش ي، املحامية شيخة الجليبي، فيما يشارك في

، وكيلة جامعة امللك سعود  -عضو مجلس الشورى  -جلسات اللقاء، الدكتورة حنان عبد الرحيم ألاحمدي 

لشؤون الطالبات الدكتورة إيناس سليمان العيس ى، أستاذة أصول التربية بجامعة امللك سعود الدكتورة فوزية 

  .بكر البكر
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  بمشاركة سبعة خبراء في مجال التعليم الرقمي

جامعة األمرية نورة دشنت جائزة املعلمة الرقمية يف ختام امللتقى الرتبوي 
  «معلم العصر الرقمي"الثاني 

 

دالرحمن الدكتورة أمامة بنت محمد الشنقيطي أن أوضحت عميدة كلية التربية في جامعة ألاميرة نورة بنت عب

أهم ما يميز امللتقى التربوي الثاني لهذا العام هو متابعته لتجارب املعلمات الناجحة في توظيف التقنية في التعليم 

 من قبل املعلمات
ً
 كبيرا

ً
 ،وتشجيعها من خالل تدشين جائزة املعلمة الرقمية في التعليم العام والتي وجدت إقباال

 مشاركة.  100وفاق عدد املشاركات 

وأضافت خالل حوار معها أنه تم وضع آليه الختيار الفائزات بهذه الجائزة، حيث تم اختيارهن وفق معايير علمية 

التابع للجمعية الدولية  -T- NETSالخاصة باملعلمين  الفئة-مستوحاة من املعايير الدولية لدمج التقنية في التعليم 

 كنولوجيا التعليم. ألامريكية لت

« ميمعلم العصر الرق»وكانت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن قد اختتمت فعاليات امللتقى التربوي الثاني 

مته كلية التربية بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم، حيث تم إكمال عرض ألاوراق العلمية ملجموعة من 
ّ
الذي نظ

الرقمي والذين استقطبتهم كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن  املختصين البارزين في مجال التعليم

 التعليمية واملوضوعات البحثية الحديثة واملهمة.  والاستراتيجياتلتقديم أحدث التقنيات 

ات التطبيق»فتطرق الدكتور هاشم الشرنوبي أستاذ تقنيات التعليم بكلية التربية بجامعة طيبة في ورقته العلمية 

ل تقنيات إلى الابتكارات املتالحقة في مجا« التعليمية لتقنية الروبوت وتوظيفها في دعم ألادوار التربوية للمعلمين

الذكاء الاصطناعي، ومجال تقنيات املعلومات والاتصاالت والحاسوب والعلوم ذات الصلة، وكذلك التجارب 

 املتعددة ألنسنة آلاالت التقنية الحديثة، ودمج السلوك
ً
يات الاجتماعية في آلاالت وألاجهزة الرقمية املتطورة، مبّينا

 بعد آخر، وقد أسهم ذلك في ظهور العديد من التطبيقات التقنية املتطورة، والتي من بينها 
ً
أنها تتضح وتنمو يوما

 . Robot Technologyتقنية الروبوت 
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بصفة عامة، ومجال تقنيات التعليم على وجه  وأضاف الدكتور الشرنوبي أن الكثير من املهتمين بمجال التعليم

الخصوص، يتوقعون من منظور متفائل أن تقنيات الروبوت سوف تؤدي عند اعتبار استخدامها في التعليم إلى 

تغيير أدوار املعلمين، وكذلك تطوير أدائهم، ومساعدتهم إلى حد كبير على القيام بواجباتهم ومهامهم التربوية؛ مما 

لنهاية إلى ظهور نمط جديد من التعليم في عصر جديد من عصور التقنيات التعليمية واملعلوماتية، سوف يؤدي في ا

 إلى املزايا وإلامكانات والتطبيقات التي سوف يتيحها استخدام 
ً
يمكن أن يطلق عليه عصر املعلم الروبوت، مشيرا

عمل بمثابة مساعد وداعم له في أداء الروبوت في التعليم، حيث يمكن أن يشارك الروبوت املعلم في الشرح وي

 أدواره التعليمية داخل الفصول وخارجها. 

 من التطبيقات والاستخدامات للروبوت في مساعدة املعلمين، 
ً
كما شملت الورقة العلمية للدكتور الشرنوبي عددا

 وبعض ألاسس واملبادئ والنظريات التربوية ذات العالقة، وتقدم بنموذج مقترح لذلك. 

ين عرضت الدكتورة هند الخليفة أستاذ تقنية املعلومات بكلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة امللك في ح

( في التعليم: التقنيات وألابحاث والتوجهات Makerspacesمساحة الصّناع )»سعود ورقة علمية تحت عنوان 

فيه أناس وخبراء يجمعهم اهتمام ( وبأنها مكان يجتمع Makerspace، عّرفت فيها مساحة الصانع )«املستقبلية

مشترك في مجال الحاسب أو إلالكترونيات أو الفنون والحرف اليدوية وغيرها لتنفيذ مشاريع ذات نفع عام أو 

خاص، موضحة أن املساحات تركز على التعلم من خالل املمارسة في بيئة اجتماعية والتعلم املشترك بدافع املتعة 

ها ألادوات والتجهيزات الالزمة للقيام بإنجاز املشاريع وتقديم نشاطات متنّوعة لألعضاء وتطوير الذات، كما تتوفر في

 مثل الدورات والورش التعليمية. 

وأبانت الخليفة أن مساحات التصنيع بصورتها الحالية بدأت قرابة العقد من الزمن وتم توظيفها بكفاءة في 

مستعرضة بعض التجارب العاملية وإلاقليمية واملحلية في  ،«اصنعه بنفسك»املدارس والجامعات لتعزيز مفهوم 

 توظيف مساحة الصانع في العملية التعليمية. 

ومن جانبه تناول الدكتور محمد شلتوت أستاذ تكنولوجيا التعليم املساعد بكليات الشرق العربي للدراسات العليا 

الين وناجحين في العملية املهارات التي يجب أن يتمتع بها كل معلم ومعلمة حتى يصبحوا م علمين رقميين فعَّ

 فيها عن عدة تساؤالت مثل «مهارات معلم العصر الرقمي»التعليمة، وذلك ضمن ورقة علمية تحت عنوان 
ً
، مجيبا
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 ،
ً
التقنيات الحديثة التي تحتاجها العملية التعليمة، أهم املهارات التي يجب أن يتمتع بها املعلم ليكون معلما رقميا

 اكتساب هذه املهارات.  وكيفية

فقد أشار الدكتور شلتوت إلى أن املعلم يواجه العديد من التحديات في عصر العالم الرقمي وعلى رأس هذه 

التحديات املطالبة بإعداد جيل يحاكي مجتمع املعرفة، ولديه القدرة على مواكبة املتغّيرات التكنولوجية املتجددة 

 وكيفية التعامل معها بشك
ً
 أنه على املعلم اكتساب العديد من املهارات لكي يكون عامليا

ً
ل آمن واحترافي، موضحا

 يمكنه التعامل مع هذه التقنيات بشكل ميسر ويستفيد منها في العملية التعليمية إليصال املعلومات 
ً
 رقميا

ً
معلما

خالد  ساعد بجامعة امللكبطريقة مبسطة للتالميذ كما طرح الدكتور عبد هللا آل محيا أستاذ تقنيات التعليم امل

جسر الفجوة بين طالب الجيل الرقمي واملمارسات التربوية التقليدية من »في ورقته العلمية التي تحمل عنوان 

توصيات إجرائية لكل من مدير املدرسة واملعلم لتنفيذ معايير تقنيات « مدخل املعايير لدى مدير املدرسة واملعلم

 إلى أن هذه املعايير صادرة عن الجمعية الدولية لتقنيات التربية التعليم لدى كل من مدير املدر 
ً
سة واملعلم، منّوها

«ISTE .» 

وأوضح الدكتور آل محيا أن هذه املعايير تضمنت في نسختها ملدير املدرسة خمسة معايير وهي قيادة مدير املدرسة 

مية، املهنية، التحسين الشامل، واملواطنة الرقلرؤية مشتركة، ثقافة التعلم في العصر الرقمي، التميز في املمارسة 

م الطالب وإبداعهم، تصميم 
ّ
 تضمنت في نسختها لدى املعلم خمسة معايير وهي تيسير وتحفيز تعل

ً
 أنها أيضا

ً
مضيفا

وتطوير ممارسات تعلم وتقييم للطالب تواكب العصر الرقمي، تقديم أنموذج للعمل والتعليم في العصر الرقمي، 

 يم أنموذج املواطنة الرقمية، واملشاركة في النمو والقيادة املهنية. تشجيع وتقد

 أربع جلسات علمية مصاحبة شارك فيها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومنسوبي 
ً
وُعقدت أيضا

ر و إلاشراف التربوي واملعلمات وطالبات الدراسات العليا من مختلف مناطق اململكة بأوراق عمل ذات صلة بمحا

شارك الدكتور محمد عسيري وألاستاذة سمر  21امللتقى ألاربعة. ففي محور مستحدثات تقنية داخل فصل القرن 

تحليل محتوى عينة من فيديوات تعليم الرياضيات واللغة العربية املقدمة في قناة »الفائز بورقة عمل بعنوان 

 ، وألاستاذة شوع الهديان بورقة عمل«نتاج الجيد)عين دروس( إلالكترونية في ضوء املعايير العامة للتصميم وإلا 

تجربة استخدام نظام إدارة التعلم كالسيرا في الحد الجنوبي من وجهة نظر املعلمات والطالبات: دراسة »بعنوان 
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واقع وآفاق املنصات املفتوحة ودورها في تطوير العملية »، وألاستاذة نجالء إيشان بورقة عمل بعنوان «استطالعية

، وقامت الفائزتان باملركز الثاني املعلمة نورة الذويخ وبشرى بو خضر والفائزة باملركز الثالث املعلمة «عليميةالت

 عائدة العتيبي بعرض تجاربهن. 

في حين شارك مجموعة من املتحدثين بأوراق عمل في محور مهارات معلم العصر الرقمي، فشاركت ألاستاذة يارا 

إطار مرجعي مقترح لكفايات التعلم إلالكتروني للمعلمين واستطالع أولي ملستوى » الحيدري بورقة عمل بعنوان

إضاءات حول أهمية التعليم »، والدكتورة مضاوي الراشد بورقة عمل بعنوان «الجاهزية وفق إلاطار املقترح

لخامس املعلمة زة باملركز ا، وعرضت الفائزة باملركز الرابع املعلمة أريج الثبيتي والفائ«الرقمي ملعلمة رياض ألاطفال

 أسماء الحديثي تجربتهما. 

تعّرف ال»وطرق تعليمية حديثة فشارك فيه ألاستاذة فاطمة العتين بورقة عمل بعنوان  استراتيجياتأما محور 

ق بجذب ألاطفال ما بين 
ّ
سنوات داخل الفصول الدراسية في املدارس  8-6على دور تكنولوجيا التعليم في ما يتعل

، «الحقيبة الرقمية للمفاهيم الرياضية»، وألاستاذة أمل الرايقي بورقة عمل بعنوان «ائية السعوديةالابتد

أثر تطبيق برنامج تقني تفاعلي للتعليم بالترفيه داخل الفصل على »وألاستاذة علوية منقل بورقة عمل بعنوان 

طاطي عتيبي والفائزة السابعة املعلمة زينب ب، وعرضت الفائزة السادسة املعلمة شيخة ال«ألاداء التعليمي للطالبات

 تجربتهما. 

راف برنامج إلاش»وشارك في محور تجارب ناجحة في توظيف التقنية ألاستاذة عناية القبلي بورقة عمل بعنوان 

 Elements 4 dأثر استخدام تقنية »، وألاستاذة نورة العنقاوي بورقة عمل بعنوان «إلالكتروني )الدرة(

، كما عرضت الفائزة الثامنة املعلمة هانية «ي تدريس مقرر الكيمياء للمرحلة الثانوية بمكة املكرمةف Hologramو

 فطاني والفائزة التاسعة املعلمة تغريد املالكي والفائزة العاشرة املعلمة أروى دبوان تجربتهن. 

ل ثمانية امللتقى، حيث تم قبو  وأتيحت في امللتقى فرصة للباحثات لعرض ملصقاتهن العلمية ذات العالقة بمحاور 

ملصقات علمية تناقش موضوعات بحثية مختلفة قدمت خاللها املعلومات وألافكار بطريقة مختصرة ومبتكرة، 

، «SymbalooEDUنموذج بيئة تعلم شخصية عبر موقع »فشاركت ألاستاذة خيرية القحطاني بملصق علمي بعنوان 

 The Impact of Whiteboard Animation Video on»بامللصق العلمي  وألاستاذتان جيهان الخضير وهالة العميري 
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ESL Learners Motivation » دور الوسائط التفاعلية في تحسين سلوك »، وألاستاذة مودة الصبان بامللصق العلمي

تقويم »، وألاستاذة تهاني السلوم بملصق علمي بعنوان «ألاطفال املصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

كفايات التدريس باستخدام التقنيات الرقمية لدى معلمات اللغة إلانجليزية باملرحلة الثانوية بمنطقة القصيم في 

، «الحقيبة الرقمية للمفاهيم الرياضية»، وألاستاذة أمل الرايقي بامللصق العلمي («TPACKضوء نموذج )

ية محاكاة تعليمية في كتاب مهارات توظيف بعض أدوات فاعلية برمج»وألاستاذة نورة أبو هالل بامللصق العلمي 

، وألاستاذة منى الحناكي بامللصق «لدى الطالبات املعلمات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن 2.0ويب 

، «أثر التدريس باستخدام إستراتيجية الفصول املقلوبة على الدافعية نحو التعلم في املرحلة املتوسطة»العلمي 

فاعلية استخدام إستراتيجية التعلم املقلوب في تنمية مهارات التعلم »اذة فوزية الحربي بامللصق العلمي وألاست

 «. الذاتي وتنظيم البيئة إلاثرائية للطالبات املوهوبات باألحساء

لى ع وفي الختام تم إجراء مداخلة مع الدكتورة حصة الشايع رئيسة قسم تقنيات التعليم بكلية التربية واملشرفة

تقدمت فيها بالشكر الجزيل ملعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى « معلم العصر الرقمي»امللتقى التربوي الثاني 

العميل وللقيادات العليا بالجامعة ولعميدة كلية التربية الدكتورة أمامة الشنقيطي على دعمهن املتواصل إلنجاح 

ي عملن بروح فريق العمل التعاونية على كل جهد بذل وكل نجاح هذا امللتقى، وألعضاء قسم تقنيات التعليم الالت

 تحقق. 

وذكرت الدكتورة الشايع أن امللتقى حقق وبحمد هللا ألاهداف املأمولة منه في مواكبة املستحدثات التقنية في 

في مجال دمج  ةالتعليم، وتفعيل الشراكة بين كلية التربية واملؤسسات التعليمية، وتشجيع التجارب املحلية الرائد

 من جميع املختصات واملهتمات باملجال التربوي وكذلك 
ً
 كبيرا

ً
التقنية في التعليم، مشيرة إلى أنه وجد تفاعال

، والقت الورش التدريبية 1200الطالبات، فقد حظيت أيام امللتقى بحضور كبير، وبلغ عدد املسجالت أكثر من 

 فبلغ عدد املسجالت 
ً
 كبيرا

ً
 ة. متدرب 850إقباال
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 م 2016 أكتوبر 26-هـ 1438 محرم 25األربعاء 

 جائزة املعلمة الرقمية()بـ إعالن أمساء الفائزات 
 

الرقمية(، خالل  دشنت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، اليوم )جائزة املعلمة 

 
ً
انطالق فعاليات امللتقى التربوي الثاني "معلم العصر الرقمي" الذي نظمته كلية التربية على مدار ثالثة أيام، تزامنا

مديرة الجامعة الفائزات بجائزة املعلمة  الجامعية. وكرمتمع اليوم العالمي للمعلم في مركز املؤتمرات باملدينة 

مل سلبع من املتوسطة الثانية عشرة بنجران قد حصدت املركز ألاول لجائزة املعلمة الرقمية، وكانت املعلمة أ

الرقمية، واملعلمتان بشرى بوخضر من املتوسطة ألاولى بالجبيل ونورة الذويخ من الثانوية الثانية بالجبيل املركز 

واملعلمة أريج الثبيتي من مدارس  بشمال الرياض املركز الثالث، 120الثاني، واملعلمة عايدة العتيبي من الثانوية 

واحة العلم ألاهلية بالرياض املركز الرابع، واملعلمة أسماء الحديثي من املتوسطة السادسة والخمسين بالرياض 

بجدة املركز السادس، واملعلمة زينب البطاطي من  171املركز الخامس، واملعلمة شيخة العتيبي من الابتدائية 

ر املركز السابع، واملعلمة هانية فطاني من املتوسطة الرابعة بينبع املركز الثامن، واملعلمة ثانوية ثول ألاولى تطوي

تغريد املالكي من الثانوية الرابعة عشرة بجدة املركز التاسع، واملعلمة أروى دبوان من مدارس واحة العلم ألاهلية 

 بالرياض املركز العاشر. 

 

 

 

 

 

http://www.al-jazirahonline.com/news/2016/20161025/93681
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 م 2016 وبرأكت 5-هـ 1438 محرم 4 األربعاء

 تسدل الستار على احتفاالت اليوم الوطني« نورة"جامعة 

 

وقالت مديرة  .للمملكة 86اختتمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن احتفاالتها بمناسبة اليوم الوطني الـ

يأتي يومنا الوطني هذا العام ونحن جميعا نتهيأ لنقلة وطنية شاملة على كافة »الجامعة الدكتورة هدى العميل: 

، ستمكن وطننا من تبوؤ مكانة رائدة على مستوى دول العالم من خالل ما وهبه 2030ألاصعدة وفق رؤية اململكة 

 .«مات اقتصادية واجتماعية وجغرافية عدةهللا لهذه ألارض املباركة من مقو 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okaz.com.sa/article/1500445/أحوال-الناس/جامعة-نورة-تسدل-الستار-على-احتفالات-اليوم-الوطني
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 م 2016 أكتوبر 18-هـ 1438 محرم 17 األربعاء

 "املعلمة الرقمية"جامعة نورة تطلق جائزة 

ية حتى أمس ألاول )إلاثنين( في امللتقى التربوي الثاني الذي تنظمه جامعة نورة تربوي وتربو  1200سجل نحو 

  .من الشهر الجاري ملدة ثالثة أيام 23ويفتتح في « معلم العصر الرقمي»بعنوان 

وأوضحت عميدة كلية التربية في جامعة ألاميرة نورة الدكتورة أمامة الشنقيطي في مؤتمر صحفي عقدته أمس 

 حتى  ألاول بحضور 
ً
 مطردا

ً
 وتسجيال

ً
 كبيرا

ً
مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل، أن الورش التدريبية القت إقباال

آلان، فيما قالت رئيسة قسم تقنيات التعليم واملشرفة على امللتقى الدكتورة حصة الشايع، إن أهم ما يميز امللتقى 

لتقنية في التعليم وتشجيعها من خالل تدشين جائزة هذا العام هو متابعته لتجارب املعلمات الناجحة في توظيف ا

 من قبل املعلمات، وفاق عدد املشاركات 
ً
 كبيرا

ً
مشاركة  100املعلمة الرقمية في التعليم العام والتي وجدت إقباال

  .وسيكشف الحفل أسماء الفائزات

مية رئيسية يشارك فيها وأشارت إلى أن جلسات اللقاء ستضم نخبة من املتحدثين وأنه يحوي أربع جلسات عل

 .ورشة تدريبية 17خبراء في مجال التعليم الرقمي، وثماني جلسات علمية مصاحبة، و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okaz.com.sa/article/1503139/محطة-أخيرة/جامعة-نورة-تطلق-جائزة-المعلمة-الرقمية
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 م 2016 أكتوبر 23-هـ 1438 محرم 22 األحد

 تصريح ممارسة الطب النووي للمستشفى اجلامعي

 

حصل مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، على تصريح 

  .من قبل مدينة امللك عبدهللا للطاقة الذرية واملتجددة« ممارسة الطب النووي»

أحمد أبوعباة، شكره ملنسوبي املستشفى، وإدارة التصوير الطبي ممثلة بقسم وقدم املدير العام التنفيذي الدكتور 

  .«إلانجاز املميز»الطب النووي على 

من جانبه، أكد املدير التنفيذي املشارك للخدمات الطبية الدكتور محمد الزوم، أن إلانجاز الذي تحقق هو نتيجة 

 .مباشرة لتضافر جهود جميع إلادارات في املستشفى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://okazlive.layoutintl.com/article/1503930/أحوال-الناس/تصريح-ممارسة-الطب-النووي-للمستشفى-الجامعي
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 م 2016 أكتوبر 25-هـ 1438 محرم 24الثالثاء 

 قيادات نسائية خليجية يناقشن تعزيز دورهن يف صنع القرار التنموي

من الشخصيات القيادية النسائية الفاعلة من القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون يناقش عدد   

 القيادات النسائية بدول املجلس ودورها في التنمية»لدول الخليج العربية، مجموعة من القضايا املشتركة، في لقاء 

  .الثامن من شهر صفر القادم ، الذي ينظمه الفرع النسائي ملعهد إلادارة العامة بالرياض في«إلادارية

يهدف اللقاء لتعزيز دور القيادات النسائية في مواقع اتخاذ القرار وصنع السياسات ذات العالقة، بما يؤثر تأثيرا 

فاعال في مسيرة التنمية الشاملة، ويعزز التعاون الخليجي بما يخدم قضايا املرأة الخليجية املشتركة ويدعم دورها 

  .الشاملة يةاملأمول في التنم

وأوضحت مديرة الفرع النسائي ملعهد إلادارة العامة الدكتورة هند بنت محمد آل الشيخ، أن من أهم املشاركات 

في هذا اللقاء الذي ينظمه الفرع النسائي ملعهد إلادارة العامة، بالتعاون مع ألامانة العامة ملجلس التعاون لدول 

ورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل، التي تشارك بورقة الخليج العربية مديرة جامعة ألاميرة ن

التحديات التي تواجه مشاركة القيادات النسائية في صنع القرار إلاداري في مؤسسات القطاعين »عمل بعنوان 

نت ف ب، وكذلك نائب الرئيس التنفيذي ملعهد إلادارة العامة بسلطنة عمان الدكتورة أمة اللطي«العام والخاص

تجربة سلطنة عمان في استثمار الطاقات البشرية النسائية في »شرف شيبان، التي تشارك بورقة عمل بعنوان 

، ورئيسة مركز دراسات وأبحاث املرأة بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتورة لبنى «القطاع الحكومي

أة الكويتية فرصتها املستحقة في مراكز قيادية في هل نالت املر »أحمد القاض ي، وتشارك بورقة عمل بعنوان 

، ونائب رئيس مجلس أمناء معهد التنمية السياسية بمملكة البحرين الدكتورة مي سليمان العتيبي، «مجتمعها؟

التوعية إلاعالمية وتأثيرها على املشاركة الفعالة للقيادات النسائية في عملية »التي تشارك بورقة عمل بعنوان 

  ".رار )تجربة مملكة البحرينصنع الق

وأفادت أن املشاركات تتضمن كذلك ورقة عمل ملديرة إلادارة املركزية لإلحصاء باإلنابة باملجلس ألاعلى للتخطيط 

املرأة الخليجية في سوق العمل: »والتنمية بدولة الكويت منى خلف الدعاس، التي تشارك بورقة عمل عنوانها 

، فيما تشارك أستاذة القانون الدولي بجامعة الكويت الدكتورة فاطمة «واملستقبل تجربة دولة الكويت.. الواقع

أستاذة ، و «الوجه املقنع للتمكين إلاداري للمرأة في الكويت: تقييم وتوصيات»علي الحويل بورقة عمل بعنوان 

http://www.okaz.com.sa/article/1504384/محليات/قيادات-نسائية-خليجية-يناقشن-تعزيز-دورهن-في-صنع-القرار-التنموي
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اذ ائية في صنع واتخمشاركة القيادات النس»إلادارة التعليمية بجامعة قطر الدكتورة حصة صادق بورقة عمل عن 

، إضافة إلى مشاركة املدير التنفيذي ملركز الجليلة لثقافة الطفل بدولة إلامارات «القرار: التحديات كفرص للنمو

العربية املتحدة الدكتورة منى البحر، والرئيس التنفيذي ملؤسسة قطر للعمل الاجتماعي الدكتورة آمال 

  .قاءعبداللطيف املناعي، بأوراق عمل خالل الل

ولفتت مديرة عام الفرع النسائي ملعهد إلادارة العامة إلى أن الدكتورة ثريا عبيد عضو مجلس الشورى بالسعودية 

وآليات مقترحة لتمكين القيادات النسائية من املشاركة الفعالة في صنع  استراتيجيات»ستشارك بورقة عمل عن 

ية رؤ »عمان ليلى بنت أحمد النجار بورقة عمل عنوانها ، ومستشارة وزيرة التربية والتعليم بسلطنة «القرار

، فيما تشارك وكيل جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن للشؤون الصحية الدكتورة «مستقبلية نحو تمكين املرأة

، والرئيس التنفيذي «التوجه القيادي في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن»سمر السقاف بورقة عمل عن 

مكين إستراتيجيات وآليات مقترحة لت»بالم لالستشارات الدكتورة فاطمة البلوش ي بورقة عمل بعنوان لشركة وايت 

ل ، واملحامية شيخة الجليبي بورقة عم«القيادات النسائية من املشاركة الفعالة في صنع القرار في القطاع الخاص

غلب على التحديات التي تواجه القيادات السياسات العامة التي ينبغي أن يراعى بها النوع الاجتماعي للت»عن 

 .«النسائية في صنع القرار إلاداري والتنموي 
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 م 2016 أكتوبر 16-هـ 1438 محرم 15 األحد

 طالبة 64مبشاركة « فكرة"جامعة نورة حتتضن حفل 

دالرحمن الخميس، حفل مسابقة )فكرة( السنوي للشركات الطالبية الذي يأتي أقامت جامعة ألاميرة نورة بنت عب

تنفيذه امتدادا لتفعيل مذكرة التفاهم بين جامعة ألاميرة نورة وبين برنامج إنجاز السعودية في عامها الثاني، حيث 

رة السنوية ي مسابقة فكتتنافس جميع الشركات الطالبية من جميع الجامعات باململكة بعد انتهاء برنامج الشركة ف

ألفضل شركة طالبية. وتعتبر جامعة ألاميرة نورة الوحيدة في اململكة التي تمكنت طالباتها من خالل برنامج الشركة 

طالبة( بمنتجات متميزة وفريدة، حيث تم تقييم كل شركة  64شركات طالبية )بعدد اجمالي  4من إنشاء وإدارة 

ر التفصيلي، ثم العرض املرئي، ومعرض تسويقي، وأخيرا مقابلة شخصية. وبعد عبر أربع مراحل، تبدأ من التقري

انتهاء حفل مسابقة فكرة، قام فريق انجاز السعودية بتقديم تعريف لبرامج انجاز الثالثة )أمواج فرح، الشركة، 

اء على الية. وبنطريقي الى سوق العمل( الستقطاب طالبات جدد لتنفيذ هذه البرامج خالل السنة ألاكاديمية الح

تقرير لجنة التحكيم سيتم إلاعالن عن الشركة الفائزة في حفل انجاز السعودية السنوي الذي سيقام في مدينة 

جدة الشهر القادم وستتأهل الشركة الفائزة للمشاركة على املستوى إلاقليمي لدول إنجاز العرب في مسابقة أفضل 

هـ 1438 /2/ 21، وستقام هذا العام في مملكة البحرين يوم إلاثنين دولة عربية 14شركة عربية تقام سنويا بين 

م. الجدير بالذكر أن برنامج إنجاز السعودية هو مبادرة وطنية غير هادفة للربح يقدم برامج 2016/ 11 /21املوافق 

رتقاء باملهارات سنة(، متخصصة بالقيادة وتعزيز إطالق ألاعمال الخاصة والا  24 - 10للشباب من الفئة العمرية )

الاقتصادية والعملية والحياتية عن طريق متطوعين من القطاع الخاص يستثمرون أوقاتهم بتقديم خبراتهم 

للطالب بهدف إعدادهم إلاعداد ألامثل لسوق العمل وتعزيز مهاراتهم املهنية. ويعمل برنامج إنجاز السعودية 

رة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية املوارد البشرية بالشراكة والتعاون مع كل من وزارة التعليم ووزا

وُيدعم أيضا من قبل عدد من الشركات الوطنية والعاملية املرموقة التي لها اسهامات مؤثرة في مجال الخدمة 

 املجتمعية لتحقيق أهداف البرنامج.

http://www.alyaum.com/article/4161479
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 م 2016 أكتوبر 25-هـ 1438 محرم 24الثالثاء 

 ملتقى نظمته جامعة األميرة نورة في

 «التحول الرقمي"ورشة لتدريب املعلمني والطالب على  17
، والذي نظمته كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت «معلم العصر الرقمي»شهد امللتقى التربوي الثاني للمعلم 

 الفتا في حضور الورش عبدالرحمن
ً
، ممثلة في قسم تقنيات التعليم في قاعة املؤتمرات بالجامعة أمس، إقباال

 التدريبية املصاحبة.

ورشة تدريبية في مجال التعليم  17واستقطبت كلية التربية مدربات معتمدات من جميع مناطق اململكة لتقديم 

 من قبل امل
ً
 كبيرا

ً
ختصات واملهتمات باملجال التربوي من جميع أنحاء اململكة، الرقمي، ووجدت هذه الورش تسجيال

 وكذلك الطالبات.

وقدمت املدربة يارا الحيدري مديرة إدارة برنامج التعليم إلالكتروني بعمادة التعليم إلالكتروني بجامعة ألاميرة نورة 

لورشة إلى تعزيز الحضور ، وتهدف هذه ا«الحضور إلالكتروني للمعلم»بنت عبدالرحمن ورشة تدريبية بعنوان 

إلالكتروني للمعلم، وتستهدف املعلمين وأعضاء هيئة التدريس، وتتلخص محاور الورشة في التعرف على أهمية 

لينكد »الحضور إلالكتروني للمعلم، استعراض أبرز التطبيقات املهنية، وتعزيز الحضور املنهي من خالل تطبيق 

 «.إن

ة إلى ، وتهدف هذه الورش«كتابي التفاعلي إلالكتروني»عيس ى ورشة عمل بعنوان من جانبها، قدمت املدربة ثريا ال

اكساب املتدربات مهارة تصميم الكتب واملجالت والدروس، واستهدفت في هذه الورشة شاغالت الوظائف 

التعليمية، وتتلخص محاور الورشة في شرح مفهوم تصميم الكتب إلالكترونية التفاعلية، مسميات الكتب 

لكترونية، أشكال الكتب إلالكترونية وطرق قراءتها، مميزات الكتاب إلالكتروني التفاعلي، تحميل البرنامج إلا

وتثبيته على سطح الكمبيوتر، شرح واجهة البرنامج، إنشاء العناصر التفاعلية، إضافة فصول الكتاب، القوائم 

 النهائية لحقل العمل، وتصدير نشر الكتاب إلالكتروني.

، وتهدف هذه الورشة «2030الحوسبة السحابية في مدارس »املدربة مريم زريطان ورشة عمل بعنوان  كما قدمت

، وتستهدف في 2030إلى تحقيق رؤية الوطن وإيجاد مدارس تناسب وتواكب متطلبات عصر التقنية بحلول عام 

http://www.alyaum.com/article/4162983
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ة التعليم، وتدور محاور الورشهذه الورشة أعضاء هيئة التدريس واملعلمات والطالبات واملهتمات بدمج التقنية ب

، إعداد 2030حول الحوسبة السحابية )مفهومها، نشأتها، مميزاتها(، برامج التخزين السحابي في مدارس 

 الاستبيانات إلالكترونية، واستعرضت تجربة املدرسة السحابية في الثانوية ألاولى للبنات بصبيا كنموذج.

تدريب بعمادة التعليم إلالكتروني بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وقدمت املدربة عهود الطرير رئيسة قسم ال

ورشة تدريبية بعنوان انتاج واستخدام املصادر التعليمية، وتهدف الورشة إلى تعزيز الحضور إلالكتروني للمعلم، 

اهز، توى جوتستهدف املعلم وعضو هيئة التدريس، وتتلخص محاورها في استخدام املوارد و املصادر من أجل مح

 استخدام املوارد واملصادر من أجل إنشاء محتوى، وحقوق امللكية.

تصميم العروض التعليمية التفاعلية باستخدام »كما قدمت املدربة أسماء الحديثي ورشة تدريبية بعنوان 

لية ، وهدف هذه الورشة استخدام املشغالت لتصميم الشرائح التفاع«PowerPointفي برنامج  Triggerمشغالت 

التعليمية في البوربوينت، واستهدفت فيها فئة املعلمات، وتدور محاور الورش في التعريف بالتصميم التفاعلي، 

 الخطوات الرئيسية للتصميم باستخدام املشغالت، وتصميم ألانشطة والاختبارات التفاعلية.

شة إلى ، وتهدف هذه الور «جدار الويب التعليم التشاركي عبر »وقدمت املدربة عائدة العتيبي ورشة تدريبية بعنوان 

تمكين املتدربات من معرفة مفهوم التعليم التشاركي عبر جدار الويب ومناقشة خطط تطبيقية وتزويدهن باملهارات 

العلمية التطبيقية من واقع املمارسة، واستهدفت فيها أعضاء هيئة التدريس واملعلمات والطالبات، وركزت في 

تعليم التشاركي عبر جدار ويب، مناقشة الفرق بين التعليم التشاركي والتعليم التعاوني، محاورها على مفهوم ال

أساليب وإجراءات تطبيق التعليم التشاركي عبر جدار الويب، إدراج امللفات على الجدار، ونشر جدار الويب على 

 شبكات التواصل ومشاركته مع آلاخرين.

، «التدريس الفعال باستخدام الفصول الافتراضية»ة تدريبية بعنوان في حين تقدمت املدربة خيرية الصبان بورش

استهدفت فيها أعضاء هيئة التدريس واملعلمات واملشرفات وطالبات التدريب العملي، وتناولت فيها عدة محاور، 

ات ، التطبيق العملي الستخدام أدو wiz iqفعرفت بالفصول الافتراضية، إنشاء وتجهيز فصل افتراض ي في نظام 

 ، ومبادئ التدريس الفعال باستخدام الفصول الافتراضية.wiz iqالفصل الافتراض ي 
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ي من قبل املدربة م« استخدام ألاجهزة الذكية في تعليم ألاطفال وذوي إلاعاقة»وتم طرح ورشة تدريبية بعنوان 

يب امليداني وطالبات التدر العتيبي والتي استهدفت فيها معلمات الصفوف الدنيا ورياض ألاطفال والتربية الخاصة 

 واملهتمات بالعملية التربوية بشكل عام.
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 م 2016 أكتوبر 27-هـ 1438 محرم 26الخميس 

 جلسات علمية 4انعقاد 

 «قميمعلم العصر الر"جامعة األمرية نورة ختتتم فعاليات ملتقى 
، والذي «معلم العصر الرقمي»اختتمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن امس فعاليات امللتقى التربوي الثاني 

نظمته كلية التربية بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم، حيث تم إكمال عرض ألاوراق العلمية ملجموعة من 

من قطبتهم كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحاملختصين البارزين في مجال التعليم الرقمي والذين است

 لتقديم أحدث التقنيات والاستراتيجيات التعليمية واملوضوعات البحثية الحديثة والهامة.

التطبيقات »فتطرق الدكتور هاشم الشرنوبي أستاذ تقنيات التعليم بكلية التربية بجامعة طيبة في ورقته العلمية 

ل تقنيات إلى الابتكارات املتالحقة في مجا« الروبوت وتوظيفها في دعم ألادوار التربوية للمعلمينالتعليمية لتقنية 

الذكاء الاصطناعي، ومجال تقنيات املعلومات والاتصاالت والحاسوب والعلوم ذات الصلة، وكذلك التجارب 

 املتعددة ألنسنة آلاالت التقنية الحديثة.

الشرنوبي عددا من التطبيقات والاستخدامات للروبوت في مساعدة املعلمين،  كما شملت الورقة العلمية للدكتور 

 وبعض ألاسس واملبادئ والنظريات التربوية ذات العالقة، وتقدم بنموذج مقترح لذلك.

في حين عرضت الدكتورة هند الخليفة أستاذ تقنية املعلومات بكلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة امللك 

( في التعليم: التقنيات وألابحاث والتوجهات Makerspacesمساحة الّصناع )»ية تحت عنوان سعود ورقة علم

( بأنها مكان يجتمع فيه أناس وخبراء يجمعهم اهتمام Makerspace، عّرفت فيها مساحة الصانع )«املستقبلية

شاريع ذات نفع عام أو مشترك في مجال الحاسب أو إلالكترونيات أو الفنون والحرف اليدوية وغيرها لتنفيذ م

خاص، موضحة أن املساحات تركز على التعلم من خالل املمارسة في بيئة اجتماعية و التعلم املشترك بدافع 

 املتعة و تطوير الذات.

ومن جانبه، تناول الدكتور محمد شلتوت أستاذ تكنولوجيا التعليم املساعد بكليات الشرق العربي للدراسات 

يجب أن يتمتع بها كل معلم ومعلمة حتى يصبحوا معلمين رقميين فعالين وناجحين في العملية  العليا املهارات التي

http://www.alyaum.com/article/4163374
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 فيها عن عدة تساؤالت مثل «مهارات معلم العصر الرقمي»التعليمة، وذلك ضمن ورقة علمية تحت عنوان 
ً
، مجيبا

، يتمتع بها املعلم ليكون معلمالتقنيات الحديثة التي تحتاجها العملية التعليمة، أهم املهارات التي يجب أن 
ً
ا رقميا

 وكيفية اكتساب هذه املهارات.

فقد أشار الدكتور شلتوت إلى أن املعلم يواجه العديد من التحديات في عصر العالم الرقمي .كما طرح الدكتور 

جسر »ن نواعبدهللا آل محيا أستاذ تقنيات التعليم املساعد بجامعة امللك خالد في ورقته العلمية التي تحمل ع

 . «الفجوة بين طالب الجيل الرقمي واملمارسات التربوية التقليدية من مدخل املعايير لدى مدير املدرسة واملعلم

 أربع جلسات علمية مصاحبة شارك فيها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
ً
وُعقدت امس أيضا

لعليا من مختلف مناطق اململكة بأوراق عمل ذات صلة ومنسوبي إلاشراف التربوي واملعلمات وطالبات الدراسات ا

 بمحاور امللتقى ألاربعة.

شارك الدكتور محمد عسيري وسمر الفائز بورقة عمل  21ففي محور مستحدثات تقنية داخل فصل القرن 

تحليل محتوى عينة من فيديوهات تعليم الرياضيات واللغة العربية املقدمة في قناة )عين دروس( »بعنوان 

ة استخدام تجرب»، وشوع الهديان بورقة عمل بعنوان «لكترونية في ضوء املعايير العامة للتصميم والانتاج الجيدإلا

ء إيشان ، ونجال«نظام إدارة التعلم كالسيرا في الحد الجنوبي من وجهة نظر املعلمات والطالبات: دراسة استطالعية

باملركز  ، وقامت الفائزتان«دورها في تطوير العملية التعليميةواقع وآفاق املنصات املفتوحة و »بورقة عمل بعنوان 

 الثاني املعلمة نورة الذويخ وبشرى بو خضر والفائزة باملركز الثالث املعلمة عائدة العتيبي بعرض تجاربهن.

في حين شارك مجموعة من املتحدثين بأوراق عمل في محور مهارات معلم العصر الرقمي، فشاركت يارا الحيدري 

إطار مرجعي مقترح لكفايات التعلم إلالكتروني للمعلمين واستطالع أولي ملستوى الجاهزية »بورقة عمل بعنوان 

إضاءات حول أهمية التعليم الرقمي ملعلمة »، و الدكتورة مضاوي الراشد بورقة عمل بعنوان «وفق إلاطار املقترح

ثي يج الثبيتي والفائزة باملركز الخامس املعلمة أسماء الحدي، وعرضت الفائزة باملركز الرابع املعلمة أر «رياض ألاطفال

 تجربتيهما.
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وأتيحت في امللتقى فرصة للباحثات لعرض ملصقاتهن العلمية ذات العالقة بمحاور امللتقى، حيث تم قبول ثمانية 

 تكرة.بومملصقات علمية تناقش موضوعات بحثية مختلفة قدمت خاللها املعلومات وألافكار بطريقة مختصرة 

وذكرت الدكتورة الشايع أن امللتقى حقق وبحمد هللا ألاهداف املأمولة منه في مواكبة املستحدثات التقنية في 

التعليم، وتفعيل الشراكة بين كلية التربية واملؤسسات التعليمية، وتشجيع التجارب املحلية الرائدة في مجال دمج 

 
ً
 من جميع املختصات واملهتمات باملجال التربوي وكذلك التقنية في التعليم، مشيرة إلى أنه وجد تفاعال

ً
 كبيرا

، والقت الورش التدريبية 1200الطالبات، فقد حظيت أيام امللتقى بحضور كبير، وبلغ عدد املسجالت أكثر من 

 فبلغ عدد املسجالت 
ً
 كبيرا

ً
 متدربة. 850إقباال

 ين.. وتدشن جائزة المعلمة الرقمية في الملتقى التربوي الثا
 

برعاية مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى العميل، دشنت الجامعة امس جائزة املعلمة 

ى مدار ، والذي نظمته كلية التربية عل«معلم العصر الرقمي»الرقمية خالل انطالق فعاليات امللتقى التربوي الثاني 

. ورحبت عميدة كلية التربية في جامعة ألاميرة نورة بنت ثالثة أيام، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمعلم

عبدالرحمن الدكتورة أمامة الشنقيطي في بداية كلمتها التي ألقتها بهذه املناسبة بمديرة الجامعة ووكيالت 

 ةالجامعة، وعميدات الكليات، واملتحدثين في الجلسات العلمّية، واملعلمات والتربويات، وأعضاء الهيئتين التعليمي

 وإلادارية، والطالبات.

وقالت الدكتورة الشنقيطي: إن املعلم هو من يحمل شعلة التربية الوضاءة توليه الدول جّل اهتمامها إعدادا 

وتدريبا وتطويرا. وفي يوم افتتاح فعاليات امللتقى كرمت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى 

مة الرقمية، والفائزات بمسابقة بصمة ال تنس ى، والفائزات بمسابقة إلابداع الرقمي، العميل الفائزات بجائزة املعل

واملتحدثين الرئيسيين في جلسات امللتقى. وقد حصدت املعلمة أمل سلبع من املتوسطة الثانية عشرة بنجران 

من  لجبيل ونورة الذويخاملركز ألاول لجائزة املعلمة الرقمية، واملعلمتان بشرى بو خضر من املتوسطة ألاولى با

بشمال الرياض املركز الثالث،  120الثانوية الثانية بالجبيل املركز الثاني، واملعلمة عايدة العتيبي من الثانوية 

واملعلمة أريج الثبيتي من مدارس واحة العلم ألاهلية بالرياض املركز الرابع، واملعلمة أسماء الحديثي من املتوسطة 
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بجدة املركز السادس،  171لرياض املركز الخامس، واملعلمة شيخة العتيبي من الابتدائية السادسة والخمسين با

واملعلمة زينب البطاطي من ثانوية ثول ألاولى تطوير املركز السابع، واملعلمة هانية فطاني من املتوسطة الرابعة 

وان جدة املركز التاسع، واملعلمة أروى دببينبع املركز الثامن، واملعلمة تغريد املالكي من الثانوية الرابعة عشرة ب

 من مدارس واحة العلم ألاهلية بالرياض املركز العاشر.

وفازت بمسابقة الابداع الرقمي الطالبات فهدة صالح النشمي وهيلة مساعد التمامي وشروق عبدالرحمن اليحيى 

مسابقة نوان )مكاني بينكم(، كما فازت بوأبرار يحيى القحطاني وسارة منصور التركي من كلية التربية عن منتجهن بع

بصمة ال تنس ى الطالبة مالك عقاب العنزي. وتم في امللتقى استقطاب سبعة خبراء في مجال التعليم الرقمي لعرض 

مجموعة من ألاوراق العلمية في هذا امللتقى، وذلك ضمن مساعي كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد 

الخبراء واملختصين واملعلمات في مجال دمج التقنية بالتعليم، وعرض التجارب املحلية الرحمن لالستفادة من 

 الرائدة في هذا املجال ومناقشة سبل تعميمها والاستفادة منها على أوسع نطاق.

ورشة  17وفي نهاية امللتقى تم إجراء عدد من الحوارات مع بعض الفائزات بالجائزة، وعلى هامش امللتقى عقدت 

ملصقات علمية القت إقباال كبيرا من املختصات واملهتمات باملجال  8جلسات علمية مصاحبة و 8بية وتدري

 التربوي وكذلك الطالبات.
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 م 2016 أكتوبر 31-هـ 1438 محرم 30اإلثنين 

 علمة الرقميةمعلمتان من الشرقية تتوجان جبائزة امل

ِوجت املعلمتان بشرى بنت صالح بوخضر معلمة باملتوسطة ألاولى بالجبيل، ونورة صالح الذويخ معلمة بالثانوية 
ُ
ت

الذي « قميمعلم العصر الر »خالل انطالق فعاليات اللقاء التربوي الثاني « جائزة املعلمة الرقمية»الثانية بالجبيل بـ

 عبدالرحمن.نظمته جامعة ألاميرة نورة بنت 

وأشارت بوخضر، الفائزة باملركز الثاني على مستوى اململكة بمسابقة معلم العصر الرقمي، إلى أن تقديم جامعة 

سياسة يدل على ثقافة و « جائزة املعلمة الرقمية»ألاميرة نورة للملتقيات والبرامج التنافسية التعليمية وتحديد 

يد بل وتقديرها وتحفيزها للعمل الابتكاري الرائد، وأضافت: إن قرارها الجامعة الدالة على تطورها ومواكبتها للجد

 في املشاركة اتخذته لتكون أحد نماذج معلمات الوطن الرقمية، مهدية هذا إلانجاز واعتالء منصة التكريم للوطن.

إلى « سابقةاململكة بامل الفائزة باملركز الثاني على التكرار على مستوى »إلى ذلك أشارت املعلمة الرقمية نورة الذويخ 

 والذي طبقته في ملف إلانجاز إلالكتروني للطالبات.« توظيف في التعليم»أنها شاركت بورقة عمل علمية بعنوان 

وقالت: إنه من الجميل حصد جهود ومبادرات بذلت تهدف لتحسين التعليم وتطوير مهارات الطالبات الابتكارية 

وات تكنولوجيا املعلومات الحديثة وتفعيل مواكبتها لبيئات ومجتمعات ومنسوبات التعليم من خالل توظيف أد

 التعلم الرقمي.

في التعليم العام تهدف إلى توظيف استراتيجيات تدريسية حديثة وتفعيل « جائزة املعلمة الرقمية»جدير بالذكر أن 

 برامج وتطبيقات الكترونية مبتكرة لدعم التعليم والتعلم.

تابي ك»ة ثريا العيس ى من منسوبات مدرسة أم سلمة من تعليم الشرقية ورشة عمل بعنوان إلى ذلك قدمت املدرب

سلطت خاللها الضوء على اكتساب املتدربات مهارات تصميم الكتب والدروس لشاغالت « التفاعلي إلالكتروني

ية ات العلمالوظائف التعليمية إلى جانب تقديم ورشة تدريبية بعنوان موشن ألانفوجرافيك ضمن الفعالي

 بالجامعة.

 

http://www.alyaum.com/article/4164026
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 م 2016 أكتوبر 14-هـ 1438 محرم 13 الجمعة

 جامعة األمرية نورة تستضيف خبرية تقنيات عاملية

-http://www.albiladdaily.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9

-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9

-%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%81%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b6%d9%8a%d9

%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7/ 

 

 م 2016 أكتوبر 17-هـ 1438 محرم 16 اإلثنين

 « فكرة"نورة حتتضن حفل األمرية جامعة 
ات الطالبية الذي يأتي تنفيذه أقامت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن حفل مسابقة )فكرة( السنوي للشرك

امتدادا لتفعيل مذكرة التفاهم بين جامعة ألاميرة نورة وبين برنامج إنجاز السعودية في عامها الثاني، حيث تتنافس 

جميع الشركات الطالبية من جميع الجامعات باململكة بعد انتهاء برنامج الشركة في مسابقة فكرة السنوية ألفضل 

الوحيدة في اململكة التي تمكنت طالباتها من بنت عبدالرحمن الجامعة ر جامعة ألاميرة نورة شركة طالبية. وتعتب

طالبة( بمنتجات متميزة وفريدة، حيث  64شركات طالبية )بعدد اجمالي  4خالل برنامج الشركة من إنشاء وإدارة 

ا رئي، ومعرض تسويقي، وأخير تم تقييم كل شركة عبر أربع مراحل، تبدأ من التقرير التفصيلي، ثم العرض امل

 مقابلة شخصية. 

 

 

 

 

http://www.albiladdaily.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b6%d9%8a%d9%81-%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7/
http://www.albiladdaily.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b6%d9%8a%d9%81-%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7/
http://www.albiladdaily.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b6%d9%8a%d9%81-%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7/
http://www.albiladdaily.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b6%d9%8a%d9%81-%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7/
http://3th22m362tbwbr096edtj2bf.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/10/b5-16.pdf
http://3th22m362tbwbr096edtj2bf.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/10/b5-16.pdf
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 م 2016 أكتوبر 13-هـ 1438 محرم 12 الخميس

 جامعة األمرية نورة تستضيف خرباء لبحث اجليل املقبل من احلوسبه
ثلي الشركات، استضافت كلية علوم الحاسب والباحثين ومم ألاكاديميينشخص من  300بحضور أكثر من 

اول من أمس، الخبيرة العاملية ريتا سالم نائبة رئيس الابحاث « ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن»واملعلومات في جامعة 

 .(في شركة )غارتنر(، لقاء بعنوان )التوجهات الرئيسية في مجال تحليل البيانات الكبيرة: التقنيات وألادوات

ا، خالل اللقاء الذي حضره عدد من ممثلي شركات سداد، وعلم، وتمكين، وموهبة، إلى جانب املهتمات واكدت ريت

في مجال تحليل البيانات الكبيرة وعدد من طالبات كلية علوم الحاسب واملعلومات، أن البيانات الضخمة هي 

 .الجيل املقبل من الحوسبة من خالل مسح وتحليل البيانات

البيانات الكبيرة والحاجة املاسة لها في عاملنا الذي يزهو بالتطور والتكنولوجيا وفي قطاع ألاعمال  وأشارت إلى أهمية

 يصل إلى 
ً
، حيث تتألف هذه البيانات من معلومات منظمة تشكل جزًءا ضئيال

ً
في املئة  10والحاسب آلالي خاصة

ة أن ئيس غارتنر، أنه من املعروف في قطاع التقنيمقارنة باملعلومات التي تشكل الباقي غير املنظمة. وأفادت نائبة ر 

البيانات غير املنظمة تأتي على شكل مقطع فيديو أو صورة أو مقطع صوتي أو نماذج ثالثية ألابعاد على سبيل 

في املئة من كامل بيانات مؤسسة أو شركة ما، إذ من املمكن أن يكون الهدف ألاساس ي  80املثال، تشكل على ألاقل 

يز على البيانات الكبيرة هو اكتشاف أنماط مكررة لألعمال باستخدام أدوات ذكية الستقصاء املعلومات من الترك

 .والتحليالت، إضافة إلى توفير فرص أكثر أمام الشركاء لكسب إيرادات أكبر

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/Articles/17880291
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 م 2016 أكتوبر 18-هـ 1438 محرم 17 الثالثاء

 يف امللتقى الرتبوي الثاني« معلم العصر الرقمي"تطلق « جامعة نورة"

 

نظم كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن امللتقى التربوي الثاني بعنوان 
ُ
، «لرقميمعلم العصر ا»ت

طلق خالله 
ُ
ة الكلية الدكتورة أمامة في التعليم العام الاثنين املقبل. وأكدت عميد« جائزة املعلمة الرقمية»ت

ات )واس( اليوم )الاثنين( أن امللتقى من أهم الفاعلي« وكالة الانباء السعودية»الشنقيطي خالل مؤتمر صحافي نقلته 

التربوية الدورية في الكلية، وتعّدها مناسبة لتدارس العاملين في امليدان التربوي، والكشف عن املمارسات املثلى 

تّم تسليط الضوء هذا العام على رؤية املعلم في العصر الرقمي، وحرص قسم تقنيات التعليم للتعليم، مبينة أنه 

على تقديم نموذج ناجح لتفعيل التقنية على جميع نماذج امللتقى ليحتذى به في امللتقيات والفاعليات املقبلة 

 من
ً
 كبيرا

ً
. وبّينت الشنقيطي أن فكرة امللتقى القت تفاعال

ً
 وخارجيا

ً
ال جميع املختصات واملهتمات باملج داخليا

 200التربوي، وصل عدد املسجلين فيه إلى أكثر من ألف و
ً
 وتسجيال

ً
 كبيرا

ً
، مشاركة والقت الورش التدريبية إقباال

 حتى آلان، وسيستضيف امللتقى نخبة من القادة التربويين واملعلمات املتميزات والتربويات الرائدات، إضافة 
ً
مطردا

الفاعلة من الطالبات املعلمات في كلية التربية. من جهتها أوضحت رئيسة قسم تقنيات التعليم  إلى املشاركة

واملشرفة على امللتقى الدكتورة حصة الشايع أن أهم ما يميز امللتقى هذا العام، متابعته لتجارب املعلمات الناجحة 

ي القت في التعليم العام الت« لمة الرقميةجائزة املع»في توظيف التقنية في التعليم وتشجيعها من خالل تدشين 

 من املعلمات، وزاد عددهن املئة وسيكشف الحفل عن أسماء الفائزات. وأشارت حصة الشايع إلى أن 
ً
 كبيرا

ً
إقباال

ورشة تدريبية، يضم نخبة  17اللقاء يحتوي على اربعة جلسات علمية رئيسة، وثمانية جلسات علمية مصاحبة، و

 .ارك فيه خبراء في مجال التعليم الرقميمن املتحدثين، ويش

وأكدت الدكتورة حصة أن امللتقى لهذا العام يتميز بمواكبته ملستحدثات التقنية في التعليم، وتفعيل الشراكة 

بين كلية التربية واملؤسسات التعليمية، من خالل العمل الحثيث لتشجيع التجارب الناجحة في امليدان التربوي 

 .التعليملدمج التقنية في 

 

http://www.alhayat.com/m/story/17982456
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 م 2016 أكتوبر 20-هـ 1438 محرم 19 الخميس

 "نورة"للتوعية بسرطان الثدي يف جامعة «... أنت احلياة"

 

ي، دألاحد املقبل، حملة للتوعية بسرطان الث« تنظم وكالة جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن للشؤون الصحية

 .، ضمن فاعليات وكالة الشؤون الصحية للتوعية بسرطان الثدي«أنت الحياة»تستمر ملدة أسبوع بعنوان 

وأوضحت رئيسة الحملة رئيسة لجنة الشؤون الطالبية والتعليمية الدكتورة نسرين العواجي، أن إقامة هذه 

وعي الصحي للمجتمع، ولخفض نسبة الحملة يأتي ضمن برامج املسؤولية املجتمعية، وتهدف الى رفع مستوى ال

إلاصابة بسرطان الثدي، وتوضيح أهمية الكشف املبكر عن سرطان الثدي، مضيفة أنه سيكون هناك مسيرة 

 .لطالبات الجامعة من نقطة الانطالق، وهي كلية الصحة وعلوم التأهيل إلى مكان الحملة في مركز خدمات الطالبات

اك محاضرات وأركان توعوية عن مسببات السرطان وسبل الوقاية منه ودور وأشارت العواجي، إلى أنه سيكون هن

الكشف املبكر في الشفاء التام من املرض، إضافة إلى استضافة الدكتورة سامية العمودي املتعافية من املرض، 

 .ومشاركة بعض الجامعات والجمعيات املتخصصة من خارج الجامعة
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 "2016إجناز السعودية "حتصد املراكز األوىل لـ« جامعة نورة"
قانة»، و«وتدد.سن»، و«ابتكار التحويل»، و«سبلة»شاركت الشركات الطالبية ألاربع 

ُ
ة لطالبات جامعة ألامير « ت

ي الحفلة السنوية إلنجاز السعودية في محافظة جدة، إذ تم تكريم الشركة الطالبية نورة بنت عبدالرحمن ف

لفوزها باملركز ألاول، بصفتها أفضل شركة طالبية )فئة الجامعات( ببرنامج الشركة لريادة ألاعمال « وتدد.سن»

2016. 

