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 66 «أي ام سي»كلية علوم الحاسب بجامعة األميرة نورة تعقد شراكة مع  -

 67 بحث علمي معيدة بجامعة األميرة نورة تفوز بأفضل ورقة -
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 صحيفة البالد 

 114 مذكرة تفاهم لدعم العمل الوقائي لمكافحة المخدرات -

 اةصحيفة الحي 
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 119 تكث ف أنشطتها لدعم تعليم اللغة العربية« جامعة نورة» -
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 121 «جامعة نورة»لطالبات في دورات تدريبية  -

 121 «30الجنادرية »بنك الرياض يقدم عروضاً مميزة في  -

ه بجهود المملكة في العناية باللغة العربية - ِّ  123 ملتقى في جامعة األميرة نورة ينو 
 صحيفة الوطن 
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 129 األنظمة وفق« الدوام»جامعة نورة: جزاءات رادعة ملخالفي  -

 130 جامعة األميرة نورة تنظم ملتقى النشر العلمي -

 131 ي بالقصيمطالبات من كلية العلوم بجامعة نورة يفزن بجوائز بحثية بملتقى علم 3 -

 133 مؤسسات تعليمية بأمريكا 3جامعة األميرة نورة تعقد شراكات مع « مجتمع» -

 صحيفة االقتصادية 
 135 «الندوة»عاما على التأسيس.. مغردون يحتفون بـ 45بمناسبة مرور  -

 137 تدشن موقعا لتدريب األجانب على اللغة العربية« جامعة نورة» -

 139 ية باألمان الوظيفي للشباب يحد من ظاهرة التطرفأكاديميات وباحثات: العنا -

 صحيفة الشرق األوسط  

 141 يحصلون على جائزة الملك سلمان لتاريخ الجزيرة 5 -

 صحيفة مكة 
 143 نبراس وجامعة األميرة نورة يتعاونان للوقاية من المخدرات -

 144 اضيعرض أقدم فيلم مرئي عن مكة صورته بعثة هولندية عشرينات القرن الم -

 صحيفة عين اإللكترونية 
 146 لتأهيل الطالبات تعليم القرآن الكريم” إقراء“جامعة األميرة نورة تطلق برنامج  -
 148 تأسيس معمل علم النفس بكلية التربية في جامعة االميرة نورة -
لضمان جودة المقررات والعناصر التعليمية  QMجامعة االميرة نورة تعتزم إطالق شهادة  -

 لكترونيةاإل
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 150 جامعة األميرة نورة تقيم الدورات التدريبية التأهيلية لطالبات التدريب الميداني -

 152 «الحسنى»جامعة األميرة نورة تنظم الحفل التعريفي للجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية  -

 153 ماليزياجامعة األميرة نورة : معيدة تفوز بأفضل ورقة بحث علمي ضمن مؤتمر ب -

 154 جامعة األميرة نورة تنظم الملتقى العلمي للنشر المتميز.. بمشاركة عالمات وعلماء سعوديين -
 157 جامعة األميرة نورة: طالبات طب األسنان يشاركن بملتقى القصيم ويحصدن جوائز بحثية -
 159 ت بالعربيةجامعة األميرة نورة تدشن موقع إلكتروني لنادي اللغة العربية لغير الناطقا -
 162 .. محورها األسرة والتطرف30جامعة األميرة نورة تشارك في استضافة ندوات للجنادرية  -
 163 جامعة نورة: أكاديميات وباحثات يطالبن تعزيز دور األسرة للحد من االنحراف والتطرف -
 صحيفة سبق اإللكترونية 
 166 نورة بالرياضإطالق برنامج "صحة المرأة الوقائي" بجامعة األميرة  -

 167 "لجنة المحامين "تطلق برنامــجاً لتدريــب المحاميــات -

ر عن مكة المكرمة - ِّ  168 باحثة سعودية تكشف عن نسخة ألول فيلم وثائقي ُصو 

 169 لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية باألسماء.. الفائزون بجائزة الملك سلمان  -

 170 رة يشاركن في الملتقى العلمي الثامن بالقصيمطالبات من طب أسنان جامعة نو 6 -

 صحيفة صدى اإللكترونية  

 172 جامعة األميرة نورة تحتفل بتأسيس جمعية نسائية سعودية للدراسات اإلسالمية -

 174 جامعة األميرة نورة تدشن موقع نادي العربية -
 صحيفة العرب اليوم الكترونية  
 176 جامعة األميرة نورة تدشن موقع نادي العربية -
 صحيفة إنماء  
 178 جامعة األميرة نورة تُطلق برنامج لإلقراء يُؤهل طالباتها تعليم القرآن الكريم -
 179 بجامعة األميرة نورة بالرياض” الوقائي صحة المرأة“إطالق برنامج  -
 180 الحفل التعريفي للجمعية السعودية للدراسات اإلسالمية )الحسنى( في جامعة نورة -

 181 أول جمعية علمية نسائية سعودية للدارسات اإلسالمية -

 182 جامعة األميرة نورة تُدشن موقع نادي العربية -

 صحيفة وطني الحبيب اإللكترونية  
 183 مذكرة تفاهم لدعم العمل الوقائي بين أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وجامعة األميرة نورة -
 184 في جامعة األميرة نورة” التميز في النشر العلمي” ملتقى  -

http://www.arabstoday.net/~arabstod/education/arab-universities/جامعة-الأميرة-نورة-تدشن-موقع-نادي-العربية
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 185 في جامعة االميرة نورة” العربية عالمنا “ملتقى  -
 186 تميزجامعة األميرة نورة تنظم الملتقى العلمي للنشر الم -
 187 جامعة األميرة نورة تدشن موقع نادي العربية -
 187 عن األسرة والتطرف 30جامعة األميرة نورة تشارك في استضافة ندوات للجنادرية  -

 صحيفة تواصل  
 188 «الندوة»عاماً على التأسيس.. مغردون يعددون منجزات  45 -
 190 «الُحسنى»يفي لجمعية األربعاء.. األميرة حصة بنت سلمان ترعى الحفل التعر -
ل جمعية علمية شرعية نسائية بالمملكة«.. الُحسنى»األميرة حصة بنت سلمان تفتتح  -  191 أو 
 192 «إعالميات الوطن»اختتام البرنامج التدريبي «.. تواصل»برعاية  -
 صحيفة مال االقتصادية  
 193 الخصخصة ما لها وما عليها -

 194 نجاز!إذا انعدم التخطيط .. انعدم اإل -

 صحيفة صراحة  

 195 مذكرة تفاهم لدعم العمل الوقائي بين أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وجامعة األميرة نورة -

 197 االربعاء المقبل .. حفل تعريفي للجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية -

ارة السجل السعـودي للمتبرعين بالخاليا تدعوالطالب للمشاركة في مسابقة اد” نورة“جامعة األميرة  -
 الجذعية

198 

 199 نورة تنظم الملتقى العلمي الثاني غدا ةجامعة األمير -

 200 األثنين المقبل” آليات التدخل المهني لحماية المرأة والطفل“جامعة األميرة نورة تقيم ندوة  -

 201 جامعة األميرة نورة تدشن موقع نادي العربية -

 لخبرصحيفة رؤى ا  

 203 جامعة األميرة نورة تطلق برنامج لإلقراء يؤهل طالباتها تعليم القرآن الكريم -

لضمان جودة  QMعمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة نورة تعتزم إطالق شهادة  -
 المقررات والعناصر التعليمية اإللكترونية

204 

 205 ة األميرة نورةتأسيس معمل علم النفس بكلية التربية في جامع -

 206 نالجلسات المخصصة لمقابلة احتياجات أعضاء الهيئة التعليمية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحم -

 207 مذكرة تفاهم لدعم العمل الوقائي بين أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وجامعة األميرة نورة -

 209 التأهيلية لطالبات التدريب الميدانيجامعة األميرة نورة تقيم الدورات التدريبية  -

 210 الحفل التعريفي للجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية )الحسنى( في جامعة األميرة نورة -

كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن تعقد شراكة مهنية مع شركة  -
 أي ام سي العالمية

211 

 212 يرة نورة تحتفل بتأسيس أول جمعية علمية نسائية سعودية للدراسات اإلسالميةجامعة األم -

 214 جامعة األميرة نورة تنظم الملتقى العلمي للنشر المتميز.. بمشاركة عالمات وعلماء سعوديين محليين -

 217 معيدة بجامعة األميرة نورة تفوز بأفضل ورقة بحث علمي -

 218 نورة يشاركن بملتقى القصيم ألف طالبة من طب أسنان جامعة -

 220 شراكات مع جامعات أميركية للتميز في البرامج والمخرجات األكاديمية 3كلية المجتمع تعقد  -

 222 جامعة األميرة نورة تدشن موقعا إلكترونيا لنادي اللغة العربية لغير الناطقات بالعربية -

 صحيفة الزمن  

 224 قراء يؤهل طالباتها تعليم القرآن الكريمجامعة األميرة نورة تطلق برنامج لإل -
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لضمان جودة  QMعمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة نورة تعتزم إطالق شهادة  -
 المقررات والعناصر التعليمية اإللكترونية

225 

 226 تأسيس معمل علم النفس بكلية التربية في جامعة األميرة نورة -

 227 نعبد الرحمبلة احتياجات أعضاء الهيئة التعليمية بجامعة األميرة نورة بنت الجلسات المخصصة لمقا -

 228 جامعة األميرة نورة تقيم الدورات التدريبية التأهيلية لطالبات التدريب الميداني -

كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن تعقد شراكة مهنية مع شركة  -
 لعالميةأي ام سي ا

229 

 230 جامعة األميرة نورة تحتفل بتأسيس أول جمعية علمية نسائية سعودية للدراسات اإلسالمية -
 232 جامعة األميرة نورة تنظم الملتقى العلمي للنشر المتميز.. بمشاركة عالمات وعلماء سعوديين محليين -
 235 معيدة بجامعة األميرة نورة تفوز بأفضل ورقة بحث علمي -
 236 طالبة من طب أسنان جامعة نورة يشاركن بملتقى القصيمألف  -
 238 شراكات مع جامعات أميركية للتميز في البرامج والمخرجات األكاديمية 3كلية المجتمع تعقد  -
 240 جامعة األميرة نورة تدشن موقعا إلكترونيا لنادي اللغة العربية لغير الناطقات بالعربية -

  غاية  

 242 العمل الوقائي بين مكافحة المخدرات وجامعة األميرة نورة مذكرة تفاهم لدعم -

 244 مشروًعا علميًا 40مركز بحثي بجامعة األميرة نورة يدعم  -

 246 جامعة األميرة نورة تقيم الدورات التدريبية التأهيلية لطالبات التدريب الميداني -

 247 جامعة األميرة نورة تنظم الملتقى العلمي للنشر المتميز -

 249 جامعة األميرة نورة تعقد ثالث شراكات خارجية للتميز في البرامج والمخرجات األكاديمية -

 251 طالبات في كلية العلوم بجامعة األميرة نورة يفزن بجوائز بحثية في لقاء الطالبات 3 -

  صحيفة غرب اإلخبارية  
 252 ..المتميز للنشر العلمي الملتقى تنظم نورة األميرة جامعة -
 255 علمي بحث ورقة  بأفضل تفوز نورة األميرة بجامعة معيدة -
 256 القصيم بملتقى يشاركن نورة جامعة أسنان طب من طالبة ألف -

 258 شراكات مع جامعات أميركية للتميز في البرامج واملخرجات األكاديمية 3كلية املجتمع تعقد  -

 صحيفة فجر  

 260 نوره األميرةلخطورة بجامعة برنامج يستكشف صحة المرأة وعوامل ا إطالق -

 صحيفة المصدر  
 261 جامعة األميرة نورة تقيم الدورات التدريبية التأهيلية لطالبات التدريب الميداني -
 262 جامعة األميرة نورة تحتفل بتأسيس أول جمعية علمية نسائية سعودية للدراسات اإلسالمية -
 264 جامعة األميرة نورة تدشن موقع نادي العربية -
 صحيفة سفراء  
 266 في الحد من تعاطي المخدرات« جامعة نورة»و« نبراس»تعاون  -
 267 ملتقى العربية عالمنا في جامعة األميرة نورة -
 صحيفة قبس  
 268 أشهر ثالثة لمدة المحاميات لتدريب برنامج إطالق -
 صحيفة المستقبل  
 269 ة بالرياضبجامعة األميرة نور” التميز في النشر العلمي“ملتقى  -

 صحيفة أخبار المرأة اإللكترونية  
كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن تعقد شراكة مهنية مع شركة  -

 أي ام سي العالمية
270 

 271 اليوم المتميز للنشر العلمي الملتقى تنظم نورة األميرة جامعة -
 اإلخبارية  
 273 نسائية سعودية للدراسات اإلسالمية أول جمعية علميةتأسيس  -
 274 ملتقى لدور المرأة اإلعالمي في المؤسسات الخيرية -
 صحيفة فيفاء  

 275 جامعة األميرة نورة تنظم الملتقى العلمي للنشر المتميز -
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 صحيفة التعليم  
 276 جامعة األميرة نورة تنظم الملتقى العلمي للنشر المتميز -
 277 بجامعة األميرة نورة يختتم فعالياته” نشر العلميالتميز في ال“ملتقى  -
 صحيفة مبتعث  
 279 عمادة البحث العلمي بجامعة األميرة نورة تقيم ملتقى علمي -
 280 ضمن مهرجان الجنادرية: جامعة األميرة نورة تقيم ندوات فكرية ضد التطرف -
 صحيفة الرأي  

 281 جامعة األميرة نورة تدشن موقع نادي العربية -

 صحيفة المناطق  

 283 جامعة األميرة نورة تطلق موقع نادي العربية لمواكبة عصر الرقمنة -

 صحيفة المواطن  

 285 بها جامعة نورة تدشن موقعاً إلكترونياً لنادي اللغة العربية لغير الناطقات -

 صحيفة تم  

 286 للناطقين بغيرها” نادي العربية“جامعة نورة تدشن موقع  -

 شرمجلة مبا  
 287 طالبات بجامعة نورة يفزن بجوائز بحثية 3السعودية  -
 مجلة سيدتي 

 288 ملتقى علمي في جامعة األميرة نورة -

برعاية األميرة حصة بنت سلمان حفل تعريفي للجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية  -
 )الحسنى(

289 

 291 طالبات بجوائز بحثية بملتقى علمي في القصيم 3فوز  -

 293 كلية المجتمع في جامعة األميرة نورة تعقد شراكات مع جامعات أمريكية -
 295 جامعة األميرة نورة تطلق موقعا إلكترونيا لنادي اللغة العربية لغير الناطقات بها -
 مجلة هي 

 296 األميرة حصة بنت سلمان ترعى الحفل التعريفي للجمعية العلمية للدراسات اإلسالمية -

 مجلة روج 

 299 هدى العميل:خطة متكاملة لتطوير البحث و النشر العلمي -

 300 ملتقى جامعة األميرة نورة: توصيات عملية و إجرائية بمجال النشر العلمي -

 302 أكاديميات يطالبن بتعزيز دور األسرة للحد من االنحراف والتطرف -

  إحصائية النشر في الصحف  
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 م  2015 يناير 18-هـ  1437ني ربيع الثا 8 اإلثنين   

مذكرة تفاهم لدعم العمل الوقائي بني أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة 
 املخدرات وجامعة األمرية نورة
حمن مذكرة تفاهم لإلسهام في الحد وقعت أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات وجامعة األميرة نورة بنت عبدالر 

من انتشار تعاطي املخدرات بين أفراد املجتمع، حيث التقت رغبة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، في دعم العمل 

الوقائي بمجال مكافحة املخدرات، من خالل املشروع الوطني للوقاية من املخدرات )نبراس(، الذي يركز على الوعي 

استعمال املؤثرات العقلية، وتفعيل والثقافي لدى أفراد املجتمع بأضرار املخدرات وتبيان سوء  الصحي واالجتماعي

  سبله كإحدى الركائز األساسية لبناء املجتمعات على أسس سليمة.

وتضمنت مذكرة التفاهم العديد من املواد، تمثلت في التعاون بين الطرفين على الوقاية من املخدرات، باإلضافة 

م الدورات التدريبية للمتخصصات في الجامعة لزيادة فاعلية الخدمات النفسية واالجتماعية، وإجراء لتقدي

البحوث والدراسات العلمية املتعلقة بتعزيز الوقاية من املخدرات، واستكشاف أبعادها والعوامل املرتبطة بها، 

ات الدراسات العليا على االهتمام بإجراء واملتغيرات املؤثرة فيها، إضافة إلى تشجيع الهيئة التدريسية وطالب

  الدراسات والبحوث حول قضايا املخدرات.

كما اشتملت املذكرة على التعاون في تنفيذ البرامج الوقائية والتوعوية في البيئة الجامعية، ودعوة منسوبات 

ة فعاليات ومناشط وندوات وطالبات الجامعة لإلسهام في االعمال التطوعية في مجال الوقاية من املخدرات، وإقام

  ومؤتمرات علمية في مجال الوقاية من املخدرات.

 وقد تم االتفاق بين الطرفين على إمكانية تعديل هذه املذكرة بموجب مذكرة خطية متفق عليها من قبل الطرفين.

ل اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات أمين عام اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، مس
َّ
اعد مدير عام مكافحة وقد مث

املخدرات للشؤون الوقائية، رئيس مجلس إدارة املشروع الوطني للوقاية من املخدرات "نبراس" عبد اإلله بن محمد 

الشريف، ومثل جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وكيل الجامعة الدكتور صالح بن عبدهللا املزعل، بحضور 

حة املخدرات، وعدد من وكالء ومنسوبي جامعة األميرة نوره، ومندوبي مستشاري ومدراء اللجنة الوطنية ملكاف

  املخدرات. املديرية العامة ملكافحة

وقد أعرب الشريف عقب التوقيع عن سعادته بهذا االتفاق، ملا يتضمنه من خطة وأهداف نبيلة تسعى إلى إجراء 

رتبط بها من ظواهر أخرى، وحماية صحة الدراسة والبحوث املتخصصة ودعمها في مجال ظاهرة املخدرات وما ي

  أفراد املجتمع من تعاطي املواد الضارة التي تؤثر على صحتهم وعقولهم.

كما ذكر الشريف أن رسالة مشروع نبراس األساسية تثقيف املجتمع السعودي، وإكسابه املهارات الحياتية 

ت، من خالل نشر ثقافة الوقاية عبر وسائل املناسبة للوقاية من آفة املخدرات، وخلق بيئة خالية من املخدرا

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1447904
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1447904
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اإلعالم املختلفة، وتوفير املعلومة الصحيحة واملوثقة املستندة إلى اإلحصائيات، وتوظيف البرامج التدريبية ووسائل 

 دور 
ً
اإلعالم؛ لتعزيز القيم اإليجابية والتشجيع عليها، باإلضافة إلى التعاون مع جميع املؤسسات والهيئات مثمنا

ادرة الشركة السعودية للصناعة االساسية سابك في هذا املشروع الوطني للوقاية من املخدرات؛ لتحقيق نهٍج ومب

  وطني يحمي أبناءنا وكل فئات املجتمع من آفة املخدرات.

من جانبه أثنى وكيل جامعة األميرة نوره الدكتور صالح بن عبدهللا املزعل على هذه الخطوة نحو شراكة مجتمعية 

( من أفراد 70.000وجامعة االميرة نورة التي تستوعب أكثر من ) املشروع الوطني للوقاية من املخدرات "نبراس" بين

  املجتمع من طالبات أو أعضاء هيئة تدريس، ومنسوبين ومنسوبات وشركات مشغلة.

رحمن الديحان على فيما أكدت وكيلة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية الدكتورة نائله بنت عبدال

االستفادة من الكليات االجتماعية وإدارة البحوث والدراسات باإلضافة إلى االستفادة من الدراسات والبحوث التي 

يقدمها الطالبات واملتخصصات في مجال االعالم والفنون والدراسات االجتماعية وتوظيف ذلك في املشروع الوطني 

  للوقاية من املخدرات )نبراس(.

بين مستشار األمانة العامة والرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للوقاية من املخدرات "نبراس" الدكتور نزار كما 

الصالح، أهمية تطبيق فعاليات املشروع في صرح جامعة األميرة نورة حيث الخبرة واإلمكانيات ، والفئة املستهدفة 

  لتكون رائدة في العمل الوقائي بين جامعات اململكة.

د حرص العاملين في املشروع الوطني "نبراس" على تقديم كل مايمكن تقديمه من مواد اعالمية ، ورسائل توعية وأك

  ، وحقائب تدريبية، ودورات متخصصة لتكون جامعة االميرة نورة شريكا أساسيا في العمل الوقائي باذن هللا.

درتها املتميزة ولجميع الشركاء وباألخص جامعة وشكر الدكتور الصالح في ختام حديثه شركة "سابك " لدعمها ومبا

  االميرة نورة وجامعات اململكة العربية السعودية.
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 م  2015 يناير 19-هـ  1437ربيع الثاني  9 الثالثاء

لتأهيلية لطالبات التدريب جامعة األمرية نورة تقيم الدورات التدريبية ا
 امليداني

أقامت كلية اللغات والترجمة بجامعة األميرة نورة متمثلة في مكتب التدريب امليداني أمس األول دورات تدريبية 

بعنوان ) الدورات التدريبية التأهيلية لطالبات التدريب امليداني ( وتستمر ملدة خمسة أيام وتهدف إلى تهيئة 

  عمل .الطالبات لسوق ال

وافتتحت الدورات بدورة بعنوان ) املهارات املهنية التي يحتاجها سوق العمل من املترجم ( تناولت مهارات التعامل 

مع سوق العمل وأهم األهداف واآلليات والفرص املتاحة وطريقة التعامل مع سوق العمل، وعرض خاللها أهم 

ستفادة من هذه الترجمة في العمل مع املؤسسات واملنظمات الكتب التي تساعد املترجم على الترجمة الصحيحة واال 

املتخصصة وتكوين عالقات وبيئات عمل ناجحة وتطويعها إلى صالح املترجم ، فيما تناولت الدورة الثانية ) 

ى أخالقيات الترجمة ( تطرق فيها التعريف بأخالقيات الترجمة و القيم و املبادئ و املعايير األخالقية التي يجب عل

  املنتمين و املمارسين ملهنة الترجمة االلتزام بها ، وأهمية األخالقيات في مهنة الترجمة .

وفي الختام ُعرض على الطالبات مواقف افتراضية تتطلب اتخاذ قرار مستند على مبدأ أخالقي لتعريف الطالبات 

قية املتعارف عليها في مهنة الترجمة ، مختتمة بكيفية تقييم املواقف و اتخاذ القرار املناسب بناء على املعايير األخال

بعرض مواقف حقيقية حدثت للمترجمين بهدف استخالص القرارات التي اتخذها املترجمون في هذه املواقف و 

  تقييمها أخالقيا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1448239
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1448239
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 م  2015 يناير 19-هـ  1437ربيع الثاني  9 الثالثاء

ا 40مركز حبثي جبامعة األمرية نورة يدعم 
ً
ا علمي

ً
 مشروع

قِبل مركز األبحاث العلمية الخاص بالعلوم البحتة والتطبيقية في كلية العلوم بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 علمًيا من أصل  40دعم 
ً
 قدمت له منذ إنشائه عام  44مشروعا

ً
بب الطلب املتزايد على النمو هـ، بس1435مشروعا

املعرفي في السنوات األخيرة الرامي لتعزيز البحث العلمي باالبتكارات وتقديم النتائج التي تسهم في االختراع، فضال 

عن تعزيز رؤية جامعة األميرة نوره املستقبلية في تحقيق الريادة العاملية والشراكة املجتمعية باملشاركة في 

  .التطبيقات النافعة

ويعد املركز أحد أهم املراكز البحثية الخمسة في جامعة األميرة نورة التي أنشئت لخدمة وتشجيع البحث العلمي  

وهم : مركز أبحاث كلية اآلداب ، مركز أبحاث كلية التربية، ومركز أبحاث كلية الفنون والتصاميم ، ومركز أبحاث 

لة االختراع والبحث العلمي لتحقيق رؤية الجامعة نحو الريادة كلية الخدمة االجتماعية، وتعمل جميعا على دفع عج

  العاملية، وتعزيز دور املرأة السعودية واإلسهام في تنمية الوطن اقتصاديا وعلميا وثقافيا . 

ويسعى املركز للتميز في مجال أبحاث العلوم الرياضية والفيزيائية والكيميائية التطبيقية والبيولوجيا الجزيئية 

قنية الحيوية ، وتبني برامج ومشاريع بحثية لتعزيز وتقوية الشراكة املجتمعية، مستهدفا أعضاء هيئة التدريس والت

ومن في حكمهم من طالبات كلية العلوم عبر دعم مشروعات التخرج الخاصة بهن، باإلضافة إلى الباحثين في املراكز 

  البحثية ذات العالقة. 

راكات مع الجهات ذات العالقة إلنشاء مجلة علمية محكمة لنشر األبحاث في وعقد املركز اتفاقيات تعاون وش

مجال العلوم األساسية ، وإقامة مؤتمر دولي لتخصص العلوم ، وتقديم االستشارات البحثية في مجاالت العلوم 

كمين في مختلف البحتة والتطبيقية وكيفية صياغة املشاريع البحثية، عالوة على النشر وإنشاء قاعدة بيانات للمح

 التخصصات العلمية وأوعية النشر العلمي.

ويهتم املركز بتحفيز الباحثين وتشجيعهم على البحث العلمي وتذليل معوقاته، ودعم املشروعات البحثية وفق 

لوائح وأنظمة عمادة البحث العلمي، وتحكيمها بإرسالها إلى محكمين بذات التخصص ونشر الرسائل العلمية 

اسية، وتطوير قدرات الباحثين املبتدئين من خالل عقد الدورات وورش العمل في جميع مجاالت والكتب الدر 

  البحث العلمي.

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1448246
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، وتم االنتهاء من ثالثة ISIورقة عمل منها في مجالت  13وتعاون مع جامعات عاملية في فرنسا والنمسا، ونشر منها 

  مشروعات حتى اآلن.

هـ، وهي : ) دبابير التين وأشجار 1435/1436العلمي خالل العام الجامعي  وأتم املركز تفعيل سبعة برامج للنشر

التين في اململكة العربية السعودية للدكتورة أريج الخلف ، الدليل إلى نظرية الحلقات ونظرية الحقول للدكتورة 

حيوية كبديل للنفط نازك العيس ى ، أمراض النبات: التشخيص واملكافحة للدكتورة عائشة الراجحي ، أثر الطاقة ال

على األمن الغذائي العالمي بالتطبيق على دول منطقة األوابك وبعض الدول النامية للدكتورة فاطمة أحمد ، 

وضعيات اللعب: أنشطة تفاعلية لتعزيز الحركة واالستكشاف الحس ي للدكتورة ريم الوهيبي ، صحة البيئة 

للدكتورة ريما البدر ( ، وتم قبلها تنمية  The perinatal cardiology handbookالغذائية للدكتورة إيمان الشهري ، 

وتطوير قدرات الباحثين وأعضاء املركز باملشاركة بالدورات التدريبية والندوات التي تقيمها عمادة التطوير 

حثية ، ندوة بالجامعة واملؤسسات العلمية الخارجية وهي: مهارات تشكيل الفرق البحثية وإدارتها ، إدارة املراكز الب

  (.PCTتعريفية عن معاهدة التعاون بشأن البراءات )

ساعة قدمتها عضوات من املركز وأخصائيات  80دورة ومدتها أكثر من  12كما تم وضع الخطة التدريبية من خالل 

على  من خارج الجامعة للرفع من مستوى الباحثين املبتدئين وتعزيز مهارات البحث العلمي في شتى التخصصات منها

،  spssسبيل املثال )كيفية كتابة الورقة العلمية ، أخالقيات البحث العلمي ، التحليل اإلحصائي باستخدام نظام 

  طرق إعداد امللصقات العلمية ، كيفية التخلص من النفايات املعملية ( وغيرها .

لعبدان وعضوية كل من : الدكتورة ويتكون مجلس إدارة املركز من مديرة املركز الدكتورة منيرة بنت عبد العزيز ا

زكية بنت محمود طلبة، الدكتورة نازك بنت عبد العزيز العيس ى ، والدكتورة هدى بنت عبد الرحمن البريه ، 

والدكتورة وفاء بنت عبد هللا املقرن ، والدكتورة غادة بنت محمد السناني ، وسكرتيرة املركز فايزة بنت سالمة 

 أبومريفة.
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 م  2015 يناير 24-هـ  1437بيع الثاني ر 14 األحد

 ملتقى " التميز يف النشر العلمي" يف جامعة األمرية نورة
تنظم وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة في عمادة البحث العلمي في الثاني والعشرين من ربيع 

 من رسالة الجامعة ورؤيتها املتمثلة في 
ً
األخر الحالي ، ملتقى علمي بعنوان ) التميز في النشر العلمي ( ، انطالقا

  توجهاتها البحثية للرقي بمنظومة النشر العلمي املتميز لتحقيق الريادة العاملية .

ى تحفيز وحث أعضاء هيئة التدريس وتسعى الجامعة ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي إل

والباحثات وتشجيعهم على النشر في املجالت العاملية املصنفة في قواعد املعلومات الدولية ، كما يسعى اللقاء 

العلمي للخروج بتوصيات علمية إجرائية إلرساء قواعد منظمة لنشر اإلنتاج العلمي واالنطالق به نحو العاملية 

 ، كما يتوقع منه الخلوص بمعايير وآليات بمجموعة واسعة من املجال 
ً
 وإقليميا ومحليا

ً
ت العلمية املصنفة دوليا

لالرتقاء بنشر اإلنتاج العلمي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بما يحقق طموحاتها في أن تكون رافدا قويا 

 ، وذلك في ضوء تبني الجامعة خطة طموحة لدع
ً
 لرفع إلنتاج املعرفة ونشرها عامليا

ً
م النشر العلمي املتميز سعيا

  مكانتها على املستوى املحلي والدولي .

وسيحظى امللتقى العلمي بمشاركة عدد من القيادات الجامعية واألساتذة ليحققوا أهدافا نبيلة في التعاون 

 واملشاركة للرقي بعجلة البحث العلمي والنشر املتميز .
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 م  2015 يناير 28-هـ  1437ربيع الثاني  18 الخميس

جامعة األمرية نورة حتتفل بتأسيس أول مجعية علمية نسائية سعودية 
 للدراسات اإلسالمية

ة صاحبة السمو أقيم أمس الحفل التعريفي للجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية " الحسنى " برعاي

امللكي األميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز وحضور عدد من صاحبات السمو األميرات ومعالي مديرة جامعة 

األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل ووكيالت الجامعة واملثقفات واألكاديميات وسيدات املجتمع ، 

  وذلك في قاعة املؤتمرات باملدينة الجامعية .

 وبدئ الحفل املعد بهذه املناسبة بآيات من القرآن الحكيم ، ثم شاهد الجميع الفيلم التعريفي بالجمعية .

