
 

 

: توفير تقنيات يسهل الوصول إليها  2.3.3  

يسهل الوصول إليها لتسهيل العملية  توفر جامعة األميرة نورة العديد من التقنيات التي 
 التعليمية منها: 

 الحقيبة الذكية 

الخدمات السحابية التي تقدمها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالشراكة مع الحقيبة الذكية هي أحد 
شركة مايكروسوفت العالمية والتي تتيح إمكانية التواصل وتشارك المعلومات والبيانات بكل سهولة بين  

 وكفاءٍة عالية
ٍ
 فعال

ٍ
يمكن للطالبة الحصول على هذه الخدمة     .طالبات الجامعة ومنسوبيها بشكل

باشرة من موقع جامعة االميرة نورة  من خالل اختيار األنظمة اإللكترونية ثم الضغط على الحقيبة م
 الذكية.

 suitcase/Pages/index.html-https://www.pnu.edu.sa/ar/smart 

 الذكية خدمات الحقيبة 

 

 خدمة البريد اإللكتروني 
تتاح هذه الخدمة للطالبات فقط، حيث تمنح الطالبة بريد إلكتروني على  

جيجا بايت )يتم منح هذه الخدمة للطالبات بعد    50سحابة مايكروسوفت بحجم 
 .االنتهاء من نقل صندوق بريد الطالبة لسحابة مايكروسوفت(

 

    Microsoft ) خدمة

Teams ) 

تمثل الجيل القادم من االتصاالت التي تمكن الطالبات ومنسوبي الجامعة  
من التواصل معاً بطرق جديدة، كما تجمع الخدمة العديد من الخصائص  

المميزة في منصه واحدة تشمل الرسائل الفورية، وإمكانية التواجد وعقد  
ئل االتصال من  المؤتمرات، مما يتيح للطالبات ومنسوبي الجامعة أفضل وسا 

 .خالل واجهة واحدة 
 

 خدمة األوفيس أونالين 
تمكن الطالبات ومنسوبي الجامعة من استخدام حزمة مايكروسوفت  

أوفيس بدون الحاجه لتحميل البرنامج على الجهاز المستخدم مع إمكانية  
 .حفظ الملفات من خالل خدمة ون درايف 

 

خدمة شبكة التواصل  
 اإلجتماعي يامر 

واصل اجتماعي تمكن الطالبات ومنسوبي الجامعة من  هي شبكة ت 
التواصل فيما بينهما، كما تمكنهم من التفاعل عن طريق إنشاء مجموعات  

 .ومناقشة الموضوعات المطروحة
 

خدمة التخزين السحابية  
 )ون درايف( 

هي خدمة استضافة الملفات التي تمكن الطالبات ومنسوبي الجامعة من  
إلى سحابة التخزين، ومن ثم الوصول إليها من خالل  رفع ومزامنة الملفات 

المتصفح أو الجهاز المحلي، علماً أن ون درايف هو جزء من مجموعة  

https://www.pnu.edu.sa/ar/smart-suitcase/Pages/index.html


 

الخدمات عبر االنترنت المعروفة سابقا باسم ويندوز اليف، حيث تعطي خدمة  
ون درايف ميزة الخصوصية وإمكانية الحفاظ على الملفات الخاصة او  

  1تصال او جعل الملفات عامة مع توفير مساحة تخزين مشاركتها مع جهات اال
 .تيرا بايت لكل مستخدم 

 

 خدمة األوفيس برو بلس
تمكن الطالبات ومنسوبي الجامعة من تحميل وتنشيط حزمة 

رخص لكل   5مايكروسوفت أوفيس على األجهزة الخاصة بهم، حيث يتم منح 
 .مستخدم

 

 ) شمس (  السعودية شبكة الموارد

برنامج وطني يهدف إلى إثراء المحتوى التعليمي لدعم التعليم و المقدم من مركز الوطني للتعليم   
تيح االستفادة من تللمحتوى التعليمي المفتوحة"شمس"  اإللكتروني. شبكة الموارد السعودية

  لمنسوبي جامعة تقدمسمجموعة من الخدمات في دعم انتاج ونشر الموارد التعليمية المفتوحة والتي 
بهدف تحسين توظيف الموارد التعليمية في العملية التعليمية وتمكين الجامعات  األميرة نورة   

الوطنية من أدوات صناعة المحتوى المفتوح ، كما يتم ربط أنظمة إدارة التعلم وخاصة نظام البالك بورد  
متاح ومفتوحة للجميع كما والتي هي   shms.sa المطبق في الجامعة بشبكة الموارد السعودية

 .موردا تعليميا تمت المساهمة فيها من مختلف المؤسسات التعليمية والوطنية 350000تحوي أكثر من 

https://shms.sa/  

 

 السعودية  المكتبة الرقمية

  بحث، اوراق  إلكترونية، تعليمية)كتب مراجع عن البحث  في  السعودية الرقمية  المكتبة  تستخدم    
  كمصدر  تعتبر إذ  الدراسي المقرر في منها اإلستفادةا للطالبة نيمك  عليمة(. رسائل مجالت،
  خانة ضمن السعودية الرقمية  المكتبة موقع إدراج يتم  حيث .المقرر هذا   دراسة في  مساعد اثرائي
 اإللكتروني.   المقرر في التعلم مصادر

 

 الرقمية:  المكتبة في البحث  خطوات
 . البحث  موضوع بكتابة قومي  البحث، خانة في الرقمية، المكتبة لموقع الدخول عند .1

 لك.  المناسب الموضوع  واختيار استعراضها يمكنك  البحث، نتائج  لك ستظهر .2

 
https://sdl.edu.sa/SDLPortal/ar/Publishers.aspx 
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 مكتبة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

  البحث في الستخدامها اإللكتروني  المقرر في الطالبة  تفيد التي  التعليمية المصادر  على  االطالع يمكن
  المقرر في منها اإلستفادة يمكن و عليمة(.  رسائل  مجالت، بحث،  اوراق ،  تعليمية)كتب  مراجع عن

  الرقمية المكتبة موقع  إدراج يتم  حيث .المقرر  هذا  دراسة في مساعد اثرائي  كمصدر  تعتبر الدراسيإذ
 . الجامعة موقع  في  وكذلك اإللكتروني المقرر  في التعلم  مصادر خانة ضمن السعودية

  في البحث دليل و عبدالرحمن بنت  نورة  األميرة جامعة لمكتبة اإلرشادي الدليل يتوفر يتوفر كما
 . الفهرس

https://www.pnu.edu.sa/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.pn
 ffdean/Documents/Searchmanual.pdfu.edu.sa/arr/Deanships/liba 
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