املسابقة إلاقليمية إلنجاز العرب، دولة في  14وبهذا الفوز تأهلت الشركة للتصفية النهائية للشركات الطالبية من 

تتكون « وتدد.سن». يذكر أن شركة 2016تشرين الثاني )نوفمبر(  23-21والتي ستقام في البحرين خالل الفترة من 

طالبة ومديرها التنفيذي الطالبة سارة النفيعي من كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة ألاميرة نورة بنت  17من 

الشركة املشرفة املتطوعة ألاستاذ املساعد في كلية العلوم الدكتورة حصة القويز.  عبدالرحمن، وتشرف على

 للمشكلة التي يعاني منها أصحاب الدخل املحدود في دفع 
ً
وشاركت الشركة بتصميم تطبيق إلكتروني يوفر حال

 .التكاليف الباهظة لعالج ألاسنان عن طريق ربطهم باملجان أو بسعر رمزي 

آالف دوالر مقدمة من  10لفوزهم باملركز ألاول على املستوى إلاقليمي ومبلغ « كلنا واحد»يق كما تم تكريم فر 

شركة كوكاكوال في املسابقة إلاقليمية لبرنامج أمواج فرح، في الريادة الاجتماعية الذي يهتم بتقديم مشروع لخدمة 

على وجوه أطفال مرض ى السرطان، من  إلى رسم البسمة« كلنا واحد»، ويهدف فريق «كوكاكوال»املجتمع برعاية 

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، إذ تعمل قائدة 

طالبة من مختلف التخصصات بإشراف  19يف من كلية إلادارة وألاعمال مع الفريق الطالبة صفية العبداللط

 .املتطوعة ألاستاذ املساعد في كلية التربية الدكتورة عبير زهير
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 م 2016 أكتوبر 16-هـ 1438 محرم 15 األحد

 طالبة 64مبشاركة  «فكرة"جامعة نورة حتتضن حفل 

مت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس ألاول، حفل مسابقة 
َّ
السنوي للشركات الطالبية الذي « فكرة»نظ

 لتفعيل مذكرة التفاهم بين الجامعة وبرنامج إنجاز السعودية في عامها الثاني، حيث تتنافس 
ً
يأتي تنفيذه امتدادا

امعات في اململكة بعد انتهاء برنامج الشركة في مسابقة فكرة السنوية جميع الشركات الطالبية من جميع الج

  .ألفضل شركة طالبية

عد الجامعة الوحيدة في اململكة التي تمكنت طالباتها من خالل برنامج الشركة من إنشاء وإدارة أربع شركات 
ُ
وت

شركة عبر أربع مراحل، تبدأ من بمنتجات متميزة وفريدة، حيث تم تقييم كل « طالبة 64بعدد إجمالي »طالبية 

 مقابلة شخصية
ً
  .التقرير التفصيلي، ثم العرض املرئي، ومعرض تسويقي، وأخيرا

اج فرح، أمو »، قام فريق إنجاز السعودية بتقديم تعريف لبرنامج إنجاز الثالثة «فكرة»وبعد انتهاء حفل مسابقة 

 .يذ هذه البرامج خالل السنة ألاكاديمية الحاليةالستقطاب طالبات جدد لتنف« الشركة، طريقي إلى سوق العمل

وبناًء على تقرير لجنة التحكيم سيتم إلاعالن عن الشركة الفائزة في حفل إنجاز السعودية السنوي الذي سيقام 

في مدينة جدة الشهر املقبل، وستتأهل الشركة الفائزة للمشاركة على املستوى إلاقليمي لدول إنجاز العرب في 

 بين مسابقة أف
ً
دولة عربية، وستقام هذا العام في مملكة البحرين يوم إلاثنين  14ضل شركة عربية تقام سنويا

  .هـ1438/  2/ 21

 10»يذكر أن برنامج إنجاز السعودية هو مبادرة وطنية غير هادفة للربح يقدم برامج للشباب من الفئة العمرية 

عمال الخاصة والارتقاء باملهارات الاقتصادية والعملية ، ومتخصصة في القيادة وتعزيز إطالق ألا «سنة 24إلى 

والحياتية عن طريق متطوعين من القطاع الخاص يستثمرون أوقاتهم بتقديم خبراتهم للطالب بهدف إعدادهم 

http://www.alsharq.net.sa/2016/10/16/1596659
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ويعمل برنامج إنجاز السعودية بالشراكة والتعاون مع كل من ، إلاعداد ألامثل لسوق العمل وتعزيز مهاراتهم املهنية

 من قبل عدد من وزا
ً
رتي التعليم، والعمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية املوارد البشرية، وُيدعم أيضا

 .الشركات الوطنية والعاملية املرموقة التي لها مساهمات مؤثرة في مجال الخدمة املجتمعية لتحقيق أهداف البرنامج
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 م 2016 أكتوبر 26- هـ1438 محرم 25األربعاء 

 "املعلمة الرقمية"جامعة األمرية نورة تكرم الفائزات جبائزة 
 

دشنت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل أمس)جائزة املعلمة الرقمية(، خالل 

 الذي نظمته كلية التربية على مدار ثالثة أيام، ت« معلم العصر الرقمي»قى التربوي الثاني انطالق فعاليات امللت
ً
زامنا

  .مع اليوم العالمي للمعلم في مركز املؤتمرات باملدينة الجامعية

م، ويكّرم 
ّ
مات املتميزات في توظيف التقنية ودمجها في عمليات التعليم والتعل

ّ
ويستعرض امللتقى تجارب املعل

موعة متميزة منهن، في إطار مساعي كلية التربية للقيام بدورها في الاستفادة من الخبراء واملختصين لتطوير مج

  .امليدان التربوي، والكشف عن املمارسات املثلى فيه لتكون أنموذجا وقدوة

أهميتها،  شرية علىوقالت عميدة الكلية الدكتورة أمامة الشنقيطي، في كلمتها، إن التعليم مهنة عظيمة، تجمع الب

وتتفق على حاجتها لها؛ حيث وقّعت دول عديدة على التوصية املشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية 

واملتعلقة بأوضاع املعلمين. الفتة إلى  1966في عام « يونسكو»ومنظمة ألامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

إلثراء امللتقى بالنظريات واملمارسات وآليات توظيف املعرفة  مشاركة مجموعة من املتخصصين في جلسات علمية

م، وسط حضور أكثر من 
ّ
م واملتعل

ّ
  .متدربة من جميع أنحاء اململكة في يومه ألاول  800في واقع املعل

  :بعدها قامت مديرة الجامعة بتكريم الفائزات بالجوائز وهن

ة( نجران، بشرى بوخضر )املتوسطة ألاولى( ونورة الذويخ أمل سلبع )املتوسطة الثانية عشر «: املعلمة الرقمية»

( شمال الرياض، أريج الثبيتي )واحة العلم ألاهلية( الرياض، 120)الثانوية الثانية( الجبيل، عايدة العتيبي )الثانوية 

طاطي ( جدة، زينب الب171أسماء الحديثي )املتوسطة السادسة والخمسين( الرياض، شيخة العتيبي )الابتدائية 

تطوير( ثول، هانية فطاني )املتوسطة الرابعة( ينبع، تغريد املالكي )الثانوية الرابعة عشرة( -)ثانوية ثول ألاولى 

  .جدة، أروى دبوان )واحة العلم ألاهلية( الرياض

 مسابقة إلابداع الرقمي للطالبات: فهدة صالح النشمي وهيلة مساعد التمامي وشروق عبدالرحمن اليحيى وأبرار 

  .(يحيى القحطاني وسارة منصور التركي من كلية التربية عن منتجهم بعنوان )مكاني بينكم

  .الطالبة مالك عقاب العنزي «: بصمة ال تنس ى»مسابقة 

http://www.alsharq.net.sa/2016/10/26/1601223
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وجرى خالل امللتقى استقطاب سبعة خبراء في مجال التعليم الرقمي لعرض مجموعة من ألاوراق العلمية على 

ورشة تدريبية مصاحبة،  17ني جلسات علمية مصاحبة. كما شهد امللتقى انطالق مدار يومين، باإلضافة إلى ثما

 قدمتها متدربات معتمدات من جميع مناطق اململكة في مجال التعليم الرقمي، 
ً
 كبيرا

ً
 وإقباال

ً
القت تسجيال

 .واستهدفت املعلمات وأعضاء هيئة التدريس
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 م 2016 أكتوبر 9-هـ 1438 محرم 8 األحد

 جامعة نورة تنضم للجنة األخالقيات احليوية

أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، تسجيل اللجنة املحلية ألخالقيات البحث العلمي للجامعة لدى 

 مع قرار مجلس الوزراء اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيو 
ً
ية بمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وذلك تماشيا

الذي يلزم جميع الجهات واملراكز البحثية في اململكة بتشكيل لجنة محلية ألخالقيات البحوث في كل مؤسسة 

  تخضع إلشراف اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية والطبية ورقابتها.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=279958


93 

 م 2016 أكتوبر 11-هـ 1438 محرم 10 الثالثاء

 مدربة معتمدة للجودة جبامعة نورة 33تأهيل 
الاعتماد ألاكاديمي مؤخرا، أطلقت وكالة جامعة ألاميرة نورة للتطوير والجودة، ممثلة في عمادة ضمان الجودة و

مدربة معتمدة بعنوان "الخبرات املتناظرة: إعداد وتأهيل مدربات ومراجعات  33مشروعا مميزا إلعداد وتأهيل 

  داخليات في مجال الجودة والاعتماد ألاكاديمي" في مرحلته الثانية. 

تنمية مهارات وخبرات أعضاء هيئة ويأتي املشروع ضمن برنامج الجامعة الريادي لتحقيق نشر ثقافة الجودة و 

التدريس، ملراجعة جودة البرامج ألاكاديمية ومساندتها للحصول على الاعتماد البرامجي، حسب معايير الاعتماد 

  املؤسسية والبرامجية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ألاكاديمي. 

مدربة ومراجعة  33دريبية، لتأهيل وإعداد دورات ت 8ويشمل هذا املشروع سلسلة برامج تدريبية يبلغ عددها 

داخلية في مجال الجودة. يذكر أن عمادة ضمان الجودة والاعتماد ألاكاديمي، هي الجهة املسؤولة عن متابعة 

تقويم برامج الجامعة، لضمان جودة التعليم وإلادارة مواكبة للمعايير املحلية والعاملية، وتتطلع العمادة إلى 

امعات املرموقة، من خالل تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتنمية خبراتهم، للتحقق من جودة الوصول ملصاف الج

 برامجها التعليمية.
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 م 2016 أكتوبر 16-هـ 1438 محرم 15 األحد

 ضن فكرةجامعة نورة حتت

أقامت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن حفل مسابقة فكرة السنوي للشركات الطالبية، والذي يأتي 

 تنفيذه امتدادا لتفعيل مذكرة التفاهم بين جامعة ألاميرة نورة وبرنامج إنجاز السعودية في عامها الثاني.

شركات طالبية  4طالبة من إنشاء وإدارة  64وتعتبر جامعة ألاميرة نورة الوحيدة في اململكة التي مكنت 

بمنتجات متميزة وفريدة، إذ جرى تقييم كل شركة عبر أربع مراحل، تبدأ من التقرير التفصيلي ثم العرض 

املرئي، ومعرض تسويقي وأخيرا مقابلة شخصية. وبناء على تقرير لجنة التحكيم سيتم إلاعالن عن الشركة 

السنوي الذي سيقام في مدينة جدة الشهر املقبل، وستتأهل الشركة الفائزة في حفل إنجاز السعودية 

الفائزة للمشاركة على املستوى إلاقليمي لدول إنجاز العرب في مسابقة أفضل شركة عربية تقام سنويا بين 

 دولة، وستقام هذا العام في مملكة البحرين. 14
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 م 2016 أكتوبر 17-هـ 1438 محرم 16 اإلثنين

 تدشني املرحلة الثانية لربنامج التحرير الصحفي جبامعة نورة
دشنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة باإلدارة العامة لإلعالم، املرحلة الثانية من البرنامج 

كثف ملهارات التحرير والكتابة الصحفية املتقدمة، املخصص ملنسقات ومنسوبات الوحدات التدريبي امل

ساعة تطبيقية، بقيادة  36دورة تدريبية بواقع  12إلاعالمية في الكليات والعمادات. ويتكون البرنامج من 

مري. سالمية نوير الشاملدربة، عضو هيئة التدريس في كلية إلاعالم والاتصال بجامعة إلامام محمد بن سعود إلا 

ويأتي البرنامج التدريبي، الذي يعد ألاول من نوعه، ضمن الخطة التدريبية إلدارة إلاعالم في الجامعة وحرصا 

منها على تطوير منسوباتها في املجال إلاعالمي ملواكبة املستجدات السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة، 

خلي والخارجي، بما يتوافق مع رسالة الجامعة وأهدافها الريادية في ولتدعيم عملية التواصل والاتصال الدا

  العملية التعليمية والتنموية.

ي ، أن البرنامج التدريبهوأوضحت املشرفة على إدارة إلاعالم في جامعة ألاميرة نورة الدكتورة الجوهرة الصقي

ساسية في تحرير ألاخبار الصحفية، وتمكين موظفة، وركز على املهارات ألا  25في مرحلته ألاولى، واستفادت منه 

املنسقات وموظفات أقسام إلاعالم في الجامعة من إتقان قوالب الكتابة والفروق بينها، وكيفية توظيفها في 

تغطية فعاليات الجامعة املختلفة، والتغطية الصحفية بأنواعها للفعاليات واملناسبات الجامعية، والعمل 

التقارير الخاصة التي تعكس إنجازات الجامعة ومنسوباتها في املجالين ألاكاديمي  امليداني الصحفي، وإعداد

أن البرنامج سيركز في املرحلة ه والاجتماعي، فضال عن كيفية التعامل مع وسائل إلاعالم. وأضافت الصقي

حفية ارات الصالثانية على املهارات املتقدمة في التحرير الصحفي، وسيغطي عدة جوانب جديدة، أبرزها: الحو 

مع املسؤوالت والطالبات في الجامعة، واستطالعات الرأي والتحقيقات املتنوعة التي تخدم مسيرة الجامعة 

الطموحة نحو الريادة العلمية والعملية، مع تطبيق على نماذج عملية من واقع عمل الجامعة، وألاساليب 

  .الحديثة في تحرير وصياغة العناوين واملقدمات الاحترافية
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 م 2016 أكتوبر 21-هـ 1438 محرم 20 الجمعة

 

 جامعة أوهايو تدرب أكادمييات نورة عرب اإلنرتنت
توجيه الباحثات في جامعة ألاميرة  أن أساتذة جامعة أوهايو بدؤوا في thepostathensأورد تقرير نشره موقع 

  مجاالت عبر شبكة إلانترنت. 7نورة بنت عبدالرحمن، ومساعدتهن في إعداد البحوث، عالوة على تدريبهن في 

 7000رغم أن أكاديميات جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن في اململكة يبعدن عن جامعة أوهايو بحوالي 

عهن من الحصول على الدعم والتوجيه وإلارشاد من ألاساتذة في الواليات ميل، إال أن هذه املسافة لم تمن

 تخصصات. 6املتحدة سواء بالتدريب املباشر في أميركا، أو التواصل عبر إلانترنت في 

   تبادل علمي

أن "أساتذة جامعة أوهايو من فصل الصيف املاض ي بدأوا بتوجيه  thepostathensذكر تقرير نشره موقع 

من مختلف املجاالت ألاكاديمية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، كي يساعدوهم في تحسين  الباحثين

 وهو أستاذ مشارك في –التحصيل العلمي". وقال مدير برنامج التبادل العلمي بجامعة أوهايو جريج كيسلر 

ات من جامعة نورة أتين إن "أكاديميات سعودي -علم اللغويات وعضو هيئة تدريس للتكنولوجيا التعليمية 

إلى أميركا في الصيف، وشاركن في دورات حول طرق إعداد الدراسات وكتابة البحوث، حيث قام أعضاء هيئة 

التدريس بجامعة أوهايو بإرشادهن بناء على اهتمامات البحث املتماثلة، واستمر هذا إلارشاد والتوجيه عبر 

 إلانترنت طوال السنة ألاكاديمية".

  والترجمةاللغويات 

قالت نائبة العميد لألبحاث العلمية بجامعة ألاميرة نورة ف الشهري ـ والتي كانت إحدى السيدات الثماني 

 الالتي تم اختيارهن لهذا البرنامج ـ "بدأت بالعمل مع كيسلر على البحوث التي تدور حول اللغويات والترجمة".

مشاريع عن التواصل في الانتخابات الرئاسية للواليات وقال كيسلر إن "بعض الباحثات ألاخريات يعملن على 

 املتحدة، وطريقة التمويل في إطار إسالمي".

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=281335&CategoryID=3
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  تصورات مختلفة

أوضحت الشهري في رسالة إلكترونية أنه "بإمكان الشخص عن طريق برامج التبادل العلمي أن يرى تصورات 

ن العالم، وأن يناقش أهم جوانب مختلفة، ويشارك أفكاره، وأن يختلط بعلماء من أجزاء مختلفة م

اختصاصه، وأن يتواصل مع مختلف الباحثين العامليين، وإنني لم أحظ بفرصة الدراسة في الخارج، كانت 

هذه فرصة رائعة لي، حيث استطعت أن أكون في بيئة أكاديمية مختلفة، وأن أقابل باحثين عامليين رائعين"، 

  راكة في املستقبل.مشيرة إلى أنها تتمنى أن تستمر هذه الش

  تبادل ألافكار

تقول ألاستاذة املشاركة في الدراسات التربوية بجامعة أوهايو كريسانا ماتشميز "في الصيف قمت بتدريس 

العاملات السعوديات عن طرق البحث، منذ ذلك الحين وأنا أوجه اثنتين منهن، وأساعدهما على نشر نتائج 

خاصة"، متمنية أن تصل جامعة أوهايو إلى الدول والجامعات ألاخرى. أبحاثهما في الرياضيات والتربية ال

وأضافت أن "تبادل ألافكار، والاطالع على بيانات جديدة في دول مختلفة من منظور آخر أمر رائع"، مؤكدة 

 أن هذه التجربة كانت مفيدة لِكال الطرفين.

  ادل العلمي مع الجامعات ألاجنبيةفوائد للتب

  رتبادل ألافكا -

  التواصل مع مختلف الباحثين العامليين -

  مناقشة أهم جوانب الاختصاص -

  الاختالط بعلماء من أجزاء مختلفة من العالم -

  رؤية تصورات مختلفة -

  املساعدة في نشر نتائج ألابحاث -

  الاطالع على بيانات جديدة في دول مختلفة -

  أوهايو مجاالت تدريب ألاكاديميات السعوديات في جامعة

  طريقة التمويل في إطار إسالمي -
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  طرق إعداد الدراسات وكتابة البحوث -

  التربية الخاصة -

  اللغويات -

  الترجمة -

  الرياضيات -
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 م 2016 أكتوبر 23-هـ 1438 محرم 22 األحد

 دورة تدريبية بكلية اجملتمع 14جامعة نورة تطلق 
أطلقت كلية املجتمع في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن باقة من الدورات التدريبية وورش العمل، موزعة 

تخصصه،  دورة، واملنفذة من قبل ألاقسام التعليمية، كل قسم على حسب 14على الفصل الدراس ي ألاول، بلغت 

حيث ينفذ قسم العلوم إلادارية خمس دورات هي: إلابداع والابتكار وريادة ألاعمال، السيرة الذاتية واملقابالت 

  . 2030الشخصية، كيفية إلالقاء الصحيح في تقديم املشاريع، أسرار إلادارة الناجحة، الادخار برؤية 

، posterصصية في برامج الحاسب آلالي، وهي: ويقدم قسم علوم الحاسب وتقنية املعلومات خمس دورات تخ

Dropbox &amp; google 3 drive تحرير وإنتاج الفيديو باستخدام برنامج ،Pinnacle Studio 10.5 ،How to 

work easier with google drive ،Adobe photoshop cs5 كما يقدم قسم العلوم والدراسات ألاساسية أربع ،

لحوار الناجح، السلوك املنهي وأخالقياته، ألاخطاء الشائعة في اللغة إلانجليزية، من خالل دورات، هي: لغة العمل، ا

نخبة من أعضاء هيئة التدريس في كلية املجتمع. وتأمل الكلية من خالل هذه الخطة التدريبية في دعم العملية 

الكلية باقة أخرى من الدورات التعليمية، والرفع من كفاءة الطالبات املهنية الالزمة لسوق العمل، وستطرح 

 التدريبية في الفصل الدراس ي الثاني.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=281594&CategoryID=5
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 م 2016 أكتوبر 25-هـ 1438 محرم 24الثالثاء 

 قيادات نسائية خليجية تناقش تعزيز دورها التنموي

عدد من الشخصيات القيادية النسائية الفاعلة من القطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون لدول  يناقش

الخليج العربية، مجموعة من القضايا املشتركة، وذلك في لقاء "القيادات النسائية بدول املجلس ودورها في التنمية 

  .لرياض في الثامن من صفر املقبلإلادارية"، الذي ينظمه الفرع النسائي ملعهد إلادارة العامة با

  أهداف اللقاء 

يهدف اللقاء إلى تعزيز دور القيادات النسائية في مواقع اتخاذ القرار وصنع السياسات ذات العالقة، بما يؤثر تأثيرا 

ورها د فاعال في مسيرة التنمية الشاملة، ويعزز التعاون الخليجي بما يخدم قضايا املرأة الخليجية املشتركة، ويدعم

وأوضحت مديرة الفرع النسائي ملعهد إلادارة العامة الدكتورة هند بنت محمد آل  .املأمول في التنمية الشاملة

الشيخ، أن هذا اللقاء الذي ينظمه الفرع النسائي ملعهد إلادارة العامة، بالتعاون مع ألامانة العامة ملجلس التعاون 

ن القياديات في اململكة ودول مجلس التعاون بأوراق عمل، تتناول لدول الخليج العربية، سيشهد مشاركة عدد م

موضوع اللقاء من خالل منظور علمي، وإطار عملي يشخص واقع القيادات إلادارية في دول مجلس التعاون، ويطرح 

آليات للتمكين ومؤشرات للقياس، ويؤسس لرؤى مستقبلية تكفل توسيع نطاق هذا الدور وجعله أكثر فاعلية، 

ساقا مع التطور التنموي الذي تشهده دول املنطقة في مختلف املجاالت، ومنها مجال تنمية املوارد البشرية، ات

وكذلك النهضة التعليمية التي تشكل املرأة فيها موقعا مهما وحيزا كبيرا جعل منها عنصرا مؤثرا في حركة التنمية 

  .الشاملة بوجه عام، والتنمية إلادارية على وجه الخصوص

  أوراق عمل 

أبانت الدكتورة هند آل الشيخ أن من أهم املشاركات بأوراق عمل من القيادات النسائية والشخصيات الفاعلة 

في ألاجهزة الحكومية وألاكاديمية وسيدات ألاعمال في اململكة ودول املجلس، مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت 

قة عمل بعنوان "التحديات التي تواجه مشاركة القيادات عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، التي تشارك بور 

النسائية في صنع القرار إلاداري في مؤسسات القطاعين العام والخاص"، وكذلك عضو مجلس الشورى الدكتورة 

ثريا عبيد، التي تشارك بورقة عمل عن "استراتيجيات وآليات مقترحة لتمكين القيادات النسائية من املشاركة 

 .صنع القرار"، إضافة إلى مشاركات أخرى خليجية الفعالة في

http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=281856&CategoryID=5
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 م 2016 أكتوبر 4-هـ 1438 محرم 3 الثالثاء

 برامج متنوعة الستقبال الطالبات المستجدات بجامعة نورة

 املكتبة املركزية للبحث بتجهيزات حديثة يف« خلوات"

أقامت كليات مختلفة في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن برامج متنوعة الستقبال الطالبات املستجدات. 

وعقد قسما الدراسات إلاسالمية واللغة العربية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن اللقاء التعريفي لطالبات 

امت وحدة ألانشطة الطالبية فعالية يوم املهنة، التي تهدف إلى دعم الطالبة الدراسات العليا، وفي كلية الصيدلة أق

  .وتحفيزها لفهم واستيعاب رؤية ورسالة الكلية

وفي كلية آلاداب بدأ لقاء املستجدات بكلمة عميدة الكلية الدكتورة منى الدخيل، حيث ذكرت أن الكلية تيهئ الجو 

 .وم لقاء تعريفًيا للطالبات املستجدات للتعرف على ألاقسام والنوادياملناسب للطالبات، كما أقامت كلية العل

أقيم البرنامج التعريفي للطالبات املستجدات بكلية « منارة نورة.. مسارك الصحيح من أول يوم»وتحت شعار 

مات ضإلادارة وألاعمال بحضور عميدة الكلية الدكتورة تغريد السديس، حيث بلغ عدد الطالبات املستجدات املن

  .طالبة 2378إلى الكلية لهذا العام 

الذي يهدف لتعريف الطالبات املستجدات بأنظمة الجامعة، « منارة نورة»وفي كلية التربية نظم اللقاء التعريفي 

وألقت وكيلة الكلية للشؤون الطالبية الدكتورة ريم الكريديس كلمة رحبت فيها بالطالبات. وعلى هامش اللقاء 

إنعام بخاري من مستشفى امللك عبدهللا الجامعي بتوزيع بطاقات مسح صحي على الطالبات قامت الدكتورة 

  .ملعرفة عدد ألامراض املزمنة ألاكثر انتشاًرا بينهن

إلى ذلك، توفر املكتبة املركزية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن خلوات بحث مجهزة تقنًيا بما يفي بأغراض 

، وتخدم املستفيدات وفق ضوابط حيث يستفيد منها أعضاء هيئة التدريس، ومن في استخدامها بجودة عالية

http://www.al-madina.com/node/700383/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
http://www.al-madina.com/node/700383/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
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حكمهم، وطالبات الدراسات العليا بالجامعة ولهن ألاولوية، وطالبات الدراسات العليا من غير منسوبات الجامعة 

م استرجاعه بعد تسليم ريال للفصل الدراس ي الواحد يت 200في حال توافر خلوات، مع دفع التأمين املحدد والبالغ 

 .الخلوة من قبل املستفيدة، وتقدم طالبة الخدمة ما يفيد بأحقيتها للحجز من صورة بطاقة الجامعة
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 م 2016 أكتوبر 5-هـ 1438 محرم 4 األربعاء

 الت باليوم الوطنيجامعة نورة ختتتم االحتفا

، 86اختتمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن احتفاالتها اليومية التي استمرت ألسبوع بمناسبة اليوم الوطني 

حيث أقامت عمادة شؤون الطالبات حفال برعاية مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل، التي هنأت 

طني يأتي يومنا الو « ليوم الوطني املجيد السادس والثمانين، وقالت:فيها القيادة الرشيدة والشعب السعودي با

، 2030هذا العام ونحن جميعا نتهيأ لنقلة وطنية شاملة على كافة ألاصعدة وفق رؤية اململكة العربية السعودية 

باركة رض املالتي ستمكن وطننا من تبوء مكانة رائدة على مستوى دول العالم وذلك من خالل ما وهبه هللا لهذه ألا 

  .من مقومات اقتصادية واجتماعية وجغرافية عديدة

والتي أكد من خاللها إن هدفه  -حفظه هللا  -لعلي استذكر مقولة خادم الحرمين الشريفين «وأضافت العميل:

 في العالم. ونحن في جامعة ألا  2030ألاول من إطالق رؤية اململكة 
ً
ميرة هو أن تكون بالدنا نموذًجا ناجًحا ورائدا

 إلى جنب مع كافة املؤسسات التعليمية في الدولة للمساهمة في تحقيق هذه 
ً
نورة بنت عبد الرحمن نعمل جنبا

النقلة النوعية من خالل التطوير املستمر لبرامجنا ألاكاديمية وألانشطة البحثية والتأهيل الذي يضمن توافق 

  .مخرجات الجامعة مع تطلعات القيادة

حضور حيث شاهدت الحاضرات عرضا مرئيا عن الرؤية وخطط الجامعة لخدمتها.  2030عودية وكان للرؤية الس

وعلى هامش الحفل تم استعراض ركن كلية التصاميم والفنون الذي تزّين بالرسومات الوطنية، والبطاقات 

  .الجرافيكية، والعرض املرئي لتاريخ البالد وتأسيسها

، 86لرحمن احتفاالتها اليومية التي استمرت ألسبوع بمناسبة اليوم الوطني اختتمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدا

حيث أقامت عمادة شؤون الطالبات حفال برعاية مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل، التي هنأت 

لوطني هذا ا ايأتي يومن«فيها القيادة الرشيدة والشعب السعودي باليوم الوطني املجيد السادس والثمانين، وقالت:

، التي 2030العام ونحن جميعا نتهيأ لنقلة وطنية شاملة على كافة ألاصعدة وفق رؤية اململكة العربية السعودية 

ستمكن وطننا من تبوء مكانة رائدة على مستوى دول العالم وذلك من خالل ما وهبه هللا لهذه ألارض املباركة من 

  .دةمقومات اقتصادية واجتماعية وجغرافية عدي

والتي أكد من خاللها إن هدفه  -حفظه هللا  -لعلي استذكر مقولة خادم الحرمين الشريفين " وأضافت العميل:

http://www.al-madina.com/node/700553
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 في العالم. ونحن في الجامعة نعمل  2030ألاول من إطالق رؤية اململكة 
ً
هو أن تكون بالدنا نموذًجا ناجًحا ورائدا

 إلى جنب مع كافة املؤسسات التعليمية في الد
ً
ولة للمساهمة في تحقيق هذه النقلة النوعية من خالل التطوير جنبا

املستمر لبرامجنا ألاكاديمية وألانشطة البحثية والتأهيل الذي يضمن توافق مخرجات الجامعة مع تطلعات 

 .القيادة
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 م 2016 أكتوبر 7-هـ 1438 محرم 6 الجمعة

ا ومجعية طالبية لتنمية املواهب جبامعة األمرية نورة هذا العام 42
ً
 نادي

تقى مللنظمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بوكالة ألانشطة الطالبية بعمادة شؤون الطالبات، ا

هـ، حيث يبلغ عدد ألاندية الطالبية 1438/ 1437السنوي التعريفي باألندية والجمعيات الطالبية للعام الجامعي 

نادًيا وجمعية طالبية من مختلف الكليات، وتهدف هذه ألاندية إلى اكتشاف وتنمية مواهب  42املشاركة لهذا العام 

لديهن لالرتقاء بمستوى طالبات الجامعة وتعزيز الثقة لديهن،  الطالبات والعمل على تشجيع الابتكار وإلابداع

ويشتمل املعرض على أركان تعريفية لألندية والجمعيات الطالبية، حيث ستقوم رئيسات ألاندية بعرض كل ما من 

شأنه التعريف برسالة ورؤية النادي وعرض إنجازاتها، وتقدم الطالبات من أعضاء النادي شرًحا لخطة النشاط 

الفعاليات التي سيتم تنفيذها خالل هذا العام، وسيتم فتح باب الانتساب لعضوية ألاندية، وعرضت الوكالة و 

  معايير النادي الذهبي في امللتقى، حيث سيتم إلاعالن عن الفائزين في الحفل الختامي.

الدراسة الرعاية والاهتمام الجدير بالذكر أن وكالة ألانشطة الطالبية تولي حياة الطالبة الجامعية خارج قاعات 

من خالل إعداد خطة أنشطة ال منهجية وبرامج تهدف إلى تنمية شخصية الطالبة املتكاملة وتنمية روح املسؤولية 

لديها، ومساعدتها على تخطي العقبات التي قد تعترض مسيرتها الجامعية، كما تهدف الوكالة إلى تهيئة مناخ جامعي 

فيذ ورش عمل ودورات متخصصة في مجاالت متنوعة لتطوير الذات وتنمية مناسب للطالبات عن طريق تن

املهارات القيادية، والاهتمام باألنشطة الرياضية الصحية باألندية والجمعيات الطالبية إلتاحة الفرصة ألكبر عدد 

 ممكن من الطالبات لتحقيق رغباتهن واكتشاف مواهبهن واستثمار أوقات فراغهن بكل ما هو مثمر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-madina.com/node/701002/42-ناديًا-وجمعية-طلابية-لتنمية-المواهب-بجامعة-الأميرة-نورة-هذا-العام.html
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 م 2016 أكتوبر 11-هـ 1438 محرم 10 الثالثاء

 مدربة ومراجعة جودة جبامعة نورة 33تأهيل 
أطلقت وكالة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن للتطوير والجودة ممثلة في عمادة ضمان الجودة والاعتماد 

الخبرات املتناظرة: إعداد وتأهيل مدربات ومراجعات »مدربة معتمدة بعنوان  33عا إلعداد وتأهيل ألاكاديمي مشرو 

في مرحلته الثانية يوم أمس إلاثنين. ويأتي املشروع ضمن برنامج « داخليات في مجال الجودة والاعتماد ألاكاديمي

ئة التدريس ملراجعة جودة البرامج الجامعة الريادي لنشر ثقافة الجودة وتنمية مهارات وخبرات أعضاء هي

ألاكاديمية ومساندتها للحصول على الاعتماد البرامجي حسب معايير الاعتماد املؤسسية والبرامجية للهيئة الوطنية 

 ( دورات. 8للتقويم والاعتماد ألاكاديمي. ويشمل املشروع سلسلة برامج تدريبية يبلغ عددها )
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 م 2016 أكتوبر 13-هـ 1438 ممحر 12 الخميس

 مكتبة جامعة األميرة نورة تنفرد بتقنية الذراع اآللي

ا
ً
  األول على مستوى الشرق األوسط.. والثالث عاملي

 

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

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

من مساحة التخزين املطلوبة بعشرة أضعاف.. ويعتبر هذا النظام ذو كفاءة تكنولوجية عالية في تقنية التخزين 

من أنظمة التحكم بالكمبيوتر لتخزين واسترجاع الكتب تلقائًيا من مواقع  آلالي، ويتكون من مجموعة متنوعة

  تخزين محددة.

ًزا في بدايته على ألاحمال الثقيلة صعبة الحمل، ولكن مع التطور التكنولوجي 1960نشأ هذا النظام عام  ِ
ّ
م، مرك

حاسوبية لحفظ ألاصناف أصبح التعامل مع ألاحمال ألاقل حجًما، حيث يعمل النظام بواسطة أنظمة تحكم 

املخزنة.. واسترجاع ألاحمال يتم بواسطة تحديد نوع وكمية العناصر املراد استرجاعها؛ حيث يقوم الكمبيوتر 

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

رجاع إلى موقع التخزين، الذي تم تحديده مسبًقا ثم نقل العنصر إلى حيث الكمبيوتر بتوجيه آلة التخزين والاست

  يتم استالمه.

يتحرك بدرجة عامودية وأفقية، وصناديق  AS/Rيتكون الجهاز من الجناح الثابت آللة التخزين والاسترجاع آلالي 

من  خدم لنقل الكتبمن الفوالذ تستخدم لتخزين الكتب في غرف التخزين، وصناديق حمراء بالستيكية تست

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

استالم وتسليم ألاحمال من وإلى منطقة التخزين ونقلها إلى أرصفة التحميل أو طابق التصنيع، ولتخزين املواد يتم 

http://www.al-madina.com/node/701933
http://www.al-madina.com/node/701933
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9utz4y4XQAhVG1xoKHXwtCZEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.al-jazirah.com%2F2016%2F20160818%2Flp3.htm&psig=AFQjCNHIZ_esnIfigzCRTwhZeJePKB6SbQ&ust=1478022210428951
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نظام، ويتم إدخال املعلومات الخاصة باملخزون في محطة الكمبيوتر ثم وضع منصة ناقلة في محطة املدخالت لل

يقوم النظام بتحديد املكان املناسب للحمل، ثم يقوم النظام بنقله إلى منطقة التخزين وبهذا تتم عملية تخزينه.. 

ا، ويتم رجاعه منهيقوم الكمبيوتر بتحديث معلومات املخزون وفًقا ملا يتم تخزينه من املواد داخل الرفوف أو است

استرجاع الكتب عن طريق الباركود، حيث يرتبط برنامج نظام التخزين والاسترجاع آلالي بالنظام إلاداري باملكتبة 

دقيقة من رفع الطلب إلى أن  15عبر مطابقة باركود الِحمل املخزن بالصندوق املطابق لنقله، فتستغرق العملية 

آلية تخزين املحتوى إلى عملية آلية )أوتوماتيكية(، ويزيد من مساحة  يصل الكتاب، ومن مزايا النظام تحسين

التخزين نتيجة الطاقة الاستيعابية العالية للتخزين، ويقلل من تكاليف اليد العاملة وبتخفيض متطلبات القوى 

 العاملة، وكذلك يرفع من درجة السالمة. 
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 م 2016 أكتوبر 16-هـ 1438 محرم 15 األحد

 مستفيدة من اخلدمات املساندة لذوي االحتياجات جبامعة األمرية نورة 98

بلغ عدد ذوي الاحتياجات الخاصة الالتي يتمتعن بخدمات مركز الخدمات املساندة وبرنامج الوصول الشامل في 

مستفيدة، ويعد مركز الخدمات املساندة متخصصا لدعم  98ورة بنت عبدالرحمن كلية التربية في جامعة ألاميرة ن

وأوضحت  منسوبات الجامعة من ذوات إلاعاقة، من خالل تقديم خدمات نوعية تتسم بالجودة والشمولية.

املشرفة العامة على إدارة إلاعالم د.الجوهرة بنت إبراهيم الصقية، أن برنامج الوصول الشامل يعد كمركز 

متخصص مكمل ملركز )الخدمات املساندة(، ويستهدف تجهيز البيئة التقنية واملكانية ملرافق الجامعة ومبانيها، 

 -نائيالهندس ي أو الب-مشيرة إلى أن هناك ثالثة جوانب رئيسية يهدف هذا املركز لتطويرها وهي الجانب إلانشائي 

ة، التسهيالت الالزمة لتنقل مستخدمي الكراس ي املتحركوالذي يستهدف تهيئة البيئة العمرانية من حيث توفير كل 

أما الجانب التقني فهو يهدف إلى تهيئة البيئة التقنية لتمكين ذوات إلاعاقة لالستفادة من الخدمات إلالكترونية 

 املتاحة على موقع الجامعة، باإلضافة إلى تنمية مهارات ذوات إلاعاقة لتوظيف التقنيات التكنولوجية وتدريبهن

ملواكبة التطورات في املجال للتمكن من طباعة الواجبات والحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب آلالي 

ICDL أما فيما يتعلق بالخدمات إلادارية فمن أهمها توفير مواصالت للتنقل بين الكليات ومرافق الجامعة عند .

عاقة، وإصدار بطاقة دخول وخروج من جميع الحاجة، ومتابعة صرف مكافأة بدل إلاعاقة لطالبات ذوات إلا 

بوابات الجامعة، وإصدار بطاقة دخول مرافق عند الحاجة، والتوعية والتثقيف وذلك بتفعيل ألايام العاملية 

 لذوي إلاعاقة. 
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 م 2016 أكتوبر 17-هـ 1438 محرم 16 اإلثنين

 لتطوير إعالميات جامعة نورة دورة 12

دشنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة باإلدارة العامة لإلعالم املرحلة الثانية من البرنامج التدريبي 

املكثف في مهارات التحرير والكتابة الصحفية املتقدمة املخصص ملنسقات ومنسوبات الوحدات إلاعالمية في 

  الكليات والعمادات.

ساعة تطبيقية، بقيادة املدربة نوير بنت سليمان الشمري عضو  36دورة تدريبية بواقع  12البرنامج من  ويتكون 

  هيئة التدريس في كلية إلاعالم والاتصال في جامعة الامام محمد بن سعود الاسالمية.

منها  ي جامعة نورة وحرصاويأتي البرنامج التدريبي الذي يعد ألاول من نوعه ضمن الخطة التدريبية إلدارة إلاعالم ف

على تطوير منسوباتها في املجال إلاعالمي ملواكبة املستجدات السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة ، ولتدعيم 

بما يتوافق مع رسالة الجامعة وأهدافها الريادية في العملية  عملية التواصل والاتصال الداخلي والخارجي،

  التعليمية والتنموية.

املشرفة على إلادارة العامة لإلعالم ان البرنامج في مرحلته ألاولى والذي استفادت  هكتورة الجوهرة الصقيوبينت الد

موظفة ركز على املهارات ألاساسية في تحرير ألاخبار الصحفية ،و تمكين املنسقات وموظفات اقسام إلاعالم  25منه 

 في الجامعة من اتقان قوالب الكتابة. 
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 م 2016 أكتوبر 18-هـ 1438 محرم 17 الثالثاء

 حمور ملتقى جبامعة نورة األسبوع املقبل« معلم العصر الرقمي"

نظمت إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن مؤتمًرا صحفًيا عن امللتقى التربوي الثاني 

الذي سيفتتح يوم الاثنين املقبل ويستمر ملدة ثالثة أيام، برعاية من مديرة الجامعة « لعصر الرقميمعلم ا»

 8جلسات علمية رئيسة يشارك فيها خبراء في مجال التعليم الرقمي، و 4الدكتورة هدى العميل. وسيحوي امللتقى 

  ورشة تدريبية. 17جلسات علمية مصاحبة، و

الدكتورة أمامة الشنقيطي بأن امللتقى من أهم الفعاليات التربوية الدورية التي  وأوضحت عميدة كلية التربية

تعقدها الكلية للكشف عن ممارسات التعليم املثلى، وفي هذا العام تّم تسليط الضوء على رؤية املعلم في العصر 

 الرقمي.

 من جميع املختصات واملهتمات با
ً

د ملجال التربوي حيث وصل عدوأضافت الشنقيطي بأن امللتقى القى تفاعال

 مطرًدا حتى آلان.1200املسجالت أكثر من 
ً

 كبيًرا وتسجيال
ً

  ، والقت الورش التدريبية إقباال

كما يستضيف امللتقى نخبة من القادة التربويين واملعلمات املتميزات والتربويات الرائدات إضافة إلى املشاركة 

  تربية.الفاعلة من الطالبات واملعلمات في كلية ال

ومن جانبها قالت رئيسة قسم تقنيات التعليم واملشرفة على امللتقى الدكتورة حصة الشايع بأن أهم ما يميز امللتقى 

هذا العام هو متابعته لتجارب املعلمات الناجحات في توظيف التقنية في التعليم وتشجيعها من خالل تدشين 

 من قبل املعلمات، وفاق عدد املشاركات املئة وسوف جائزة املعلمة الرقمية في التعليم العام والتي 
ً

وجدت إقباال

  يكشف الحفل عن أسماء الفائزات.

وأضافت بأن جلسات اللقاء ستضم نخبة من املتحدثين، كما سيكون هناك مجموعة من الجلسات العلمية 

 املصاحبة والورش التدريبية. 

http://www.al-madina.com/node/703094
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 م 2016 أكتوبر 23-هـ 1438 محرم 22 األحد

 جامعة نورة« جمتمع"دورة لتطوير طالبات  14

دورة تدريبية وورشة عمل موزعة على  14أطلقت كلية املجتمع في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن باقة من 

حسب تخصصه، حيث ينفذ قسم العلوم إلادارية خمس الفصل الدراس ي ألاول، تنفذها ألاقسام التعليمية كل 

دورات هي: إلابداع والابتكار وريادة ألاعمال، السيرة الذاتية واملقابالت الشخصية، كيفية إلالقاء الصحيح في 

. في حين يقدم قسم علوم الحاسب وتقنية 2030تقديم املشروعات، أسرار إلادارة الناجحة، الادخار برؤية 

دورات تخصصية في برامج الحاسب آلالي، كما يقدم قسم العلوم والدراسات ألاساسية أربع املعلومات خمس 

دورات هي: لغة العمل، الحوار الناجح، السلوك املنهي وأخالقياته، ألاخطاء الشائعة في اللغة إلانجليزية، من خالل 

 نخبة من أعضاء هيئة التدريس في كلية املجتمع. 
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 م 2016 أكتوبر 24-هـ 1438 رممح 23اإلثنين 

 تدشني مركز اخلدمات البحثية جبامعة نورة

بوكالة الدراسات العليا والبحث العلمي، « مركز الخدمات البحثية»دشنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

لخلق بيئة داعمة ومحفزة للبحث والنشر العلمي وذلك بتوفير الخدمات وتسعى الوكالة من خالل تدشينها املركز 

البحثية للباحثات والدارسات من أعضاء هيئة التدريس وطالبات مرحلة الدراسات العليا وتشمل الترجمة 

والتدقيق اللغوي، الدعم التحريري، والنشر العلمي في املجالت العلمية املصنفة، من خالل التعاون مع شركات 

عاملية للدعم التحريري والنشر العلمي ومعاهد الترجمة والتدقيق اللغوي املعتمدة. باإلضافة إلى ذلك، ولالستفادة 

من خبرات أعضاء هيئة التدريس يقدم املركز خدمات استشارية ودورات تدريبية للباحثات والدارسات بالتعاون 

ات العلمية وتنمية املهارات البحثية مع توفير فرص مع فريق من أعضاء هيئة التدريس مما يسهم في صقل الخبر 

  استثمارية للجامعة.

 ويتطلع املركز بكامل فريقه الستقبال طلبات الباحثات من أعضاء هيئة التدريس وطالبات مرحلة الدراسات العليا
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 م 2016 أكتوبر 25-هـ 1438 محرم 24الثالثاء 

 قيادات نسائية خليجية يناقشن تعزيز دورهن يف صنع القرار التنموي

  جيتمعن بالرياض يف لقاء ينظمه معهد اإلدارة العامة
يناقش عدد من الشخصيات القيادية النسائية الفاعلة من القطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون لدول 

القيادات »ا املشتركة، منها سبل تعزيز دورهن في صنع القرار التنموي، في لقاء الخليج العربية مجموعة من القضاي

، الذي ينظمه الفرع النسائي ملعهد إلادارة العامة بالرياض في «النسائية بدول املجلس ودورها في التنمية إلادارية

  الثامن من شهر صفر املقبل.

قع اتخاذ القرار وصنع السياسات ذات العالقة، بما يؤثر تأثيًرا ويهدف اللقاء لتعزيز دور القيادات النسائية في موا

 في مسيرة التنمية الشاملة، ويعزز التعاون الخليجي بما يخدم قضايا املرأة الخليجية املشتركة ويدعم دورها 
ً

فاعال

  املأمول في التنمية الشاملة.

بنت محمد آل الشيخ، أن هذا اللقاء الذي  وأوضحت مديرة الفرع النسائي ملعهد إلادارة العامة الدكتورة هند

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

سيشهد مشاركة عدد من القياديات في اململكة ودول مجلس التعاون بأوراق عمل تتناول موضوع اللقاء من خالل 

ار عملي يشخص واقع القيادات إلادارية في دول مجلس التعاون، ويطرح آليات للتمكين منظور علمي، وإط

ا مع التطور 
ً
ومؤشرات للقياس، ويؤسس لرؤى مستقبلية تكفل توسيع نطاق هذا الدور وجعله أكثر فاعلية، اتساق

ة رية، وكذلك النهضالتنموي، الذي تشهده دول املنطقة في مختلف املجاالت، ومنها مجال تنمية املوارد البش

التعليمية، التي تشكل املرأة فيها موقًعا مهًما وحيًزا كبيًرا جعل منها عنصًرا مؤثًرا في حركة التنمية الشاملة بوجه 

  عام والتنمية إلادارية على وجه الخصوص.

  أهم أوراق العمل في اللقاء

http://www.al-madina.com/node/704395
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 داري في مؤسسات القطاعين العام والخاصالتحديات التي تواجه مشاركة القيادات النسائية في صنع القرار إلا 

  تجربة سلطنة عمان في استثمار الطاقات البشرية النسائية في القطاع الحكومي

   هل نالت املرأة الكويتية فرصتها املستحقة في مراكز قيادية في مجتمعها؟

  صنع القرار التوعية إلاعالمية وتأثيرها على املشاركة الفعالة للقيادات النسائية في عملية 

  املرأة الخليجية في سوق العمل: تجربة دولة الكويت.. الواقع واملستقبل 

  الوجه املقنع للتمكين إلاداري للمرأة في الكويت: تقييم وتوصيات

 مشاركة القيادات النسائية في صنع واتخاذ القرار: التحديات كفرص للنمو 
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 م 2016 رأكتوب 26-هـ 1438 محرم 25األربعاء 

املعلم "ملتقى جامعة نورة: تطبيق تقنيات الروبوت ضرورة لصناعة 

 «الرقمي

أجمع املشاركون في امللتقى التربوي الثاني، الذي نظمته كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، تحت 

، على ضرورة تفعيل التقنيات الحديثة، ودمجها في املجال التربوي، حتى يمكن «قميمعلم العصر الر »عنوان 

. ودعوا إلى 21صناعة أجيال من املعلمين الرقميين، باعتبار ذلك ضرورة من ضرورات املستقبل، خالل القرن الـ

 تربوية.يام بواجباتهم الالاستعانة بتقنيات الروبوت في املدارس من أجل تطوير أداء املعلمين ومساعدتهم على الق

معايير مهمة للمعلم الرقمي، أهمها تصميم  5ووضع املشاركون في امللتقى الذي اختتم فعالياته، أمس بالرياض، 

  وتطوير ممارسات تعلم، وتقييم الطالب، وتقديم نموذج للعمل والتعليم في العصر الرقمي.

نيات التعليم، بكلية التربية بجامعة طيبة، ورقة علمية وخالل امللتقى قدم الدكتور هاشم الشرنوبي، أستاذ تق

، دعا فيها إلى «التطبيقات التعليمية لتقنية الروبوت وتوظيفها في دعم ألادوار التربوية للمعلمين»حملت عنوان: 

  تطبيق الابتكارات املتالحقة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مط ، مما سيؤدي في النهاية إلى ظهور ن«املعلم الروبوت»ما يطلق عليه  ولفت إلى أن هذه التقنية يمكنها أن تصنع

  جديد من التعليم، يتسق مع عصور 

الروبوت  التي سيتيحها استخدام وإلامكانات والتطبيقاتالتقنيات التعليمية، واملعلوماتية، مشيرا إلى أن املزايا، 

أدواره التعليمية داخل الفصول وخارجها. كما طرح في التعليم، تجعله مساعدا وداعما قويا للمعلم في أداء 

الدكتور عبد هللا آل محيا، أستاذ تقنيات التعليم املساعد بجامعة امللك خالد في ورقته العلمية التي تحمل عنوان 

جسر الفجوة بين طالب الجيل الرقمي واملمارسات التربوية التقليدية من مدخل املعايير لدى مدير املدرسة »

، توصيات إجرائية لكل من مدير املدرسة، واملعلم؛ لتنفيذ معايير تقنيات التعليم لدى كل منهما، منوها «مواملعل

http://www.al-madina.com/node/704609
http://www.al-madina.com/node/704609
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  «.ISTE»بأنها صادرة عن الجمعية الدولية لتقنيات التربية 

  وأوضح أن هذه املعايير تضمنت في نسختها ملدير املدرسة:

  قيادة مدير املدرسة لرؤية مشتركة• 

 م في العصر الرقميثقافة التعل• 

  التميز في املمارسة املهنية• 

  التحسين الشامل• 

  املواطنة الرقمية• 

  وأوضح أن املعايير تضمنت فيما يخص املعلم:

  تيسير وتحفيز تعلم الطالب وإبداعهم• 

  تصميم وتطوير ممارسات تعلم وتقييم للطالب تواكب العصر الرقمي• 

  في العصر الرقميتقديم نموذج للعمل والتعليم • 

  تشجيع وتقديم نموذج املواطنة الرقمية• 

  املشاركة في النمو والقيادة املهنية.• 

بدوره تناول الدكتور محمد شلتوت، أستاذ تكنولوجيا التعليم املساعد بكليات الشرق العربي للدراسات العليا، 

لية فعالين وناجحين في العم« علمين رقميينم»املهارات التي يجب أن يتمتع بها كل معلم ومعلمة، حتى يصبحوا 

وأشار إلى أن املعلم يواجه عددا «. مهارات معلم العصر الرقمي»التعليمة، وذلك ضمن ورقة علمية تحت عنوان 

من التحديات في عصر العالم الرقمي، على رأسها إعداد جيل يحاكي مجتمع املعرفة، ولديه القدرة على مواكبة 

  جية،وكيفية التعامل معها بشكل آمن واحترافي، إليصال املعلومات بطريقة مبسطة للتالميذ.املتغيرات التكنولو 

من جانبها عرضت الدكتورة هند الخليفة، أستاذ تقنية املعلومات بكلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة امللك 
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ات وألابحاث والتوجهات (في التعليم.. التقنيMakerspacesمساحة الصّناع )»سعود، ورقة علمية بعنوان 

، عرفت فيها مساحة الصانع، بأنها مكان يجتمع فيه أناس وخبراء يجمعهم اهتمام مشترك في مجال «املستقبلية

الحاسب، أو إلالكترونيات؛ لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام أو خاص. وأوضحت أن املساحات تركز على التعلم 

م املشترك بدافع املتعة، وتطوير الذات، كما تتوفر فيها ألادوات من خالل املمارسة في بيئة اجتماعية، والتعل

  والتجهيزات الالزمة إلنجاز املشروعات، وتقديم نشاطات متنوعة لألعضاء مثل الدورات والورش التعليمية.

  21مستحدثات تقنية داخل فصل القرن • 

  مهارات معلم العصر الرقمي• 

  إستراتيجيات وطرق تعليمية حديثة• 

  محور تجارب ناجحة في توظيف التقنية •

 أبرز املحاور التي ناقشها امللتقى: 
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 م 2016 أكتوبر 31-هـ 1438 محرم 30اإلثنين 

 عالج األسنان حملدودي الدخل طالبات جامعة نورة يوفرن

صّممت طالبات جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تطبيًقا يتيح ملحدودي الدخل الحصول على عالج ألاسنان 

شركات للطالبات هي: سبلة،  4فضال عن رسم البهجة على وجوه ألاطفال املصابين بالسرطان، وذلك من خالل 

قانة
ُ
  .ابتكار التحويل، وتد )د.سن(، وت

و في الحفل السنوي إلنجاز السعودية الذي أقيم في جدة برعاية نائب وكيل وزارة التعليم الدكتور عبدالرحمن 

بن محمد البراك وحضره الدكتور يحيى بن محمد بن علي الخبراني مدير عام التوجيه وإلارشاد، تم تكريم الشركة 

كة طالبية )فئة الجامعات( حيث تأهلت للمشاركة في الطالبية وتد )د.سن( على فوزها باملركز ألاول كأفضل شر 

دولة في املسابقة إلاقليمية إلنجاز العرب والتي ستقام في مملكة  14التصفية النهائية للشركات الطالبية والتي تضم 

 البحرين.

 منصبطالبة حيث تتولى الطالبة سارة النفيعي من كلية الخدمة الاجتماعية  17وتتكون شركة وتد )د.سن( من 

ت وتد وشارك الاستاذ املساعد بكلية العلوم. املدير التنفيذي فيما تشرف على الشركة الدكتورة حصة القويز 

 للمشكلة التي يعاني منها ذوو الدخل املحدود في دفع التكاليف الباهظة 
ً

)د.سن( بتصميم تطبيق إلكتروني يوفر حال

كخدمة مجتمعية؛ بطالب طب ألاسنان الذين هم بحاجة  لعالج ألاسنان عن طريق ربطهم باملجان أو بسعر رمزي 

  إليجاد مرض ى للتطبيق عليهم.

آالف دوالر، ويهدف الفريق  10كما تم تكريم فريق )كلنا واحد( لفوزهم باملركز ألاول على املستوى إلاقليمي ومبلغ 

ت كهربائية عليها رسومالرسم البسمة على وجوه ألطفال مرض ى السرطان من خالل جمع تبرعات وتوفير سيارات 

محببة لألطفال لنقلهم إلى غرف الفحص وكذلك توفير معاطف لألطباء عليها رسومات وألعاب إلزالة الخوف من 

طالبة من  19نفوس ألاطفال. وتعمل قائدة الفريق الطالبة صفية العبداللطيف من كلية إلادارة وألاعمال مع 

 عبير زهير ألاستاذ املساعد بكلية التربية.  مختلف التخصصات بإشراف املتطوعة الدكتورة

 

 

http://www.al-madina.com/node/705625/طالبات-جامعة-نورة-يوفرن-علاج-الأسنان-لمحدودي-الدخل.html?live
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 م 2016 أكتوبر 18-هـ 1438 محرم 17 الثالثاء

  «معلم العصر الرقمي"جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى 

، امللتقى التربوي الثاني "معلم 1438املحرم  23ن املوافق تنظم جامعة ألامير نورة بنت عبدالرحمن يوم إلاثني

 العصر الرقمي". 

وأوضحت الدكتورة أمامة الشنقيطي عميدة كلية التربية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أن هذا امللتقى 

دان التربوي، لاللتحام باملي من أهم الفعاليات التربوية الدورية التي تعقدها كلية التربية في الجامعة وتعّدها مناسبة

والكشف عن ممارسات التعليم املثلي، وفي هذا العام تّم تسليط الضوء على رؤية املعلم في العصر الرقمي، وقد 

حرص قسم تقنيات التعليم بكلية التربية على تقديم نموذج ناجح لتفعيل التقنية على جميع نماذج امللتقى 

 ات القادمة داخليا وخارجيا. ليحتذى به في امللتقيات والفعالي

وأضافت الشنقيطي أن امللتقى لقي تفاعال كبيرا من جميع املختصات واملهتمات باملجال التربوي حيث وصل عدد 

 ، والقت الورش التدريبية إقباال كبيرا وتسجيال مطردا حتى آلان. 1200املسجالت إلى أكثر من 

ين واملعلمات املتميزات والتربويات الرائدات إضافة إلى املشاركة كما سيستضيف امللتقى نخبة من القادة التربوي

 الفاعلة من الطالبات املعلمات في كلية التربية. 

من جانبها، قالت الدكتورة حصة الشايع رئيسة قسم تقنيات التعليم واملشرفة على امللتقى إن أهم ما يميز امللتقى 

ة في توظيف التقنية في التعليم وتشجيعها من خالل تدشين جائزة هذا العام هو متابعته تجارب املعلمات الناجح

http://www.aleqt.com/2016/10/18/article_1094965.html


121 

مشاركة  100املعلمة الرقمية في التعليم العام التي وجدت إقباال كبيرا من قبل املعلمات، وفاق عدد املشاركات 

 وسيكشف الحفل عن أسماء الفائزات. 

لدكتور بدر الصالح، والدكتور مصطفى واستطردت قائلة بأن جلسات اللقاء ستضم نخبة من املتحدثين منهم ا

جودت، والدكتور عبد الرحمن الزهراني، والدكتور هاشم الشرنوبي، والدكتورة هند الخليفة، والدكتور محمد 

شلتوت، والدكتور عبد هللا املحيا، كما سيكون هناك مجموعة من الجلسات العلمية املصاحبة والورش التدريبية، 

ومحاور امللتقى والتعريف بجلسات امللتقى والورش التدريبية والجلسات العلمية  كما ألقت الضوء على أهداف

املصاحبة له، حيث سيحتوي امللتقى على أربع جلسات علمية رئيسة يشارك فيها مختصون في مجال التعليم 

 ورشة تدريبية.  17الرقمي، وثماني جلسات علمية مصاحبة، و

بته مستحدثات التقنية في التعليم، وتفعيل الشراكة بين كلية التربية هذا ويتميز امللتقى لهذا العام بمواك

 واملؤسسات التعليمية، والعمل الحثيث لتشجيع التجارب الناجحة في امليدان التربوي لدمج التقنية في التعليم.
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 م 2016 أكتوبر 24-هـ 1438 محرم 23اإلثنين 

  يسهمن يف التوعية بسرطان الثدي« مصرف الراجحي"متطوعة من  85

 

أطلق مصرف الراجحي ونادي املسؤولية الاجتماعية في جامعة امللك سعود حملة للتوعية بسرطان الثدي ضمن 

توعية بسرطان الثدي الذي يوافق شهر برامج املسؤولية الاجتماعية لهذا العام وبالتزامن مع الشهر العالمي لل

 أكتوبر من كل عام ميالدي. 

وتهدف هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي بهذا املرض وتأكيد أهمية الفحص املبكر لسرطان الثدي وتوعية 

املجتمع بماهية هذا املرض وكيفية التعامل معه. واشتملت الحملة على عديد من النشاطات أهمها تنظيم زيارة 

عية ملريضات سرطان الثدي من خالل مجموعة من موظفات املصرف بالتنسيق مع مستشفى الحرس الوطني تطو 

في الرياض ومدينة امللك فهد الطبية في الرياض إضافة إلى إقامة ركن توعوي يحتوي على بروشورات تثقيفية عن 

ية للسيدات حول اململكة العرباملرض توضح أهمية وكيفية الفحص املبكر لسرطان الثدي من خالل سبعة فروع 

السعودية في الرياض، مكة املكرمة، املدينة املنورة، القصيم، الدمام وأبها. كما قام املصرف بالتعاون مع 

متخصصين في هذا املجال إلقامة ركن توعوي داخل إلادارة العامة للنساء في مصرف الراجحي لتوضيح ماهية 

بكر لسرطان الثدي وأركان توعوية في عدد من املراكز التجارية وعدد من املرض وكيفية إجراء الفحص الذاتي امل

الجامعات وفي جامعة امللك سعود وجامعة ألاميرة نورة. ويولي مصرف الراجحي برامج املسؤولية الاجتماعية 

جتمع سواء ملاهتماما كبيرا من منطلق إيمانه بضرورة إلاسهام والتفاعل بشكل إيجابي في جميع القضايا التي تهم ا

كانت صحية أو تطويرية أو تطوعية أو تعليمية. حيث ساهم في تنفيذ البرنامج الخاص بسرطان الثدي هذا العام 

 موظفة تطوعيا إيمانا منهن بأهمية التفاعل إيجابيا مع كل قضايا املجتمع. 85أكثر من 

 

 

 

http://www.aleqt.com/2016/10/24/article_1096691.html
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 م 2016 أكتوبر 28-هـ 1438 محرم 27الجمعة 

  جامعة األمرية نورة تطلق جائزة املعلمة الرقمية

دشنت الدكتورة هدى العميل مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الثالثاء املاض ي، جائزة املعلمة الرقمية 

ام، قمي"، الذي نظمته كلية التربية على مدار ثالثة أيخالل انطالق فعاليات امللتقى التربوي الثاني "معلم العصر الر 

 وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمعلم في مركز املؤتمرات باملدينة الجامعية. 