بعد ذلك ألقت األمير حصة بنت سلمان كلمة عبرت فيها عن سعادتها بتأسيس جمعية " الحسنى " ، وقالت : "إن 

ي أّول جمعية علمية شرعية نسائية في اململكة جمعية الحسنى" منبثقة من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وه

ات في قضايا املرأة من خالل  ستَجدَّ
ُ
عنى بدراسة امل

ُ
تنال شرف خدمة العلم وتأصيله ونشره في أوساط النساء وت

 في ذلك ألن املرأة السع
ٌ
ي ثقة

ّ
 يليق باسمها وغايتها، وكل

ً
 نسائيا

ً
 بحثيا

ً
ودية الفعاليات واألنشطة املختلفة، وتكون منبرا

في مرحلة التأسيس، هو امتداد لعناية خادم  إذا أرادت فعلت وما أكثر نماذجنا في هذا الشأن ، والوقوف معها

بتعليم املرأة ودعمها وتمكينها من أداء دورها  -حفظه هللا-الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

  السامية. الريادي في خدمة الوطن ونسائه ، لتحقيق األهداف

 له ،ألنه سبب وجود االنسان على 
ً
وقالت سموها : إن هللا سبحانه وتعالى ربط اإلسالم باإلحسان وجعله شرطا

لق من أجلها وهي 
ُ
 عن مفاهيم الصراع وإن اإلحسان عمل وأخالق لذا  ن إعمار الكو األرض ، والرسالة التي خ

ً
بعيدا

مة وا توجهت الجمعية إلى
ّ
واإلحسان  ةإسالم املحبلفتاة السعودية ، بأن تغرس في الجيل الجديد أن تبدأ باألم املعل

لنكون الرائدات في إظهار حقيقة ديننا السمحة عن طريق إعداد باحثاٍت متمّيزاٍت في مجال الدراسات اإلسالمية 

األنشطة  داخل اململكة وخارجها، ودراسة التحّديات الفكرية التي تواجه األمة وُسُبل التصّدي لها من خالل

املختلفة، مثل: ترجمة الكتب واألبحاث من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية وغيرها ،داعية للجميع بالتوفيق 

 والسداد .

ثم ألقت معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل كلمة بهذه املناسبة رحبت فيها برعاية األميرة حصة بنت 

جمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية )الحسنى( ، مؤكدة أن تأسيس سلمان ومشاركتها االحتفال بمولد ال

اهتمام جامعة األميرة نورة بدعم الدراسات والبحوث العلمية في مختلف مجاالتها ،ومشاركة  الجمعية يأتي في سياق

والذي أكدت عليه  منها في مواكبة التحوالت الوطنية نحو تحقيق مجتمع املعرفة الذي تتطلع الدولة إلى بلوغه،

  توجهات الدولة في ملتقى التحول الوطني األخير.

الجامعة ، خاصة فيما يتعلق بالكشف  وأفادت معاليها إن االعتناء بالدراسات اإلسالمية يأتي في مقدمة اهتمامات

ءات عن ازدراء الدين اإلسالمي للمرأة الصحيحة ملواجهة ما يبث من ادعا عن مكانة املرأة في اإلسالم في صورتها

الدراسات اإلسالمية التي  وتهميشه لدورها ، كما أن الجامعة تتطلع إلى أن يكون لهذه الجمعية دور بارز في دعم

ُسطر ضده من األكاذيب التي تصوره دينا يحمي  تعمل على توضيح حقيقة الدين اإلسالمي وتكشف للناس ما

  همجية ،موجهة شكرها لراعية الحفل ولجميع العاملين بالجمعية .اإلرهاب ويدعم التوحش وال

ثم ألقت رئيسة جمعية الحسنى الدكتورة رقية بنت نصر هللا نياز كلمة أوضحت فيها أن فكرة الجمعية جاءت بعد 

هـ وتهدف إلى التعريف  1436هـ ثم أخذت مسارها النظامي واإلداري  1435/ 1434ورشة عمل في الجامعة عام 

http://www.spa.gov.sa/newsDetails.aspx?newsId=1815827
http://www.spa.gov.sa/newsDetails.aspx?newsId=1815827
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بسماحة الدين اإلسالمي وإبراز دور اململكة الريادي في خدمة الدراسات اإلسالمية وإعداد البحوث العلمية في 

العلوم الشرعية ودراسة قضايا املرأة ومعالجتها برؤية معاصرة وتأهيل الطاقات الشبابية وتفعيلها لخدمة الدين 

  ة .ورصد املستجدات العلمية والفكرية في الدراسات اإلسالمي

وكشفت نياز عن تخصيص الجمعية لغرف صوتية "صوت الحسنى" تشرف عليها مشرفتان لقضايا املرأة املسلمة ، 

مستعرضة بعض املشاريع التي نفذتها الجمعية منها :تنفيذ رحلة العمرة للمسلمين الجدد مع دروس علمية عن 

جانب إقامة امللتقيات العلمية في مجال  امرأة ، إلى 14مسلم ،محاضرات علمية أثمرت بإسالم  200الدين لـ

الدراسات اإلسالمية وإصدار مجلة علمية محكمة وموقع إلكتروني وعقد لقاء تعليمي بالتعاون مع الوزارات 

ومؤسسات خيرية وزيارات تعريفية وتدريب املتطوعات ،موجهة الشكر لراعية الحفل وللجامعة في دعم مسيرة 

  العلم والعلماء .

الجميع األوبريت ) بيرق عزم ( الذي قّدمته الطالبات كلوحٍة فّنية معّبرة جّسد من خاللِه أبجدّية الحّب  إثرها شاهد

  والوالء واالنتماء للوطن .

تال ذلك عرض موجز ملشاريع الجمعية قدمته كًل من الدكتورة نجالء املبارك والدكتورة منى القاسم أوضحتا من 

 يع الجمعية بخطة رسمت أهداف الجمعية وحققت غاياتها وطموحاتها.خالله املبادرات الطّيبة ومشار 

بعدها شاركت الدكتورة نوال العيد بكلمٍة أبرزت من خاللها أهمية األوقاف الخيرّية ودعمها، مشيرة إلى ضرورة 

  الدكتورة أمل الغنيم بعنوان )الحسنى( . ثم قصيدة ألقتهااالهتمام والعناية بها ، 

تكريم راعية الحفل بهدية تذكارية من جمعية الحسنى بهذه املناسبة، وتكريم الرعاة الداعمين واختتم الحفل ب

  للحفل .

ثم افتتحت راعية الحفل املعرض املصاحب للحفل املتضمن لوحات تعريفية عن أهداف الجمعية ومبادراتها 

كرت املبادرات والبرامج وقدم التعريف بكل 
ُ
هدف مجموعة من أعضاء الحسنى االستراتيجية ، ومع كل هدف ذ

 وتبادلن مع سموها الطموحات والرغبة في اإلنجاز لهذه املشاريع العلمية في خدمة بنات الوطن .
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 م  2015 يناير 31-هـ  1437ربيع الثاني  21 األحد

 رية نورة تنظم امللتقى العلمي للنشر املتميزجامعة األم
تنظم وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم غد االثنين امللتقى 

ماء العلمي الثاني بعنوان "التميز في النشر العلمي" للتعريف بتوجهاتها في النشر العلمي املتميز بمشاركة عاملات وعل

  من مختلف الجامعات املحلية وذلك في مقر املدينة الجامعية .

ويهدف امللتقى إلى االطالع على التجارب الرائدة املحلية واإلقليمية والعاملية في مجال النشر العلمي املتميز، مع عرض 

  عمل علمية ومعرض . تجارب الباحثات في نشر مشاريعهن البحثية املدعومة في املجاالت العاملية ، ويرافقه ورش

وسيناقش امللتقى على مدى يومين املحاور التالية ) توجيه دعم املشاريع البحثية نحو النشر العالمي املصنف( و 

)تجربة مركز التميز البحثي لتطوير العلوم والرياضيات في دعم املشاريع البحثية(، و)خطوات النشر في املجالت 

ة الصادرة باللغة العربية إلى العاملية(، و)رؤية تطويرية للمجالت العلمية املحكمة العلمية(،و)تأهيل املجالت العلمي

في العلوم الشرعية(، و)النشر العلمي املتميز في الجامعات السعودية مع إطاللة على تجربة جامعة امللك سعود( 

اقع والنظرة املستقبلية لجامعة و)تجربة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في النشر العلمي املتميز(، و)الو 

األميرة نورة بنت عبدالرحمن تجربتها في النشر العلمي املتميز(، و)الواقع والنظرة إلى املستقبل للنشر العلمي في 

  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن( و)ما بعد ملتقى التميز في النشر العلمي من تطلعات وتوصيات(.

حول أخالقيات البحث العلمي، بين كال من: وكيلة جامعة األميرة نورة للشؤون  كما سيجري ثالثة علماء حوار

الصحية الدكتورة سمر السقاف، وأستاذ املخ وجراحة األعصاب بجامعة امللك سعود الدكتور إبراهيم العريني، مع 

  مستشار مركز أبحاث العلوم الصحية بجامعة األميرة نورة إدوارد دي فول.

لبحث العلمي في جامعة تعتمد رؤيتها على الريادة في البحث العلمي لخدمة اإلنسان محليا ودوليا، يذكر أن عمادة ا

فيما تحمل رسالة توفير البيئة املعرفية والتقنية واملحفزة لإلبداع والتميز واالبتكار من إمكانات بشرية ومادية 

عرفي ويخدم اإلنسان ، وقد أطلقت عمادة البحث لتحقيق الريادة في البحث العلمي بما يسهم في بناء االقتصاد امل

العلمي ثالث سنوات عدًدا من البرامج البحثية، هي: )دعم املشاريع البحثية، ودعم تأليف الكتب، ودعم الترجمة، 

مراكز بحثية في  8ودعم الباحثات الناشئات، ودعم رائدات املستقبل ودعم النشر العلمي(، كما أنشأت العمادة 

معة املختلفة، واستحدثت إدارة للملكية الفكرية، مع تنظيم أنشطة علمية لنشر الوعي وتحفيز األعضاء كليات الجا

http://www.spa.gov.sa/newsDetails.aspx?newsId=1816612
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شملت محاضرات وورش عمل ولقاءات علمية ، كما تم تحديث األولويات البحثية، إلى جانب تطوير إجراءات 

  بحث العلمي.وقواعد تمويل املشاريع البحثية والنشر العلمي، مع وضع الئحة ألخالقيات ال

ويجري حاليا العمل على تنفيذ مرحلة أخرى من خطة البحث العلمي عبر: دعم برنامج الباحثات الناشئات، 

ومبادرات البحث العلمي، وتحديث األولويات البحثية، وتنويع مصادر التمويل الخارجي، ومبادرة املجموعات 

إنشاء إدارة  Elsevierواالنضمام لـ ISIدعم النشر في  البحثية، ومكافآت التميز البحثي، ودعم الترجمة، ومشروع

امللكية الفكرية وبراءات االختراع، وافتتاح مراكز بحوث في عدد من الكليات الصحية لكل من كلية الطب البشري 

 وطب األسنان والصحة والصيدلة.
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 م  2015 فبراير 2-هـ  1437ربيع الثاني  23 الثالثاء

إعالن أمساء الفائزين والفائزات جبائزة ومنحة خادم احلرمني الشريفني 
 لدراسات وحبوث تاريخ اجلزيرة العربية يف دورتها السادسة

بدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ أقّرت الهيئة العليا لجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن ع

أسماء  -حفظه هللا  -الجزيرة العربية برئاسة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

م، حيث جاءت األسماء الفائزة في فروع 2015هـ / 1436الفائزين والفائزات بالجائزة واملنحة في دورتها السادسة 

  الجائزة واملنحة كاآلتي :

 : جائزة املتميزين من السعوديين فاز بها كل من :
ً
  أوال

  معالي مدير جامعة الجوف األستاذ الدكتور إسماعيل بن محمد البشري . -1

وجاء منح الجائزة لجهوده في التأليف والتحقيق العلمي والدراسة في عدد من الكتب واملجاالت العلمية املتعلقة 

  والجزيرة العربية، وهو ما دعم املحتوى املعرفي في هذا الجانب. بتاريخ اململكة العربية السعودية

  األستاذ بكلية السياحة واآلثار بجامعة امللك سعود األستاذ الدكتور سليمان بن عبدالرحمن الذييب، . -2

لكة ومنحت له الجائزة نظير جهوده األكاديمية في تخصص الكتابات العربية القديمة في مجال اآلثار داخل املم

العربية السعودية وخارجها، ودعمه للمكتبة التاريخية بمؤلفات وترجمات عن املصادر الكالسيكية ، ومشاركاته 

 العلمية سواء ببحوث محكمة منشورة باللغة العربية أو باللغة اإلنجليزية أو بمراجعة الكتب في مجال تخصصه.

: جائزة املتميزين من غير السعوديين ، فاز بها 
ً
  :ثانيـا

األستاذ بجامعة الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة األستاذ الدكتور خالد بن حمود السعدون )عراقي  -

  الجنسية( .

وجاء في حيثيات منحه الجائزة جهوده املتمثلة في خبراته العلمية واألكاديمية في اململكة العربية السعودية التي 

ية والبحوث العلمية التي تثري تاريخ الخليج العربي ونشرها، واملشاركة في تضمنت تأليف عدد من املؤلفات التاريخ

  الدوريات العلمية املتخصصة.

 : جائزة رسالة الدكتوراه فازت بها كل من :
ً
  ثالثا

الرسالة العلمية املوسومة بـ )منشآت ومرافق مصادر املياه في الحجاز في القرن األول حتى نهاية القرن الثالث  -1

 جري ( للباحثة الدكتورة بدرية بنت عبدالعزيز البصيري من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.اله

الرسالة العلمية املوسومة بـ ) فخار وخزف موقع الربذة اإلسالمي( للباحثة الدكتورة الجوهرة بنت عبدالعزيز  -2

 السعدون من جامعة امللك سعود.
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 ملتقى "التميز يف النشر العلمي" جبامعة األمرية نورة خيتتم فعالياته
لجامعة أوص ى ملتقى "التميز في النشر العلمي"، الذي نظمته جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بوكالة ا

للدراسات العليا والبحث العلمي، في ختام برنامجه اليوم، بضرورة وضع خطة استراتيجية لتطوير البحث والنشر 

العلمي املتميز، وتحديد األولويات البحثية بما يحقق األهداف االستراتيجية للجامعة، وتطوير السياسات واألنظمة 

ميز، واعتماد لوائح ألخالقيات البحث العلمي في الجامعة. كما بما يتناسب مع تطوير البحث والنشر العلمي املت

أوص ى امللتقى بأهمية تفعيل برنامج الشراكات البحثية املحلية واإلقليمية والدولية، ووضع آلية لتواصل الباحثات 

لة للنشر في مع نظيراتهن في املراكز البحثية والجامعات األخرى محليا ودوليا ، وتمويل أبحاث ومشاريع نوعية قاب

إذا كان البحث مكتوبا باللغة االنجليزية أو في مجلة متميزة تتبع  Scopus,ISIمجالت علمية ذات تصنيف عالي 

مؤسسات علمية مرموقة إذا كان البحث مكتوبا باللغة العربية، والحد من تمويل أو دعم النشر لألبحاث الفردية ، 

لذاتية للجامعة، وعقد شراكات مع منافذ النشر الدولية ، وإنشاء وعقد شراكات مجتمعية فاعلة لتنمية املواد ا

قاعدة بيانات للمجالت العلمية املحكمة الصادرة باللغة العربية. وكان قد انطلق امللتقى أمس بحضور معالي مديرة 

حيث  الجامعة الدكتورة هدى العميل ووكيالت الجامعة وعميدات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطالبات ،

استهل امللتقى بعرض مرئي تعريفي عن عمادة البحث العلمي وخدماتها ، ثم أكدت وكيلة الجامعة للدراسات العليا 

والبحث العلمي الدكتورة هدى الوهيبي في كلمتها أن امللتقى يأتي إيمانا من الجامعة بأهمية البحث والنشر املتميز 

االتها وهو من أهم املؤشرات الدالة على ثراء الجامعة العلمي وتبوأها ألنه القناة الرئيسة لنشر املعرفة وإثراء مج

مكانة ومن خالله يتم التمكين ملجتمع معرفي منتج . وبينت أن اللقاء ركز على عرض التجارب الرائدة املحلية في 

والتعرف على  مجال النشر العلمي املتميز والوقوف على معايير ومواصفات النشر في املجالت العلمية العاملية

املشاريع البحثية املدعومة ودورها في تحقيق توجه الجامعة نحو النشر العلمي املتميز ، موجهة شكرها ملديرة 

الجامعة على دعمها لطريق البحث العلمي ونشاطاته ولكل القائمين على امللتقى . ثم ألقت الدكتورة أريج الخلف 

هدف من امللتقى هو تحفيز وحث أعضاء هيئة التدريس والباحثات كلمة عمادة البحث العلمي أوضحت فيها أن ال

وتشجيعهم على النشر في املجالت العاملية املصنفة في قواعد املعلومات الدولية . بعدها انطلقت الجلسة العلمية 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1462988
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ية املغلقة األولى بعنوان "توجيه دعم املشاريع البحثية نحو النشر العالمي املصنف" قدمها عبر الدائرة التلفزيون

عميد البحث العلمي بجامعة تبوك الدكتور فهد اللهيبي ، ثم ورقة بعنوان "تجربة مركز التميز البحثي لتطوير 

العلوم والرياضيات في دعم املشاريع البحثية" قدمها مدير مركز التميز البحثي في تطوير العلوم والرياضيات بجامعة 

هـ حيث وصل عدد الباحثين فيه حتى  1429تاريخ نشأة املركز عام  امللك سعود الدكتور فهد الشايع، مستعرضا

 من داخل اململكة و 64هذا العام إلى 
ً
 من خارجها وعدد البحوث التي أنجزها املركز  23باحثا

ً
  120باحثا

ً
بحثا

 في مجالت عاملية وقدم 
ً
 في مؤتمرات محلية وعاملية ودعم  73منشورا

ً
ات رسالة علمية لطالب وطالب 44بحثا

فعالية متنوعة  180الدراسات العليا ، فيما قدم املركز للمكتبة العربية والعاملية مجموعة كتب وتقارير وعقد 

لدعم التطوير املنهي للباحثين ، ثم ورقة بعنوان "خطوات النشر في املجالت العلمية" تحدث فيها أستاذ واستشاري 

دكتور إبراهيم العريني . وتضمنت الجلسة الثانية ورقة املخ واألعصاب من كلية الطب بجامعة امللك سعود ال

بعنوان "تأهيل املجالت العلمية الصادرة باللغة العربية إلى العاملية" قدمها الدكتور وائل حزين ، ثم ورقة بعنوان 

الصياح . رؤية تطويرية" قدمها من جامعة امللك سعود الدكتور علي  -"املجالت العلمية املحكمة في العلوم الشرعية 

واشتمل اليوم على أربع جلسات علمية ، األولى بعنوان "حلقة سجال حواري حول أخالقيات البحث العلمي" تحدث 

فيها كل من : وكيلة جامعة األميرة نورة للشؤون الصحية الدكتور سمر السقاف وأستاذ املخ وجراحة األعصاب من 

ارد دي فول . أما الجلسة الثانية عن "النشر العلمي املتميز جامعة امللك سعود مستشار بجامعة نورة الدكتور إدو 

في الجامعات السعودية مع إطاللة على تجربة جامعة امللك سعود وتجربة جامعة اإلمام محمد بن سعود وتجربة 

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن" قدمها كل من : عميد البحث العلمي بجامعة امللك سعود الدكتور رشود 

يف وعميد البحث العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الدكتور عبدالرحمن املقبل وعميد الخر 

الدراسات العليا في جامعة امللك سعود سابقا الدكتور محمد آل الشيخ . واشتملت الجلسة الثالثة على ورقة 

تها كل من : الدكتورة منيرة العبدان "تجربة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في النشر العلمي املتميز" قدم

والدكتورة سناء زارع والدكتورة سهام العيس ى . وفي الجلسة الرابعة قدم أستاذ الطفولة املبكرة والتربية االبتدائية 

املشارك بجامعة األميرة نورة الدكتور رمزي هارون ورقة بعنوان "ماذا بعد ملتقى التميز في النشر العلمي تطلعات 

" . وفي ختام امللتقى سلمت معالي مديرة الجامعة الدروع على املشاركين والرعاة ، لتفتتح املعرض وتوصيات

 املصاحب للملتقى الذي ضم أجنحة لشركات طبية ومراكز تجميل.
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طالبات يف كلية العلوم جبامعة األمرية نورة يفزن جبوائز حبثية يف لقاء  3
 الطالبات

طالبات من كلية العلوم بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بجوائز مقابل عرض وبحثين خالل لقاء  3فازت 

ث نالت طالبة قسم الكيمياء حسناء الهاجري لطالبات كلية العلوم واملشاركات في املؤتمر الطالبي العلمي ، حي

جائزة ضمن مسابقة أفضل عرض تقديمي ، أما طالبة األحياء تماضر محمد الشايع حصلت على املركز األول لبحثها 

وطالبة األحياء فدوى فهد بن باز على املركز الثاني . وأوضحت منسقة املؤتمر الطالبي بكلية العلوم الدكتورة 

ن املشاركات البحثية حكمتها لجان التحكيم في األقسام التعليمية لتدخل املنافسة في اللقاء الثاني موض ي العتيبي أ

، وأن الطالبات خضعن لبعض الدورات التدريبية في اإللقاء وتقديم العروض التقديمية املصاحبة لألبحاث ، وكان 

الدراسات العليا، تالها مشاركات طالبات اللقاء قد ابتدأ باملشاركات في محور األبحاث العلمية من طالبات 

البكالوريوس في ذات املحور إلى جانب محور االبتكار وريادة األعمال ومحور الخدمة املجتمعية . ولفتت عميدة 

 املسئولين بوزارة التعليم 
َ
الكلية الدكتورة أريج الغرير إلى دالالت اهتمام والة األمر حفظهم هللا بالتعليم وحث

مستوى البحث العلمي في الجامعات السعودية ، مشيرة إلى تبني جامعة األميرة نورة لفكرة إقامة املؤتمرات لالرتقاء ب

الطالبية على مستوى الجامعة لقيادة الطالبات إلى اإلبداع واالبتكار، مؤكدة على حرص كلية العلوم على التنافس 

بداع(، والذي يهدف إلى تهيئة بيئة جامعية بحثية في هذا املجال عبر إطالقها فعاليات ملتقى )طريقك نحو اإل 

مناسبة للطالبات لإلسهام في دعمهن وتنمية قدراتهن البحثية وفق أسس سليمة في مختلف التخصصات . من 

طالبات في كلية طب األسنان بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في "امللتقى العلمي الثامن  6جانب آخر شاركت 

من طالبات طب األسنان من  1000سنان " في جامعة القصيم ضمن حضور طالبي كثيف شمل لطالبات طب األ 

 من عدة دول بمختلف تخصصات طب األسنان ومن  16مختلف كليات األسنان باململكة ، إلى جانب 
ً
 16متحدثا

فاطمة العيط، جامعة حكومية وأهلية . وجسدت طالبات كلية طب األسنان بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن )

يارا الرميح، لمى اللحيمي، سوزان الزهراني، نوف آل فراج وساره البلوي( بعرض ملصق علمي عن )مقارنة في عملية 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1463220
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الكشف عن تسوس األسنان(، وورش عمل علمية اجتماعية ، ويأتي ذلك على خلفية استهداف امللتقى لكافة طلبة 

 وريوس والدراسات العليا وأطباء االمتياز.طب األسنان في مناطق اململكة من مرحلة البكال

 م  2015 فبراير 3-هـ  1437ربيع الثاني  24 األربعاء

 ملتقى عن دور املرأة يف العالقات العامة واإلعالم يف املؤسسات اخلريية
ة بجمعية األطفال املعوقين اليوم ملتقى دور املرأة في العالقات العامة واإلعالم في أقامت لجنة األسرة العام

املؤسسات الخيرية بحضور جمع من الجهات واملهتمات بالعالقات العامة والعمل الخيري )الجمعية الوطنية لحقوق 

ة ، طالبات من جامعة اإلمام ، اإلنسان ، وهيئة الهالل األحمر السعودي ، وعمادة وطالبات من جامعة األميرة نور 

وجمعية زهرة ، وجمعية بنيان ،جمعية مودة ، ومركز والدة األمير فيصل بن فهد للتوحد ، وجمعية اسر التوحد ، 

وجمعية اإلعاقة الحركية ، وجمعية دسكا ، وجمعية حماية املستهلك ،و مؤسسة أمل الخيرية (، وذلك بقاعة األمير 

ية. وأوضحت عضو مجلس اإلدارة رئيسة لجنة األسرة العامة بالجمعية الدكتورة فوزية تركي السديري بمقر الجمع

بنت حسن اخضر أن امللتقى يهدف إلى تعزيز دور القطاع النسائي في رسالة العالقات العامة بالجمعيات الخيرية 

ن القطاع النسائي في وتعزيز الصورة االيجابية ملؤسسات العمل الخيري، إلى جانب بناء جسور من التكامل بي

الجمعيات الخيرية وشرائح املجتمع . وشمل امللتقى عددا من املحاور، حيث تحدثت عروبة بنت عبدهللا املنيف عن 

ضعف الوعي املجتمعي وأهمية العالقات العامة، ثم تحدثت ملياء بنت حمدان العنزي عن ندرة الكوادر املتخصصة 

تكلمت نورة بنت حثالن العتيبي عن توظيف التقنيات الحديثة في مجال  في العالقات العامة النسائية ، فيما

العالقات العامة ، تلتها أسراء بنت عبدالعزيز الزايد من خالل محور طرق االستفادة من الوسائل اإلعالمية الحديثة 

تفاعل مع الجمعيات في تعزيز العالقات العامة ،ثم ألقت أسمهان بنت علي الغامدي محورها حول دور اإلعالم في ال

 الخيرية والعالقات العامة بين العالقة واإلعالم . ثم عرضت حلقة نقاش تبعها تكريم املشاركات في امللتقى .
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 م  2015 فبراير 4-هـ  1437ربيع الثاني  25 الخميس

مع جبامعة األمرية نورة تعقد ثالث شراكات خارجية للتميز يف كلية اجملت
 الربامج واملخرجات األكادميية

وقعت كلية املجتمع بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ثالث شراكات خارجية مع كل من جامعات هيوستن 

تحدة األمريكية، التي احتلت مؤخرا وفالنسيا، إلى جانب توقيعها عقد مع كلية فالنسيا بوالية فلوريدا بالواليات امل

كلية مجتمع في الواليات املتحدة( . ويأتي ذلك ضمن توجه الجامعة لعقد شراكات مع  1200املركز الرابع بين 

جامعات عاملية عريقة لها خبرة في مجال بناء املناهج والخطط الدراسية والتميز في البرامج واملخرجات األكاديمية، 

املجتمع أن تكون نموذجا متميزا لكليات املجتمع في اململكة العربية السعودية، في الوقت الذي حيث تستهدف كلية 

طالبة. وأوضحت عميدة كلية املجتمع الدكتورة نورة القضيب، أن الكلية تهدف  3000تخدم الكلية اآلن ما يقارب 

ع مستوى تعليم املرأة لتوفير أفضل من خالل خططها اإلستراتيجية الطموحة إلى تحقيق أهداف بعيدة املدى، ورف

الفرص الوظيفية لها، وفتح مجاالت جديدة للعمل أمامها لتشارك في البناء و التطوير ودفع عجلة التنمية في 

الوطن، مؤكدة تطلع الكلية إلى تضافر الجهود من الجميع في دعم املساعي الرامية إلى تحقيق تطلعات قيادة الوطن 

ارة كلية املجتمع ليكون لها دور مجتمعي متميز وتنافس بمخرجاتها في سوق العمل. وأبانت بالعمل على تأسيس وإد

هـ وتقدم مجموعة من البرامج األكاديمية في قسميها )العلوم اإلدارية، 1433أن كلية املجتمع تأسست في عام 

لية فالنسيا أثناء انعقاد "املعرض و والحاسب اآللي، وتقنية املعلومات(، الفتة إلى أنه جرى إبرام العقد الثاني مع ك

املؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته الخامسة" في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات واملعارض للبرنامجين 

األكاديميين الجديدين لكلية املجتمع: برنامج تقنية املعلومات وبرنامج املحاسبة، وتم اعتماد وافتتاح البرامج 

هـ، وتتضمن أقسام الكلية املسارات اآلتية: قسم 1437/ 1436الدراس ي الثاني للعام الدراس ي الجديدة في الفصل 

العلوم اإلدارية )إدارة األعمال، إدارة املكاتب، التسويق واملبيعات، املحاسبة(، وقسم الحاسب اآللي وتقنية 

الرابع للطالبة التعرض للخبرة  املعلومات )البرمجة، تصميم الويب، تقنية املعلومات(، حيث يتاح في املستوى 

العملية وذلك من خالل مقرر التدريب التعاوني الذي يمكن الطالبة من تطبيق ما تعلمته من مهارات و معارف في 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1463461
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ساعة، أو يتاح للطالبة دراسة مقرر املشاريع التعاونية الذي يشجع الطالبات على  260الكلية وتغطي فترة التدريب 

 ل إعداد مشاريع متكاملة و مراعية املعايير املتبعة في ريادة األعمال. وأشارت القضيب إلى أن ريادة األعمال من خال

الكلية استحدثت نادي "مشروعي الصغير"، الذي يهدف إلى توسيع مدارك الطالبات للحصول على املعارف، وزيادة 

فرصة ملزاولة األنشطة املتوافقة مع الخبرات العلمية والعملية، وتعودهم على املشاركة االجتماعية، ومنحهم ال

ميولهم ومواهبهم، وبدوره يحتضن تلك املواهب، ويدعمهم عن طريق الدورات التدريبية الالزمة للبدء في مرحلة 

 العمل، ودعمهم للمشاركة بجميع فعاليات الجامعة من خالل األنشطة الطالبية بالكلية. 
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 م  2015 فبراير 5-هـ  1437 ربيع الثاني 26 الجمعة

 جامعة األمرية نورة تدشن موقع نادي العربية

 
(، 2دشنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس موقع )نادي العربية(، ضمن فعاليات ملتقى )العربية عاملنا

اطقات بغير العربية على مهارات فهم املقروء وفهم املسموع للمستوى املبتدئ، واملعرض املصاحب الذي لتدريب الن

نظمه معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها، وذلك على مسرح كلية املجتمع باملدينة الجامعية. وأوضحت 

ى املض ي بعلوم اللغة العربية، لتتواكب مع العصر مديرة املعهد الدكتورة نوال الثنيان في كلمتها أن الهدف من امللتق

الرقمي املتسارع، وتعزيز الفخر واالنتماء لدى الطالبات باملاض ي، وخدمة اللغة العربية لدعم مجاالت التعليم 

في التربوية والتقنية وإبراز التآلف بين علوم اللغة العربية وشتى العلوم، مشيرة إلى أن املعهد قدم عدد من املهارات 

مجال التقنية أهمها مبادرة املدينة العربية االفتراضية وموقع نادي العربية ، موجهة شكرها لكل املنظمين 

واملشاركين في امللتقى الذي افتتحته وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نادرة املعجل. وتناول املحور األول 

 
ً
 شامال

ً
 يخدم متعلمي في امللتقى عبر عدٍد من أوراق العمل عرضا

ً
 إلكترونيا

ً
 ملوقع الويب التفاعلي، بوصفه مشروعا

اللغة العربية للناطقين بغيرها، من خالل تدريبهم على مهارتي فهم املسموع واملقروء في وقت محدد ومن خالل عدة 

واستعرضت جوالت متدرجة من حيث املستوى اللغوي ويهدف إلى تعزيز التعلم الذاتي للعربية للناطقين بغيرها. 

إحدى أوراق العمل املقدمة في هذا املحور )التطبيقات اإللكترونية في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.. 