وقالت الدكتورة أمامة الشنقيطي عميدة كلية التربية في الجامعة خالل كلمتها في الحفل إن التعليم مهنة عظيمة، 

تتفق على حاجتها لها، حيث وقعت دول عديدة على التوصية املشتركة الصادرة عن تجمع البشرية على أهميتها، و 

، واملتعلقة بأوضاع 1966منظمة العمل الدولية ومنظمة ألامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( في عام 

م في
ّ
يوم مخصص من كل عام،  املعلمين، وأن الدول والشعوب في أرجاء العالم كافة تحرص على الاحتفاء باملعل

امتنانا لجهوده في امليدان التربوي، التي أدت إلى نهضة تربوية وتعليمية كبيرة يشهدها العالم ويشهد لها. وأوضحت 

الدكتورة الشنقيطي بأن املعلم هو من يحمل شعلة التربية الوضاءة توليه الدول جّل اهتمامها إعدادا وتدريبا 

 املمكن أن يكون هناك تعليم جيد دون وجود معلمين مخلصين ومؤهلين. وتطويرا ليقينها أنه ليس من 

م ألاجيال في يومه العالمي من خالل لقاء تربوي سنوي 
ّ
ز باملشاركة في الاحتفاء بمعل

ّ
ونوهت أن كلية التربية تعت

م العصر الرقمي، الذي
ّ
ة يختص بالرؤي شهد العام املاض ي لقاءه ألاول، ويشهد اليوم عامه الثاني املعّنون بمعل

م في العصر الرقمي، بمشاركة كوكبة من املتخصصين واملتخصصات في جلسات علمية ثرية بالنظريات 
ّ
حول املعل

م الذي شهد حضور أكثر من 
ّ
م واملتعل

ّ
متدربة من أنحاء  800واملمارسات وآليات توظيف املعرفة في واقع املعل

 اململكة في يومه ألاول. 

مت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة الفائزات بجائزة املعلمة وخالل فقرات الحفل، كر 

الرقمية، والفائزات بمسابقة بصمة ال تنس ى، والفائزات بمسابقة إلابداع الرقمي، وكذلك املتحدثين الرئيسين في 

http://www.aleqt.com/2016/10/28/article_1097813.html
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 مجموعة من ألاوراقجلسات امللتقى. وتم في امللتقى استقطاب سبعة خبراء في مجال التعليم الرقمي لعرض 

العلمية على مدار يومين باإلضافة إلى ثماني جلسات علمية مصاحبة، وذلك ضمن مساعي كلية التربية بجامعة 

ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن لالستفادة من الخبراء واملختصين واملعلمات في مجال دمج التقنية بالتعليم، وعرض 

 ومناقشة سبل تعميمها والاستفادة منها على أوسع نطاق. التجارب املحلية الرائدة في هذا املجال
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 م 2016 أكتوبر 26-هـ 1438 محرم 25األربعاء 

  "التحول الرقمي"ورشة لتدريب املعلمني والطالب على  17
، والذي نظمته كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت «ر الرقميمعلم العص»شهد امللتقى التربوي الثاني للمعلم 

 الفتا في حضور الورش 
ً
عبدالرحمن، ممثلة في قسم تقنيات التعليم في قاعة املؤتمرات بالجامعة أمس، إقباال

 التدريبية املصاحبة.

يبية في مجال التعليم ورشة تدر  17واستقطبت كلية التربية مدربات معتمدات من جميع مناطق اململكة لتقديم 

 من قبل املختصات واملهتمات باملجال التربوي من جميع أنحاء اململكة، 
ً
 كبيرا

ً
الرقمي، ووجدت هذه الورش تسجيال

 وكذلك الطالبات.

وقدمت املدربة يارا الحيدري مديرة إدارة برنامج التعليم إلالكتروني بعمادة التعليم إلالكتروني بجامعة ألاميرة نورة 

، وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز الحضور «الحضور إلالكتروني للمعلم»عبدالرحمن ورشة تدريبية بعنوان بنت 

إلالكتروني للمعلم، وتستهدف املعلمين وأعضاء هيئة التدريس، وتتلخص محاور الورشة في التعرف على أهمية 

لينكد »حضور املنهي من خالل تطبيق الحضور إلالكتروني للمعلم، استعراض أبرز التطبيقات املهنية، وتعزيز ال

 «.إن

ة إلى ، وتهدف هذه الورش«كتابي التفاعلي إلالكتروني»من جانبها، قدمت املدربة ثريا العيس ى ورشة عمل بعنوان 

اكساب املتدربات مهارة تصميم الكتب واملجالت والدروس، واستهدفت في هذه الورشة شاغالت الوظائف 

http://www.makkahnews.net/?p=4948431
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ورشة في شرح مفهوم تصميم الكتب إلالكترونية التفاعلية، مسميات الكتب التعليمية، وتتلخص محاور ال

إلالكترونية، أشكال الكتب إلالكترونية وطرق قراءتها، مميزات الكتاب إلالكتروني التفاعلي، تحميل البرنامج 

القوائم  ،وتثبيته على سطح الكمبيوتر، شرح واجهة البرنامج، إنشاء العناصر التفاعلية، إضافة فصول الكتاب

 النهائية لحقل العمل، وتصدير نشر الكتاب إلالكتروني.

، وتهدف هذه الورشة «2030الحوسبة السحابية في مدارس »كما قدمت املدربة مريم زريطان ورشة عمل بعنوان 

، وتستهدف في 2030إلى تحقيق رؤية الوطن وإيجاد مدارس تناسب وتواكب متطلبات عصر التقنية بحلول عام 

لورشة أعضاء هيئة التدريس واملعلمات والطالبات واملهتمات بدمج التقنية بالتعليم، وتدور محاور الورشة هذه ا

، إعداد 2030حول الحوسبة السحابية )مفهومها، نشأتها، مميزاتها(، برامج التخزين السحابي في مدارس 

 ج.ية ألاولى للبنات بصبيا كنموذالاستبيانات إلالكترونية، واستعرضت تجربة املدرسة السحابية في الثانو 

وقدمت املدربة عهود الطرير رئيسة قسم التدريب بعمادة التعليم إلالكتروني بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

ورشة تدريبية بعنوان انتاج واستخدام املصادر التعليمية، وتهدف الورشة إلى تعزيز الحضور إلالكتروني للمعلم، 

و هيئة التدريس، وتتلخص محاورها في استخدام املوارد و املصادر من أجل محتوى جاهز، وتستهدف املعلم وعض

 استخدام املوارد واملصادر من أجل إنشاء محتوى، وحقوق امللكية.

تصميم العروض التعليمية التفاعلية باستخدام »كما قدمت املدربة أسماء الحديثي ورشة تدريبية بعنوان 

، وهدف هذه الورشة استخدام املشغالت لتصميم الشرائح التفاعلية «PowerPointج في برنام Triggerمشغالت 

التعليمية في البوربوينت، واستهدفت فيها فئة املعلمات، وتدور محاور الورش في التعريف بالتصميم التفاعلي، 

 الخطوات الرئيسية للتصميم باستخدام املشغالت، وتصميم ألانشطة والاختبارات التفاعلية.
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شة إلى ، وتهدف هذه الور «التعليم التشاركي عبر جدار الويب»وقدمت املدربة عائدة العتيبي ورشة تدريبية بعنوان 

تمكين املتدربات من معرفة مفهوم التعليم التشاركي عبر جدار الويب ومناقشة خطط تطبيقية وتزويدهن باملهارات 

أعضاء هيئة التدريس واملعلمات والطالبات، وركزت في العلمية التطبيقية من واقع املمارسة، واستهدفت فيها 

محاورها على مفهوم التعليم التشاركي عبر جدار ويب، مناقشة الفرق بين التعليم التشاركي والتعليم التعاوني، 

أساليب وإجراءات تطبيق التعليم التشاركي عبر جدار الويب، إدراج امللفات على الجدار، ونشر جدار الويب على 

 ت التواصل ومشاركته مع آلاخرين.شبكا

، «التدريس الفعال باستخدام الفصول الافتراضية»في حين تقدمت املدربة خيرية الصبان بورشة تدريبية بعنوان 

استهدفت فيها أعضاء هيئة التدريس واملعلمات واملشرفات وطالبات التدريب العملي، وتناولت فيها عدة محاور، 

، التطبيق العملي الستخدام أدوات wiz iqإنشاء وتجهيز فصل افتراض ي في نظام  فعرفت بالفصول الافتراضية،

 ، ومبادئ التدريس الفعال باستخدام الفصول الافتراضية.wiz iqالفصل الافتراض ي 

ي من قبل املدربة م« استخدام ألاجهزة الذكية في تعليم ألاطفال وذوي إلاعاقة»وتم طرح ورشة تدريبية بعنوان 

التي استهدفت فيها معلمات الصفوف الدنيا ورياض ألاطفال والتربية الخاصة وطالبات التدريب امليداني العتيبي و 

 واملهتمات بالعملية التربوية بشكل عام.
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 م 2016 أكتوبر 27-هـ 1438 محرم 26الخميس 

 معلمة من جنران حتقق جائزة املعلمة الرقمية
Buttons Sharing dThisA 

Faceb to TwitterShare to Share 

بتعليم نجران املركز ألاول في جائزة املعلمة الرقمية في  12حققت املعلمة أمل صالح آل سلبع من املتوسطة 

ذلك ضمن امللتقى التربوي الثاني بعنوان "معلم العصر الرقمي" الذي نظمته التعليم العام على مستوى اململكة، و 

جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية التربية، وذلك حرصا منها على متابعة تجارب املعلمات الناجحة 

هن باستخدام اونفي توظيف برامج وتطبيقات الكترونية، وتفعيلها في عملية التدريس ودعم تفاعل الطالبات وتع

التقنية، وتوظيف استراتيجيات تدريسية حديثة، واستخدام التقنية لدعم عملية التعليم والتعلم، وتشجيع ذلك 

  من خالل تدشين جائزة املعلمة الرقمية. 

واستعرضت املعلمة أمل خالل امللتقى تقريرا وضحت فيه تجربتها في تفعيل التقنية في التعليم، وكيف واجهت 

، wiziqف التي مر بها التعليم باملنطقة العام املاض ي، وما عملته من تجربة الفصول الافتراضية عبر برنامج الظرو 

، والفصل املقلوب، وتحويل محتوى الدروس إلى تصاميم إنفوجرافيك وبثها schoologyواملنصة التعليمية 

فعلة تواصل الاجتماعية املعبر وسائل الللطالبات، وتفعيل العروض عبر برامج مختلفة، والتواصل مع الطالبات 

 بينهم.

فيما قدمت املعلمة نورة آل سرور من الابتدائية الخامسة بامللتقى ورشة عمل بعنوان "العروض التقديمية 

  الاحترافية" ضمن الفعاليات العلمية مللتقى معلم العصر الرقمي.

 ز عن فئة املعلمة في جائزة التعليم للتميز في دوراتهايذكر أن املعلمتين آل سلبع وآل سرور قد حققتا جائزة التمي

 السابقة.

http://makkahnewspaper.com/article/457438/البلد/معلمة-من-نجران-تحقق-جائزة-المعلمة-الرقمية
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 جامعة األمرية نورة ختتتم احتفاالتها باليوم الوطني

، حيث 86منذ اسبوع بمناسبة اليوم الوطني اختتمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن احتفاالتها اليومية 

أقامت عمادة شؤون الطالبات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن حفال برعاية معالي مديرة الجامعة الدكتورة 

هدى بنت محمد العميل ، وفي الحفل الخطابي ألقت مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل كلمة هنأت فيها 

ذا يومنا الوطني ه يوقالت: "يأتعب السعودي باليوم الوطني املجيد السادس والثمانين، القيادة الرشيدة والش

، هذه 2030العام ونحن جميعا نتهيأ لنقلة وطنية شاملة على كافة ألاصعدة وفق رؤية اململكة العربية السعودية 

الل ما وهبه هللا لهذه ألارض الرؤية التي ستمكن وطننا من تبوء مكانة رائدة على مستوى دول العالم وذلك من خ

املباركة من مقومات اقتصادية واجتماعية وجغرافية عديدة، وأضافت العميل :"لعلي أستذكر مقولة خادم 

هو أن تكون  2030والتي أكد من خاللها إن هدفه ألاول من إطالق رؤية اململكة  -حفظه هللا  -الحرمين الشريفين 

 في ا
ً
 إلى جنب مع بالدنا نموذجا ناجحا ورائدا

ً
لعالم. ونحن في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن نعمل جنبا

كافة املؤسسات التعليمية في الدولة للمساهمة في تحقيق هذه النقلة النوعية من خالل التطوير املستمر لبرامجنا 

ثم ألقت  يادة،ألاكاديمية وألانشطة البحثية والتأهيل الذي يضمن توافق مخرجات الجامعة مع تطلعات الق

الطالبة أمل الطوالة قصيدة وطنية بعنوان )الغد آلاتي(، تلى ذلك عمل انشادي بعنوان )جيل الرؤية( من تقديم 

طالبات مدارس جامعة ألاميرة نورة، ثم قدمت الطالبة الجامعية إشراق العمري )من ذوات الاحتياجات الخاصة( 

حضورا مثريا حيث شاهدن الحاضرات عرضا مرئيا  2030عودية للرؤية الس وكان  نبذة عن تجربتها وطموحها، 

عن الرؤية وخطط الجامعة لخدمة الرؤية من أجل غد مشرق، ثم قدمن طالبات معهد اللغة العربية للناطقات 

http://ien.sa/?q=node/4846
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بغيرها مشهدا حواريا حول نجاح اململكة العربية السعودية في موسم الحج، تاله عرض مرئي بعنوان )رؤية ووطن( 

م فريق الوسام من طالبات جامعة ألاميرة نورة، كما شاهدن الحاضرات عرضا مرئيا يبرز بطوالت رجال من تقدي

ألامن في الداخل وعلى الحدود، ثم محاورة شعرية بعنوان )أحب بالدي( من تقديم طالبات كلية املجتمع، ونشيد 

يت )رؤية صقر( من تقديم كلية العلوم )أرض السماء( بصوت الطالبة سارة الحويفر، وفي ختام الحفل انطلق أوبر 

  .وكلية الخدمة الاجتماعية

وعلى هامش الحفل تم استعراض ركن كلية التصاميم والفنون الذي تزّين بالرسومات الوطنية، والبطاقات 

 الجرافيكية، والعرض املرئي لتاريخ البالد وتأسيسها
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 م 2016 أكتوبر 9-هـ 1438 محرم 8 األحد

 جامعة األمرية نورة تدشن برنامج جتربة طالبة كلية اللغات األكادميية

 "برنامج تجربة طالبة كلية اللغات ألاكاديمية تدشين  تعتزم كلية اللغات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

CL Student Academic "   Experience  يعتبر من البرامج املساندة للعملية الاكاديمية في الكلية والتجربة الذي

الجامعية بشكل عام، ويأتي هذا البرنامج ملواكبة إعادة هيكلة الكلية والاقسام التعليمية الجديدة )قسم الترجمة، 

ستهدف هـ، وي1437/1438قسم اللغويات التطبيقية، ألادب إلانجليزي( في ثوبها الجديد للعام الجامعي 

طالبات كلية اللغات املستجدات تحديدا، لتزويدهن بتجارب عملية عن ألاساسيات الواجب معرفتها  البرنامج 

واستيعابها من خالل برنامج تدريبي مساند يتضمن سلسلة من ورش العمل، التي تتناول مهارات الدراسة ومهارات 

 يق النجاح ألاكاديمي في التخصصات العلمية.اللغة كالقراءة والكتابة والاستماع واملحادثة لضمان تحق
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 م 2016 أكتوبر 20-هـ 1438 محرم 19 الخميس

 كلية اللغات جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن يف حلتها اجلديدة

 

الرحمن نقلة نوعية في تاريخ مسيرتها التعليمية تكمن في  تشهد كلية اللغات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد     

هـ، وذلك 1438-1437استحداث وتطوير برامج أكاديمية تخصصية في مجال اللغات ألاجنبية الحية للعام الجامعي 

 لتصبح )كلية اللغات(، حيث تضم برامج أكاديمية حديثة 
ً
من خالل إعادة هيكلة )كلية اللغات والترجمة( سابقا

ف إلى تعليم وتعلم اللغات ألاجنبية من خالل تخصصات علمية دقيقة كتخصص الترجمة باللغتين إلانجليزية تهد

والفرنسية، و تخصص اللغويات التطبيقية، وكذلك تخصص ألادب إلانجليزي، والتي تصنف الكلية كأول كلية 

العلمية الدقيقة في مجال من نوعها على مستوى الجامعات السعودية تجمع تحت مظلتها جميع التخصصات 

 تعلم وتعليم اللغات ألاجنبية ومجال الترجمة.

وفي هذا إلاطار أكدت عميدة كلية اللغات الدكتورة حصة بنت عبدهللا الغدير بأن الكلية في تصورها املستقبلي      

 بط مخرجاتالجديد تمثل مسعى حثيث وجهود مشتركة بين الكلية ووكالة الجامعة للشؤون التعليمية نحو ر 

الكلية وبرامجها لتتوافق مع متطلبات سوق العمل التي تضعها الجامعة من ضمن أبرز أولوياتها للمساهمة في 

 تمكين املرأة السعودية للحصول على فرص وظيفية واعدة في املجتمع.

 بالجودةوحرصت الكلية على وضع خطط البرامج الجديدة تحت مجهر املراجعة ألاكاديمية والجهات املختصة 

والاعتماد ألاكاديمي بهدف بناء الخطط وفق متطلبات الاعتماد ألاكاديمي باململكة، وتحقيق هذه املتطلبات من 

البداية. كما استطلعت الكلية مرئيات جهات التوظيف املختلفة الحريصة على استقطاب خريجات اللغات 

تقريب بين مهارات ومكتسبات الخريجات والترجمة بالجامعات السعودية بهدف تحقيق تلك املتطلبات وال

 ومتطلبات سوق العمل املهنية واملهارية.

وكذلك تم عقد املقارنات املرجعية بين البرامج الجامعية الجديدة التي ستقدمها برامج كلية اللغات مع العديد      

، وربط املتبعة في تلك البرامج من البرامج الجامعية العاملية املماثلة بهدف استلهام التجارب واملمارسات املثلى

الكلية بالكليات املتخصصة في تعليم اللغات في املحيط العربي وإلاقليمي، لوضع الكلية وبرامجها في املكانة التي 

http://www.ien.sa/node/5074
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تليق بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وتحقيق أعلى قدر من التنافسية والتميز في ما تطرحه من برامج وما 

 اديمية تحت مظلة أقسامها العلمية.تقدمه من مبادرات أك

وقد عّبرت إدارة الكلية ممثلة بعميدتها الدكتورة حصة بنت عبدهللا الغدير عن عظيم امتنانها ملقام خادم       

الحرمين الشريفين على املوافقة السامية على إعادة هيكلة الكلية لتحقيق الغايات وألاهداف املرجوة التي أنشأت 

ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، كما أثنت على الدعم الكبير املقدم من معالي مديرة الجامعة من أجلها جامعة 

الدكتورة هدى بنت محمد العميل وسعادة وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية ألاستاذة الدكتورة نادرة بنت حمود 

ها بمقتض ى ادة الهيكلة وتنفيذ متطلباتاملعجل للكلية إلنجاح هذه املبادرة وفق توجيهات معالي وزير التعليم بشأن إع

 املوافقة السامية الكريمة.
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 م 2016 أكتوبر 23-هـ 1438 محرم 22 األحد

 جامعة األمرية نورة تطلق باقة من الدورات والورش يف كلية اجملتمع

رة نورة بنت عبدالرحمن باقة من الدورات التدريبية وورش العمل موزعة أطلقت كلية املجتمع في جامعة ألامي

على الفصل الدراس ي ألاول، و املنفذة من قبل ألاقسام التعليمية كل قسم على حسب تخصصه، حيث ينفذ 

ة، يقسم العلوم إلادارية خمس دورات هي : إلابداع والابتكار وريادة ألاعمال، السيرة الذاتية واملقابالت الشخص

.إلى تنمية املهارات 2030كيفية إلالقاء الصحيح في تقديم املشاريع، أسرار إلادارة الناجحة، الادخار برؤية 

لطالباتها؛ في حين يقدم قسم علوم الحاسب وتقنية املعلومات خمس دورات تخصصية في برامج الحاسب  املهنية 

 Pinnacle Studioإنتاج الفيديو باستخدام برنامج  ، تحرير و poster ،Dropbox  &google 3 drive آلالي وهي: 

10.5 ،How to work easier with google drive ،Adobe photoshop cs5  كما يقدم قسم العلوم والدراسات ،

ألاساسية أربع دورات هي: لغة العمل، الحوار الناجح، السلوك املنهي وأخالقياته، ألاخطاء الشائعة في اللغة 

 من خالل نخبة من أعضاء هيئة التدريس في كلية املجتمع.إلانجليزية، 

من خالل هذه الخطة التدريبية إلى دعم العملية التعليمية، والرفع من كفاءة الطالبات املهنية  وتأمل الكلية

 .الالزمة لسوق العمل. وستطرح الكلية باقة أخرى من الدورات التدريبية الفصل الدراس ي الثاني بمشيئة هللا تعالى
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ملتقى معلم العصر الرقمي جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن يلقى 
 جناحًا باهرًا و إقباالً كبريًا يف حضور الورش التدريبية املصاحبة

 

لمعلم "معلم العصر الرقمي" والذي نظمته كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد القى امللتقى التربوي الثاني ل

 في حضور 
ً
 كبيرا

ً
 و إقباال

ً
 باهرا

ً
الرحمن ممثلة في قسم تقنيات التعليم في قاعة املؤتمرات بالجامعة اليوم نجاحا

 الورش التدريبية املصاحبة.

ورشة تدريبية في مجال التعليم  17مناطق اململكة لتقديم  واستقطبت كلية التربية مدربات معتمدات من جميع

 من قبل املختصات واملهتمات باملجال التربوي من جميع أنحاء اململكة، 
ً
 كبيرا

ً
الرقمي، ووجدت هذه الورش تسجيال

 وكذلك الطالبات.

يرة لكتروني بجامعة ألامفقدمت املدربة يارا الحيدري مديرة إدارة برنامج التعليم إلالكتروني بعمادة التعليم إلا

نورة بنت عبد الرحمن ورشة تدريبية بعنوان " الحضور إلالكتروني للمعلم"، وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز 

الحضور إلالكتروني للمعلم، وتستهدف املعلمين وأعضاء هيئة التدريس، وتتلخص محاور الورشة في التعرف على 

ض أبرز التطبيقات املهنية، وتعزيز الحضور املنهي من خالل تطبيق أهمية الحضور إلالكتروني للمعلم، استعرا

 لينكد إن.

http://ien.sa/node/5128
http://ien.sa/node/5128
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ومن جانبها قدمت املدربة ثريا العيس ى ورشة عمل بعنوان " كتبي التفاعلي إلالكتروني"، وتهدف هذه الورشة إلى 

الوظائف اكساب املتدربات مهارة تصميم الكتب و املجالت والدروس، واستهدفت في هذه الورشة شاغالت 

التعليمية، وتتلخص محاور الورشة في شرح مفهوم تصميم الكتب إلالكترونية التفاعلية، مسميات الكتب 

إلالكترونية، أشكال الكتب إلالكترونية وطرق قراءتها، مميزات الكتاب إلالكتروني التفاعلي، تحميل البرنامج 

عناصر التفاعلية، إضافة فصول الكتاب، القوائم وتثبيته على سطح الكمبيوتر، شرح واجهة البرنامج، إنشاء ال

 النهائية لحقل العمل، وتصدير نشر الكتاب إلالكتروني.

، وتهدف هذه الورشة 2030كما قدمت املدربة مريم زريطان ورشة عمل بعنوان " الحوسبة السحابية في مدارس 

، وتستهدف في 2030ة بحلول عام إلى تحقيق رؤية الوطن وإيجاد مدارس تناسب وتواكب متطلبات عصر التقني

هذه الورشة أعضاء هيئة التدريس واملعلمات والطالبات واملهتمات بدمج التقنية بالتعليم، وتدور محاور الورشة 

، إعداد 2030حول الحوسبة السحابية )مفهومها، نشأتها، مميزاتها(، برامج التخزين السحابي في مدارس 

 ت تجربة املدرسة السحابية في الثانوية ألاولى للبنات بصبيا كنموذج.الاستبيانات إلالكترونية، واستعرض

في حين قدمت املدربة عهود الطرير رئيسة قسم التدريب بعمادة التعليم إلالكتروني بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد 

لكتروني الحضور إلاالرحمن ورشة تدريبية بعنوان " انتاج واستخدام املصادر التعليمية"، وتهدف الورشة إلى تعزيز 

للمعلم، وتستهدف املعلم وعضو هيئة التدريس، وتتلخص محاورها في استخدام املوارد واملصادر من أجل محتوى 

 جاهز، استخدام املوارد واملصادر من أجل إنشاء محتوى، وحقوق امللكية.

ة التفاعلية باستخدام كما قدمت املدربة أسماء الحديثي ورشة تدريبية بعنوان " تصميم العروض التعليمي

"، وهدف هذه الورشة استخدام املشغالت لتصميم الشرائح التفاعلية PowerPointفي برنامج  Triggerمشغالت 

التعليمية في البوربوينت، واستهدفت فيها فئة املعلمات، وتدور محاور الورش في التعريف بالتصميم التفاعلي، 

 غالت، وتصميم ألانشطة والاختبارات التفاعلية.الخطوات الرئيسية للتصميم باستخدام املش

"، واستهدفت فيها  STEMومن جانبها قدمت الدكتورة سوسن بشناق ورشة تدريبية بعنوان " التعليم للمستقبل 

 STEMجميع املهتمين بتطوير العملية التعليمية، وتناولت فيها املحاور آلاتية: مرتكزات التدريس بمدخل 
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، ومنهجية  STEM، كفايات املعلم و أدواره للتدريس بمدخل STEMيم وحدات مناهج وخصائصه، معايير تصم

 التكاملي.  STEMالتدريس و التقويم وفق 

وقدمت املدربة عائدة العتيبي ورشة تدريبية بعنوان " التعليم التشاركي عبر جدار الويب"، وتهدف هذه الورشة 

لتشاركي عبر جدار الويب ومناقشة خطط تطبيقية وتزويدهن إلى تمكين املتدربات من معرفة مفهوم التعليم ا

باملهارات العلمية التطبيقية من واقع املمارسة، واستهدفت فيها أعضاء هيئة التدريس و املعلمات و الطالبات، 

وركزت في محاورها على مفهوم التعليم التشاركي عبر جدار ويب، مناقشة الفرق بين التعليم التشاركي و التعليم 

التعاوني، أساليب وإجراءات تطبيق التعليم التشاركي عبر جدار الويب، إدراج امللفات على الجدار، ونشر جدار 

في حين تقدمت املدربة خيرية الصبان بورشة تدريبية بعنوان  الويب على شبكات التواصل ومشاركته مع آلاخرين.

 يها أعضاء هيئة التدريس و املعلمات و املشرفات" التدريس الفعال باستخدام الفصول الافتراضية"، استهدفت ف

وطالبات التدريب العملي، وتناولت فيها عدة محاور، فعرفت بالفصول الافتراضية، إنشاء وتجهيز فصل افتراض ي 

و مبادئ التدريس الفعال  ،  wiz iqالافتراض ي  ، التطبيق العملي الستخدام أدوات الفصلwiz iqفي نظام 

كما تقدمت املدربة ثريا العيس ى بورشة تدريبية تستهدف فيها شاغالت الوظائف  فتراضية.باستخدام الفصول الا 

تون إلى إكساب املدربات مهارة تصميم أفالم كر  وتهدف "،التعليمية بعنوان "برنامج الرسوم املتحركة الانفوجرافيك

عن الرسوم املتحركة،  وتدور محاورها حول إعطاء مقدمة  ،Goanimateتعليمية هادفة باستخدام موقع 

ومجاالت استخدامه، التعرف على واجهة املوقع وكيفية  Goanimateالتعريف باإلنفو جرافيك، ملاذا موقع 

 استخدامه.

ومن جانبها قدمت املدربة ليلى البيش ي ورشة تدريبية تستهدف فيها املشرفات التربويات واملعلمات والطالبات 

بناء الاتجاه  في ومهارات تسهمتهدف فيها تدريبي إلى تزويد املشاركات بمعارف بعنوان " التلعيب في التعليم"، و 

في هذه  تطبيق تلعيب التعليم، وتناولت وتوظيفها فيإلايجابي لديهن نحو مواكبة مستجدات التقنية في التعليم 

أنواع  ،تعلم باللعبوالالورشة محاور عدة ومنها: مفهوم التلعيب في التعليم، الفرق بين التلعيب في التعليم 

 لتطبيق التلعيب في التعليم. CLAS DOIOفي التعليم، واستخدام تطبيق  وأدوات التلعيبومكونات 
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وتم طرح ورشة تدريبية بعنوان "استخدام ألاجهزة الذكية في تعليم ألاطفال وذوي إلاعاقة" من قبل املدربة مي 

يب امليداني وطالبات التدر  والتربية الخاصة رياض ألاطفالو العتيبي والتي استهدفت فيها معلمات الصفوف الدنيا 

بالعملية التربوية بشكل عام، وتناولت فيها مفهوم التعليم املتنقل، ألاجهزة الذكية وخصائصها، توظيف  واملهتمات 

مي الرقألاجهزة الذكية في العملية التعليمية، إمكانية الوصول واستخدام ألاجهزة الذكية لذوي إلاعاقة، ألامن 

 .Ipadللطفل، وقدمت استعراض عملي لبعض تطبيقات 

( استهدفت فيها أعضاء Easy Classفي حين قدمت املدربة مريم العمري ورشة تدريبية بعنوان " املنصة التعليمية )

هيئة التدريس و املعلمات، وتهدف هذه الورشة إلى إنشاء فصول إلكترونية و إدارتها، وسلطت الضوء فيها على 

إنشاء الصف الرقمي في موقع  ،Easy Class طريقة تسجيل املعلمة في موقع ،Easy Classيزات املنصة التعليمية مم

Easy Class،  طريقة تسجيل الطالبات في موقعEasy Class، .كما قدمت  ومكونات الصف الرقمي و استخداماته

بعنوان " برنامج معلمة الصفوف ألاولية"،  الشنقيطي ورشة تدريبية والدكتورة أمامةالدكتورة منيرة الحريش ي 

 من ألاستاذة جنان أحمد من شركة تطوير، وألاستاذة ندى إسماعيل ممثلة الصفوف واستضافت الورشة
ً
 كال

 وأعضاء هيئةطالبة  200وزارة التعليم، كما استقبلت مالكات ومديرات املدارس، وحضر الورشة  ألاولية في

 .التدريس وطرق التدريس في قسم املناهج 

بية الرياضيات بورشة تدري وطالبات تخصصالتدريس  وأعضاء هيئةكما استهدفت املدربة أمل الرايقي املعلمات 

بعنوان " الحقيبة الرقمية للمفاهيم الرياضية"، والتي تهدف إلى إكساب املتدربات املهارات الالزمة إلعداد حقيبة 

يبة الرقمية للمفاهيم الرياضية، وكيفية تصميم أوراق عمل تفاعلية رقمية للمفاهيم الرياضية، وعّرفت فيها بالحق

 .Glogsterإلكترونية باستخدام برنامج 

" واستهدفت فيها ICTومن جانبها قدمت املدربة نورة آل سرور ورشة عمل بعنوان " العروض التقديمية الاحترافية 

وأعضاء هيئة تدريس وطالبات دراسات عليا،  كل من لديها اهتمام بالتعليم إلالكتروني وأدواته من معلمات

وسلطت الضوء فيها على التعرف على أحدث برامج العرض الاحترافية، التعرف على أدوات البرامج وإمكانياتها، 

 توضيح كيفية توظيف البرامج في العملية التعليمية، وإنشاء وتصميم مشروع باستخدام أحد البرامج.
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ورشة تدريبية بعنوان " الانفوجرافيك"، تناولت فيها التدريب العملي إلنشاء  وقدمت املدربة نورة أبو هالل

انفوجرافيك خاص باملتدربة، معرفة معايير الانفوجرافيك الصحيح والقدرة على اختيار نمطه، التعرف على 

ات ر محركألادوات الالزمة من مواقع وبرامج لعمل الانفوجرافيك، والتعرف على أفضل طرق البحث عن الصور عب

كما قدمت املدربة أسماء الحديثي دورة تدريبية بعنوان " برنامج نظام استجابة الطالب عبر الانترنت  البحث.

Socrative استهدفت فيها أعضاء هيئة التدريس و املعلمات، وذلك لتنمية مهاراتهن وقدراتهن في إعداد ألانشطة ،"

فيها مفهوم البرامج التفاعلية إلالكترونية، مفهوم تطبيق  التفاعلية و الاختبارات عبر إلانترنت، وتناولت

Socrative   ومزاياه، وإنتاج أنشطة تفاعلية من خالل تطبيقSocrative. 
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دشن "مر
ُ
كز اخلدمات البحثية" جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ت

 بوكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
تتطلع جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن لتكون منارة املرأة للمعرفة، ومتميزة بريادتها التعليمية وأبحاثها  

 العلمية لتسهم في بناء الاقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية.

للدراسات العليا والبحث العلمي تسعى من خالل تدشينها "مركز الخدمات البحثية" لخلق  لذا، فإن وكالة الجامعة

بيئة داعمة ومحفزة للبحث والنشر العلمي وذلك بتوفير الخدمات البحثية للباحثات والدارسات من أعضاء هيئة 

في  تحريري، والنشر العلميوالتدقيق اللغوي، الدعم ال الترجمة وتشملالتدريس وطالبات مرحلة الدراسات العليا 

املجالت العلمية املصنفة، من خالل التعاون مع شركات عاملية للدعم التحريري والنشر العلمي ومعاهد الترجمة 

والتدقيق اللغوي املعتمدة. باإلضافة إلى ذلك، ولالستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس يقدم مركز الخدمات 

ريس مميز من أعضاء هيئة التد فريق معوالدارسات بالتعاون  للباحثات تدريبية البحثية خدمات استشارية ودورات

 .توفير فرص استثمارية للجامعة مع البحثيةفي الجامعة مما يسهم في صقل الخبر ات العلمية وتنمية املهارات 

اسات ة الدر طلبات الباحثات من أعضاء هيئة التدريس وطالبات مرحل الستقبال فريقهويتطلع املركز بكامل 

 للرؤية والرسالة وألاهداف املنشودة. تحقيقا العليا
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جامعة "نورة " تدشن جائزة املعلمة الرقمية يف امللتقى الرتبوي الثاني 
 "معلم العصر الرقمي"

مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة هدى العميل دشنت الجامعة جائزة برعاية كريمة من معالي 

املعلمة الرقمية خالل انطالق فعاليات امللتقى التربوي الثاني "معلم العصر الرقمي" والذي نظمته كلية التربية على 

 مع اليوم العالمي 
ً
 للمعلم.مدار ثالثة أيام وذلك تزامنا

ة التربية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة أمامة الشنقيطي في بداية كلمتها ورحبت عميدة كلي

، وعميدات الكليات، واملتحدثون في الجلسات ووكيالت الجامعةالتي ألقتها بهذه املناسبة بمعالي مديرة الجامعة 

 ة، والطالبات.، وأعضاء الهيئتين التعليمية وإلاداريوالتربوياتالعلمّية، واملعلمات 

لذا  ها،لوتتفق على حاجتها  أهميتها،تجمع البشرية على  عظيمة،وقالت الدكتورة الشنقيطي بأن التعليم مهنة 

فقد وقّعت دول عديدة على التوصية املشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة ألامم املتحدة للتربية 

ملتعلقة بأوضاع املعلمين، مشيرة إلى أن الدول والشعوب في كافة وا 1966والعلم والثقافة )اليونسكو( في عام 

م في يوم مخصص من كل عام، امتنانا لجهوده في امليدان التربوي والتي 
ّ
أرجاء العالم تحرص على الاحتفاء باملعل

 لها.أدت إلى نهضة تربوية وتعليمية كبيرة يشهدها العالم ويشهد 

عداد إ اهتمامها:لم هو من يحمل شعلة التربية الوضاءة توليه الدول جّل وأضافت الدكتورة الشنقيطي بأن املع

وتدريبا وتطويرا ليقينها أنه ليس من املمكن أن يكون هناك تعليم جيد بدون وجود معلمين مخلصين ومؤهلين، 

م ألاجيال في يومه العالمي من خال
ّ
ز باملشاركة في الاحتفاء بمعل

ّ
ربوي سنوي ل لقاء تمنوهة إلى أن كلية التربية تعت

م العصر 
ّ
 الرقمي.شهد العام املنصرم لقاءه ألاول، ويشهد اليوم عامه الثاني املعّنون بمعل

وفي ختام كلمتها تقدمت الدكتورة الشنقيطي بخالص العرفان وجميل الامتنان ملقام خادم الحرمين الشريفين 

مقام ولي العهد صاحب السمو امللكي ألامير محمد  امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه هللا ورعاه ، وإلى

بن نايف آل سعود ، وإلى مقام ولي ولي العهد صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن سلمان آل سعود حفظهما هللا 
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و  على ما نعم به املنسوبات في هذه الجامعة من دعم ومساندة ، وإلى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيس ى، 

ي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل، ولسعادة مستشارة معالي مديرة الجامعة لكلية التربية الدكتورة ملعال

سهام الصويغ، ولسعادة وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى الوهيبي على دعمهم لهذا 

 ليم و املشرفة على امللتقى.ولسعادة الدكتورة حصة الشايع رئيسة قسم تقنيات التع امللتقى، 

وفي يوم افتتاح فعاليات امللتقى كرمت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة هدى العميل 

مي، وكذلك إلابداع الرق   بمسابقة تنس ى، والفائزاتالفائزات بجائزة املعلمة الرقمية، والفائزات بمسابقة بصمة ال 

 ي جلسات امللتقى.املتحدثين الرئيسين ف

وقد حصدت املعلمة أمل سلبع من املتوسطة الثانية عشرة بنجران املركز ألاول لجائزة املعلمة الرقمية،  

بشرى بو خضر من املتوسطة ألاولى بالجبيل ونوره الذويخ من الثانوية الثانية بالجبيل املركز الثاني،   واملعلمتين

أريج الثبيتي من مدارس واحة  املركز الثالث، واملعلمة  بشمال الرياض 120واملعلمة عايدة العتيبي" من الثانوية 

اض املركز بالري العلم ألاهلية بالرياض املركز الرابع، واملعلمة أسماء الحديثي من املتوسطة السادسة و الخمسين 

زينب البطاطي من ثانوية املركز السادس، و املعلمة  بجدة  171شيخة العتيبي" من الابتدائية  الخامس، واملعلمة 

د فطاني" من املتوسطة الرابعة بينبع املركز الثامن، واملعلمة تغري  واملعلمة هانية  ثول ألاولى تطوير املركز السابع،

املالكي من الثانوية الرابعة عشر بجدة املركز التاسع، واملعلمة أروى دبوان من مدارس واحة العلم ألاهلية بالرياض 

 .املركز العاشر

وفازت بمسابقة الابداع الرقمي الطالبات فهدة صالح النشمي وهيلة مساعد التمامي وشروق عبدالرحمن اليحيى 

وأبرار يحيى القحطاني وسارة منصور التركي من كلية التربية عن منتجهم بعنوان ) مكاني بينكم( ، كما فازت 

 الدكتورة منيرة الحريش ي. بمسابقة بصمة ال تنس ى الطالبة مالك عقاب العنزي عن استاذتها

كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الاستفادة من الخبراء واملختصين  وبما أنه من ضمن مساعي

عميمها ومناقشة سبل ت و عرض التجارب املحلية الرائدة في هذا املجال  واملعلمات في مجال دمج التقنية بالتعليم، 

نطاق، فقد تم استقطاب سبعة خبراء في مجال التعليم الرقمي لعرض مجموعة من  والاستفادة منها على أوسع

ألاوراق العلمية في هذا امللتقى وهم: الدكتور بدر الصالح من جامعة امللك سعود، و الدكتور مصطفى جودت 
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حمن بدالر أستاذ تكنولوجيا التعليم املشارك ومدير تطوير املحتوى الرقمي بجامعة امللك سعود، والدكتور ع

الزهراني رئيس قسم تقنيات التعليم بجامعة جدة، والدكتور هاشم الشرنوبي أستاذ تقنيات التعليم بكلية التربية 

بجامعة طيبة، والدكتورة هند الخليفة أستاذ تقنية املعلومات بكلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة امللك 

عليم املساعد بكليات الشرق العربي للدراسات العليا، سعود، والدكتور محمد شلتوت أستاذ تكنولوجيا الت

 عبد هللا آل محيا أستاذ تقنيات التعليم املساعد بجامعة امللك خالد.  والدكتور 

وفي ختام امللتقى تقدمت الدكتورة حصة الشايع رئيسة قسم تقنيات التعليم بكلية التربية واملشرفة على امللتقى 

لرقمي" بالشكر الجزيل ملعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل وللقيادات العليا التربوي الثاني "معلم العصر ا

كلية التربية الدكتورة أمامة الشنقيطي على دعمهن املتواصل إلنجاح هذا امللتقى، وألعضاء  بالجامعة ولعميدة

 نجاح تحقق.فريق العمل التعاونية على كل جهد بذل وكل  بروح عملنقسم تقنيات التعليم الالتي 

وذكرت الدكتورة الشايع بأن امللتقى حقق وبحمد هللا ألاهداف املأمولة منه في مواكبة املستحدثات التقنية في 

تفعيل الشراكة بين كلية التربية و املؤسسات التعليمية، و تشجيع التجارب املحلية الرائدة في مجال  التعليم، و 

 من جميع املختصات و املهتمات باملجال التربوي وكذلك دمج التقنية في التعليم، مشيرة إلى أنه و 
ً
 كبيرا

ً
جد تفاعال

الورش التدريبية  ، والقت1200حظيت أيام امللتقى بحضور كبير، وبلغ عدد املسجالت أكثر من  الطالبات، فقد

 فبلغ عدد املسجالت 
ً
 كبيرا

ً
 متدربة. 850إقباال

 علمية. ملصقات 8وعلمية مصاحبة  اتجلس 8وورشة تدريبية  17وعلى هامش امللتقى عقدت 
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 م 2016 أكتوبر 28-هـ 1438 محرم 27الجمعة 

مستشفى امللك عبداهلل جبامعة األمرية نورة ينظم ندوة حتديات الكشف 
 املبكر لسرطان الثدي يف السعودية

بدالعزيز الجامعي في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد نظم قسم الجراحة بمستشفى امللك عبدهللا بن ع

الندوة ألاولى للتوعية باليوم العالمي لسرطان الثدي  بالتعاون مع إلادارة التنفيذية للشؤون ألاكاديمية، الرحمن،

ملناقشة التحديات والنجاحات في فحص سرطان الثدي في اململكة، إلى جانب تسليط الضوء على البيانات 

مشاركات الندوة  وعكست الصحة السعودي حول سرطان الثدي. ألاخيرة الصادرة عن مجلس وإلاحصاءات

على مدى العقود القليلة القادمة أن تخضع عملية خاصة أنه يتوقع  مية نوعية،أه واملوضوعات التي طرحت

مع  والتعاملرعاية سرطان الثدي لتغيير عميق في زيادة أعداد املرض ى املشخصين مع برنامج الكشف املبكر، 

التي  جالتحديات التي تواجه الحملة الوطنية لفحص سرطان الثدي ومن املقرر أن تنشر توصيات الندوة والنتائ

مها قدمت الدكتورة  2016أكتوبر  25اء املوافق التي عقدت يوم الثالث وخالل الندوة توصل إليها فريق الخبراء.

الصماء، املشرف على البرنامج العلمي، عرضا تشجيعيا لتبني الفحيلي، استشاري جراحة وأورام الثدي والغدد 

معايير الجودة الالزمة لرعاية الثدي، وعرضت د. فاتن الطحان، مديرة البرنامج الوطني للكشف املبكر على سرطان 

د.  ساملساهم الرئي وناقشت نتائج أكثر من عشرة أعوام وتقديم التوصيات بناًء عليها. ومن جانبها طرحت الثدي،

يهية التعديالت على املبادئ التوج أم الخير أبو الخير، رئيس قسم أورام الكبار في مدينة امللك عبدالعزيز الطبية،

وتنفيذها في الشرق ألاوسط وشمال أفريقيا. وقدم ™(  NCCNالصادرة عن الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان )

،  بن عبدالعزيز الجامعيطبية بمستشفى امللك عبدهللاد. محمد الزوم، املدير التنفيذي املشارك للخدمات ال

ينطبق بشكل خاص على التصوير الطبي، الذي  عن الحد من للكشف عن سرطان الثدي باستخدام مناقشة

وقد  النساء اليافعات. ومن املتحدثين في البرنامج العلمي، د. نواف العتيبي، استشاري جراحة صدر تجميلية،

ما قد يطرأ على الصدر من  وف التي تخطر في أذهان النساء منلثدي، وأوضح املخاعلى أهمية جراحة ا أكد

الذين شاركوا في  تشوهات بسبب سرطان الثدي كما شجع على إجراء الفحوصات الالزمة. ومن بين الضيوف

يم، مؤسس ي جمعية زهرة لسرطان الثدي، ود. عصام مرشد، ود. هدى العبدالكر  أبرز  منالندوة د. مي الراشد، 

 في املجال. الاستشاريينمن أبرز 
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 م 2016 أكتوبر 29-هـ 1438 محرم 29األحد 

محلة سرطان الثدي يف جامعة األمرية نورة بنت  «احلياةأنتِ "حتت شعار 
 عبد الرمحن

حمن ممثلة بالكليات الصحية حملة تنظم وكالة الجامعة للشؤون الصحية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالر 

، وتأتي هذه الحملة تحت شعار " انت 2016أكتوبر  23سرطان الثدي، وذلك ملدة اسبوع ابتداًء من يوم ألاحد 

 الحياة " ضمن فعاليات وكالة الشؤون الصحية التوعوية بسرطان الثدي.

ورة نسرين العواجي أن إقامة هذه الحملة وذكرت رئيسة الحملة ورئيسة لجنة الشؤون الطالبية والتعليمية الدكت

يأتي ضمن برامج املسؤولية املجتمعية التي تهدف لرفع مستوى الوعي الصحي للمجتمع كما تهدف الحملة إلى 

خفض نسبة إلاصابة بسرطان الثدي ولتوضيح أهمية الكشف املبكر عن سرطان الثدي، مضيفة بأنه سيكون 

طة الانطالق وهي كلية الصحة وعلوم التأهيل إلى مكان الحملة في مركز هناك مسيرة لطالبات الجامعة من نق

خدمات الطالبات، وسيكون هناك محاضرات وأركان توعوية عن مسببات السرطان وسبل الوقاية منه ودور 

الكشف املبكر في الشفاء التام من املرض، وأوضحت العواجي بأن الجامعة ستستضيف البروفيسورة املتعافية 

العمودي، باإلضافة إلى بعض الجامعات وبعض الجمعيات املتخصصة من خارج الجامعة كجمعية زهرة  سامية

واملديرية العامة للشؤون الصحية وشركة عبد اللطيف جميل التي ستوفر العيادة املنتقلة للكشف املبكر تحت 

 شعار "طمنينا عنك".
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 م 2016 أكتوبر 29-هـ 1438 محرم 29األحد 

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تدشن املرحلة الثانية من برناجمها 
 التدريبي املكثف يف مهارات التحرير والكتابة الصحفية املتقدمة

ريبي لتددشنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة باإلدارة العامة لإلعالم املرحلة الثانية من البرنامج ا

املخصص ملنسقات ومنسوبات الوحدات إلاعالمية في  املكثف في مهارات التحرير والكتابة الصحفية املتقدمة

 الكليات والعمادات.

ساعة تطبيقية، بقيادة املدربة الاستاذة نوير بنت سليمان الشمري  36دورة تدريبية بواقع  12ويتكون البرنامج من 

 عالم والاتصال في جامعة الامام محمد بن سعود الاسالمية.عضو هيئة التدريس في كلية إلا 

ويأتي البرنامج التدريبي الذي يعد ألاول من نوعه ضمن الخطة التدريبية إلدارة إلاعالم في الجامعة وحرصا منها 

يم عملية ععلى تطوير منسوباتها في املجال إلاعالمي ملواكبة املستجدات السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة، ولتد

التواصل والاتصال الداخلي والخارجي، بما يتوافق مع رسالة الجامعة وأهدافها الريادية في العملية التعليمية 

 والتنموية.

املشرفة على إلادارة العامة لإلعالم في جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن، ان  هبينت الدكتورة الجوهرة الصقي 

موظفة ركز على املهارات ألاساسية في تحرير ألاخبار  25ألاولى والذي استفادت منه البرنامج التدريبي في مرحلته 

الصحفية، و تمكين املنسقات وموظفات اقسام إلاعالم في الجامعة من اتقان قوالب الكتابة والفروق بينها، كيفية 

امعية ت واملناسبات الجتوظيفها في تغطية فعاليات الجامعة املختلفة، التغطية الصحفية بأنواعها للفعاليا

والعمل امليداني الصحفي، إعداد التقارير الخاصة التي تعكس انجازات الجامعة ومنسوباتها في املجالين ألاكاديمي 

 . كيفية التعامل مع وسائل إلاعالموالاجتماعي فضال عن 

يغطي عدة التحرير الصحفي، وسواضافت الصقيه، ان البرنامج سيركز في املرحلة الثانية على املهارات املتقدمة في 

جوانب جديدة أبرزها: الحوارات الصحفية مع املسؤوالت والطالبات في الجامعة، استطالعات الرأي والتحقيقات 

املتنوعة التي تخدم مسيرة الجامعة الطموحة نحو الريادة العلمية والعملية، مع تطبيق على نماذج عملية من 
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يثة في تحرير وصياغة العناوين واملقدمات الاحترافية والاقتباس في املواد واقع عمل الجامعة، ألاساليب الحد

إلاعالمية، كتابة التقارير املبدعة وقواعد إخراج املواد الصحفية بالشكل النهائي ونشرها، مثمنة دور وسائل 

 املحلية في التواصل مع إلادارة والتفاعل مع منجزات الجامعة ومنسوباتها .  إلاعالم

ام حديثها توجهت الصقيه بالشكر ملعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل على كل ما تقدمه من دعم وفي خت

ومتابعة واهتمام لتطوير إدارة إلاعالم في الجامعة ومنسوباتها في سبيل الارتقاء بالعمل إلاعالمي للجامعة، وتحقيق 

مؤكدة أن الجامعة تسعى من خالل ادارة إلاعالم رسالة الجامعة في ريادة التعليم والتعلم وخدمة املجتمع، 

تجدات املجتمع املحلي على املس واهدافها، وإطالعلالستثمار ألامثل في وسائل إلاعالم املحلية للتعريف بالجامعة 

 عن املساهمة في نشر التوعية واملعرفة املتنوعة. والبحثية، فضال العلمية 
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 م 2016 توبرأك 30-هـ 1438 محرم 29األحد 

طالبات جامعة األمرية نورة حيققن املراكز األوىل باحلفل السنوي إلجناز 
  م2016السعودية لعام 

 

قانة" لطالبات جامعة ألاميرة نورة بنت 
ُ
شاركت الشركات الطالبية ألاربع سبلة، ابتكار التحويل، وتد )د.سن(، و"ت

ن بالحفل السنوي إلنجاز السعودية في مدينة جدة والذي أقيم برعاية نائب وكيل وزارة التعليم الدكتور عبد الرحم

الدكتور يحيى بن محمد بن علي الخبراني مدير عام التوجيه   عبدالرحمن بن محمد البراك وحضر نيابة عنه

 على فوزها باملركز ألاول كأفضل شركة وإلارشاد في وزارة التعليم، حيث تم تكريم الشركة الطالبية وتد )د.سن(

م وبهذا الفوز تأهلت الشركة للمشاركة 2016طالبية )فئة الجامعات( ببرنامج الشركة لريادة ألاعمال لعام 

قليمية إلنجاز العرب والتي ستقام في مملكة دولة في املسابقة إلا 14للتصفية النهائية للشركات الطالبية من 

طالبة  17م، ومما يجدر ذكره أن شركة وتد )د.سن( تتكون من 2016نوفمبر  23-21البحرين خالل الفترة من 

ومديرها التنفيذي الطالبة سارة النفيعي من كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

ملشرفة املتطوعة الاستاذ املساعد بكلية العلوم الدكتورة حصة القويز، وقد شاركت الشركة وتشرف على الشركة ا

 للمشكلة التي يعاني منها أصحاب ذوي الدخل املحدود في دفع التكاليف 
ً
بتصميم تطبيق الكتروني يوفر حال

ب طب ألاسنان الذين كخدمة مجتمعية؛ بطال   الباهظة لعالج ألاسنان عن طريق ربطهم باملجان أو بسعر رمزي 

 هم بحاجة إليجاد مرض ى للتطبيق عليهم

آلاف دوالر مقدمة من  10فريق )كلنا واحد( لفوزهم باملركز ألاول على املستوى إلاقليمي ومبلغ  كما تم تكريم 

دمة خأمواج فرح في الريادة الاجتماعية الذي يهتم بتقديم مشروع ل شركة كوكاكوال في املسابقة إلاقليمية لبرنامج

املجتمع برعاية مؤسسة كوكاكوال، ويهدف فريق )كلنا واحد( لرسم البسمة على وجوه ألطفال مرض ى السرطان 

من خالل جمع تبرعات الشعر الطبيعي وتوفير سيارات كهربائية عليها رسومات محببة لألطفال لنقلهم إلى غرف 

الخوف من نفوس ألاطفال، حيث تعمل قائدة  الفحص وكذلك توفير معاطف لألطباء عليها رسومات وألعاب إلزالة

طالبة من مختلف التخصصات بإشراف  19الفريق الطالبة صفية العبداللطيف من كلية إلادارة وألاعمال مع 

  املتطوعة الدكتورة عبير زهير ألاستاذ املساعد بكلية التربية.
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شركة طالبية على مستوى  أفضلئزة وبهذا تكون جامعة الاميرة نورة حصدت للمرة الثانية على التوالي جا

دولة. حيث فازت العام املاض ي شركة )تجلي(  14الجامعات باململكة وتتأهل للمشاركة باملسابقة إلاقليمية مع 

بلقب أفضل شركة طالبية على مستوى اململكة وشاركت باملسابقة إلاقليمية إلنجاز العرب التي أقيمت في سلطنة 

ميم تطبيق الكتروني يتم تحميله على أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام عمان، وتقوم فكرتها على تص

 
ً
ملشكلة تعاني منها الكثير من الفتيات في معرفة ألاماكن الترفيهية، والتعليمية،   ألايفون وألاندريود ليقدم حال

طبيق إلى ذلك يهتم التوالثقافية، والرياضّية املقدمة للنساء في منطقة الرياض بطريقة تقنية سهلة، إضافة 

باملسؤولية الاجتماعية فخصص إعالنات بأسعار رمزية لدعم ألاسر املنتجة ومراكز التطوع والجمعيات الخيرية 

 بالرياض.

برامج تدريبية عملية رائدة تركز على الاستعدادية املهنية والثقافة أّن برنامج إنجاز السعودية يقدم تجدر إلاشارة إلى 

 Junior Achievement®وورلدوايد  ألاعمال، ويعد امتداًدا ملؤسسة جونيور اتشيفمنت املالية وريادة 

Worldwide ا غير هادفة للربحية تم تأسيسها في الواليات املتحدة عام م 1919، وهي أكبر مؤسسة تعليمية عامليًّ

ى خالل برامج تقوم علوتتخصص في تدريب الطالب لسوق العمل وإطالق املشاريع الخاصة واملعرفة املالية من 

ا قرابة  ا في  11التجربة ونقل الخبرات العملية. ويبلغ عدد املستفيدين من برامجها حاليًّ  124ماليين طالب سنويًّ

 دولة.

 

 

 

 

 

 

 



150 

 م 2016 أكتوبر 31-هـ 1438 محرم 30اإلثنين 

مخسة أعوام... جامعة األمرية  دولة منذ 40يستقبل طالبات من أكثر من 
 نورة تقدم دورات تدريبية عرب معهد تعليم اللغة العربية

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

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

التطوير والجودة، حيث يتسم هذا املشروع بالتخطيط الدقيق املبني على دراسة الاحتياجات التدريبية لألعضاء، 

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

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

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

صة ات متخصالتدريبية املصنفة لثالثة مسارات ذات عالقة بالتخصص وتهدف هذه الدورات إلى تكوين مجموع

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

 بيت خبرة رائد وشامل لكافة متطلبات التخصص .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://ien.sa/node/5242
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من خالل املواقف، فمن خاللها تتعرف الطالبة على جوانب متعددة من الثقافة السعودية مثل : ألاماكن 

 التاريخية، وعادات الضيافة.

-Inst-non-arabic وملزيد 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 

ا يتوافق مع يمية بماملعهد التعل وتطوير برامجبرنامج الدبلوم، الذي يرتكز على أحدث الاستراتيجيات التدريسية، 

 مستجدات التخصص.
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 تدشني جائزة املعلمة الرقمية يف جامعة األمرية نورة
ورة لتربية بجامعة ألاميرة نبإشراف الدكتورة الجوهرة ألصقيه وبحضور الدكتورة أمامة الشنقيطي عميدة كلية ا

بنت عبد الرحمن، والدكتورة حصة الشايع رئيسة قسم تقنيات التعليم واملشرفة على امللتقى التربوي الثاني، 

 عن امللتقى التربوي الثاني    وعدد من الصحفيات، نظمت
ً
 صحفيا

ً
لذي ا” معلم العصر الرقمي” الجامعة مؤتمرا

هـ ويستمر ملدة ثالثة أيام، وذلك برعاية كريمة من معالي مديرة 1438محرم  23 الاثنينسيفتتح بمشيئة هللا يوم 

كلية التربية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة  واوضحت عميدةالجامعة الدكتورة هدى العميل. 

عة وتعّدها لتربية في الجامأمامة الشنقيطي بأن هذا امللتقى من أهم الفعاليات التربوية الدورية التي تعقدها كلية ا

عن ممارسات التعليم املثلى، وفي هذا العام تّم تسليط الضوء على  والكشف التربوي مناسبة لاللتحام بامليدان 

رؤية املعلم في العصر الرقمي، وقد حرص قسم تقنيات التعليم بكلية التربية على تقديم نموذج ناجح لتفعيل 

 القادمة.التقنية على جميع نماذج امللتقى 
ً
 وخارجيا

ً
 ليحتذى به في امللتقيات و الفعاليات داخليا

 من جميع املختصات و املهتمات باملجال التربوي حيث وصل عدد 
ً
 كبيرا

ً
وأضافت الشنقيطي بأن امللتقى القى تفاعال

 حتى آلان. كما س1200املسجالت أكثر من 
ً
 مطردا

ً
 وتسجيال

ً
 كبيرا

ً
لتقى يستضيف امل، والقت الورش التدريبية إقباال

نخبة من القادة التربويين واملعلمات املتميزات والتربويات الرائدات إضافة إلى املشاركة الفاعلة من الطالبات 

املعلمات في كلية التربية. ومن جانبها قالت رئيسة قسم تقنيات التعليم و املشرفة على امللتقى الدكتورة حصة 

العام هو متابعته لتجارب املعلمات الناجحة في توظيف التقنية في التعليم الشايع بأن أهم ما يميز امللتقى هذا 

http://rwifd.com/?p=257506
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 من قبل املعلمات، 
ً
 كبيرا

ً
وتشجيعها من خالل تدشين جائزة املعلمة الرقمية في التعليم العام والتي وجدت إقباال

 وفاق عدد املشاركات املئة مشاركة وسوف يكشف الحفل عن أسماء الفائزات إن شاء هللا.

فى بدر الصالح والدكتور مصط  ستطردت قائلة بأن جلسات اللقاء ستضم نخبة من املتحدثين ومنهم الدكتور وا 

جودت و الدكتور عبد الرحمن الزهراني و الدكتور هاشم الشرنوبي و الدكتورة هند الخليفة و الدكتور محمد 

ت العلمية املصاحبة و الورش شلتوت و الدكتور عبد هللا املحيا ، كما سيكون هناك مجموعة من الجلسا

التدريبية، كما ألقت الضوء على أهداف و محاور امللتقى و التعريف بجلسات امللتقى و الورش التدريبية والجلسات 

في مجال التعليم   جلسات علمية رئيسية يشارك فيها خبراء 4العلمية املصاحبة له، حيث سيحوي امللتقى على

ورشة تدريبية. هذا ويتميز امللتقى لهذا العام بمواكبته ملستحدثات  17ة، وجلسات علمية مصاحب 8الرقمي، و

التقنية في التعليم و تفعيل الشراكة بين كلية التربية و املؤسسات التعليمية والعمل الحثيث لتشجيع التجارب 

 الناجحة في امليدان التربوي لدمج التقنية في التعليم. 
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طالبات جامعة األمرية نورة حيققن املراكز األوىل باحلفل السنوي إلجناز 
 م2016السعودية لعام 

قانة”شاركت الشركات الطالبية ألاربع سبلة، ابتكار التحويل، وتد )د.سن(، و
ُ
نت لطالبات جامعة ألاميرة نورة ب” ت

بد الرحمن بالحفل السنوي إلنجاز السعودية في مدينة جدة والذي أقيم برعاية نائب وكيل وزارة التعليم الدكتور ع

الدكتور يحيى بن محمد بن علي الخبراني مدير عام التوجيه   عبدالرحمن بن محمد البراك وحضر نيابة عنه

د )د.سن( على فوزها باملركز ألاول كأفضل شركة وإلارشاد في وزارة التعليم، حيث تم تكريم الشركة الطالبية وت

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  17م، ومما يجدر ذكره أن شركة وتد )د.سن( تتكون من 2016نوفمبر  23-21لفترة من البحرين خالل ا

ومديرها التنفيذي الطالبة سارة النفيعي من كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

لشركة القويز، وقد شاركت ا وتشرف على الشركة املشرفة املتطوعة الاستاذ املساعد بكلية العلوم الدكتورة حصة

 للمشكلة التي يعاني منها أصحاب ذوي الدخل املحدود في دفع التكاليف 
ً
بتصميم تطبيق الكتروني يوفر حال

كخدمة مجتمعية؛ بطالب طب ألاسنان الذين   الباهظة لعالج ألاسنان عن طريق ربطهم باملجان أو بسعر رمزي 

 هم بحاجة إليجاد مرض ى للتطبيق عليهم

آلاف دوالر مقدمة من  10فريق )كلنا واحد( لفوزهم باملركز ألاول على املستوى إلاقليمي ومبلغ   تم تكريم كما

شركة كوكاكوال في املسابقة إلاقليمية لبرنامج أمواج فرح في الريادة الاجتماعية الذي يهتم بتقديم مشروع لخدمة 

( لرسم البسمة على وجوه ألطفال مرض ى السرطان املجتمع برعاية مؤسسة كوكاكوال، ويهدف فريق )كلنا واحد

من 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  19ة العبداللطيف من كلية إلادارة وألاعمال مع الفريق الطالبة صفي

 املتطوعة الدكتورة عبير زهير ألاستاذ املساعد بكلية التربية.
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وبهذا تكون جامعة الاميرة نورة حصدت للمرة الثانية على التوالي جائزة افضل شركة طالبية على مستوى 

دولة. حيث فازت العام املاض ي شركة )تجلي(  14مشاركة باملسابقة إلاقليمية مع الجامعات باململكة وتتأهل لل

بلقب أفضل شركة طالبية على مستوى اململكة وشاركت باملسابقة إلاقليمية إلنجاز العرب التي أقيمت في سلطنة 

بنظام  ي تعملعمان، وتقوم فكرتها على تصميم تطبيق الكتروني يتم تحميله على أجهزة الهواتف الذكية الت

 
ً
ملشكلة تعاني منها الكثير من الفتيات في معرفة ألاماكن الترفيهية، والتعليمية،   ألايفون وألاندريود ليقدم حال

والثقافية، والرياضّية املقدمة للنساء في منطقة الرياض بطريقة تقنية سهلة، إضافة إلى ذلك يهتم التطبيق 

سعار رمزية لدعم ألاسر املنتجة ومراكز التطوع والجمعيات الخيرية باملسؤولية الاجتماعية فخصص إعالنات بأ

 بالرياض.

برامج تدريبية عملية رائدة تركز على الاستعدادية املهنية والثقافة   تجدر إلاشارة إلى أّن برنامج إنجاز السعودية يقدم

، Junior Achievement Worldwide®املالية وريادة ألاعمال، ويعد امتداًدا ملؤسسة جونيور اتشيفمنت وورلدوايد 

ا غير هادفة للربحية تم تأسيسها في الواليات املتحدة عام  م وتتخصص في 1919وهي أكبر مؤسسة تعليمية عامليًّ

تدريب الطالب لسوق العمل وإطالق املشاريع الخاصة واملعرفة املالية من خالل برامج تقوم على التجربة ونقل 

ا قرابة الخبرات العملية. ويبلغ عد ا في  11د املستفيدين من برامجها حاليًّ  دولة.  124ماليين طالب سنويًّ
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 2030في إطار العمل الجاري لتطوير نماذج تمويل جديدة للمستشفيات وتماشًيا مع رؤية 

مستشفى امللك عبداهلل اجلامعي بالرياض ينهي هيكلة تكاليف الرعاية 
 الصحية

هيكل  ر أنهى مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن مشروع تطوي

، وأصبح جاهًزا للتنفيذ في املستشفى، 2015مفّصل لتكاليف الرعاية الصحية الذي انطلق منذ نهاية عام 

   .بالشراكة مع "برايس ووترهاوس كوبرز" الاستشارية، الرائدة في مجال احتساب تكاليف الرعاية الصحية

و عباة أنَّ هذه الخطوة تأتي في إطار العمل وأوضح املدير العام التنفيذي للمستشفى الدكتور أحمد بن محمد أب

التي أعلنها ألامير محمد بن  2030الجاري لتطوير نماذج تمويل جديدة للمستشفيات في اململكة، وتماشًيا مع رؤية 

سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، مبيًنا أنَّ هذا 

 -بمشيئة هللا–وع يرسخ مكانة مستشفى امللك عبدهللا الجامعي في طليعة مستشفيات اململكة، كما يمكنه املشر 

 حول طريقة تمويل وتنظيم الخدمات الصحية في اململكة
ً
   .من مواكبة التغيرات التي ستحدث مستقبال

رية في قطاع الرعاية الصحية وقال املشرف على املشروع روب هاكنال: "تواكب هذه الجهود عملية التحول الجا

ل هذا املشروع نموذًجا ُيحتذى به لتطوير هيكل تكاليف الرعاية الصحية، حيث تم تطبيق 
ّ
في اململكة، حيث يمث

  ."أفضل املمارسات العاملية، بوساطة فريق من الخبراء إلاقليميين والعامليين

 ة لتفاصيل تكاليف تقديم الرعاية للمرض ى،ويمثل تطوير هيكل احتساب تكاليف الرعاية الصحية نظرة متعمق

من خالل توفير إمكانية تخصيص التكاليف التي يلتزم املستشفى بتأمينها مثل الكادر الصحي من ألاطباء واملمرضات 

وألادوية وغرف العمليات والتكاليف العامة لتشغيل املستشفى لكل مريض على حدة ، ما يمكن املستشفى من 

   .الطرق ألاكثر فعالية، وخفض عوامل التفاوت في الرعاية الصحية وتعزيز جودة الرعايةتركيز الكوادر على 

https://mobile.sabq.org/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://mobile.sabq.org/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://mobile.sabq.org/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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وتضمن املشروع في مرحلته ألاولى تطوير إلامكانات في ألانظمة والبيانات واملوارد البشرية حول تكاليف الرعاية 

ر من دورات تدريبية شملت أكثالصحية والترميز الطبي في مستشفى امللك عبدهللا الجامعي، وتقديم ورش عمل و 

   .موظف من الطاقم الطبي وإلاداري من جميع املستويات 300

وبدأ البرنامج في مرحلته الثانية بتوفير برنامج إلكتروني مناسب لدعم املستشفى في تنفيذ أول دراسة لتكاليف 

م سوف يمكن للمستشفى من شهًرا من آلان، ومن ث 12إلى  9املرض ى، ومن املتوقع أن تستكمل الدراسة خالل 

 .أتمتة إطار تكاليف الرعاية الصحية والاستفادة من املعلومات الناتجة منه في عملية دعم التميز الطبي
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 م 2016 أكتوبر 9-هـ 1438 محرم 8 األحد

 ألقسام التعليمية الجديدةيأتي هذا البرنامج لمواكبة إعادة هيكلة الكلية وا

 جامعة األمرية نورة تدشن برنامج جتربة طالبة كلية اللغات األكادميية
تعتزم كلية اللغات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تدشين "برنامج تجربة طالبة كلية اللغات ألاكاديمية 

CL Student Academic  Experience اندة للعملية ألاكاديمية في الكلية، والتجربة "، الذي يعتبر من البرامج املس

الجامعية بشكل عام. ويأتي هذا البرنامج ملواكبة إعادة هيكلة الكلية وألاقسام التعليمية الجديدة )قسم الترجمة، 

هـ. ويستهدف البرنامج 1438/ 1437قسم اللغويات التطبيقية وألادب إلانجليزي( في ثوبها الجديد للعام الجامعي 

ات كلية اللغات املستجدات تحديًدا؛ لتزويدهن بتجارب عملية عن ألاساسيات الواجب معرفتها واستيعابها طالب

من خالل برنامج تدريبي مساند، يتضمن سلسلة من ورش العمل، التي تتناول مهارات الدراسة ومهارات اللغة، 

 يمي في التخصصات العلمية.كادكالقراءة والكتابة والاستماع واملحادثة؛ لضمان تحقيق النجاح ألا

كما يسعى البرنامج إلى تكوين تجربة أكاديمية تكاملية، تساعد على تمكين الطالبات من استثمار التجربة الجامعية  

بشكل هادف في ألانشطة البحثية والطالبية املتنوعة. ويتكون البرنامج من حزمة من ورش العمل التي تتناول 

بل.. من؟ وكيف؟"، "ألامانة العلمية وسرقة امللكية الفكرية"، "املنح الصيفية"، موضوعات، مثل "رائدات املستق

"مكتبة اللغات واحة املعرفة والاكتشاف" و"الترجمة رحلة بين الثقافات". وسيتم إقامة ورش العمل للبرنامج 

ية، وتعزيز ية ألاكاديماملشار إليه بما يتناسب مع أوقات الفراغ للطالبات املستجدات؛ ليتسنى للكلية رفد العمل

سبل التواصل مع الطالبات، واكتشاف مواهبهن؛ وذلك لرعايتها لتحقيق التميز في مستوى املخرجات التعليمية 

 واستثمارها.

 

 

 

 

 

https://sabq.org/pQWqyM
https://sabq.org/pQWqyM
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 م 2016 أكتوبر 14-هـ 1438 محرم 13 الجمعة

 بالمعلوماتية والمهتمون والباحثون األكاديميون بينهم شخص 300بحضور 

 "توجهات حتليل البيانات الكبرية".. لقاء تعريفي جبامعة األمرية نورة

 ،استضافت كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الخبيرة العاملية "ريتا سالم" 

: نات الكبيرة( في لقاء بعنوان: التوجهات الرئيسية في مجال تحليل البياgartnerنائب رئيس ألابحاث في شركة )

شخص منهم عدد من ألاكاديميين والباحثين، وممثلي شركات:  300وتجاَوَز عدد الحضور  التقنيات وألادوات.

ت الكبيرة، باإلضافة إلى عدد من طالبات كلية علوم )سداد، علم، تمكين، موهبة(، واملهتمات بمجال تحليل البيانا

 الحاسب واملعلومات.

وأكدت الخبيرة "ريتا" أن البيانات الضخمة هي الجيل القادم من الحوسبة؛ من خالل مسح وتحليل البيانات؛ 

اصة؛ ب آلالي خمشيرة إلى أهمية البيانات الكبيرة والحاجة املاّسة لها في عاملنا اليوم وفي قطاع ألاعمال والحاس

 يصل إلى 
ً
 ضئيال

ً
مقارنة باملعلومات التي تشكل  %10حيث إنها تتألف من املعلومات املنظمة والتي تشكل جزءا

 الباقي غير املنظمة.

 أن البيانات غير املنظمة والتي تأتي على شكل مقطع فيديو أو 
ً
وأضافت أنه من املعروف في قطاع التقنية عموما

من كامل بيانات مؤسسة  %80 -على ألاقل-نماذج ثالثية ألابعاد على سبيل املثال، تشكل  صورة أو مقطع صوتي أو 

أو شركة ما. ومن املمكن أن يكون الهدف ألاساس ي من التركيز على البيانات الكبيرة هو اكتشاف أنماط مكررة 

كاء ر فرص أكثر أمام الشر لألعمال باستخدام أدوات ذكية الستقصاء املعلومات والتحليالت، باإلضافة إلى توفي

 لكسب إيرادات أكبر.

جدير بالذكر أن الخبيرة العاملية "ريتا سالم" متخصصة في كتابة وتقديم الاستشارات للمؤسسات في مجاالت 

 واستراتيجية في قطاع 
ً
توجهات السوق، واختيار وتقييم الباعة، وأفضل املمارسات لجعل التحليالت أكثر انتشارا

 املعلومات.

 

https://sabq.org/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%A8%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
https://sabq.org/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%A8%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
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 م 2016 أكتوبر 15-هـ 1438 محرم 14 سبتال

 بالجودة والشمولية لكافة الجوانب األكاديمية واإلدارية واالجتماعية تتسم

 نورة جبامعة اخلاصة االحتياجات ذوات خدمات مركز من مستفيدة  98

مركز الخدمات املساندة وبرنامج الوصول الشامل في  فتاة من ذوات الاحتياجات الخاصة بخدمات 98استفادت 

وتخصص مركز الخدمات املساندة في دعم منسوبات الجامعة  معة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن.جا كلية التربية في

ويقدم املركز خدمات نوعية تتسم  هيئة تدريس أو عضو هيئة إدارية. من ذوات إلاعاقة سواء كانت طالبة أو عضو 

 والاجتماعية والتقنية، حيث يستند املركز على ب ألاكاديمية وإلادارية والنفسيةوالشمولية لكافة الجوان بالجودة

أحدث املمارسات والبراهين البحثية واملعايير الدولية بما يساهم في دمج هذه الفئات وتمكينهن من خدمة أنفسهن 

 واملجتمع.

ركز )الخدمات املساندة(، ويستهدف تجهيز البيئة التقنية ويأتي برنامج الوصول الشامل كمركز متخصص مكمل مل

 لتوفير كافة أنواع
ً
ذوات الدعم واملساندة ل واملكانية ملرافق الجامعة ومبانيها وفق أحدث املعايير املعتمدة دوليا

دف تهيئة هوالذي يست -الهندس ي أو البنائي-ويهدف املركز إلى تطوير ثالثة جوانب وهي الجانب إلانشائي  إلاعاقة.

 البيئة العمرانية من حيث توفير كافة التسهيالت الالزمة لتنقل مستخدمي الكراس ي املتحركة.

ويهدف الجانب التقني إلى تهيئة البيئة التقنية لتمكين ذوات إلاعاقة لالستفادة من الخدمات إلالكترونية املتاحة 

والوصول ملحتويات املصادر الرقمية في املكتبات على موقع الجامعة، مثل استخدام النظام ألاكاديمي للتسجيل 

والبحث في مواقع الشبكة العنكبوتية، باإلضافة إلى تنمية مهارات ذوات إلاعاقة؛ لتوظيف التقنيات التكنولوجية 

وتدريبهن ملواكبة التطورات في املجال للتمكن من طباعة الواجبات والحصول على الرخصة الدولية لقيادة 

 .ICDLالحاسب آلالي

ويهدف الجانب إلاداري املنهي إلى تثقيف وتنمية مهارات الكادر ألاكاديمي وإلاداري للمساهمة بدورهن في توفير 

 املساندة ألاكاديمية وإلادارية بما يتوافق مع احتياجات كل طالبة.

https://sabq.org/4579m2
https://sabq.org/4579m2
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د الورش ويسعى هذان املركزان إلى توعية منسوبات الجامعة بكيفية التعامل مع هذه الفئات من خالل عق

 ملعايير برنامج الوصول الشامل، وعقد الشراكات مع املؤسسات 
ً
التدريبية والتثقيفية وتهيئة البيئة الجامعية وفقا

 وإلاقليمي والعالمي.  املعنية بخدمات ذوي إلاعاقة على املستوى املحلي 

 من الخدمات ألاكاديمية منها التواصل واملتابعة الدائمة 
ً
للطالبات من قبل مشرفات املركز ويقدم املركزان عددا

املختصات، والتنسيق مع إدارات وكليات وعمادات الجامعة لتلبية احتياجات الطالبات، والتواصل مع أعضاء 

، توفير مواصالت للتنقل بين الكليات ومرافق الجامعة 
ً
 لحل مشكالت الطالبات أكاديميا

َ
هيئة التدريس الكترونيا

فأة بدل إلاعاقة لطالبات ذوات إلاعاقة، وإصدار بطاقة دخول وخروج من جميع عند الحاجة، ومتابعة صرف مكا

بوابات الجامعة، وإصدار بطاقة دخول مرافق عند الحاجة، والتوعية والتثقيف، وذلك بتفعيل ألايام العاملية 

 لذوي إلاعاقة.
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 م 2016 أكتوبر 17-هـ 1438 محرم 16 اإلثنين

 دورة تدريبية 12مخصص لمنسقات ومنسوبات الوحدات اإلعالمية ويتكون من 

"جامعة نورة" تدشن املرحلة الثانية من برناجمها التدريبي املكثف يف 
 مهارات التحرير

يبي لبرنامج التدر دشنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة باإلدارة العامة لإلعالم، املرحلة الثانية من ا

املكثف في مهارات التحرير والكتابة الصحفية املتقدمة املخصص ملنسقات ومنسوبات الوحدات إلاعالمية في 

  الكليات والعمادات.

ساعة تطبيقية، بقيادة املدربة ألاستاذة نوير بنت سليمان الشمري  36دورة تدريبية بواقع  12ويتكون البرنامج من 

  ي كلية إلاعالم والاتصال في جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية.عضو هيئة التدريس ف

يأتي البرنامج الذي يعد ألاول من نوعه ضمن الخطة التدريبية إلدارة إلاعالم بالجامعة وحرًصا منها على تطوير 

عملية التواصل  عيممنسوباتها في املجال إلاعالمي ملواكبة املستجدات السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة، ولتد

 ي العملية التعليمية والتنموية.والاتصال الداخلي والخارجي، بما يتوافق مع رسالة الجامعة وأهدافها الريادية ف

وذكرت الدكتورة الجوهرة الصقيه، املشرفة على إلادارة العامة لإلعالم في الجامعة، أن البرنامج في مرحلته ألاولى 

ركز على املهارات ألاساسية في تحرير ألاخبار الصحفية ، وتمكين املنسقات  موظفة 25والذي استفادت منه 

وموظفات أقسام إلاعالم في الجامعة من إتقان قوالب الكتابة والفروق بينها، كيفية توظيفها في تغطية فعاليات 

ي، إعداد داني الصحفالجامعة املختلفة، التغطية الصحفية بأنواعها للفعاليات واملناسبات الجامعية والعمل املي

 عن كيفية 
ً
التقارير الخاصة التي تعكس إنجازات الجامعة ومنسوباتها في املجالين ألاكاديمي والاجتماعي فضال

  التعامل مع وسائل إلاعالم .

وأضافت "الصقيه" أن البرنامج سيركز في املرحلة الثانية على املهارات املتقدمة في التحرير الصحفي ، وسيغطي 

انب جديدة أبرزها: الحوارات الصحفية مع املسؤوالت والطالبات في الجامعة، استطالعات الرأي عدة جو 

والتحقيقات املتنوعة التي تخدم مسيرة الجامعة الطموحة نحو الريادة العلمية والعملية، مع تطبيق على نماذج 

 واملقدمات الاحترافية والاقتباس فيعملية من واقع عمل الجامعة، ألاساليب الحديثة في تحرير وصياغة العناوين 

املواد إلاعالمية، كتابة التقارير املبدعة وقواعد إخراج املواد الصحفية بالشكل النهائي ونشرها، مثمنة دور وسائل 

https://sabq.org/y8cXTx
https://sabq.org/y8cXTx
https://sabq.org/y8cXTx
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  إلاعالم املحلية في التواصل مع إلادارة والتفاعل مع منجزات الجامعة ومنسوباتها .

ملديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل على كل ما تقدمه من دعم  وفي ختام حديثها توجهت الصقيه بالشكر 

ومتابعة واهتمام لتطوير إدارة إلاعالم في الجامعة ومنسوباتها في سبيل الارتقاء بالعمل إلاعالمي للجامعة، وتحقيق 

إلاعالم  رسالة الجامعة في ريادة التعليم والتعلم وخدمة املجتمع، مؤكدة أن الجامعة تسعى من خالل إدارة

لالستثمار ألامثل في وسائل إلاعالم املحلية للتعريف بالجامعة وأهدافها، وإطالع املجتمع املحلي على املستجدات 

 عن املساهمة في نشر التوعية واملعرفة املتنوعة.
ً
 العلمية والبحثية، فضال
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 م 2016 أكتوبر 3-هـ 1438 محرم 2 اإلثنين

اب الرأي "جامعة األمرية نورة 
ّ
 "تستضيف خنبة من اإلعالميني وكت

استضافت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن جمًعا من إلاعالميين من صحفيين ومذيعين وكّتاب رأي. وبدأ 

 لهم تحيات مدير الجامعة اللقاء باجتماع مع وكيل الجامعة الدكتور صالح املزعل الذي رح
ً
ب بالضيوف ناقال

الدكتورة هدى العميل، مشيًرا إلى ضرورة تقوية العالقة بين الجامعة ووسائل إلاعالم، وتوسيع نطاقات الاتصال 

وأكد املزعل ضرورة أخذ املعلومة من مصدرها، وتفنيد الشائعات، مفيًدا بأن  .لنشر املعلومة الصحيحة الدقيقة

ا  جامعة ألاميرة ا مفتوًحا لكل املخلصين. ثم شاهد الجميع عرًضا مرئيًّ
ً
نورة ليست حصًنا منيًعا، بل صرًحا عمالق

حول الجامعة. وقد تم استعراض مهام إلادارة العامة لإلعالم وأهدافها وأبرز منجزاتها، ثم فتح مدير العالقات 

 .العامة خالد اليمني املجال لألسئلة

حلة عبر الحافلة ملشاهدة مرافق الجامعة، وشاهد الجميع في غرفة تحكم ألامن وانطلق الوفد إلاعالمي في ر 

والسالمة كيف يمكن ضبط الحركة املرورية واملخالفات عبر الكاميرات املنتشرة في شوارع الجامعة وممراتها 

لة عبر لقوا في رحومداخلها باستثناء أماكن الطالبات، ثم انتقل الجميع إلى غرفة التحكم لقطار الجامعة، ثم انط

ا، ثم  القطار الذي ُيَعدُّ من أميز املرافق في الجامعة. وانتقل الوفد إلى النادي الرجالي، الذي يعتبر منتجًعا صحيًّ

املعتمد في املكتبة،  (ASRS) املكتبة املركزية التي أبهرتهم بضخامتها وتقنيتها العالية ونظام التخزين والاسترجاع آلالي

تكنولوجية( عالية في تقنية التخزين آلالي، ويتكون من مجموعة متنوعة من أنظمة التحكم وهو ذو كفاءة )

ا من مواقع تخزين محددة وفي ختام الجولة شكر إلاعالميون منظمي  .بالكمبيوتر لتخزين واسترجاع الكتب تلقائيًّ

سمعوه من إنجازات تصبُّ في  الجولة في جامعة ألاميرة نورة مبدين إعجابهم بما شاهدوه من طراز عمراني، وما

 .صالح الوطن املعطاء في املقام ألاول 

http://www.slaati.com/2016/10/02/p622105.html
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 م 2016 أكتوبر 27-هـ 1438 محرم 26الخميس 

  معلمة من جنران حتقق جائزة املعلمة الرقمية على مستوى اململكة

 
بتعليم نجران املركز ألاول في جائزة املعلمة الرقمية في التعليم  12ة أمل صالح سلبع من املتوسطة حققت املعلم

على مستوى اململكة ، وذلك ضمن امللتقى التربوي الثاني بعنوان )معلم العصر الرقمي( والذي نظمته جامعة   العام

ا منها على متابعة تجارب املعلمات الناجحة في حرصً   ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية التربية ، وذلك

وتفعيلها في عملية التدريس ودعم تفاعل الطالبات وتعاونهن باستخدام   توظيف برامج وتطبيقات إلكترونية

التقنية ، و توظيف استراتيجيات تدريسية حديثة واستخدام التقنية لدعم عملية التعليم والتعلم وتشجيع ذلك 

هذا وقد استعرضت ال سلبع خالل امللتقى تقرير وضحت فيه تجربتها  زة املعلمة الرقمية.من خالل تدشين جائ

في تفعيل التقنية في التعليم ، وكيف واجهت الظروف اللي مر بها التعليم باملنطقة العام املاض ي ، وما قامت به 

والفصل املقلوب وتحويل محتوى   schoologyواملنصة التعليمية   wiziqمن تجربة الفصول الافتراضية عبر برنامج 

الدروس إلى تصاميم انفوجرافيك وبثها للطالبات ، وتفعيل العروض عبر برامج مختلفة والتواصل مع الطالبات 

الجدير بالذكر أن ال سلبع حققت جائزة التميز عن فئة املعلمة في املفعلة بينهم .عبر وسائل التواصل الاجتماعية 

  وتعد من املعلمات املتميزات على مستوى املنطقة.جائزة التعليم للتميز ، 

http://alraynews.net/wp-content/uploads/2016/10/IMG_6873.jpg
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 م 2016 أكتوبر 2-هـ 1438 محرم 1 األحد

 محلة تعريفية للطالبات املستجدات يف جامعة األمرية نورة

news/595168.html-https://www.watny1.com/community 

 

 

 م 2016 أكتوبر 5-هـ 1438 محرم 4 األربعاء

بفقرات مميزة جلنود  " 86اليوم الوطني "جامعة األمرية نورة .. حتتفل بـ 
 الوطن

ودي بحضور مدير الجامعة أقامت جامعة ألامير نورة بنت عبدالرحمن اليوم حفل بمناسبة اليوم الوطني السع

الدكتورة / هدى العميل والعديد من منسوبات الجامعة وذكرت مدير الجامعة بأن الوطن يستثمر في أبنائنا 

 لتحقيقها.ويقدم لهم الكثير ونحن نعيش اليوم على خطة تحول لرؤية جديدة ونسعى 

ن م ية والعروض املقدمة من الطالباتوقد تقسم الحفل للعديد من الانشطة والفعاليات ومنها القصائد الوطن

 .فقرات الحفل املميزة هذا العام فقرة مميزة اهداها طالبات جامعة نورة إلى الجنود البواسل في مختلف القطاعات

 

 

 

 

https://www.watny1.com/community-news/595168.html
https://www.watny1.com/community-news/596584.html
https://www.watny1.com/community-news/596584.html
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 م 2016 أكتوبر 10-هـ 1438 محرم 9 االثنين

 مرية نورة تدشن برنامج جتربة طالبة كلية اللغات األكادمييةجامعة األ

 

 برنامج تجربة طالبة كلية اللغات ألاكاديمية“ تدشين   تعتزم كلية اللغات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

CL Student Academic ”   Experience ة لية والتجربالذي يعتبر من البرامج املساندة للعملية الاكاديمية في الك

الجامعية بشكل عام، ويأتي هذا البرنامج ملواكبة إعادة هيكلة الكلية والاقسام التعليمية الجديدة )قسم الترجمة، 

هـ، ويستهدف 1437/1438قسم اللغويات التطبيقية، ألادب إلانجليزي( في ثوبها الجديد للعام الجامعي 

عملية عن ألاساسيات الواجب معرفتها  ، لتزويدهن بتجاربطالبات كلية اللغات املستجدات تحديدا البرنامج 

واستيعابها من خالل برنامج تدريبي مساند يتضمن سلسلة من ورش العمل، التي تتناول مهارات الدراسة ومهارات 

 اللغة كالقراءة والكتابة والاستماع واملحادثة لضمان تحقيق النجاح ألاكاديمي في التخصصات العلمية.

لبرنامج إلى تكوين تجربة أكاديمية تكاملية تساعد على تمكين الطالبات من استثمار التجربة الجامعية كما يسعى ا

بشكل هادف في ألانشطة البحثية والطالبية املتنوعة، ويتكون البرنامج من حزمة من ورش العمل التي تتناول 

، ” فيةاملنح الصي”، و” امللكية الفكرية ألامانة العلمية وسرقة”، و” رائدات املستقبلمن؟ وكيف؟“موضوعات مثل 

، وسيتم إقامة ورش العمل للبرنامج ” الترجمة رحلة بين الثقافات”، و” مكتبة اللغات واحة املعرفة والاكتشاف”و

املشار إليه بما يتناسب مع أوقات الفراغ للطالبات املستجدات ليتسنى للكلية رفد العملية الاكاديمية وتعزيز سبل 

 مع الطالبات واكتشاف مواهبهن لرعايتها لتحقيق التميز في مستوى املخرجات التعليمية واستثمارها.التواصل 

 

 

 

 

 

 

https://www.watny1.com/community-news/599721.html
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 م 2016 أكتوبر 13-هـ 1438 محرم 12 الخميس

 جامعة األمرية نورة تستضيف اخلبرية العاملية ريتا

كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن أمس ألاول الخبيرة العاملية ريتا  استضافت

( في لقاء بعنوان ) التوجهات الرئيسية في مجال تحليل البيانات gartnerسالم نائب رئيس ألابحاث في شركة )

يميين والباحثين، وممثلي شركات )سداد، شخص من ألاكاد 300الكبيرة: التقنيات وألادوات( ، بحضور أكثر من 

ِعلم، تمكين، موهبة(، واملهتمات بمجال تحليل البيانات الكبيرة، باإلضافة الى عدد من طالبات كلية علوم الحاسب 

  واملعلومات.

وأكدت الخبيرة ريتا أن البيانات الضخمة هي الجيل القادم من الحوسبة وذلك من خالل مسح وتحليل البيانات، 

، حيث مش
ً
يرة ألهمية البيانات الكبيرة والحاجة املاسة لها في عاملنا اليوم وفي قطاع ألاعمال والحاسب آلالي خاصة

مقارنة باملعلومات والتي تشكل الباقي غير  %10أنها تتألف من املعلومات املنظمة التي تشكل جزءا ضئيال يصل إلى 

  املنظمة.

لتقنية أن البيانات غير املنظمة التي تأتي على شكل مقطع فيديو أو صورة وأفادت ريتا أنه من املعروف في قطاع ا

من كامل بيانات مؤسسة أو  %80أو مقطع صوتي أو نماذج ثالثية ألابعاد على سبيل املثال، تشكل على ألاقل 

ة لألعمال كرر شركة ما، ومن املمكن أن يكون الهدف ألاساس ي من التركيز على البيانات الكبيرة هو اكتشاف أنماط م

باستخدام أدوات ذكية الستقصاء املعلومات والتحليالت باإلضافة إلى توفير فرص أكثر أمام الشركاء لكسب 

 إيرادات أكبر.

 

 

 

 

 

https://www.watny1.com/general-news/602032.html
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 م 2016 أكتوبر 15-هـ 1438 محرم 14 السبت

اجناز السعودية عرب برنامج  "فكرة"جامعة األمرية نورة حتتضن حفل 
 طالبة 64مبشاركة 

news/604016.html-https://www.watny1.com/general  

 

 

 م 2016 أكتوبر 20-هـ 1438 محرم 19 الخميس

 

 .. محلة للتوعية بسرطان الثدي يف جامعة األمرية نورة "أنت احلياة " 

news/607093.html-.watny1.com/communitywwwhttps:// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.watny1.com/general-news/604016.html
https://www.watny1.com/community-news/607093.html
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 م 2016 أكتوبر 27-هـ 1438 محرم 26الخميس 

 إعالن أمساء الفائزات بـ)جائزة املعلمة الرقمية(

 

ة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، اليوم )جائزة املعلمة الرقمية(، خالل دشنت مدير 

 الذي نظمته كلية التربية على مدار ثالثة أيام، ت” معلم العصر الرقمي“انطالق فعاليات امللتقى التربوي الثاني 
ً
زامنا

  جامعية.مع اليوم العالمي للمعلم في مركز املؤتمرات باملدينة ال

وكرمت مديرة الجامعة الفائزات بجائزة املعلمة الرقمية، وكانت املعلمة أمل سلبع من املتوسطة الثانية عشرة 

بنجران قد حصدت املركز ألاول لجائزة املعلمة الرقمية، واملعلمتان بشرى بوخضر من املتوسطة ألاولى بالجبيل 

بشمال الرياض  120كز الثاني، واملعلمة عايدة العتيبي من الثانوية ونورة الذويخ من الثانوية الثانية بالجبيل املر 

املركز الثالث، واملعلمة أريج الثبيتي من مدارس واحة العلم ألاهلية بالرياض املركز الرابع، واملعلمة أسماء الحديثي 

بجدة  171دائية من املتوسطة السادسة والخمسين بالرياض املركز الخامس، واملعلمة شيخة العتيبي من الابت

املركز السادس، واملعلمة زينب البطاطي من ثانوية ثول ألاولى تطوير املركز السابع، واملعلمة هانية فطاني من 

املتوسطة الرابعة بينبع املركز الثامن، واملعلمة تغريد املالكي من الثانوية الرابعة عشرة بجدة املركز التاسع، 

 ة العلم ألاهلية بالرياض املركز العاشر.واملعلمة أروى دبوان من مدارس واح

 

 

 

 م 2016 أكتوبر 27-هـ 1438 محرم 26الخميس 

جامعة األمرية نورة تدشن جائزة املعلمة الرقمية يف امللتقى الرتبوي 
 "معلم العصر الرقمي"الثاني 

news/609743.html-.com/culturalhttps://www.watny1 

 

 

 

https://www.watny1.com/community-news/609178.html
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 م 2016 أكتوبر 18-هـ 1438 محرم 17 الثالثاء

دورة يف مهارات التحرير والكتابة  12جامعة نورة تدشن املرحلة الثانية لـ
  الصحفية

ة باإلدارة العامة لإلعالم املرحلة الثانية من البرنامج التدريبي دشنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثل

املكثف في مهارات التحرير والكتابة الصحفية املتقدمة املخصص ملنسقات ومنسوبات الوحدات إلاعالمية في 

ئة ساعة تطبيقية، بقيادة املدربة عضو هي 36دورة تدريبية بواقع  12الكليات والعمادات ويتكون البرنامج من 

 التدريس في كلية إلاعالم والاتصال في جامعة الامام محمد بن سعود الاسالمية املدربة نوير الشمري .

ويأتي البرنامج التدريبي الذي يعد ألاول من نوعه ضمن الخطة التدريبية إلدارة إلاعالم في الجامعة وحرصا منها 

 ت السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة ، ولتدعيمعلى تطوير منسوباتها في املجال إلاعالمي ملواكبة املستجدا

بما يتوافق مع رسالة الجامعة وأهدافها الريادية في العملية  عملية التواصل والاتصال الداخلي والخارجي،

  التعليمية والتنموية.

أنه  جوهرة الصقيةوبينت املشرفة على إلادارة العامة لإلعالم في جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة ال

موظفة وركز على املهارات ألاساسية في تحرير ألاخبار الصحفية  25استفاد من البرنامج التدريبي في مرحلته ألاولى 

، و تمكين املنسقات وموظفات اقسام إلاعالم في الجامعة من اتقان قوالب الكتابة والفروق بينها، كيفية توظيفها 

ني بأنواعها للفعاليات واملناسبات الجامعية والعمل امليدا تلفة، التغطية الصحفيةفي تغطية فعاليات الجامعة املخ

الصحفي، إعداد التقارير الخاصة التي تعكس انجازات الجامعة ومنسوباتها في املجالين ألاكاديمي والاجتماعي فضال 

  عن كيفية التعامل مع وسائل إلاعالم .

رحلة الثانية على املهارات املتقدمة في التحرير الصحفي ، وسيغطي عدة وأضافت الصقيه أن البرنامج سيركز في امل

http://www.alraidiah.com/archives/512178
http://www.alraidiah.com/archives/512178
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جوانب جديدة أبرزها: الحوارات الصحفية مع املسؤوالت والطالبات في الجامعة، استطالعات الرأي والتحقيقات 

 عملية مناملتنوعة التي تخدم مسيرة الجامعة الطموحة نحو الريادة العلمية والعملية، مع تطبيق على نماذج 

واقع عمل الجامعة، ألاساليب الحديثة في تحرير وصياغة العناوين واملقدمات الاحترافية والاقتباس في املواد 

إلاعالمية، كتابة التقارير املبدعة وقواعد إخراج املواد الصحفية بالشكل النهائي ونشرها، مثمنة دور وسائل إلاعالم 

  ل مع منجزات الجامعة ومنسوباتها .املحلية في التواصل مع إلادارة والتفاع

وتوجهت الصقيه بالشكر ملعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل على كل ما تقدمه من دعم ومتابعة واهتمام 

لجامعة وتحقيق رسالة ا لتطوير إدارة إلاعالم في الجامعة ومنسوباتها في سبيل الارتقاء بالعمل إلاعالمي للجامعة،

م والتعلم وخدمة املجتمع، مؤكدة أن الجامعة تسعى من خالل ادارة إلاعالم لالستثمار ألامثل في في ريادة التعلي

وسائل إلاعالم املحلية للتعريف بالجامعة واهدافها، وإطالع املجتمع املحلي على املستجدات العلمية والبحثية، 

 فضال عن املساهمة في نشر التوعية واملعرفة املتنوعة.
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 م 2016 أكتوبر 18-هـ 1438 محرم 17 ثاءالثال

  دورة تدريبية 12ومنسوبات الوحدات اإلعالمية ويتكون من  لمنسقات مخصص
تدشن املرحلة الثانية من برناجمها التدريبي املكثف يف  "جامعة نورة"

 مهارات التحرير

 

نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة باإلدارة العامة لإلعالم، املرحلة الثانية من البرنامج التدريبي دشنت جامعة ألاميرة 

املكثف في مهارات التحرير والكتابة الصحفية املتقدمة املخصص ملنسقات ومنسوبات الوحدات إلاعالمية في 

 الكليات والعمادات.

قية، بقيادة املدربة ألاستاذة نوير بنت سليمان الشمري ساعة تطبي 36دورة تدريبية بواقع  12ويتكون البرنامج من 

 عضو هيئة التدريس في كلية إلاعالم والاتصال في جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية.

يأتي البرنامج الذي يعد ألاول من نوعه ضمن الخطة التدريبية إلدارة إلاعالم بالجامعة وحرًصا منها على تطوير 

إلاعالمي ملواكبة املستجدات السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة، ولتدعيم عملية التواصل  منسوباتها في املجال

 والاتصال الداخلي والخارجي، بما يتوافق مع رسالة الجامعة وأهدافها الريادية في العملية التعليمية والتنموية.

م في الجامعة، أن البرنامج في مرحلته ألاولى وذكرت الدكتورة الجوهرة الصقيه، املشرفة على إلادارة العامة لإلعال 

موظفة ركز على املهارات ألاساسية في تحرير ألاخبار الصحفية ، وتمكين املنسقات  25والذي استفادت منه 

وموظفات أقسام إلاعالم في الجامعة من إتقان قوالب الكتابة والفروق بينها، كيفية توظيفها في تغطية فعاليات 

ة، التغطية الصحفية بأنواعها للفعاليات واملناسبات الجامعية والعمل امليداني الصحفي، إعداد الجامعة املختلف

http://sofaraa.net/archives/145994
http://sofaraa.net/archives/145994
http://sofaraa.net/archives/145994
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 عن كيفية 
ً
التقارير الخاصة التي تعكس إنجازات الجامعة ومنسوباتها في املجالين ألاكاديمي والاجتماعي فضال

 التعامل مع وسائل إلاعالم .

رحلة الثانية على املهارات املتقدمة في التحرير الصحفي ، وسيغطي أن البرنامج سيركز في امل” الصقيه“وأضافت 

عدة جوانب جديدة أبرزها: الحوارات الصحفية مع املسؤوالت والطالبات في الجامعة، استطالعات الرأي 

والتحقيقات املتنوعة التي تخدم مسيرة الجامعة الطموحة نحو الريادة العلمية والعملية، مع تطبيق على نماذج 

ملية من واقع عمل الجامعة، ألاساليب الحديثة في تحرير وصياغة العناوين واملقدمات الاحترافية والاقتباس في ع

املواد إلاعالمية، كتابة التقارير املبدعة وقواعد إخراج املواد الصحفية بالشكل النهائي ونشرها، مثمنة دور وسائل 

 مع منجزات الجامعة ومنسوباتها . إلاعالم املحلية في التواصل مع إلادارة والتفاعل

وفي ختام حديثها توجهت الصقيه بالشكر ملديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل على كل ما تقدمه من دعم 

ومتابعة واهتمام لتطوير إدارة إلاعالم في الجامعة ومنسوباتها في سبيل الارتقاء بالعمل إلاعالمي للجامعة، وتحقيق 

التعليم والتعلم وخدمة املجتمع، مؤكدة أن الجامعة تسعى من خالل إدارة إلاعالم  رسالة الجامعة في ريادة

لالستثمار ألامثل في وسائل إلاعالم املحلية للتعريف بالجامعة وأهدافها، وإطالع املجتمع املحلي على املستجدات 

 عن املساهمة في نشر التوعية واملعرفة املتنوعة.
ً
 العلمية والبحثية، فضال
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 م 2016 أكتوبر 27-هـ 1438 محرم 26الخميس 

مبشاركة سبعة خرباء يف جمال التعليم الرقمي جامعة األمرية نورة دشنت 
معلم العصر "جائزة املعلمة الرقمية يف ختام امللتقى الرتبوي الثاني 

 «الرقمي

لتربية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة أمامة بنت محمد الشنقيطي أن أوضحت عميدة كلية ا

أهم ما يميز امللتقى التربوي الثاني لهذا العام هو متابعته لتجارب املعلمات الناجحة في توظيف التقنية في التعليم 

 من قبل املعلماتوتشجيعها من خالل تدشين جائزة املعلمة الرقمية في التعليم العام والتي 
ً
 كبيرا

ً
، وجدت إقباال

 مشاركة. 100وفاق عدد املشاركات 

وأضافت خالل حوار معها أنه تم وضع آليه الختيار الفائزات بهذه الجائزة، حيث تم اختيارهن وفق معايير علمية 

التابع للجمعية الدولية  -T- NETSالفئة الخاصة باملعلمين  –مستوحاة من املعايير الدولية لدمج التقنية في التعليم 

 ألامريكية لتكنولوجيا التعليم.

« ميمعلم العصر الرق»وكانت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن قد اختتمت فعاليات امللتقى التربوي الثاني 

مته كلية التربية بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم، حيث تم إكمال عرض ألاوراق العلمية ملجموعة من
ّ
 الذي نظ

املختصين البارزين في مجال التعليم الرقمي والذين استقطبتهم كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن 

 لتقديم أحدث التقنيات وإلاستراتيجيات التعليمية واملوضوعات البحثية الحديثة واملهمة.

التطبيقات »عة طيبة في ورقته العلمية فتطرق الدكتور هاشم الشرنوبي أستاذ تقنيات التعليم بكلية التربية بجام

ل تقنيات إلى الابتكارات املتالحقة في مجا« التعليمية لتقنية الروبوت وتوظيفها في دعم ألادوار التربوية للمعلمين

الذكاء الاصطناعي، ومجال تقنيات املعلومات والاتصاالت والحاسوب والعلوم ذات الصلة، وكذلك التجارب 

 املتعددة ألنسنة آلا
ً
الت التقنية الحديثة، ودمج السلوكيات الاجتماعية في آلاالت وألاجهزة الرقمية املتطورة، مبّينا

 بعد آخر، وقد أسهم ذلك في ظهور العديد من التطبيقات التقنية املتطورة، والتي من بينها 
ً
أنها تتضح وتنمو يوما

 .Robot Technologyتقنية الروبوت 

http://sofaraa.net/archives/146224
http://sofaraa.net/archives/146224
http://sofaraa.net/archives/146224
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الكثير من املهتمين بمجال التعليم بصفة عامة، ومجال تقنيات التعليم على وجه وأضاف الدكتور الشرنوبي أن 

الخصوص، يتوقعون من منظور متفائل أن تقنيات الروبوت سوف تؤدي عند اعتبار استخدامها في التعليم إلى 

ربوية؛ مما امهم التتغيير أدوار املعلمين، وكذلك تطوير أدائهم، ومساعدتهم إلى حد كبير على القيام بواجباتهم ومه

سوف يؤدي في النهاية إلى ظهور نمط جديد من التعليم في عصر جديد من عصور التقنيات التعليمية واملعلوماتية، 

 إلى املزايا وإلامكانات والتطبيقات التي سوف يتيحها استخدام 
ً
يمكن أن يطلق عليه عصر املعلم الروبوت، مشيرا

يشارك الروبوت املعلم في الشرح ويعمل بمثابة مساعد وداعم له في أداء الروبوت في التعليم، حيث يمكن أن 

 أدواره التعليمية داخل الفصول وخارجها.

 من التطبيقات والاستخدامات للروبوت في مساعدة املعلمين، 
ً
كما شملت الورقة العلمية للدكتور الشرنوبي عددا

 وتقدم بنموذج مقترح لذلك. وبعض ألاسس واملبادئ والنظريات التربوية ذات العالقة،

في حين عرضت الدكتورة هند الخليفة أستاذ تقنية املعلومات بكلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة امللك 

( في التعليم: التقنيات وألابحاث والتوجهات Makerspacesمساحة الصّناع )»سعود ورقة علمية تحت عنوان 

( وبأنها مكان يجتمع فيه أناس وخبراء يجمعهم اهتمام Makerspace، عّرفت فيها مساحة الصانع )«املستقبلية

مشترك في مجال الحاسب أو إلالكترونيات أو الفنون والحرف اليدوية وغيرها لتنفيذ مشاريع ذات نفع عام أو 

عة تخاص، موضحة أن املساحات تركز على التعلم من خالل املمارسة في بيئة اجتماعية والتعلم املشترك بدافع امل

وتطوير الذات، كما تتوفر فيها ألادوات والتجهيزات الالزمة للقيام بإنجاز املشاريع وتقديم نشاطات متنّوعة لألعضاء 

 مثل الدورات والورش التعليمية.

وأبانت الخليفة أن مساحات التصنيع بصورتها الحالية بدأت قرابة العقد من الزمن وتم توظيفها بكفاءة في 

، مستعرضة بعض التجارب العاملية وإلاقليمية واملحلية في «اصنعه بنفسك»ت لتعزيز مفهوم املدارس والجامعا

 توظيف مساحة الصانع في العملية التعليمية.

ومن جانبه تناول الدكتور محمد شلتوت أستاذ تكنولوجيا التعليم املساعد بكليات الشرق العربي للدراسات العليا 

الين وناجحين في العملية  املهارات التي يجب أن يتمتع بها كل معلم ومعلمة حتى يصبحوا معلمين رقميين فعَّ

 فيها عن عدة تساؤالت مثل «مهارات معلم العصر الرقمي»التعليمة، وذلك ضمن ورقة علمية تحت عنوان 
ً
، مجيبا
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،  م ليكون التقنيات الحديثة التي تحتاجها العملية التعليمة، أهم املهارات التي يجب أن يتمتع بها املعل
ً
معلما رقميا

 وكيفية اكتساب هذه املهارات.

فقد أشار الدكتور شلتوت إلى أن املعلم يواجه العديد من التحديات في عصر العالم الرقمي وعلى رأس هذه 

التحديات املطالبة بإعداد جيل يحاكي مجتمع املعرفة، ولديه القدرة على مواكبة املتغّيرات التكنولوجية املتجددة 

 أنه على املعلم اكتساب العديد من املهارات لكي يكون عامل
ً
 وكيفية التعامل معها بشكل آمن واحترافي، موضحا

ً
يا

 يمكنه التعامل مع هذه التقنيات بشكل ميسر ويستفيد منها في العملية التعليمية إليصال املعلومات 
ً
 رقميا

ً
معلما

حيا أستاذ تقنيات التعليم املساعد بجامعة امللك خالد بطريقة مبسطة للتالميذ كما طرح الدكتور عبد هللا آل م

جسر الفجوة بين طالب الجيل الرقمي واملمارسات التربوية التقليدية من »في ورقته العلمية التي تحمل عنوان 

توصيات إجرائية لكل من مدير املدرسة واملعلم لتنفيذ معايير تقنيات « مدخل املعايير لدى مدير املدرسة واملعلم

 إلى أن هذه املعايير صادرة عن الجمعية الدولية لتقنيات التربية ا
ً
لتعليم لدى كل من مدير املدرسة واملعلم، منّوها

«ISTE.» 

وأوضح الدكتور آل محيا أن هذه املعايير تضمنت في نسختها ملدير املدرسة خمسة معايير وهي قيادة مدير املدرسة 

لرقمي، التميز في املمارسة املهنية، التحسين الشامل، واملواطنة الرقمية، لرؤية مشتركة، ثقافة التعلم في العصر ا

م الطالب وإبداعهم، تصميم 
ّ
 تضمنت في نسختها لدى املعلم خمسة معايير وهي تيسير وتحفيز تعل

ً
 أنها أيضا

ً
مضيفا

الرقمي،  ي العصر وتطوير ممارسات تعلم وتقييم للطالب تواكب العصر الرقمي، تقديم أنموذج للعمل والتعليم ف

 تشجيع وتقديم أنموذج املواطنة الرقمية، واملشاركة في النمو والقيادة املهنية.

 أربع جلسات علمية مصاحبة شارك فيها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومنسوبي 
ً
وُعقدت أيضا

ة بأوراق عمل ذات صلة بمحاور إلاشراف التربوي واملعلمات وطالبات الدراسات العليا من مختلف مناطق اململك

شارك الدكتور محمد عسيري وألاستاذة سمر  21امللتقى ألاربعة. ففي محور مستحدثات تقنية داخل فصل القرن 

تحليل محتوى عينة من فيديوات تعليم الرياضيات واللغة العربية املقدمة في قناة »الفائز بورقة عمل بعنوان 

 ، وألاستاذة شوع الهديان بورقة عمل«ملعايير العامة للتصميم وإلانتاج الجيد)عين دروس( إلالكترونية في ضوء ا

تجربة استخدام نظام إدارة التعلم كالسيرا في الحد الجنوبي من وجهة نظر املعلمات والطالبات: دراسة »بعنوان 
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عملية ورها في تطوير الواقع وآفاق املنصات املفتوحة ود»، وألاستاذة نجالء إيشان بورقة عمل بعنوان «استطالعية

، وقامت الفائزتان باملركز الثاني املعلمة نورة الذويخ وبشرى بو خضر والفائزة باملركز الثالث املعلمة «التعليمية

 عائدة العتيبي بعرض تجاربهن.

في حين شارك مجموعة من املتحدثين بأوراق عمل في محور مهارات معلم العصر الرقمي، فشاركت ألاستاذة يارا 

إطار مرجعي مقترح لكفايات التعلم إلالكتروني للمعلمين واستطالع أولي ملستوى »الحيدري بورقة عمل بعنوان 

إضاءات حول أهمية التعليم »، والدكتورة مضاوي الراشد بورقة عمل بعنوان «الجاهزية وفق إلاطار املقترح

علمة علمة أريج الثبيتي والفائزة باملركز الخامس امل، وعرضت الفائزة باملركز الرابع امل«الرقمي ملعلمة رياض ألاطفال

 أسماء الحديثي تجربتهما.

تعّرف ال»وطرق تعليمية حديثة فشارك فيه ألاستاذة فاطمة العتين بورقة عمل بعنوان  استراتيجياتأما محور 

ق بجذب ألاطفال ما بين 
ّ
راسية في املدارس سنوات داخل الفصول الد 8-6على دور تكنولوجيا التعليم في ما يتعل

، «الحقيبة الرقمية للمفاهيم الرياضية»، وألاستاذة أمل الرايقي بورقة عمل بعنوان «الابتدائية السعودية

أثر تطبيق برنامج تقني تفاعلي للتعليم بالترفيه داخل الفصل على »وألاستاذة علوية منقل بورقة عمل بعنوان 

السادسة املعلمة شيخة العتيبي والفائزة السابعة املعلمة زينب بطاطي ، وعرضت الفائزة «ألاداء التعليمي للطالبات

 تجربتهما.

راف برنامج إلاش»وشارك في محور تجارب ناجحة في توظيف التقنية ألاستاذة عناية القبلي بورقة عمل بعنوان 

 Elements 4 dأثر استخدام تقنية »، وألاستاذة نورة العنقاوي بورقة عمل بعنوان «إلالكتروني )الدرة(

، كما عرضت الفائزة الثامنة املعلمة هانية «في تدريس مقرر الكيمياء للمرحلة الثانوية بمكة املكرمة Hologramو

 فطاني والفائزة التاسعة املعلمة تغريد املالكي والفائزة العاشرة املعلمة أروى دبوان تجربتهن.

ية ية ذات العالقة بمحاور امللتقى، حيث تم قبول ثمانوأتيحت في امللتقى فرصة للباحثات لعرض ملصقاتهن العلم

ملصقات علمية تناقش موضوعات بحثية مختلفة قدمت خاللها املعلومات وألافكار بطريقة مختصرة ومبتكرة، 

، «SymbalooEDUنموذج بيئة تعلم شخصية عبر موقع »فشاركت ألاستاذة خيرية القحطاني بملصق علمي بعنوان 

 The Impact of Whiteboard Animation Video on»الخضير وهالة العميري بامللصق العلمي  وألاستاذتان جيهان
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ESL Learners Motivation » دور الوسائط التفاعلية في تحسين سلوك »، وألاستاذة مودة الصبان بامللصق العلمي

تقويم »ان وم بملصق علمي بعنو ، وألاستاذة تهاني السل«ألاطفال املصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

كفايات التدريس باستخدام التقنيات الرقمية لدى معلمات اللغة إلانجليزية باملرحلة الثانوية بمنطقة القصيم في 

، «الحقيبة الرقمية للمفاهيم الرياضية»، وألاستاذة أمل الرايقي بامللصق العلمي («TPACKضوء نموذج )

فاعلية برمجية محاكاة تعليمية في كتاب مهارات توظيف بعض أدوات »ق العلمي وألاستاذة نورة أبو هالل بامللص

، وألاستاذة منى الحناكي بامللصق «لدى الطالبات املعلمات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن 2.0ويب 

، «ملتوسطةحلة اأثر التدريس باستخدام إستراتيجية الفصول املقلوبة على الدافعية نحو التعلم في املر »العلمي 

فاعلية استخدام إستراتيجية التعلم املقلوب في تنمية مهارات التعلم »وألاستاذة فوزية الحربي بامللصق العلمي 

 «.الذاتي وتنظيم البيئة إلاثرائية للطالبات املوهوبات باألحساء

فة على لية التربية واملشر وفي الختام تم إجراء مداخلة مع الدكتورة حصة الشايع رئيسة قسم تقنيات التعليم بك

تقدمت فيها بالشكر الجزيل ملعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى « معلم العصر الرقمي»امللتقى التربوي الثاني 

العميل وللقيادات العليا بالجامعة ولعميدة كلية التربية الدكتورة أمامة الشنقيطي على دعمهن املتواصل إلنجاح 

تقنيات التعليم الالتي عملن بروح فريق العمل التعاونية على كل جهد بذل وكل نجاح هذا امللتقى، وألعضاء قسم 

 تحقق.

وذكرت الدكتورة الشايع أن امللتقى حقق وبحمد هللا ألاهداف املأمولة منه في مواكبة املستحدثات التقنية في 

ي مجال دمج جارب املحلية الرائدة فالتعليم، وتفعيل الشراكة بين كلية التربية واملؤسسات التعليمية، وتشجيع الت

 من جميع املختصات واملهتمات باملجال التربوي وكذلك 
ً
 كبيرا

ً
التقنية في التعليم، مشيرة إلى أنه وجد تفاعال

، والقت الورش التدريبية 1200الطالبات، فقد حظيت أيام امللتقى بحضور كبير، وبلغ عدد املسجالت أكثر من 

 فبلغ عدد
ً
 كبيرا

ً
 متدربة. 850املسجالت  إقباال

 

 

 

 



180 

 م 2016 أكتوبر 31-هـ 1438 محرم 30اإلثنين 

 «2016إجناز السعودية "حتصد املراكز األوىل لـ« جامعة نورة"

قانة»، و«وتدد.سن»، و«ابتكار التحويل»، و«سبلة»شاركت الشركات الطالبية ألاربع 
ُ
رة طالبات جامعة ألاميل« ت

نورة بنت عبدالرحمن في الحفلة السنوية إلنجاز السعودية في محافظة جدة، إذ تم تكريم الشركة الطالبية 

لفوزها باملركز ألاول، بصفتها أفضل شركة طالبية )فئة الجامعات( ببرنامج الشركة لريادة ألاعمال « وتدد.سن»

2016. 

دولة في املسابقة إلاقليمية إلنجاز العرب،  14النهائية للشركات الطالبية من  وبهذا الفوز تأهلت الشركة للتصفية

تتكون « وتدد.سن». يذكر أن شركة 2016تشرين الثاني )نوفمبر(  23-21والتي ستقام في البحرين خالل الفترة من 

ت معة ألاميرة نورة بنطالبة ومديرها التنفيذي الطالبة سارة النفيعي من كلية الخدمة الاجتماعية في جا 17من 

عبدالرحمن، وتشرف على الشركة املشرفة املتطوعة ألاستاذ املساعد في كلية العلوم الدكتورة حصة القويز. 

 للمشكلة التي يعاني منها أصحاب الدخل املحدود في دفع 
ً
وشاركت الشركة بتصميم تطبيق إلكتروني يوفر حال

 طهم باملجان أو بسعر رمزي.التكاليف الباهظة لعالج ألاسنان عن طريق رب

آالف دوالر مقدمة من  10لفوزهم باملركز ألاول على املستوى إلاقليمي ومبلغ « كلنا واحد»كما تم تكريم فريق 

شركة كوكاكوال في املسابقة إلاقليمية لبرنامج أمواج فرح، في الريادة الاجتماعية الذي يهتم بتقديم مشروع لخدمة 

إلى رسم البسمة على وجوه أطفال مرض ى السرطان، من « كلنا واحد»، ويهدف فريق «كوكاكوال»املجتمع برعاية 

خالل جمع تبرعات الشعر الطبيعي، وتوفير سيارات كهربائية عليها رسومات محببة لألطفال لنقلهم إلى غرف 

دة تعمل قائ الفحص، وكذلك توفير معاطف لألطباء عليها رسومات وألعاب، إلزالة الخوف من نفوس ألاطفال، إذ

طالبة من مختلف التخصصات بإشراف  19الفريق الطالبة صفية العبداللطيف من كلية إلادارة وألاعمال مع 

 املتطوعة ألاستاذ املساعد في كلية التربية الدكتورة عبير زهير.