(، وأبرز الصعوبات التي واجهها متعلمو العربية بعد إنهاء املرحلة األولى من تعلم 
ً
تطبيق ملون النصوص أنموذجا

مٍل أخرى )التطورات التقنية الحديثة في مجال تعليم العربية للناطقين القراءة والكتابة، فيما تطرقت ورقة ع

بغيرها أدوات بناء املعاجم ملتعلمي اللغة(، وتناولت مجموعة من األمثلة للوسائل واألدوات اللغوية والحاسوبية التي 

عنوان )عرض املواقف يستخدمها املختصون في بناء املعاجم الحديثة. وبدأ املحور الثاني للملتقى بورقة عمل ب

التربوية والتعليمية في سلسلة العربية بين يديك(، وسلطت الضوء على أهمية الكتاب كأحد أركان العملية التعليمية 

والعناية به، ثم ورقة بعنوان )التعلم باملشاريع "مشروع مملكة الفصاحة أنموذجا"(، وتناولت أنواع وطرق التدريس 

التعليم في الحياة املعاصرة وتتمثل مهارات عقلية واجتماعية وحركية ومعرفية الحديثة، تبعا لنظرة عملية 

وإدراكية، إلى جانب التعلم باملشاريع بوصفه من أبرز الطرق وأنجحها كونها تناسب جميع الفئات واألعمار لتنوع 

حضور ثم بالتوصيات التي طرقها وأساليبها من الكتابة والتأليف والتحدث. واختتم امللتقى بمناقشات وأسئلة مع ال

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1463952
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، واستثمار 
ً
 ودوليا

ً
جاء في مقدمتها التنويه بجهود حكومة اململكة فيما يتعلق بالعناية باللغة العربية وخدمتها محليا

التقنية في تبني مشروع عالمي يهدف إلى إنشاء اختبار لقياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية لدى الناطقين بغير 

الحد األدنى لهذا االختبار ليكون مطلبا للتسجيل في برامج البكالوريوس أو الدراسات العليا  العربية، ويعتمد

املقدمة باللغة العربية في الجامعات العربية. واشتملت التوصيات على ضرورة تكوين لجنة دائمة لتطوير موقع 

الجتماعية املختلفة، حث أعضاء نادي العربية وذلك لتحديث املحتوى بشكل مستمر ونشر املوقع على الشبكات ا

الهيئة التعليمية في معاهد تعليم اللغة العربية على ضرورة االستعانة بتطبيقات إلكترونية متنوعة داعمة وإثرائية 

تنسجم مع الحاجات التعليمية ملتعلمي اللغة العربية النطاقين بغيرها، ودعم وتمويل مشروعات وتطبيقات تعليم 

قين بغيرها، وتمكين طالبات معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها من استخدام تطبيق اللغة العربية للناط

ملون النصوص الحاسوبي ملا له من أهمية في زيادة فهم النصوص العربية وسرعة تحليلها، أن تتبنى جامعة األميرة 

الحاسب واملعلومات بحيث يتم عقد  نورة مشروعا مشتركا بين معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها وكلية

شراكة داخلية بينهما لتصميم برامج حاسوبية ، ودعوة الباحثين و الباحثات إلى استثمار التقنية في مجال البحث 

العلمي لبناء املعاجم الحديثة بهدف صناعة معجم حديث ملتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها وفق أحدث 

 التطورات الحديثة.
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 م  2015 فبراير 7-هـ  1437ربيع الثاني  28 األحد

عن األسرة  30جامعة األمرية نورة تشارك يف استضافة ندوات للجنادرية 
 والتطرف

ندوات تابعة للفعاليات الثقافية للمهرجان الوطني  3 تشارك جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في استضافة

ضمن دور الجامعة ومسؤوليتها الوطنية  غد،خالل يومي غد وبعد  (،30 )الجنادريةبالتعاون  والثقافة،للتراث 

وتشكل الوطنية األسرة والتطرف محورا يقود الندوات ضمن  التنمية.والثقافية واالجتماعية في اإلسهام بحركة 

ودور  التقنية،وتحديات ثقافة  واألسرة،األسرة وتعزيز االنتماء الوطني لدى األجيال  في.حيث تتمثل  ها،موضوعات

الدكتورة نوال العيد والدكتورة نورة العجالن والدكتورة  من.وستقدم كل  والتطرف.األسرة في الحد من االنحراف 

وتدير الجلسة عائشة  والتطرف(،لحد من االنحراف األسرة في ا )دور والكاتبة سكينة املشخص ندوة  الرشيد،بنية 

حجازي ، فيما ندوة اليوم الثاني عن ) األسرة وتعزيز االنتماء الوطني لدى األجيال ( ، وتدير جلستها الدكتورة سهام 

ر والكاتبة اإلعالمية كوث شاهين،والدكتورة عزة  التميمي،العبودي ، وتشارك في النقاش كال من .. الدكتورة نوف 

والدكتورة أمل الطعيمي،  العبيكان،للدكتورة ريم  التقنية(وتحديات ثقافة  )األسرةكما يعقبها ندوة عن  األربش.

 السيف.وتدير جلسة الندوة نادية  اليافي،والدكتورة وفاء 
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 م  2015 فبراير 9-هـ  1437ربيع الثاني  30 الثالثاء

ندوات يف جامعة األمرية نورة عن " أهمية تعزيز اهلوية الوطنية لدى 
م االنتماء

َ
 " النشء وتنمية قِي

توحدت دعوات األكاديميات والباحثات خالل ندوات اليوم الثاني للفعاليات الثقافية للمهرجان الوطني للتراث 

التي استضافتها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم إلى أهمية تعزيز الهوية الوطنية  30والثقافية الجنادرية 

  لدى النشء وتنمية ِقَيم االنتماء والوالء لدى أفرادها.

وأوضحت أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر املساعد بجامعة طيبة الدكتورة عزة شاهين في دراستها أهمية دور 

الوطنية واملواطنة في نفوس أطفالها وغرس السلوكيات واملمارسات العملية الدالة على حب األسرة في تنمية روح 

 إلى تعزيز الثقافة اإلسالمية كأساس لبناء الهوية 
ً
الوطن واالنتماء له والتفاعل بشكل إيجابي مع املجتمع، داعية

  ا.واالنتماء الوطني، واالنتماء إلى اإلسالم ديًنا وثقافة، ومشروًعا حضاري  

من جهتها دعت الكاتبة اإلعالمية كوثر األربش الشباب إلى معرفة كيف تكونت وحدة الوطن املبنية على العقيدة 

اإلسالمية والوحدة العربية اإلسالمية ، مستعرضة نماذج لشباب وبنات سعوديين برزوا ونجحوا في ميادين مختلفة 

 من الطائفية التي تهدد 
ً
  األمن الوطني كما حدث في العراق وسوريا واليمن ولبنان .ووحدهم اسم الوطن، محذرة

وبينت األستاذ املشارك بجامعة سلمان الدكتورة نوف التميمي أهمية تعزيز الثقافة الوطنية وبث الوعي بتاريخ 

از به الوطن وإنجازاته وأهميته الجغرافية واالقتصادية ، والعمل على تعزيز شعور الشباب باالنتماء للوطن واالعتز 

  والتحلي بأخالقيات املواطن الواعي ، واالستعداد للدفاع عنه بالقلم واللسان والسالح .

وجاءت الندوة الثانية بعنوان " األسرة وتحديات ثقافة التقنية دعت فيها املحاضر بجامعة امللك سعود الدكتورة 

مي وأهمية دور األسرة في التعامل اإليجابي مع ريم العبيكان إلى ضرورة توّجه الجيل الجديد نحو إنتاج املحتوى الرق

  ثقافة التقنية.

وأوضحت الدكتورة وفاء اليافي من كلية االقتصاد واإلدارة بجامعة امللك عبد العزيز أن الوسائل التقنية الحديثة 

 األسر إلى توجيه أبنائهم وإرشادهم لالستخدام األمثل لوسائل التقنية الحد
ً
يثة، واستغاللها سالح ذو حدين ، داعية

  فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة .

 بالتفصيل تحديات االستخدام االستهالكي السلبي ، 
ً
وحذرت أمل الطعيمي من تحديات ثقافة التقنية متناولة

 وضعف املسؤولية الفردية والجماعية .
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 م  2015 فبراير 9-هـ  1437ربيع الثاني  30 الثالثاء

أكادمييات وباحثات يؤكدن أهمية تعزيز دور األسرة واحلوار للحد من 

 االحنراف والتطرف

دعت أكاديميات وباحثات بتعزيز دور األسرة في الحد من االنحراف والتطرف ، ضمن مشاركة جامعة األميرة نورة 

( ، خالل ندوة  30استضافة ندوات ثقافية للمهرجان الوطني للتراث والثقافة ) الجنادرية  بنت عبدالرحمن ، في

أقيمت أمس بعنوان ) دور األسرة في الحد من االنحراف والتطرف ( ، التي أدارتها عائشة حجازي ، في إطار دور 

  ة .الجامعة ومسؤوليتها الوطنية والثقافية واالجتماعية في اإلسهام بحركة التنمي

وطرحت أستاذة الجغرافيا االقتصادية بجامعة األميرة نورة الدكتورة نورة العجالن برنامجا لحماية الشباب من 

االنحراف من خالل ورقتها البحثية ) من يختطف األبناء ودور األسرة واملجتمع ( ، مؤكدة أهمية التركيز على تعزيز 

مجتمعيا ، وإشراف الوالدين الكافي ، وإشراك األقران في الوقاية من الهوية في سن املراهقة ، بفهمه وقبوله نفسيا و 

  املخاطر، ودمج الشباب في األنشطة االجتماعية .

فيما قدمت أستاذة السنة في جامعة األميرة نورة الدكتورة نوال العيد برنامجين علمي وعملي ملكافحة التطرف ، 

اعية إلى تدبر القرآن الكريم ، ومساندته بمشروع علمي ملكافحة وأن العلم الشرعي قائما على الكتاب والسنة ، د

الشبهات على يد العلماء الربانيين ، مع االلتفات الجاد للشباب والدعوة لالجتماع ونبذ الفرقة واالختالف والتوعية 

دة للتطرف القائم على املنهج ال
ّ
حرفي في فهم بخطرها ، مشددة على ضرورة البحث وراء األسباب الحقيقية املول

 النصوص ، مع التشكيك في السنة، و في العلماء .

من جانبها حذرت عميدة مركز الدراسات الجامعية للبنات في جامعة امللك سعود الدكتورة بنية الرشيد من عوامل 

رؤى تطرف وغلو الشباب ، ومن التغيرات االجتماعية واالقتصادية املتالحقة التي يمر بها املجتمع، موصية بوضع 

واضحة لصناع القرار لتفعيلها ، وتكثيف البرامج اإلعالمية التي تظهر في السلوك والتواصل واألخالق ، ووقوف 

  املجتمع وقفة رجل واحد تتكاتف فيه جهود الجميع ملواجهة األفكار الضالة واملنحرفة .

سري ، وتأثيرها في تشكيل ونبهت الكاتبة املهتمة بالقضايا الحقوقية سكينة املشخص من فجوة الحوار األ 
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الشخصية السلبية للناشئة ، موصية في دراستها ) فجوة الحوار األسري وتأثيرها في تشكيل الشخصية السلبية 

للناشئة ( بضرورة امتالك األسر للوعي االجتماعي والسلوكي التربوي عبر استخدام الحوار ملعالجة مشاكل األبناء ، 

تستهدف التركيز على الحوار كوسيلة لحماية الناشئة من عوامل االختراق الفكري وإطالق منظومة عمل اجتماعية 

والعقلي في ظل دخولهم إلى العالم االفتراض ي من خالل املواقع االجتماعية وتعرفهم على أصدقاء يستهدفون 

التربوي لألسر  اصطيادهم واستقطابهم إلى أفكار سلبية ، مع تأسيس مراكز أسرية داخل األحياء ملتابعة املنهج

ومساعدتها في حل مشكالتها والبقاء قريبا منها ملتابعة أي تطورات سلبية أو متغيرات في فكر أبنائها ومعالجتها بمنهج 

 علمي مستمر .
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 م  2015 يناير 14-هـ  1437ربيع الثاني  4 الخميس   

 بعد عضويتها في مجلس الشورى.. دخلت المجالس البلدية

 املرأة ترسم موقعها على اخلارطة الوطنية يف عهد سلمان احلزم

 

العديد من املجاالت فتحت للمرأة بعدما كانت محصورة في مجال التعليم لتدخل بعدها مجلس الشورى     

ارج، واستمرت تباشير الخير بقدوم عهد خادم وتشارك في االنتخابات البلدية وتبتعث للدراسات العليا في الخ

الذي تشرب الحكم ونهل من العلوم والثقافة ما جعله عادال بين  -حفظه هللا -الحرمين الشريفين امللك سلمان 

أبنائه ذكورا وإناثا وداعما لهم، لتدخل املرأة قصر اليمامة معزية ومبايعة له ومواصلة دورها الذي يلقى اهتماما 

 القيادة لم يتوقف. وعطاء من 

بدعم املرأة ومسيرتها التنموية في شتى  -حفظه هللا-سلمان الحزم والعزم واألوامر التاريخية والخير حيث حرص 

املجاالت ودفع عجلة تطورها في املجتمع، لتتبوأ مناصب قيادية عديدة أولها املشاركة في املجلس البلدي في دورته 

 بتت بجدارتها استحقاقه. الثالثة كمرشحة وناخبة والذي أث

 تواجد في اللقاءات الوطنية 

مؤكدة حرص خادم الحرمين على وجود املرأة في البيعة  -عضو مجلس شورى -في البداية تتحدث د. لبنى االنصاري 

، لتكون بعدها موجودة في جميع اللقاءات الوطنية املهمة كاللقاء 
ً
فبايعته عضوات الشورى وتم بث ذلك إعالميا

ل الذي طرح فيه سياسة الدولة فور توليه مقاليد الحكم ثم اللقاء مع القيادات الصحية واللقاء مع اإلعالميين األو 

والكتاب واملثقفين وغيرها من اللقاءات، توجهت خطاباته لتكون ألبنائه وبناته لألخوة واألخوات، وللمواطنين 

 بذلك على دور هاتين الفئتين في تنمية
ً
املجتمع، كما تشرفت عضوات الشورى والقيادات  واملواطنات مؤكدا

النسوية العليا بدعوتهن إلى حضور افتتاح وختام االحتفاليات الخليجية والعربية املهمة كالقمة الرابعة للدول 

http://www.alriyadh.com/1119252
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العربية ودول أمريكا الجنوبية في محرم )نوفمبر( املاض ي وكذلك القمة الخليجية السادسة والثالثين في صفر 

اض ي، وفي هذا التأكيد على مشاركة املرأة في مثل هذه األحداث الوطنية والدولية رسالة أخرى جميلة، )ديسمبر( امل

ولعل الحدث األبرز في عهد خادم الحرمين امللك سلمان أيده هللا هو مشاركة املرأة في الدورة الثالثة في االنتخابات 

ر في مستويات عليا تنفيذية بعد مشاركتها في الجانب البلدية، وفي هذا تأكيد على مشاركة املرأة في صنع القرا

التنظيمي )التشريعي( في مجلس الشورى، مضيفة لقد أصبحت املرأة بالفعل ناخبة ومنتخبة فكانت هناك حوالي 

سيدة بمقعد في املجالس البلدية، لقد كانت هذه  20يزيد على ألف مرشحة وفازت  ألف ناخبة مسجلة وما130

يلة وقد شاركُت وعدد من األخوات عضوات الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في مراقبة هذه تجربة فريدة وجم

 للصدر، خالصة القول، أكدت سياسة 
ً
االنتخابات، فكان أداء النساء القائمات على العملية االنتخابية مثلجا

قوة في جميع مجاالت العمل سلمان الحزم بأنه ال مجال ألن تكون املرأة طاقة معطلة في عهده فاملرأة موجودة ب

 
ً
ومستوياته وشريكة فاعلة وناجحة ومكتسباتها آخذة في االزدياد ودورها في دعم نهضة مجتمعها أصبح أكثر وضوحا

 ومحل إشادة الجميع ومثار إعجابهم وكلي تفاؤل بأن غد املرأة القادم في عهد خادم الحرمين سيكون أفضل وأجمل. 

 انجازات ال تقاس بزمن 

في ذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين  -أستاذ الفيزياء النووية وعضو مجلس الشورى-د. فردوس الصالح  تضيف

امللك سلمان بن عبدالعزيز.. سلمان العزم والحزم و مع انه لم يمر إال عام واحد على توليه الحكم فان اإلنجازات 

ظرنا فقط ملا حظيت به املرأة في عهده حفظه هللا ال يقاس بالزمن، ولو ن فاإلنجازاكبر وأكثر من ان تعد وتحصر 

فقد أعطيت الفرصة في الترشيح واالنتخابات البلدية وهلل الحمد واملنة أبلت بالء حسنا بتوفيق من هللا ثم بدعم من 

والة امرنا، وبتوجيه من امللك شاركت املرأة في ورشة برنامج التحول الوطني بجانب الرجل في ابداء مرئياتها 

قترحاتها، وفي الخطاب امللكي في افتتاح اعمال مجلس الشورى هذا العام وجه امللك حفظه هللا الحديث لألعضاء وم

كافة نساء ورجاال فذكر )اخواني واخواتي( احدى عشرة مرة، مردفة تخوض النساء تجربة وطنية جديدة في عهد 

بأهمية دورها  -رعاه هللا-زيز، للمرأة إيماًنا منه ، ويأتي دعم امللك سلمان بن عبدالع -حفظه هللا-خادم الحرمين 

التكاملي مع الرجل في بناء وتنمية البالد من خالل االنخراط في العمل الوطني الذي يعود بالنفع والخير على الوطن 

 واملواطنين، وذلك في إطار الضوابط الشرعية التي تحفظ لها خصوصيتها ومكانتها، وتتناسب مع طبيعتها البشرية

 لتتمكن من املشاركة املثمرة بكل فاعلية. 

بمناسبة مرور عام على البيعة تتجدد مشاعر أبناء هذا الوطن  -عضو مجلس الشورى-وتؤكد د. حنان األحمدي 

الغالي باالعتزاز بكل ما تمثله بالدنا من عزة وقوة ومكانة دولية رفيعة وبما تتمتع به من استقرار وأمان على الرغم من 

بات املحيطة بنا واألعداء املتربصين من حولنا، ونحن في هذا اليوم نحمد هللا على نعمه التي ال تعد وال االضطرا

 ملسيرة الحكم التي عاشتها اململكة العربية السعودية منذ التأسيس على 
ً
تحص ى، إذ يأتي عهد خادم الحرمين امتدادا

ولى الحكم من أبنائه من بعده والذين كانت لكل منهم يد امللك املؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ومن ت

 غير مسبوق على 
ً
بصماته التاريخية على مسيرة البناء والتنمية، وقد شهدت اململكة خالل العام املاض ي حراكا

 لرؤية امللك سلمان ومنهجه الذي طاملا عرفناه عنه؛ منهج العزم والحسم 
ً
 -حفظه هللا-مختلف األصعدة تجسيدا

توجيهاته املتوالية لتعزيز دولة املؤسسات ورفع شأن اململكة على مستوى العالم أجمع، مضيفة لقد  حيث أتت

تميزت انطالقة هذا العهد املبارك بسمات حضارية ومدنية تجسد الرؤية الطموحة للقيادة الحكيمة واملرتكزة على 

ة اململكة على الصعيد الدولي، مضيفة رغم كتاب هللا وسنة رسوله، واملكرسة لخدمة الوطن واملواطن وتعزيز رياد

 للتحديات 
ً
 مختلفا

ً
 للرؤى التنموية ومنظورا

ً
قصر الفترة الزمنية فقد ملسنا خالل العام املنصرم تجديدا
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 أذهل العالم من حولنا 
ً
االقتصادية ونقلة حقيقية في السياسة الخارجية للمملكة؛ وشهدنا حراكا إصالحيا وتطويريا

عزم وإرادة وإصرار، وفي عهد امللك سلمان املبارك واصلت املرأة مسيرتها نحو التمكين واملشاركة ملا اتسم به من 

الفاعلة بدعم من القيادة الحكيمة التي منحتها كل احترام وتقدير، والشواهد التاريخية عديدة على هذه املرحلة 

لها باعتبارها شريكا أساسيا في صنع القرار  الزاهرة التي تعيشها املرأة والتي شهدت فيها نقلة جذرية في النظرة

املجتمعي من خالل توليها املناصب القيادية وعضويتها في املجالس التشريعية والرقابية وامتالكها آلليات التعبير عن 

 من خالل منابر مخ
ً
 مؤثرا

ً
تلفة الرأي والتأثير في السياسات العامة، مشيرة الى ان املرأة في بالدنا اليوم تملك صوتا

تعبر فيها عن رأيها ومطالبها بجرأة وتشارك في صنع القرار املجتمعي وتحظى بدعم واحترام قيادة هذه الدولة مما 

يؤكد أن اآلتي أفضل بإذن هللا، وفي هذا اليوم نرسل النظر حولنا ونحمد هللا أن أنعم على بالدنا باالستقرار والرخاء 

يطة، ورغم جميع الصعاب والتحديات تظل اململكة في عهد خادم امللك واألمن واألمان وسط كل االضطرابات املح

سلمان بن عبدالعزيز أيده هللا نخلة صامدة في وجه الرياح التي تعصف من حولها محافظة على مكانتها املؤثرة في 

وية وساعية املنطقة بل وفي العالم ككل، محققة عاما بعد عام املزيد من املكاسب السياسية واالقتصادية والتنم

إلحداث تحوالت هادفة في مسيرتها لتواكب تطلعات املجتمع ورؤى قيادتنا الرشيدة في هذا اليوم نجدد البيعة ملليكنا 

 وسدد على 
ً
املفدى ونرفع ملقامه الكريم أسمى آيات التهنئة ولولي عهده األمين وولي ولي العهد حفظهم هللا جميعا

 شر.  طريق الخير خطاهم وحفظ وطننا من كل

 تسخير االمكانات 

حظيت املرأة في عهد خادم  -وكيلة قسم التربية والفنية في جامعة امللك سعود-كما تضيف د. مسعودة قربان 

باهتمام خاص على كل االصعدة وتحت قيادته املباركة سخرت الدولة  -حفظه هللا-الحرمين الشريفين امللك سلمان 

وفعالية في تعزيز املسيرة املباركة باإلضافة إلى  بإيجابيةام املرأة للمشاركة كافة االمكانات وفتحت املجال رحبا ام

تمكينها من صنع القرار داخل القطاعات التنفيذية في الوزارات واملؤسسات الحكومية، األمر الذي ساهم في إيجاد 

السعودية كافة املزايا باعتبارها ثقافة تحترم املرأة وتدرك دورها وإمكاناتها وكذلك دعمه مسيرة املرأة ومنح املرأة 

 في التنمية، مؤكدة أن املرأة ليست قوة هامشية معطلة، بل هي نصف املجتمع، 
ً
 أساسيا

ً
شريكة الرجل ومحورا

، ومعلمة، وطبيبة، وناشطة بما يتوافق مع مشروعاتنا التنموية 
ً
ودورها يتحدد على الخارطة الوطنية، أما

. وقد اولت الدولة في عهد امللك سلمان اهتماما كبيرا باملرأة لتمكينها من القيام والحضارية ومرتكزاتنا اإلسالمية

بدورها على الوجه االكمل كي تبدع وتطور وتساهم في انجاز التنمية وأثبتت ذلك وتبوأت أعلى املناصب ونهضت 

 في مختلف
ً
 ونوعا

ً
املجاالت، ونسبة تمثيلها في  باملرأة ثقافيا واجتماعيا إضافة إلى رفع مستوى مشاركة املرأة كما

مواقع اتخاذ القرار يحق للمرأة السعودية أن تفخر بالبيعة بحق فقد آمن خادم الحرمين الشريفين بدور املرأة 

الفاعل، لذا رأيناه يوليها اهتمامه ورعايته بإعطائها الفرصة للمشاركة الحقيقية والفاعلة في كافة املجاالت، وقد 

ادم الحرمين الترشح النتخابات املجالس البلدية وعضويتها، ومزاولة مهنة املحاماة والترافع دخلت املرأة في عهد خ

 أن املرأة تقلدت في عهده 
ً
كثيًرا من املناصب  -حفظه هللا-تحت قبة املحاكم والتمثيل الدولي في املؤتمرات، مبينة

ه؛ ألنه آمن بحقها في الحصول على أفضل القيادية واالجتماعية املؤثرة وفي كافة املجاالت داخل الوطن وخارج

 
ً
الفرص للعلم والعمل، كذلك فتحت أمامها أبواب العمل ومجاالته املنوعة، مع االلتزام بثوابت ديننا وقيمه، الفتة

إلى أنه من أجل هذا كله حق للمرأة السعودية أن تسعد بذكرى البيعة، بل وتجدد املبايعة، مع تحري مستقبل أكثر 

 إشراقا. 

 لبيعة في قلوبنا ا
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مساعد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي للمبادرات النوعية بجامعة -وتوضح د. ابتسام العليان 

أهمية البيعة في قلوب السعوديين بقولها: يجدد السعوديون، البيعة لخادم الحرمين الشريفين امللك  -امللك سعود

َعد السنة االولى في تاريخ توليه ملك  2016يناير 13اآلخر املوافق  سلمان بن عبدالعزيز، في الثالث من ربيع
ُ
إذ ت

البالد، عام نطلق عليه عام الحزم واألوامر امللكية التاريخية واإلنجازات والقضاء على االرهاب، عام استقرار ونماء 

تصاد العالمي، عام تمت وازدهار رغم ما يمر به العالم والدول العربية خاصة من اضطرابات وحروب وتدهور االق

خالله منذ تولي امللك سلمان مقاليد الحكم إنجازات عظيمة ذات جدوى كبيرة على اململكة وشعوب املنطقة رغم 

قصر املدة، بصمته واضحة يالحظ املتابع إنجازات ومشاريع في كل املجاالت، ويرى نهضة تطويرية فائقة شملت 

تنمية املستدامة وقضايا بناء اإلنسان وتطوير قدراته ومهاراته وتوسيع جميع قطاعات الدولة، مع التركيز على ال

خياراته لالستفادة من خدمات الدولة على الوجه األكمل، من أهمها إتاحة الفرصة للجيل الثاني في االسرة املالكة 

أساليب املساءلة  ملمارسة الحكم، وتشكيل املجلسين )الشؤون السياسية واالمنية واالقتصادية والتنمية( وتفعيل

واملحاسبة وتبني سياسات اقتصادية طموحة والتركيز على قضية التعليم والصحة واإلسكان، وفي الساحتين 

اإلقليمية والدولية تبنى رعاه هللا القضايا العادلة والدفاع عن مبادئ السالم وحقوق اإلنسان، ومكافحة اإلرهاب 

جية حكيمة تقوم على تعزيز السالم العالمي خالل بذل العديد من والجريمة والفساد، باإلضافة إلى سياسة خار 

مساعي الصلح ومبادرات املصالحة وتحقيق التعاون الدولي واإلسهام في دعم الشعوب النامية وفي مد يد العون من 

وا خالل مركز امللك سلمان لإلغاثة العاملية، مضيفة ملك ُعرف بحبه لشعبه ووطنه ومواطنيه أخلص لهم فأخلص

، تمثل هذا بالوقفة املخلصة من أبناء هذا الشعب في زمن األحداث من حولنا ونحمد هللا على هذه 
ً
 وتقديرا

ً
له حبا

 اللحمة الوطنية بين القائد وشعبه. 

 وألول مرة في تاريخ اململكة في 
ً
واضافت لو رجعنا بالذاكرة عاما كامال وفي نفس اليوم نجد أن املرأة تشارك رسميا

امللكي بالبيعة. تبايع ملك اململكة العربية السعودية حاملة معها صوت كل مواطنة سعودية تحب وطنها  الديوان

 عن تقدير والة االمر في  الخطوةوتسعى ألن يشكل االستقرار واألمن و األمان أهم ركائزه، وهذه 
ً
 صادقا

ً
كانت تعبيرا

ع بما يتناسب مع شريعة االسالم وثقافة املجتمع، وهذه اململكة للمرأة السعودية وفي تمكينها وتعزيزها في املجتم

مرارا عن املرأة السعودية، ومما  -حفظه هللا-الرؤية ليست بغريبة على مليكنا ووالدنا خادم الحرمين، فقد تحدث 

حقيق مزيد ذكره "أن االسالم قد رفع منزلة املرأة وأحلها املكانة العالية، وأن املجتمع بحاجة الى مزيد من التوعية لت

 ملنطقة الرياض آنذاك شرف تخريج أول دفعة طب في اململكة 
ً
من حضور املرأة". مردفة حين كان امللك سلمان، أميرا

من النساء تشهدها اململكة، انطلقت من جامعة امللك سعود، فهو يؤمن بدور املرأة في االعمال الجادة التي تتناسب 

 ابات املجالس البلدية كناخبة ومنتخبة. وطبيعتها، واليوم املرأة تشارك في انتخ

 محور التنمية 

أن املرأة  -عضو مجلس ادارة نادي حائل االدبي مشرفة الحوار الوطني بمنطقة حائل-وتذكر الجوهرة الجميل 

نصف املجتمع النابض بالحب والحنان وهي من انجبت وأرضعت وربت النصف اآلخر، فهي مدرسة بما تحمله من 

وتعدد ادوار ميزها عن غيرها، واملرأة كانت وما زالت محور التنمية بكل ابعادها ففي عصر االجداد قدرات وملكات 

عاما دخلت املرأة ميادين التعليم بحثا  60قامت املرأة بكل االدوار االقتصادية واالجتماعية وحتى السياسية، وقبل 

وعقول وسواعد املرأة السعودية، مشيرة الى ان  ودراسة وعمال حتى اصبحت بفضل هللا جميع جامعاتنا تدار بكوادر

املرأة كانت جزءا من اهتمام امللك منذ كان اميرا للرياض يستقبل ويناقش ويباشر همومهن واحتياجاتهن كجزء غال 

من شعبه ثم تولى والية العهد فأشار وشارك وأعان. واآلن نفخر ونعتز بعهد الخير والنماء االقتصادي، عهد سلمان 
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والعزم ليكمل مسيرة العطاء وتدخل املرأة في عهده املجالس البلدية مشاركة في صياغة املنظومة املجتمعية  الحزم

ويعلن عن جائزة عاملية للمرأة تتبناها جامعة االميرة نورة. كحافز معنوي ودافع للمنافسة ولتكون السيدة 

 السعودية في الصدارة وكما كانت دوما. 

ة السعودية ناقصة الحقوق )مجحف ( وما يبث من اعالم مضلل عن حقوق املرأة وتضيف من يقول ان املرأ

السعودية انما هو سهم مسموم لتفكيك اللحمة الوطنية، كل ش يء امام املرأة السعودية متاح وهي فقط من تحدد 

نموذجا خاصة  مكانتها، بقي ان تعي املرأة السعودية دورها الوطني الحقيقي في بناء فكر واع ومتزن يجعل منها

للسيدة السعودية )عقيدة وفكرا وسلوكا(، سيدة تبني وتنتج وتشارك بوعي وعلم وقيم سعودية تميزها، سيدة تدرك 

دورها الوطني املهم في منظومة بناء الوطن و رعاية عقول الناشئة من االنحراف الفكري وقيادة شأن االسرة ضد 

 قيادة برامج التنمية للبناء والعطاء.  تيارات وصراعات قوى متناقضة وهدامة، ومن ثم

: اليوم يحتفل الوطن  -املدير التنفيذي لصندوق االميرة مضاوي بنت مساعد لتنمية املرأة-وتقول حنان السماري 

مقاليد الحكم ، في هذا  –حفظه هللا  –بالذكرى األولى لتولي خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز 

نحتفل بذكراه العزيزة على قلوبنا نرى كثيرا من اإلنجازات وقد تحققت فيستشعر من يعيش على تراب اليوم الذي 

هذا الوطن قيمة التقدم، واألمن، واالستقرار الذي ننعم فيه ، في ظل متغيرات واضطرابات دولية محيطة بنا، حيث 

دور اململكة االقتصادي في العالم من خالل القرارات الحكيمة لقائد العزة والحزم امللك سلمان ساهمت في تعزيز 

اإلصالحات االقتصادية املهمة لدعم االستثمار في مصادر الطاقة البديلة ودعم قطاع املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

بإنشاء هيئة مستقلة متخصصة، وهنا أشير الى بعض ما تحقق للمرأة في عهد قائدنا امللك سلمان بن عبد العزيز، 

ن بأول انتخابات بلدية تشارك فيها املرأة كناخبة ومرشحة، وفوز السيدات بمقاعد املجلس البلدي في فاحتفل الوط

العديد من املناطق في اململكة ما هو إال دليل على تشجيع قيادتنا الرشيدة لدعم دور املرأة كمتخذة قرار وقائدة 

 ن عبدالعزيز. ضمن بيئتها ومجتمعها، حفظك هللا والدنا وقائدنا امللك سلمان ب
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 «هي دعوة لدائرة الوعي»

 

تستوقفك تلك العبارة وتتجسد أمامك تلك الحلقة والتي يتقاطر لها البشر ليستقوا من النور، ويخيل إليك أنها     

 قادرة على التصريح بآالمها، دعوة ل
ً
عمل فني أو ملشروع ثقافي، وتفاجأ بأنها دعوة للحياة، دعوة لجعل املرأة خصوصا

 لكي ترفع ذلك الجسد بما ينخره من وجع وسرطان وأوبئة، تقدمه بال حياء وال خوف من الهجر. 