 

http://sofaraa.net/archives/146298
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 م 2016 أكتوبر 3-هـ 1438 محرم 2 اإلثنين

 تعريفية للطالبات املستجدات يف جامعة األمرية نورةمحلة 

 

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن من خالل حملة تعريفية للطالبات 

املستجدات تحت مسمى )منارة نورة(، وذلك ملدة اسبوع، حيث شارك في الحملة مكتب النشاط الطالبي، والتوجيه 

ب الخريجات، والارشاد الطالبي والاخصائيات واملكتبة واملقهى الحواري، وقد قام كل مكتب والارشاد، ومكت

 .بالتعريف عن نفسه من خالل بروشورات وكتيبات وتوزيع الهدايا التذكارية

وبهذه املناسبة قامت عميدة الكلية د.جميلة اللعبون بتهنئة الجميع ببداية العام الدراس ي الجديد وتعريف 

ت بالكلية و وكيالتها وتعريفهن بحقوقهن وواجباتهن، كما استقبلت كلية الصحة وعلوم التأهيل طالباتها الطالبا

في بهو الكلية، حيث تكون من عدة اركان وجداريات تحفيزية منها ركن لوكالة « منارة نورة»املستجدات ببرنامج 

ين والحقوق الطالبية وتشرح حالة شؤون الطالبات احتوى على بروشورات إرشادية توضح الشروط والقوان

 بروشورات 
ً
 توضح طريقة استخدام نظام تعديل الجداول وأيضا

ً
الطالبة من اعتذار أو تأجيل أو إعادة قيد، أيضا

خاصة لكل وحدة من وحدات الوكالة كالنقل والتشغيل الطالبي عن طريق طاوالت خاصة بكل وحدة، وركن 

 .يانات رئيسات الاقسام ومنسقات كل برنامج وأعضائهلبرشورات كل قسم من أقسام الكلية وب

و ركن لقاء بين طالبات الكلية والطالبات املستجدات للتعارف وتبادل الخبرات والرد على استفساراتهن، كما زينت 

الكلية جدران ممراتها بأسماء خريجات الدفعة ألاولى من كل تخصص وبالجدار املقابل انجازاتهن من جوائز عاملية 

في بهو الكلية دواليب زجاجية وضع فيها امليداليات والجوائز التي فزن فيها، وذلك بهدف تحفيز الطالبات و

( في اخراج جيل مزدهر ومواطنات فطنات قادرات على الابداع والقيادة، 2030املستجدات ولتحقيق رؤية اململكة )

http://inma.net.sa/76238/
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  .ملستجدت إلى وجهتهاوعلى أحد جدران البهو الدليل الارشادي لتسهيل وصول الطالبة ا

وفي امللتقى التعريفي على مسرح الكلية نبهت وكيلة شؤون الطالبات الدكتورة نسرين العواجي الطالبات 

 ،
ً
املستجدات إلى تتبع السلم الاداري الصحيح حسب حاجاتهم ووضحت اهمية اللجوء للمرشدة ألاكاديمية دائما

لة وفي نهاية كلمتها تمنت لهن عام دراس ي مليء بالجد والاجتهاد تلى ذلك شرح للخدمات التي تقدمها وحدات الوكا

والانجازات، وفي نهاية امللتقى قالت عميدة الكلية الدكتورة لينا حماد ان طبيعة املرحلة الجامعية تختلف كثيرا 

ذاتية ية العن املرحلة الثانوية وان التعليم الجامعي امتع واكثر فرصة لتعلم مهارات جديده مثل تحمل املسؤول

والقيادة الفردية والقدرة على معرفة فرص العمل والتمييز بين الخيارات املفتوحة، متمنية للجميع التوفيق 

 .والسداد
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 م 2016 أكتوبر 11-هـ 1438 محرم 10 الثالثاء

 ية سند اخلرييةتعاون بني جامعة األمرية نورة ومجع

ا من رؤية 
ً
والتي كشفت عن جانب مهم من جوانب التطوير الاجتماعي التي يسعى إليها الوطن وهو  2030انطالق

وسعًيا في تحقيق تطلعات عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر  املجتمعية،جانب العمل التطوعي واملسؤولية 

وقعت عمادة خدمة  املستدام،منارة لعطاء املرأة التطوعية  بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بأن تكون 

 تعاون مع جمعية سند الخيرية لدعم أطفال مرض ى السرطان. املجتمع اتفاقية

  هـ، 1438/  1/  4ألاربعاء املوافق  وذلك يوم
ً
عها كال

ّ
عميدة عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر  من:وقد وق

 حددة،املوتحوي الاتفاقية على تنظيم برامج الجمعية  الحجيالن،عامة للجمعية أ. ريم واملديرة ال الهبدان،د. آمال 

 وإلاشراف عليها من ِقبل متطوعات الرخصة التطوعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inma.net.sa/77013/


184 

 

 م 2016 أكتوبر 2-هـ 1438 محرم 1 األحد

 املستجدات يف جامعة األمرية نورةمحلة تعريفية للطالبات 

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن من خالل حملة تعريفية للطالبات 

املستجدات تحت مسمى )منارة نورة( وذلك ملدة اسبوع، حيث شارك في الحملة مكتب النشاط الطالبي، والتوجيه 

د الطالبي، والاخصائيات، واملكتبة، واملقهى الحواري، وقد قام كل مكتب والارشاد، ومكتب الخريجات، والارشا

عميدة الكلية د.جميلة    بالتعريف عن نفسه من خالل بروشورات وكتيبات وتوزيع الهدايا التذكارية ، وقامت

بالكلية و  تاللعبون بتهنئة الجميع بمناسبة عيد الاضحى املبارك وبداية العام الدراس ي الجديد وتعريف الطالبا

وكيالتها وتعريفهن بحقوقهن وواجباتهن، كما استقبلت كلية الصحة وعلوم التأهيل طالباتها املستجدات ببرنامج 

في بهو الكلية، حيث تكون من عدة اركان وجداريات تحفيزية منها ركن لوكالة شؤون الطالبات احتوى ” منارة نورة ” 

انين والحقوق الطالبية وتشرح حالة الطالبة من اعتذار أو تأجيل على بروشورات إرشادية توضح الشروط والقو 

 بروشورات خاصة لكل وحدة من وحدات 
ً
 توضح طريقة استخدام نظام تعديل الجداول وايضا

ً
أو إعادة قيد، أيضا

الوكالة كالنقل والتشغيل الطالبي عن طريق طاوالت خاصه بكل وحدة ، وركن البرشورات كل قسم من أقسام 

ة وبيانات رئيسات الاقسام ومنسقات كل برنامج وأعضائه. و ركن لقاء بين طالبات الكلية والطالبات الكلي

املستجدات للتعارف وتبادل الخبرات والرد على استفساراتهن، كما زينت الكلية جدران ممراتها بأسماء خريجات 

ية وفي بهو الكلية دواليب زجاجية وضع الدفعة الاولى من كل تخصص وبالجدار املقابل انجازاتهن من جوائز عامل

( 2030فيها امليداليات والجوائز التي فزن فيها ،وذلك بهدف تحفيز الطالبات املستجدات ولتحقيق رؤية اململكة )

في اخراج جيل مزدهر ومواطنات فطنات قادرات على الابداع والقيادة، وعلى احد جدران البهو الدليل الارشادي 

بة املستجدة الى وجهتها، وفي امللتقى التعريفي على مسرح الكلية نبهت وكيلة شؤون الطالبات لتسهيل وصول الطال

إلى تتبع السلم الاداري الصحيح حسب حاجاتهم ووضحت اهمية   الدكتورة نسرين العواجي الطالبات املستجدات

http://www.eshraqlife.net/111487.html
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، تلى ذلك شرح للخدمات التي تقدمها وحدات ا
ً
هن لوكالة وفي نهاية كلمتها تمنت لاللجوء للمرشدة ألاكاديمية دائما

عام دراس ي مليء بالجد والاجتهاد والانجازات، وفي نهاية امللتقى قالت عميدة الكلية الدكتورة لينا حماد ان طبيعة 

املرحلة الجامعية تختلف كثيرا عن املرحلة الثانوية وان التعليم الجامعي امتع واكثر فرصة لتعلم مهارات جديده 

سؤولية الذاتية والقيادة الفردية والقدرة على معرفة فرص العمل والتمييز بين الخيارات املفتوحة، مثل تحمل امل

 .متمنية للجميع التوفيق والسداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

 م 2016 أكتوبر 4-هـ 1438 محرم 3 الثالثاء

للمرحلة  "مملكة الفصاحة"ق برنامج مدارس جامعة األمرية نورة تطل
 االبتدائية

أطلقت إدارة إلاشراف على مدارس جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن النسخة الثانية من برنامج مملكة 

خالل العام  439الفصاحة واملالحة التعليمي التربوي التدريبي والذي سيكون كل سبت في مقر املدرسة الابتدائية 

، وتتنوع محاور البرنامج بين فنون الرشاقة اللغوية، واستراتيجية الانغماس 1437/1438ي الدراس ي الحال

واملصاحبة، والسياحة النبوية، كما يصاحب ذلك باقة من ألانشطة الفنية واملسرحية والحركية. من جهتها قالت 

بين العلوم واملتون ألاصيلة من  مديرة إدارة الاشراف على املدارس د. مرفت بابعير أن البرنامج يعتمد على الدمج

تراثنا وبين طرق التقويم والتقييم املعاصرة من خالل استراتيجية الانغماس واملصاحبة واملالزمة وتوظيف وسائل 

 أمثل، مبينة أنه ذا رسالة تربوية هادفة تنص على خلق جيل يمتلك مفتاح الريادة 
ً
التواصل الاجتماعي توظيفا

رأ( بلسان عربي مبين، وذا رؤية محددة تهدف إلى إكساب الفتاة مهارات اللغة العربية الحضارية عبر بوابة )اق

 سليمة، وصقل شخصيتها، وتطوير تفكيرها، وصبغها بصبغة املروءة من 
ً
، وكتابة

ً
 فصيحا

ً
، وارتجاال

ً
 مجودا

ً
نطقا

لى إعادة عير أن البرنامج يهدف إخالل الانغماس واملصاحبة في بيئة تربوية تجمع بين ألاصالة واملعاصرة، وأكدت باب

الصدارة للغة العربية كقنطرة أساسية لتطوير التعلم والتعليم، واكتساب املهارات الابتدائية للتحدث بطالقة، 

باإلضافة إلى إجادة التحدث والنطق بالعربية املجودة، كما يهدف لتطوير مهارات التفكير من خالل ممارسة 

ية عبر املصاحبة ضمن بيئة مثالية، تحت شعار )تعلموا العربية فإنها تنبت القراءة، وصقل السمات الشخص

 30ساعة تدريبية في  120العقل وتزيد املروءة(، وأشارت بابعير إلى أن مدة البرنامج هي سنة دراسية كاملة، عبر 

 .يوما
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 م 2016 أكتوبر 5-هـ 1438 محرم 4 األربعاء

استمرت ألسبوع كامل جامعة األمرية نورة ختتتم احتفاالتها باليوم 
  الوطني

، حيث 86اختتمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن احتفاالتها اليومية منذ اسبوع بمناسبة اليوم الوطني 

رعاية معالي مديرة الجامعة الدكتورة أقامت عمادة شؤون الطالبات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن حفال ب

هدى بنت محمد العميل ، وفي الحفل الخطابي ألقت مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل كلمة هنأت فيها 

ا يأتي يومنا الوطني هذ“القيادة الرشيدة والشعب السعودي باليوم الوطني املجيد السادس والثمانين، وقالت: 

، هذه 2030ة وطنية شاملة على كافة ألاصعدة وفق رؤية اململكة العربية السعودية العام ونحن جميعا نتهيأ لنقل

الرؤية التي ستمكن وطننا من تبوء مكانة رائدة على مستوى دول العالم وذلك من خالل ما وهبه هللا لهذه ألارض 

كر مقولة خادم لعلي أستذ:”املباركة من مقومات اقتصادية واجتماعية وجغرافية عديدة، وأضافت العميل 

هو أن  2030والتي أكد من خاللها إن هدفه ألاول من إطالق رؤية اململكة  –حفظه هللا  –الحرمين الشريفين 

 إلى جنب 
ً
 في العالم. ونحن في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن نعمل جنبا

ً
تكون بالدنا نموذجا ناجحا ورائدا

مساهمة في تحقيق هذه النقلة النوعية من خالل التطوير املستمر مع كافة املؤسسات التعليمية في الدولة لل

لبرامجنا ألاكاديمية وألانشطة البحثية والتأهيل الذي يضمن توافق مخرجات الجامعة مع تطلعات 

القيادة،،،،،،،،،،،، ثم ألقت الطالبة أمل الطوالة قصيدة وطنية بعنوان )الغد آلاتي(، تلى ذلك عمل انشادي 

ل الرؤية( من تقديم طالبات مدارس جامعة ألاميرة نورة، ثم قدمت الطالبة الجامعية إشراق العمري بعنوان )جي

حضورا مثريا حيث  2030للرؤية السعودية   وكان  )من ذوات الاحتياجات الخاصة( نبذة عن تجربتها وطموحها،

غد مشرق، ثم قدمن طالبات شاهدن الحاضرات عرضا مرئيا عن الرؤية وخطط الجامعة لخدمة الرؤية من أجل 

معهد اللغة العربية للناطقات بغيرها مشهدا حواريا حول نجاح اململكة العربية السعودية في موسم الحج، تاله 

عرض مرئي بعنوان )رؤية ووطن( من تقديم فريق الوسام من طالبات جامعة ألاميرة نورة، كما شاهدن الحاضرات 

في الداخل وعلى الحدود، ثم محاورة شعرية بعنوان )أحب بالدي( من تقديم  عرضا مرئيا يبرز بطوالت رجال ألامن

طالبات كلية املجتمع، ونشيد )أرض السماء( بصوت الطالبة سارة الحويفر، وفي ختام الحفل انطلق أوبريت )رؤية 
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يم التصاموعلى هامش الحفل تم استعراض ركن كلية  صقر( من تقديم كلية العلوم وكلية الخدمة الاجتماعية.

 .والفنون الذي تزّين بالرسومات الوطنية، والبطاقات الجرافيكية، والعرض املرئي لتاريخ البالد وتأسيسها
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  بة كلية اللغات األكادمييةجامعة األمرية نورة تدشن برنامج جتربة طال

 

 برنامج تجربة طالبة كلية اللغات ألاكاديمية“  تدشين  تعتزم كلية اللغات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

CL Student Academic ”   Experience  الذي يعتبر من البرامج املساندة للعملية الاكاديمية في الكلية والتجربة

ويأتي هذا البرنامج ملواكبة إعادة هيكلة الكلية والاقسام التعليمية الجديدة )قسم الترجمة،  الجامعية بشكل عام،

هـ، ويستهدف 1437/1438قسم اللغويات التطبيقية، ألادب إلانجليزي( في ثوبها الجديد للعام الجامعي 

ا اسيات الواجب معرفتهطالبات كلية اللغات املستجدات تحديدا، لتزويدهن بتجارب عملية عن ألاس  البرنامج

واستيعابها من خالل برنامج تدريبي مساند يتضمن سلسلة من ورش العمل، التي تتناول مهارات الدراسة ومهارات 

اللغة كالقراءة والكتابة والاستماع واملحادثة لضمان تحقيق النجاح ألاكاديمي في التخصصات العلمية. كما يسعى 

ة تكاملية تساعد على تمكين الطالبات من استثمار التجربة الجامعية بشكل البرنامج إلى تكوين تجربة أكاديمي

هادف في ألانشطة البحثية والطالبية املتنوعة، ويتكون البرنامج من حزمة من ورش العمل التي تتناول موضوعات 

مكتبة ”، و”فيةاملنح الصي”، و”ألامانة العلمية وسرقة امللكية الفكرية”، و”رائدات املستقبل من؟ وكيف؟“مثل 

، وسيتم إقامة ورش العمل للبرنامج املشار إليه ”الترجمة رحلة بين الثقافات”، و”اللغات واحة املعرفة والاكتشاف

بما يتناسب مع أوقات الفراغ للطالبات املستجدات ليتسنى للكلية رفد العملية الاكاديمية وتعزيز سبل التواصل 

 ا لتحقيق التميز في مستوى املخرجات التعليمية واستثمارها.مع الطالبات واكتشاف مواهبهن لرعايته
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  جامعة األمرية نورة تعقد سلسلة من اللقاءات التعريفية بالتعلم اإللكرتوني

 مال،وألاعني في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن لقاًءا تعريفًيا بكلية إلادارة عقدت عمادة التعلم إلالكترو 

وقد بدأ اللقاء بعرض مقدمة عن التعلم إلالكتروني قدمتها وحدة التدريب في الكلية، وتم عرض مستويات التعلم 

الفني  بخدمات الدعم تعريف ذلكإلالكتروني واستعراض جملة من املفاهيم الخاطئة حول التعلم إلالكتروني، تال 

وتم خالل ذلك إلاجابة عن استفسارات أعضاء  بالعمادة،للتعلم إلالكتروني قدمته وحدة الدعم واملتابعة الفنية 

الهيئة التعليمية وإلاشارة ملزايا نظام إدارة التعلم إلالكتروني املعتمد بالجامعة. كما شاركت في اللقاء مديرة برامج 

بالعمادة ألاستاذة يارا الحيدري حيث سلطت الضوء على أهمية استخدام نظام إدارة التعلم  التعلم إلالكتروني

 بالنظم ألاخرى وإلى 
ً
 إلى مزايا النظام املعتمد مقارنة

ً
إلالكتروني املعتمد وعدم استخدام نظم خارجية، مشيرة

 ضرورة الاستثمار ألامثل ملوارد الجامعة املتاحة.

 
ً
ا من سعي العمادة لتحقيق توجهات الجامعة الاستراتيجية الهادفة إلى تفعيل التعلم ويأتي هذا اللقاء انطالق

 إلالكتروني، وتمكين أعضاء الهيئة التعليمية من مهارات التعلم إلالكتروني وتحسين جودة املخرجات التعليمية.

يق مع ليات الجامعة بالتنسوقد أطلقت العمادة سلسلة من اللقاءات التعريفية بالتعلم إلالكتروني في مختلف ك 

وحدات التعلم إلالكتروني، والتي تهدف إلى التعريف بالتعلم إلالكتروني والتعرف عن قرب على ممارسات أعضاء 

 الهيئة التعليمية في مجال التعلم إلالكتروني وتقديم الدعم الفني امليداني.
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 األمرية جامعة يف ريتا العاملية اخلبرية الكبرية البيانات حتليل حول لقاء يف
 نورة

 نائب  المس ريتا العاملية الخبيرة الرحمن عبد بنت نورة ألاميرة بجامعة واملعلومات الحاسب علوم كلية استضافت

 تقنياتال: الكبيرة البيانات تحليل مجال في الرئيسية التوجهات: بعنوان لقاء في( gartner) شركة في ألابحاث رئيس

 سداد،) شركات وممثلي والباحثين، ألاكاديميين من عدد منهم شخص 300 الحضور  عدد تجاوز  حيث وألادوات،

 الحاسب لومع ليةك طالبات من عدد الى باإلضافة الكبيرة، البيانات تحليل بمجال واملهتمات ،(موهبة تمكين، ِعلم،

 مسح خالل من وذلك الحوسبة من القادم الجيل هي الضخمة البيانات أن ريتا الخبيرة وأكدت واملعلومات،

 والحاسب ألاعمال قطاع وفي اليوم عاملنا في لها املاسة والحاجة الكبيرة البيانات ألهمية مشيرة البيانات، وتحليل

، آلالي
ً
 باملعلومات مقارنة %10 إلى يصل ضئيل جزء تشكل والتي املنظمة تاملعلوما من تتألف أنها حيث خاصة

 املنظمة ر غي البيانات أن عموما التقنية قطاع في املعروف من أنه ريتا وأضافت املنظمة، غير  الباقي تشكل والتي

 على شكلت املثال، سبيل على البعاد ثالثية نماذج او  صوتي مقطع او  صورة او  فيديو  مقطع شكل على تأتي والتي

 اتالبيان على التركيز  من ألاساس ي الهدف يكون  أن املمكن ومن. ما شركة أو  مؤسسة بيانات كامل من %80 ألاقل

 إلى افةباإلض والتحليالت املعلومات الستقصاء ذكية أدوات باستخدام لألعمال مكررة أنماط اكتشاف هو  الكبيرة

 بكتابة صةمتخص سالم ريتا العاملية الخبيرة أن بالذكر  ر الجديأكبر.  إيرادات لكسب الشركاء أمام أكثر  فرص توفير 

 جعلل املمارسات وأفضل الباعة، وتقييم اختيار  السوق، توجهات: مجاالت في للمؤسسات الاستشارات وتقديم

  أكثر  التحليالت
ً
  انتشارا

ً
 .ألاعمال قطاع في واستراتيجية
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جامعة نورة تدشن املرحلة الثانية من برناجمها التدريبي املكثف يف 
  مهارات التحرير والكتابة الصحفية املتقدمة

  

ريبي لتددشنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة باإلدارة العامة لإلعالم املرحلة الثانية من البرنامج ا

املكثف في مهارات التحرير والكتابة الصحفية املتقدمة املخصص ملنسقات ومنسوبات الوحدات إلاعالمية في 

ساعة تطبيقية، بقيادة املدربة الاستاذة نوير  36دورة تدريبية بواقع  12الكليات والعمادات. ويتكون البرنامج من 

 عالم والاتصال في جامعة الامام محمد بن سعود الاسالمية.بنت سليمان ا لشمري عضو هيئة التدريس في كلية إلا 

ويأتي البرنامج التدريبي الذي يعد ألاول من نوعه ضمن الخطة التدريبية إلدارة إلاعالم في الجامعة وحرصا منها 

عيم عملية دعلى تطوير منسوباتها في املجال إلاعالمي ملواكبة املستجدات السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة، ولت

التواصل والاتصال الداخلي والخارجي بما يتوافق مع رسالة الجامعة وأهدافها الريادية في العملية التعليمية 

 والتنموية.

بينت الدكتورة الجوهرة الصقية املشرفة على إلادارة العامة لإلعالم في جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن ،ان 

موظفة ركز على املهارات ألاساسية في تحرير ألاخبار  25ولى والذي استفادت منه البرنامج التدريبي في مرحلته ألا 

الصحفية ،و تمكين املنسقات وموظفات اقسام إلاعالم في الجامعة من اتقان قوالب الكتابة والفروق بينها، كيفية 

جامعية واملناسبات ال توظيفها في تغطية فعاليات الجامعة املختلفة، التغطية الصحفية بأنواعها للفعاليات

والعمل امليداني الصحفي، إعداد التقارير الخاصة التي تعكس انجازات الجامعة ومنسوباتها في املجالين ألاكاديمي 

 والاجتماعي فضال عن كيفية التعامل مع وسائل إلاعالم .

يغطي عدة تحرير الصحفي ، وسواضافت الصقيه أن البرنامج سيركز في املرحلة الثانية على املهارات املتقدمة في ال

جوانب جديدة أبرزها: الحوارات الصحفية مع املسؤوالت والطالبات في الجامعة، استطالعات الرأي والتحقيقات 

املتنوعة التي تخدم مسيرة الجامعة الطموحة نحو الريادة العلمية والعملية، مع تطبيق على نماذج عملية من 

ثة في تحرير وصياغة العناوين واملقدمات الاحترافية والاقتباس في املواد واقع عمل الجامعة، ألاساليب الحدي
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إلاعالمية، كتابة التقارير املبدعة وقواعد إخراج املواد الصحفية بالشكل النهائي ونشرها، مثمنة دور وسائل إلاعالم 

 املحلية في التواصل مع إلادارة والتفاعل مع منجزات الجامعة ومنسوباتها .

حديثها توجهت الصقيه بالشكر ملعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل على كل ما تقدمه من دعم  وفي ختام

ومتابعة واهتمام لتطوير إدارة إلاعالم في الجامعة ومنسوباتها في سبيل الارتقاء بالعمل إلاعالمي للجامعة وتحقيق 

دة أن الجامعة تسعى من خالل ادارة إلاعالم رسالة الجامعة في ريادة التعليم والتعلم وخدمة املجتمع، مؤك

لالستثمار ألامثل في وسائل إلاعالم املحلية للتعريف بالجامعة واهدافها، وإطالع املجتمع املحلي على املستجدات 

 العلمية والبحثية، فضال عن املساهمة في نشر التوعية واملعرفة املتنوعة.
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دورة تدريبية تهدف لرفع كفاءة الطالبة جامعة األمرية نورة تطلق باقة  14
  من الدورات والورش يف كلية اجملتمع

عمل موزعة أطلقت كلية املجتمع في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن باقة من الدورات التدريبية وورش ال

على الفصل الدراس ي ألاول، و املنفذة من قبل ألاقسام التعليمية كل قسم على حسب تخصصه، حيث ينفذ 

قسم العلوم إلادارية خمس دورات هي : إلابداع والابتكار وريادة ألاعمال، السيرة الذاتية واملقابالت الشخصية، 

.إلى تنمية املهارات 2030رة الناجحة، الادخار برؤية كيفية إلالقاء الصحيح في تقديم املشاريع، أسرار إلادا

لطالباتها؛ في حين يقدم قسم علوم الحاسب وتقنية املعلومات خمس دورات تخصصية في برامج الحاسب   املهنية

 Pinnacle Studio، تحرير و إنتاج الفيديو باستخدام برنامج poster ،Dropbox  &google 3 drive  آلالي وهي:

10.5 ،How to work easier with google drive ،Adobe photoshop cs5  كما يقدم قسم العلوم والدراسات ،

ألاساسية أربع دورات هي: لغة العمل، الحوار الناجح، السلوك املنهي وأخالقياته، ألاخطاء الشائعة في اللغة 

يبية من خالل هذه الخطة التدر  الكلية ملوتأإلانجليزية، من خالل نخبة من أعضاء هيئة التدريس في كلية املجتمع. 

إلى دعم العملية التعليمية، والرفع من كفاءة الطالبات املهنية الالزمة لسوق العمل. وستطرح الكلية باقة أخرى 

 من الدورات التدريبية الفصل الدراس ي الثاني بمشيئة هللا تعالى.
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دشن 
ُ
 "مركز اخلدمات البحثية"جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ت

  بوكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

ثها العلمية اتتطلع جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن لتكون منارة املرأة للمعرفة، ومتميزة بريادتها التعليمية وأبح

لتسهم في بناء الاقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية. لذا، فإن وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث 

لخلق بيئة داعمة ومحفزة للبحث والنشر العلمي وذلك ” مركز الخدمات البحثية“العلمي تسعى من خالل تدشينها 

ن أعضاء هيئة التدريس وطالبات مرحلة الدراسات العليا وتشمل بتوفير الخدمات البحثية للباحثات والدارسات م

الترجمة والتدقيق اللغوي، الدعم التحريري، والنشر العلمي في املجالت العلمية املصنفة، من خالل التعاون مع 

ك، لشركات عاملية للدعم التحريري والنشر العلمي ومعاهد الترجمة والتدقيق اللغوي املعتمدة. باإلضافة إلى ذ

ولالستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس يقدم مركز الخدمات البحثية خدمات استشارية ودورات تدريبية 

للباحثات والدارسات بالتعاون مع فريق مميز من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة مما يسهم في صقل الخبر ات 

 امعة.العلمية وتنمية املهارات البحثية مع توفير فرص استثمارية للج

ويتطلع املركز بكامل فريقه الستقبال طلبات الباحثات من أعضاء هيئة التدريس وطالبات مرحلة الدراسات العليا 

 تحقيقا للرؤية والرسالة وألاهداف املنشودة. 
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 م 2016 أكتوبر 11-هـ 1438 محرم 10 الثالثاء

مدربة  33ة نورة تطلق مشروع متميزًا إلعداد وتأهيل جامعة األمري
 معتمدة

أطلقت وكالة الجامعة للتطوير والجودة في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في عمادة ضمان الجودة 

 إلعداد وتأهيل 
ً
تأهيل الخبرات املتناظرة : إعداد و ” مدربة معتمدة بعنوان  33والاعتماد ألاكاديمي مشروع متميزا

  في مرحلته الثانية.” مدربات ومراجعات داخليات في مجال الجودة والاعتماد ألاكاديمي

ويأتي املشروع ضمن برنامج الجامعة الريادي لتحقيق نشر ثقافة الجودة وتنمية مهارات وخبرات أعضاء هيئة 

رامجي حسب معايير الاعتماد التدريس ملراجعة جودة البرامج ألاكاديمية ومساندتها للحصول على الاعتماد الب

  املؤسسية والبرامجية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ألاكاديمي.

( مدربة ومراجعة داخلية 33( دورات تدريبية لتأهيل وإعداد )8ويشمل هذا املشروع سلسلة برامج تدريبية عددها )

  في مجال الجودة.

كاديمي هي الجهة املسؤولة عن متابعة تقويم برامج الجامعة الجدير بالذكر أن عمادة ضمان الجودة والاعتماد ألا

لضمان جودة التعليم وإلادارة مواكبة للمعايير املحلية والعاملية وتتطلع العمادة إلى أن تصل ملصاف الجامعات 

 املرموقة من خالل تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتنمية خبراتهم للتحقق من جودة برامجها التعليمية.
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 م 2016 أكتوبر 18-هـ 1438 محرم 17 ثالثاءال

معلم العصر "جامعة األمرية نورة تطلق جائزة املعلمة الرقمية مبلتقى 
 "الرقمي

عنوان )معلم بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية التربية الاثنين القادم امللتقى التربوي الثاني  تنظم

  العصر الرقمي(، وتطلق خالله جائزة املعلمة الرقمية في التعليم العام.

وأكدت عميدة كلية التربية الدكتورة أمامة الشنقيطي خالل املؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن امللتقى من 

لكشف املين بامليدان التربوي، واأهم الفعاليات التربوية الدورية التي تعقدها الكلية، وتعّدها مناسبة لتدارس الع

عن ممارسات التعليم املثلى، مبينة أنه تّم تسليط الضوء هذا العام على رؤية املعلم في العصر الرقمي، وقد 

حرص قسم تقنيات التعليم بكلية التربية على تقديم نموذج ناجح لتفعيل التقنية على جميع نماذج امللتقى 

.ليحتذى به في امللتقيات والفعا
ً
 وخارجيا

ً
  ليات القادمة داخليا

 من جميع املختصات واملهتمات باملجال التربوي حيث وصل 
ً
 كبيرا

ً
وبّينت الشنقيطي أن فكرة امللتقى القت تفاعال

 حتى آلان، حيث ثلها الورش التدريبية التي حظيت ، وم1200عدد املسجالت أكثر من 
ً
 مطردا

ً
 وتسجيال

ً
 كبيرا

ً
إقباال

نخبة من القادة التربويين واملعلمات املتميزات والتربويات الرائدات إضافة إلى املشاركة الفاعلة سيستضيف امللتقى 

  من الطالبات املعلمات في كلية التربية.

ومن جانبها أوضحت رئيسة قسم تقنيات التعليم واملشرفة على امللتقى الدكتورة حصة الشايع أن أهم ما يميز 

ه لتجارب املعلمات الناجحة في توظيف التقنية في التعليم وتشجيعها من خالل تدشين امللتقى هذا العام هو متابعت

 من قبل املعلمات، وفاق عدد املشاركات املئة 
ً
 كبيرا

ً
جائزة املعلمة الرقمية في التعليم العام والتي وجدت إقباال

  مشاركة وسوف يكشف الحفل عن أسماء الفائزات إن شاء هللا.

جلسات علمية  4أن جلسات اللقاء ستضم نخبة من املتحدثين، حيث سيحوي امللتقى على  وأشارت الشايع إلى

ورشة تدريبية، مؤكدة بأن  17جلسات علمية مصاحبة، و 8رئيسية يشارك فيها خبراء في مجال التعليم الرقمي، و

تربية واملؤسسات ين كلية الامللتقى لهذا العام يتميز بمواكبته ملستحدثات التقنية في التعليم و تفعيل الشراكة ب

 التعليمية والعمل الحثيث لتشجيع التجارب الناجحة في امليدان التربوي لدمج التقنية في التعليم.

 

http://www.sra7h.com/?p=281631
http://www.sra7h.com/?p=281631


198 

 م 2016 أكتوبر 18-هـ 1438 محرم 17 األربعاء

مهارات التحرير جامعة األمرية نورة تدشن املرحلة الثانية من برنامج 
 والكتابة الصحفية

 

دشنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة باإلدارة العامة لإلعالم املرحلة الثانية من البرنامج التدريبي  

املكثف في مهارات التحرير والكتابة الصحفية املتقدمة املخصص ملنسقات ومنسوبات الوحدات إلاعالمية في 

 الكليات والعمادات.

ساعة تطبيقية، بقيادة املدربة الاستاذة نوير بنت سليمان الشمري  36دورة تدريبية بواقع  12يتكون البرنامج من و 

 عضو هيئة التدريس في كلية إلاعالم والاتصال في جامعة الامام محمد بن سعود الاسالمية.

ارة إلاعالم في الجامعة وحرصا منها ويأتي البرنامج التدريبي الذي يعد ألاول من نوعه ضمن الخطة التدريبية إلد

على تطوير منسوباتها في املجال إلاعالمي ملواكبة املستجدات السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة، ولتدعيم عملية 

التواصل والاتصال الداخلي والخارجي، بما يتوافق مع رسالة الجامعة وأهدافها الريادية في العملية التعليمية 

 والتنموية.

ينت الدكتورة الجوهرة الصقية املشرفة على إلادارة العامة لإلعالم في جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن، ان ب

موظفة ركز على املهارات ألاساسية في تحرير ألاخبار  25البرنامج التدريبي في مرحلته ألاولى والذي استفادت منه 

في الجامعة من اتقان قوالب الكتابة والفروق بينها، كيفية الصحفية، و تمكين املنسقات وموظفات اقسام إلاعالم 

توظيفها في تغطية فعاليات الجامعة املختلفة، التغطية الصحفية بأنواعها للفعاليات واملناسبات الجامعية 

 يوالعمل امليداني الصحفي، إعداد التقارير الخاصة التي تعكس انجازات الجامعة ومنسوباتها في املجالين ألاكاديم

 والاجتماعي فضال عن كيفية التعامل مع وسائل إلاعالم .

واضافت الصقيه، ان البرنامج سيركز في املرحلة الثانية على املهارات املتقدمة في التحرير الصحفي، وسيغطي عدة 

 جوانب جديدة أبرزها: الحوارات الصحفية مع املسؤوالت والطالبات في الجامعة، استطالعات الرأي والتحقيقات

املتنوعة التي تخدم مسيرة الجامعة الطموحة نحو الريادة العلمية والعملية، مع تطبيق على نماذج عملية من 

http://www.sra7h.com/?p=281947
http://www.sra7h.com/?p=281947
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واقع عمل الجامعة، ألاساليب الحديثة في تحرير وصياغة العناوين واملقدمات الاحترافية والاقتباس في املواد 

لصحفية بالشكل النهائي ونشرها، مثمنة دور وسائل إلاعالم إلاعالمية، كتابة التقارير املبدعة وقواعد إخراج املواد ا

 املحلية في التواصل مع إلادارة والتفاعل مع منجزات الجامعة ومنسوباتها .

وفي ختام حديثها توجهت الصقيه بالشكر ملعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل على كل ما تقدمه من دعم 

عالم في الجامعة ومنسوباتها في سبيل الارتقاء بالعمل إلاعالمي للجامعة، وتحقيق ومتابعة واهتمام لتطوير إدارة إلا 

رسالة الجامعة في ريادة التعليم والتعلم وخدمة املجتمع، مؤكدة أن الجامعة تسعى من خالل ادارة إلاعالم 

ستجدات ع املحلي على امللالستثمار ألامثل في وسائل إلاعالم املحلية للتعريف بالجامعة واهدافها ،وإطالع املجتم

 العلمية والبحثية ،فضال عن املساهمة في نشر التوعية واملعرفة املتنوعة.
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 م 2016 أكتوبر 20-هـ 1438 محرم 19 الخميس

جامعة األمرية نورة تواصل فتح باب التسجيل بالورش التدريبية املصاحبة 
 «معلم العصر الرقمي "مللتقى 

 

جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن فتح باب التسجيل بالورش التدريبية املصاحبة لفعاليات امللتقى  تواصل

 «.معلم العصر الرقمي » التربوي الثاني 

 وأفادت الجامعة بأن جميع الورش ستعقد يوم ألاثنين املقبل في قاعة املؤتمرات الكبرى بالجامعة.
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 م 2016 أكتوبر 22-هـ 1438 محرم 21 السبت

 دورة تدريبية يف كلية اجملتمع 14جامعة األمرية نورة تطلق 
  

ة ينواف العايد : أطلقت كلية املجتمع في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن باقة من الدورات التدريب –صراحة 

وورش العمل موزعة على الفصل الدراس ي ألاول، واملنفذة من قبل ألاقسام التعليمية كل قسم على حسب 

تخصصه، حيث ينفذ قسم العلوم إلادارية خمس دورات هي : إلابداع والابتكار وريادة ألاعمال، السيرة الذاتية 

.إلى 2030رار إلادارة الناجحة، الادخار برؤية واملقابالت الشخصية، كيفية إلالقاء الصحيح في تقديم املشاريع، أس

  تنمية املهارات املهنية لطالباتها.

، posterفي حين يقدم قسم علوم الحاسب وتقنية املعلومات خمس دورات تخصصية في برامج الحاسب آلالي وهي: 

Dropbox  &google 3 drive تحرير وإنتاج الفيديو باستخدام برنامج ،Pinnacle Studio 10.5 ،How to work 

easier with google drive ،Adobe photoshop cs5  كما يقدم قسم العلوم والدراسات ألاساسية أربع دورات ،

هي: لغة العمل، الحوار الناجح، السلوك املنهي وأخالقياته، ألاخطاء الشائعة في اللغة إلانجليزية، من خالل نخبة 

مع. وتأمل الكلية من خالل هذه الخطة التدريبية إلى دعم العملية من أعضاء هيئة التدريس في كلية املجت

التعليمية، والرفع من كفاءة الطالبات املهنية الالزمة لسوق العمل وستطرح الكلية باقة أخرى من الدورات 

 التدريبية الفصل الدراس ي الثاني بمشيئة هللا تعالى.
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 م 2016 أكتوبر 24-هـ 1438 محرم 23اإلثنين 

دشن 
ُ
بوكالة اجلامعة  "مركز اخلدمات البحثية"جامعة األمرية نورة ت

 للدراسات العليا والبحث العلمي

 

لخلق  ”مركز الخدمات البحثية“تدشن وكالة جامعة ألاميرة نورة بنت عدالرحمن للدراسات العليا والبحث العلمي  

حفزة للبحث والنشر العلمي ، ولتكون الجامعة منارة املرأة للمعرفة، ومتميزة بريادتها التعليمية بيئة داعمة وم

  وأبحاثها العلمية لتسهم في بناء الاقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية .

لعليا ا وسيتم توفير الخدمات البحثية للباحثات والدارسات من أعضاء هيئة التدريس وطالبات مرحلة الدراسات

وتشمل الترجمة والتدقيق اللغوي، الدعم التحريري، والنشر العلمي في املجالت العلمية املصنفة، من خالل 

التعاون مع شركات عاملية للدعم التحريري والنشر العلمي ومعاهد الترجمة والتدقيق اللغوي املعتمدة ، ولالستفادة 

ت البحثية خدمات استشارية ودورات تدريبية للباحثات من خبرات أعضاء هيئة التدريس سيقدم مركز الخدما

والدارسات بالتعاون مع فريق مميز من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة مما يسهم في صقل الخبر ات العلمية 

  وتنمية املهارات البحثية مع توفير فرص استثمارية للجامعة.

ا أعضاء هيئة التدريس وطالبات مرحلة الدراسات العلي ويتطلع املركز بكامل فريقه الستقبال طلبات الباحثات من

 تحقيقا للرؤية والرسالة وألاهداف املنشودة.
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 م 2016 أكتوبر 11-هـ 1438 محرم 10 الثالثاء

  يةجامعة األمرية نورة تدشن برنامج جتربة طالبة كلية اللغات األكادمي

 برنامج تجربة طالبة كلية اللغات ألاكاديمية“ تدشين   تعتزم كلية اللغات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

CL Student Academic ”   Experience  الذي يعتبر من البرامج املساندة للعملية الاكاديمية في الكلية والتجربة

كبة إعادة هيكلة الكلية والاقسام التعليمية الجديدة )قسم الترجمة، الجامعية بشكل عام، ويأتي هذا البرنامج ملوا

هـ، ويستهدف 1437/1438قسم اللغويات التطبيقية، ألادب إلانجليزي( في ثوبها الجديد للعام الجامعي 

طالبات كلية اللغات املستجدات تحديدا، لتزويدهن بتجاربعملية عن ألاساسيات الواجب معرفتها  البرنامج 

يعابها من خالل برنامج تدريبي مساند يتضمن سلسلة من ورش العمل، التي تتناول مهارات الدراسة ومهارات واست

 اللغة كالقراءة والكتابة والاستماع واملحادثة لضمان تحقيق النجاح ألاكاديمي في التخصصات العلمية.

جامعية الطالبات من استثمار التجربة ال كما يسعى البرنامج إلى تكوين تجربة أكاديمية تكاملية تساعد على تمكين

بشكل هادف في ألانشطة البحثية والطالبية املتنوعة، ويتكون البرنامج من حزمة من ورش العمل التي تتناول 

، ” فيةاملنح الصي”، و” ألامانة العلمية وسرقة امللكية الفكرية”، و” رائدات املستقبلمن؟ وكيف؟“موضوعات مثل 

، وسيتم إقامة ورش العمل للبرنامج ” الترجمة رحلة بين الثقافات”، و” حة املعرفة والاكتشافمكتبة اللغات وا”و

املشار إليه بما يتناسب مع أوقات الفراغ للطالبات املستجدات ليتسنى للكلية رفد العملية الاكاديمية وتعزيز سبل 

 ها.توى املخرجات التعليمية واستثمار التواصل مع الطالبات واكتشاف مواهبهن لرعايتها لتحقيق التميز في مس
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 م 2016 أكتوبر 9-هـ 1438 محرم 8 األحد

ة
ّ
ة لألخالقيات احليوي

ّ
 جامعة نورة تنضم للجنة الوطني

لعلمي للجامعة، لدى أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، تسجيل اللجنة املحلية ألخالقيات البحث ا

 مع قرار مجلس 
ً
اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية بمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وذلك تماشيا

الوزراء، الذي يلزم جميع الجهات واملراكز البحثية في اململكة، بتشكيل لجنة محلية ألخالقيات البحوث، في كل 

طنية لألخالقيات الحيوية والطبية ورقابتها، وبناء على موافقة مديرة مؤسسة بحثية، تخضع إلشراف اللجنة الو 

وتهدف اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية والطبية؛  ل.الجامعة، الدكتورة هدى العميل، على هذا التسجي

يشية عوالتشخيصية، والعالجية، والنفسية، والاجتماعية، وامل قاء بالنواحي الصحية، والوقائية،لتحسين والارت

، مع مراعاة كرامة إلانسان، والعدل، وإلاحسان، وحفظ الحقوق وألامان إلانسانيلإلنسان، والحفاظ على ألامن 

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

قيات البحوث الحيوية والطبية، وهي لجنة شاملة كما تهدف اللجنة؛ إلى وضع ومتابعة تنفيذ معايير وأخال

لألخالقيات البحثية والتطبيقية، التي تجرى من ِقبل جهات طبية؛ مثل املستشفيات ومراكز ألابحاث امللحقة بها، 

جرى في الجامعات ومعاهد البحوث ذات العالقة، وذلك تحت إشراف 
ُ
وكذلك لألبحاث الحيوية بشكل عام، التي ت

 امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبرئاستها. وإدارة مدينة

وتحظى لجنة أخالقيات البحث العلمي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالدعم إلاداري، من خالل مكتب 

 مباشرة بالرئيس املؤسس ي للجنة أخالقيات البحث 
ً
ألاعمال النظامية بمركز أبحاث العلوم الصحية، وترتبط إداريا

وهو رئيس اللجنة التوجيهية ملركز ألابحاث واملدير العام التنفيذي  –عة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن العلمي بجام

http://www.almowaten.net/?p=703876
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، وترفع تقاريرها ونتائج أبحاثها، ملديرة جامعة ألاميرة نورة بنت -ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي 

 عبدالرحمن.

ة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، على وضع الئحة داخلية، تنظم وتعمل اللجنة املحلية ألخالقيات البحوث بجامع

العالقة بين عمل اللجنة واللجان الفرعية بكليات الجامعة املختلفة، سيتم فيها تحديد آلية العمل، ملساعدة 

أعضاء هيئة التدريس والباحثين، ونشر ثقافة أخالقيات البحوث بالجامعة، وسيتم اعتماده من ِقبل مديرة 

 معة.الجا

وتتولى اللجنة، التي تم تشكيلها برئاسة الدكتورة ابتسام محمد املاض ي، عميد كلية طب ألاسنان، بجامعة ألاميرة 

نورة بنت عبدالرحمن، مراجعة ونظر املقترحات البحثية، من حيث اتفاقها مع اللوائح والقوانين املتبعة، ومعايير 

 نسانية لألفراد املشاركين بهذه البحوث.الحقوق إلا لحماية املهنية،السلوك واملمارسة 

( سنوات، وتختص بمراجعة وتقييم ما ُيقّدم لها من مقترحات بحثية 3الجدير بالذكر، أن مدة العضوية، تبلغ )

. 8وبحوث، فيما ال تقل ساعات انعقادها، عن 
ً
 ساعات شهريا

مشارك قسم النساء والوالدة،  وتضم اللجنة؛ الدكتورة بداية خلف العنزي، نائب رئيس اللجنة، استشاري 

وأعضاء اللجنة من داخل وخارج جامعة ألاميرة نورة بنت  بمستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي،

 عبدالرحمن، إلى جانب أعضاء من مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي.
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 م 2016 أكتوبر 15-هـ 1438 محرم 14 السبت

 
ّ
 العمل تعتمد الئحة تنظيم العمل مبستشفى امللك عبداهلل اجلامعي

د الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة، املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، 
ّ
أك

ن  بجامعة ألاميرة نورة
ً
بنت عبدالرحمن، على انسجام الئحة تنظيم العمل للمستشفى، التي تم اعتمادها مؤخرا

مع املعايير املهنية والصحية وإلادارية، واشتمالها على أفضل املزايا املادية واملعنوية للعاملين في املستشفى، 

 واملنشآت التابعة لها، والعاملة على برامج التشغيل الذاتي.

، أن إنجاز الالئحة واعتمادها في وقٍت قياس ي، ينطلق من رؤية مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز وأوضح أبوعباة

 يحتذى به في تأسيس املستشفيات الجامعية، خاصة للجامعات الناشئة أو الراغبة 
ً
الجامعي، في أن يكون نموذجا

 ملعايير تعليمية، وتشغيلية، ومهني
ً
ة، تضمن حسن سير العمل، على ضوء في إنشاء مستشفيات جامعية، وفقا

حقق التوازن والعدالة بين حقوق املنشأة وحقوق العاملين، وفق روح 
ُ
 أن الالئحة، ت

ً
منهج مؤسس ي منظم، مؤكدا

 النظام ومقتضيات العدالة، وتكافؤ الحقوق والواجبات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almowaten.net/2016/10/العمل-تعتمد-لائحة-تنظيم-العمل-بمستشفى/
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 م 2016 أكتوبر 23-هـ 1438 محرم 22 األحد

 
ّ
مارسة الطب النووي

ُ
 السماح ملستشفى امللك عبداهلل اجلامعي بالرياض مب

حصل مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، على تصريح 

 امللك عبدهللا للطاقة الذرية واملتجددة. ، من ِقبل مدينة”ممارسة الطب النووي“

وقدم الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة، املدير العام التنفيذي، شكره ملنسوبي املستشفى، وإدارة التصوير الطبي، 

 على تكامل الخدمات ”إلانجاز املتميز“ علىممثلة بقسم الطب النووي، 
ً
 عن تقديره للجهود التي تبذل، حرصا

ً
، معربا

 املقدمة للمرض ى، في بيئة آمنة، وبأقص ى درجات الجودة. الطبية

من جانبه، أكد الدكتور محمد بن عبدهللا الزوم، املدير التنفيذي املشارك للخدمات الطبية، أن إلانجاز الذي 

 تحقق، هو نتيجة مباشرة لتضافر جهود جميع إلادارات في املستشفى.

يص، شهدت مراجعات وتدقيق وزيارات، من ِقبل مدينة امللك وقال إن املرحلة التي سبقت الحصول على الترخ

عبدهللا للطاقة النووية واملتجددة، وتم بناء الثقة بين املستشفى واملدينة، من خالل تلبية املعايير وتوفير متطلبات 

التصريح؛ كاختبارات الجودة للتدريب لقسم الطب النووي، والعمل على خطة طوارئ في حال وجود مخاطر 

 تحديد مسؤول إش
ً
عاعية، ومعايرة أجهزة القياس إلاشعاعي، وتوفير بطاقات الجرعات الشخصية وقياسها، وأيضا

 عن الحماية من إلاشعاع.

 

 

http://www.almowaten.net/2016/10/السماح-لمستشفى-الملك-عبدالله-الجامعي/
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 م 2016 أكتوبر 4-هـ 1438 محرم 3 الثالثاء

للمرحلة  "الفصاحةمملكة "مدارس جامعة األمرية نورة تطلق برنامج 
 االبتدائية

 

أطلقت إدارة إلاشراف على مدارس جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن النسخة الثانية من برنامج مملكة 

خالل العام  439الفصاحة واملالحة التعليمي التربوي التدريبي والذي سيكون كل سبت في مقر املدرسة الابتدائية 

نوع محاور البرنامج بين فنون الرشاقة اللغوية، واستراتيجية الانغماس وتت ،1437/1438الدراس ي الحالي 

من جهتها قالت  .واملصاحبة، والسياحة النبوية، كما يصاحب ذلك باقة من ألانشطة الفنية واملسرحية والحركية

ة من تون ألاصيلمديرة إدارة الاشراف على املدارس د. مرفت بابعير أن البرنامج يعتمد على الدمج بين العلوم وامل

تراثنا وبين طرق التقويم والتقييم املعاصرة من خالل استراتيجية الانغماس واملصاحبة واملالزمة وتوظيف وسائل 

 أمثل، مبينة أنه ذا رسالة تربوية هادفة تنص على خلق جيل يمتلك مفتاح الريادة 
ً
التواصل الاجتماعي توظيفا

بين، وذا رؤية محددة تهدف إلى إكساب الفتاة مهارات اللغة العربية الحضارية عبر بوابة )اقرأ( بلسان عربي م

 سليمة، وصقل شخصيتها، وتطوير تفكيرها، وصبغها بصبغة املروءة من 
ً
، وكتابة

ً
 فصيحا

ً
، وارتجاال

ً
 مجودا

ً
نطقا

هدف إلى إعادة يخالل الانغماس واملصاحبة في بيئة تربوية تجمع بين ألاصالة واملعاصرة، وأكدت بابعير أن البرنامج 

الصدارة للغة العربية كقنطرة أساسية لتطوير التعلم والتعليم، واكتساب املهارات الابتدائية للتحدث بطالقة، 

باإلضافة إلى إجادة التحدث والنطق بالعربية املجودة، كما يهدف لتطوير مهارات التفكير من خالل ممارسة 

http://grbeih.com/archives/876932
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ضمن بيئة مثالية، تحت شعار )تعلموا العربية فإنها تنبت القراءة، وصقل السمات الشخصية عبر املصاحبة 

 30ساعة تدريبية في  120العقل وتزيد املروءة(، وأشارت بابعير إلى أن مدة البرنامج هي سنة دراسية كاملة، عبر 

 يوما
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 م 2016 أكتوبر 5-هـ 1438 محرم 4 األربعاء

 استمرت ألسبوع كامل

  األمرية نورة ختتتم احتفاالتها باليوم الوطني جامعة

، حيث 86اختتمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن احتفاالتها اليومية منذ اسبوع بمناسبة اليوم الوطني 

ي مديرة الجامعة الدكتورة أقامت عمادة شؤون الطالبات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن حفال برعاية معال

هدى بنت محمد العميل ، وفي الحفل الخطابي ألقت مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل كلمة هنأت فيها 

أتي يومنا الوطني هذا ي" :القيادة الرشيدة والشعب السعودي باليوم الوطني املجيد السادس والثمانين، وقالت

، هذه 2030ملة على كافة ألاصعدة وفق رؤية اململكة العربية السعودية العام ونحن جميعا نتهيأ لنقلة وطنية شا

الرؤية التي ستمكن وطننا من تبوء مكانة رائدة على مستوى دول العالم وذلك من خالل ما وهبه هللا لهذه ألارض 

دم لعلي أستذكر مقولة خال: ية وجغرافية عديدة، وأضافت العمياملباركة من مقومات اقتصادية واجتماع

هو أن تكون  2030والتي أكد من خاللها إن هدفه ألاول من إطالق رؤية اململكة  -حفظه هللا  -الحرمين الشريفين 

 إلى جنب مع 
ً
 في العالم. ونحن في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن نعمل جنبا

ً
بالدنا نموذجا ناجحا ورائدا

  "حقيق هذه النقلة النوعية من خالل التطوير املستمر لبرامجناكافة املؤسسات التعليمية في الدولة للمساهمة في ت

ثم ألقت  رجات الجامعة مع تطلعات القيادة،ألاكاديمية وألانشطة البحثية والتأهيل الذي يضمن توافق مخ

الطالبة أمل الطوالة قصيدة وطنية بعنوان )الغد آلاتي(، تلى ذلك عمل انشادي بعنوان )جيل الرؤية( من تقديم 

البات مدارس جامعة ألاميرة نورة، ثم قدمت الطالبة الجامعية إشراق العمري )من ذوات الاحتياجات الخاصة( ط

حضورا مثريا حيث شاهدن الحاضرات عرضا مرئيا  2030للرؤية السعودية  وكان  نبذة عن تجربتها وطموحها، 

بات معهد اللغة العربية للناطقات عن الرؤية وخطط الجامعة لخدمة الرؤية من أجل غد مشرق، ثم قدمن طال

بغيرها مشهدا حواريا حول نجاح اململكة العربية السعودية في موسم الحج، تاله عرض مرئي بعنوان )رؤية ووطن( 

من تقديم فريق الوسام من طالبات جامعة ألاميرة نورة، كما شاهدن الحاضرات عرضا مرئيا يبرز بطوالت رجال 

ود، ثم محاورة شعرية بعنوان )أحب بالدي( من تقديم طالبات كلية املجتمع، ونشيد ألامن في الداخل وعلى الحد

)أرض السماء( بصوت الطالبة سارة الحويفر، وفي ختام الحفل انطلق أوبريت )رؤية صقر( من تقديم كلية العلوم 

http://grbeih.com/archives/877854
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ي تزّين بالرسومات وعلى هامش الحفل تم استعراض ركن كلية التصاميم والفنون الذ .وكلية الخدمة الاجتماعية

 .الوطنية، والبطاقات الجرافيكية، والعرض املرئي لتاريخ البالد وتأسيسها
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 م 2016 أكتوبر 9-هـ 1438 محرم 8 األحد

 جامعة األمرية نورة تدشن برنامج جتربة طالبة كلية اللغات األكادميية

 برنامج تجربة طالبة كلية اللغات ألاكاديمية“ تدشين   زم كلية اللغات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمنتعت

CL Student Academic ”   Experience  الذي يعتبر من البرامج املساندة للعملية الاكاديمية في الكلية والتجربة

ة هيكلة الكلية والاقسام التعليمية الجديدة )قسم الترجمة، الجامعية بشكل عام، ويأتي هذا البرنامج ملواكبة إعاد

هـ، ويستهدف 1437/1438قسم اللغويات التطبيقية، ألادب إلانجليزي( في ثوبها الجديد للعام الجامعي 

عملية عن ألاساسيات الواجب معرفتها  طالبات كلية اللغات املستجدات تحديدا، لتزويدهن بتجارب البرنامج 

من خالل برنامج تدريبي مساند يتضمن سلسلة من ورش العمل، التي تتناول مهارات الدراسة ومهارات واستيعابها 

 اللغة كالقراءة والكتابة والاستماع واملحادثة لضمان تحقيق النجاح ألاكاديمي في التخصصات العلمية.

الجامعية  ات من استثمار التجربةكما يسعى البرنامج إلى تكوين تجربة أكاديمية تكاملية تساعد على تمكين الطالب

بشكل هادف في ألانشطة البحثية والطالبية املتنوعة، ويتكون البرنامج من حزمة من ورش العمل التي تتناول 

، ” يةاملنح الصيف”، و” ألامانة العلمية وسرقة امللكية الفكرية”و ،”رائدات املستقبلمن؟ وكيف؟“موضوعات مثل 

، وسيتم إقامة ورش العمل للبرنامج ” الترجمة رحلة بين الثقافات”، و” فة والاكتشافمكتبة اللغات واحة املعر ”و

املشار إليه بما يتناسب مع أوقات الفراغ للطالبات املستجدات ليتسنى للكلية رفد العملية الاكاديمية وتعزيز سبل 

 مارها.رجات التعليمية واستثالتواصل مع الطالبات واكتشاف مواهبهن لرعايتها لتحقيق التميز في مستوى املخ
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 م 2016 أكتوبر 10-هـ 1438 محرم 9 االثنين

 جامعة األمرية نورة تعقد سلسلة من اللقاءات التعريفية بالتعلم اإللكرتوني
ن اليوم لقاًء تعريفًيا بكلية إلادارة وألاعمال، عقدت عمادة التعلم إلالكتروني في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحم

حيث بدأ اللقاء بعرض مقدمة عن التعلم إلالكتروني، قدمتها وحدة التدريب في الكلية، وتم عرض مستويات 

  التعلم إلالكتروني واستعراض جملة من املفاهيم الخاطئة حول التعلم إلالكتروني .

لم إلالكتروني قدمته وحدة الدعم واملتابعة الفنية بالعمادة ، وتم خالل تال ذلك تعريف بخدمات الدعم الفني للتع

ذلك إلاجابة عن استفسارات أعضاء الهيئة التعليمية وإلاشارة ملزايا نظام إدارة التعلم إلالكتروني املعتمد 

 بالجامعة.

سلطت الضوء على أهمية كما شاركت في اللقاء مديرة برامج التعلم إلالكتروني بالعمادة يارا الحيدري، حيث 

 إلى مزايا النظام املعتمد 
ً
استخدام نظام إدارة التعلم إلالكتروني املعتمد وعدم استخدام نظم خارجية، مشيرة

 بالنظم ألاخرى وإلى ضرورة الاستثمار ألامثل ملوارد الجامعة املتاحة.
ً
  مقارنة

ا من سعي العمادة لتحقيق توجهات الج
ً
امعة الاستراتيجية الهادفة إلى تفعيل التعلم ويأتي هذا اللقاء انطالق

  إلالكتروني، وتمكين أعضاء الهيئة التعليمية من مهارات التعلم إلالكتروني وتحسين جودة املخرجات التعليمية .