صحيحة،  بامرأةتى ال يستبدلهن الرجل يصعقك أن النساء في القرى واملناطق النائية من اململكة ُيخفين أوجاعهن ح

ستبدل دابة عاجزة عن جر عربة الحصاد أو كما تستبدل سيارة معطوبة بأخرى جديدة. 
ُ
 كما ت

ً
 تماما

 بأضخم شريط وردي بشري يشمل 
ً
فتاة سعودية، تجمعن  10000دائرة الوعي طفت على سطح االهتمامات مؤخرا

لن بأجسادهن ذلك الشريط الذي يدعو ِ
ّ
للتوعية بمرض سرطان الثدي لدي النساء، ذلك الشريط البشري  لُيشك

بصفته أضخم شريط بشري بما  2015أكتوبر  24حطم الرقم القياس ي ودخل سجل جينيس لألرقام القياسية في 

 مع الحملة العاملية للتوعية  10000يحويه من 
ً
فتاة، اجتمعن في مكان واحد وفي لحظة واحدة، وذلك تضامنا

، هذا 59و ال 20الثدي الذي ُيَعد أحد األسباب الرئيسية في وفاة النساء باململكة بين سن ال بمرض سرطان

 . KSA10وتستمر الحملة ملدة عام تحت مسمى 

 وتتساءل عمن وراء تلك املبادرة وتكتشف أنها قد قد أطلقتها جامعة نورة، برعاية األميرة ريما بنت بندر بن سلطان. 

أثار ذلك اإلنجاز حملة من التأييد واالنتقاد، فمن يقول بأن املبالغ املنفقة على تكوين  وكأي خطوة مباغتة فلقد

نفق على مكافحة املرض ذاته، وتستوقفنا فلسفة األميرة ريما التي ترد بها على ذلك 
ُ
ذلك الشريط كان األجدى ان ت

زمن". تقف أمام تلك اللحظة بلون النقد، "كسر الرقم القياس ي العالمي هو في الحقيقة مجرد رمز للحظة من ال

الورد، وأمام الرسالة اإلنقاذية التي يتضمنها، بأنه ال ضير بأن نعلن أوجاعنا، وأن أوجاعنا ال تشوهنا بقدر ما 

 تجعلنا أكثر إنسانية، وال تفرقنا بقدر ما تنجح في تقريبنا ممن نحب. 

ققه من هذه الحملة هو أن تصبح هؤالء النسوة وتضيف األميرة ريما، "لكن النشاط الفعلي الذي نريد أن نح

سفيرات للتوعية الصحية، وهن الالتي سيخرجن إلى مجتمعاتهن وينشرن رسالة الصحة الكلّية وليس  10000ال

http://www.alriyadh.com/1119810
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فقط التوعية بسرطان الثدي". ليس هذا فحسب بل إن ريع تلك املناسبة سينفق على تمويل مشاريع مكافحة 

 ة زهره باململكة. السرطان التي تقوم بها مؤسس

فتاة يتقافزن في الهواء حماسة هو بالشك وقفة في الزمن، ليس فقط في مضمار التوعية  10000ذلك الشريط من 

بمرض شرس كالسرطان وإنما التوعية بأساليب تناول املشاكل بطرق عصرية، فكرة تجميع هذا العدد من الفتيات 

ي الصيحة ضد األلم املخفي والذي يتآكل النساء خاصة في السر، من بيئات مختلفة وتوجهات مختلفة، وإشراكهن ف

فكرة أن يتحول هذا الشريط ملادة إعالمية تدخل البيوت بمختلف املدن والقرى، ويتحول اللون الوردي أو ذلك 

 إلى جنب من ا
ً
ألوجاع التكتل البشري الوردي للون إشهار إلنسانيتنا وما تحمله تلك اإلنسانية من قوى مذهلة، جنبا

الخارقة، من هنا تأتي جدوى التخطيط ملثل هذه التظاهرة، واإلنفاق عليها، ألن هذا الشريط البشري قد تحول 

 إلداة تنوير دخلت عشرات األلوف من البيوت واألذهان املعتمة. 

دعائية ذكية والتتفاجأ بردود الفعل املنتقدة ألنها تمثل التفكير النمطي، بينما يقوم العصر الحديث على آلية 

 وجبارة تنجح برمز صغير في إشعال فتيل قضايا إنسانية عظيمة. 

وال تتفاجأ أن تأتي املبادرة من األميرة ريما بنت بندر، فهي خريجة كلية فيرنون بجامعة جورج واشنطن، وابنة سفير 

، -رحمه هللا-ألمير سلطان ، وحفيدة وزير الدفاع السابق ا2005وحتى  1983اململكة في الواليات املتحدة لألعوام 

هي خريجة مدرسة عصرية في التفكير والتناول، ومن هنا تأتي حداثة الطرح وملاحته. وهذه اللغة الحديثة ليست 

-مؤسسيهاالتي هي واحدة من مجلس -أن قامت منظمة زهرة  2012جديدة على األميرة ريما فلقد سبق في عام 

 بمرض سرطان بالتنسيق
ً
الثدي تحت مسمى: رحلة النساء. الهدف: قمة أيفريست. حيث قادت  لحملة توعية أيضا

 من 
ً
عن سطح البحر، وأتممن ذلك في مدة  5364امرأة سعودية، قمن بتسلق ذلك الجبل ملعسكر بارتفاع  11فريقا

12  .
ً
 يوما

ها املرأة مع جسدها، هي محاوالت قد تبدو غريبة لكنها تحقق املطلوب منها ولفت االنتباه لرحلة املعاناة التي تخوض

 هي وقفة مع الجسد. 

 هو درس في مخاطبة الجمهور بأساليب حديثة ذكية، وال نملك إال التضامن معه. 

 

 

 

 

 

 



 

 
37 

 

 م  2015 يناير 16-هـ  1437ربيع الثاني  6 السبت   

 جرى؟كلية لينكون للبنات يف األفالج.. ماذا 

في حادثة أعادت لألذهان ما سبق أن حصل من اعتراضات ومشاكسات صاحبت بدايات تعليم املرأة السعودية، 

استطاع مجموعة من املشوشين السطحيين اغتيال آمال أكثر من مئة وأربعين طالبة في كلية لينكون بمحافظة 

أصل لها، ملجرد أنهم لم يستطيعوا استيعاب  األفالج، وذلك بما أثاروه حولها من شائعات وإرجاف وتلفيق اتهامات ال

وجود كلية أجنبية األصل في محافظتهم الصغيرة، ولم يسعهم أن يتفهموا وجود كادر تعليمي نسائي في هذه الكلية 

 من الجنسيات األجنبية. 

عليه وسلم  بينما غاب عنهم أن الحكمة ضالة املؤمن أينما وجدها فهو أحق بها، وغاب عنهم أن الرسول صلى هللا

كان يفادي بعض أسرى املشركين بفك أسرهم مقابل تعليمهم ألبناء املسلمين القراءة والكتابة. وأنه منذ فجر 

 .
ً
 أو وطنيا

ً
 على كون املعلم مسلما

ً
 اإلسالم األول إلى اليوم وتلقي التعليم ليس حكرا

 عن أن يزجوا الشكر لوالة األمر 
ً
ي املؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني على وللمسؤولين ف –حفظهم هللا  –وبدال

تيسير تلقي التعليم العصري املتطور لبناتهم في املحافظة دون الحاجة إلى عناء السفر واالغتراب في املدن الكبرى ؛ 

قابلوا ذلك باإلغراق في التشدد واالستسالم للخرافة والتعاون فيما بينهم على نقل الشائعات التي يعلمون عدم 

ها حول هذه الكلية الفتية، وبث املزاعم الباطلة عن وجود مخالفات شرعية داخل أروقتها، حتى وصلت بهم صحت

الحال إلى التعدي على سمعة وأعراض الطالبات الالتي يدرسن في هذه الكلية، وذلك في مجتمع صغير محافظ، 

والتحريش وتجييش الناس ضد )املنكر  تنتشر فيه الشائعة انتشار النار في الهشيم، وتصبح مادة دسمة للتشويش

 الوهمي( الذي صنعته عقول قلة من غائبي الوعي. 

ليس يخفى عنا ما تعرضت له جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات من هجمات منظمة حاولت تشويه 

 صورتها وقذفها بكل شنيع من مخالفات الدين والعقيدة واألخالق. 

 أتاح للكثير من ومثلها ما قيل ويقال عن بر 
ً
نامج االبتعاث الخارجي الذي يعتبر مفخرة من مفاخر الوطن، وإنجازا

شبابنا فرصة تلقي العلم واملعرفة في أعرق جامعات العالم، وأخرج لنا وللعالم إبداعات وتميز الشباب السعودي 

 الذي أصبح محل التقدير واالعتراف الدولي. 

هذا التشدد والتشغيب االجتماعي املنغلق الجاهل، لكنا اليوم ال نزال في ولو أن الدولة في كل مرة خضعت ملثل 

 أواخر صفوف األمم والدول في كل نواحي الحياة. 

حسن إال التصرف وفق قناعاتها ومستواها الفكري غير 
ُ
وال يمكن توجيه اللوم إلى هذه الفئة التي قد تكون ال ت

حكام الحالل والحرام؛ إنما يكون اللوم كل اللوم حين يقع أحد املستوعب لجوانب الخير والشر، وال العارف بأ

املسؤولين فريسة سهلة ملثل هذه األفكار، ويساهم في إقفال نافذة يصل منها الضوء والشمس والهواء إلى الناس، ال 

 من الصوت العالي الذي يصدر عن بعض أفراد االحتسا
ً
 وخوفا

ً
ب غير قناعة من املسؤول بصواب ذلك، وإنما ضعفا

 املشروع الذين ال يفقهون وال يفرقون بين ما حقه )اإلعجاب(، وما حقه )اإلنكار واالحتساب(. 

http://www.alriyadh.com/1119661
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لقد دهشت حين التقيت معالي محافظ املؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني، وعرضت عليه تذمر الكثير من 

ن للبنات، حين كشف لي معاليه عن أنه تلقى األهالي وأولياء أمور الطالبات في محافظة األفالج من إقفال كلية لينكو 

 من محافظ محافظة األفالج ينقل فيه رغبة األهالي في إغالق الكلية، ويشير إلى عدد من املخالفات 
ً
خطابا

 والسلبيات فيها!. 

 ولدهشتي سببان هما: 

 : إن محافظ األفالج ليس من صالحياته مخاطبة معالي محافظ املؤسسة العامة بمثل ه
ً
ذا الخطاب دون أوال

 الرجوع إلى إمارة منطقة الرياض التي هي مرجعه األول. 

 مثل هذا الخطاب لتقوم املؤسسة باإليعاز للكلية بأن تغلق أبوابها، ورمي 
ً
 صحيحا

ً
 قانونيا

ً
 : إنه ال يعتبر سندا

ً
ثانيا

 الطالبات في الشارع، كأننا في غابة ال قانون يحكمها!. 

للتدريب الفني والتقني في التخلي عن مسؤوليتها تجاه حماية الطالبات املتدربات في هذه لقد أهملت املؤسسة العامة 

 للمدة التي أمضينها في التدريب أكثر من سنة ستذهب سدى بال اعتبار. 
ً
 الكلية، ولم تحسب حسابا

األفالج ال يمثلهم خمسة والحقيقة املّرة التي لم يكن يعلمها معالي محافظ مؤسسة التدريب الفني والتقني، أن أهالي 

شاركوا في التوقيع على محضر لدى محافظ األفالج يتهمون فيه الكلية بما ليس فيها من  –ال صفة لهم –أشخاص 

  –مخالفات، ويطالبون باسم األهالي 
ً
 بإقفالها.  –جزافا

 ولم يكن لهم
ً
من يمثلهم بين الخمسة  أين صوت أولياء أمور الطالبات وعددهن مئة وأربعون طالبة الذي غاب تماما

 ؟ -املتطفلين  -أو الستة األشخاص 

فإن عالجها ال يكون بإقفال مشروع  –التي يؤكد األهالي عدم صحتها  –ثم وعلى فرض وجود بعض املخالفات 

 تعليمي بارز طاملا حلمت به املحافظة وأهلها. 

وم تنافس كبرى الدول في التحضر والتقدم ثم بعزيمة وحكمة والة أمرها، أصبحت الي –بفضل هللا  –إن اململكة 

والعلم، وإن ريادتنا ونجاحنا على هذا الطريق ال يمكن أن يتحققا وال أن يستمرا بمثل هذه الحادثة التي اجتمع فيها 

 )جهل املسؤول بالقانون الواجب عليه تطبيقه( و)االستسالم للنظرة املتشددة املغرقة في الجهل والتخلف(. 

ه القضية الكثير من وسائل اإلعالم والزمالء كتاب الرأي في الصحف ومن بينهم األستاذ قينان لقد تناول هذ

ه، والكاتبة مها الشهري في 2/4/1437الغامدي في مقاله )تميز البنات وملجلجو األفالج( في صحيفة الوطن بتاريخ 

ه، وقد أجاد الكاتبان في تناول 29/3/1437مقالها )وجاهة معاكسة ملستقبل التعليم( في صحيفة عكاظ بتاريخ 

 أنه ال يمكن لعدد 
ً
 فيما طرحاه، إال أنني بصفتي أحد أبناء املحافظة، أدرك تماما

ً
هذه القضية، وأتفق معهما تماما

 من خيرة أبناء املحافظة أن يقبلوا بإلحاق بناتهم بهذه الكلية لو علموا أن فيها ما يعيب الدين 
ً
مئة وأربعين رجال

 الشرف. واألخالق و 

، وملعالي محافظ املؤسسة –حفظه هللا  –ومن هذا املنبر أوجه الدعوة لصاحب السمو امللكي أمير منطقة الرياض 

العامة للتدريب الفني والتقني، أن يحفظا حقوق أبناء املحافظة من تعدي بعض املرجفين عليها، وأن يعيدا الحق 
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ع، ومحاسبة كل من تجاوز ذلك إما بالسعي لإلضرار بمصالح لنصابه، بفرض تطبيق الشريعة والقانون على الجمي

 صالحياته(، أو بالتعرض للطالبات بالقذف أو التعدي على شرفهن وسمعتهن. 
ً
 املحافظة )متجاوزا

 فبناتكم الطالبات ما زلن يؤملن إحقاق الحق في هذه القضية. 

 وآخرا. 
ً
 والحمد هلل أوال

 

 م  2015 يناير 18-ـ ه 1437ربيع الثاني  8 اإلثنين   

 تطلق اجللسات املخصصة ألعضاء اهليئة التعليمية« جامعة نورة»
أطلقت عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس األحد نظام الجلسات 

وذلك ضمن خطتها التطويرية من أجل  Blackboard One-to-One Sessionيميةاملخصصة ألعضاء الهيئة التعل

 . Blackboardرفع مستوى تفعيل أعضاء الهيئة التعليمية لنظام إدارة التعلم اإللكتروني 

 الحتياجاتهم الفردية، وبما يتناسب مع مشكالتهم 
ً
ويهدف النظام لتقديم الدعم ألعضاء الهيئة التعليمية وفقا

، ويقتض ي هذا النظام تقديم Blackboardالتي يواجهونها خالل استخدامهم لنظام إدارة التعلم اإللكتروني الخاصة 

العضو طلب جلسة مخصصة له أو مشتركة مع عضوين آخرين )على األكثر( يشاركانه نفس العقبات، شريطة أن 

خالل حضور الدورات التي تقدمها ، سواء من Blackboardيكون له أو لهم معرفة مبدئية بنظام إدارة التعلم 

 العمادة أو التفعيل املباشر له أثناء العمل. 

الجدير بالذكر أن العمادة تطلق كل فصل دورات تدريبية مركزية ألعضاء الهيئة التعليمية داخل مركز التدريب 

تفعيل الكلي واملتقن بالجامعة، وال مركزية ألعضاء الهيئة التعليمية والطالبات داخل الكليات؛ وذلك لضمان ال

 .Blackboardلنظام 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1120247
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 يحققون الذكاء الطبيعي ويحتاجون إلى طرائق وإستراتيجيات تناسبان قدراتهم

 «!يعاملسؤولية على اجلم»احتياجات ذوي صعوبات التعلم.. 

 

يعاني طالب ذوي صعوبات التعلم في املدارس عدم مناهج تناسب قدراتهم العقلية واهتماماتهم، حيث تعد     

 إلى جنب 
ً
إعاقة تعليمية دائمة تؤثر في أداء الطالب داخل املدرسة وخارجها، ما يتطلب وجود مختصين يعملون جنبا

 مع األسرة واملدرسة واملجتمع. 

البد من توفير بيئة تعليمية مناسبة للطالب، وتهيئة معلمي الصف  ل ذوي صعوبات التعلمولكي نرتقي بمستقب

وأولياء األمور، من خالل دورات تدريبية على كيفية التعامل مع الطالب ذوي الصعوبة، وكذلك تثقيفهم 

لم التربية الخاصة باالستراتيجيات املناسبة لنقل املهمات التعليمية، إضافة إلى أهمية إلزام معلم الصف ومع

، حيث سيكون 
ً
وأولياء األمور بالتعاون فيما بينهم للوصول إلى نتائج إيجابية، إلى جانب ضرورة أن يكون العالج مبكرا

 أكثر فعالية، وهو ما يؤدي إلى مساعدة الطالب على تجاوز املشكالت النفسية واالجتماعية. 

 بيئة مثيرة 

ومدربة تنمية بشرية وتعلم سريع: إن املدارس مازالت تفتقر إلى تخصص مستشارة أسرية -وقالت موض ي الشمري 

صعوبات التعلم في التعيين، رغم كثرة الخريجين والخريجات، وأن األمر يتطلب توافر تخصص صعوبات تعلم في كل 

ول، وأنه مدرسة، مطالبة وزارة التعليم بعمل اختبارات القياس لجميع الطالبات والطالب بعد الفصل الدراس ي األ 

 من خالل املقاييس يتم تصنيف الحاالت هل هي صعوبات تعلم أم تأخر دراس ي أو بطء تعلم؟، 

( للحاالت األخرى من %50( و)%50كاشفة أن نسبة صعوبات التعلم التي تدرس ضمن التربية الخاصة تشكل )

هم ذوو صعوبات التعلم  توحد وتخلف وإعاقات وغيرها، مشددة على ضرورة تثقيف املعلمين واملعلمات بمن

وكيفية التعرف إليهم، وما سماتهم وكيفية التعامل معهم وما االستراتيجيات املناسبة لهم لتصل لهم املعلومة من 

دون عناء، مشيرة إلى أن قدرات ذوي صعوبات التعلم العقلية رائعة، فهم يحققون الذكاء الطبيعي أو أكثر، وأنهم 

يات تناسبهم، وكذلك بيئة تكون ثرة ومثيرة تعزز الرغبة بالحضور للمدرسة، ذاكرة يحتاجون إلى طرائق واستراتيج

أن تشخيص حالة صعوبات التعلم ال يمكن بشكل صحيح إال بعد أن يخوض الطفل التجربة عبر االلتحاق 

 باملدرسة قبل التعلم في مستوى تمهيدي. 

http://www.alriyadh.com/1121094
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 توفير الخدمات 

 -لية التربية قسم التربية الخاصة واملتخصصة في صعوبات التعلماالستاذ املساعد بك-وعددت د. مها الشيحة 

الخدمات التي البد توافرها ألطفال ذوي االحتياجات الخاصة بشكل عام وذوي صعوبات التعلم بشكل خاص، 

وأولها: التعاون مع وزارة الصحة لتوفير الخدمات من سن مبكر للطفل وعائلته، وقد يبدأ هذا التدخل من قبل 

الطفل، وكذلك تفعيل دور االختصاصيين النفسيين واالجتماعيين في املستشفيات ورياض األطفال، إضافة  والدة

إلى التدريس باستخدام برنامج االستجابة للتدخل في جميع املراحل، إلى جانب توفير خطط انتقالية ملساعدة طالب 

 املرحلة الثانوية. 

ة تؤثر في أداء أبنائنا الطالب في املدارس وخارجها، مشددة على مضيفة أن صعوبات التعلم إعاقة تعليمية دائم

 إلى جنب مع األسرة واملدرسة واملجتمع، هذا عمل ضخم يحتاج إلى أن تكاتف 
ً
أهمية وجود مختصين يعملون جنبا

كل الجميع، مبينة أن ما نراه هو حرص ملموس من معلمات الطالب، إال أن النتائج ليست باملستوى املأمول، فال

 لتطوير هذه الخدمات من جامعات وباحثين، إال أن الجهود مبعثرة وال يوجد تنظيم وتخطيط مشترك، 
ً
يعمل جاهدا

مشيرة إلى أن أبنائنا ليسوا بحاجة إلى مزيد من املراكز بل الى تغيير جذري في نظام التعليم العام، فالتعليم العام 

الى تدريس املهارات، حيث اكساب الطالب املهارة يقوده إلى عالم  بحاجة إلى أن يتحول من تدريس املعلومة العلمية

 غير محدود من املعلومات العلمية. 

 تدخل مبكر 

وأوضحت د. مها الشيحة أن هناك بعض الحاالت لطالبات يتخرجن من املرحلة االبتدائية التي تتوافر فيها خدمات 

من دون وجود برامج، لتصبح حياتهن صعبة لعدم صعوبات تعلم عكس املدارس املتوسطة، حيث ينتقلن هناك 

تفهم املعلمات لحاجاتهم وقدراتهم وفقدانهم للدعم واملساعدة، مبينة أن التدخل املبكر ضروري لكل األطفال ذوي 

االحتياجات الخاصة، فكلما تدخلنا أبكر كان العالج أكثر فعالية، وكلما تأخرنا صعبت مساعدة الطفل لتعقد 

 عن اإلحباط الناتج عن الفشل، مشددة على ضرورة املهارات وتدا
ً
خلها مع املشكالت النفسية واالجتماعية، فضال

 تقديم الدعم واملساعدة في أسرع وقت ممكن مهما كان عمر الطفل. 

، الحظت أن املدارس في تلك املناطق تحاول توفير تعليم 
ً
وأضافت: من خالل خبرتي مع بعض املناطق الصغيرة نسبيا

لطالب املتعثرين، فاملعلم يرتبط بصلة قرابة مع أغلب الطالب وهو يحرص عليهم، لذلك نجد أن املجتمع مرن ل

 أبناءها 
ً
يتكاتف لدعم جميع أبنائه بالطرائق التي تتوافر لديه، وأن مثل هذه املجتمعات البسيطة ال تطالب غالبا

على حصول الطالب على قدر بسيط من التعليم الذين يجدون صعوبة في املدرسة بالشهادة األكاديمية، بل تحرص 

ومن ثم تدريبه على عمل ومساعدته على تكوين أسرة، وهنا ال تظهر إعاقة الفرد؛ ألنه حصل على حياة مقاربة لحياة 

أقرانه، مشيرة إلى أن صعوبات التعلم ليست مرضا بل إعاقة دائمة، وال يشمل األطفال الذين يواجهون مشكالت 

أسبابها إلى اإلعاقات البصرية أو السمعية أو الحركية أو االضطراب االنفعالي أو الحرمان البيئي أو تعليمية ترجع 

 االقتصادي أو الثقافي. 

 دورات تدريبية 
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عضو هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة صعوبات التعلم بكلية التربية جامعة األميرة -وتحدثت منال العجمي 

: إنه من املهم توفير بيئة تعليمية مناسبة للطالب ذوي صعوبات التعلم، وتهيئة معلمي قائلة -نوره بنت عبدالرحمن

الصف العادي وأولياء األمور من خالل دورات تدريبية لكيفية التعامل مع الطالب ذوي الصعوبة واالستراتيجيات 

، وأنه البد من إلزام معلم الصف املناسبة لنقل املهمات التعليمية، وذلك بالتعاون مع الجهات املهتمة بهذه الفئة

العادي ومعلم التربية الخاصة وأولياء األمور بالتعاون فيما بينهم للوصول إلى نتائج ايجابية، مضيفة أن التأخر في 

تقديم الخدمة لطالب لصعوبات التعلم والفئات األخرى من ذوي االحتياجات الخاصة ألي سبب كان سيعود ذلك 

 بنتائج سلبية عل
ً
ى الطالب، مبينة أن املدارس العادية التي وفرتها الدولة هي البيئة الطبيعية لطالب صعوبات حتما

التعلم، وأن النقص الذي يرد في بعض املناطق من قرى وهجر وغيرها يكون لعدم القدرة على توفير بيئة مناسبة ك 

 "غرفة املصادر"، فمن الطبيعي أن يكون هناك تأخر، مشيرة إلى أنه متى ما 
ً
توافرت هذه البيئات ومن ضمنها أيضا

تعاون معلم التربية الخاصة مع معلم التعليم العام من املستحيل القول إن العالج لن يكون مجديا، حتى لو كانت 

 ما، لكن سيكون هناك نتائج إيجابية، ذاكرة أن طالب 
ً
هناك فترة من دون عالج، ربما يكون التحسن بطيئا نوعا

ون نسبة ذكاء كالطالب العاديين أو املوهوبين، لكن لديهم نقص في اختيار االستراتيجيات صعوبات التعلم يملك

 املناسبة للمهمة التعليمية. 

 ليست ظاهرة 

وذكرت منال العجمي أن صعوبات التعلم ليست ظاهرة أو مشكلة صعب توفير بيئة تعليم لها، وإنما هي احتياج، 

زدياد أعداد الطالب املصنفين صعوبات تعلم، مضيفة أن بعضا منهم ال وأن بعضهم يرى خالل السنوات املاضية ا

وأن األمر راجع لسبب نمائي، وإنما هي عوامل خارجية إذا تم تغييرها  -حقيقية-يوجد لديه صعوبات تعلم أصلية 

الفتة إلى  اختفت الصعوبة، مبينة أنه ال يمكن تصنيف الطالب بصعوبات التعلم إال إذا كان السبب مشكلة نمائية،

مطالبة املختصين واملؤسسات التعليمية االستفادة من  -حقيقية-أنه من الخطأ تصنيف صعوبات التعلم أصلية 

 على الورق. 
ً
 أن تكون أبحاثا

ً
 األبحاث الخاصة بمجاالت صعوبات التعلم وتطبيقها في الواقع بدال

 فرص متكافئة 

م لطالب التربية الخاصة من ذوي االحتياجات الخاصة، قالت وحول القصور املوجود في نوعية الخدمات التي تقد

مدير برنامج تطوير التربية الخاصة في شركة تطوير للخدمات التعليمية: إن الهدف الثالث -عليا البازعي 

لإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم ينص على توفير فرص التعلم املتكافئة ونظم الدعم لجميع الطالب، الذي 

ن السياسات الداعم لذلك: تطوير أدوات علمية تحدد ذوي االحتياجات الخاصة وتصنيفهم ومدى تفوقهم، من بي

وكذلك تنمية الوعي واإلدراك وبناء السياسات وأطر العمل لدمج الطالب الذين يعانون من تحديات عقلية وبدنية 

 إلى األخذ بأنظمة الدعم  في التعليم العام، وتهيئة فرص التحاق متساوية لتعليم متكافئ ومناسب
ً
في املدارس، إضافة

املدرسية للطالب املعرضين للخطر، وتوفير فرص بديلة للتعلم مدى الحياة ملن هم خارج النظام التعليمي، أو الذين 

 لم يلتحقوا باملدارس. 

رى النائية وحول خطة الشركة القادمة لخدمة وتطوير ودعم مدارس الدمج في املدارس القاطنة في الهجر والق

 نموذج لتطبيق التعليم الشامل في املدارس والقرى والهجر وسيقدم للوزارة في مرحلة 
ً
أوضحت أنه يوجد حاليا

م، وبدأ وفق عمل تسلسلي 2014التوسع، مشيرة إلى أنه تم التوجيه بالبدء بمشروع التعليم الشامل في بداية عام 
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(، وكذلك council for exceptional children cecربين عن طريق )بدًء من دراسة الواقع وبناء الخطة وتدريب املد

بناء نماذج التعليم الشامل واألدلة التي تفعلها عن طريق فريق سعودي وأمريكي من جامعة أوريجن، إضافة إلى 

ج في مدينة مدارس تطبق النماذ 6-تدريب امليدان )الكادر التعليمي، اإلداري، اإلشرافي(، واختيار املدارس وتهيئتها 

إلى جانب توظيف مساعدي املعلمين، وتدريب الكادر التعليمي واإلشرافي في املدارس إضافة إلى ألسر،  -الرياض

 وتقديم الخدمة لألطفال في هذه املدارس. 
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 اإلعالمي« ضالريا»أشاد برعاية ولي العهد.. وثّمن دور 

مشروع وطني يتضمن سلسلة برامج لوقاية شبابنا من « نرباس»الشريف: 
 اإلدمان

 

أكد األستاذ عبداإلله بن محمد الشريف أمين عام اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات نائب مدير عام مكافحة     

« نبراس»، أن مشروع «نبراس»ية رئيس مجلس إدارة املشروع الوطني للوقاية من املخدرات املخدرات للشؤون الوقائ

 يتضمن سلسلة برامج لوقاية شبابنا من اإلدمان، وال يزال في مرحلته التعريفية. 

جاء ذلك خالل استقبال الزميل األستاذ سليمان بن تركي العصيمي رئيس التحرير املكلف، الثالثاء، األستاذ 

اإلله الشريف، والوفد املرافق الذي ضم العقيد د. سامي الحمود مدير البرامج الوقائية باملديرية العامة عبد

 ملكافحة املخدرات، واألستاذ سمير الخطيب مستشار أمانة اللجنة، ومحمد البدراني مدير العالقات العامة. 

 مشروع وطني للوقاية من املخدرات 

 أنه تم تدشينه في  «نبراس»واستعرض الشريف مشروع 
ً
ه برعاية من صاحب السمو امللكي 1436/ 8/ 6موضحا

األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية 

صناعات ملكافحة املخدرات، ويحظى بمتابعة شخصية واهتمام من سموه الكريم وبمبادرة من الشركة السعودية لل

 «. سابك«األساسية 

وقال إن املشروع يهدف إلى تثقيف املجتمع، وإكسابه املهارات الحياتية املناسبة للوقاية من آفة املخدرات، وخلق 

بيئة خالية من املخدرات، من خالل نشر ثقافة الوقاية عبر وسائل اإلعالم املختلفة، وتوفير املعلومة الصحيحة 

حصائيات، وتوظيف البرامج التدريبية ووسائل اإلعالم لتعزيز القيم اإليجابية والتشجيع واملوثقة املستندة إلى اإل 

عليها، باإلضافة إلى توحيد وتنسيق الجهود ومتابعتها بين الجهات املعنية، لتحقيق نهج وطني يحمي أبناءنا وكل فئات 

املخدرات، واملديرية العامة ملكافحة  املجتمع من آفة املخدرات، تحت إشراف مباشر من اللجنة الوطنية ملكافحة

 املخدرات. 

http://www.alriyadh.com/1121149
http://www.alriyadh.com/1121149
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ال يزال في مرحلته التعريفية التي تشمل كافة مناطق اململكة برعاية أمراء املناطق « نبراس»وأشار الشريف إلى أن 

وبحضور كبار املسؤولين واملهتمين، وشارك العنصر النسائي في املرحلة التعريفية للمشروع بإقامة ملتقيات 

 ية نسائية برعاية أحرام أمراء املناطق، ألهمية املرأة في مجال التوعية والوقاية من خطر املخدرات. تعريف

 « نبراس»وثمن الجهود اإلعالمية التي تبذلها جريدة الرياض ومبادرتها في مشروع 
ً
وتخصيصها نصف صفحة أسبوعيا

 إلى أن هذه املبادرة هي استمرار لدعمها
ً
وتعاونها املسبق مع أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة  على مدار العام، مشيرا

 املخدرات واملديرية العامة ملكافحة املخدرات في مواجهة املخدرات والوقاية منها. 

 برامج شاملة للوقاية من املخدرات 

وم نبراس، وذكر الشريف أن املشروع يضم ثمانية برامج متنوعة ومتكاملة وهي: )برنامج البيئة التعليمية، برنامج نج

، املركز «جناد»، برنامج الشبكة العاملية املعلوماتية عن املخدرات GISبرنامج األسرة والطفل، برنامج األبحاث 

، برنامج املرصد السعودي ملكافحة املخدرات، برنامج اإلعالم واإلعالم 1955« الرشيد»الوطني الستشارات اإلدمان 

 الجديد(. 

 املخدرات  الجهات الشريكة في الوقاية من

عدد من الجهات الحكومية املعنية بمكافحة املخدرات والوقاية منها كوزارة الصحة ووزارة « نبراس»يشارك في 

العمل، واملديرية العامة ملكافحة املخدرات، ومصلحة الجمارك، ووزارة الشؤون اإلسالمية، والرئاسة العامة لرعاية 

الثقافة واإلعالم، واألمن العام، ومركز امللك عبدالعزيز للحوار  الشباب، ووزارة الشؤون االجتماعية، ووزارة

الوطني، وجامعة جازان، وجامعة امللك عبدالعزيز، وجامعة اإلمام محمد بن سعود، وكذلك عدد من الجهات 

، وجريدة الرياض، وصحيفة سبق اإللكترونية، ود. ناصر الرشيد، وم. «سابك»األهلية ورجال األعمال، كشركة 

 د عبداللطيف جميل، وسعد بن عبدهللا بن غنيم. محم

 مشاركة املجتمع في مجال 

 الوقاية من املخدرات 

وأردف الشريف أن القائمين على املشروع حريصون على تفعيل دور املجتمع املدني في مكافحة املخدرات والوقاية 

مار، لإٍلسهام في هذه القضية الوطنية، منها، مما يفتح باب التطوع في املشروع في مختلف املجاالت ومختلف األع

لت ملشروع نبراس لجنتان تحكيميتان )لجنة محلية، لجنة دولية( لقياس أثر تطبيق املشروع  ِ
ّ
ك
ُ
باإلضافة إلى أنه ش

 وتطويره وتقييم مساره وفق املعايير الدولية في مجال مكافحة املخدرات والوقاية منها. 

 ات حماية األطفال من الوقوع في املخدر 

« تعزيز القيم لدى األطفال»يسعى لحماية األطفال من الوقوع في آفة املخدرات عن طريق برنامج « نبراس»وتابع أن 

الذي يهدف إلى غرس قيم إسالمية كحب هللا واإليمان باهلل، وقيم خلقية كالعدل واألمانة والصدق والتعاون وبّر 

ليك واحترام األنظمة وخدمة الوطن، لنؤسس ثروة الوطن الوالدين، كذلك ترسيخ قيم وطنية كحب الوطن وامل

 إلى أنه تم 
ً
الحقيقية وهم شبابه ورجال مستقبله الذين سيشاركون في الحفاظ على أمنه وحماية مجتمعه، الفتا
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تنفيذ برنامج تعزيز القيم لدى األطفال في مدرستين، هما مدارس الجودة األهلية بالرياض، ومدارس األجيال األهلية 

 من القيم ذات األهمية التي تسهم في حمايتهم وبناء 
ً
بحفر الباطن، ويسعى البرنامج إلكساب األطفال عددا

 فاعلين وبعيدين عن محيط املخدرات والتعاطي. 
ً
 شخصيتهم، لتجعلهم أطفاال

 اتفاقيات ومذكرات تفاهم 

جتمع ووقايته من املخدرات بشتى على حماية امل« نبراس»تعمل اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات عبر مشروع 

السبل، ومن ذلك توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات حكومية وأهلية معنية بمجال الوقاية 

والتوعية، منها: توقيع مذكرة تفاهم مع مركز جودة العلوم لالستشارات التربوية والتعليمية بهدف توعية طالب 

 املدارس وأولياء األمور وامل
ً
جتمع بأهمية العمل الوقائي وتعزيز القيم لتجنب أضرار املخدرات ورفض تعاطيها، وأيضا

توقيع مذكرة تفاهم مع مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني بهدف نشر ثقافة البعد عن ترويج وتعاطي املخدرات، 

لية بهدف توجيه رسائل سامية مع مجموعة أسرار اإلبداع الدو « نجوم نبراس الرياض ي»وكذلك توقيع عقد برنامج 

ملنع وصول املخدرات للنشء بالتعاون مع نجوم الرياضة، وتوقيع اتفاقية تعاون مع نادي النصر السعودي بهدف 

 املساهمة في القضاء على آفة املخدرات وحماية الشباب من الوقوع في مخاطرها. 

 « نبراس«برامج مستقبلية ل

، في سبع مناطق وهي املناطق املتبقة «نبراس»والتعريفية للمشروع الوطني هناك العديد من البرامج التوعوية 

ه 1437/ 5/ 6بالحملة التعريفية، إضافة إلقامة معرض توعوي عن املخدرات بمدينة األحساء الذي سيقام في 

في « اسنبر »برعاية صاحب السمو األمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ األحساء، وكذلك إقامة ملتقى تعريفي عن 

مدينة الرياض برعاية صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، في 

ه، باإلضافة إلى مذكرة تفاهم مع جامعة األميرة نورة، وجامعة دار العلوم، ومركز امللك عبدالعزيز 1437/ 5/ 7

 للحوار الوطني. 

 « نبراس»ودورها في « سابك»مبادرة شركة 

دور بارز تجاه املجتمع ضمن مسؤوليتها االجتماعية املتميزة، مما « سابك»للشركة السعودية للصناعات األساسية 

يعزز دورها كشركة وطنية تحرص على تحقيق التطلعات التوعوية والثقافية والحضارية ملجتمعها، ومن أبرز 

الذي يعنى بالتحذير وتوعية املجتمع من أخطار « أمانة حياتك»برامجها في هذا السياق برنامج فنار سابك الصحي 

املخدرات، إلى جانب مجموعة من املبادرات التوعوية التي تنفذها بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة 

 من خالله إلى توحيد الجهود وتنسيق املهام بين القطاع العام والخاص «نبراس»املخدرات ضمن مشروع 
ً
، سعيا

 لهذا الخطر الكبير الذي يتهدد شباب الوطن.  للتصدي

مليون ريال ملكافحة  300بالتعاون مع وزارة الصحة إلى إنشاء مستشفى في مدينة الرياض بتكلفة « سابك»وتسعى 

املخدرات وعالج اإلدمان، وإنشاء مركز سيطلق عليه اسم )منتصف الطريق( يهتم بإعادة تأهيل املدمنين قبل 

 منها بدور القطاع الصناعي في خدمة املجتمع وتطويره وتعزيز انخراطهم في املج
ً
تمع، وتأتي هذه املشروعات إيمانا

القدرات اإلنسانية وحماية املوارد الطبيعية، من أجل ترسيخ العالقة والشراكة بين األجهزة الحكومية والقطاع 

 لتكوين تنمية مستدامة. 
ً
 الصناعي وسعيا



 

 
47 

لصاحب السمو األمير سعود بن عبد هللا بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس إدارة شكره وتقديره « الشريف»ورفع 

عضو اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات على الدور البارز الذي تقوم به الشركة تجاه املجتمع ضمن « سابك»شركة 

 مسؤوليتها االجتماعية املتميزة، وخاصة فيما يتعلق بالبرامج الوقائية من املخدرات. 

 جال األعمال في دعم دور ر 

 برامج الوقاية من املخدرات 

مشروع الوقاية من املخدرات لها أهمية كبيرة في حفظ أبنائنا وأطفالنا من الوقوع في املمارسات الخاطئة، ومنها 

تعاطي املخدرات أو االتجار بها، من هنا تأتي أهمية دعم هذه املشروعات بكل الطرق والوسائل من منطلق 

االجتماعية، ومن أعظم وسائل املشاركة املجتمعية هي الدعم واملشاركة باألموال واإلنفاق في مجاالت املسؤولية 

الخير والتي منها مجاالت مكافحة املخدرات والوقاية منها، لحفظ أبناء الوطن من الغزو الغاشم من تجار املخدرات، 

بير وشريك رئيس ي لخدمة الوطن وحمايته وحماية فمساهمة رجال األعمال في برامج األعمال الوقائية، لها دور ك

 أبنائه. 

 « 1955»الرقم املجاني الستشارات اإلدمان 

خدمة تلقي االستشارات من خالل مركز « نبراس»أنشأت اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات عبر مشروعها الوطني 

( على مستوى 1955الرقم املجاني )لتقديم االستشارات األسرية عبر االتصال ب« الرشيد»استشارات اإلدمان 

 على مدى 
ً
 لتوجيهات سمو ولي العهد، حيث يعمل املركز حاليا

ً
 وبعد فترة سيتم العمل  14اململكة، وفقا

ً
ساعة يوميا

ساعة، لخدمة األسر التي لديها مدمن أو أكثر من ذلك، ويتلقى املركز اتصاالت من مواطنين ومقيمين  24على مدى 

 ملكة، وتتنوع ما بين طلب حاالت عالجية ونقل قسري، وما بين استشارات متنوعة. من كافة مناطق امل

وتحرص اللجنة بالشراكة مع مستشفيات األمل باململكة ومركز التأهيل النفس ي لتقديم أفضل الخدمات العالجية 

 لحماية األسر من مخاطر املدمنين. 

واملخاطر التي يرتكبها املدمن ضد أسرته بواسطة  ويعتمد املركز على عدة محاور، منها تقديم االستشارات

اختصاصيين متمرسين في عالجات اإلدمان واالستشارات العالجية والوقائية، وتوجيه األسر إلى كيفية عالج أبنائهم 

وربطهم باألطباء العاملين في مستشفيات األمل املوجودة بثالث مناطق باململكة ومركز التأهيل والعيادات النفسية 

مستشفيات الصحة املوزعة في املناطق، وكذلك ما يتعلق بأرشفة وتوثيق كل الوثائق واملعلومات، وإذا تم التأكد و 

من الحالة يتم التواصل مع إدارات مكافحة املخدرات باملناطق ليكون هناك تواصل رسمي بين املديرين بالشؤون 

رق ملكافحة املخدرات ألخذ هذا املريض من املنزل إلى الوقائية في إدارات مكافحة املخدرات في املناطق إلرسال ف

مستشفى األمل في أي منطقة يتواجد املريض بها وبسرية تامة وبشكل حضاري، وكذلك بسيارات وزي مدني بناء على 

 إلى أحد مستشفيات األمل ب
ً
عد املادة الثانية واألربعين في نظام مكافحة املخدرات، ويتم من خاللها نقل املريض قسرا

تقديم بالغ من ذويه والتنسيق بتخصيص أسرة لهؤالء املرض ى، حيث تم التنسيق مع مستشفيات األمل واللجنة 

 الوطنية ملكافحة املخدرات. 

 دور الشبكة العاملية املعلوماتية 
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 « جناد»عن املخدرات 

 مت« جناد»توفر الشبكة العاملية املعلوماتية عن املخدرات 
ً
 موسوعيا

ً
 علميا

ً
عدد اللغات )العربية، اإلنجليزية، مصدرا

 على شبكة املعلومات الدولية 
ً
، يستفيد منه بشكل رئيس ي الخبراء والباحثون «اإلنترنت»الفرنسية، األوردية(، متاحا

 ومنظمات وجهات دولية وحكومية وخاصة، وكذلك يوجه خطابه لعموم 
ً
وأصحاب االختصاص واملهتمون، أفرادا

 مختلف دول العالم.  أفراد وشرائح املجتمع في

ويتضمن موقع الشبكة كافة املعلومات والتفاصيل املتعلقة بالعقاقير املخدرة واملهلوسة، بما يشمل التعرف إلى 

أنواعها، ومصادرها في الطبيعة، وأسمائها العلمية والشائعة، وتركيبتها وخواصها الكيميائية والفيزيائية، وأماكن 

ق تهريبها وانتشارها، ومن ثم ترويجها بين فئات املجتمع وتعاطيها واإلدمان عليها، وما زراعتها، ومراحل تصنيعها، وطر 

 ينجم عن ذلك من آثار صحية ونفسية وعقلية على املتعاطين واملدمنين. 

، وتبحث في 
ً
وتلقي الشبكة الضوء على الجوانب األمنية والرقابية والتشريعية والقانونية املطبقة عامليا

 ت والخطط التي تبنتها السلطات املختصة في العديد من الدول في هذا الشأن. االستراتيجيا

ومن الناحية االجتماعية تتناول الشبكة أهم الدراسات واألبحاث واملقترحات والحلول التي تتطرق إلى آثار إدمان 

مالهم ومجتمعاتهم، املخدرات على الجوانب النفسية والسلوكية للمدمنين، وانعكاسها على عالقتهم بأسرهم وأع

 إلى ما قد يتفاقم عن ذلك من آفات اجتماعية، كانتشار الجريمة والبطالة وحاالت التفكك األسري. 
ً
 وصوال

وترصد الشبكة اآلراء والدراسات التي تتناول العواقب االقتصادية والسياسية لتهريب املخدرات وشيوع اإلدمان 

 عليها في العديد من دول العالم. 

ى استقاء محتواها العلمي واملعلوماتي بكافة تفاصيله من خالل التعاون مع أهم الخبراء واملختصين وتحرص عل

والباحثين املرموقين في هذا املجال حول العالم، كما تعمل على التنسيق وعقد الشراكات العلمية والبرامجية مع 

عاهد واملراكز البحثية ومراكز التأهيل العالجي املنظمات الدولية والحكومية والخاصة املعنية باألمر، وكذلك مع امل

 .
ً
 ذات الباع الطويل في مكافحة املخدرات عامليا
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 م  2015 يناير 23-هـ  1437ربيع الثاني  13 السبت

رات مذكرة تفاهم لدعم العمل الوقائي بني اللجنة الوطنية ملكافحة املخد
 وجامعة نورة

وقعت أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مذكرة تفاهم لإلسهام في الحد 

من انتشار تعاطي املخدرات بين أفراد املجتمع، حيث التقت رغبة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، في دعم العمل 

، من خالل املشروع الوطني للوقاية من املخدرات )نبراس(، الذي يركز على الوعي الوقائي بمجال مكافحة املخدرات

استعمال املؤثرات العقلية، وتفعيل الصحي واالجتماعي والثقافي لدى أفراد املجتمع بأضرار املخدرات وتبيان سوء 

هم العديد من املواد، سبله كإحدى الركائز األساسية لبناء املجتمعات على أسس سليمة. وتضمنت مذكرة التفا

تمثلت في التعاون بين الطرفين على الوقاية من املخدرات، باإلضافة لتقديم الدورات التدريبية للمتخصصات في 

الجامعة لزيادة فاعلية الخدمات النفسية واالجتماعية، وإجراء البحوث والدراسات العلمية املتعلقة بتعزيز 

ها والعوامل املرتبطة بها، واملتغيرات املؤثرة فيها، إضافة إلى تشجيع الهيئة الوقاية من املخدرات، واستكشاف أبعاد

التدريسية وطالبات الدراسات العليا على االهتمام بإجراء الدراسات والبحوث حول قضايا املخدرات. واشتملت 

نسوبات وطالبات الجامعة املذكرة على التعاون في تنفيذ البرامج الوقائية والتوعوية في البيئة الجامعية، ودعوة م

لإلسهام في االعمال التطوعية في مجال الوقاية من املخدرات، وإقامة فعاليات ومناشط وندوات ومؤتمرات علمية 

في مجال الوقاية من املخدرات. وقد تم االتفاق بين الطرفين على إمكانية تعديل هذه املذكرة بموجب مذكرة خطية 

ل اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات أمين عام اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، متفق عليها من قبل الطرفين. وم
َّ
ث

مساعد مدير عام مكافحة املخدرات للشؤون الوقائية رئيس مجلس إدارة املشروع الوطني للوقاية من املخدرات 

جامعة د. صالح بن "نبراس" عبداإلله بن محمد الشريف، ومثل جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وكيل ال

عبدهللا املزعل، وبحضور مستشاري ومديري اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، وعدد من وكالء ومنسوبي جامعة 

 األميرة نورة، ومندوبي املديرية العامة ملكافحة املخدرات.
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 نووية والمفاعالت.. وتشغل منصب عميدة التطوير بجامعة نورةتحمل الدكتوراه في الفيزياء ال

 د. عبري احلربي: جنحنا يف إنتاج النظائر الثقيلة والتفاعالت النووية

 
 هي تلك التي تجاوزت بإصرارها وإرادتها كافة العقبات 

ً
التي حاول املجتمع من املرأة السعودية كانت وستظل دائما

قديم أن يضعها أمامها.. امرأة كان لحضورها املحلي وقع القوة، ولحضورها العالمي وقع املفاجأة.. استطاعت أن 

 بعد واحد.. قالت بكل الطرق وبكافة 
ً
تستفيد من كل نافذة شرعت لها، ومن كل باب فتحه أمامها والة األمر واحدا

عطيت خمسة فأنتجت عشرة، أثبت جدارتي في كل موقع وأقدم دليل وطنيتي في كل الوسائل هذه أنا؛ املرأة التي أ

 محفل.. 

ابنة هذا البلد املعطاء ابنة اململكة العربية السعودية التي اعتزت ببالدها فاعتزت بها البالد وكرمها العباد وتلقى أنباء 

 صعودها القاص ي والداني بتقدير وإعجاب كبيرين.. 

واملتحدثة الرسمية والبرهان املعجز على أن أقل من مئة عام في بالد تتمتع بالحصافة والثقة  السفيرة الحقيقية

 إلى كيان ذي حضور 
ً
 مغيبا

ً
 مستضعفا

ً
واإلرادة يمكن أن تغير الظروف وتقلب املوازين وتحول املرأة التي كانت كائنا

 بة النشأة. وقوة يتحلى بالعلم ويترقى في العمل مع احتفاظه بعراقة الجذور وصال 

ضيفتنا لهذا العدد هي امرأة املهام الصعبة، تخصصت في مجال شديد الندرة حتى على مستوى الرجال، وحققت 

 عن مجال تخصصها.. كانت والتزال مصدر فخر لوطنها وعائلتها.. إنها د. 
ً
نجاحات كبيرة في مجال آخر بعيد تماما

تحمل دكتوراه في الفيزياء التجريبية النووية واملفاعالت، وتعمل عبير بنت علي إبراهيم الحربي، ولدت في الرياض و 

 عميدة للتطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وهي أم لولدين )لؤي، ومؤيد(. 

 فيزياء نووية 

http://www.alriyadh.com/1122121
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لعة بفهم الطبيعة من من املرحلة الثانوية؛ حيث كنت مو »بدأت حكاية د. عبير مع الفيزياء النووية كما تحكيها لنا: 

حولي وقررت أن أتخصص في الفيزياء في مرحلة البكالوريوس، وتخرجت بتفوق والحمد هلل، وعينت معيدة في نفس 

الكلية، أغراني بعدها تخصص الفيزياء النووية واملفاعالت والتي أصبحت في هذه األيام ضرورة للعالم املتطور 

ة البديلة ولبناء مستقبل الدول ومصادر قوتها العلمية واالقتصادية وإحدى األسس الكبرى لتوفير مصادر الطاق

 «. 2002والصناعية وغيرها، فحصلت على درجة املاجستير في الفيزياء النووية التجريبية عام 

أنجزت مشروع  2007وفي عام »ولم يتوقف شغف د. الحربي بالفيزياء النووية عند هذا الحد بل واصلت كما تقول: 

ه والذي تمثل في ابتكار تقنية جديدة إلنتاج نظير الثاليوم املشع باستخدام تقنيات نووية لعالج الجلطات الدكتورا

الدماغية وانسداد الشريان التاجي وسرطان األطفال، حصلت بعدها على زمالة فولبرايت األميركية وعملت ملدة 

 زائرا في جامعة )
ً
األميركية، وساهمت في تأسيس برنامج إنتاج النظائر ( بالواليات املتحدة Texas A&Mعامين أستاذا

 في إنتاج النظائر الثقيلة وفي التفاعالت النووية والفيزياء النووية الفلكية، وقد 
ً
الطبية املشعة، وعملت أبحاثا

 ، وكانت تجربة ثرية أضافت لي الكثير، وكرمت من الخارجية األميركية15-وصلنا بحمد هللا الكتشاف نواة الفلور 

 «. على مستوى منطقة الشرق األوسط وجنوب أفريقيا 2012ضمن برنامج النساء املتميزات في العلوم عن العام 

 عمادة التطوير 

 منصب عميدة التطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وتتحدث 
ً
تشغل د. عبير الحربي حاليا

التطوير شغف وعمليات التطوير واملشاركة بها رغم ما تلقي به من أعباء » عن هذا املنصب بكثير من االعتزاز قائلة:

ضخمة على كتف حاملها هي سداٌد لبعض من الدين لهذا الوطن الحبيب ورد جميل له ولجامعة األميرة نورة بنت 

 سألت هللا عبدالرحمن تلك املنارة النسائية الضخمة أكبر جامعة نسائية على مستوى العالم، واملنصب كان تكلي
ً
فا

 من د. مديرة الجامعة د. هدى بنت محمد العميل، أشكرها عليه وعلى توسم الخير في 
ً
العون عليه، وكان تشريفا

 «. عبير الحربي لتكون إحدى القيادات الجامعية املناضلة في سبيل التغيير

 »وتضيف: 
ً
من التأسيس لتكون اليوم بعد أربع أما ما قدمته لهذا املنصب فالكثير من الوقت والجهد واالحتراق بدءا

سنوات ما هي عليه، وأسأل هللا أن أكون قد وفقت بما قدمت لتشرق عمادة التطوير. أما عن منصب عميدة 
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التطوير وما قدم لي، فالتحديات التي يواجهها شاغل مثل هذا املنصب ستصقل وال شك شخصيته القيادية وتبني 

 «. خلفيته العلمية في مجال التطوير بما ال يتعلمه في الكتب خبراته بصورة متسارعة ومكثفة وتبني

منصبي في العمادة لم يثنني عن نشاطي »وتنفي د. الحربي حيلولة هذا املنصب دون أبحاثها في الفيزياء النووية قائلة: 

ؤلفات واألنشطة البحثي وعملي في مجال الفيزياء النووية والتي أحببتها ومازلت وسأظل، ولي عدد من األبحاث وامل

 «. العلمية وهلل الحمد، ولن أتوانى عن تقديم أي خدمات لوطني في أي مجال من مجاالت خبراتي

أعمل ضمن منظومة التطوير بجامعة األميرة نورة كأحد أهم الصروح التعليمية في اململكة، وقد قدمت »وتضيف: 

قبل القيادة العليا وهلل الحمد، وأنا على استعداد  الكثير من األفكار التطويرية والتي حظيت بالقبول والدعم من

 «. للمساهمة في أي مشروع أو توجه وطني يخدم بلدي وسأعمل فيه بامتنان وشرف يتوج رأس ي

 تنمية بشرية دولية 

مهتمة إلى جانب تخصص ي في الفيزياء »وللدكتورة عبير اهتمامات عملية أخرى في غير املجال النووي فهي كما تقول: 

ووية واملفاعالت بمجاالت التنمية البشرية والتدريب والتطوير املنظمي واستشارات تطوير األداء على مستوى الن

األفراد واملنظمات وتطوير القيادات، وقد حققنا في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من خالل العمادة قفزات 

ن خالل النجاح الكبير الذي تحققه املشروعات نوعية في هذا املجال وسمعة دولية محترمة، قطفنا نتاجها م

التطويرية والبرامج التدريبية والفعاليات التطويرية التي تنظمها العمادة، كما تمثلت في تمّيز املؤتمر الدولي للتدريب 

والتطوير الذي نظمته العمادة تحت مظلة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وحضره خبراء دوليون من كل 

 نحمد هللا عليه، وانعكس تجاوب املجتمع في الحضور الكبير الذي شهده املؤتمر، وتعمل العالم
ً
 باهرا

ً
، ونجح نجاحا

 بفرنسا، وهو من « إنسياد»الجامعة على برنامج تأهيل القيادات التنفيذية الرائدة بالتعاون مع كلية 
ً
املشهورة عامليا

، خرجنا الدفعة األو 
ً
نساء(، وهو  -لى منه وستنطلق في مارس املقبل الدفعة الثانية )رجال أهم البرامج الدولية عامليا

أحد أهم ثمرات التدريب والتطوير بالجامعة. أما على مستوى مجتمعي الصغير وهو أسرتي فأشكرهم على دعمهم 

 «. املستمر لي وشكرهم إلنجازي والذي أملحه في نظرات فخر واعتزاز في عيون أبنائي
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 إنجاز  املرأة السعودية..

 هي عمر قيام الدولة السعودية الكثير من القفزات التي يوصف بعضها  85حققت املرأة السعودية في أقل من 
ً
عاما

مما يدعو للفخر أن املرأة »بأنها فوق الخيال وهي مدعاة للفخر واالعتزاز، وكما تقول د. عبير في هذا الصدد: 

مقياس العصر، وأصبحت مخترعة وعاملة وقائدة ونائب وزير السعودية حققت قفزات هائلة في عمر زمني قصير ب

ومديرة جامعة، وعضو شورى وعضو مجالس بلدية، ويحق لها الترشح واالنتخاب، وبرزت في مجاالت إبداعية كثيرة 

علمية وثقافية وسياسية ومثلت بالدها خير تمثيل، وكل ذلك بفضل هللا ثم بفضل توجهات القيادة الحكيمة نحو 

 «. رأة السعوديةدعم امل

خاضت املرأة في بالدي رحلة كفاح طويلة في مجتمع ذكوري النزعة، قد ال يتقبل فيه الرجل بروز »وتمض ي قائلة: 

املرأة وتفوقها عليه في كثير من األحيان، ولكن األهم من نجاح املرأة على املستوى الشخص ي؛ هو نجاحها في تغيير 

 لهانظرة وفكر الرجل نحو املرأة واستطا
ً
 ومساندا

ً
 «. عت أن تجعله داعما

 على أنها إرادة 
ً
وحين سألنا د. عبير عن املرأة التنفيذية وهل هي قرار من مسؤول أم إرادة شخصية؟ أكدت فورا

شخصية في املقام األول، يدعمها قراٌر من مسؤول واٍع ذي أفق واسع آمن بقدراتها، فدعمها واتخذ القرار باختيارها 

يس ألبنائها فقط وإنما ملن يليها من موظفين وموظفات، وأنموذج لغيرها من بنات الوطن، أما من لتكون مدرسة ل

املنزويات فربما ألنهن مازلن يخضن نفس مشوار رحلة الكفاح التي أنجزتها األخريات وسيتمكن من العبور نحو 

، فالزمن لم يعد يتسع ألحاديي النظرة وضيقي األفق وا
ً
 ملستسلمين لفكر الغير. تحقيق ذواتهن قريبا

 املستقبل والعائلة 

اد أبحث عن عبير في عيون نساء هذا الوطن وأسعى لبناء غيري منهن»
ّ
بهذه العبارة تعلن د. عبير « مازلت بطموح وق

اد أبحث عن »عن رؤيتها للمستقبل، وتقول: 
ّ
واثقة بأن املستقبل مازال يحمل الكثير بتوفيق هللا، ومازلت بطموٍح وق

في عيون نساء هذا الوطن وأسعى لبناء غيري منهن، وأسعى ألن أضع لها بصمة في بناء نفسها وأسرتها الصغيرة  عبير

 «. ووطنها الكبير، وأتمنى أن يحفظني التاريخ كإحدى العالمات املضيئة في سجالته عن املرأة السعودية

 ونسأل د. الحربي: أين تضعين عائلتك في مشوارك العلمي والعملي؟ 
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لألسرة دور كبير في تنشئة اإلنسان ال ينكره أحد، وأنا نشأت في كنف أبوين متعلمين وطموحين، »وتجيبنا قائلة: 

، وضعت أمام عيني 
ً
وإخوة محبين، هناك عثرات مرت خالل املشوار لم أتوقف عندها رغم أنها كانت مؤملة أحيانا

 وسعيت وسأسعى لتحقيقه، أخلصت لحلمي فأخلص لي، وما
ً
زلت أكافح؛ فال سقف للطموح وال حد يلوح في هدفا

 «. أفق النهايات حتى اآلن

حي حلمك بالعمل وال تبيعيه بثمن بخس، فخلف »وتضيف: 
ّ
ملن لديها طموٌح وحلم أقول غذي طموحك باألمل وسل

دك كل النجاحات قصص بعضها مؤلم وبعضها مليء بالتحديات، كما أقول لكل أب أو زوج أو أخ دعمك للمرأة يزي

 وال ينقصك، ونجاحها نجاٌح لك وزيادة في األجر عند رب العاملين
ً
 «. قدرا

 اإلرهاب وجهة نظر 

االرهاب »اإلرهاب هو الشغل الشاغل للعالم من أقصاه إلى أقصاه، وللدكتورة عبير وجهة نظر فيه فهي تقول عنه: 

ردية أو حزبية أو حتى لبعض الدول التي ال دين له وال وطن، يديره مجموعة من املرتزقة الذين يحققون مصالح ف

تستخدمهم لتحقيق أجنداتها، يغررون بالشباب باسم الدين والدين منهم براء، وأفضل الطرق ملجابهتهم هي تحصين 

الوطن وشبابه وبناته من خالل البيت واملدرسة واملسجد والجامعة، وبمراقبة كل من يحرضون عليه في مواقع 

 «. ضرب بيد من حديد على دعاة الفتنةالتواصل االجتماعي وال

 د. عبير عن قرب 

 بسؤال عن 
ً
مجموعة من األسئلة السريعة نتعرف من خاللها على الدكتورة عبير الحربي من قريب ونستهلها دائما

 مثلها األعلى.. 