 من اللقاءات التعريفية بالتعلم إلالكتروني في مختلف كليات الجامعة بالتنسيق 
ً
وكانت العمادة قد أطلقت سلسلة

ات التعلم إلالكتروني، التي تهدف إلى التعريف بالتعلم إلالكتروني والتعرف عن قرب على ممارسات أعضاء مع وحد

  الهيئة التعليمية في مجال التعلم إلالكتروني وتقديم الدعم الفني امليداني .
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 م 2016 أكتوبر 11-هـ 1438 محرم 10 الثالثاء

  مشروع اخلربات املتناظرة يف جامعة األمرية نورة
طلقت وكالة الجامعة للتطوير والجودة في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في عمادة ضمان الجودة 

 إلعداد وتأهيل 
ً
ل إعداد وتأهي املتناظرة:الخبرات  مدربة معتمدة بعنوان 33والاعتماد ألاكاديمي مشروع متميزا

في مرحلته الثانية يوم إلاثنين  مدربات ومراجعات داخليات في مجال الجودة والاعتماد ألاكاديمي

ويأتي املشروع ضمن برنامج الجامعة الريادي لتحقيق نشر ثقافة الجودة وتنمية مهارات  هـ.2/1/1438 املوافق

ا للحصول على الاعتماد البرامجي حسب وخبرات أعضاء هيئة التدريس ملراجعة جودة البرامج ألاكاديمية ومساندته

معايير الاعتماد املؤسسية والبرامجية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ألاكاديمي. ويشمل هذا املشروع سلسلة 

( مدربة ومراجعة داخلية في مجال الجودة. الجدير 33وإعداد) تدريبية لتأهيل( دورات 8برامج تدريبية عددها )

مان الجودة والاعتماد ألاكاديمي هي الجهة املسؤولة عن متابعة تقويم برامج الجامعة لضمان بالذكر أن عمادة ض

العمادة إلى أن تصل ملصاف الجامعات املرموقة  والعاملية وتتطلعجودة التعليم وإلادارة مواكبة للمعايير املحلية 

 .امجها التعليميةمن خالل تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتنمية خبراتهم للتحقق من جودة بر 
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 م 2016 أكتوبر 13-هـ 1438 محرم 12 الخميس

 اخلبرية العاملية ريتا يف جامعة األمرية نورة
يتا ر  استضافت كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن أمس ألاول الخبيرة العاملية

( في لقاء بعنوان ) التوجهات الرئيسية في مجال تحليل البيانات gartnerسالم نائب رئيس ألابحاث في شركة )

شخص من ألاكاديميين والباحثين، وممثلي شركات )سداد،  300الكبيرة: التقنيات وألادوات( ، بحضور أكثر من 

لكبيرة، باإلضافة الى عدد من طالبات كلية علوم الحاسب ِعلم، تمكين، موهبة(، واملهتمات بمجال تحليل البيانات ا

 واملعلومات.

وأكدت الخبيرة ريتا أن البيانات الضخمة هي الجيل القادم من الحوسبة وذلك من خالل مسح وتحليل البيانات، 

، حيث لي خاصمشيرة ألهمية البيانات الكبيرة والحاجة املاسة لها في عاملنا اليوم وفي قطاع ألاعمال والحاسب آلا
ً
ة

مقارنة باملعلومات والتي تشكل الباقي غير  %10أنها تتألف من املعلومات املنظمة التي تشكل جزءا ضئيال يصل إلى 

 املنظمة.

وأفادت ريتا أنه من املعروف في قطاع التقنية أن البيانات غير املنظمة التي تأتي على شكل مقطع فيديو أو صورة 

من كامل بيانات مؤسسة أو  %80ثية ألابعاد على سبيل املثال، تشكل على ألاقل أو مقطع صوتي أو نماذج ثال

شركة ما، ومن املمكن أن يكون الهدف ألاساس ي من التركيز على البيانات الكبيرة هو اكتشاف أنماط مكررة لألعمال 

سب مام الشركاء لكباستخدام أدوات ذكية الستقصاء املعلومات والتحليالت باإلضافة إلى توفير فرص أكثر أ

 إيرادات أكبر.
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 م 2016 أكتوبر 25-هـ 1438 محرم 24الثالثاء 

 : يشارك بورشتي عمل ضمن ملتقى العصر الرقمي"تعليم ينبع"
جامعة ألاميرة تنظمه كلية التربية بوالذي ” معلم العصر الرقمي“شارك تعليم ينبع اليوم في انطالقة امللتقى التربوي 

( معلمات سيقدمن ورشتي عمل 3محرم الجاري بفريق مكون من ) 25ـ23نورة بنت عبدالرحمن خالل الفترة من 

ضمن العديد من الفعاليات ضمن جلسات امللتقى والتي يشارك فيها مختصون في مجال التعليم الرقمي ويت

 ات.الرائدبة من القادة التربويين واملعلمات املتميزات والتربويات ، وورش التدريب التي يديرها نخالعلمية

أن امللتقى من أهم الفعاليات التربوية ” إحدى املشاركات “وأوضحت املعلمة علوية منقل من ابتدائية أم سلمة 

ت علمية جلساوالذي يشتمل على أربع  عبدالرحمن،الدورية التي تعقدها كلية التربية في جامعة ألاميرة نورة بنت 

وذلك ضمن مساعي  اململكة،ورشة تدريبية يقدمها خبراء من داخل  17وثماني جلسات علمية مصاحبة، و رئيسية،

كلية التربية لالستفادة من الخبراء واملختصين واملعلمات في هذا املجال لتسليط الضوء على املستجدات بامليدان 

 .التربوي، والكشف عن ممارسات التعليم املثلي .

وأضافت أن امللتقى يتميز بمواكبته مستحدثات التقنية في التعليم، ومتابعة املستحدثات التقنية في العملية 

كذلك تفعيل دور الشراكة بين كليات التربية  التعليم،التعليمية ومناقشة التحديات وسبل دمج التقنية في 

 التعليم.ائدة لدمج التقنية في واملؤسسات التعليمية يكمن ذلك في تشجيع التجارب املحلية الر 

نقوم من خالل ورشتي العمل التي نقدمها بنقل ” املشاركة الثانية من تعليم ينبع“وقالت املعلمة مريم العمري 

التجارب الناجحة في توظيف التقنية في التعليم وتشجيعها .. مشيرة إلى أن امللتقى يتمحور في مستحدثات تقنية 

رات معلم العصر الرقمي في استخدام استراتيجيات وطرق تعليمية حديثة وإلقاء ، ومها21داخل فصل القرن 

 ضمن مساعي كلية التربية لالستفادة من التعليمية،الضوء على تجارب ناجحة في توظيف التقنية في العملية 

تعليم نية بالالخبراء واملختصين واملعلمات في هذا املجال، وكذلك عرض التجارب املحلية الرائدة في دمج التق

 ومناقشة سبل تعميمها وإلافادة منها على أوسع نطاق..

الجدير ذكره أن امللتقى سيكشف عن جوائز كجائزة املعلمة الرقمية في التعليم العام وجائزة إلابداع الرقمي 

 لطالبات كلية التربية وجائزة بصمة ال تنس ى .. وإلاعالن عن أسماء الفائزات في ذلك 
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 م 2016 أكتوبر 26-هـ 1438 حرمم 25األربعاء 

جامعة األمرية نورة تدشن )جائزة املعلمة الرقمية( يف ملتقى "معلم العصر 
 الرقمي"

، (دشنت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة هدى العميل اليوم )جائزة املعلمة الرقمية 

خالل انطالق فعاليات امللتقى التربوي الثاني "معلم العصر الرقمي" الذي نظمته كلية التربية على مدار ثالثة أيام، 

 مع اليوم العالمي للمعلم في مركز املؤتمرات باملدينة الجامعية.
ً
  تزامنا

، الدكتورة أمامة الشنقيطيواستهل الحفل بكلمة عميدة كلية التربية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن 

رحبت فيها بالحضور من وكيالت الجامعة، وعميدات الكليات، واملتحدثون في الجلسات العلمّية، واملعلمات و 

التربويات، وأعضاء الهيئتين التعليمية وإلادارية، والطالبات، مؤكدة بأن التعليم مهنة عظيمة، تجمع البشرية على 

ها، حيث وقّعت دول عديدة على التوصية املشتركة الصادرة عن منظمة العمل أهميتها، وتتفق على حاجتها ل

واملتعلقة بأوضاع املعلمين، وأن  1966الدولية ومنظمة ألامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( في عام 

م في يوم مخصص من كل ع
ّ
ه ام، امتنانا لجهودالدول والشعوب في كافة أرجاء العالم تحرص على الاحتفاء باملعل

  في امليدان التربوي والتي أدت إلى نهضة تربوية وتعليمية كبيرة يشهدها العالم ويشهد لها.

، ليقينها بأن التعليم 
ً
 وتطويرا

ً
 وتدريبا

ً
وأكدت الدكتورة الشنقيطي أن الدول تولي جّل اهتمامها للمعلم إعدادا

  عليه. الجيد ال يمكن دون معلمين مخلصين ومؤهلين يقومون 

ونوهت بأهمية اليوم العالمي للمعلم، الذي تتشرف كلية التربية باملشاركة في الاحتفاء بهذا اليوم، عبر لقاٍء تربوي 

م في العصر الرقمي، ويتشرف بمشاركة كوكبة من املتخصصين في جلسات 
ّ
سنوي سلط هذا العام الضوء على املعل

م، وسط حضور علمية إلثرائه هذا املوضوع بالنظريات واملما
ّ
م واملتعل

ّ
رسات وآليات توظيف املعرفة في واقع املعل

  متدربة من جميع أنحاء اململكة في يومه ألاول. 800أكثر من 

م، 
ّ
مات املتميزات في توظيف التقنية ودمجها في عمليات التعليم والتعل

ّ
وأبانت أن امللتقى يستعرض تجارب املعل

مساعي كلية التربية للقيام بدورها في الاستفادة من الخبراء واملختصين  ويكّرم مجموعة متميزة منهن، في إطار 

  لتطوير امليدان التربوي، والكشف عن املمارسات املثلى فيه لتكون أنموذجا وقدوة.

واختتمت الشنقيطي بخالص العرفان وجميل الامتنان لخادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل 
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عاهم ر  -، على جزيل دعمهم واهتمامهم -حفظهما هللا  -، وإلى ولي عهده ألامين، وولي ولي العهد - حفظه هللا -سعود

للتعليم في بالدنا الغالية، وإلى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيس ى على دعمه لهذا امللتقى، وملعالي  -هللا 

ى ة بكلية التربية، ومتابعتها الدائمة بحث منسوباتها علمديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل على عنايتها املتواصل

القيام بالواجب نحو امليدان التربوي، وملستشارة معالي مديرة الجامعة لكلية التربية الدكتورة سهام الصويغ 

صاحبة الدعوة إلى أن يكون لكلية التربية ملتقى سنوي تحتفي فيه باملعلم وتلمس واقعه وتشاركه نجاحاته، 

بعدها قامت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة  ع القائمين واملشاركين ، متمنية للجميع بالتوفيق والسداد.ولجمي

بنت عبد الرحمن الدكتورة بتكريم الفائزات بجائزة املعلمة الرقمية، والفائزات بمسابقة بصمة ال تنس ى، 

  جلسات امللتقى.والفائزات بمسابقة إلابداع الرقمي، وكذلك املتحدثين الرئيسين في 

وكانت املعلمة أمل سلبع من املتوسطة الثانية عشرة بنجران قد حصدت املركز ألاول لجائزة املعلمة الرقمية، 

واملعلمتين بشرى بوخضر من املتوسطة ألاولى بالجبيل ونوره الذويخ من الثانوية الثانية بالجبيل املركز الثاني، 

بشمال الرياض املركز الثالث، واملعلمة أريج الثبيتي من مدارس واحة  120 واملعلمة عايدة العتيبي" من الثانوية

العلم ألاهلية بالرياض املركز الرابع، واملعلمة أسماء الحديثي من املتوسطة السادسة والخمسين بالرياض املركز 

البطاطي من ثانوية بجدة املركز السادس، واملعلمة زينب  171الخامس، واملعلمة شيخة العتيبي" من الابتدائية 

ثول ألاولى تطوير املركز السابع، واملعلمة هانية فطاني" من املتوسطة الرابعة بينبع املركز الثامن، واملعلمة تغريد 

املالكي من الثانوية الرابعة عشر بجدة املركز التاسع، واملعلمة أروى دبوان من مدارس واحة العلم ألاهلية بالرياض 

  املركز العاشر.

فازت بمسابقة إلابداع الرقمي الطالبات فهدة صالح النشمي وهيلة مساعد التمامي وشروق عبدالرحمن كما 

، كما فازت مكاني بينكم(كلية التربية عن منتجهم بعنوان )اليحيى وأبرار يحيى القحطاني وسارة منصور التركي من 

  بمسابقة بصمة ال تنس ى الطالبة مالك عقاب العنزي.

تقى استقطاب سبعة خبراء في مجال التعليم الرقمي لعرض مجموعة من ألاوراق العلمية على وجرى خالل املل

مدار يومين باإلضافة إلى ثمان جلسات علمية مصاحبة، وذلك ضمن مساعي كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت 

حلية لتعليم، و عرض التجارب املعبد الرحمن لالستفادة من الخبراء واملختصين واملعلمات في مجال دمج التقنية با

  الرائدة في هذا املجال ومناقشة سبل تعميمها والاستفادة منها على أوسع نطاق.
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وانطلقت الجلسات العلمية بمشاركة من جامعة امللك سعود للدكتور بدر الصالح بورقته بعنوان " علم في عصر 

ت والتحوالت املتسارعة والضخمة في العقدين املاضيين املعرفة الرقمي : تحديات و تحوالت"، ذكر فيها أن التغيرا

 على الاقتصاد املعرفي العولمي العابر للحدود، مع تناٍم غير مسبوق في تقنيات املعلومات والاتصال 
ً
شكلت تأثيرا

(ICTوما ترتب عليها من تغير في الكفايات واملهارات املطلوبة للعمل والحياة في عصر املعرفة الرقمي، وشك ،)ت ل

محفزات مهمة ليس إلحداث تغييرات في مكونات النظم التعليمية الحالية، وإنما الستبدالها بنموذج تربوي جديد 

ومختلف للتعليم والتعلم يستجيب ملتطلبات الحياة والعمل في ألالفية الثالثة، مشيًرا إلى أنه تواجه نظم التعليم 

 وإدار 
ً
 وتقويما

ً
 وتدريسا

ً
 وبيئة تعليمية... إلخ(، تحديات ضخمة إلحداث التحول املطلوب بكامل مكوناتها )منهجا

ً
ة

لكي تتماش ى مدخالت هذه النظم وعملياتها ومخرجاتها مع استحقاقات بيئات العمل الجديدة في عصر املعرفة، 

 عدة محاور وهي محفّزات التغيير والتحول في نظام التعليم، والتحديات التي تواجه املعلم في عصر امل
ً
عرفة موضحا

الرقمي، الجيل الثاني لعلم التدريس، والتحوالت املطلوبة في أدوار ومهام معلم عصر املعرفة الرقمي.بعده استعرض 

أستاذ تكنولوجيا التعليم املشارك ومدير تطوير املحتوى الرقمي بجامعة امللك سعود الدكتور مصطفى جودت 

عة الالتحاق في التنمية املهنية للمعلمين وتدريبهم عن ورقة علمية تحت عنوان "توظيف املقررات املفتوحة واس

بعد أثناء الخدمة"، وقال فيها : بأنه مع التطور السريع للمعرفة وتطبيقاتها أصبحت نظم التعليم التقليدية غير 

 بشكل يواكب هذا التطور السريع مما جعل كثير من ألانظمة تميل إلى إ
ً
ساب كملبية لتنمية املتعلم معرفيا ومهاريا

املتعلمين مهارات البحث والتنمية الذاتية، مبين أن ميدان التعليم املفتوح والتعليم عن بعد شهد تطورات واضحة 

ملواكبة التطور التكنولوجي وتلبية للطلب املتزايد عليه، فظهر ما يسمى باملقررات املفتوحة واسعة الالتحاق ، 

لتحاق وأهميتها في التنمية املهنية وبعض ألامثلة التطبيقية وقدم نبذة عن مفهوم املقررات املفتوحة واسعة الا

لعدد من املواقع العاملية التي تقدم برامج معتمدة لتأهيل املعلمين وتنميتهم مهنيا وبعض التجارب الرائدة في عاملنا 

 العربي .

 م الطالقة الرقميةأعقبه تناول رئيس قسم تقنيات التعليم بجامعة جدة الدكتور عبدالرحمن الزهراني مفهو 

وبعض املطالب املتناقضة ذات العالقة باملوضوع في ورقة علمية بعنوان: " الطالقة الرقمية: أدوار جديدة ومطالب 

متناقضة"، فذكر بأنه مع التوسع الكبير والهائل في استخدام التقنيات الرقمية على مستوى العالم أصبح من 

  املنافسة بقوة وبالشكل املطلوب.الصعب على أنظمتنا التعليمية البقاء و 
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وعقدت على هامش امللتقى أربع جلسات علمية مصاحبة مرتبطة بمحاور امللتقى، وشارك فيها مجموعة من أعضاء 

هيئة التدريس بالجامعات ومنسوبي إلاشراف التربوي واملعلمات وطالبات الدراسات العليا من مختلف مناطق 

، وذات قيمة عالية، برز منها ورقة عمل بعنوان "فاعلية البودكاست اململكة، وحظيت بأوراق عمل منوعة

(Podcasting في تحسين مهارة القراءة لدى طالبات صعوبات تعلم القراءة في مقرر املادة بالصف السادس )

( في التعليم تطبيقاته في ملف إلانجاز One Noteالابتدائي بمدينة الرياض"، وورقة بعنوان "توظيف برنامج )

في تنمية مهارات التفكير  Acadoxإلالكتروني للطالبات والتعلم القائم على املشروع"، وأخرى بعنوان "فاعلية تقنية 

  الناقد في تدريس مقرر الفقه لدى طالبات الصف الثالث املتوسط بمدينة الرياض".

ي إيجاد تنوع وتفصيل في حين شارك مجموعة من املتحدثين بأوراق عمل أخرى تناول محور آخر، مما أسهم ف

أكثر في أوراق العمل املطروحة، مثل ورقة عمل تناولت مهارات معلم العصر الرقمي، وأخرى عن واقع التقنيات 

الرقمية في دعم التطور املنهي ملعلمات الرياضيات، وثالثة عن مهارات املعلم الالزمة في توظيف تقنيات العصر 

وباإلضافة إلى ورقة تطرقت ملعوقات استخدام التقنيات التعليمية الرقمي وإلاعالم الجديد في التدريس، 

إلالكترونية في مدارس الدمج كما يدركها معلمي املرحلة الابتدائية وعالقتها بالرضا الوظيفي لديهم، وورقة ملعايير 

يب في ر الو كفاءة املعلم في مجال التقنية، فيمت ركزت ورقة عمل أخرى على أثر إستراتيجية الصف املقلوب عب

تنمية مهارات تصميم مدونة إلكترونية لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة املتوسطة بمكة املكرمة"، كذلك ورقة 

  (.NETSSعمل بعنوان "دمج التقنية في التعليم باستخدام املعايير التكنولوجية التعليمية )

تقنية، بتقديمهم ألوراق عمل جيدة وتجاوب املشاركين في امللتقى مع محور تجارب ناجحة في توظيف ال

ومتخصصة، على غرار أثر دمج ألانفوجرافيك في الرياضيات على التحصيل الدراس ي لطالبات الصف الثاني 

املتوسط، وتوظيف ألاجهزة الذكية في تقييم ألاداء، وأثر موقع أفكار الرياضيات على شبكة إلانترنت على تحصيل 

اضيات للصف ألاول املتوسط، كما قامت الفائزة باملركز ألاول لجائزة املعلمة واتجاهات الطالبات في مادة الري

  الرقمية أمل سلبع بعرض تجربتها.

 قدمتها متدربات معتمدات من جميع  17وشهد امللتقى انطالق 
ً
 كبيرا

ً
 وإقباال

ً
ورشة تدريبية مصاحبة، القت تسجيال

 ملعلمات وأعضاء هيئة التدريس.مناطق اململكة في مجال التعليم الرقمي، واستهدفت ا
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 م 2016 أكتوبر 2-هـ 1438 محرم 1 األحد

 محلة تعريفية للطالبات املستجدات يف جامعة األمرية نورة

ية للطالبات نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن من خالل حملة تعريف

املستجدات تحت مسمى )منارة نورة( وذلك ملدة اسبوع، حيث شارك في الحملة مكتب النشاط الطالبي، والتوجيه 

والارشاد، ومكتب الخريجات، والارشاد الطالبي، والاخصائيات، واملكتبة، واملقهى الحواري، وقد قام كل مكتب 

عميدة الكلية د.جميلة   يع الهدايا التذكارية ، وقامت بالتعريف عن نفسه من خالل بروشورات وكتيبات وتوز 

اللعبون بتهنئة الجميع بمناسبة عيد الاضحى املبارك وبداية العام الدراس ي الجديد وتعريف الطالبات بالكلية و 

وكيالتها وتعريفهن بحقوقهن وواجباتهن، كما استقبلت كلية الصحة وعلوم التأهيل طالباتها املستجدات ببرنامج 

في بهو الكلية، حيث تكون من عدة اركان وجداريات تحفيزية منها ركن لوكالة شؤون الطالبات احتوى ” منارة نورة ” 

على بروشورات إرشادية توضح الشروط والقوانين والحقوق الطالبية وتشرح حالة الطالبة من اعتذار أو تأجيل 

 توضح طريقة استخدام نظام تعديل الج
ً
 بروشورات خاصة لكل وحدة من وحدات أو إعادة قيد، أيضا

ً
داول وايضا

الوكالة كالنقل والتشغيل الطالبي عن طريق طاوالت خاصه بكل وحدة ، وركن لبرشورات كل قسم من أقسام 

الكلية وبيانات رئيسات الاقسام ومنسقات كل برنامج وأعضائه. و ركن لقاء بين طالبات الكلية والطالبات 

ل الخبرات والرد على استفساراتهن، كما زينت الكلية جدران ممراتها باسماء خريجات املستجدات للتعارف وتباد

الدفعة الاولى من كل تخصص وبالجدار املقابل انجازاتهن من جوائز عاملية وفي بهو الكلية دواليب زجاجية وضع 

( 2030ة )حقيق رؤية اململكفيها امليداليات والجوائز التي فزن فيها ،وذلك بهدف تحفيز الطالبات املستجدات ولت

في اخراج جيل مزدهر ومواطنات فطنات قادرات على الابداع والقياده، وعلى احد جدران البهو الدليل الارشادي 

لتسهيل وصول الطالبة املستجدت الى وجهتها، وفي امللتقى التعريفي على مسرح الكلية نبهت وكيلة شؤون الطالبات 
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إلى تتبع السلم الاداري الصحيح حسب حاجاتهم ووضحت اهمية  بات املستجدات الدكتورة نسرين العواجي الطال

، تلى ذلك شرح للخدمات التي تقدمها وحدات الوكالة وفي نهاية كلمتها تمنت لهن 
ً
اللجوء للمرشدة ألاكاديمية دائما

يعة دكتورة لينا حماد ان طبعام دراس ي مليء بالجد والاجتهاد والانجازات، وفي نهاية امللتقى قالت عميدة الكلية ال

املرحلة الجامعية تختلف كثيرا عن املرحلة الثانوية وان التعليم الجامعي امتع واكثر فرصة لتعلم مهارات جديده 

مثل تحمل املسؤولية الذاتية والقيادة الفردية والقدرة على معرفة فرص العمل والتمييز بين الخيارات املفتوحة، 

 .والسدادمتمنية للجميع التوفيق 
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 م 2016 أكتوبر 4-هـ 1438 محرم 3 الثالثاء

بفقرات مميزة جلنود  " 86اليوم الوطني "جامعة األمرية نورة .. حتتفل بـ 
 الوطن

، حيث 86منذ اسبوع بمناسبة اليوم الوطني اختتمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن احتفاالتها اليومية 

أقامت عمادة شؤون الطالبات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن حفال برعاية معالي مديرة الجامعة الدكتورة 

هدى بنت محمد العميل ، وفي الحفل الخطابي ألقت مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل كلمة هنأت فيها 

 يأتي يومنا الوطني هذا”عب السعودي باليوم الوطني املجيد السادس والثمانين، وقالت:القيادة الرشيدة والش

، هذه 2030العام ونحن جميعا نتهيأ لنقلة وطنية شاملة على كافة ألاصعدة وفق رؤية اململكة العربية السعودية 

ل ما وهبه هللا لهذه ألارض الرؤية التي ستمكن وطننا من تبوء مكانة رائدة على مستوى دول العالم وذلك من خال

لعلي أستذكر مقولة خادم :”املباركة من مقومات اقتصادية واجتماعية وجغرافية عديدة، وأضافت العميل 

هو أن  2030والتي أكد من خاللها إن هدفه ألاول من إطالق رؤية اململكة  –حفظه هللا  –الحرمين الشريفين 

 في ال
ً
 إلى جنب تكون بالدنا نموذجا ناجحا ورائدا

ً
عالم. ونحن في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن نعمل جنبا

مع كافة املؤسسات التعليمية في الدولة للمساهمة في تحقيق هذه النقلة النوعية من خالل التطوير املستمر 

ة، ثم ادلبرامجنا ألاكاديمية وألانشطة البحثية والتأهيل الذي يضمن توافق مخرجات الجامعة مع تطلعات القي

ألقت الطالبة أمل الطوالة قصيدة وطنية بعنوان )الغد آلاتي(، تلى ذلك عمل انشادي بعنوان )جيل الرؤية( من 

تقديم طالبات مدارس جامعة ألاميرة نورة، ثم قدمت الطالبة الجامعية إشراق العمري )من ذوات الاحتياجات 

حضورا مثريا حيث شاهدن الحاضرات عرضا  2030ودية للرؤية السع وكان  الخاصة( نبذة عن تجربتها وطموحها، 

مرئيا عن الرؤية وخطط الجامعة لخدمة الرؤية من أجل غد مشرق، ثم قدمن طالبات معهد اللغة العربية 

للناطقات بغيرها مشهدا حواريا حول نجاح اململكة العربية السعودية في موسم الحج، تاله عرض مرئي بعنوان 

فريق الوسام من طالبات جامعة ألاميرة نورة، كما شاهدن الحاضرات عرضا مرئيا يبرز  )رؤية ووطن( من تقديم

بطوالت رجال ألامن في الداخل وعلى الحدود، ثم محاورة شعرية بعنوان )أحب بالدي( من تقديم طالبات كلية 

ن ت )رؤية صقر( ماملجتمع، ونشيد )أرض السماء( بصوت الطالبة سارة الحويفر، وفي ختام الحفل انطلق أوبري
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وعلى هامش الحفل تم استعراض ركن كلية التصاميم والفنون  تقديم كلية العلوم وكلية الخدمة الاجتماعية.

 .الذي تزّين بالرسومات الوطنية، والبطاقات الجرافيكية، والعرض املرئي لتاريخ البالد وتأسيسها
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 م 2016 وبرأكت 9-هـ 1438 محرم 8 األحد

 جامعة األمرية نورة تدشن برنامج جتربة طالبة كلية اللغات األكادميية

 برنامج تجربة طالبة كلية اللغات ألاكاديمية“ تدشين   تعتزم كلية اللغات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

CL Student Academic ”   Experience  الذي يعتبر من البرامج املساندة للعملية الاكاديمية في الكلية والتجربة

الجامعية بشكل عام، ويأتي هذا البرنامج ملواكبة إعادة هيكلة الكلية والاقسام التعليمية الجديدة )قسم الترجمة، 

هـ، ويستهدف 1437/1438معي قسم اللغويات التطبيقية، ألادب إلانجليزي( في ثوبها الجديد للعام الجا

طالبات كلية اللغات املستجدات تحديدا، لتزويدهن بتجاربعملية عن ألاساسيات الواجب معرفتها  البرنامج 

واستيعابها من خالل برنامج تدريبي مساند يتضمن سلسلة من ورش العمل، التي تتناول مهارات الدراسة ومهارات 

 املحادثة لضمان تحقيق النجاح ألاكاديمي في التخصصات العلمية.اللغة كالقراءة والكتابة والاستماع و 

كما يسعى البرنامج إلى تكوين تجربة أكاديمية تكاملية تساعد على تمكين الطالبات من استثمار التجربة الجامعية 

اول نبشكل هادف في ألانشطة البحثية والطالبية املتنوعة، ويتكون البرنامج من حزمة من ورش العمل التي تت

، ” يةاملنح الصيف”، و” ألامانة العلمية وسرقة امللكية الفكرية”و ،”رائدات املستقبلمن؟ وكيف؟“موضوعات مثل 

، وسيتم إقامة ورش العمل للبرنامج ” الترجمة رحلة بين الثقافات”، و” مكتبة اللغات واحة املعرفة والاكتشاف”و

ل ت املستجدات ليتسنى للكلية رفد العملية الاكاديمية وتعزيز سباملشار إليه بما يتناسب مع أوقات الفراغ للطالبا

 التواصل مع الطالبات واكتشاف مواهبهن لرعايتها لتحقيق التميز في مستوى املخرجات التعليمية واستثمارها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://almnatiq.net/314152/?mobile=1
http://almnatiq.net/314152/?mobile=1


226 

 م 2016 أكتوبر 15-هـ 1438 محرم 14 السبت

مستفيدة من مركز اخلدمات املساندة لذوات االحتياجات اخلاصة يف  98
 نورة جامعة األمرية

يتمتعن بخدمات مركز الخدمات املساندة وبرنامج الوصول الشامل في   بلغ عدد ذوات الاحتياجات الخاصة الالتي

ركز الخدمات املساندة متخصصا ويعد م  مستفيدة، 98جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن   كلية التربية في

لدعم منسوبات الجامعة من ذوات إلاعاقة سواء كانت طالبة أو عضو هيئة تدريس أو عضو هيئة إدارية من خالل 

تقديم خدمات نوعية تتسم بالجودة والشمولية لكافة الجوانب ألاكاديمية وإلادارية والنفسية و الاجتماعية و 

أحدث املمارسات و البراهين البحثية واملعايير الدولية بما يساهم في دمج هذه التقنية، حيث يستند املركز على 

ركز مل  ويأتي برنامج الوصول الشامل كمركز متخصص مكمل  الفئات و تمكينهن من خدمة أنفسهن و املجتمع،

عايير املعتمدة أحدث امل)الخدمات املساندة( ، ويستهدف تجهيز البيئة التقنية واملكانية ملرافق الجامعة ومبانيها وفق 

 لتوفير كافة أنواع الدعم واملساندة لذوات إلاعاقة، مشيرة إلى أن هناك ثالثة جوانب رئيسية يهدف هذا 
ً
دوليا

ير والذي يستهدف تهيئة البيئة العمرانية من حيث توف -الهندس ي أو البنائي-املركز لتطويرها وهي الجانب إلانشائي 

تقنية أما الجانب التقني فهو يهدف إلى تهيئة البيئة ال نقل مستخدمي الكراس ي املتحركة، كافة التسهيالت الالزمة لت

لتمكين ذوات إلاعاقة لالستفادة من الخدمات إلالكترونية املتاحة على موقع الجامعة مثل استخدام النظام 

بوتية، قع الشبكة العنكألاكاديمي للتسجيل والوصول ملحتويات املصادر الرقمية في املكتبات والبحث في موا

باإلضافة إلى تنمية مهارات ذوات إلاعاقة لتوظيف التقنيات التكنولوجية و تدريبهن ملواكبة التطورات في املجال 

 الجانب إلاداري  ، ICDLللتمكن من طباعة الواجبات والحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب آلالي 
ً
وأخيرا

ة مهارات الكادر ألاكاديمي و إلاداري للمساهمة بدورهن في توفير املساندة ألاكاديمية املنهي ويهدف إلى تثقيف وتنمي

 وإلادارية بما يتوافق مع احتياجات كل طالبة. 

ويسعى هذان املركزان إلى توعية منسوبات الجامعة بكيفية التعامل مع هذه الفئات من خالل عقد الورش 

 ملعايير برنامج الوصول الشامل، وعقد الشراكات مع املؤسسات الج والتثقيفية وتهيئة البيئةالتدريبية 
ُ
امعية وفقا

 .وإلاقليمي والعالمي   املعنية بخدمات ذوي إلاعاقة على املستوى املحلي
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ت من قبل مشرفاوأهم الخدمات ألاكاديمية التي يقدمها هذين املركزين التواصل واملتابعة الدائمة للطالبات 

ع والتواصل م نسيق مع إدارات وكليات وعمادات الجامعة لتلبية احتياجات الطالبات، والت املركز املختصات،

 لحل مشكالت الطالبات أكاديميا.
َ
 أعضاء هيئة التدريس الكترونيا

أهمها توفير مواصالت للتنقل بين الكليات ومرافق الجامعة عند الحاجة،  فمن إلاداريةأما فيما يتعلق بالخدمات 

واصدار بطاقة دخول وخروج من جميع بوابات  أة بدل إلاعاقة لطالبات ذوات إلاعاقة، ومتابعة صرف مكاف

والتوعية والتثقيف وذلك بتفعيل ألايام العاملية لذوي   واصدار بطاقة دخول مرافق عند الحاجة، الجامعة، 

 إلاعاقة.
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 م 2016 أكتوبر 25-هـ 1438 محرم 24الثالثاء 

مستشفى امللك عبد اهلل اجلامعي بالرياض حيصل على تصريح ممارسة 
  الطب النووي

 

حصل مستشفى امللك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعي، في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، على تصريح 

هللا للطاقة الذرية واملتجددة. وقدم الدكتور أحمد بن محمد  من قبل مدينة امللك عبد” ممارسة الطب النووي“

أبوعباة، املدير العام التنفيذي شكره ملنسوبي املستشفى، وإدارة التصوير الطبي ممثلة بقسم الطب 

 على تكامل الخدمات الطبية املقدمة ”الانجاز املتميز“ على   النووي
ً
 عن تقديره للجهود التي تبذل حرصا

ً
، معربا

 رض ى في بيئة امنة وبأقص ى درجات الجودة.للم

http://www.ow-news.com/2403245.html
http://www.ow-news.com/2403245.html
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من جانبه أكد الدكتور محمد بن عبد هللا الزوم، املدير التنفيذي املشارك للخدمات الطبية، أن إلانجاز الذي 

ول على الحص سبقت التيتحقق هو نتيجة مباشرة لتضافر جهود جميع إلادارات في املستشفى. وقال إن املرحلة 

وتدقيق وزيارات من قبل مدينة امللك عبد هللا للطاقة النووية واملتجددة، وتم بناء  الترخيص شهدت مراجعات

الثقة بين املستشفى واملدينة من خالل تلبية املعايير وتوفير متطلبات التصريح كاختبارات الجودة للتدريب لقسم 

القياس إلاشعاعي، توفير الطب النووي، العمل على خطة طوارىء في حال وجود مخاطر إشعاعية،معايرة أجهزة 

 تحديد مسؤول عن الحماية من إلاشعاع.
ً
 بطاقات الجرعات الشخصية وقياسها،وايضا
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 م 2016 أكتوبر 3-هـ 1438 محرم 2 اإلثنين

 جامعة نــورة تنظم محـلة تعريفية للطالبـات املستـجدات

من من خالل حملة تعريفية للطالبات نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرح 

املستجدات تحت مسمى )منارة نورة( وذلك ملدة اسبوع؛ حيث شارك في الحملة مكتب النشاط الطالبي، والتوجيه 

وإلارشاد، ومكتب الخريجات، وإلارشاد الطالبي، وألاخصائيات، واملكتبة، واملقهى الحواري. وقد قام كل مكتب 

بروشورات وكتيبات وتوزيع الهدايا التذكارية، وقامت عميدة الكلية د. جميلة بالتعريف عن نفسه من خالل 

اللعبون بتهنئة الجميع بمناسبة عيد ألاضحى املبارك، وبداية العام الدراس ي الجديد وتعريف الطالبات بالكلية 

تجدات ببرنامج املس ووكيالتها وتعريفهن بحقوقهن وواجباتهن، كما استقبلت كلية الصحة وعلوم التأهيل طالباتها

في بهو الكلية؛ حيث تكون من عدة أركان وجداريات تحفيزية منها ركن لوكالة شؤون الطالبات احتوى ” منارة نورة“

على بروشورات إرشادية توضح الشروط والقوانين والحقوق الطالبية وتشرح حالة الطالبة من اعتذار أو تأجيل 

 توضح طريقة استخد
ً
 بروشورات خاصة لكل وحدة من وحدات أو إعادة قيد، أيضا

ً
ام نظام تعديل الجداول وأيضا

الوكالة كالنقل والتشغيل الطالبي عن طريق طاوالت خاصة بكل وحدة، وركن لبرشورات كل قسم من أقسام 

الكلية وبيانات رئيسات ألاقسام ومنسقات كل برنامج وأعضائه. من جهة أخرى، أطلقت إدارة إلاشراف على مدارس 

امعة النسخة الثانية من برنامج مملكة الفصاحة واملالحة التعليمي التربوي التدريبي والذي سيكون كل سبت الج

، وتتنوع محاور البرنامج بين فنون 1437/1438خالل العام الدراس ي الحالي  439في مقر املدرسة الابتدائية 

نبوية، كما يصاحب ذلك باقة من ألانشطة الرشاقة اللغوية، وإستراتيجية الانغماس واملصاحبة، والسياحة ال

الفنية واملسرحية والحركية. من جهتها، أوضحت مديرة إدارة إلاشراف على املدارس د. مرفت بابعير أن البرنامج 

يعتمد على الدمج بين العلوم واملتون ألاصيلة من تراثنا وبين طرق التقويم والتقييم املعاصرة من خالل إستراتيجية 

 أمثل، مبينة أنه ذو رسالة تربوية هادفة الانغماس و 
ً
املصاحبة واملالزمة وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي توظيفا

http://saudied.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D9%85%D9%80%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84/?mobile=1
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تنص على خلق جيل يمتلك مفتاح الريادة الحضارية عبر بوابة )اقرأ( بلسان عربي مبين، وذو رؤية محددة تهدف 

 
ً
، وارتجاال

ً
 مجودا

ً
، وكتابة سليمة، وصقل شخصيتها، وتطوير  إلى إكساب الفتاة مهارات اللغة العربية نطقا

ً
فصيحا

تفكيرها، وصبغها بصبغة املروءة من خالل الانغماس واملصاحبة في بيئة تربوية تجمع بين ألاصالة واملعاصرة. 

وأكدت بابعير أن البرنامج يهدف إلى إعادة الصدارة للغة العربية كقنطرة أساسية لتطوير التعلم والتعليم، 

رات الابتدائية للتحدث بطالقة، باإلضافة إلى إجادة التحدث والنطق بالعربية املجودة، كما يهدف واكتساب املها

لتطوير مهارات التفكير من خالل ممارسة القراءة، وصقل السمات الشخصية عبر املصاحبة ضمن بيئة مثالية، 

ة ر إلى أن مدة البرنامج هي سنة دراسيتحت شعار )تعلموا العربية فإنها تنبت العقل وتزيد املروءة(، وأشارت بابعي

 لصحيفة الرياض 30ساعة تدريبية في  120كاملة، عبر 
ً
 .يوما وفقا
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 م 2016 أكتوبر 8-هـ 1438 محرم 7 السبت

ا ومجعية طالب 42
ً
 ية لتنمية املواهب جبامعة األمرية نورة هذا العامنادي

 

نظمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بوكالة ألانشطة الطالبية بعمادة شؤون الطالبات، امللتقى 

هـ، حيث يبلغ عدد ألاندية الطالبية 1438/ 1437السنوي التعريفي باألندية والجمعيات الطالبية للعام الجامعي 

نادًيا وجمعية طالبية من مختلف الكليات، وتهدف هذه ألاندية إلى اكتشاف وتنمية مواهب  42ركة لهذا العام املشا

الطالبات والعمل على تشجيع الابتكار وإلابداع لديهن لالرتقاء بمستوى طالبات الجامعة وتعزيز الثقة لديهن، 

ية، حيث ستقوم رئيسات ألاندية بعرض كل ما من ويشتمل املعرض على أركان تعريفية لألندية والجمعيات الطالب

شأنه التعريف برسالة ورؤية النادي وعرض إنجازاتها، وتقدم الطالبات من أعضاء النادي شرًحا لخطة النشاط 

والفعاليات التي سيتم تنفيذها خالل هذا العام، وسيتم فتح باب الانتساب لعضوية ألاندية، وعرضت الوكالة 

  هبي في امللتقى، حيث سيتم إلاعالن عن الفائزين في الحفل الختامي.معايير النادي الذ

الجدير بالذكر أن وكالة ألانشطة الطالبية تولي حياة الطالبة الجامعية خارج قاعات الدراسة الرعاية والاهتمام 

ؤولية وح املسمن خالل إعداد خطة أنشطة ال منهجية وبرامج تهدف إلى تنمية شخصية الطالبة املتكاملة وتنمية ر 

لديها، ومساعدتها على تخطي العقبات التي قد تعترض مسيرتها الجامعية، كما تهدف الوكالة إلى تهيئة مناخ جامعي 

مناسب للطالبات عن طريق تنفيذ ورش عمل ودورات متخصصة في مجاالت متنوعة لتطوير الذات وتنمية 

ية باألندية والجمعيات الطالبية إلتاحة الفرصة ألكبر عدد املهارات القيادية، والاهتمام باألنشطة الرياضية الصح

 لصحيفة 
ً
ممكن من الطالبات لتحقيق رغباتهن واكتشاف مواهبهن واستثمار أوقات فراغهن بكل ما هو مثمر وفقا

 املدينة. 
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 م 2016 أكتوبر 9-هـ 1438 محرم 8 األحد

 جامعة نورة تنضم للجنة األخالقيات احليوية

ورة بنت عبدالرحمن، تسجيل اللجنة املحلية ألخالقيات البحث العلمي للجامعة لدى أعلنت جامعة ألاميرة ن

 مع قرار مجلس الوزراء 
ً
اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية بمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وذلك تماشيا

ة قيات البحوث في كل مؤسسالذي يلزم جميع الجهات واملراكز البحثية في اململكة بتشكيل لجنة محلية ألخال

 لصحيفة الوطن.
ً
 تخضع إلشراف اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية والطبية ورقابتها وفقا
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 م 2016 أكتوبر 11-هـ 1438 محرم 10 الثالثاء

 مدربة معتمدة 33جامعة األمرية نورة تطلق مشروع اخلربات املتناظرة لـ 

 

ر والجودة في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في عمادة ضمان الجودة أطلقت وكالة الجامعة للتطوي

 إلعداد وتأهيل 
ً
الخبرات املتناظرة : إعداد وتأهيل ” مدربة معتمدة بعنوان  33والاعتماد ألاكاديمي مشروع متميزا

  .في مرحلته الثانية” مدربات ومراجعات داخليات في مجال الجودة والاعتماد ألاكاديمي

ويأتي املشروع ضمن برنامج الجامعة الريادي لتحقيق نشر ثقافة الجودة وتنمية مهارات وخبرات أعضاء هيئة 

التدريس ملراجعة جودة البرامج ألاكاديمية ومساندتها للحصول على الاعتماد البرامجي حسب معايير الاعتماد 

  اديمي.املؤسسية والبرامجية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ألاك

( مدربة ومراجعة داخلية 33( دورات تدريبية لتأهيل وإعداد )8ويشمل هذا املشروع سلسلة برامج تدريبية عددها )

  في مجال الجودة.

الجدير بالذكر أن عمادة ضمان الجودة والاعتماد ألاكاديمي هي الجهة املسؤولة عن متابعة تقويم برامج الجامعة 

ة مواكبة للمعايير املحلية والعاملية وتتطلع العمادة إلى أن تصل ملصاف الجامعات لضمان جودة التعليم وإلادار 

 لوكالة 
ً
املرموقة من خالل تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتنمية خبراتهم للتحقق من جودة برامجها التعليمية وفقا

 ألانباء السعودية.
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 م 2016 أكتوبر 17-هـ 1438 محرم 16 اإلثنين

 جامعة نورة حتتضن فكرة

يذه لذي يأتي تنفأقامت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن حفل مسابقة فكرة السنوي للشركات الطالبية، وا

 امتدادا لتفعيل مذكرة التفاهم بين جامعة ألاميرة نورة وبرنامج إنجاز السعودية في عامها الثاني.

شركات طالبية بمنتجات  4طالبة من إنشاء وإدارة  64وتعتبر جامعة ألاميرة نورة الوحيدة في اململكة التي مكنت 

مراحل، تبدأ من التقرير التفصيلي ثم العرض املرئي، ومعرض متميزة وفريدة، إذ جرى تقييم كل شركة عبر أربع 

تسويقي وأخيرا مقابلة شخصية. وبناء على تقرير لجنة التحكيم سيتم إلاعالن عن الشركة الفائزة في حفل إنجاز 

السعودية السنوي الذي سيقام في مدينة جدة الشهر املقبل، وستتأهل الشركة الفائزة للمشاركة على املستوى 

دولة، وستقام هذا العام في مملكة  14قليمي لدول إنجاز العرب في مسابقة أفضل شركة عربية تقام سنويا بين إلا

 لصحيفة الوطن.
ً
 البحرين وفقا
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 م 2016 أكتوبر 22-هـ 1438 محرم 21 السبت

 نورة محلة سرطان الثدي يف جامعة األمرية

تنظم وكالة الجامعة للشؤون الصحية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بالكليات الصحية حملة 

ضمن ” أنِت الحياة“سرطان الثدي، وذلك ملدة أسبوع ابتداًء من يوم غد ألاحد. وتأتي هذه الحملة تحت شعار 

 فعاليات وكالة الشؤون الصحية التوعوية بسرطان الثدي.

ت رئيسة الحملة ورئيسة لجنة الشؤون الطالبية والتعليمية د. نسرين العواجي أن إقامة هذه الحملة يأتي وذكر 

ضمن برامج املسؤولية املجتمعية التي تهدف لرفع مستوى الوعي الصحي للمجتمع كما تهدف الحملة إلى خفض 

دي، مضيفة بأنه سيكون هناك نسبة إلاصابة بسرطان الثدي ولتوضيح أهمية الكشف املبكر عن سرطان الث

مسيرة لطالبات الجامعة من نقطة الانطالق وهي كلية الصحة وعلوم التأهيل إلى مكان الحملة في مركز خدمات 

الطالبات، وسيكون هناك محاضرات وأركان توعوية عن مسببات السرطان وسبل الوقاية منه ودور الكشف 

عواجي بأن الجامعة ستستضيف البروفيسورة املتعافية سامية املبكر في الشفاء التام من املرض، وأوضحت ال

العمودي، باإلضافة إلى بعض الجامعات وبعض الجمعيات املتخصصة من خارج الجامعة كجمعية زهرة واملديرية 

العامة للشؤون الصحية وشركة عبداللطيف جميل التي ستوفر العيادة املتنقلة للكشف املبكر تحت شعار 

 لصحيفة الرياض.و ” طمنينا عنك“
ً
 فقا
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 م 2016 أكتوبر 24-هـ 1438 محرم 23اإلثنين 

 دورة تدريبية بكلية اجملتمع 14جامعة نورة تطلق 

أطلقت كلية املجتمع في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن باقة من الدورات التدريبية وورش العمل، موزعة 

بل ألاقسام التعليمية، كل قسم على حسب تخصصه، دورة، واملنفذة من ق 14على الفصل الدراس ي ألاول، بلغت 

حيث ينفذ قسم العلوم إلادارية خمس دورات هي: إلابداع والابتكار وريادة ألاعمال، السيرة الذاتية واملقابالت 

 .2030الشخصية، كيفية إلالقاء الصحيح في تقديم املشاريع، أسرار إلادارة الناجحة، الادخار برؤية 

، posterحاسب وتقنية املعلومات خمس دورات تخصصية في برامج الحاسب آلالي، وهي: ويقدم قسم علوم ال

Dropbox &amp; google 3 drive تحرير وإنتاج الفيديو باستخدام برنامج ،Pinnacle Studio 10.5 ،How to 

work easier with google drive ،Adobe photoshop cs5 ساسية أربع ، كما يقدم قسم العلوم والدراسات ألا

دورات، هي: لغة العمل، الحوار الناجح، السلوك املنهي وأخالقياته، ألاخطاء الشائعة في اللغة إلانجليزية، من خالل 

نخبة من أعضاء هيئة التدريس في كلية املجتمع. وتأمل الكلية من خالل هذه الخطة التدريبية في دعم العملية 

ملهنية الالزمة لسوق العمل، وستطرح الكلية باقة أخرى من الدورات التعليمية، والرفع من كفاءة الطالبات ا

 لصحيفة الوطن.
ً
 التدريبية في الفصل الدراس ي الثاني وفقا
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 م 2016 أكتوبر 24-هـ 1438 محرم 23اإلثنين 

دشن 
ُ
بوكالة اجلامعة  "مركز اخلدمات البحثية"جامعة األمرية نورة ت

 للدراسات العليا والبحث العلمي

خلق ل” مركز الخدمات البحثية“معة ألاميرة نورة بنت عدالرحمن للدراسات العليا والبحث العلمي تدشن وكالة جا

بيئة داعمة ومحفزة للبحث والنشر العلمي ، ولتكون الجامعة منارة املرأة للمعرفة، ومتميزة بريادتها التعليمية 

  عاملية .وأبحاثها العلمية لتسهم في بناء الاقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية و 

وسيتم توفير الخدمات البحثية للباحثات والدارسات من أعضاء هيئة التدريس وطالبات مرحلة الدراسات العليا 

وتشمل الترجمة والتدقيق اللغوي، الدعم التحريري، والنشر العلمي في املجالت العلمية املصنفة، من خالل 

مي ومعاهد الترجمة والتدقيق اللغوي املعتمدة ، ولالستفادة التعاون مع شركات عاملية للدعم التحريري والنشر العل

من خبرات أعضاء هيئة التدريس سيقدم مركز الخدمات البحثية خدمات استشارية ودورات تدريبية للباحثات 

والدارسات بالتعاون مع فريق مميز من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة مما يسهم في صقل الخبر ات العلمية 

  ملهارات البحثية مع توفير فرص استثمارية للجامعة.وتنمية ا

ويتطلع املركز بكامل فريقه الستقبال طلبات الباحثات من أعضاء هيئة التدريس وطالبات مرحلة الدراسات العليا 

 لوكالة ألانباء السعودية.
ً
 تحقيقا للرؤية والرسالة وألاهداف املنشودة وفقا
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 م 2016 أكتوبر 27-ـ ه1438 محرم 26الخميس 

 جامعة األمرية نورة تطلق جائزة املعلمة الرقمية

دشنت الدكتورة هدى العميل مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الثالثاء املاض ي، جائزة  السعودي:التعليم 

ربية على ت، الذي نظمته كلية ال”معلم العصر الرقمي“املعلمة الرقمية خالل انطالق فعاليات امللتقى التربوي الثاني 

 مدار ثالثة أيام، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمعلم في مركز املؤتمرات باملدينة الجامعية.

وقالت الدكتورة أمامة الشنقيطي عميدة كلية التربية في الجامعة خالل كلمتها في الحفل إن التعليم مهنة عظيمة، 

وقعت دول عديدة على التوصية املشتركة الصادرة عن تجمع البشرية على أهميتها، وتتفق على حاجتها لها، حيث 

، واملتعلقة بأوضاع 1966منظمة العمل الدولية ومنظمة ألامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( في عام 

م في يوم مخصص من كل عام، 
ّ
املعلمين، وأن الدول والشعوب في أرجاء العالم كافة تحرص على الاحتفاء باملعل

 انا لجهوده في امليدان التربوي، التي أدت إلى نهضة تربوية وتعليمية كبيرة يشهدها العالم ويشهد لها.امتن

وأوضحت الدكتورة الشنقيطي بأن املعلم هو من يحمل شعلة التربية الوضاءة توليه الدول جّل اهتمامها إعدادا 

 جيد دون وجود معلمين مخلصين ومؤهلين. وتدريبا وتطويرا ليقينها أنه ليس من املمكن أن يكون هناك تعليم

م ألاجيال في يومه العالمي من خالل لقاء تربوي سنوي 
ّ
ز باملشاركة في الاحتفاء بمعل

ّ
ونوهت أن كلية التربية تعت

م العصر الرقمي، الذي يختص بالرؤية 
ّ
شهد العام املاض ي لقاءه ألاول، ويشهد اليوم عامه الثاني املعّنون بمعل

م 
ّ
في العصر الرقمي، بمشاركة كوكبة من املتخصصين واملتخصصات في جلسات علمية ثرية بالنظريات حول املعل

م الذي شهد حضور أكثر من 
ّ
م واملتعل

ّ
متدربة من أنحاء  800واملمارسات وآليات توظيف املعرفة في واقع املعل

 اململكة في يومه ألاول.

بنت عبد الرحمن الدكتورة الفائزات بجائزة املعلمة  وخالل فقرات الحفل، كرمت مديرة جامعة ألاميرة نورة

الرقمية، والفائزات بمسابقة بصمة ال تنس ى، والفائزات بمسابقة إلابداع الرقمي، وكذلك املتحدثين الرئيسين في 

 جلسات امللتقى.

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%B7%D9%84%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A9/?mobile=1
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دار لى موتم في امللتقى استقطاب سبعة خبراء في مجال التعليم الرقمي لعرض مجموعة من ألاوراق العلمية ع

يومين باإلضافة إلى ثماني جلسات علمية مصاحبة، وذلك ضمن مساعي كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد 

الرحمن لالستفادة من الخبراء واملختصين واملعلمات في مجال دمج التقنية بالتعليم، وعرض التجارب املحلية 

 لصحيفة ألاقتصادية.الرائدة في هذا املجال ومناقشة سبل تعميمها والاست
ً
 فادة منها على أوسع نطاق وفقا
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 م 2016 أكتوبر 28-هـ 1438 محرم 27الجمعة 

 «معلم العصر الرقمي"جامعة األمرية نورة ختتتم فعاليات ملتقى 

، والذي «معلم العصر الرقمي»اختتمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن امس فعاليات امللتقى التربوي الثاني 

نظمته كلية التربية بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم، حيث تم إكمال عرض ألاوراق العلمية ملجموعة من 

املختصين البارزين في مجال التعليم الرقمي والذين استقطبتهم كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 ات البحثية الحديثة والهامة.لتقديم أحدث التقنيات والاستراتيجيات التعليمية واملوضوع

التطبيقات »فتطرق الدكتور هاشم الشرنوبي أستاذ تقنيات التعليم بكلية التربية بجامعة طيبة في ورقته العلمية 

ل تقنيات إلى الابتكارات املتالحقة في مجا« التعليمية لتقنية الروبوت وتوظيفها في دعم ألادوار التربوية للمعلمين

ومجال تقنيات املعلومات والاتصاالت والحاسوب والعلوم ذات الصلة، وكذلك التجارب  الذكاء الاصطناعي،

 املتعددة ألنسنة آلاالت التقنية الحديثة.

كما شملت الورقة العلمية للدكتور الشرنوبي عددا من التطبيقات والاستخدامات للروبوت في مساعدة املعلمين، 

 ذات العالقة، وتقدم بنموذج مقترح لذلك.وبعض ألاسس واملبادئ والنظريات التربوية 

في حين عرضت الدكتورة هند الخليفة أستاذ تقنية املعلومات بكلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة امللك 

( في التعليم: التقنيات وألابحاث والتوجهات Makerspacesمساحة الّصناع )»سعود ورقة علمية تحت عنوان 

( بأنها مكان يجتمع فيه أناس وخبراء يجمعهم اهتمام Makerspaceاحة الصانع )، عّرفت فيها مس«املستقبلية

مشترك في مجال الحاسب أو إلالكترونيات أو الفنون والحرف اليدوية وغيرها لتنفيذ مشاريع ذات نفع عام أو 

ع رك بدافخاص، موضحة أن املساحات تركز على التعلم من خالل املمارسة في بيئة اجتماعية و التعلم املشت

 املتعة و تطوير الذات.

ومن جانبه، تناول الدكتور محمد شلتوت أستاذ تكنولوجيا التعليم املساعد بكليات الشرق العربي للدراسات 

العليا املهارات التي يجب أن يتمتع بها كل معلم ومعلمة حتى يصبحوا معلمين رقميين فعالين وناجحين في العملية 

 فيها عن عدة تساؤالت مثل «مهارات معلم العصر الرقمي»علمية تحت عنوان التعليمة، وذلك ضمن ورقة 
ً
، مجيبا

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%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82/?mobile=1
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 ،
ً
التقنيات الحديثة التي تحتاجها العملية التعليمة، أهم املهارات التي يجب أن يتمتع بها املعلم ليكون معلما رقميا

 وكيفية اكتساب هذه املهارات.

ور طرح الدكت الرقمي. كماالعديد من التحديات في عصر العالم فقد أشار الدكتور شلتوت إلى أن املعلم يواجه 

جسر »عبدهللا آل محيا أستاذ تقنيات التعليم املساعد بجامعة امللك خالد في ورقته العلمية التي تحمل عنوان 

 «.ملالفجوة بين طالب الجيل الرقمي واملمارسات التربوية التقليدية من مدخل املعايير لدى مدير املدرسة واملع

 أربع جلسات علمية مصاحبة شارك فيها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات  أمسوُعقدت 
ً
أيضا

ومنسوبي إلاشراف التربوي واملعلمات وطالبات الدراسات العليا من مختلف مناطق اململكة بأوراق عمل ذات صلة 

 بمحاور امللتقى ألاربعة.

شارك الدكتور محمد عسيري وسمر الفائز بورقة عمل  21ن ففي محور مستحدثات تقنية داخل فصل القر 

تحليل محتوى عينة من فيديوهات تعليم الرياضيات واللغة العربية املقدمة في قناة )عين دروس( »بعنوان 

ة استخدام تجرب»، وشوع الهديان بورقة عمل بعنوان «إلالكترونية في ضوء املعايير العامة للتصميم والانتاج الجيد

ء إيشان ، ونجال«إدارة التعلم كالسيرا في الحد الجنوبي من وجهة نظر املعلمات والطالبات: دراسة استطالعيةنظام 

باملركز  ، وقامت الفائزتان«واقع وآفاق املنصات املفتوحة ودورها في تطوير العملية التعليمية»بورقة عمل بعنوان 

 املركز الثالث املعلمة عائدة العتيبي بعرض تجاربهن.الثاني املعلمة نورة الذويخ وبشرى بو خضر والفائزة ب

في حين شارك مجموعة من املتحدثين بأوراق عمل في محور مهارات معلم العصر الرقمي، فشاركت يارا الحيدري 

إطار مرجعي مقترح لكفايات التعلم إلالكتروني للمعلمين واستطالع أولي ملستوى الجاهزية »بورقة عمل بعنوان 

إضاءات حول أهمية التعليم الرقمي ملعلمة »، و الدكتورة مضاوي الراشد بورقة عمل بعنوان «ر املقترحوفق إلاطا

، وعرضت الفائزة باملركز الرابع املعلمة أريج الثبيتي والفائزة باملركز الخامس املعلمة أسماء الحديثي «رياض ألاطفال

 تجربتيهما.