 سيد الخلق النبي محمد صلى هللا عليه وسلم، قدوتي أبي وأخ
ً
 ي د. محمد. تقول: مثلي األعلى هو قدوتنا جميعا

 * هل تشاهدين الدراما املحلية؟ 

 باملطلق وأؤمن بالذائقة النسبية.  -
ً
 ، وال أفضل أحدا

ً
 نعم أشاهد الفن املحلي إجماال

 * كيف تتواصلين مع صديقاتك؟ 
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أتواصل مع صديقاتي في الداخل والخارج عبر معظم وسائل االتصال الحديثة املتاحة، ولي حسابات على  -

 لها. الفيسبوك و 
ً
 مناسبا

ً
 تويتر واالنستغرام أزورها بين الفينة والفينة كل ما وجدت وقتا

؟ 
ً
 أليفا

ً
 * هل تتابعين املوضة.. تتقنين الطهي.. وهل تقتنين حيوانا

أتابع املوضة بالتأكيد، وآخذ منها ما يناسب شخصيتي قبل شكلي، وأتقن الطهي باحتراف، وليس لدي حيوان  -

 القطط التي تتسلل خلسة ملنزلي وتهرب بمجرد رؤيتي. أليف لألسف غير بعض 

 * ما هي هوايتك الشخصية البعيدة عن العمل التي تقضين فيها أي وقت فراغ؟ 

 بعد يوم العمل الشاق أللتقي فيها  -
ً
القراءة والتأليف، هم لحظاتي الخاصة وعالمي الجميل الذي أهرب إليه دوما

توفر الوقت هو من أجمل متع الحياة وأرقاها وفيه الكثير من الفوائد، كما  بنفس ي التي أحب، والسفر للمجهول إن

أن الحديث مع ابني لؤي هواية بحد ذاتها ومن أمتع أوقاتي عندي، فقد رزقه هللا الذكاء والثقافة وحكمة الشباب 

 وحسن املنطق. 

 
ً
 د. الحربي: عبير تجاوزت الكثير من املعوقات.. ولم تعرف اليأس يوما

أسرة الدكتورة عبير التقينا الكاتب واإلعالمي د. محمد علي الحربي شقيق د. عبير الذي يرى أن السمات من 

 منذ 
ً
الشخصية للدكتورة عبير، واملحفزة على نجاحها كانت كثيرة، أهمها الطموح الذي لم يكن يحده سقف أبدا

ذكرها وهي تبذل الكثير من الجهد والوقت نعومة أظفارها، وبدأت مالمح نبوغها تظهر منذ سن مبكرة، ومازلت أت

 لتصل إلى ما تصبو إليه ولتحقق تفوقها الدراس ي في كافة املراحل. 

، وضحت بأشياء مهمة وذات أولوية في حياتها لتحقق نجاحها العلمي، »ويضيف د. محمد: 
ً
عبير كانت صبورة جدا

، ومن أهم سم
ً
ات الدكتورة عبير الشخصية أنها محبة وتجاوزت الكثير من املعوقات والظروف الصعبة جدا

للمغامرة، ولم تعرف اليأس يوما، ولم تقف عند عثرة أو تتردد عند أي منعطف في حياتها؛ لذلك وصلت إلى ما هي 

 «. عليه اآلن وأعتقد أنها لن تتوقف
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ف، ومسيرتها املهنية أنا سعيد وفخور يملؤني نجاحها بالكثير من االعتزاز، الدكتورة عبير نموذج وطني مشر »ويقول: 

بتفاصيل التعب والشقاء واملحطات الصغيرة والكبيرة داخل وخارج اململكة، ال بد أن تكون قدوة لبنات وشباب 

الوطن في املستقبل.. د. عبير تعبت وتغربت وعانت في الغربة مرارة البعد القسري عن أطفالها وأسرتها، ومع ذلك لم 

ست بحاجة إلى دعمي أو دعم غيري، ولكني أتشرف بتسخير كافة إمكانياتي تتوقف ولم تهن لها عزيمة، وهي لي

 
ً
ليستمر نجاحها، وال فضل لي أو لغيري عليها، الفضل هلل وحده ثم ملثابرتها وعزيمتها التي ال حدود لها.. ومازال عالقا

 في تكسا كوليج في والية ت
ً
كساس، لتسألني ماذا تفعل لها في ذاكرتي اتصالها بي عندما داهمت الخفافيش منزلها ليال

 لها كان عنوانه الرئيس ي 
ً
ساعة في  18املرأة التي تعمل »في ليلة رعب حقيقي تعرضت له، ومازلت أتذكر لقاًء إذاعيا

 ونجحت بجدارة في إثبات ذاتها وتفوقها فيه، وخاضت تجربة «املعمل
ً
، د. عبير اختارت العمل في مجال صعب جدا

 عن الفيزي
ً
 فيه وهو التدريب والتطوير وتنمية املهارات حتى أصبحت عميدة له أخرى بعيدا

ً
اء النووية، ونجحت أيضا

 «. في أكبر جامعة نسائية في العالم

 بين حياتها العملية وحياتها الشخصية؟ 
ً
 حقيقيا

ً
 ونسأله: إلى أي حد تعتقد أن الدكتورة عبير حققت توازنا

، ولكن د. عبير نجحت في تربية ابنين ال أحبذ الحديث ع»فيقول د. محمد الحربي: 
ً
ن الجوانب الشخصية كثيرا

يقارع شقيقه األكبر في تفوقه، وكالهما على خطى نجاح والدتهما « مؤيد«يدرس في كلية الطب اآلن، و« لؤي »رائعين، 

 أو ه بإذن هللا، أما خساراتها على مستوى الحياة الشخصية فهي وحدها األقدر على تقييم ما يمكن اعتبار 
ً
ربحا

 «. خسارة بالنسبة لها

 
ً
 وتعمل محليا

ً
 د. حنان الخليفة: د. عبير امرأة تفكر عامليا

التقت أيضا من فريق عمل د. عبير الحربي د. حنان خليفة املستشارة بعمادة التطوير وتنمية املهارات، « الرياض»

أنها طموحة ألقص ى حد ممكن، » والتي ترى بدورها أن من أهم العوامل والسمات الشخصية للدكتورة عبير:

تحسين معها أنه ليس هناك عائق يمنعك عن اإلبداع، فقط أبدع وعليها تقديم العون كقائد لتحقيق هذا اإلبداع، 

كما أنها متحدية لكل العقبات والصعاب مع صبر وحكمة وذكاء، وإذا حلمت بأمر في مصلحة الجامعة يكون ملكها 

هاد، وعطاؤها وحبها لجامعة األميرة نورة ليس لهما حدود، باإلضافة إلى أنها خلوقة وتعمل على تنفيذه بكل جد واجت

 «. وتعاملها راق ولديها رؤية بعيدة املدى
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وحول الصفة األكثر تأثيرا تقول د. حنان: هي الطموح املشروع، وال أعنى بذلك الطموح الشخص ي، ولكن الطموح 

طوير وتنمية املهارات من مثل توليها قيادة املؤتمر واملعرض الدولي ملصلحة الجامعة، ومن ثم مصلحة عمادة الت

للتدريب والتطوير، وتنفيذ مشروع القيادة التنفيذية الرائدة، وتدريب القيادات بالتعاون مع الجامعات العاملية.. 

 »وباختصار فإنني أستطيع تلخيص الدكتورة عبير في عبارة: 
ً
 وتعمل محليا

ً
 «. تفكر عامليا
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 م  2015 يناير 25-هـ  1437ربيع الثاني  15 اإلثنين

 «احلسىن»حصة بنت سلمان ترعى احلفل التعريفي جلمعية 

ترعى صاحبة السمو امللكي األميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الحفل التعريفي للجمعية العلمية 

ه في قاعة املؤتمرات بجامعة األميرة نورة بنت 1437-4-17لسعودية للدراسات اإلسالمية )الحسنى(، يوم األربعاء ا

 عبدالرحمن، بحضور مديرة الجامعة د. هدى بنت محمد العميل ونخب ثقافية واجتماعية وأكاديمية. 

رة حصة بنت سلمان لدعمها الدائم للنشاط وأعربت رئيسة الجمعية أ. د. رقية نياز عن شكرها وتقديرها لسمو األمي

العلمي والثقافي باململكة، وأشارت ملا تهدف إليه الجمعية من التعريف بسماحة اإلسالم ووسطيته، وإبراز دور 

 اململكة الريادي في مجال الدراسات اإلسالمية. 

دراسة املستجدات الفكرية في وتتصدر اهتمامات الجمعية دراسة قضايا املرأة املسلمة برؤية أصيلة ومعاصرة و 

مجال الدراسات اإلسالمية. وتعكس رعاية األميرة حصة بنت سلمان حفل )الحسنى( رؤية القيادة الرشيدة في تفعيل 

 دور املرأة الريادي في خدمة الدين اإلسالمي وقضاياه املعاصرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1122299
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 م  2015 يناير 29-هـ  1437ربيع الثاني  19 الجمعة

حصة بنت سلمان : االهتمام باجلمعية والوقوف معها امتداد لعناية خادم 
 إقرأ أيضاً احلرمني بتعليم املرأة 

 

تحت رعاية صاحبة السمو امللكي األميرة حصة بنت سلمان، أقامت الجمعية العلمية السعودية للدراسات     

نى( مساء أول أمس الحفل التعريفي بأهداف الجمعية وانشطتها ، وذلك في رحاب جامعة االسالمية )الحس

األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وبحضور عدد كبير من صاحبات السمو واملعالي والنخب الثقافية والقانونية 

ها مديرة الجامعة واألكاديمية وسيدات املجتمع. ولدى وصول سموها لقاعة املؤتمرات بالجامعة كان في استقبال

 ياز وأعضاء مجلس إدارة الجمعية د. هدى بنت محمد العميل، ورئيسة جمعية الحسنى د. رقية بنت نصر هللا ن

وفور وصول سموها استهل الحفل بالنشيد الوطنّي ، تال ذلك تالوة آيات من القرآن الكريم والذكِر الحكيم، ثم 

ل الفيلم الوثائقي، ألقت بعده رئيسة الجمعية د. رقية بدىء الحفل بالتعريف بجمعية الحسنى من خال

نصرهللا نياز كلمة عبرت فيها عن شكرها لصاحبة السمو امللكي األميرة حصة بنت سلمان على رعايتها الحفل، 

منوهة بدعم سموها الال محدود لألنشطة العلمية والثقافية في البالد، وعبرت عن شكرها ملديرة الجامعة 

اضحة في دعم مسيرة العلم بالجامعة لتحقق رؤيتها بكونها منارة املرأة للمعرفة والقيم. إثر ذلك لجهودها الو 

 ألقت صاحبة السمو امللكي األميرة حصة بنت سلمان كلمة قالت فيها : 

أحمد هللا وأشكره على هذا الخير العميم الذي يكتنف أرجاء مملكتنا الحبيبة، حتى أصبح في كّل موضع منها 

ا علميا وثقافيا يرتشف منه الجميع رحيق املعرفة، ويتنّفسون منه أريج العلم. ويسّرني أن أكون معكن، وأن منبر 

ب بكّن في هذا الحفل املبارك، الذي نعّبر من خالله عن اعتزازنا بهذه الجمعية العلمية ) جمعية الُحسنى (  أرِحّ

 امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن( . املنبثقة من الصرح العلمي الكبير في بالدنا الحبيبة )ج

وأضافت سموها " ال شّك أن االهتمام بهذه الجمعية، والوقوف معها في مرحلة التأسيس، هما امتداد لعناية 

بتعليم املرأة وتنويرها بالعلوم  -حفظه هللا-خادم الحرمين الشريفين سيدي امللك سلمان بن عبدالعزيز 

أداء دورها الريادي في خدمة الوطن ونسائه؛ لتحقيق األهداف السامية التي الشرعية، ودعمها وتمكينها من 

 رسمتها الجمعية داخل اململكة العربية السعودية وخارجها. 

http://www.alriyadh.com/1123648
http://www.alriyadh.com/1123648
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، إال من خالل قول هللا عّز 
ً
 وغاية

ً
وال يمكن أن تكون البداية، ونحن نتحدث عن هذه الجمعية املتمّيزة اسما

ى َم 
َ
وَن﴾ وجّل في كتابه الكريم: ﴿َبل

ُ
 ُهْم َيْحَزن

َ
ْيِهْم َوال

َ
 َعل

ٌ
ْوف

َ
 خ

َ
ِه َوال ْجُرُه ِعنَد َرِبّ

َ
ُه أ

َ
ل
َ
ِ َوُهَو ُمْحِسٌن ف

ّ
َم َوْجَهُه لِِل

َ
ْسل

َ
ْن أ

 له؛ ألنه سبب وجود االنسان على 112)البقرة: 
ً
(؛ فقد ربط سبحانه وتعالى اإلسالم باإلحسان، وجعله شرطا

لق من أجلها، و 
ُ
 عن مفاهيم الصراع مع الطبيعة األرض، والرسالة التي خ

ً
هي إعمار الكون واإلحسان إليه، بعيدا

وقهرها. لذلك أجزل سبحانه وتعالى عطاءه للمسلم ومكافأته على ذلك؛ فجعل األجر عنده وحده، وزاد هذا 

 من خوف. 
ٌ
َدٍر، وال لحظة

َ
 من ك

ٌ
صهما ذّرة

ّ
 دائمين ال تنغ

ً
 وفرحا

ً
حسن أمنا

ُ
 املسلم امل

، ليس من إن حكمة اإلحسا
ً
 حقيقيا

ً
ن تعني الكثير، ومنها تنبثق األفعال واألخالق التي تجعل اإلنسان مسلما

خالل إنفاق املقتدر في سبيل الخير فقط، وإنما من خالل وجوده اإلنساني، وبذله من وقته وجهده في سبيل 

در بماٍل أو ثمن. اإلحسان إلى اآلخرين، ومساندتهم بمشاعره، والعمل في سبيل الخير؛ فهذه األشياء  قَّ
ُ
 ال ت

إن اإلحسان عمل وأخالق، وهو مرتبط بإسالم الشخص وجهه إلى هللا الواحد األحد، وقدوتنا في ذلك سيد 

 أنه بشر ُيوَحى إليه، 
ً
د دوما

ّ
الخلق سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم، الذي ألهمه هللا سبحانه وتعالى أن يؤك

ن. ويحّق هنا لكّل إنسان أن يسأل نفسه: ما عالقة هذه التعاليم السامية وكان صلى هللا عليه وسلم خلقه القرآ

ون أنفسهم مسلمين، وكّل أفعالهم وأخالقهم الهمجية ال  بما يحدث في بالد املسلمين من أحزاب أو طوائف يسمُّ

 تمّت إلى إسالمنا أو قرآننا الكريم أو رسولنا محمد صلى هللا عليه وسلم . 

مة، واملرأة، والفتاة السعودية، بأن تغرس في الجيل الجديد إنني أرى في هذه ا
ّ
 في أن تبدأ األم املعل

ً
لجمعية أمال

إسالم املحبة واإلحسان، ولنكون الرائدات في إظهار حقيقة ديننا السمحة عن طريق إعداد هذه الجمعية 

ة داخل اململكة وخارجها، وغيرها من الجمعيات واملؤسسات باحثاٍت متمّيزاٍت في مجال الدراسات اإلسالمي

ودراسة التحّديات الفكرية التي تواجه األمة وُسُبل التصّدي لها من خالل األنشطة املختلفة، مثل: ترجمة 

 الكتب واألبحاث من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية وغيرها، والعكس، 

 روح اإلحسان والتسامح واملحبة بين الناس، بل حتى مع الحيوان؛ 
ّ
فاإلسالم دين شامل، لم يفرض على وبث

 من الرفق واإلحسان إلى الحيوان؛ فقال النبي صلى 
ً
املسلم اإلحسان إلى بني جنسه فحسب، وإنما سّن له طريقا

 :
ً
را
ّ
دخلت امرأة النار في هّرة ربطتها؛ فال هي أطعمتها، وال هي أرسلتها تأكل من خشاش »هللا عليه وسلم محذ

جبت تعاليم اإلسالم السامية اإلحسان إلى النبات والجماد، اللذين ال ُروح فيهما، وفي ، بل أو «األرض، حتى ماتت

وا، وال 
ّ
 يغدروا، وال يغل

ّ
أشّد لحظات بطش اإلنسان، وهي الحروب، فأوص ى صلى هللا عليه وسلم جنوده بأال

 بصومعٍة، وأال يقربوا نخ
ً
، وال معتصما

ً
 فانيا

ً
 أو امرأة، وال كبيرا

ً
، أو يهدموا بناًء. يقتلوا وليدا

ً
، أو يقطعوا شجرا

ً
 ال

ات في قضايا املرأة، وتأصيلها من خالل الفعاليات واألنشطة  ستَجدَّ
ُ
إن اهتمام جمعية الحسنى بدراسة امل

املختلفة، جعلها أّول جمعية علمية شرعية نسائية في وطننا العزيز تنال شرف خدمة العلم وتأصيله ونشره في 

 يليق أوساط النساء؛ فلها م
ً
 نسائيا

ً
 بحثيا

ً
ن قلوبنا خالص الدعاء بالتوفيق والتيسير واإلعانة، وأن تكون منبرا

 في ذلك؛ ألن املرأة السعودية إذا أرادت فعلت، وما أكثر نماذجنا في هذا الشأن. في 
ٌ
ي ثقة

ّ
باسمها وغايتها، وكل

ص عليه والدتي رحمها هللا في ختام كّل النهاية، ال أجد ما أختم به كلمتي هذه سوى هذا الدعاء، الذي كانت تحر 

 صالة؛ فما أحوجنا إليه في كّل وقت وحين: اللهم اجعل السالم يعّم العالم . 
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بعد ذلك كان للدكتورة نوال العيد مشاركة أثيرة بكلمٍة أبرزت من خاللها أهمية األوقاف الخيرّية ودعمها، 

عرض موجز ملشروعات الجمعية قدمته كًل من د. نجالء وأشارت إلى ضرورة االهتمام والعناية بها، تال ذلك 

املبارك ود. منى القاسم أوضحتا من خالله املبادرات الطّيبة ومشروعات الجمعية املباركة والنافعة بخطة 

 رسمت أهداف الجمعية وحققت غاياتها وطموحاتها. 

الغنيم بعنوان )الحسنى( ، ونسجت ثم انتقل الحضور للتجديف في بحور الشعر بقصيدة بديعة ألقتها د. أمل 

 للحسنى نالت استحسان الحاضرات وثناءهن. واختتم الحفل بتكريم راعية 
ً
 جميال

ً
الطالبات بعدها أوبريتا

 الحفل بهدية تذكارية من جمعية الحسنى بهذه املناسبة، وتكريم الرعاة الداعمين للحفل .
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 م  2015 فبراير 2-هـ  1437ربيع الثاني  23 الثالثاء

 جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى التميز يف النشر العلمي

رعت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن د. هدى العميل ملتقى "التميز في النشر العلمي" والذي أقامته 

 العلمي في قاعة املحاكاة بالحرم الجامعي على مدى يومين. وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث 

احتوى امللتقى على عدد من الجلسات العلمية حول دعم املشاريع البحثية وخطوات النشر في املجالت العلمية 

سجال وتأهيل املجالت العلمية العربية للعاملية. كما يضم جدول امللتقى لليوم الثالثاء ثالث جلسات األولى بعنوان )

حواري حول أخالقيات البحث العلمي( للدكتورة سمر السقاف وكيلة الجامعة للشؤون الصحية والدكتور إبراهيم 

العريني أستاذ جراحة املخ واألعصاب بالجامعة والدكتور إدوارد دي فول مستشار مركز أبحاث العلوم الصحية في 

ي كل من جامعة امللك سعود وجامعة اإلمام والجلسة الثالثة الجامعة. والجلسة الثانية تتناول تجربة النشر العلمي ف

 تتناول تجربة جامعة األميرة نورة في النشر العلمي املتميز يليها الجلسة الختامية. 

.
ً
 يذكر أن الدعوة للملتقى مفتوحة حيث تبدأ فعالياته الساعة التاسعة صباحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1125002
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 م  2015 يناير 61-هـ  1437ربيع الثاني  6 السبت  

اجلامعي  عبد اهللجديدة تربز املرجعية العاملية ملستشفى امللك  اسرتاتيجية
 بالرياض

فية نظمها الجامعي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن فعالية تعري زعبد العزيبن  عبد هللاأقام مستشفى امللك 

، أعلن خاللها الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة، املدير العام التنفيذي للمستشفى عن االستراتيجيةمكتب إدارة 

 أن  استراتيجية
ً
مسؤولية جميع موظفي وإدارات املستشفى وليست  االستراتيجيةاملستشفى الجديدة، مؤكدا

 مسؤولية إدارة واحدة. 

 يحتذى للمستشفيات الجامعية الوطنية ويعرف تهدف إل االستراتيجيةوقال إن 
ً
ى أن يكون املستشفى نموذجا

 ومرجعية إقليمية في 
ً
 عامليا

ً
مجاالت رئيسة وهي: مجال صحة املرأة ومجال صحة اليافعين ومجال  3بوصفه نموذجا

تكز على احتياجات نمو الطفل وتطوره. مع التركيز على تقديم الخدمات الطبية في بيئة آمنة محفزة على الشفاء، تر 

 املرض ى وتحسين تجربتهم. 

مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، هدفها  استراتيجيةوكانت الفعالية بعنوان: رحلة استكشاف 

الجديدة، وكيفية ربطها بأعمال املوظفين اليومية ودورهم في تحقيقها،  باالستراتيجيةتعريف منسوبي املستشفى 

ت األداء للوصول إلى أهداف املنظمة. وأقيمت الفعالية بالقاعة الرئيسة للمحاضرات وتوضيح أهمية مؤشرا

 وموظفة. واشتملت على عرض يحكي قصة بناء  433بحضور 
ً
املستشفى، ثم قدم كل قائد من  استراتيجيةموظفا

 متحدثين عن أهداف املحاور واملبادرات ومؤشرات األداء، كما تحد
ً
 مبسطا

ً
ثوا عن بعض قادة املحاور عرضا

 اإلنجازات التي حققها كل محور. 

 االستراتيجيةفي العمل مع اإلدارات العليا لتحديد األهداف  االستراتيجيةوأشاد الدكتور أبو عباة بدور مكتب إدارة 

طويلة األجل وإيجاد املبادرات التي تساعد في تحقيقها والوصول إليها، ودوره في إيجاد الفرص البديلة والتهديدات 

املحتملة التي قد تواجه املنشأة. وقال إن مكتب إدارة املشاريع إحدى املبادرات الريادية للمستشفى، التي تعمل إلى 

منذ بداية التأسيس وتقوم بأدوار تنظيمية أساسية في إدارة ودعم املشاريع لتحقيق  االستراتيجيةجانب مكتب إدارة 

 املستشفى.  استراتيجية

مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي أحد صروح جامعة األميرة نورة بنت وتجدر اإلشارة إلى أن 

 .
ً
 عبدالرحمن ويجرى اإلعداد الفتتاحه قريبا

 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160116/ln10.htm
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 م  2015 يناير 20-هـ  1437ربيع الثاني  10 األربعاء

د ملتقى 
ْ
ق
َ
يف جامعة األمرية نورة بنت « نشر العلميالتميز يف ال»ع

 عبدالرمحن
برعاية كريمة من معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن )د. هدى بنت محمد العميل(، تعتزم وكالة 

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ممثلة في عمادة البحث العلمي، تنظيم ملتقى علمي بعنوان )التميز في 

 العلمي(،  النشر

 م.  2016/ 2/ 2م حتى  2016/ 2/ 1هـ، املوافق 1437/ 4/ 23هـ حتى تاريخ 1437/ 4/ 22وذلك في الفترة من 

 من رسالة الجامعة ورؤيتها املتمثلة في توجهاتها البحثية للرقي بمنظومة النشر العلمي 
ً
ويأتي هذا امللتقى انطالقا

الجامعة ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي إلى  املتميز لتحقيق الريادة العاملية؛ إذ تسعى

تحفيز وحث أعضاء هيئة التدريس والباحثات، وتشجيعهن على النشر في املجالت العاملية املصنفة في قواعد 

لنشر املعلومات الدولية. كما يسعى هذا اللقاء العلمي للخروج بتوصيات علمية إجرائية إلرساء قواعد منظمة 

 .
ً
 ومحليا

ً
 وإقليميا

ً
اإلنتاج العلمي، واالنطالق به نحو العاملية بمجموعة واسعة من املجالت العلمية املصنفة دوليا

ع منه الخلوص بمعايير وآليات لالرتقاء بنشر اإلنتاج العلمي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، بما 
َّ
كما ُيتوق

 ق
ً
، وذلك في ضوء تبني الجامعة خطة طموحة يحقق طموحاتها في أن تكون رافدا

ً
 إلنتاج املعرفة ونشرها عامليا

ً
ويا

 لرفع مكانتها على املستوَيْين املحلي والدولي. 
ً
 لدعم النشر العلمي املتميز سعيا

وسيحظى هذا امللتقى العلمي بمشاركة وتشريف عدد من القيادات الجامعية واألسماء الالمعة من األساتذة 

 نبيلة في التعاون واملشاركة للرقي بعجلة البحث العلمي والنشر املتميز. القديرين؛ لي
ً
 حققوا أهدافا
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 م  2015 يناير 24-هـ  1437ربيع الثاني  14 األحد

 األمرية حصة بنت سلمان ترعى احلفل التعريفي لـ)احلسىن(
ترعى صاحبة السمو امللكي األميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود الحفل التعريفي للجمعية العلمية 

هـ في قاعة املؤتمرات بمقر 17-4-1437السعودية للدراسات اإلسالمية )الحسنى(، وذلك يوم األربعاء املقبل املوافق 

لك بحضور معالي مديرة الجامعة د. هدى بنت محمد العميل وذ -بمشيئة هللا -جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

و عدد من النخب الثقافية واالجتماعية واألكاديمية.وبينت رئيسة الجمعية أ. د. رقية نصر هللا نياز بأن الجمعية 

تهدف إلى التعريف بسماحة الدين اإلسالمي ووسطيته وإبراز دور اململكة العربية السعودية الريادي في مجال 

الدراسات اإلسالمية.ومن الجدير بالذكر أن من أولى اهتمامات الجمعية دراسة املستجدات الفكرية في مجال 

 الدراسات اإلسالمية. 

 لرؤية القيادة الرشيدة في تمكين املرأة وتحقيق دورها 
ً
 وجاءت رعاية األميرة حصة بنت سلمان لهذا الحفل امتدادا

 ئات العلمية. الريادي وكذلك دعم الجمعيات والهي
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 م  2015 يناير 28-هـ  1437ربيع الثاني  18 الخميس

 «أي ام سي»كلية علوم احلاسب جبامعة األمرية نورة تعقد شراكة مع 
ت عبدالرحمن لرفع مستوى خريجاتها من خالل عقد في إطار سعي جميع الكليات املهنية بجامعة األميرة نورة بن

شراكات مهنية مع شركات حاسوبية متخصصة، عمدت كلية علوم الحاسب واملعلومات بالجامعة على عقد شراكة 

العاملية؛ لتدريب طالباتها على أفضل املمارسات املهنية في التخصص، حيث وتقرر أن « أي ام س ي»مهنية مع شركة 

هـ، بحيث سيتم اختيار 1437-1436شراكة مع بداية الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي يتم تفعيل هذه ال

أي ام « الطالبات املتميزات واملتفوقات لدراسة منهج الحوسبة السحابية، ومن ثم سيتاح لهن دخول اختبار شركة

 بدون على مستوى العالم لفرصتين متتاليتين، ووفقا لالتفاقية التي تمت سيكون هذا « س ي
ً
املقرر واالختبارات مجانا

 رسوم لطالبات كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن. 

 يذكر أنه ومن إيجابيات هذه الشراكة، تأهيل الطالبات للحصول على شهادات مهنية في مجالهن. 

كة إلى زيادة الكفاءات واملهارات وسيتاح للطالبات الحصول على فرص عمل أفضل، فيما ستقود هذه الشرا

واملعارف لطالبات كلية علوم الحاسب واملعلومات، وتحقيق ما تسعى له الكلية من اعتماد منهي وأكاديمي للمنافسة 

، ليس هذا فقط، بل ضمان الجودة والتطوير والتحسين املستمر ملهارات طالباتنا ملا سوف 
ً
 وعامليا

ً
 وإقليميا

ً
محليا

ن دورات ومنهج متطور وعالمي معترف به، بما يعود على الطالبة، بالحصول على شهادة عاملية تقدمه الشركة م

معتمدة معترف بها، مما يساعد الطالبات الحصول على فرص وظيفية في جهات عمل متنوعة ومتميزة وعاملية، كما 

 سينعكس بدوره على مكانة الكلية والجامعة في املحيط اإلقليمي والعالمي. 
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 م  2015 يناير 29-هـ  1437ربيع الثاني  19 الجمعة

  معيدة جبامعة األمرية نورة تفوز بأفضل ورقة حبث علمي

نورة بنت عبدالرحمن حصلت املعيدة في قسم علوم الحاسب بكلية علوم الحاسب واملعلومات في جامعة األميرة 

 هديل محمد العتيق، على جائزة أفضل ورقة بحث علمي مقدمة في مؤتمر: 

(International Conference and Exhibition on Computer Arts and Digital Media ) 

شاف مدى ، ويهدف املؤتمر لخلق بيئة الستك2016يناير  11-10والذي عقد في مدينة كواالملبور بماليزيا ، بتاريخ 

التقدم بين فنون الحاسب والوسائط الرقمية مع الحاسب اآللي والتقنية وكذلك تشجيع املهتمين من خالل 

 الحضور في املجاالت املعاصرة، وقد كانت ورقة البحث العلمي الذي قدمتها العتيق تحت عنوان: 

Enhancing the Segmentation of Arabic Characters Using Baseline Information قد تناولت كيفية تحسين )

اقتطاع األحرف العربية باستخدام معلومات خط األساس، ولقيت ورقة البحث العلمي املقدمة استحسان لجنة 

 التحكيم مما أهلها للفوز بجائزة أفضل ورقة خالل املؤتمر. 

ي دائما ما تدعم مشاركة وأعربت العتيق عن سعادتها بهذا اإلنجاز املشرف وعن شكرها إلدارة الجامعة والت

 أعضاءها في مثل هذه املؤتمرات العاملية. 
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 م  2015 يناير 31-هـ  1437ربيع الثاني  21 األحد

 أبرز حماور النشاط الثقايف: ندوة امللك عبداهلل وامللك سلمان
( عن محاور وبرامج النشاط الثقافي 30العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة )الجنادرية  أعلنت اللجنة

للمهرجان، والذي سيتنطلق فعالياته الثقافية والفكرية يوم الخميس القادم، بحضور حشد كبير من األدباء 

 واملفكرين من مختلف دول العالم. 

 على مواكبة األحداث والتطورات في الداخل واملحيط اإلقليمي ويحرص املهرجان الوطني للتراث والثقافة سنوي
ً
ا

 من ذلك يضع التصورات لبرنامجه الثقافي في كل دورة أمام نخبة من املثقفين واملثقفات من 
ً
والعالمي، وانطالقا

ط مختلف مناطق اململكة الذين يشاركون في اجتماعات املشورة الثقافية للتباحث والنقاش حول محاور النشا

 الثقافي في كل عام. 

 (: 30الفعاليات الثقافية والفكرية في الجنادرية )

 بعد الظهر  3:00 - 12:30م 2016-2-4هـ 1437-4-25الخميس 

 قاعة امللك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال 

 (: امللك عبدهللا في ذاكرتهم )شهادات( 1ندوة )

 معالي األستاذ عمرو موس ى )مصر(. 

 الي الدكتور أحمد السيف مع

 معالي األستاذ مروان حمادة )لبنان(. 

 إدارة معالي الدكتور يوسف السعدون. 

 مساًء  19:45 - 18:00م 2016-2-4هـ 1437-4-25الخميس 

 قاعة امللك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال 

 (: امللك عبدهللا في ذاكرتهم ) شهادات (. 2ندوة )

 لد الفيصل. األمير خا

 األمير فيصل بن عبدهللا بن محمد آل سعود. 

 معالي الدكتور عبدهللا الربيعة. 

 معالي الشيخ صالح آل الشيخ. 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160131/fe31.htm
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 معالي األستاذ محمد بن عيس ى )املغرب(. 

 إدارة الدكتور محمد آل زلفة. 

 مساًء  19:45 - 18:00م 2016-2-5هـ 1437-4-26الجمعة 

 بفندق الرياض انتركونتننتال قاعة امللك فيصل للمؤتمرات 

 (: امللك سلمان بن عبدالعزيز.. قرارات وإنجازات 1ندوة )

 الدكتور فهد السماري. 

 معالي الدكتور سعد الشثري. 

 األستاذ جهاد الخازن )لبنان(. 

 إدارة الدكتور هاشم عبده هاشم. 

 مساًء  22:30 - 20:00م 2016-2-5هـ 1437-4-26الجمعة 

 ل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال قاعة امللك فيص

 (: امللك سلمان بن عبدالعزيز.. قرارات وإنجازات. 2ندوة )

 األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز. 

 معالي الشيخ صالح آل الشيخ. 

 معالي الدكتور عبدالرحمن السويلم. 

 األستاذ سلمان الدوسري. 

 آل داود. إدارة معالي الدكتور ناصر بن عبدالعزيز 

 بعد العصر  3:30م 2016-2-6هـ 1437-4-27السبت 

 قاعة امللك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال 

 زيارة ضيوف املهرجان الوطني للتراث والثقافة لقرية الجنادرية التراثية.  -

 مساًء  22:30 - 20:00م 2016-2-6هـ 1437-4-27السبت 
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 فندق الرياض انتركونتننتال قاعة امللك فيصل للمؤتمرات ب

 ندوة: الشخصية الثقافية املكرمة.. جهود أبي عبدالرحمن الظاهري في خدمة األدب والفكر والتراث.  -

 الدكتور عبداللطيف الحميد. 

 الدكتور أحمد بن علي آل مريع. 

 الدكتور محمد العوين. 

 إدارة األستاذ عبدالرحمن السماعيل. 

 بعد الظهر  3:00 - 12:30م 2016-2-7هـ 1437-4-28األحد 

 قاعة امللك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال 

 محاضرة أفاق ورؤى السياسة الخارجية السعودية بعد عاصفة الحزم.  -

 املحاضر معالي األستاذ عادل الجبير. 

 إدارة الدكتور صالح الخثالن )اململكة(. 

 مساًء  19:45 - 18:00م 2016-2-7هـ 1437-4-28األحد 

 قاعة امللك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال 

 (: عاصفة الحزم واملتغيرات الجيوسياسية في املنطقة. 1ندوة ) -

 معالي األستاذ صالح القالب )األردن(. 

 الدكتور نجيب غالب )اليمن(. 

 الدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر )اململكة(. 

 ام املريخي. إدارة الدكتور غن

 مساًء  22:30 - 20:00م 2016-2-7هـ 1437-4-28األحد 

 قاعة امللك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال 

 (: عاصفة الحزم واملتغيرات الجيوسياسية في املنطقة. 2ندوة ) -
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 الدكتور علي حسن التواتي )اململكة(. 

 الدكتور سيمون أبو فاضل )لبنان(. 

 الحق عزوزي )املغرب(. الدكتور عبد

 الدكتور محمد جميح )اليمن(. 

 إدارة األستاذ محمد الطميحي )اململكة(. 

 بعد الظهر  3:00 - 12:30م 2016-2-8هـ 1437-4-29االثنين 

 قاعة امللك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال 

 لة األملانية. (: الصورة العربية واإلسالمية في املخي1ندوة الدولة الضيف ) -

 الدكتور رضوان السيد )لبنان(. 

 الدكتور شتايفن فايدنر )أملانيا(. 

 معالي الدكتور علي النملة )اململكة(. 

 إدارة الدكتور جاسر حربش )اململكة(. 

 مساًء  19:45 - 18:00م 2016-2-8هـ 1437-4-29االثنين 

 قاعة امللك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال 

 (: العالقات السعودية األملانية منطلقات وآفاق. 2ندوة الدولة الضيف ) -

 الدكتور عواد العواد ) سفير اململكة في أملانيا(. 

 الدكتور بوريس روغة ) سفير أملانيا(. 

 الدكتور فولكر بيرتس )أملانيا(. 

 الدكتور سعود التمامي )اململكة(. 

  إدارة الدكتور عوض البادي )اململكة(.

 مساًء  22:30 - 20:00م 2016-2-8هـ 1437-4-29االثنين 
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 قاعة امللك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال 

 مستقبل الدولة الوطنية والتحديات املحلية والدولية.  -

 ( تنازع الهويات وتعدد االنتماءات. 1ندوة ) -

 الدكتور عبدالحميد األنصاري )قطر(. 

 )اململكة(. الدكتور يوسف مكي 

 األستاذ بدر العامر )اململكة(. 

 الدكتور عادل عبدهللا )البحرين(. 

 إدارة األستاذ إبراهيم النحاس )اململكة(. 

 بعد الظهر  3:00 - 12:30م 2016-2-9هـ 1437-4-30الثالثاء 

 قاعة امللك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال 

 يات املحلية والدولية. مستقبل الدولة الوطنية والتحد -

 (: مستقبل الدولة الوطنية في ظل التحالفات الدولية. 2ندوة ) -

 الدكتور رشاد العليمي )اليمن(. 

 الدكتور فهد الشليمي )الكويت(. 

 الدكتور صالح املانع )اململكة(. 

 الدكتور فارس سعيد )لبنان(. 

 إدارة الدكتور صدقه فاضل )اململكة(. 

 مساًء  19:45 - 18:00م 2016-2-9هـ 1437-4-30الثالثاء 

 قاعة امللك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال 

 مستقبل الدولة الوطنية والتحديات املحلية والدولية.  -

 (: املؤثرات اإلقليمية في اضطراب الدولة الوطنية. 3ندوة ) -
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 معالي الدكتور محمد كامل عمرو )مصر(. 

 لو )تركيا(. األستاذ أرشد هرمز 

 األستاذ مصطفي النعمان )اليمن(. 

 الدكتور زهير فهد الحارثي )اململكة(. 

 إدارة األستاذ محمد رضا نصر هللا )اململكة(. 

 مساًء  22:30 - 20:00م 2016-2-9هـ 1437-4-30الثالثاء 

 قاعة امللك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال 

 لبناء الفكري للشباب. ندوة: دور العلماء في ا -

 معالي الدكتور صالح بن حميد )اململكة(. 

 معالي الدكتور علي عبدالخالق القرني )اململكة(. 

 إدارة الدكتور إبراهيم امليمن )اململكة(. 

 بعد الظهر  3:00 - 12:30م 2016-2-10هـ 1437-5-1األربعاء: 

 ل قاعة امللك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتا

 ندوة: القيم تأصيل ومفاهيم.  -

 األستاذ الدكتور مسفر القحطاني )اململكة(. 

 األستاذ الدكتور أحمد املزيد )اململكة(. 

 الدكتور أسامة األزهري )مصر(. 

 الدكتور مهدي رزق هللا )السودان(. 

 إدارة األستاذ شتيوي الغيثي )اململكة(. 

  11:45 - 90:00م 2016-2-7هـ 1437-4-28األحد: 
ً
 صباحا

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
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 ندوة: األسرة وتعزيز االنتماء الوطني لدى األجيال.  -

 الدكتورة نوف ناصر التميمي. 

 الدكتورة عزة عبدالرحيم شاهين. 

 األستاذة كوثر األربش. 

 إدارة الندوة الدكتورة سهام العبودي. 

 بعد الظهر  2:30 - 12:30م 2016-2-7هـ 1437-4-28األحد: 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 ندوة: األسرة وتحديات ثقافة التقنية.  -

 الدكتورة ريم عبداملحسن العبيكان. 

 الدكتورة أمل الطعيمي. 

 الدكتورة وفاء عبدالبديع اليافي. 

 إدارة الندوة األستاذة نادية السيف. 

 مساًء  8:00م 2016-2-7هـ 1437-4-28األحد: 

 ادي الرياض األدبي ن

 األمسية الشعرية األولى.  -

 الدكتور صالح املحمود )الرياض(. 

 محمد الغزي )تونس(. 

 محمد الضالع )بريدة(. 

 كريم معتوق )اإلمارات(. 

 محمد املنصور )الرياض(. 

 لطيفة قاري )الطائف(. 
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  11:45 - 90:00م 2016-2-8هـ 1437-4-29االثنين: 
ً
 صباحا

 نورة بنت عبدالرحمن  جامعة األميرة

 ندوة: دور األسر في الحد من االنحراف والتطرف.  -

 الدكتورة نوال العيد. 

 الدكتورة نورة بنت عبدهللا العجالن. 

 األستاذة سكينة املشيخص. 

 الدكتورة بنية بنت محمد الرشيد. 

 إدارة الندوة الدكتورة عائشة حجازي 

  11:45 - 90:00م 2016-2-8هـ 1437-4-29االثنين: 
ً
 صباحا

 جامعة امللك سعود 

 ندوة: القيم في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم.  -

 الشيخ صالح املغامس ي )اململكة( 

 الدكتور عبدالعزيزالضويحي 

 إدارة الدكتور أحمد الحسين 

 مساًء  8:00م 2016-2-8هـ 1437-4-29االثنين: 

 نادي الرياض األدبي 

 عبية. ندوة: الرمز في الحكاية الش

 الدكتورة فاطمة الحسين )اململكة(. 

 الدكتورة عائشة الدرمكي )عمان(. 

 الدكتورة ملياء باعشن )اململكة(. 

 الدكتور محمد الجويلي )تونس(. 
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 إدارة الدكتور عبدهللا الحيدري )اململكة(. 

  11:45 - 90:00م 2016-2-8هـ 1437-4-29االثنين: 
ً
 صباحا

 اإلسالمية  جامعة اإلمام محمد بن سعود

 ندوة: موقف الدعوة اإلصالحية في اململكة من التطرف والتكفير. 

 الدكتور سليمان أبا الخيل )اململكة(. 

 الدكتور عبد هللا العنقري )اململكة(. 

 الدكتور محمد القاض ي )اململكة(. 

 الدكتور عثمان الخميس )الكويت(. 

 إدارة الدكتور فوزان الفوزان. 

 بعد الظهر  2:30 - 12:30م 2016-2-8هـ 1437-4-29االثنين: 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 ندوة: موقف الدعوة اإلصالحية في العالم اإلسالمي من التطرف والتفكر. 

 الدكتور أحمد هليل )األردن(. 

 الدكتور أحمد املرابط )موريتانيا(. 

 الدكتور محمد املغراوي )املغرب(. 

 وب )السودان(. الدكتور عثمان حب

 الدكتور عبدالعزيز املحمود. 

  11:45 - 90:00م 2016-2-9هـ 1437-4-30الثالثاء: 
ً
 صباحا

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

 ندوة: األمن الفكري والوحدة الوطنية. 

 الدكتور علي الجحني )اململكة(. 
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 الدكتور محمد بن غانم الرميحي )الكويت(. 

 من الهدلق )اململكة(. الدكتور عبد الرح

 الدكتور خالد بن منصور الدريس )اململكة(. 

 إدارة معالي د.جمعان أبا الرقوش )اململكة(. 

 مساًء  8:00م 2016-2-9هـ 1437-4-30الثالثاء: 

 نادي الرياض األدبي 

 ندوة: الفنون اإلبداعية وبناء الشخصية. 

 الدكتور راشد الشمراني )اململكة(. 

 لناصر غارم )اململكة(. األستاذ عبد ا

 األستاذة هيفاء الحبابي )اململكة(. 

 األستاذ عبدهللا صايل )اململكة( 

 إدارة األستاذ هاني الحجي 

 بعد الظهر  12:30 - 10:00م 2016-2-8هـ 1437-4-29االثنين: 

 الجامعة اإلسالمية في املدينة املنورة 

 املجتمع.  ورشة: شبكات التواصل االجتماعي ومنظومة القيم في

 األستاذ الدكتور محمد عفيفي. 

 بعد الظهر  12:30 - 10:00م 2016-2-8هـ 1437-4-29االثنين: 

 جامعة امللك فيصل في األحساء 

 ورشة: شبكات التواصل االجتماعي ومنظومة القيم في املجتمع. 

 الدكتور سامي الجمعان. 

 ظهر بعد ال 12:30 - 10:00م 2016-2-8هـ 1437-4-29االثنين: 
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 جامعة تبوك 

 ورشة: شبكات التواصل االجتماعي ومنظومة القيم في املجتمع. 

 الدكتور نايف الجنهي. 

 بعد الظهر  12:30 - 10:00م 2016-2-8هـ 1437-4-29االثنين: 

 جامعة امللك خالد في أبها 

 ورشة: شبكات التواصل االجتماعي ومنظومة القيم في املجتمع. 

 ن شويل القرني. األستاذ الدكتور علي ب

 األمسيات الشعرية التي تقام خارج الرياض في األندية األدبية. 

 مساًء  22:00 - 20:00م 2016-2-9هـ 1437-4-30الثالثاء: 

 نادي جدة األدبي 

 األمسية الشعرية الثانية. 

 مدير األمسية: الدكتور عبداإلله جدع )اململكة(. 

 الشاعر علي بن يوسف الشريف )جدة(. 

 اعر إدريس أبو زيد )املغرب(. الش

 الشاعر عبدهللا هادي ناجي )جدة(. 

 الشاعر حافظ املغربي )مصر(. 

 مساًء  22:00 - 20:00م 2016-2-9هـ 1437-4-30الثالثاء: 

 نادي الطائف األدبي 

 األمسية الشعرية الثالثة. 

 مدير األمسية األستاذ عطاهللا الجعيد )اململكة(. 

 الحربي )بريدة(.  الشاعر صالح بن جزاء
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 الشاعر دخيل هللا الحارثي )الطائف(. 

 الشاعر مسفر العدواني )الباحة(. 

 الشاعر أحمد عيس ى الهاللي )الطائف(. 

 مساًء  22:00 - 20:00م 2016-2-9هـ 1437-4-30الثالثاء: 

 النادي األدبي بالقصيم 

 األمسية الشعرية الرابعة. 

 م )اململكة(. مدير األمسية: الدكتور حمد السويل

 الشاعر عبدالوهاب أبو زيد )األحساء(. 

 الشاعر خليف غالب )حائل(. 

 الشاعر صالح العوض )الرس(. 

 الشاعر نبهان الودعاني )نجران(. 

 مساًء  22:00 - 20:00م 2016-2-9هـ 1437-4-30الثالثاء: 

 نادي الحدود الشمالية 

 األمسية الشعرية الخامسة. 

 اذ ماجد املطلق )اململكة(. مدير األمسية: األست

 الشاعر محمد إبراهيم يعقوب )جازان(. 

 الشاعر بشير الصاعدي )املدينة(. 

 الشاعر حمدان سالم العنزي )عرعر(. 

 الشاعر سعد عقيل الشمري )رفحاء(. 

 ندوة الشخصية الثقافية املكرمة 

 جهود أبي عبدالرحمن الظاهري في خدمة األدب والفكر 
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تقام في الجامعات، يشارك فيها نخبة من الشباب الجامعي بعنوان: )شبكات التواصل االجتماعي أربع ورشة عمل 

 ومنظومة القيم في املجتمع(. 

 الجامعات التي تستضيف ورش العمل: 

 الجامعة اإلسالمية في املدينة املنورة.  -

 جامعة امللك خالد في أبها.  -

 جامعة امللك فيصل في األحساء.  -

 تبوك. جامعة  -

 األندية األدبية التي تنظم أمسيات شعرية بالتعاون مع املهرجان هي: 

 النادي األدبي بالرياض.  -

 النادي األدبي بجدة.  -

 النادي األدبي في الطائف.  -

 النادي األدبي في القصيم.  -

 النادي األدبي في الحدود الشمالية.  -

 الشخصية الثقافية السعودية املكرمة: 

 ة محمد بن عمر بن عبدالرحمن العقيل )أبو عبدالرحمن الظاهري(. العالم
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 م  2015 فبراير 1-هـ  1437ربيع الثاني  22 اإلثنين

 ملتقى العربية عاملنا يف جامعة األمرية نورة
لرحمن ممثلة بمعهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها ملتقى )العربية تنظم جامعة األميرة نورة بنت عبد ا

هـ، ويهدف امللتقى إلى إبراز التآلف بين العربية وشتى 1437-2-4هـ املوافق 1437-4-25عاملنا( في يوم الخميس 

 العلوم، ومواكبتها ملستجدات املعارف في األلفية الثالثة. 

 لعدد من ا
ً
ألوراق العلمية يقدمها مختصون في مجال علم اللغة التطبيقي وفي مجاالت يتضمن امللتقى عرضا

تتقاطع مع اللغة العربية وتعليمها، وذلك بربط تعليم اللغة العربية بمستجدات التقنية وتطوراتها، باإلضافة إلى 

لغة العربية للناطقين ربطها بأهم الطرائق التدريسية واالستراتيجيات التعليمية التي يجدر تطبيقها عند تعليم ال

 بغيرها. 

 ملوقع ويب تفاعلي، أنشأه أعضاء املعهد بالتعاون مع عدد من املبرمجات، ويهدف إلى 
ً
كما يتضمن امللتقى تدشينا

 تنمية مهارات اللغة العربية لدى متعلماتها من الناطقات بغيرها. 

م اللغة العربية في جامعات مدينة الرياض، ويصاحب امللتقى معرض تشارك فيه عدد من الجهات، منها: معاهد تعلي

 ومجموعة من املراكز واملؤسسات املعنية بتعليم العربية والتربية والتعليم. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160201/fe3.htm
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 م  2015 فبراير 1-هـ  1437ربيع الثاني  22 اإلثنين

 امللتقى العلمي للنشر املتميز.. اليوم جامعة األمرية نورة تنظم
تنظم وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم امللتقى العلمي 

للتعريف بتوجهاتها في النشر العلمي املتميز بمشاركة عاملات وعلماء من « التميز في النشر العلمي»الثاني بعنوان 

لجامعات املحلية وذلك في مقر املدينة الجامعية . ويهدف امللتقى إلى االطالع على التجارب الرائدة املحلية مختلف ا

واإلقليمية والعاملية في مجال النشر العلمي املتميز، مع عرض تجارب الباحثات في نشر مشاريعهن البحثية املدعومة 

ض . وسيناقش امللتقى على مدى يومين املحاور التالية ) توجيه في املجاالت العاملية ، ويرافقه ورش عمل علمية ومعر 

دعم املشاريع البحثية نحو النشر العالمي املصنف( و)تجربة مركز التميز البحثي لتطوير العلوم والرياضيات في 

العربية إلى  دعم املشاريع البحثية(، و)خطوات النشر في املجالت العلمية(، و)تأهيل املجالت العلمية الصادرة باللغة

العاملية(، و)رؤية تطويرية للمجالت العلمية املحكمة في العلوم الشرعية(، و)النشر العلمي املتميز في الجامعات 

السعودية مع إطاللة على تجربة جامعة امللك سعود( و)تجربة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في النشر 

تقبلية لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تجربتها في النشر العلمي املتميز(، العلمي املتميز(، و)الواقع والنظرة املس

و)الواقع والنظرة إلى املستقبل للنشر العلمي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن( و)ما بعد ملتقى التميز في 

بحث العلمي، بين كل من: النشر العلمي من تطلعات وتوصيات(. كما سيجري ثالثة علماء حوارا حول أخالقيات ال

وكيلة جامعة األميرة نورة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف، وأستاذ املخ وجراحة األعصاب بجامعة امللك 

سعود الدكتور إبراهيم العريني، مع مستشار مركز أبحاث العلوم الصحية بجامعة األميرة نورة إدوارد دي فول. 

عة تعتمد رؤيتها على الريادة في البحث العلمي لخدمة اإلنسان محليا ودوليا، يذكر أن عمادة البحث العلمي في جام

فيما تحمل رسالة توفير البيئة املعرفية والتقنية واملحفزة لإلبداع والتميز واالبتكار من إمكانات بشرية ومادية 

، وقد أطلقت عمادة البحث لتحقيق الريادة في البحث العلمي بما يسهم في بناء االقتصاد املعرفي ويخدم اإلنسان

العلمي ثالث سنوات عدًدا من البرامج البحثية، هي: )دعم املشاريع البحثية، ودعم تأليف الكتب، ودعم الترجمة، 

مراكز بحثية في  8ودعم الباحثات الناشئات، ودعم رائدات املستقبل ودعم النشر العلمي(، كما أنشأت العمادة 

ثت إدارة للملكية الفكرية، مع تنظيم أنشطة علمية لنشر الوعي وتحفيز األعضاء كليات الجامعة املخلفة، واستحد

شملت محاضرات وورش عمل ولقاءات علمية، كما تم تحديث األولويات البحثية، إلى جانب تطوير إجراءات 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160201/fe19.htm
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يا العمل على وقواعد تمويل املشاريع البحثية والنشر العلمي، مع وضع الئحة ألخالقيات البحث العلمي. ويجري حال

تنفيذ مرحلة أخرى من خطة البحث العلمي عبر: دعم برنامج الباحثات الناشئات، ومبادرات البحث العلمي، 

وتحديث األولويات البحثية، وتنويع مصادر التمويل الخارجي، ومبادرة املجموعات البحثية، ومكافآت التميز 

إنشاء إدارة امللكية الفكرية وبراءات  Elsevierنضمام لـواال  ISIالبحثي، ودعم الترجمة، ومشروع دعم النشر في 

االختراع، وافتتاح مراكز بحوث في عدد من الكليات الصحية لكل من كلية الطب البشري وطب األسنان والصحة 

 والصيدلة. 
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إعالن أمساء الفائزين جبائزة ومنحة خادم احلرمني لدراسات وحبوث تاريخ 
 –اجلزيرة العربية 

أقّرت الهيئة العليا لجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ 

أسماء  -حفظه هللا  -مين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجزيرة العربية برئاسة خادم الحر 

م، حيث جاءت األسماء الفائزة في فروع 2015هـ / 1436الفائزين والفائزات بالجائزة واملنحة في دورتها السادسة 

 : جائزة املتميزين من السعوديين فاز بها كل من :
ً
عة الجوف األستاذ الدكتور مدير جام -1الجائزة واملنحة كاآلتي :أوال

إسماعيل بن محمد البشري .وجاء منح الجائزة لجهوده في التأليف والتحقيق العلمي والدراسة في عدد من الكتب 

واملجاالت العلمية املتعلقة بتاريخ اململكة العربية السعودية والجزيرة العربية، وهو ما دعم املحتوى املعرفي في هذا 

لية السياحة واآلثار بجامعة امللك سعود الدكتور سليمان بن عبدالرحمن الذييب، .ومنحت األستاذ بك -2الجانب.

له الجائزة نظير جهوده األكاديمية في تخصص الكتابات العربية القديمة في مجال اآلثار داخل اململكة العربية 

سيكية ، ومشاركاته العلمية السعودية وخارجها، ودعمه للمكتبة التاريخية بمؤلفات وترجمات عن املصادر الكال 

: جائزة 
ً
سواء ببحوث محكمة منشورة باللغة العربية أو باللغة اإلنجليزية أو بمراجعة الكتب في مجال تخصصه.ثانيـا

األستاذ بجامعة الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة األستاذ الدكتور  -املتميزين من غير السعوديين ، فاز بها :

السعدون )عراقي الجنسية( .وجاء في حيثيات منحه الجائزة جهوده املتمثلة في خبراته العلمية خالد بن حمود 

واألكاديمية في اململكة العربية السعودية التي تضمنت تأليف عدد من املؤلفات التاريخية والبحوث العلمية التي 

 : جائزة رسالة الدكتوراه فازت تثري تاريخ الخليج العربي ونشرها، واملشاركة في الدوريات العلمية امل
ً
تخصصة.ثالثا

الرسالة العلمية املوسومة بـ )منشآت ومرافق مصادر املياه في الحجاز في القرن األول حتى نهاية القرن  -1بها كل من :

 -2الثالث الهجري ( للباحثة الدكتورة بدرية بنت عبدالعزيز البصيري من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

الة العلمية املوسومة بـ ) فخار وخزف موقع الربذة اإلسالمي( للباحثة الدكتورة الجوهرة بنت عبدالعزيز الرس

 : جائزة رسالة املاجستير فازت بها كل من :
ً
الرسالة العلمية املوسومة بـ )  -1السعدون من جامعة امللك سعود.رابعا

الرسالة العلمية  -2إبراهيم الفواز من جامعة امللك سعود.الزخارف املعمارية في موقع األخدود( للباحثة رشا بنت 

املوسومة بـ )رعاية الفئات املحتاجة في مكة واملدينة خالل العصر اململوكي( للباحثة ريما بنت صالح القرناس من 

: جائزة املقالة العلمية فازت بها :
ً
غول الخيرية في املقالة العلمية املوسومة بـ )أعمال حكام امل -جامعة الدمام.خامسا

الحرمين الشريفين خالل القرنين الثامن والتاسع الهجري( للباحث الدكتور عبدالعزيز بن راشد السنيدي من 

http://www.al-jazirahonline.com/news/2016/20160201/73632
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 : املنح البحثية حصل عليها ثالثة باحثين.ورفع أعضاء الهيئة العليا شكرهم وعظيم 
ً
جامعة القصيم.سادسا

بدالعزيز آل سعود ـ حفظه هللا ـ رئيس الهيئة العليا لجائزة تقديرهم لخادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن ع

ومنحة خادم الحرمين الشريفين لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية على ما تلقاه الجائزة واملنحة بصفة خاصة 

من الدعم من االهتمام واملتابعة والتطوير والدعم وما يحظى به العلم والبحث العلمي والتاريخ الوطني بصفة عامة 

  –والرعاية لتعزيز قيم املعرفة في املسيرة الوطنية املباركة. 
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  لقاء الطالباتطالبات من جامعة األمرية نورة يفزن جبوائز حبثية يف 3
طالبات من كلية العلوم بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بجوائز مقابل عرض وبحثين خالل لقاء  3فازت 

لطالبات كلية العلوم واملشاركات في املؤتمر الطالبي العلمي، حيث نالت طالبة قسم الكيمياء حسناء الهاجري جائزة 

ة األحياء تماضر محمد الشايع حصلت على املركز األول لبحثها ضمن مسابقة أفضل عرض تقديمي، أما طالب

  وطالبة األحياء فدوى فهد بن باز على املركز الثاني .

وأوضحت منسقة املؤتمر الطالبي بكلية العلوم الدكتورة موض ي العتيبي أن املشاركات البحثية حكمتها لجان 

قاء الثاني، وأن الطالبات خضعن لبعض الدورات التدريبية في التحكيم في األقسام التعليمية لتدخل املنافسة في الل

اإللقاء وتقديم العروض التقديمية املصاحبة لألبحاث، وكان اللقاء قد ابتدأ باملشاركات في محور األبحاث العلمية 

ار وريادة من طالبات الدراسات العليا، تالها مشاركات طالبات البكالوريوس في ذات املحور إلى جانب محور االبتك

  األعمال ومحور الخدمة املجتمعية.

 املسئولين بوزارة 
َ
ولفتت عميدة الكلية الدكتورة أريج الغرير إلى دالالت اهتمام والة األمر حفظهم هللا بالتعليم وحث

مة التعليم لالرتقاء بمستوى البحث العلمي في الجامعات السعودية، مشيرة إلى تبني جامعة األميرة نورة لفكرة إقا

املؤتمرات الطالبية على مستوى الجامعة لقيادة الطالبات إلى اإلبداع واالبتكار، مؤكدة على حرص كلية العلوم على 

التنافس في هذا املجال عبر إطالقها فعاليات ملتقى )طريقك نحو اإلبداع(، والذي يهدف إلى تهيئة بيئة جامعية 

 قدراتهن البحثية وفق أسس سليمة في مختلف التخصصات. بحثية مناسبة للطالبات لإلسهام في دعمهن وتنمية

طالبات في كلية طب األسنان بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في "امللتقى العلمي  6من جانب آخر شاركت 

من طالبات طب األسنان  1000الثامن لطالبات طب األسنان " في جامعة القصيم ضمن حضور طالبي كثيف شمل 

 من عدة دول بمختلف تخصصات طب األسنان ومن  16ت األسنان باململكة، إلى جانب من مختلف كليا
ً
 16متحدثا

  جامعة حكومية وأهلية.

وجسدت طالبات كلية طب األسنان بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن )فاطمة العيط، يارا الرميح، لمى 

لصق علمي عن )مقارنة في عملية الكشف عن اللحيمي، سوزان الزهراني، نوف آل فراج وساره البلوي( بعرض م

تسوس األسنان(، وورش عمل علمية اجتماعية، ويأتي ذلك على خلفية استهداف امللتقى لكافة طلبة طب األسنان 

 في مناطق اململكة من مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وأطباء االمتياز.

http://www.al-jazirahonline.com/news/2016/20160203/73845
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 طالبات يف كلية العلوم جبامعة األمرية نورة يفزن جبوائز حبثية 3
طالبات من كلية العلوم بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بجوائز مقابل عرض وبحثين خالل لقاء  3فازت 

ي املؤتمر الطالبي العلمي، حيث نالت طالبة قسم الكيمياء حسناء الهاجري جائزة لطالبات كلية العلوم واملشاركات ف

ضمن مسابقة أفضل عرض تقديمي، أما طالبة األحياء تماضر محمد الشايع حصلت على املركز األول لبحثها، 

لوم الدكتورة موض ي وطالبة األحياء فدوى فهد بن باز على املركز الثاني. وأوضحت منسقة املؤتمر الطالبي بكلية الع

العتيبي أن املشاركات البحثية حكمتها لجان التحكيم في األقسام التعليمية لتدخل املنافسة في اللقاء الثاني، وأن 

الطالبات خضعن لبعض الدورات التدريبية في اإللقاء وتقديم العروض التقديمية املصاحبة لألبحاث، وكان اللقاء 

ألبحاث العلمية من طالبات الدراسات العليا، تالها مشاركات طالبات البكالوريوس في قد ابتدأ باملشاركات في محور ا

ذات املحور إلى جانب محور االبتكار وريادة األعمال ومحور الخدمة املجتمعية. ولفتت عميدة الكلية الدكتورة أريج 

زارة التعليم لالرتقاء بمستوى البحث الغرير إلى دالالت اهتمام والة األمر حفظهم هللا بالتعليم وحث املسئولين بو 

العلمي في الجامعات السعودية، مشيرة إلى تبني جامعة األميرة نورة لفكرة إقامة املؤتمرات الطالبية على مستوى 

الجامعة لقيادة الطالبات إلى اإلبداع واالبتكار، مؤكدة على حرص كلية العلوم على التنافس في هذا املجال عبر 

ت ملتقى )طريقك نحو اإلبداع(، والذي يهدف إلى تهيئة بيئة جامعية بحثية مناسبة للطالبات إطالقها فعاليا

 لإلسهام في دعمهن وتنمية قدراتهن البحثية وفق أسس سليمة في مختلف التخصصات. 

 امللتقى العلمي»طالبات في كلية طب األسنان بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في  6من جانب آخر شاركت 

من طالبات طب األسنان  1000في جامعة القصيم ضمن حضور طالبي كثيف شمل « الثامن لطالبات طب األسنان

 من عدة دول بمختلف تخصصات طب األسنان ومن  16من مختلف كليات األسنان باململكة، إلى جانب 
ً
 16متحدثا

ورة بنت عبدالرحمن )فاطمة العيط، جامعة حكومية وأهلية. وجسدت طالبات كلية طب األسنان بجامعة األميرة ن

يارا الرميح، لمى اللحيمي، سوزان الزهراني، نوف آل فراج وسارة البلوي( بعرض ملصق علمي عن )مقارنة في عملية 

الكشف عن تسوس األسنان(، وورش عمل علمية اجتماعية، ويأتي ذلك على خلفية استهداف امللتقى لكافة طلبة 

 كة من مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وأطباء االمتياز. طب األسنان في مناطق اململ
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ملتقى جبامعة األمرية نورة حيدد توصيات عملية وإجرائية يف جمال النشر 
 العلمي املتميز

، والذي نظمته جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بوكالة الجامعة «التميز في النشر العلمي»ختتم ملتقى ا

للدراسات العليا والبحث العلمي.. حيث أوص ى في ختام برنامجه بضرورة وضع خطة إستراتيجية لتطوير البحث 

األهداف االستراتيجية للجامعة، وتطوير السياسات والنشر العلمي املتميز، وتحديد األولويات البحثية بما يحقق 

 واألنظمة بما يتناسب مع تطوير البحث والنشر العلمي املتميز، واعتماد لوائح ألخالقيات البحث العلمي في الجامعة. 