اتهن العلمية ذات العالقة بمحاور امللتقى، حيث تم قبول ثمانية وأتيحت في امللتقى فرصة للباحثات لعرض ملصق

 ملصقات علمية تناقش موضوعات بحثية مختلفة قدمت خاللها املعلومات وألافكار بطريقة مختصرة ومبتكرة .
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وذكرت الدكتورة الشايع أن امللتقى حقق وبحمد هللا ألاهداف املأمولة منه في مواكبة املستحدثات التقنية في 

التعليم، وتفعيل الشراكة بين كلية التربية واملؤسسات التعليمية، وتشجيع التجارب املحلية الرائدة في مجال دمج 

 من جميع املختصات واملهتمات باملجال التربوي وكذلك 
ً
 كبيرا

ً
التقنية في التعليم، مشيرة إلى أنه وجد تفاعال

، والقت الورش التدريبية 1200عدد املسجالت أكثر من الطالبات، فقد حظيت أيام امللتقى بحضور كبير، وبلغ 

 فبلغ عدد املسجالت 
ً
 كبيرا

ً
 لصحيفة اليوم. 850إقباال

ً
 متدربة وفقا
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 م 2016 أكتوبر 5-هـ 1438 محرم 4 األربعاء

بفقرات مميزة جلنود  " 86اليوم الوطني "جامعة األمرية نورة .. حتتفل بـ
 الوطن

أقامت جامعة ألامير نورة بنت عبدالرحمن اليوم حفل بمناسبة اليوم الوطني السعودي بحضور مدير الجامعة 

الدكتورة / هدى العميل والعديد من منسوبات الجامعة وذكرت مدير الجامعة بأن الوطن يستثمر في أبنائنا 

 حن نعيش اليوم على خطة تحول لرؤية جديدة ونسعى لتحقيقها .ويقدم لهم الكثير ون

 وقد تقسم الحفل للعديد من الانشطة والفعاليات ومنها القصائد الوطنية والعروض املقدمة من الطالبات

من فقرات الحفل املميزة هذا العام فقرة مميزة اهداها طالبات جامعة نورة إلى الجنود البواسل في مختلف 

 القطاعات

 

 م 2016 أكتوبر 21-هـ 1438 محرم 20 الجمعة

 .. محلة للتوعية بسرطان الثدي يف جامعة األمرية نورة "أنت احلياة  "
alhadath.com/85104.html-http://www.n 
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 م 2016 أكتوبر 31-هـ 1438 محرم 30اإلثنين 

طالبات جامعة األمرية نورة حيققن املراكز األوىل باحلفل السنوي إلجناز 
 م2016السعودية لعام 

قانة " ، لطالبات جا
ُ
ورة معة ألاميرة نشاركت الشركات الطالبية ألاربع " سبلة، ابتكار التحويل، وتد )د.سن(، وت

بنت عبد الرحمن بالحفل السنوي إلنجاز السعودية في مدينة جدة بحضور مدير عام التوجيه وإلارشاد في وزارة 

التعليم الدكتور يحي بن محمد الخبراني حيث تم تكريم الشركة الطالبية وتد )د.سن( على فوزها باملركز ألاول 

م وبهذا الفوز تأهلت الشركة 2016ج الشركة لريادة ألاعمال لعام كأفضل شركة طالبية )فئة الجامعات( ببرنام

دولة في املسابقة إلاقليمية إلنجاز العرب التي ستقام في  14للمشاركة للتصفية النهائية للشركات الطالبية من 

طالبة ومديرها  17وتتكون شركة وتد )د.سن( من  م،2016نوفمبر  23-21مملكة البحرين خالل الفترة من 

لتنفيذي الطالبة سارة النفيعي من كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وتشرف على ا

الشركة املشرفة املتطوعة ألاستاذ املساعد بكلية العلوم الدكتورة حصة القويز، وقد شاركت الشركة بتصميم 

 للمشكلة التي يعاني منها أصحاب ذو 
ً
ج ي الدخل املحدود في دفع التكاليف الباهظة لعال تطبيق الكتروني يوفر حال

ألاسنان عن طريق ربطهم باملجان أو بسعر رمزي كخدمة مجتمعية؛ بطالب طب ألاسنان الذين هم بحاجة إليجاد 

  مرض ى للتطبيق عليهم .

مقدمة من  آلاف دوالر  10كما تم تكريم فريق )كلنا واحد( لفوزهم باملركز ألاول على املستوى إلاقليمي ومبلغ 

شركة كوكاكوال في املسابقة إلاقليمية لبرنامج أمواج فرح في الريادة الاجتماعية الذي يهتم بتقديم مشروع لخدمة 

املجتمع برعاية مؤسسة كوكاكوال، ويهدف فريق )كلنا واحد( لرسم البسمة على وجوه ألطفال مرض ى السرطان 

كهربائية عليها رسومات محببة لألطفال لنقلهم إلى غرف  من خالل جمع تبرعات الشعر الطبيعي وتوفير سيارات

http://alhadathonline.org/show_news.php?id=24932#.WBTkmMTxHcA.twitter
http://alhadathonline.org/show_news.php?id=24932#.WBTkmMTxHcA.twitter
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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 

  تورة عبير زهير ألاستاذ املساعد بكلية التربية.املتطوعة الدك

وبهذا تكون جامعة الاميرة نورة حصدت للمرة الثانية على التوالي جائزة افضل شركة طالبية على مستوى 

دولة ، حيث فازت العام املاض ي شركة )تجلي(  14الجامعات باململكة وتتأهل للمشاركة باملسابقة إلاقليمية مع 

طالبية على مستوى اململكة وشاركت باملسابقة إلاقليمية إلنجاز العرب التي أقيمت في سلطنة  بلقب أفضل شركة

عمان، وتقوم فكرتها على تصميم تطبيق الكتروني يتم تحميله على أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام 

 ملشكلة تعاني منها الكثير من الفتيات في معرفة
ً
ليمية، ألاماكن الترفيهية، والتع ألايفون وألاندريود ليقدم حال

والثقافية، والرياضّية املقدمة للنساء في منطقة الرياض بطريقة تقنية سهلة، إضافة إلى ذلك يهتم التطبيق 

باملسؤولية الاجتماعية فخصص إعالنات بأسعار رمزية لدعم ألاسر املنتجة ومراكز التطوع والجمعيات الخيرية 

 بالرياض.

ج إنجاز السعودية يقدم برامج تدريبية عملية رائدة تركز على الاستعدادية املهنية والثقافة املالية مما يذكر أن برنام

، وهي Junior Achievement Worldwide®وريادة ألاعمال، ويعد امتداًدا ملؤسسة جونيور اتشيفمنت وورلدوايد 

ا غير هادفة للربحية تم تأسيسها في الوال  م وتتخصص في تدريب 1919يات املتحدة عام أكبر مؤسسة تعليمية عامليًّ

الطالب لسوق العمل وإطالق املشاريع الخاصة واملعرفة املالية من خالل برامج تقوم على التجربة ونقل الخبرات 

 العملية.

ا قرابة  ا في  11ويبلغ عدد املستفيدين من برامجها حاليًّ  دولة. 124مليون طالب سنويًّ
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 م 2016 أكتوبر 10- هـ1438 محرم 9 االثنين

 جامعة األمرية نورة تدشن برنامج جتربة طالبة كلية اللغات األكادميية

كاديمية ألا كلية اللغاتبرنامج تجربة طالبة “ تدشين   تعتزم كلية اللغات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

CL Student Academic “   Experience  الذي يعتبر من البرامج املساندة للعملية الاكاديمية في الكلية والتجربة

الجامعية بشكل عام، ويأتي هذا البرنامج ملواكبة إعادة هيكلةالكلية والاقسام التعليمية الجديدة )قسم الترجمة، 

هـ، ويستهدف 1437/1438ألادب إلانجليزي( في ثوبهاالجديد للعام الجامعي قسم اللغويات التطبيقية، 

طالبات كلية اللغات املستجدات تحديدا،لتزويدهن بتجارب عملية عن ألاساسيات الواجب معرفتها  البرنامج 

هارات مواستيعابها من خالل برنامج تدريبي مساند يتضمن سلسلة من ورش العمل، التي تتناول مهارات الدراسة و 

 اللغة كالقراءة والكتابة والاستماع واملحادثة لضمان تحقيق النجاح ألاكاديمي في التخصصات العلمية.

جربة الجامعية الت كما يسعى البرنامج إلى تكوين تجربة أكاديمية تكاملية تساعد على تمكين الطالبات من استثمار 

تكون البرنامج من حزمة منورش العمل التي تتناول بشكل هادف في ألانشطة البحثية والطالبية املتنوعة، وي

” فيةاملنح الصي”، و” امللكية الفكرية ألامانة العلمية وسرقة”، و” رائدات املستقبل من؟ وكيف؟“موضوعات مثل 

 ، وسيتم إقامة ورش العمل للبرنامج” بين الثقافات رحلة  الترجمة”، و” مكتبة اللغات واحة املعرفة والاكتشاف”، و

شار إليه بما يتناسب مع أوقات الفراغ للطالبات املستجدات ليتسنى للكلية رفد العملية الاكاديمية وتعزيز سبل امل

 لرعايتها لتحقيق التميز في مستوى املخرجات التعليمية واستثمارها. التواصل مع الطالبات واكتشاف مواهبهن

 

 

http://www.rasdnews.net/126271?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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 م 2016 أكتوبر 18-هـ 1438 محرم 17 الثالثاء

  وزارة العمل تعتمد الئحة تنظيم العمل مبستشفى امللك عبداهلل اجلامعي

د الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة، املدير العام التنفيذي ملستشفى
ّ
امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي  أك

 مع  الئحة بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، على انسجام
ً
تنظيم العمل للمستشفى التي تم اعتمادها مؤخرا

املهنية والصحية وإلادارية، واشتمالها على أفضل املزايا املادية واملعنوية للعاملين في املستشفى واملنشآت   املعايير

 ”.التشغيل الذاتي  التابعة لها و العاملة على برامج

ينطلق من رؤية مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز   وقٍت قياس يفي  واعتمادهاأن إنجاز الالئحة   وأوضح أبوعباة

 يحتذى به في تأسيس املستشفيات الجامعية خاصة للجامعات الناشئة أو الراغبة 
ً
الجامعي في أن يكون نموذجا

 ملعايير تعليمية، تشغيلية ومهنية تضمن حسن سير العمل على ضوء منهج 
ً
في إنشاء مستشفيات جامعية وفقا

 أن الالئحة تحقق التوازن والعدالة بين حقوق املنشأة وحقوق العاملين وفق روح النظام مؤس
ً
س ي منظم، مؤكدا

 و مقتضيات العدالة و تكافؤ الحقوق والواجبات.

 

 

 

 

 

http://www.an7a.com/267625/
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 م 2016 أكتوبر 7-هـ 1438 محرم 6 الجمعة

 مللتقى التعريفي باألندية واجلمعيات الطالبيةجامعة األمرية نورة تنظم ا

نظمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بوكالة ألانشطة الطالبية بعمادة شؤون الطالبات اليوم امللتقى 

( 42هـ، التي يبلغ عددها لهذا العام )1438/ 1437السنوي التعريفي باألندية والجمعيات الطالبية للعام الجامعي 

 وجمعية طالبية من مختلف الكليات .نادي
ً
  ا

وتهدف هذه ألاندية إلى اكتشاف وتنمية مواهب الطالبات والعمل على تشجيع الابتكار وإلابداع لديهن لالرتقاء 

  بمستوى طالبات الجامعة وتعزيز الثقة لديهن .

 تضمن أركان تعريفية لألندية والجمعيات الطالبية والتعر 
ً
وعرض  يف برسالة ورؤية الناديواشتمل امللتقى معرضا

  إنجازاتها ،كما عرضت الوكالة معايير النادي الذهبي .

وتولي وكالة ألانشطة الطالبية حياة الطالبة الجامعية خارج قاعات الدراسة الرعاية والاهتمام من خالل إعداد 

ة روحا املسؤولية لديها، خطة أنشطة المنهجية ، وبرامج تهدف إلى تنمية شخصية الطالبة املتكاملة ، وتنمي

ومساعدتها على تخطي العقبات التي قد تعترض مسيرتها الجامعية ،كما تهدف الوكالة إلى تهيئة مناخ جامعي 

مناسب للطالبات عن طريق تنفيذ ورش عمل ودورات متخصصة في مجاالت متنوعة لتطوير الذات وتنمية 

 الصحية . املهارات القيادية ، والاهتمام باألنشطة الرياضية

 

 

 

 

 

 

https://gaya-sa.org/89339.html
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 م 2016 أكتوبر 11-هـ 1438 محرم 10 الثالثاء

 مدربة معتمدة 33جامعة األمرية نورة تطلق مشروع اخلربات املتناظرة لـ 

لة في عمادة ضمان الجودة أطلقت وكالة الجامعة للتطوير والجودة في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممث

 إلعداد وتأهيل 
ً
الخبرات املتناظرة : إعداد وتأهيل ” مدربة معتمدة بعنوان  33والاعتماد ألاكاديمي مشروع متميزا

  في مرحلته الثانية.” مدربات ومراجعات داخليات في مجال الجودة والاعتماد ألاكاديمي

ق نشر ثقافة الجودة وتنمية مهارات وخبرات أعضاء هيئة ويأتي املشروع ضمن برنامج الجامعة الريادي لتحقي

التدريس ملراجعة جودة البرامج ألاكاديمية ومساندتها للحصول على الاعتماد البرامجي حسب معايير الاعتماد 

  املؤسسية والبرامجية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ألاكاديمي.

( مدربة ومراجعة داخلية 33( دورات تدريبية لتأهيل وإعداد )8ها )ويشمل هذا املشروع سلسلة برامج تدريبية عدد

  في مجال الجودة.

الجدير بالذكر أن عمادة ضمان الجودة والاعتماد ألاكاديمي هي الجهة املسؤولة عن متابعة تقويم برامج الجامعة 

 ة إلى أن تصل ملصاف الجامعاتلضمان جودة التعليم وإلادارة مواكبة للمعايير املحلية والعاملية وتتطلع العماد

 املرموقة من خالل تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتنمية خبراتهم للتحقق من جودة برامجها التعليمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gaya-sa.org/89666.html?mobile=1
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 م 2016 أكتوبر 13-هـ 1438 محرم 12 الخميس

 جامعة األمرية نورة تستضيف اخلبرية العاملية ريتا

عبد الرحمن أمس ألاول الخبيرة العاملية ريتا استضافت كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة ألاميرة نورة بنت 

( في لقاء بعنوان ) التوجهات الرئيسية في مجال تحليل البيانات gartnerسالم نائب رئيس ألابحاث في شركة )

شخص من ألاكاديميين والباحثين، وممثلي شركات )سداد،  300الكبيرة: التقنيات وألادوات( ، بحضور أكثر من 

بة(، واملهتمات بمجال تحليل البيانات الكبيرة، باإلضافة الى عدد من طالبات كلية علوم الحاسب ِعلم، تمكين، موه

 واملعلومات.

وأكدت الخبيرة ريتا أن البيانات الضخمة هي الجيل القادم من الحوسبة وذلك من خالل مسح وتحليل البيانات، 

، حيث مشيرة ألهمية البيانات الكبيرة والحاجة املاسة لها في عامل
ً
نا اليوم وفي قطاع ألاعمال والحاسب آلالي خاصة

مقارنة باملعلومات والتي تشكل الباقي غير  %10أنها تتألف من املعلومات املنظمة التي تشكل جزءا ضئيال يصل إلى 

 املنظمة.

ديو أو صورة يوأفادت ريتا أنه من املعروف في قطاع التقنية أن البيانات غير املنظمة التي تأتي على شكل مقطع ف

من كامل بيانات مؤسسة أو  %80أو مقطع صوتي أو نماذج ثالثية ألابعاد على سبيل املثال، تشكل على ألاقل 

شركة ما، ومن املمكن أن يكون الهدف ألاساس ي من التركيز على البيانات الكبيرة هو اكتشاف أنماط مكررة لألعمال 

تحليالت باإلضافة إلى توفير فرص أكثر أمام الشركاء لكسب باستخدام أدوات ذكية الستقصاء املعلومات وال

 إيرادات أكبر.

 

 

 

 

 

 

 

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%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
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 م 2016 أكتوبر 18-هـ 1438 محرم 17 الثالثاء

لم العصر مع"جامعة األمرية نورة تطلق جائزة املعلمة الرقمية مبلتقى 
 "الرقمي

تنظم جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية التربية الاثنين القادم امللتقى التربوي الثاني بعنوان )معلم 

  العصر الرقمي(، وتطلق خالله جائزة املعلمة الرقمية في التعليم العام.

الصحفي الذي عقد اليوم، أن امللتقى من  وأكدت عميدة كلية التربية الدكتورة أمامة الشنقيطي خالل املؤتمر 

أهم الفعاليات التربوية الدورية التي تعقدها الكلية، وتعّدها مناسبة لتدارس العاملين بامليدان التربوي، والكشف 

عن ممارسات التعليم املثلى، مبينة أنه تّم تسليط الضوء هذا العام على رؤية املعلم في العصر الرقمي، وقد 

يات التعليم بكلية التربية على تقديم نموذج ناجح لتفعيل التقنية على جميع نماذج امللتقى حرص قسم تقن

.
ً
 وخارجيا

ً
  ليحتذى به في امللتقيات والفعاليات القادمة داخليا

 من جميع املختصات واملهتمات باملجال التربوي حيث وصل 
ً
 كبيرا

ً
وبّينت الشنقيطي أن فكرة امللتقى القت تفاعال

 حتى آلان، حيث 1200سجالت أكثر من عدد امل
ً
 مطردا

ً
 وتسجيال

ً
 كبيرا

ً
، ومثلها الورش التدريبية التي حظيت بإقباال

سيستضيف امللتقى نخبة من القادة التربويين واملعلمات املتميزات والتربويات الرائدات إضافة إلى املشاركة الفاعلة 

  من الطالبات املعلمات في كلية التربية.

أوضحت رئيسة قسم تقنيات التعليم واملشرفة على امللتقى الدكتورة حصة الشايع أن أهم ما يميز  ومن جانبها

امللتقى هذا العام هو متابعته لتجارب املعلمات الناجحة في توظيف التقنية في التعليم وتشجيعها من خالل تدشين 

 
ً
 كبيرا

ً
من قبل املعلمات، وفاق عدد املشاركات املئة  جائزة املعلمة الرقمية في التعليم العام والتي وجدت إقباال

  مشاركة وسوف يكشف الحفل عن أسماء الفائزات إن شاء هللا.

جلسات علمية  4وأشارت الشايع إلى أن جلسات اللقاء ستضم نخبة من املتحدثين، حيث سيحوي امللتقى على 

ورشة تدريبية، مؤكدة بأن  17صاحبة، وجلسات علمية م 8رئيسية يشارك فيها خبراء في مجال التعليم الرقمي، و

امللتقى لهذا العام يتميز بمواكبته ملستحدثات التقنية في التعليم و تفعيل الشراكة بين كلية التربية واملؤسسات 

 التعليمية والعمل الحثيث لتشجيع التجارب الناجحة في امليدان التربوي لدمج التقنية في التعليم.

 

https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تطلق-جائزة-المعلمة/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تطلق-جائزة-المعلمة/?mobile=1
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 م 2016 أكتوبر 20-هـ 1438 محرم 19 الخميس

: تستحدث برامج أكادميية يف جمال اللغات األجنبية "امعة األمرية نورةج"
 احلية

استحدثت كلية اللغات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن برامج أكاديمية تخصصية في مجال اللغات ألاجنبية 

 هـ، من خالل إعادة هيكلة )كلية اللغات والتر 1438-1437الحية للعام الجامعي 
ً
لتصبح ) كلية  جمة( سابقا

(، حيث تضم برامج أكاديمية حديثة تهدف إلى تعليم وتعلم اللغات ألاجنبية من خالل تخصصات علمية اللغات

دقيقة كتخصص الترجمة باللغتين إلانجليزية والفرنسية، وتخصص اللغويات التطبيقية، وكذلك تخصص ألادب 

مستوى الجامعات السعودية تجمع تحت مظلتها جميع إلانجليزي، والتي تصنف الكلية كأول كلية من نوعها على 

  التخصصات العلمية الدقيقة في مجال تعلم وتعليم اللغات ألاجنبية ومجال الترجمة.

وأكدت عميدة كلية اللغات الدكتورة حصة بنت عبدهللا الغدير، أن الكلية في تصورها املستقبلي الجديد تمثل 

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية نحو ربط مخرجات الكلية وبرامجها مسعى حثيث وجهود مشتركة بين الكلية و 

لتتوافق مع متطلبات سوق العمل التي تضعها الجامعة من ضمن أبرز أولوياتها للمساهمة في تمكين املرأة 

  السعودية للحصول على فرص وظيفية واعدة في املجتمع.

تحت مجهر املراجعة ألاكاديمية والجهات املختصة وبينت أن الكلية حرصت على وضع خطط البرامج الجديدة 

بالجودة والاعتماد ألاكاديمي بهدف بناء الخطط وفق متطلبات الاعتماد ألاكاديمي باململكة، وتحقيق هذه املتطلبات 

من البداية، كما استطلعت الكلية مرئيات جهات التوظيف املختلفة الحريصة على استقطاب خريجات اللغات 

لجامعات السعودية بهدف تحقيق تلك املتطلبات والتقريب بين مهارات ومكتسبات الخريجات والترجمة با

  ومتطلبات سوق العمل املهنية واملهارية.

وأشارت إلى أنه تم عقد املقارنات املرجعية بين البرامج الجامعية الجديدة التي ستقدمها برامج كلية اللغات مع 

ية املماثلة بهدف استلهام التجارب واملمارسات املثلى املتبعة في تلك البرامج، العديد من البرامج الجامعية العامل

وربط الكلية بالكليات املتخصصة في تعليم اللغات في املحيط العربي وإلاقليمي، لوضع الكلية وبرامجها في املكانة 

رامج لتميز في ما تطرحه من بالتي تليق بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وتحقيق أعلى قدر من التنافسية وا

 وما تقدمه من مبادرات أكاديمية تحت مظلة أقسامها العلمية.

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%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF/?mobile=1
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%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF/?mobile=1
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 م 2016 أكتوبر 23-هـ 1438 محرم 22 األحد

 دورة تدريبية يف كلية اجملتمع 14جامعة األمرية نورة تطلق 

 

أطلقت كلية املجتمع في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن باقة من الدورات التدريبية وورش العمل موزعة 

الفصل الدراس ي ألاول، واملنفذة من قبل ألاقسام التعليمية كل قسم على حسب تخصصه، حيث ينفذ قسم  على

إلابداع والابتكار وريادة ألاعمال، السيرة الذاتية واملقابالت الشخصية، كيفية  هي:العلوم إلادارية خمس دورات 

 .إلى تنمية املهارات املهنية لطالباتها.2030دخار برؤية إلالقاء الصحيح في تقديم املشاريع، أسرار إلادارة الناجحة، الا 

، posterفي حين يقدم قسم علوم الحاسب وتقنية املعلومات خمس دورات تخصصية في برامج الحاسب آلالي وهي: 

Dropbox  &google 3 drive تحرير وإنتاج الفيديو باستخدام برنامج ،Pinnacle Studio 10.5 ،How to work 

easier with google drive ،Adobe photoshop cs5  كما يقدم قسم العلوم والدراسات ألاساسية أربع دورات ،

هي: لغة العمل، الحوار الناجح، السلوك املنهي وأخالقياته، ألاخطاء الشائعة في اللغة إلانجليزية، من خالل نخبة 

هذه الخطة التدريبية إلى دعم العملية من أعضاء هيئة التدريس في كلية املجتمع. وتأمل الكلية من خالل 

التعليمية، والرفع من كفاءة الطالبات املهنية الالزمة لسوق العمل وستطرح الكلية باقة أخرى من الدورات 

 التدريبية الفصل الدراس ي الثاني بمشيئة هللا تعالى.

 

 

 

 

 

 

 

 

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%b7%d9%84%d9%82-14-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9/
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 م 2016 أكتوبر 25-هـ 1438 محرم 24الثالثاء 

 العصر الرقمي : يشارك بورشتي عمل ضمن ملتقى"تعليم ينبع"
امعة ألاميرة والذي تنظمه كلية التربية بج” معلم العصر الرقمي“شارك تعليم ينبع اليوم في انطالقة امللتقى التربوي 

( معلمات سيقدمن ورشتي عمل 3محرم الجاري بفريق مكون من ) 25ـ23نورة بنت عبدالرحمن خالل الفترة من 

ضمن العديد من الفعاليات صون في مجال التعليم الرقمي ويتضمن جلسات امللتقى والتي يشارك فيها مخت

 ات.الرائد، وورش التدريب التي يديرها نخبة من القادة التربويين واملعلمات املتميزات والتربويات العلمية

أن امللتقى من أهم الفعاليات التربوية ” إحدى املشاركات “وأوضحت املعلمة علوية منقل من ابتدائية أم سلمة 

ة والذي يشتمل على أربع جلسات علمي عبدالرحمن،لدورية التي تعقدها كلية التربية في جامعة ألاميرة نورة بنت ا

وذلك ضمن مساعي  اململكة،ورشة تدريبية يقدمها خبراء من داخل  17وثماني جلسات علمية مصاحبة، و رئيسية،

يدان هذا املجال لتسليط الضوء على املستجدات باملكلية التربية لالستفادة من الخبراء واملختصين واملعلمات في 

 التربوي، والكشف عن ممارسات التعليم املثلي ..

وأضافت أن امللتقى يتميز بمواكبته مستحدثات التقنية في التعليم، ومتابعة املستحدثات التقنية في العملية 

ة يل دور الشراكة بين كليات التربيكذلك تفع التعليم،التعليمية ومناقشة التحديات وسبل دمج التقنية في 

 التعليم.واملؤسسات التعليمية يكمن ذلك في تشجيع التجارب املحلية الرائدة لدمج التقنية في 

نقوم من خالل ورشتي العمل التي نقدمها بنقل ” املشاركة الثانية من تعليم ينبع“وقالت املعلمة مريم العمري 

التعليم وتشجيعها .. مشيرة إلى أن امللتقى يتمحور في مستحدثات تقنية  التجارب الناجحة في توظيف التقنية في

، ومهارات معلم العصر الرقمي في استخدام استراتيجيات وطرق تعليمية حديثة وإلقاء 21داخل فصل القرن 

 نضمن مساعي كلية التربية لالستفادة م التعليمية،الضوء على تجارب ناجحة في توظيف التقنية في العملية 

الخبراء واملختصين واملعلمات في هذا املجال، وكذلك عرض التجارب املحلية الرائدة في دمج التقنية بالتعليم 

 ومناقشة سبل تعميمها وإلافادة منها على أوسع نطاق..

الجدير ذكره أن امللتقى سيكشف عن جوائز كجائزة املعلمة الرقمية في التعليم العام وجائزة إلابداع الرقمي 

 لبات كلية التربية وجائزة بصمة ال تنس ى .. وإلاعالن عن أسماء الفائزات في ذلك لطا

 

https://gaya-sa.org/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89/?mobile=1
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 م 2016 أكتوبر 26-هـ 1438 محرم 25األربعاء 

جامعة األمرية نورة تدشن )جائزة املعلمة الرقمية( يف ملتقى "معلم العصر 
 الرقمي"

ائزة املعلمة الرقمية(، دشنت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة هدى العميل اليوم )ج 

خالل انطالق فعاليات امللتقى التربوي الثاني "معلم العصر الرقمي" الذي نظمته كلية التربية على مدار ثالثة أيام، 

 مع اليوم العالمي للمعلم في مركز املؤتمرات باملدينة الجامعية.
ً
  تزامنا

نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة أمامة الشنقيطي، واستهل الحفل بكلمة عميدة كلية التربية في جامعة ألاميرة 

رحبت فيها بالحضور من وكيالت الجامعة، وعميدات الكليات، واملتحدثون في الجلسات العلمّية، واملعلمات و 

التربويات، وأعضاء الهيئتين التعليمية وإلادارية، والطالبات، مؤكدة بأن التعليم مهنة عظيمة، تجمع البشرية على 

، وتتفق على حاجتها لها، حيث وقّعت دول عديدة على التوصية املشتركة الصادرة عن منظمة العمل أهميتها

واملتعلقة بأوضاع املعلمين، وأن  1966الدولية ومنظمة ألامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( في عام 

م
ّ
في يوم مخصص من كل عام، امتنانا لجهوده  الدول والشعوب في كافة أرجاء العالم تحرص على الاحتفاء باملعل

  في امليدان التربوي والتي أدت إلى نهضة تربوية وتعليمية كبيرة يشهدها العالم ويشهد لها.

، ليقينها بأن التعليم 
ً
 وتطويرا

ً
 وتدريبا

ً
وأكدت الدكتورة الشنقيطي أن الدول تولي جّل اهتمامها للمعلم إعدادا

  خلصين ومؤهلين يقومون عليه.الجيد ال يمكن دون معلمين م

ونوهت بأهمية اليوم العالمي للمعلم، الذي تتشرف كلية التربية باملشاركة في الاحتفاء بهذا اليوم، عبر لقاٍء تربوي 

م في العصر الرقمي، ويتشرف بمشاركة كوكبة من املتخصصين في جلسات 
ّ
سنوي سلط هذا العام الضوء على املعل

م، وسط حضور علمية إلثرائه هذا املو 
ّ
م واملتعل

ّ
ضوع بالنظريات واملمارسات وآليات توظيف املعرفة في واقع املعل

  متدربة من جميع أنحاء اململكة في يومه ألاول. 800أكثر من 

م، 
ّ
مات املتميزات في توظيف التقنية ودمجها في عمليات التعليم والتعل

ّ
وأبانت أن امللتقى يستعرض تجارب املعل

متميزة منهن، في إطار مساعي كلية التربية للقيام بدورها في الاستفادة من الخبراء واملختصين ويكّرم مجموعة 

  لتطوير امليدان التربوي، والكشف عن املمارسات املثلى فيه لتكون أنموذجا وقدوة.

يز آل ز واختتمت الشنقيطي بخالص العرفان وجميل الامتنان لخادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد الع

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%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7/
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%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7/
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عاهم ر  -، على جزيل دعمهم واهتمامهم -حفظهما هللا  -، وإلى ولي عهده ألامين، وولي ولي العهد -حفظه هللا  -سعود

للتعليم في بالدنا الغالية، وإلى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيس ى على دعمه لهذا امللتقى، وملعالي  -هللا 

على عنايتها املتواصلة بكلية التربية، ومتابعتها الدائمة بحث منسوباتها على مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل 

القيام بالواجب نحو امليدان التربوي، وملستشارة معالي مديرة الجامعة لكلية التربية الدكتورة سهام الصويغ 

جاحاته، شاركه نصاحبة الدعوة إلى أن يكون لكلية التربية ملتقى سنوي تحتفي فيه باملعلم وتلمس واقعه وت

ولجميع القائمين واملشاركين ، متمنية للجميع بالتوفيق والسداد.بعدها قامت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة 

بنت عبد الرحمن الدكتورة بتكريم الفائزات بجائزة املعلمة الرقمية، والفائزات بمسابقة بصمة ال تنس ى، 

  تحدثين الرئيسين في جلسات امللتقى.والفائزات بمسابقة إلابداع الرقمي، وكذلك امل

وكانت املعلمة أمل سلبع من املتوسطة الثانية عشرة بنجران قد حصدت املركز ألاول لجائزة املعلمة الرقمية، 

واملعلمتين بشرى بوخضر من املتوسطة ألاولى بالجبيل ونوره الذويخ من الثانوية الثانية بالجبيل املركز الثاني، 

بشمال الرياض املركز الثالث، واملعلمة أريج الثبيتي من مدارس واحة  120لعتيبي" من الثانوية واملعلمة عايدة ا

العلم ألاهلية بالرياض املركز الرابع، واملعلمة أسماء الحديثي من املتوسطة السادسة والخمسين بالرياض املركز 

ادس، واملعلمة زينب البطاطي من ثانوية بجدة املركز الس 171الخامس، واملعلمة شيخة العتيبي" من الابتدائية 

ثول ألاولى تطوير املركز السابع، واملعلمة هانية فطاني" من املتوسطة الرابعة بينبع املركز الثامن، واملعلمة تغريد 

املالكي من الثانوية الرابعة عشر بجدة املركز التاسع، واملعلمة أروى دبوان من مدارس واحة العلم ألاهلية بالرياض 

  ملركز العاشر.ا

كما فازت بمسابقة إلابداع الرقمي الطالبات فهدة صالح النشمي وهيلة مساعد التمامي وشروق عبدالرحمن 

اليحيى وأبرار يحيى القحطاني وسارة منصور التركي من كلية التربية عن منتجهم بعنوان ) مكاني بينكم(، كما فازت 

  نزي.بمسابقة بصمة ال تنس ى الطالبة مالك عقاب الع

وجرى خالل امللتقى استقطاب سبعة خبراء في مجال التعليم الرقمي لعرض مجموعة من ألاوراق العلمية على 

مدار يومين باإلضافة إلى ثمان جلسات علمية مصاحبة، وذلك ضمن مساعي كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت 

 مجال دمج التقنية بالتعليم، و عرض التجارب املحلية عبد الرحمن لالستفادة من الخبراء واملختصين واملعلمات في

  الرائدة في هذا املجال ومناقشة سبل تعميمها والاستفادة منها على أوسع نطاق.
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وانطلقت الجلسات العلمية بمشاركة من جامعة امللك سعود للدكتور بدر الصالح بورقته بعنوان " علم في عصر 

ذكر فيها أن التغيرات والتحوالت املتسارعة والضخمة في العقدين املاضيين  املعرفة الرقمي : تحديات و تحوالت"،

 على الاقتصاد املعرفي العولمي العابر للحدود، مع تناٍم غير مسبوق في تقنيات املعلومات والاتصال 
ً
شكلت تأثيرا

(ICT وما ترتب عليها من تغير في الكفايات واملهارات املطلوبة للعمل والحياة في عصر ،) كلت املعرفة الرقمي، وش

محفزات مهمة ليس إلحداث تغييرات في مكونات النظم التعليمية الحالية، وإنما الستبدالها بنموذج تربوي جديد 

ومختلف للتعليم والتعلم يستجيب ملتطلبات الحياة والعمل في ألالفية الثالثة، مشيًرا إلى أنه تواجه نظم التعليم 

 وتد
ً
 وبيئة تعليمية... إلخ(، تحديات ضخمة إلحداث التحول املطلوب بكامل مكوناتها )منهجا

ً
 وإدارة

ً
 وتقويما

ً
ريسا

لكي تتماش ى مدخالت هذه النظم وعملياتها ومخرجاتها مع استحقاقات بيئات العمل الجديدة في عصر املعرفة، 

 عدة محاور وهي محفّزات التغيير والتحول في نظام التعليم، والتحديات التي تو 
ً
عرفة اجه املعلم في عصر املموضحا

الرقمي، الجيل الثاني لعلم التدريس، والتحوالت املطلوبة في أدوار ومهام معلم عصر املعرفة الرقمي.بعده استعرض 

أستاذ تكنولوجيا التعليم املشارك ومدير تطوير املحتوى الرقمي بجامعة امللك سعود الدكتور مصطفى جودت 

ملقررات املفتوحة واسعة الالتحاق في التنمية املهنية للمعلمين وتدريبهم عن ورقة علمية تحت عنوان "توظيف ا

بعد أثناء الخدمة"، وقال فيها : بأنه مع التطور السريع للمعرفة وتطبيقاتها أصبحت نظم التعليم التقليدية غير 

 بشكل يواكب هذا التطور السريع مما جعل كثير م
ً
ى إكساب ن ألانظمة تميل إلملبية لتنمية املتعلم معرفيا ومهاريا

املتعلمين مهارات البحث والتنمية الذاتية، مبين أن ميدان التعليم املفتوح والتعليم عن بعد شهد تطورات واضحة 

ملواكبة التطور التكنولوجي وتلبية للطلب املتزايد عليه، فظهر ما يسمى باملقررات املفتوحة واسعة الالتحاق ، 

رات املفتوحة واسعة الالتحاق وأهميتها في التنمية املهنية وبعض ألامثلة التطبيقية وقدم نبذة عن مفهوم املقر 

لعدد من املواقع العاملية التي تقدم برامج معتمدة لتأهيل املعلمين وتنميتهم مهنيا وبعض التجارب الرائدة في عاملنا 

 العربي .

الرحمن الزهراني مفهوم الطالقة الرقمية أعقبه تناول رئيس قسم تقنيات التعليم بجامعة جدة الدكتور عبد

وبعض املطالب املتناقضة ذات العالقة باملوضوع في ورقة علمية بعنوان: " الطالقة الرقمية: أدوار جديدة ومطالب 

متناقضة"، فذكر بأنه مع التوسع الكبير والهائل في استخدام التقنيات الرقمية على مستوى العالم أصبح من 

  ا التعليمية البقاء واملنافسة بقوة وبالشكل املطلوب.الصعب على أنظمتن
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وعقدت على هامش امللتقى أربع جلسات علمية مصاحبة مرتبطة بمحاور امللتقى، وشارك فيها مجموعة من أعضاء 

هيئة التدريس بالجامعات ومنسوبي إلاشراف التربوي واملعلمات وطالبات الدراسات العليا من مختلف مناطق 

ظيت بأوراق عمل منوعة، وذات قيمة عالية، برز منها ورقة عمل بعنوان "فاعلية البودكاست اململكة، وح

(Podcasting في تحسين مهارة القراءة لدى طالبات صعوبات تعلم القراءة في مقرر املادة بالصف السادس )

قاته في ملف إلانجاز ( في التعليم تطبيOne Noteالابتدائي بمدينة الرياض"، وورقة بعنوان "توظيف برنامج )

في تنمية مهارات التفكير  Acadoxإلالكتروني للطالبات والتعلم القائم على املشروع"، وأخرى بعنوان "فاعلية تقنية 

  الناقد في تدريس مقرر الفقه لدى طالبات الصف الثالث املتوسط بمدينة الرياض".

محور آخر، مما أسهم في إيجاد تنوع وتفصيل في حين شارك مجموعة من املتحدثين بأوراق عمل أخرى تناول 

أكثر في أوراق العمل املطروحة، مثل ورقة عمل تناولت مهارات معلم العصر الرقمي، وأخرى عن واقع التقنيات 

الرقمية في دعم التطور املنهي ملعلمات الرياضيات، وثالثة عن مهارات املعلم الالزمة في توظيف تقنيات العصر 

الجديد في التدريس، وباإلضافة إلى ورقة تطرقت ملعوقات استخدام التقنيات التعليمية  الرقمي وإلاعالم

إلالكترونية في مدارس الدمج كما يدركها معلمي املرحلة الابتدائية وعالقتها بالرضا الوظيفي لديهم، وورقة ملعايير 

يجية الصف املقلوب عبر الويب في كفاءة املعلم في مجال التقنية، فيمت ركزت ورقة عمل أخرى على أثر إسترات

تنمية مهارات تصميم مدونة إلكترونية لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة املتوسطة بمكة املكرمة"، كذلك ورقة 

  (.NETSSعمل بعنوان "دمج التقنية في التعليم باستخدام املعايير التكنولوجية التعليمية )

رب ناجحة في توظيف التقنية، بتقديمهم ألوراق عمل جيدة وتجاوب املشاركين في امللتقى مع محور تجا

ومتخصصة، على غرار أثر دمج ألانفوجرافيك في الرياضيات على التحصيل الدراس ي لطالبات الصف الثاني 

املتوسط، وتوظيف ألاجهزة الذكية في تقييم ألاداء، وأثر موقع أفكار الرياضيات على شبكة إلانترنت على تحصيل 

لطالبات في مادة الرياضيات للصف ألاول املتوسط، كما قامت الفائزة باملركز ألاول لجائزة املعلمة واتجاهات ا

  الرقمية أمل سلبع بعرض تجربتها.

 قدمتها متدربات معتمدات من جميع  17وشهد امللتقى انطالق 
ً
 كبيرا

ً
 وإقباال

ً
ورشة تدريبية مصاحبة، القت تسجيال

 م الرقمي، واستهدفت املعلمات وأعضاء هيئة التدريس.مناطق اململكة في مجال التعلي
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 م 2016 أكتوبر 28-هـ 1438 محرم 27الجمعة 

 علميًا عن 
ً
 «املستقبليةالتسوق وآفاقه "جامعة األمرية نورة تقيم لقاء

 بعنوان 
ً
هـ وذلك 15/1/1438يوم ألاحد املوافق  املستقبلية(وآفاقه  )التسوق أقامت كلية املجتمع لقاء علميا

، لية املجتمع وأهميته في سوق العمار التسويق أحد تخصصات قسم العلوم إلادارية بكللتسليط الضوء على مس

 من املختصين في هذا 
ً
  املجال.حيث استضافت الكلية عددا

من جانبه استعرض الدكتور / عبيد العبدلي أستاذ التسويق في جامعة البترول واملعادن واملؤسس والرئيس 

ت التسويقية مفهوم التسويق وأهميته واملهن املتاحة في سوق العمل والفرص التنفيذي لشركة مزيج لالستثمارا

 املستقبلية لهذا التخصص.

كما تطرقت ألاستاذة / نوره بلشرف رئيسة مجلس إدارة املجموعة الذهبية لألبحاث والتسويق دور التسويق 

  ألاعمال.وبحوثه في عالم 

نت جامعة ألاميرة نوره ب–اذ املساعد واملتعاون بكلية املجتمع في حين استعرضت الدكتورة / غادة الدريس ألاست

 عبدالرحمن وعضو جائزة رواد التسويق إلى نماذج حية لشركات عاملية ومحلية ودور التسويق وألاعالم في نجاحها.

 من جانب الطالبات الذين أثروا اللقاء بمداخالتهم .وأختتم 
ً
لقاء الالجدير بالذكر أن اللقاء شهد حضور كثيفا

بتقديم شهادات الشكر للمتحدثين ،كما تتقدم كلية املجتمع بشكرها وتقديرها ملنسقة اللقاء ألاستاذة/بسمه 

 الدايل املحاضر املتعاون بكلية املجتمع .

 

 

 

 

 

 

 

 

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%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9/
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 م 2016 أكتوبر 31-هـ 1438 محرم 30اإلثنين 

طالبات جامعة األمرية نورة حيققن املراكز األوىل باحلفل السنوي إلجناز 
 السعودية

قانة ” الشركات الطالبية ألاربع  شاركت
ُ
 لطالبات جامعة ألاميرة نورة” ، سبلة، ابتكار التحويل، وتد )د.سن(، وت

بنت عبد الرحمن بالحفل السنوي إلنجاز السعودية في مدينة جدة بحضور مدير عام التوجيه وإلارشاد في وزارة 

الطالبية وتد )د.سن( على فوزها باملركز ألاول التعليم الدكتور يحي بن محمد الخبراني حيث تم تكريم الشركة 

م وبهذا الفوز تأهلت الشركة 2016كأفضل شركة طالبية )فئة الجامعات( ببرنامج الشركة لريادة ألاعمال لعام 

دولة في املسابقة إلاقليمية إلنجاز العرب التي ستقام في  14للمشاركة للتصفية النهائية للشركات الطالبية من 

طالبة ومديرها  17وتتكون شركة وتد )د.سن( من  م،2016نوفمبر  23-21ل الفترة من رين خالمملكة البح

التنفيذي الطالبة سارة النفيعي من كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وتشرف على 

يم ، وقد شاركت الشركة بتصمالشركة املشرفة املتطوعة ألاستاذ املساعد بكلية العلوم الدكتورة حصة القويز

 للمشكلة التي يعاني منها أصحاب ذوي الدخل املحدود في دفع التكاليف الباهظة لعالج 
ً
تطبيق الكتروني يوفر حال

اد اجة إليجألاسنان عن طريق ربطهم باملجان أو بسعر رمزي كخدمة مجتمعية؛ بطالب طب ألاسنان الذين هم بح

 10ريم فريق )كلنا واحد( لفوزهم باملركز ألاول على املستوى إلاقليمي ومبلغ كما تم تك مرض ى للتطبيق عليهم .

آلاف دوالر مقدمة من شركة كوكاكوال في املسابقة إلاقليمية لبرنامج أمواج فرح في الريادة الاجتماعية الذي يهتم 

البسمة على وجوه بتقديم مشروع لخدمة املجتمع برعاية مؤسسة كوكاكوال، ويهدف فريق )كلنا واحد( لرسم 

ألطفال مرض ى السرطان من 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 

طالبة من  19اللطيف من كلية إلادارة وألاعمال مع ألاطفال، حيث تعمل قائدة الفريق الطالبة صفية العبد

ن جامعة وبهذا تكو  ألاستاذ املساعد بكلية التربية. مختلف التخصصات بإشراف املتطوعة الدكتورة عبير زهير 

الاميرة نورة حصدت للمرة الثانية على التوالي جائزة افضل شركة طالبية على مستوى الجامعات باململكة وتتأهل 

دولة ، حيث فازت العام املاض ي شركة )تجلي( بلقب أفضل شركة طالبية  14باملسابقة إلاقليمية مع للمشاركة 

على مستوى اململكة وشاركت باملسابقة إلاقليمية إلنجاز العرب التي أقيمت في سلطنة عمان، وتقوم فكرتها على 

https://gaya-sa.org/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7/
https://gaya-sa.org/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7/


262 

 بنظام ألايفون وألاندريود ليق تصميم تطبيق الكتروني يتم تحميله على أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل
ً
دم حال

ملشكلة تعاني منها الكثير من الفتيات في معرفة ألاماكن الترفيهية، والتعليمية، والثقافية، والرياضّية املقدمة للنساء 

في منطقة الرياض بطريقة تقنية سهلة، إضافة إلى ذلك يهتم التطبيق باملسؤولية الاجتماعية فخصص إعالنات 

ية مما يذكر أن برنامج إنجاز السعود تطوع والجمعيات الخيرية بالرياض.زية لدعم ألاسر املنتجة ومراكز البأسعار رم

يقدم برامج تدريبية عملية رائدة تركز على الاستعدادية املهنية والثقافة املالية وريادة ألاعمال، ويعد امتداًدا 

ا غير Junior Achievement Worldwide®ملؤسسة جونيور اتشيفمنت وورلدوايد  ، وهي أكبر مؤسسة تعليمية عامليًّ

م وتتخصص في تدريب الطالب لسوق العمل وإطالق 1919هادفة للربحية تم تأسيسها في الواليات املتحدة عام 

ستفيدين ويبلغ عدد امل ى التجربة ونقل الخبرات العملية.املشاريع الخاصة واملعرفة املالية من خالل برامج تقوم عل

ا قرابة من ب ا في  11رامجها حاليًّ  دولة. 124مليون طالب سنويًّ
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 م 2016 أكتوبر 5-هـ 1438 محرم 4 األربعاء

بفقرات مميزة جلنود  " 86اليوم الوطني "جامعة األمرية نورة .. حتتفل بـ 
  الوطن

 

رة بنت عبدالرحمن اليوم حفل بمناسبة اليوم الوطني السعودي بحضور مدير الجامعة أقامت جامعة ألامير نو 

الدكتورة / هدى العميل والعديد من منسوبات الجامعة وذكرت مدير الجامعة بأن الوطن يستثمر في أبنائنا 

  .ول لرؤية جديدة ونسعى لتحقيقهاويقدم لهم الكثير ونحن نعيش اليوم على خطة تح

 قدمة من الطالباتلحفل للعديد من الانشطة والفعاليات ومنها القصائد الوطنية والعروض املوقد تقسم ا

من فقرات الحفل املميزة هذا العام فقرة مميزة اهداها طالبات جامعة نورة إلى الجنود البواسل في مختلف 

 القطاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksa2d.com/new/s/28172
http://www.ksa2d.com/new/s/28172
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 م 2016 أكتوبر 10-هـ 1438محرم  9 االثنين

 جامعة األمرية نورة تدشن برنامج جتربة طالبة كلية اللغات األكادميية
 

برنامج تجربة طالبة كلية اللغات ألاكاديمية “ن تدشين تعتزم كلية اللغات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحم

CL Student Academic  ”Experience  الذي يعتبر من البرامج املساندة للعملية الاكاديمية في الكلية والتجربة

، ةالجامعية بشكل عام، ويأتي هذا البرنامج ملواكبة إعادة هيكلة الكلية والاقسام التعليمية الجديدة )قسم الترجم

هـ، ويستهدف البرنامج 1437/1438قسم اللغويات التطبيقية، ألادب إلانجليزي( في ثوبها الجديد للعام الجامعي 

عملية عن ألاساسيات الواجب معرفتها واستيعابها  طالبات كلية اللغات املستجدات تحديدا، لتزويدهن بتجارب

التي تتناول مهارات الدراسة ومهارات اللغة من خالل برنامج تدريبي مساند يتضمن سلسلة من ورش العمل، 

  ألاكاديمي في التخصصات العلمية. كالقراءة والكتابة والاستماع واملحادثة لضمان تحقيق النجاح

كما يسعى البرنامج إلى تكوين تجربة أكاديمية تكاملية تساعد على تمكين الطالبات من استثمار التجربة الجامعية 

لبحثية والطالبية املتنوعة، ويتكون البرنامج من حزمة من ورش العمل التي تتناول بشكل هادف في ألانشطة ا

، ” فيةاملنح الصي”، و” ألامانة العلمية وسرقة امللكية الفكرية”، و” رائدات املستقبلمن؟ وكيف؟“موضوعات مثل 

ج إقامة ورش العمل للبرنام ، وسيتم” الترجمة رحلة بين الثقافات”، و” مكتبة اللغات واحة املعرفة والاكتشاف”و

املشار إليه بما يتناسب مع أوقات الفراغ للطالبات املستجدات ليتسنى للكلية رفد العملية الاكاديمية وتعزيز سبل 

 التواصل مع الطالبات واكتشاف مواهبهن لرعايتها لتحقيق التميز في مستوى املخرجات التعليمية واستثمارها.

 

 

 

 

 

 

http://www.ksa2d.com/new/s/28748
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 م 2016 أكتوبر 18-هـ 1438 محرم 17 األربعاء

  ينطلق جبامعة األمرية نورة "معلم العصر الرقمي"امللتقى الرتبوي الثاني 

  

أكتوبر  25وذلك يوم ” معلم العصر الرقمي“تنظم جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن امللتقى التربوي الثاني 

  اعة املؤتمرات الكبرى بالجامعة.الجاري في ق

ويتضمن امللتقى العديد من الفعاليات العلمية ، فضال عن مجموعة متميزة من ورش العمل التدريبية التي 

 تغطي جوانب متعددة من املهارات التقنية للمعلمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksa2d.com/new/s/29780
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 م 2016 أكتوبر 8-هـ 1438 محرم 7 السبت

  تقى السنوي التعريفي يف اجلمعيات الطالبيةجامعة األمرية نورة تنظم املل

-http://www.arabstoday.net/amp/index.php/211/081325السنوي-تقىالمل-تنظم-نورة-األميرة-جامعة-

 الطالبية-الجمعيات-في-التعريفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arabstoday.net/amp/index.php/211/081325-جامعة-الأميرة-نورة-تنظم-الملتقى-السنوي-التعريفي-في-الجمعيات-الطلابية
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 م 2016 أكتوبر 26-هـ 1438 محرم 25األربعاء 

جامعة األمرية نورة تدشن )جائزة املعلمة الرقمية( يف ملتقى "معلم العصر 
  الرقمي"

 

(، يةدشنت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة هدى العميل اليوم )جائزة املعلمة الرقم

خالل انطالق فعاليات امللتقى التربوي الثاني "معلم العصر الرقمي" الذي نظمته كلية التربية على مدار ثالثة أيام، 

 مع اليوم العالمي للمعلم في مركز املؤتمرات باملدينة الجامعية.
ً
  تزامنا

 ن الدكتورة أمامة الشنقيطي،واستهل الحفل بكلمة عميدة كلية التربية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحم

رحبت فيها بالحضور من وكيالت الجامعة، وعميدات الكليات، واملتحدثون في الجلسات العلمّية، واملعلمات و 

التربويات، وأعضاء الهيئتين التعليمية وإلادارية، والطالبات، مؤكدة بأن التعليم مهنة عظيمة، تجمع البشرية على 

لها، حيث وقّعت دول عديدة على التوصية املشتركة الصادرة عن منظمة العمل  أهميتها، وتتفق على حاجتها

واملتعلقة بأوضاع املعلمين، وأن  1966الدولية ومنظمة ألامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( في عام 

م في يوم مخصص من كل
ّ
ه عام، امتنانا لجهود الدول والشعوب في كافة أرجاء العالم تحرص على الاحتفاء باملعل

  في امليدان التربوي والتي أدت إلى نهضة تربوية وتعليمية كبيرة يشهدها العالم ويشهد لها.

، ليقينها بأن التعليم 
ً
 وتطويرا

ً
 وتدريبا

ً
وأكدت الدكتورة الشنقيطي أن الدول تولي جّل اهتمامها للمعلم إعدادا

  ون عليه.الجيد ال يمكن دون معلمين مخلصين ومؤهلين يقوم

ونوهت بأهمية اليوم العالمي للمعلم، الذي تتشرف كلية التربية باملشاركة في الاحتفاء بهذا اليوم، عبر لقاٍء تربوي 

م في العصر الرقمي، ويتشرف بمشاركة كوكبة من املتخصصين في جلسات 
ّ
سنوي سلط هذا العام الضوء على املعل

http://www.al-masder.net/include/plugins/news/news.php?action=s&id=22883#.WBBL0hv_rVI
http://www.al-masder.net/include/plugins/news/news.php?action=s&id=22883#.WBBL0hv_rVI
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م، وسط حضور علمية إلثرائه هذا املوضوع بالنظريات وامل
ّ
م واملتعل

ّ
مارسات وآليات توظيف املعرفة في واقع املعل

  متدربة من جميع أنحاء اململكة في يومه ألاول. 800أكثر من 

م، 
ّ
مات املتميزات في توظيف التقنية ودمجها في عمليات التعليم والتعل

ّ
وأبانت أن امللتقى يستعرض تجارب املعل

ار مساعي كلية التربية للقيام بدورها في الاستفادة من الخبراء واملختصين ويكّرم مجموعة متميزة منهن، في إط

  لتطوير امليدان التربوي، والكشف عن املمارسات املثلى فيه لتكون أنموذجا وقدوة.

واختتمت الشنقيطي بخالص العرفان وجميل الامتنان لخادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل 

عاهم ر  -، على جزيل دعمهم واهتمامهم -حفظهما هللا  -، وإلى ولي عهده ألامين، وولي ولي العهد -هللا حفظه  -سعود

للتعليم في بالدنا الغالية، وإلى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيس ى على دعمه لهذا امللتقى، وملعالي  -هللا 

 صلة بكلية التربية، ومتابعتها الدائمة بحث منسوباتها علىمديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل على عنايتها املتوا

القيام بالواجب نحو امليدان التربوي، وملستشارة معالي مديرة الجامعة لكلية التربية الدكتورة سهام الصويغ 

صاحبة الدعوة إلى أن يكون لكلية التربية ملتقى سنوي تحتفي فيه باملعلم وتلمس واقعه وتشاركه نجاحاته، 

ميع القائمين واملشاركين ، متمنية للجميع بالتوفيق والسداد.بعدها قامت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة ولج

بنت عبد الرحمن الدكتورة بتكريم الفائزات بجائزة املعلمة الرقمية، والفائزات بمسابقة بصمة ال تنس ى، 

  جلسات امللتقى. والفائزات بمسابقة إلابداع الرقمي، وكذلك املتحدثين الرئيسين في

وكانت املعلمة أمل سلبع من املتوسطة الثانية عشرة بنجران قد حصدت املركز ألاول لجائزة املعلمة الرقمية، 

واملعلمتين بشرى بوخضر من املتوسطة ألاولى بالجبيل ونوره الذويخ من الثانوية الثانية بالجبيل املركز الثاني، 

بشمال الرياض املركز الثالث، واملعلمة أريج الثبيتي من مدارس واحة  120ة واملعلمة عايدة العتيبي" من الثانوي

العلم ألاهلية بالرياض املركز الرابع، واملعلمة أسماء الحديثي من املتوسطة السادسة والخمسين بالرياض املركز 

البطاطي من ثانوية  بجدة املركز السادس، واملعلمة زينب 171الخامس، واملعلمة شيخة العتيبي" من الابتدائية 

ثول ألاولى تطوير املركز السابع، واملعلمة هانية فطاني" من املتوسطة الرابعة بينبع املركز الثامن، واملعلمة تغريد 

املالكي من الثانوية الرابعة عشر بجدة املركز التاسع، واملعلمة أروى دبوان من مدارس واحة العلم ألاهلية بالرياض 

  املركز العاشر.

فازت بمسابقة إلابداع الرقمي الطالبات فهدة صالح النشمي وهيلة مساعد التمامي وشروق عبدالرحمن  كما
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اليحيى وأبرار يحيى القحطاني وسارة منصور التركي من كلية التربية عن منتجهم بعنوان ) مكاني بينكم(، كما فازت 

  بمسابقة بصمة ال تنس ى الطالبة مالك عقاب العنزي.

لتقى استقطاب سبعة خبراء في مجال التعليم الرقمي لعرض مجموعة من ألاوراق العلمية على وجرى خالل امل

مدار يومين باإلضافة إلى ثمان جلسات علمية مصاحبة، وذلك ضمن مساعي كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت 

حلية بالتعليم، و عرض التجارب املعبد الرحمن لالستفادة من الخبراء واملختصين واملعلمات في مجال دمج التقنية 

  الرائدة في هذا املجال ومناقشة سبل تعميمها والاستفادة منها على أوسع نطاق.

وانطلقت الجلسات العلمية بمشاركة من جامعة امللك سعود للدكتور بدر الصالح بورقته بعنوان " علم في عصر 

رات والتحوالت املتسارعة والضخمة في العقدين املاضيين املعرفة الرقمي : تحديات و تحوالت"، ذكر فيها أن التغي

 على الاقتصاد املعرفي العولمي العابر للحدود، مع تناٍم غير مسبوق في تقنيات املعلومات والاتصال 
ً
شكلت تأثيرا

(ICT وما ترتب عليها من تغير في الكفايات واملهارات املطلوبة للعمل والحياة في عصر املعرفة الرقمي، و ،)كلت ش

محفزات مهمة ليس إلحداث تغييرات في مكونات النظم التعليمية الحالية، وإنما الستبدالها بنموذج تربوي جديد 

ومختلف للتعليم والتعلم يستجيب ملتطلبات الحياة والعمل في ألالفية الثالثة، مشيًرا إلى أنه تواجه نظم التعليم 

 وإد
ً
 وتقويما

ً
 وتدريسا

ً
 وبيئة تعليمية... إلخ(، تحديات ضخمة إلحداث التحول املطلوب بكامل مكوناتها )منهجا

ً
ارة

لكي تتماش ى مدخالت هذه النظم وعملياتها ومخرجاتها مع استحقاقات بيئات العمل الجديدة في عصر املعرفة، 

 عدة محاور وهي محفّزات التغيير والتحول في نظام التعليم، والتحديات التي تواجه املعلم في عصر 
ً
ملعرفة اموضحا

الرقمي، الجيل الثاني لعلم التدريس، والتحوالت املطلوبة في أدوار ومهام معلم عصر املعرفة الرقمي.بعده استعرض 

أستاذ تكنولوجيا التعليم املشارك ومدير تطوير املحتوى الرقمي بجامعة امللك سعود الدكتور مصطفى جودت 

اسعة الالتحاق في التنمية املهنية للمعلمين وتدريبهم عن ورقة علمية تحت عنوان "توظيف املقررات املفتوحة و 

بعد أثناء الخدمة"، وقال فيها : بأنه مع التطور السريع للمعرفة وتطبيقاتها أصبحت نظم التعليم التقليدية غير 

 بشكل يواكب هذا التطور السريع مما جعل كثير من ألانظمة تميل إلى
ً
كساب إ ملبية لتنمية املتعلم معرفيا ومهاريا

املتعلمين مهارات البحث والتنمية الذاتية، مبين أن ميدان التعليم املفتوح والتعليم عن بعد شهد تطورات واضحة 

ملواكبة التطور التكنولوجي وتلبية للطلب املتزايد عليه، فظهر ما يسمى باملقررات املفتوحة واسعة الالتحاق ، 

الالتحاق وأهميتها في التنمية املهنية وبعض ألامثلة التطبيقية  وقدم نبذة عن مفهوم املقررات املفتوحة واسعة
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ائدة في عاملنا جارب الر لعدد من املواقع العاملية التي تقدم برامج معتمدة لتأهيل املعلمين وتنميتهم مهنيا وبعض الت

ة وم الطالقأعقبه تناول رئيس قسم تقنيات التعليم بجامعة جدة الدكتور عبدالرحمن الزهراني مفه. العربي

الرقمية وبعض املطالب املتناقضة ذات العالقة باملوضوع في ورقة علمية بعنوان: " الطالقة الرقمية: أدوار جديدة 

ومطالب متناقضة"، فذكر بأنه مع التوسع الكبير والهائل في استخدام التقنيات الرقمية على مستوى العالم أصبح 

  واملنافسة بقوة وبالشكل املطلوب.من الصعب على أنظمتنا التعليمية البقاء 

وعقدت على هامش امللتقى أربع جلسات علمية مصاحبة مرتبطة بمحاور امللتقى، وشارك فيها مجموعة من أعضاء 

هيئة التدريس بالجامعات ومنسوبي إلاشراف التربوي واملعلمات وطالبات الدراسات العليا من مختلف مناطق 

ة، وذات قيمة عالية، برز منها ورقة عمل بعنوان "فاعلية البودكاست اململكة، وحظيت بأوراق عمل منوع

(Podcasting في تحسين مهارة القراءة لدى طالبات صعوبات تعلم القراءة في مقرر املادة بالصف السادس )

 ( في التعليم تطبيقاته في ملف إلانجاز One Noteالابتدائي بمدينة الرياض"، وورقة بعنوان "توظيف برنامج )

في تنمية مهارات التفكير  Acadoxإلالكتروني للطالبات والتعلم القائم على املشروع"، وأخرى بعنوان "فاعلية تقنية 

  الناقد في تدريس مقرر الفقه لدى طالبات الصف الثالث املتوسط بمدينة الرياض".

في إيجاد تنوع وتفصيل في حين شارك مجموعة من املتحدثين بأوراق عمل أخرى تناول محور آخر، مما أسهم 

أكثر في أوراق العمل املطروحة، مثل ورقة عمل تناولت مهارات معلم العصر الرقمي، وأخرى عن واقع التقنيات 

الرقمية في دعم التطور املنهي ملعلمات الرياضيات، وثالثة عن مهارات املعلم الالزمة في توظيف تقنيات العصر 

وباإلضافة إلى ورقة تطرقت ملعوقات استخدام التقنيات التعليمية  الرقمي وإلاعالم الجديد في التدريس،

إلالكترونية في مدارس الدمج كما يدركها معلمي املرحلة الابتدائية وعالقتها بالرضا الوظيفي لديهم، وورقة ملعايير 

ب في بر الويكفاءة املعلم في مجال التقنية، فيمت ركزت ورقة عمل أخرى على أثر إستراتيجية الصف املقلوب ع

تنمية مهارات تصميم مدونة إلكترونية لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة املتوسطة بمكة املكرمة"، كذلك ورقة 

وتجاوب املشاركين في  (.NETSSعمل بعنوان "دمج التقنية في التعليم باستخدام املعايير التكنولوجية التعليمية )

تقنية، بتقديمهم ألوراق عمل جيدة ومتخصصة، على غرار أثر دمج امللتقى مع محور تجارب ناجحة في توظيف ال

ألانفوجرافيك في الرياضيات على التحصيل الدراس ي لطالبات الصف الثاني املتوسط، وتوظيف ألاجهزة الذكية 

في تقييم ألاداء، وأثر موقع أفكار الرياضيات على شبكة إلانترنت على تحصيل واتجاهات الطالبات في مادة 
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اضيات للصف ألاول املتوسط، كما قامت الفائزة باملركز ألاول لجائزة املعلمة الرقمية أمل سلبع بعرض الري

  تجربتها.

 قدمتها متدربات معتمدات من جميع  17وشهد امللتقى انطالق 
ً
 كبيرا

ً
 وإقباال

ً
ورشة تدريبية مصاحبة، القت تسجيال

 ملعلمات وأعضاء هيئة التدريس.مناطق اململكة في مجال التعليم الرقمي، واستهدفت ا
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 م 2016 أكتوبر 6-هـ 1438 محرم 5 الخميس

 جامعة نورة تنظم امللتقى السنوي التعريفي باألندية واجلمعيات الطالبية

ممثلة بوكالة ألانشطة الطالبية بعمادة شؤون الطالبات اليوم امللتقى  نظمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

( 42هـ، التي يبلغ عددها لهذا العام )1438/ 1437السنوي التعريفي باألندية والجمعيات الطالبية للعام الجامعي 

 وجمعية طالبية من مختلف الكليات .
ً
  ناديا

البات والعمل على تشجيع الابتكار وإلابداع لديهن لالرتقاء وتهدف هذه ألاندية إلى اكتشاف وتنمية مواهب الط

  بمستوى طالبات الجامعة وتعزيز الثقة لديهن .

 تضمن أركان تعريفية لألندية والجمعيات الطالبية والتعريف برسالة ورؤية النادي وعرض 
ً
واشتمل امللتقى معرضا

  إنجازاتها ،كما عرضت الوكالة معايير النادي الذهبي .

ولي وكالة ألانشطة الطالبية حياة الطالبة الجامعية خارج قاعات الدراسة الرعاية والاهتمام من خالل إعداد وت

خطة أنشطة المنهجية ، وبرامج تهدف إلى تنمية شخصية الطالبة املتكاملة ، وتنمية روحا املسؤولية لديها، 

،كما تهدف الوكالة إلى تهيئة مناخ جامعي ومساعدتها على تخطي العقبات التي قد تعترض مسيرتها الجامعية 

مناسب للطالبات عن طريق تنفيذ ورش عمل ودورات متخصصة في مجاالت متنوعة لتطوير الذات وتنمية 

 املهارات القيادية ، والاهتمام باألنشطة الرياضية الصحية .

 

 

 

 

http://www.almadaen.com.sa/news/details/153422
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 م 2016 أكتوبر 8-هـ 1438 محرم 7 السبت

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تنظم امللتقى السنوي التعريفي 
 باألندية واجلمعيات

 

نظمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بوكالة ألانشطة الطالبية بعمادة شؤون الطالبات امللتقى 

( 42هـ، التي يبلغ عددها لهذا العام )1438/ 1437عيات الطالبية للعام الجامعي السنوي التعريفي باألندية والجم

 وجمعية طالبية من مختلف الكليات
ً
 . ناديا

وتهدف هذه ألاندية إلى اكتشاف وتنمية مواهب الطالبات والعمل على تشجيع الابتكار وإلابداع لديهن لالرتقاء 

 تضمن أركان تعريفية لألندية والجمعيات ـ  بمستوى طالبات الجامعة وتعزيز الثقة لديهن
ً
واشتمل امللتقى معرضا

  .الطالبية والتعريف برسالة ورؤية النادي وعرض إنجازاتها ،كما عرضت الوكالة معايير النادي الذهبي

 وتولي وكالة ألانشطة الطالبية حياة الطالبة الجامعية خارج قاعات الدراسة الرعاية والاهتمام من خالل إعداد

خطة أنشطة المنهجية ، وبرامج تهدف إلى تنمية شخصية الطالبة املتكاملة ، وتنمية روحا املسؤولية لديها، 

ومساعدتها على تخطي العقبات التي قد تعترض مسيرتها الجامعية ،كما تهدف الوكالة إلى تهيئة مناخ جامعي 

متنوعة لتطوير الذات وتنمية  مناسب للطالبات عن طريق تنفيذ ورش عمل ودورات متخصصة في مجاالت

   .املهارات القيادية ، والاهتمام باألنشطة الرياضية الصحية

 

 

http://www.oassf.net/جامعة-الأميرة-نورة-بنت-عبدالرحمن-تنظم
http://www.oassf.net/جامعة-الأميرة-نورة-بنت-عبدالرحمن-تنظم
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 م 2016 أكتوبر 15-هـ 1438 محرم 14 السبت

 مبستشفى امللك عبداهلل اجلامعيوزارة العمل تعتمد الئحة تنظيم العمل 

د الدكتور 
ّ
امللك عبدهللا بن عبد العزيز الجامعي   أحمد بن محمد أبو عباة، املدير العام التنفيذي ملستشفى أك

الئحة تنظيم العمل للمستشفى التي تم اعتمادها مؤخًرا مع   بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، على انسجام

آت على أفضل املزايا املادية واملعنوية للعاملين في املستشفى واملنش صحية وإلادارية، واشتمالهااملهنية وال املعايير 

 التشغيل الذاتي. التابعة لها والعاملة على برامج 

ينطلق من رؤية مستشفى امللك عبدهللا بن عبد العزيز  في وقٍت قياس ي واعتمادهاوأوضح أبوعباة أن إنجاز الالئحة 

يكون نموذًجا يحتذى به في تأسيس املستشفيات الجامعية خاصة للجامعات الناشئة أو الراغبة  الجامعي في أن

في إنشاء مستشفيات جامعية وفًقا ملعايير تعليمية، تشغيلية ومهنية تضمن حسن سير العمل على ضوء منهج 

 أن الالئحة تحقق التوازن والعدالة بين حقوق املنشأة وحقوق ا
ً
لعاملين وفق روح النظام مؤسس ي منظم، مؤكدا

 و مقتضيات العدالة وتكافؤ الحقوق والواجبات.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mobile.alweeam.com.sa/429828/وزارة-العمل-تعتمد-لائحة-تنظيم-العمل-بم/
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 م 2016 أكتوبر 11-هـ 1438 محرم 10 الثالثاء

 جامعة األمرية نورة تطلق مشروع اخلربات املتناظرة

 

مدربه  33دورات تدريبية تهدف إلخراج وتأهيل  8ويتضمن ” ظرةخبرات متنا“أطلقت جامعة ألاميرة نورة مشروع 

نشر الوعي و  معتمده في مجال الجودة والاعتماد ألاكاديمي وفق معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ألاكاديمي

كاديمي وأتت هذه املبادرة من عمادة ضمان الجودة والاعتماد ألا الجودة،بين أعضاء املجتمع الجامعي في مجال 

  نورة.بجامعة ألاميرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-balad.news/43898
http://www.al-balad.news/43898
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 م 2016 أكتوبر 21-هـ 1438 محرم 20 الجمعة

 .. محلة للتوعية بسرطان الثدي يف جامعة األمرية نورة "أنت احلياة  "

 

لصحية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بالكليات الصحية ألاحد تنظم وكالة الجامعة للشؤون ا

ضمن فعاليات وكالة الشؤون ” ، أنت الحياة ” القادم، حملة للتوعية بسرطان الثدي، تستمر ملدة أسبوع بعنوان 

  الصحية التوعوية بسرطان الثدي.

مية الدكتورة نسرين العواجي، أن إقامة هذه وأوضحت رئيسة الحملة رئيسة لجنة الشؤون الطالبية والتعلي

الحملة يأتي ضمن برامج املسؤولية املجتمعية، وتهدف لرفع مستوى الوعي الصحي للمجتمع، ولخفض نسبة 

إلاصابة بسرطان الثدي، وتوضيح أهمية الكشف املبكر عن سرطان الثدي، مفيدة أنه سيكون هناك مسيرة 

 .ن الحملة في مركز خدمات الطالباتوهي كلية الصحة وعلوم التأهيل إلى مكا لطالبات الجامعة من نقطة الانطالق

وأشارت العواجي، إلى أنه سيكون هناك محاضرات وأركان توعوية عن مسببات السرطان وسبل الوقاية منه ودور 

دي، ومشاركة و الكشف املبكر في الشفاء التام من املرض، إضافة إلى استضافة البروفيسورة املتعافية سامية العم

 .بعض الجامعات وبعض الجمعيات املتخصصة من خارج الجامعة 

 

 

 

 

http://www.faifaonline.net/portal/2016/10/20/304452.html?mobile=1
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 م 2016 أكتوبر 24-هـ 1438 محرم 23اإلثنين 

 الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بوكالة

دشن  جامعة األمرية نورة
ُ
 "مركز اخلدمات البحثية"ت

خلق ل” مركز الخدمات البحثية“تدشن وكالة جامعة ألاميرة نورة بنت عدالرحمن للدراسات العليا والبحث العلمي 

بيئة داعمة ومحفزة للبحث والنشر العلمي ، ولتكون الجامعة منارة املرأة للمعرفة، ومتميزة بريادتها التعليمية 

  هم في بناء الاقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية .وأبحاثها العلمية لتس

وسيتم توفير الخدمات البحثية للباحثات والدارسات من أعضاء هيئة التدريس وطالبات مرحلة الدراسات العليا 

وتشمل الترجمة والتدقيق اللغوي، الدعم التحريري، والنشر العلمي في املجالت العلمية املصنفة، من خالل 

ن مع شركات عاملية للدعم التحريري والنشر العلمي ومعاهد الترجمة والتدقيق اللغوي املعتمدة ، ولالستفادة التعاو 

من خبرات أعضاء هيئة التدريس سيقدم مركز الخدمات البحثية خدمات استشارية ودورات تدريبية للباحثات 

عة مما يسهم في صقل الخبر ات العلمية والدارسات بالتعاون مع فريق مميز من أعضاء هيئة التدريس في الجام

  وتنمية املهارات البحثية مع توفير فرص استثمارية للجامعة.

ويتطلع املركز بكامل فريقه الستقبال طلبات الباحثات من أعضاء هيئة التدريس وطالبات مرحلة الدراسات العليا 

 تحقيقا للرؤية والرسالة وألاهداف املنشودة.

 

 

 

http://www.faifaonline.net/portal/2016/10/23/305353.html?mobile=1
http://www.faifaonline.net/portal/2016/10/23/305353.html?mobile=1
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 م 2016 أكتوبر 5-هـ 1438 ممحر 4 األربعاء

 جامعة نورة ختتتم االحتفاالت باليوم الوطني

، 86اختتمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن احتفاالتها اليومية التي استمرت ألسبوع بمناسبة اليوم الوطني 

ية مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل، التي هنأت حيث أقامت عمادة شؤون الطالبات حفال برعا

طني يأتي يومنا الو « فيها القيادة الرشيدة والشعب السعودي باليوم الوطني املجيد السادس والثمانين، وقالت:

، 2030هذا العام ونحن جميعا نتهيأ لنقلة وطنية شاملة على كافة ألاصعدة وفق رؤية اململكة العربية السعودية 

التي ستمكن وطننا من تبوء مكانة رائدة على مستوى دول العالم وذلك من خالل ما وهبه هللا لهذه ألارض املباركة 

 من مقومات اقتصادية واجتماعية وجغرافية عديدة.

والتي أكد من خاللها إن هدفه  -حفظه هللا  -"لعلي استذكر مقولة خادم الحرمين الشريفين  وأضافت العميل:

 في العالم. ونحن في جامعة ألاميرة  2030من إطالق رؤية اململكة  ألاول 
ً
هو أن تكون بالدنا نموذًجا ناجًحا ورائدا

 إلى جنب مع كافة املؤسسات التعليمية في الدولة للمساهمة في تحقيق هذه 
ً
نورة بنت عبد الرحمن نعمل جنبا

ية وألانشطة البحثية والتأهيل الذي يضمن توافق النقلة النوعية من خالل التطوير املستمر لبرامجنا ألاكاديم

 مخرجات الجامعة مع تطلعات القيادة".

حضور حيث شاهدت الحاضرات عرضا مرئيا عن الرؤية وخطط الجامعة لخدمتها.  2030وكان للرؤية السعودية 

 والبطاقاتوعلى هامش الحفل تم استعراض ركن كلية التصاميم والفنون الذي تزّين بالرسومات الوطنية، 

 الجرافيكية، والعرض املرئي لتاريخ البالد وتأسيسها.

http://www.elfagr.org/2299958
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، 86اختتمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن احتفاالتها اليومية التي استمرت ألسبوع بمناسبة اليوم الوطني 

أت حيث أقامت عمادة شؤون الطالبات حفال برعاية مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل، التي هن

فيها القيادة الرشيدة والشعب السعودي باليوم الوطني املجيد السادس والثمانين، وقالت:"يأتي يومنا الوطني هذا 

، التي 2030العام ونحن جميعا نتهيأ لنقلة وطنية شاملة على كافة ألاصعدة وفق رؤية اململكة العربية السعودية 

العالم وذلك من خالل ما وهبه هللا لهذه ألارض املباركة من ستمكن وطننا من تبوء مكانة رائدة على مستوى دول 

 مقومات اقتصادية واجتماعية وجغرافية عديدة".

والتي أكد من خاللها إن هدفه  -حفظه هللا  -"لعلي استذكر مقولة خادم الحرمين الشريفين  وأضافت العميل:

 في العالم. ونحن في الجامعة نعمل هو أن تكون بالدنا نموذًجا  2030ألاول من إطالق رؤية اململكة 
ً
ناجًحا ورائدا

 إلى جنب مع كافة املؤسسات التعليمية في الدولة للمساهمة في تحقيق هذه النقلة النوعية من خالل التطوير 
ً
جنبا

املستمر لبرامجنا ألاكاديمية وألانشطة البحثية والتأهيل الذي يضمن توافق مخرجات الجامعة مع تطلعات 

 القيادة".
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 م 2016 أكتوبر 15-هـ 1438 محرم 14 السبت

 مستفيدة من مركز خدمات ذوات االحتياجات اخلاصة جبامعة نورة 98

فتاة من ذوات الاحتياجات الخاصة بخدمات مركز الخدمات املساندة وبرنامج الوصول الشامل  98استفادت  

 كلية التربية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن. في

وتخصص مركز الخدمات املساندة في دعم منسوبات الجامعة من ذوات إلاعاقة سواء كانت طالبة أو عضو هيئة 

 .تدريس أو عضو هيئة إدارية. وفق ما جاء بصحيفة "سبق"

نب ألاكاديمية وإلادارية والنفسية والاجتماعية ويقدم املركز خدمات نوعية تتسم بالجودة والشمولية لكافة الجوا

والتقنية، حيث يستند املركز على أحدث املمارسات والبراهين البحثية واملعايير الدولية بما يساهم في دمج هذه 

 الفئات وتمكينهن من خدمة أنفسهن واملجتمع.

نية (، ويستهدف تجهيز البيئة التقويأتي برنامج الوصول الشامل كمركز متخصص مكمل ملركز )الخدمات املساندة

 لتوفير كافة أنواع الدعم واملساندة لذوات 
ً
واملكانية ملرافق الجامعة ومبانيها وفق أحدث املعايير املعتمدة دوليا

 إلاعاقة.

يئة والذي يستهدف تهيئة الب -الهندس ي أو البنائي-ويهدف املركز إلى تطوير ثالثة جوانب وهي الجانب إلانشائي 

 انية من حيث توفير كافة التسهيالت الالزمة لتنقل مستخدمي الكراس ي املتحركة.العمر 

ويهدف الجانب التقني إلى تهيئة البيئة التقنية لتمكين ذوات إلاعاقة لالستفادة من الخدمات إلالكترونية املتاحة 

بات در الرقمية في املكتعلى موقع الجامعة، مثل استخدام النظام ألاكاديمي للتسجيل والوصول ملحتويات املصا

والبحث في مواقع الشبكة العنكبوتية، باإلضافة إلى تنمية مهارات ذوات إلاعاقة؛ لتوظيف التقنيات التكنولوجية 

وتدريبهن ملواكبة التطورات في املجال للتمكن من طباعة الواجبات والحصول على الرخصة الدولية لقيادة 

 .ICDLالحاسب آلالي

اري املنهي إلى تثقيف وتنمية مهارات الكادر ألاكاديمي وإلاداري للمساهمة بدورهن في توفير ويهدف الجانب إلاد

 املساندة ألاكاديمية وإلادارية بما يتوافق مع احتياجات كل طالبة.

http://www.elfagr.org/2311653
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ويسعى هذان املركزان إلى توعية منسوبات الجامعة بكيفية التعامل مع هذه الفئات من خالل عقد الورش 

 ملعايير برنامج الوصول الشامل، وعقد الشراكات مع املؤسسات التدريبية والت
ً
ثقيفية وتهيئة البيئة الجامعية وفقا

 وإلاقليمي والعالمي.  املعنية بخدمات ذوي إلاعاقة على املستوى املحلي 

 من الخدمات ألاكاديمية منها التواصل واملتابعة الدائمة للطالبات من قبل مشرفات
ً
ملركز ا ويقدم املركزان عددا

املختصات، والتنسيق مع إدارات وكليات وعمادات الجامعة لتلبية احتياجات الطالبات، والتواصل مع أعضاء 

، توفير مواصالت للتنقل بين الكليات ومرافق الجامعة 
ً
 لحل مشكالت الطالبات أكاديميا

َ
هيئة التدريس الكترونيا

ت ذوات إلاعاقة، وإصدار بطاقة دخول وخروج من جميع عند الحاجة، ومتابعة صرف مكافأة بدل إلاعاقة لطالبا

بوابات الجامعة، وإصدار بطاقة دخول مرافق عند الحاجة، والتوعية والتثقيف، وذلك بتفعيل ألايام العاملية 

 لذوي إلاعاقة.
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 م 2016 أكتوبر 18-هـ 1438 محرم 17 الثالثاء

"جامعة نورة" تدشن املرحلة الثانية من برناجمها التدريبي املكثف يف 
   مهارات التحرير

دشنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة باإلدارة العامة لإلعالم، املرحلة الثانية من البرنامج التدريبي 

 ات ومنسوبات الوحدات إلاعالمية فياملكثف في مهارات التحرير والكتابة الصحفية املتقدمة املخصص ملنسق

 الكليات والعمادات.

ساعة تطبيقية، بقيادة املدربة ألاستاذة نوير بنت سليمان الشمري  36دورة تدريبية بواقع  12ويتكون البرنامج من 

عضو هيئة التدريس في كلية إلاعالم والاتصال في جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية. بحسب صحيفة 

يأتي البرنامج الذي يعد ألاول من نوعه ضمن الخطة التدريبية إلدارة إلاعالم بالجامعة وحرًصا منها على  ."سبق"

تطوير منسوباتها في املجال إلاعالمي ملواكبة املستجدات السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة، ولتدعيم عملية 

الجامعة وأهدافها الريادية في العملية التعليمية  التواصل والاتصال الداخلي والخارجي، بما يتوافق مع رسالة

 والتنموية.

وذكرت الدكتورة الجوهرة الصقيه، املشرفة على إلادارة العامة لإلعالم في الجامعة، أن البرنامج في مرحلته ألاولى 

 نسقاتموظفة ركز على املهارات ألاساسية في تحرير ألاخبار الصحفية ، وتمكين امل 25والذي استفادت منه 

وموظفات أقسام إلاعالم في الجامعة من إتقان قوالب الكتابة والفروق بينها، كيفية توظيفها في تغطية فعاليات 

الجامعة املختلفة، التغطية الصحفية بأنواعها للفعاليات واملناسبات الجامعية والعمل امليداني الصحفي، إعداد 

 عن كيفية التقارير الخاصة التي تعكس إنجازات الجامعة ومن
ً
سوباتها في املجالين ألاكاديمي والاجتماعي فضال

 التعامل مع وسائل إلاعالم .

وأضافت "الصقيه" أن البرنامج سيركز في املرحلة الثانية على املهارات املتقدمة في التحرير الصحفي ، وسيغطي 

معة، استطالعات الرأي عدة جوانب جديدة أبرزها: الحوارات الصحفية مع املسؤوالت والطالبات في الجا

والتحقيقات املتنوعة التي تخدم مسيرة الجامعة الطموحة نحو الريادة العلمية والعملية، مع تطبيق على نماذج 

عملية من واقع عمل الجامعة، ألاساليب الحديثة في تحرير وصياغة العناوين واملقدمات الاحترافية والاقتباس في 

http://www.elfagr.org/2313970
http://www.elfagr.org/2313970
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ر املبدعة وقواعد إخراج املواد الصحفية بالشكل النهائي ونشرها، مثمنة دور وسائل املواد إلاعالمية، كتابة التقاري

 إلاعالم املحلية في التواصل مع إلادارة والتفاعل مع منجزات الجامعة ومنسوباتها .

وفي ختام حديثها توجهت الصقيه بالشكر ملديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل على كل ما تقدمه من دعم 

واهتمام لتطوير إدارة إلاعالم في الجامعة ومنسوباتها في سبيل الارتقاء بالعمل إلاعالمي للجامعة، وتحقيق  ومتابعة

رسالة الجامعة في ريادة التعليم والتعلم وخدمة املجتمع، مؤكدة أن الجامعة تسعى من خالل إدارة إلاعالم 

 ة وأهدافها، وإطالع املجتمع املحلي على املستجداتلالستثمار ألامثل في وسائل إلاعالم املحلية للتعريف بالجامع

 عن املساهمة في نشر التوعية واملعرفة املتنوعة.
ً
 العلمية والبحثية، فضال
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 م 2016 أكتوبر 23-هـ 1438 محرم 22 األحد

الطب "على تصريح ممارسة  حيصل« امللك عبد اهلل اجلامعي"مستشفى 
 "النووي

حقق مستشفى امللك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعي، في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، إنجازا جديدا 

 .من قبل مدينة امللك عبد هللا للطاقة الذرية واملتجددة” ممارسة الطب النووي“بحصوله على تصريح 

ة، املدير العام التنفيذي شكره ملنسوبي املستشفى، وإدارة التصوير الطبي وقدم الدكتور أحمد بن محمد أبوعبا

 على تكامل الخدمات ”الانجاز املتميز“على  النوويممثلة بقسم الطب 
ً
 عن تقديره للجهود التي تبذل حرصا

ً
، معربا

 .الطبية املقدمة للمرض ى في بيئة امنة وبأقص ى درجات الجودة

ن عبد هللا الزوم، املدير التنفيذي املشارك للخدمات الطبية، أن إلانجاز الذي من جانبه أكد الدكتور محمد ب

 .تحقق هو نتيجة مباشرة لتضافر جهود جميع إلادارات في املستشفى

وقال الزوم إن املرحلة التي سبقت الحصول على الترخيص شهدت مراجعات وتدقيق وزيارات من قبل مدينة 

واملتجددة، وتم بناء الثقة بين املستشفى واملدينة من خالل تلبية املعايير وتوفير امللك عبد هللا للطاقة النووية 

في حال وجود  طوارئ متطلبات التصريح كاختبارات الجودة للتدريب لقسم الطب النووي، والعمل على خطة 

 تحديدمخاطر إشعاعية، ومعايرة أجهزة القياس إلاشعاعي، توفير بطاقات الجرعات الشخصية وقياسها، وا
ً
 يضا

 .مسؤول عن الحماية من إلاشعاع

 

 

http://mobile.twasul.info/570948/
http://mobile.twasul.info/570948/
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 م 2016 أكتوبر 27-هـ 1438 محرم 26الخميس 

املعلمة أمل صاحل سلبع حتقق املركز االول يف جائزة املعلمة الرقمية على 
 مستوى اململكة

 

بتعليم نجران املركز ألاول في جائزة املعلمة الرقمية في التعليم  12طة حققت املعلمة أمل صالح سلبع من املتوس

جامعة  امللتقى التربوي الثاني بعنوان )معلم العصر الرقمي( والذي نظمته على مستوى اململكة ، وذلك ضمن العام 

ملعلمات الناجحة متابعة تجارب ا حرًصا منها على ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية التربية ، وذلك 

وتفعيلها في عملية التدريس ودعم تفاعل الطالبات وتعاونهن باستخدام  توظيف برامج وتطبيقات إلكترونية  في

شجيع ذلك وت توظيف استراتيجيات تدريسية حديثة واستخدام التقنية لدعم عملية التعليم والتعلم التقنية ، و

  من خالل تدشين جائزة املعلمة الرقمية.

http://www.najrannews.com.sa/62126
http://www.najrannews.com.sa/62126
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وكيف واجهت  م،التعليتقرير وضحت فيه تجربتها في تفعيل التقنية في  وقد استعرضت ال سلبع خالل امللتقىهذا 

وما قامت به من تجربة الفصول الافتراضية عبر برنامج  املاض ي،الظروف اللي مر بها التعليم باملنطقة العام 

wiziq   واملنصة التعليميةschoology  ها وبث انفوجرافيك توى الدروس إلى تصاميموالفصل املقلوب وتحويل مح

للطالبات ، وتفعيل العروض عبر برامج مختلفة والتواصل مع الطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعية املفعلة 

 بينهم .

الجدير بالذكر أن ال سلبع حققت جائزة التميز عن فئة املعلمة في جائزة التعليم للتميز ، وتعد من املعلمات 

 ت على مستوى املنطقة.املتميزا
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 م 2016 أكتوبر 29-هـ 1438 محرم 28األحد 

 : حضور خبراء في مجال التعليم الرقمي

جان جبائزة املعلمة الرقمية من تعليم 
َّ
بشرى بوخضر ونورة الذويخ تتو

 الشرقية

 

 

 
ُ
ّوِجت املعلمتان بشرى بنت صالح بو خضرمعلمة باملتوسطة ألاولى و نورة صالح الذويخ معلمة بالثانوية الثانية ت

خالل انطالق فعاليات اللقاء التربوي الثاني "  " من منسوبات مكتب التعليم بالجبيل " بـ جائزة املعلمة الرقمية

قسم  ة بنت عبدالرحمن بالرياض ممثلة في كلية التربيةمعلم العصر الرقمي " الذي نظمتة جامعة ألاميرة نور 

  . تقنيات التعليم على مدار ثالثة أيام

في التعليم العام إلى توظيف استراتيجيات تدريسية حديثة وتفعيل برامج  " حيث تهدف " جائزة املعلمة الرقمية

http://www.ham-24.com/news.php?action=show&id=90174
http://www.ham-24.com/news.php?action=show&id=90174
http://www.ham-24.com/news.php?action=show&id=90174
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رقمية بشرى بوخضر " الفائزة باملركز الثاني وقالت : " املعلمة ال وتطبيقات الكترونية مبتكرة لدعم التعليم والتعلم

على مستوى اململكة بمسابقة معلم العصر الرقمي،عرفُت عن الجائزة من مشرفة مادة العلوم وألاحياء زينة 

  .الوهابي

وفي اللقاء تم تخصيص وقت لعرض أهم ممارساتي الرقمية املميزة للحضور من خالل فئات املجتمع،وأضافت 

جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن للملتقيات والبرامج التنافسية التعليمية وتحديد"ا جائزة مثمنة أن تقديم 

املعلمة الرقمية يدل على ثقافة وسياسة الجامعة الدال على تطورها ومواكبتها للجديد بل وتقديرها وتحفيزها 

ة أتخذته ألكون احدى نماذج معلمات من جانبها أكدت بشرى بو خضرأن قراري في املشارك .للعمل الابتكاري الرائد

 .وطنّي الرقمية، وها أنذا اليوم بإنجازي وتميزي واعتالئي منصة التكريم في جامعة ألاميرة واهديه للوطن

ومن جانبها أكدت " املعلمة الرقمية نورة الذويخ " الفائزة باملركز الثاني على التكرار على مستوى اململكة بمسابقة 

ي،شاركت بورقة عمل علمية بعنوان " توظيف في التعليم : تطبيقاتة في ملف إلانجاز إلالكتروني معلم العصر الرقم

واعربت "الذويخ" على أن فوزها بجائزة املعلمة الرقمية . " برنامج القائم على املشاريع One Note للطالبات والتعلم

هود ومبادرات بذلت تهدف لتحسين على مستوى اململكة هو بفضل هللا وتوفيقة،وأضافت من الجميل حصد ج

التعليم وتطوير مهارات الطالبات الابتكارية ومنسوبات التعليم من خالل توظيف أدوات تكنولوجيا املعلومات 

أم  يذكر أن املدربة ثريا العيس ى من منسوبات مدرسة  . الحديثة وتفعيل مواكب لبيئات ومجتمعات التعلم الرقني

مت ورشة عمل بعنوان " كتابي التفاعلي إلالكتروني " تهدف هذه الورشة إلى قد الشرقية،سلمة من تعليم 

اكتساب املتدربات مهارات تصميم الكتب والدروس لشاغالت الوظائف التعليمية إلى جانب تقديم ورشة تدريبية 

   .بالجامعةبعنوان موشن ألانفوجرافيك ضمن الفعاليات العلمية 
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 م 2016 أكتوبر 27-هـ 1438 محرم 26الخميس 

جامعة األمرية نورة تدشن )جائزة املعلمة الرقمية( يف ملتقى "معلم العصر 
 الرقمي"

عالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة هدى العميل اليوم )جائزة املعلمة الرقمية(، دشنت م

خالل انطالق فعاليات امللتقى التربوي الثاني "معلم العصر الرقمي" الذي نظمته كلية التربية على مدار ثالثة أيام، 

 مع اليوم العالمي للمعلم في مركز املؤتمرات با
ً
  ملدينة الجامعية.تزامنا

واستهل الحفل بكلمة عميدة كلية التربية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة أمامة الشنقيطي، 

رحبت فيها بالحضور من وكيالت الجامعة، وعميدات الكليات، واملتحدثون في الجلسات العلمّية، واملعلمات و 

دارية، والطالبات، مؤكدة بأن التعليم مهنة عظيمة، تجمع البشرية على التربويات، وأعضاء الهيئتين التعليمية وإلا 

أهميتها، وتتفق على حاجتها لها، حيث وقّعت دول عديدة على التوصية املشتركة الصادرة عن منظمة العمل 

علمين، وأن واملتعلقة بأوضاع امل 1966الدولية ومنظمة ألامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( في عام 

م في يوم مخصص من كل عام، امتنانا لجهوده 
ّ
الدول والشعوب في كافة أرجاء العالم تحرص على الاحتفاء باملعل

  في امليدان التربوي والتي أدت إلى نهضة تربوية وتعليمية كبيرة يشهدها العالم ويشهد لها.

، ليقينها بأن التعليم وأكدت الدكتورة الشنقيطي أن الدول تولي جّل اهتمامها للمعلم 
ً
 وتطويرا

ً
 وتدريبا

ً
إعدادا

  الجيد ال يمكن دون معلمين مخلصين ومؤهلين يقومون عليه.

ونوهت بأهمية اليوم العالمي للمعلم، الذي تتشرف كلية التربية باملشاركة في الاحتفاء بهذا اليوم، عبر لقاٍء تربوي 

م في العصر 
ّ
الرقمي، ويتشرف بمشاركة كوكبة من املتخصصين في جلسات سنوي سلط هذا العام الضوء على املعل

م، وسط حضور 
ّ
م واملتعل

ّ
علمية إلثرائه هذا املوضوع بالنظريات واملمارسات وآليات توظيف املعرفة في واقع املعل

  متدربة من جميع أنحاء اململكة في يومه ألاول. 800أكثر من 

http://www.thaqafiyatv.sa/الرئيسية/مقالات/69-ألأخبار-الثقافية/1208-جامعة-الأميرة-نورة-تدشن-جائزة-المعلمة-الرقمية-في-ملتقى-معلم-العصر-الرقمي
http://www.thaqafiyatv.sa/الرئيسية/مقالات/69-ألأخبار-الثقافية/1208-جامعة-الأميرة-نورة-تدشن-جائزة-المعلمة-الرقمية-في-ملتقى-معلم-العصر-الرقمي
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مات امل
ّ
م، وأبانت أن امللتقى يستعرض تجارب املعل

ّ
تميزات في توظيف التقنية ودمجها في عمليات التعليم والتعل

ويكّرم مجموعة متميزة منهن، في إطار مساعي كلية التربية للقيام بدورها في الاستفادة من الخبراء واملختصين 

  لتطوير امليدان التربوي، والكشف عن املمارسات املثلى فيه لتكون أنموذجا وقدوة.

خالص العرفان وجميل الامتنان لخادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل واختتمت الشنقيطي ب

عاهم ر  -، على جزيل دعمهم واهتمامهم -حفظهما هللا  -، وإلى ولي عهده ألامين، وولي ولي العهد -حفظه هللا  -سعود

الي العيس ى على دعمه لهذا امللتقى، وملع للتعليم في بالدنا الغالية، وإلى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد -هللا 

مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل على عنايتها املتواصلة بكلية التربية، ومتابعتها الدائمة بحث منسوباتها على 

القيام بالواجب نحو امليدان التربوي، وملستشارة معالي مديرة الجامعة لكلية التربية الدكتورة سهام الصويغ 

عوة إلى أن يكون لكلية التربية ملتقى سنوي تحتفي فيه باملعلم وتلمس واقعه وتشاركه نجاحاته، صاحبة الد

 ولجميع القائمين واملشاركين ، متمنية للجميع بالتوفيق والسداد.

بعدها قامت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة بتكريم الفائزات بجائزة املعلمة الرقمية، 

الفائزات بمسابقة بصمة ال تنس ى، والفائزات بمسابقة إلابداع الرقمي، وكذلك املتحدثين الرئيسين في جلسات و 

 امللتقى.

وكانت املعلمة أمل سلبع من املتوسطة الثانية عشرة بنجران قد حصدت املركز ألاول لجائزة املعلمة الرقمية، 

، ونوره الذويخ من الثانوية الثانية بالجبيل املركز الثاني واملعلمتين بشرى بوخضر من املتوسطة ألاولى بالجبيل

بشمال الرياض املركز الثالث، واملعلمة أريج الثبيتي من مدارس واحة  120واملعلمة عايدة العتيبي" من الثانوية 

املركز  ضالعلم ألاهلية بالرياض املركز الرابع، واملعلمة أسماء الحديثي من املتوسطة السادسة والخمسين بالريا

بجدة املركز السادس، واملعلمة زينب البطاطي من ثانوية  171الخامس، واملعلمة شيخة العتيبي" من الابتدائية 

ثول ألاولى تطوير املركز السابع، واملعلمة هانية فطاني" من املتوسطة الرابعة بينبع املركز الثامن، واملعلمة تغريد 

املركز التاسع، واملعلمة أروى دبوان من مدارس واحة العلم ألاهلية بالرياض  املالكي من الثانوية الرابعة عشر بجدة

  املركز العاشر.

كما فازت بمسابقة إلابداع الرقمي الطالبات فهدة صالح النشمي وهيلة مساعد التمامي وشروق عبدالرحمن 
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ما فازت عنوان ) مكاني بينكم(، كاليحيى وأبرار يحيى القحطاني وسارة منصور التركي من كلية التربية عن منتجهم ب

  بمسابقة بصمة ال تنس ى الطالبة مالك عقاب العنزي.

وجرى خالل امللتقى استقطاب سبعة خبراء في مجال التعليم الرقمي لعرض مجموعة من ألاوراق العلمية على 

ة بنت ة ألاميرة نور مدار يومين باإلضافة إلى ثمان جلسات علمية مصاحبة، وذلك ضمن مساعي كلية التربية بجامع

عبد الرحمن لالستفادة من الخبراء واملختصين واملعلمات في مجال دمج التقنية بالتعليم، و عرض التجارب املحلية 

  الرائدة في هذا املجال ومناقشة سبل تعميمها والاستفادة منها على أوسع نطاق.

بدر الصالح بورقته بعنوان " علم في عصر  وانطلقت الجلسات العلمية بمشاركة من جامعة امللك سعود للدكتور 

املعرفة الرقمي : تحديات و تحوالت"، ذكر فيها أن التغيرات والتحوالت املتسارعة والضخمة في العقدين املاضيين 

 على الاقتصاد املعرفي العولمي العابر للحدود، مع تناٍم غير مسبوق في تقنيات املعلومات والاتصال 
ً
شكلت تأثيرا

(ICT و ،) ما ترتب عليها من تغير في الكفايات واملهارات املطلوبة للعمل والحياة في عصر املعرفة الرقمي، وشكلت

محفزات مهمة ليس إلحداث تغييرات في مكونات النظم التعليمية الحالية، وإنما الستبدالها بنموذج تربوي جديد 

تعليم لفية الثالثة، مشيًرا إلى أنه تواجه نظم الومختلف للتعليم والتعلم يستجيب ملتطلبات الحياة والعمل في ألا

 وبيئة تعليمية... إلخ(، تحديات ضخمة إلحداث التحول املطلوب 
ً
 وإدارة

ً
 وتقويما

ً
 وتدريسا

ً
بكامل مكوناتها )منهجا

لكي تتماش ى مدخالت هذه النظم وعملياتها ومخرجاتها مع استحقاقات بيئات العمل الجديدة في عصر املعرفة، 

 
ً
عدة محاور وهي محفّزات التغيير والتحول في نظام التعليم، والتحديات التي تواجه املعلم في عصر املعرفة  موضحا

 الرقمي، الجيل الثاني لعلم التدريس، والتحوالت املطلوبة في أدوار ومهام معلم عصر املعرفة الرقمي.

الرقمي بجامعة امللك سعود الدكتور  بعده استعرض أستاذ تكنولوجيا التعليم املشارك ومدير تطوير املحتوى 

مصطفى جودت ورقة علمية تحت عنوان "توظيف املقررات املفتوحة واسعة الالتحاق في التنمية املهنية للمعلمين 

وتدريبهم عن بعد أثناء الخدمة"، وقال فيها : بأنه مع التطور السريع للمعرفة وتطبيقاتها أصبحت نظم التعليم 

 بشكل يواكب هذا التطور السريع مما جعل كثير من ألانظمة التقليدية غير ملبية 
ً
لتنمية املتعلم معرفيا ومهاريا

تميل إلى إكساب املتعلمين مهارات البحث والتنمية الذاتية، مبين أن ميدان التعليم املفتوح والتعليم عن بعد 

املفتوحة  فظهر ما يسمى باملقررات شهد تطورات واضحة ملواكبة التطور التكنولوجي وتلبية للطلب املتزايد عليه،
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واسعة الالتحاق ، وقدم نبذة عن مفهوم املقررات املفتوحة واسعة الالتحاق وأهميتها في التنمية املهنية وبعض 

ألامثلة التطبيقية لعدد من املواقع العاملية التي تقدم برامج معتمدة لتأهيل املعلمين وتنميتهم مهنيا وبعض 

  عاملنا العربي .التجارب الرائدة في 

أعقبه تناول رئيس قسم تقنيات التعليم بجامعة جدة الدكتور عبدالرحمن الزهراني مفهوم الطالقة الرقمية 

وبعض املطالب املتناقضة ذات العالقة باملوضوع في ورقة علمية بعنوان: " الطالقة الرقمية: أدوار جديدة ومطالب 

لهائل في استخدام التقنيات الرقمية على مستوى العالم أصبح من متناقضة"، فذكر بأنه مع التوسع الكبير وا

  الصعب على أنظمتنا التعليمية البقاء واملنافسة بقوة وبالشكل املطلوب.

وعقدت على هامش امللتقى أربع جلسات علمية مصاحبة مرتبطة بمحاور امللتقى، وشارك فيها مجموعة من أعضاء 

شراف التربوي واملعلمات وطالبات الدراسات العليا من مختلف مناطق هيئة التدريس بالجامعات ومنسوبي إلا 

اململكة، وحظيت بأوراق عمل منوعة، وذات قيمة عالية، برز منها ورقة عمل بعنوان "فاعلية البودكاست 

(Podcasting في تحسين مهارة القراءة لدى طالبات صعوبات تعلم القراءة في مقرر املادة بالصف السادس )

( في التعليم تطبيقاته في ملف إلانجاز One Noteتدائي بمدينة الرياض"، وورقة بعنوان "توظيف برنامج )الاب

في تنمية مهارات التفكير  Acadoxإلالكتروني للطالبات والتعلم القائم على املشروع"، وأخرى بعنوان "فاعلية تقنية 

  وسط بمدينة الرياض".الناقد في تدريس مقرر الفقه لدى طالبات الصف الثالث املت

في حين شارك مجموعة من املتحدثين بأوراق عمل أخرى تناول محور آخر، مما أسهم في إيجاد تنوع وتفصيل 

أكثر في أوراق العمل املطروحة، مثل ورقة عمل تناولت مهارات معلم العصر الرقمي، وأخرى عن واقع التقنيات 

ضيات، وثالثة عن مهارات املعلم الالزمة في توظيف تقنيات العصر الرقمية في دعم التطور املنهي ملعلمات الريا

الرقمي وإلاعالم الجديد في التدريس، وباإلضافة إلى ورقة تطرقت ملعوقات استخدام التقنيات التعليمية 

عايير إلالكترونية في مدارس الدمج كما يدركها معلمي املرحلة الابتدائية وعالقتها بالرضا الوظيفي لديهم، وورقة مل

كفاءة املعلم في مجال التقنية، فيمت ركزت ورقة عمل أخرى على أثر إستراتيجية الصف املقلوب عبر الويب في 

تنمية مهارات تصميم مدونة إلكترونية لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة املتوسطة بمكة املكرمة"، كذلك ورقة 

  (.NETSSيير التكنولوجية التعليمية )عمل بعنوان "دمج التقنية في التعليم باستخدام املعا
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وتجاوب املشاركين في امللتقى مع محور تجارب ناجحة في توظيف التقنية، بتقديمهم ألوراق عمل جيدة 

ومتخصصة، على غرار أثر دمج ألانفوجرافيك في الرياضيات على التحصيل الدراس ي لطالبات الصف الثاني 

يم ألاداء، وأثر موقع أفكار الرياضيات على شبكة إلانترنت على تحصيل املتوسط، وتوظيف ألاجهزة الذكية في تقي

واتجاهات الطالبات في مادة الرياضيات للصف ألاول املتوسط، كما قامت الفائزة باملركز ألاول لجائزة املعلمة 

  الرقمية أمل سلبع بعرض تجربتها.

  17وشهد امللتقى انطالق 
ً
 قدمتها متدربات معتمدات من جميع ورشة تدريبية مصاحبة، القت تسجيال

ً
 كبيرا

ً
وإقباال

 مناطق اململكة في مجال التعليم الرقمي، واستهدفت املعلمات وأعضاء هيئة التدريس.
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 م 2016 أكتوبر 13-هـ 1438 محرم 12 الخميس

 مشروع اخلربات املتناظرة يف جامعة األمرية نورة

 

 

والجودة في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة في عمادة ضمان الجودة  أطلقت وكالة الجامعة للتطوير 

 إلعداد وتأهيل 
ً
مدربة معتمدة بعنوان "الخبرات املتناظرة: إعداد وتأهيل  33والاعتماد ألاكاديمي مشروع متميزا

وم إلاثنين املوافق مدربات ومراجعات داخليات في مجال الجودة والاعتماد ألاكاديمي" في مرحلته الثانية ي

 .هـ2/1/1438

ويأتي املشروع ضمن برنامج الجامعة الريادي لتحقيق نشر ثقافة الجودة وتنمية مهارات وخبرات أعضاء هيئة 

التدريس ملراجعة جودة البرامج ألاكاديمية ومساندتها للحصول على الاعتماد البرامجي حسب معايير الاعتماد 

وطنية للتقويم والاعتماد ألاكاديمي. ويشمل هذا املشروع سلسلة برامج تدريبية املؤسسية والبرامجية للهيئة ال

  .( مدربة ومراجعة داخلية في مجال الجودة33( دورات تدريبية لتأهيل وإعداد )8عددها )

 الجدير بالذكر أن عمادة ضمان الجودة والاعتماد ألاكاديمي هي الجهة املسؤولة عن متابعة تقويم برامج الجامعة

لضمان جودة التعليم وإلادارة مواكبة للمعايير املحلية والعاملية وتتطلع العمادة إلى أن تصل ملصاف الجامعات 

 .من خالل تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتنمية خبراتهم للتحقق من جودة برامجها التعليمية املرموقة
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 م 2016 أكتوبر 24-هـ 1438 محرم 23اإلثنين 

مستشفى امللك عبد اهلل اجلامعي بالرياض حيصل على تصريح ممارسة 
 الطب النووي

حصل مستشفى امللك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعي، في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، على تصريح 

قة الذرية واملتجددة. وقدم الدكتور أحمد بن محمد من قبل مدينة امللك عبد هللا للطا” ممارسة الطب النووي“

على  لنووياأبوعباة، املدير العام التنفيذي شكره ملنسوبي املستشفى، وإدارة التصوير الطبي ممثلة بقسم الطب 

 على تكامل الخدمات الطبية املقدمة للمرض ى في بيئة ”الانجاز املتميز“
ً
 عن تقديره للجهود التي تبذل حرصا

ً
، معربا

 امنة وبأقص ى درجات الجودة.

من جانبه أكد الدكتور محمد بن عبد هللا الزوم، املدير التنفيذي املشارك للخدمات الطبية، أن إلانجاز الذي 

ول على الحص سبقت التيتحقق هو نتيجة مباشرة لتضافر جهود جميع إلادارات في املستشفى. وقال إن املرحلة 

رات من قبل مدينة امللك عبد هللا للطاقة النووية واملتجددة، وتم بناء الترخيص شهدت مراجعات وتدقيق وزيا

الثقة بين املستشفى واملدينة من خالل تلبية املعايير وتوفير متطلبات التصريح كاختبارات الجودة للتدريب لقسم 

اعي، توفير معايرة أجهزة القياس إلاشع في حال وجود مخاطر إشعاعية، طوارئ الطب النووي، العمل على خطة 

 تحديد مسؤول عن الحماية من إلاشعاع. بطاقات الجرعات الشخصية وقياسها،
ً
 وايضا

 

 

http://www.boroz-sa.com/?p=79336
http://www.boroz-sa.com/?p=79336
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 م 2016 أكتوبر 18-هـ 1438 محرم 17 األربعاء

جامعة األمرية تنظم ملتقاها السنوي الثاني ملناقشة التعليم يف العصر 
 الرقمي

هـ، امللتقى التربوي 1438املحرم  23للعام الثاني على التوالي تنظم جامعة ألامير نورة بنت عبدالرحمن يوم الاثنين  

 الثاني "معلم العصر الرقمي".

عميدة كلية التربية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن: إن هذا امللتقى  وقالت الدكتورة أمامة الشنقيطي،

يدان لاللتحام باملمن أهم الفعاليات التربوية الدورية التي تعقدها كلية التربية في الجامعة، وتعّدها مناسبة 

 ، والكشف عن ممارسات التعليم املثالي.ربوي الت

وأضافت أنه في هذا العام سيتّم تسليط الضوء على رؤية املعلم في العصر الرقمي، وقد حرص قسم تقنيات 

التعليم بكلية التربية على تقديم نموذج ناجح لتفعيل التقنية على جميع نماذج امللتقى، ليحتذى به في امللتقيات 

 دمة داخليا وخارجيا.والفعاليات القا

وأوضحت الشنقيطي: أن امللتقى لقي تفاعال كبيرا من جميع املختصات واملهتمات باملجال التربوي، حيث وصل 

 ، والقت الورش التدريبية إقباال كبيرا وتسجيال مطردا حتى آلان.1200عدد املسجالت إلى أكثر من 

ة من القادة التربويين واملعلمات املتميزات، والتربويات ووفقا لوكالة ألانباء السعودية: يستضيف امللتقى نخب

 الرائدات. إضافة إلى املشاركة الفاعلة من الطالبات املعلمات في كلية التربية.

وقالت الدكتورة حصة الشايع، رئيسة قسم تقنيات التعليم، واملشرفة على امللتقى: إن أهم ما يميز امللتقى هذا 

علمات الناجحة في توظيف التقنية في التعليم، وتشجيعها من خالل تدشين جائزة العام هو متابعته تجارب امل

http://media.lahaonline.com/articles/view/جامعة-الأميرة-تنظم-ملتقاها-السنوي-الثاني-لمناقشة-التعليم-في-العصر-الرقمي/51370.htm
http://media.lahaonline.com/articles/view/جامعة-الأميرة-تنظم-ملتقاها-السنوي-الثاني-لمناقشة-التعليم-في-العصر-الرقمي/51370.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/12913.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/12913.htm
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مشاركة،  100املعلمة الرقمية في التعليم العام التي وجدت إقباال كبيرا من قبل املعلمات، وفاق عدد املشاركات 

 وسيكشف الحفل عن أسماء الفائزات.

والورش التدريبية، كما ألقت الضوء على  من الجلسات العلمية املصاحبةوأضافت أنه سيكون هناك مجموعة 

أهداف ومحاور امللتقى، والتعريف بجلسات امللتقى والورش التدريبية والجلسات العلمية املصاحبة له، حيث 

ة رئيسة، يشارك فيها مختصون في مجال التعليم الرقمي، وثماني جلسات سيحتوي امللتقى على أربع جلسات علمي

 ورشة تدريبية. 17علمية مصاحبة، و

ويركز امللتقى لهذا العام على مواكبته مستحدثات التقنية في التعليم، وتفعيل الشراكة بين كلية التربية واملؤسسات 

 مليدان التربوي لدمج التقنية في التعليم.التعليمية، والعمل الحثيث لتشجيع التجارب الناجحة في ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lahaonline.com/articles/view/12903.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/12903.htm
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 م 2016 أكتوبر 26-هـ 1438 محرم 25األربعاء 

 ار التنموي بالرياضقيادات نسائية خليجية يناقشن دورهن يف القر
إنطالقا من التطور التنموي الذي تشهده دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف املجاالت، التي 

تنمية والجعل منها عنصرا مؤثرا في حركة التنمية الشاملة بوجه عام  وحيزا كبيراتشكل املرأة فيها موقعا مهما 

من الشخصيات القيادية النسائية الفاعلة من القطاعين العام والخاص  على وجه الخصوص، تلتقي نخبة إلادارية

 يودورها فمن دول الخليج، ملناقشة مجموعة من القضايا املشتركة في لقاء القيادات النسائية بدول املجلس 

  التنمية إلادارية، في الرياض. 

 لقاء القيادات النسائية الخليجية في الرياض

ر ذات العالقة، بما يؤث وصنع السياساتز دور القيادات النسائية في مواقع اتخاذ القرار يهدف هذا اللقاء لتعزي

يدعم و الخليجي بما يخدم قضايا املرأة الخليجية املشتركة  ويعزز التعاون تأثيرا فاعال في مسيرة التنمية الشاملة، 

 املأمول في التنمية الشاملة. دورها

إلادارة العامة، الدكتورة هند بنت محمد آل الشيخ، أن هذا اللقاء الذي وأوضحت مديرة الفرع النسائي ملعهد 

ينظمه الفرع النسائي ملعهد إلادارة العامة، بالتعاون مع ألامانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمركز 

شهر  ل، املوافق الثامن منامللك سلمان للمؤتمرات في معهد إلادارة العامة بالرياض في الثامن من شهر صفر املقب

نوفمبر القادم، سيشهد مشاركة عدد من القياديات في اململكة و دول مجلس التعاون بأوراق عمل تتناول موضوع 

اللقاء من خالل منظور علمي، و إطار عملي يشخص واقع القيادات إلادارية في دول مجلس التعاون، و يطرح آليات 

 لرؤى مستقبلية تكفل توسيع نطاق هذا الدور وجعله أكثر فاعلية. للتمكين و مؤشرات للقياس، و يؤسس

http://www.hiamag.com/منوعات/اخبار/420571-قيادات-نسائية-خليجية-يناقشن-دورهن-في-القرار-التنموي-بالرياض
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 أهم املشاركات في اللقاء

ستشارك نخبة من القيادات النسائية والشخصيات الفاعلة في ألاجهزة الحكومية وألاكاديمية وسيدات ألاعمال 

 في اململكة ودول املجلس بأوراق عمل متنوعة، ومن أبرز هؤالء املشاركات: 

رة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل، تشارك بورقة عمل بعنوان مدي -

 التحديات التي تواجه مشاركة القيادات النسائية في صنع القرار إلاداري في مؤسسات القطاعين العام و الخاص.

مة اللطيف بنت شرف شيبان، تشارك نائب الرئيس التنفيذي ملعهد إلادارة العامة بسلطنة عمان الدكتورة أ -

 بورقة عمل بعنوان تجربة سلطنة عمان في استثمار الطاقات البشرية النسائية في القطاع الحكومي.

بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتورة لبنى أحمد القاض ي،  وأبحاث املرأةرئيسة مركز دراسات  -

 أة الكويتية فرصتها املستحقة في مراكز قيادية في مجتمعها؟تشارك بورقة عمل بعنوان هل نالت املر 

نائب رئيس مجلس أمناء معهد التنمية السياسية بمملكة البحرين الدكتورة مي سليمان العتيبي، تشارك بورقة  -

مديرة  -ر. القرااملشاركة الفعالة للقيادات النسائية في عملية صنع  وتأثيرها علىعمل بعنوان التوعية إلاعالمية 

إلادارة املركزية لإلحصاء باإلنابة باملجلس ألاعلى للتخطيط و التنمية بدولة الكويت منى خلف الدعاس، تشارك 

 .واملستقبلبورقة عمل عنوانها املرأة الخليجية في سوق العمل: تجربة دولة الكويت .. الواقع 

ك بورقة عمل عن مشاركة القيادات أستاذة إلادارة التعليمية بجامعة قطر الدكتورة حصة صادق، تشار  -

 : التحديات كفرص للنمو.واتخاذ القرارالنسائية في صنع 

 ةوآليات مقترحعمل عن استراتيجيات  وتشارك بورقةالدكتورة ثريا عبيد، عضو مجلس الشورى بالسعودية،  -

 لتمكين القيادات النسائية من املشاركة الفعالة في صنع القرار.

رة نورة بنت عبدالرحمن للشؤون الصحية، الدكتورة سمر السقاف، بورقة عمل عن التوجه وكيل جامعة ألامي -

 القيادي في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن.

 رئاسة جلسات اللقاء
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ُيذكر بأن اللقاء سيشهد مشاركة متميزة للقيادات النسائية السعودية في رئاسة جلسات اللقاء، حيث ترأس 

تورة حنان عبدالرحيم ألاحمدي، عضو مجلس الشورى، و وكيلة جامعة امللك سعود الجلسات كل من الدك

لشؤون الطالبات الدكتورة إيناس سليمان العيس ى، و أستاذة أصول التربية بجامعة امللك سعود الدكتورة فوزية 

  بكر البكر.
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 م 2016 أكتوبر 20-هـ 1438 محرم 19 الخميس

 جامعة األمرية نورة تطلق جائزة "املعلمة الرقمية"
 

تطلق جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في كلية التربية يوم الاثنين املقبل جائزة املعلمة الرقمية في 

  ي".التعليم العام، وذلك في امللتقى التربوي الثاني بعنوان "معلم العصر الرقم

وأكدت عميدة كلية التربية الدكتورة أمامة الشنقيطي، أن امللتقى من أهم الفعاليات التربوية الدورية التي تعقدها 

الكلية، وتعدها مناسبة لتدارس العاملين في امليدان التربوي، والكشف عن ممارسات التعليم املثلى، مبينة أنه 

في العصر الرقمي، وقد حرص قسم تقنيات التعليم في كلية  سيتم تسليط الضوء هذا العام على رؤية املعلم

التربية على تقديم نموذج ناجح لتفعيل التقنية على جميع نماذج امللتقى ليحتذى به في امللتقيات والفعاليات 

.
ً
 وخارجيا

ً
  املقبلة داخليا

يز الشايع، أن أهم ما يممن جهتها، أوضحت رئيسة قسم تقنيات التعليم واملشرفة على امللتقى الدكتورة حصة 

امللتقى هذا العام هو متابعته تجارب املعلمات الناجحات في توظيف التقنية في التعليم، وتشجيعهن من خالل 

 من ِقبل املعلمات، وفاق عدد املشاركات 
ً
 كبيرا

ً
تدشين جائزة املعلمة الرقمية في التعليم العام التي وجدت إقباال

 حفل عن أسماء الفائزات منهن، إن شاء هللا.املائة مشاركة، وسوف يكشف ال

 

 
 
 

http://www.sayidaty.net/node/486826
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 المحلية والتغطيات إحصائية عامة لألخبار المنشورة في الصحف
 اإلعالمية
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 إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر الماضية
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  وتنسيق:إعداد 
 اإلعالم   إدارةفريق عمل 

 
 

  PNUMedia : يف الشبكاتالخاص معرفنا  
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