كما أوص ى امللتقى بأهمية تفعيل برنامج الشراكات البحثية املحلية واإلقليمية والدولية، ووضع آلية لتواصل 

، وتمويل أبحاث ومشاريع نوعية قابلة ال
ً
 ودوليا

ً
باحثات مع نظيراتهن في املراكز البحثية والجامعات األخرى محليا

 باللغة االنجليزية أو في مجلة متميزة  Scopus,ISIللنشر في مجالت علمية ذات تصنيف عالي 
ً
إذا كان البحث مكتوبا

 
ً
باللغة العربية، والحد من تمويل أو دعم النشر لألبحاث تتبع مؤسسات علمية مرموقة إذا كان البحث مكتوبا

الفردية، وعقد شراكات مجتمعية فاعلة لتنمية املواد الذاتية للجامعة، وعقد شراكات مع منافذ النشر الدولية، 

 وإنشاء قاعدة بيانات للمجالت العلمية املحكمة الصادرة باللغة العربية. 

بعرض مرئي تعريفي عن عمادة البحث العلمي وخدماتها، ثم أكدت وكيلة  حيث استهل امللتقى في جلسته األولى

 من الجامعة بأهمية البحث 
ً
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى الوهيبي أن امللتقى يأتي إيمانا

رات الدالة على ثراء والنشر املتميز، إذ يعتبر القناة الرئيسة لنشر املعرفة وإثراء مجاالتها وهو من أهم املؤش

الجامعة العلمي وتبوئها مكانة ومن خالله يتم التمكين ملجتمع معرفي منتج، ثم ألقت الدكتورة أريج الخلف كلمة 

عمادة البحث العلمي؛ وأوضحت فيها أن الهدف من امللتقى هو تحفيز وحث أعضاء هيئة التدريس والباحثات 

 املصنفة في قواعد املعلومات الدولية. وتشجيعهم على النشر في املجالت العاملية 

توجيه دعم املشاريع »وتناولت الجلسة األولى في اليوم األول من امللتقى العديد من أوراق العمل التي أحتضنت 

قدمها عبر الدائرة التلفزيونية املغلقة عميد البحث العلمي بجامعة تبوك « البحثية نحو النشر العالمي املصنف

تجربة مركز التميز البحثي لتطوير العلوم والرياضيات في دعم املشاريع »هيبي، وورقة عمل بعنوان الدكتور فهد الل

قدمها مدير مركز التميز البحثي في تطوير العلوم والرياضيات بجامعة امللك سعود الدكتور فهد الشايع، « البحثية

http://www.al-jazirah.com/2016/20160204/fe10.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160204/fe10.htm


 

 
89 

 تاريخ نشأة املركز عام 
ً
 من داخل  64يه حتى هذا العام إلى هـ، حيث وصل عدد الباحثين ف 1429مستعرضا

ً
باحثا

 من خارجها وعدد البحوث التي أنجزها املركز  23اململكة و
ً
 في مجالت عاملية وقدم  120باحثا

ً
 منشورا

ً
  73بحثا

ً
بحثا

رسالة علمية لطالب وطالبات الدراسات العليا، فيما قدم املركز للمكتبة  44في مؤتمرات محلية وعاملية ودعم 

فعالية متنوعة لدعم التطوير املنهي للباحثين، بعدها طرح  180العاملية مجموعة كتب وتقارير وعقد العربية و 

خطوات »استشاري املخ و األعصاب من كلية الطب بجامعة امللك سعود الدكتور إبراهيم العريني ورقة بعنوان 

 « النشر في املجالت العلمية

قدمها الدكتور « املجالت العلمية الصادرة باللغة العربية إلى العامليةتأهيل »وتضمنت الجلسة الثانية ورقة بعنوان 

قدمها من جامعة امللك « رؤية تطويرية -املجالت العلمية املحكمة في العلوم الشرعية »وائل حزين، ثم ورقة بعنوان 

 سعود الدكتور علي الصياح. 

حلقة »على أربع جلسات علمية، األولى بعنوان « شرالعلمي التميز في الن»واشتمل اليوم الثاني من إنطالق ملتقى 

تحدث فيها كل من: وكيلة جامعة األميرة نورة للشئون الصحية « سجال حواري حول أخالقيات البحث العلمي

الدكتور سمر السقاف، وأستاذ املخ وجراحة األعصاب من جامعة امللك سعود مستشار بجامعة نورة الدكتور 

الجلسة الثانية عن النشر العلمي املتميز في الجامعات السعودية مع إطاللة على تجربة إدوارد دي فول.. وكانت 

جامعة امللك سعود وتجربة جامعة اإلمام محمد بن سعود وتجربة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن قدمها كل 

ي بجامعة اإلمام محمد من: عميد البحث العلمي بجامعة امللك سعود الدكتور رشود الخريف وعميد البحث العلم

 الدكتور 
ً
بن سعود اإلسالمية الدكتور عبدالرحمن املقبل وعميد الدراسات العليا في جامعة امللك سعود سابقا

تجربة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في النشر العلمي »محمد آل الشيخ، واشتملت الجلسة الثالثة على ورقة 

منيرة العبدان والدكتورة سناء زارع والدكتورة سهام العيس ى، وفي الجلسة الرابعة قدمتها كل من: الدكتورة « املتميز

ماذا بعد »تحدث أستاذ الطفولة املبكرة والتربية االبتدائية املشارك بجامعة األميرة نورة الدكتور رمزي هارون عن 

ي مديرة الجامعة دروع شكر وفي ختام امللتقى قدمت معال«.. ملتقى التميز في النشر العلمي تطلعات وتوصيات

 وتقدير ملشاركين ورعاة امللتقى، لتفتتح املعرض املصاحب للملتقى الذي ضم أجنحة لشركات طبية ومراكز تجميل.
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 م  2015 فبراير 5-هـ  1437ربيع الثاني  26 الجمعة

شراكات خارجية للتميز يف  3معة األمرية نورة تعقد كلية اجملتمع جبا

  الربامج واملخرجات األكادميية

وقعت كلية املجتمع بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ثالث شراكات خارجية مع كل من جامعات هيوستن 

مريكية، التي احتلت مؤخرا وفالنسيا، إلى جانب توقيعها عقد مع كلية فالنسيا بوالية فلوريدا بالواليات املتحدة األ 

كلية مجتمع في الواليات املتحدة. ويأتي ذلك ضمن توجه الجامعة لعقد شراكات مع جامعات  1200املركز الرابع بين 

عاملية عريقة لها خبرة في مجال بناء املناهج والخطط الدراسية والتميز في البرامج واملخرجات األكاديمية، حيث 

تكون نموذجا متميزا لكليات املجتمع في اململكة العربية السعودية، في الوقت الذي تخدم  تستهدف كلية املجتمع أن

طالبة. وأوضحت عميدة كلية املجتمع الدكتورة نورة القضيب، أن الكلية تهدف من  3000الكلية اآلن ما يقارب 

ليم املرأة لتوفير أفضل الطموحة إلى تحقيق أهداف بعيدة املدى، ورفع مستوى تع االستراتيجيةخالل خططها 

الفرص الوظيفية لها، وفتح مجاالت جديدة للعمل أمامها لتشارك في البناء والتطوير ودفع عجلة التنمية في الوطن، 

مؤكدة تطلع الكلية إلى تضافر الجهود من الجميع في دعم املساعي الرامية إلى تحقيق تطلعات قيادة الوطن بالعمل 

جتمع ليكون لها دور مجتمعي متميز وتنافس بمخرجاتها في سوق العمل. وأبانت أن كلية على تأسيس وإدارة كلية امل

هـ وتقدم مجموعة من البرامج األكاديمية في قسميها )العلوم اإلدارية، والحاسب 1433املجتمع تأسست في عام 

املعرض و املؤتمر »أثناء انعقاد  اآللي، وتقنية املعلومات(، الفتة إلى أنه جرى إبرام العقد الثاني مع كلية فالنسيا

في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات واملعارض للبرنامجين األكاديميين « الدولي للتعليم العالي في دورته الخامسة

الجديدين لكلية املجتمع: برنامج تقنية املعلومات وبرنامج املحاسبة، وتم اعتماد وافتتاح البرامج الجديدة في الفصل 

هـ، وتتضمن أقسام الكلية املسارات اآلتية: قسم العلوم اإلدارية )إدارة 1437/ 1436اني للعام الدراس ي الدراس ي الث

األعمال، إدارة املكاتب، التسويق واملبيعات، املحاسبة(، وقسم الحاسب اآللي وتقنية املعلومات )البرمجة، تصميم 

البة التعرض للخبرة العملية وذلك من خالل مقرر الويب، تقنية املعلومات(، حيث يتاح في املستوى الرابع للط

 260التدريب التعاوني الذي يمكن الطالبة من تطبيق ما تعلمته من مهارات ومعارف في الكلية وتغطي فترة التدريب 

ساعة، أو يتاح للطالبة دراسة مقرر املشاريع التعاونية الذي يشجع الطالبات على ريادة األعمال من خالل إعداد 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160205/ln39.htm
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يع متكاملة و مراعية املعايير امتبعة في ريادة األعمال. وأشارت القضيب إلى أن الكلية استحدثت نادي مشار 

الذي يهدف إلى توسيع مدارك الطالبات للحصول على املعارف، وزيادة الخبرات العلمية «، مشروعي الصغير»

ألنشطة املتوافقة مع ميولهم ومواهبهم، والعملية، وتعودهم على املشاركة االجتماعية، ومنحهم الفرصة ملزاولة ا

وبدوره يحتضن تلك املواهب، ويدعمهم عن طريق الدورات التدريبية الالزمة للبدء في مرحلة العمل، ودعمهم 

 للمشاركة بجميع فعاليات الجامعة من خالل األنشطة الطالبية بالكلية. 
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 م  0152 فبراير 6-هـ  1437ربيع الثاني  27 السبت

 جامعة األمرية نورة تدشن موقع نادي العربية
دشنت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن أمس األول موقع )نادي العربية(، ضمن فعاليات ملتقى )العربية عاملنا 

هارات فهم املقروء وفهم املسموع للمستوى املبتدئ، واملعرض املصاحب (، لتدريب الناطقات بغير العربية على م2

 الذي نظمه معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها، وذلك على مسرح كلية املجتمع باملدينة الجامعية. 

ربية، لتتواكب وأوضحت مديرة املعهد الدكتورة نوال الثنيان في كلمتها أن الهدف من امللتقى املض ي بعلوم اللغة الع

مع العصر الرقمي املتسارع، وتعزيز الفخر واالنتماء لدى الطالبات باملاض ي، وخدمة اللغة العربية لدعم مجاالت 

  التعليم التربوية والتقنية وإبراز التآلف بين علوم اللغة العربية وشتى العلوم.
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 م  2015 فبراير 7-هـ  1437ربيع الثاني  28 األحد

ن موقعًا إلكرتونيًا لنادي اللغة العربية لغري 
ِّ
جامعة األمرية نورة تدش

 الناطقات بها
نت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن موقع نادي للغة العربية )باسم: نادي العربية.. نحو كفاية لغوية 

َّ
عربية( دش

http://www.tarclub.net ،حيث نفذت عملية التدشين وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية دكتورة نادرة املعجل ،/

خالل تنظيم معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها ملتقى )العربية عاملنا( األسبوع املاض ي، حيث ُعرض فيلم 

ة السعودية وحتى هذه اللحظة وتأثير تعلمها للغة العربية على يحكي قصة طالبة منذ قدومها إلى اململكة العربي

 فهمها للقرآن الكريم. 

وفيما استهدف امللتقى إبراز التآلف بين اللغة العربية وغيرها من العلوم والتأكيد على مواكبة العربية ملستجدات 

لغير الناطقات خدمة مشروع النادي  املعارف في األلفية الثالثة، أكدت املسؤوالت في معهد تعليم اللغة العربية

اإللكتروني ملتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها من خالل تدريبهم على مهارتي فهم املسموع واملقروء في وقت محدد 

ومن خالل عدة جوالت متدرجة من حيث املستوى اللغوي. فتم إنشاء هذا املشروع لحاجة متعلمي اللغة العربية 

التعليمية التي تعزز التعلم الذاتي والتي تكاد أن تنعدم في حقل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. ملثل هذه املواد 

سس هذا املشروع من قبل فريق من أعضاء معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها وكلية املجتمع في 
ُ
حيث أ

سم العمل إلى فريق
ُ
ين: فريق لغوي والذي ينقسم بدوره إلى فريقين جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، وقد ق

فرعيين أحدهما مسؤول عن محتوى فهم املسموع واآلخر مسؤول عن محتوى فهم املقروء، وفريق تقني مهمته 

تصميم وبرمجة املوقع. وقد تم تجربة املحتوى اللغوي على طالبات املستوى األول والثاني في معهد تعليم اللغة 

 غيرها ومن ثم ُحكم العمل من قبل محكمين متخصصين لضمان جودته. العربية للناطقات ب

فيما أبرزت عميدة معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها الدكتورة نوال بنت سليمان الثنيان مالمح قدرة 

عطاء والعمل اللغة العربية على استيعاب العلوم املختلفة؟ مؤكدة ضرورة اعتزاز أبناء اللغة العربية بها وذلك بال

 وأشارت إلى مبادرات املعهد: املدينة العربية االفتراضية، وموقع نادي العربية. 

من جانب آخر، افتتح معرض الخط املصاحب للملتقى، وستالحظ املتجولة في املعرض لوحات الخط العربي 

ركة في املعرض الذي ضم ملجموعة من طالبات املعهد من جنسيات مختلفة، إلى جانب افتتاح أركان الجهات املشا

مجموعة من اإلصدارات التي تخدم اللغة العربية باإلضافة إلى برامج إلكترونية متنوعة تخدم متعلمي اللغة العربية 

لغة ثانية، حيث شملت الجهات املشاركة: معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة األميرة نورة، معهد 

معة امللك سعود، معهد تعليم العربية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، مجموعة اللغويات العربية في جا

إيوان البحثية، مركز امللك عبدهللا الدولي لخدمة اللغة العربية، مكتب التربية لدول الخليج العربي، مؤسسة 

 العربية للجميع ومؤسسة املناهج العاملية(. 

ها علماء وعاملات باللغة العربية عالقة اللغة العربية مع التقنية والتربية، ومن كما تضمن امللتقى ندوة ناقش خالل

الناحية التقنية لفتت املحاضرة في معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها بجامعة األميرة نورة منار باعباد إلى 

انتشارا واسعا في العالم أجمع، مؤكدة أن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من املجاالت الحديثة التي القت 

حاجة مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها إلى كثير من املصادر واملواد التعليمية التي تعزز تعليم وتعلم 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160207/ln58.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160207/ln58.htm


 

 
94 

اللغة العربية في العالم، مشيرة إلى دراسات كثيرة توضح مدى فاعلية التقنية في تعليم وتعلم اللغة وأثرها على 

 ة املتعلم. تطوير لغ

واستعرضت املعيدة في معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها بجامعة األميرة نورة فاطمة القرني مشروع نادي 

العربية في جانب فهم املقروء باللغة العربية، وتحدثت األستاذ املشارك في قسم تقنية املعلومات بجامعة امللك 

ات اإللكترونية في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مبرزة سعود الدكتورة هند الخليفة عن التطبيق

الصعوبات التي يواجهها متعلمو اللغة العربية بعد إنهاء املرحلة األولى من تعلم القراءة والكتابة للنصوص العربية 

ان. فيما بتحليل وفهم هذه النصوص، موضحة أن حل الصعوبة بواسطة استخدام أسلوب ترميز النص باأللو 

ناقش أستاذ اللغويات املساعد في معهد تعليم اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الدكتور 

عبدهللا بن يحيى الفيفي التطورات التقنية الحديثة في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها وأدوات بناء املعاجم 

 ملتعلمي اللغة. 

العربية بالتربية، لفت أستاذ اللغة العربية كلية امللك خالد بالرياض الدكتور صالح بن وفيما يتعلق بمحور عالقة 

إّن أهل التربية يوصون »عبدهللا الشثري إلى أهمية الكتاب كأحد أركان العملية التعليمية للغة العربية، وقال 

 «. بغيرها حاجة ضرورية وملحة بالعناية بإعداده، مما يجعل حاجتنا إلى كتب لتعليم اللغة العربية للناطقين

وأبرزت األستاذ املساعد في قسم املناهج وطرق التدريس في كلية التربية جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

 لتغير النظرة إلى طبيعة عملية التعليم، 
ً
الدكتورة ميرفت بنت عبدهللا بابعير تنوع طرق التدريس الحديثة تبعا

لعدد من املفاهيم واألخالقيات واملهارات للطالبات بتنوع الطرق من القراءة إلى الكتابة  مشيرة إلى تنمية املشروع

 والتأليف والتحدث مما حقق النتائج املرجوة بدون شعور الطالبة بأنها حققت الهدف األساس ي من املشروع. 

عبدالعزيز آل سعود وحكومته  إلى ذلك، تم رفع برقية شكر وعرفان ملقام خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن

الرشيدة لعنايتهم بخدمة اللغة العربية محليا ودوليا، استثمار التقنية في تبني مشروع عالمي يهدف إلى إنشاء اختبار 

لقياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية لدى الناطقين بغير العربية ويعتمد الحد األدنى لهذا االختبار ليكون مطلبا 

برامج البكالوريوس أو الدراسات العليا املقدمة باللغة العربية في الجامعات العربية، تكوين لجنة دائمة  للتسجيل في

لتطوير موقع نادي العربية وذلك لتحديث املحتوى بشكل مستمر وأن يغطي كافة مهارات اللغة وعناصرها لجميع 

ميم تطبيق له على األجهزة الذكية، حث أعضاء املستويات، ونشر املوقع على الشبكات االجتماعية املختلفة، وتص

الهيئة التعليمية في معاهد تعليم اللغة العربية على ضرورة االستعانة بتطبيقات إلكترونية متنوعة داعمة وإثرائية 

تنسجم مع الحاجات التعليمية ملتعلمي اللغة العربية النطاقين بغيرها ملا لذلك من تيسير عمليات التعلم وإثرائها، 

دعم وتمويل مشروعات وتطبيقات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، تمكين طالبات معهد تعليم اللغة العربية 

للناطقات بغيرها من استخدام تطبيق ملون النصوص الحاسوبي ملا له من أهمية في زيادة فهم النصوص العربية 

ا بين معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها وكلية وسرعة تحليلها، أن تتبنى جامعة األميرة نورة مشروعا مشترك

الحاسب واملعلومات بحيث يتم عقد شراكة داخلية بينهما لتصميم برامج حاسوبية، وتطوير تطبيقات إلكترونية 

ار تخدم تعليم اللغة العربية وتلبي متطلبات املتعلمات الناطقات بغير العربية، دعوة الباحثين والباحثات إلى استثم

التقنية في مجال البحث العلمي لبناء املعاجم الحديثة بهدف صناعة معجم حديث ملتعلمي اللغة العربية من 

الناطقين بغيرها وفق أحدث التطورات الحديثة، إنشاء مدونة تعليمية ملتعلمات اللغة العربية الناطقات بغيرها 

لرحمن، دعوة املتخصصين في علم اللغة التطبيقي لوضع بمعهد تعليم اللغة العربية بجامعة األميرة نورة بنت عبدا

معايير لتأليف ولتقويم كتب تعليم اللغة العربية الناطقين بغيرها واالتفاق عليها، ضرورة تقويم كتب تعليم اللغة 

 العربية وتحليلها وذلك لتطويرها وتحديث محتواها وتصحيح جوانب القصور فيها. 
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 م  2015 فبراير 8-هـ  1437ربيع الثاني  29 اإلثنين

 نافذة على العامل: اللغة بوابة الثقافة

ال يمكن عند الحديث عن اللغة وتعليمها كلغة ثانية أو أجنبية، أن يتجاوز الذهن مقولة كثيرة التداول أال وهي أّن 

ى الرغم من شيوع هذه العبارة واتساع نطاق تداولها لدى املتخصصين وغير وعل«. اللغة بوابة الثقافة»

املتخصصين، إال أنها ما زالت تمثل حقيقة تستحق التأمل والبحث واالسترجاع. فهي لم تتحول مع كل هذا الزخم 

ا هو الشأن في كم -االستخدامي إلى عبارة فاترة أو قليلة املحصول بل بقيت مليئة بالحيوية والتألق. لم تتحول 

إلى فكرة مستهلكة أو ملحة ساكنة مستعصية على الفعل والتفعيل. فالعالم اليوم يعيش  -العبارات املماثلة األخرى 

أكثر من أي وقت مض ى حقبة من التحفز باتجاه التواصل واالتصال والتحالف والحوار والتكتل واالستقطاب. ولم 

 
ً
 وال مقبوال

ً
. بل أصبح ملء الفراغات املاثلة في قنوات التواصل ضرورة ملحة تقتضيها يعد التقوقع على الذات ممكنا

طبيعة العصر وما وصل إليه من تطور تقني مذهل في مجال االتصاالت، من شأنه أن يوّسع دائرة االنتماء والتقارب 

 اإلنساني إلى أبعد مدى ممكن. 

ربية لغير الناطقات باللغة العربية التي ترعاها جامعة إذن فلعله من املناسب ونحن نعيش احتفالية تعليم اللغة الع

 وأنها الجسر الطبيعي 
ً
 إلى هذه املقولة للتأكيد على أّن اللغة هي بوابة الثقافة فعال

ً
األميرة نورة، أن نعود مجددا

اعية الثقافية للتماهي والتقارب مع اآلخرين. هذا ما يقرره العلم وما تؤيده املشاهدات التاريخية والتحوالت االجتم

في العالم بأسره. ومن حسن حظنا في هذا البلد أن بوادر االهتمام باللغة ونشرها قد بدأت منذ زمن بعيد من خالل 

 من 
ً
املعاهد املتخصصة التي شهد لها الكثيرون بالسبق والتميز ليس من الناحية التاريخية فحسب، ولكن أيضا

ن تجربة هذه املعاهد وخبرتها العملية وامليدانية في املناهج وطرائق التعليم النواحي العلمية واألكاديمية التي جعلت م

 يجتذب أنظار املهتمين بهذا املجال املعرفي النادر. 
ً
 يحتذى ومسلكا

ً
 نموذجا

ومع كل هذا االعتزاز بما تم إنجازه في هذا املجال، فإن مواكبة املستجدات والتجاوب مع املتغيرات تجعلنا نتطلع إلى 

 تح
ً
قيق املزيد، مما سيعود بالكثير من النفع املباشر وغير املباشر على الجامعات التي احتضنت هذا التوجه، وأيضا

على البلد ككل وعلى ثقافتنا العربية واإلسالمية، بأمدائها األوسع واألشمل. فالحكمة تقض ي أن نقرأ الواقع 

الطاقات في أوانها. فكم هو مفرح لنا أن نرى  بموضوعية وأن نستشرف املستقبل بوعي وتصميم، وأن نستثمر

 لتعليم اللغة العربية للطالبات من غير الناطقات بها، مضيفة 
ً
 متخصصا

ً
 نوعيا

ً
جامعة األميرة نورة تحتضن برنامجا

http://www.al-jazirah.com/2016/20160208/cu3.htm
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عّد بكل تجرد من مصادر الخبرة الرصينة التي ُيرجع إليها في 
ُ
 ينضاف إلى ما سبق من معاهد ت

ً
 جديدا

ً
بذلك مصدرا

ن اللغة وتعليمها. كما أّن هذا سيزيد بكل تأكيد أعداد الخريجين الذين تعمقوا في لغتنا العربية وثقافتها شؤو 

 ليعودوا إلى بلدانهم سفراء حقيقيين وحلفاء مأمولين لهذا البلد ولثقافته وأهله. 

ما تغيب عن الذهن، وخاصة في مثل هذه املن
ّ
اسبات العلمية الهامة هذه ملحة موجزة عن آمال وتطلعات واسعة قل

 متفائلون بأن تتواصل املسيرة وترتقي  -مثلما أننا طامحون  -املتعلقة بتعليم اللغة العربية ونشرها. ونحن 
ً
أيضا

بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، في ظل دعم املسؤولين عن التعليم في هذا البلد الذين يدركون أبعاد مثل 

مية مواكبة العصر لتحقيق ما نصبو إليه من إصالح وتحديث وتطوير للتعريف بهويتنا هذه القضايا، ويتفهمون أه

 وثقافتنا على أفضل وجه. 

 أن اللغة كما أنها مفتاح الثقافة، فإن معاهد تعليمها هي نوافذ مشرعة للتواصل والتفاعل مع كل 
ً
ولنتذكر دائما

 العالم. 

 .جامعة امللك سعود -ية معهد اللغويات العرب -د. عيس ى عودة الشريوفي 
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 م  2015 يناير 19-هـ  1437ربيع الثاني  9 الثالثاء

 تفاهم ثنائي ملكافحة املخدرات
ت عبدالرحمن مذكرة تفاهم لإلسهام في الحد وقعت أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات وجامعة األميرة نورة بن

 من انتشار تعاطي املخدرات بين أفراد املجتمع.

وتضمنت املذكرة العديد من املواد، تمثلت في التعاون بين الطرفين على الوقاية من املخدرات، باإلضافة لتقديم 

واالجتماعية، وإجراء البحوث الدورات التدريبية للمتخصصات في الجامعة لزيادة فاعلية الخدمات النفسية 

والدراسات العلمية املتعلقة بتعزيز الوقاية من املخدرات، واستكشاف أبعادها والعوامل املرتبطة بها، واملتغيرات 

املؤثرة فيها، إضافة إلى تشجيع الهيئة التدريسية وطالبات الدراسات العليا على االهتمام بإجراء الدراسات والبحوث 

 رات.حول قضايا املخد

كما اشتملت املذكرة على التعاون في تنفيذ البرامج الوقائية والتوعوية في البيئة الجامعية، ودعوة منسوبات 

وطالبات الجامعة لإلسهام في األعمال التطوعية في مجال الوقاية من املخدرات، وإقامة فعاليات ومناشط وندوات 

 ومؤتمرات علمية في مجال الوقاية من املخدرات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160119/Con20160119820222.htm


 

 
98 

 م  2015 يناير 27-هـ  1437ربيع الثاني  17 األربعاء

 «سجل األسرة»الفيصل والشعالن والمنيع وابن داود نجحوا في نيل المرأة 

 ( ينتصر للمرأة3+1تكتل )«..قبة الشورى»

 

 

( من تحويل مقترح تعديالت على بعض أنظمة 1+3عضاء من مجلس الشورى، والذي أطلق عليه تكتل )نجح أربعة أ

إلى واقع، إذ أعلنت وكالة وزارة الداخلية لألحوال املدنية بدء استخراجها سجالت األسرة للمرأة « األحوال املدنية»

 في استخراج سجل األسرة. السعودية، مشيرة إلى ضرورة وجود بطاقة أحوال مدنية للمرأة الراغبة

الدكتورة لطيفة الشعالن، األميرة »القرار الذي طرح في املجلس منتصف العام املاض ي، وتقدم به أربعة أعضاء 

، لقي ردات فعل غاضبة من تيارات متشددة داخل «سارة الفيصل، الدكتورة هيا املنيع، الدكتور ناصر بن داود

الشعالن عالنية في مواقع التواصل االجتماعي، كونها أكثر األسماء السعودية، حتى وصل األمر لشتم وقذف 

 املتداولة في مواقع التواصل االجتماعي.

وتراهن سيدات على الكوتة النسائية كثيرا، بيد أن عبير سالم التي انتهت قبل أشهر من مرحلة البكالوريوس في 

( الذي قدم 1+3ة استمرار ما اسمته بتكتل )الدراسات اإلسالمية بجامعة امللك عبدالعزيز شددت على ضرور 

باالستمرارية في دعم امللفات النسائية وتعديل بعض األنظمة التي تحول « منح األم السعودية سجل األسرة»اقتراح 

 بينها وبين نيل حقوقها كما ترى. 

 تقدم بروفايل عن كل عضو من التكتل الذي نجح في تمرير القرار.« عكاظ»

 حديدية تقارع الظالم الشعالن.. سيدة

سيدة للمرة األولى يحضرن كأعضاء تحت قبة  30منذ انعقاد أول جلسة ملجلس الشورى في تشكيله التاريخي )

، برز اسم نسائي بين أعضاء املجلس، بعد أن عمد إلى تقديم 2013املجلس(، وتحديدا في أواخر فبراير من عام 

صلحة املرأة السعودية. لطيفة الشعالن من األسماء األكثر تداوال منذ مقترحات عدة نجم عنها تمرير قرارات كبيرة مل

من فبراير قبل عامين( بحثت الفلسفة في علم النفس طالبة دكتوراة، بعد  24أول جلسة، )عقدت صبيحة يوم الـ

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160127/Con20160127821380.htm
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نوات أن نالت ماجستير العلوم في علم النفس من جامعة سري في اململكة املتحدة، وهي الدكتورة التي قضت س

 طويلة في السلك األكاديمي بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض متعاقبة على مناصب متعددة.

 
ً
السيدة الحديدية كما يسميها مثقفون، احترفت املقال الفكري، إذ انتظمت على كتابة مقال في مجلة املجلة أعواما

، بيد أنها لم 2007حتى  2000االتها التي بدأت في عام عدة، وعرفتها النخبة الثقافية في السعودية من خالل مق

 تنقطع عن الكتابة، إذ كتبت سلسلة مقاالت في الزميلة الحياة تناولت في أغلبها انتقاد التشدد الديني.

، من باقي الخيارين «العمل الدؤوب حتى لو كانت النتائج متباعدة وصغيرة»ويبدو أن الشعالن تفضل الخيار الثالث 

، «إما جلد الذات وهجاء العالم، وإما ترك كل هذا واالنصراف لشأن آخر« »الحياة»وحين في مقالها في الزميلة املطر 

إذ واجهت السيدة القوية انتقادات كبيرة من قبل تيارات متشددة في البالد. نشاط الشعالن تحت قبة املجلس جعل 

، بيد أن «التغريب»تماعي، وسط اتهامات لها بمحاولة متشددين ينالون منها شتما وقذفا على مواقع التواصل االج

سيدة القبة، انطلقت بشكوى قضائية شجاعة أخيرا إلى أروقة املحاكم ضد مغرد أساء إليها، وال تزال القضية محل 

اهتمام كثير من املتابعين. دفعت الشعالن بكثير من القرارات ومقترحات التعديل على أنظمة قائمة، ترى فيها عدم 

عطاء املرأة حقها وتكبيلها أحيانا، فمدونة األسرة، ونظام األحوال املدنية، قانون التحرش، نظام حقوق ذوي إ

اإلعاقة في اململكة، ونظام إضافة صحة املرأة للنظام الصحي واملطالبة بتوفير العنصر النسائي ضمن كوادر هيئة 

زميالتها في أكثر من مناسبة باستحداث وظائف نسائية في الهالل األحمر دليل على حراك ال يهدأ. كما طالبت برفقة 

قطاعات حكومية متعددة، بمشاركة زميالتها في الشورى وخصوصا رفيقة دربها هيا املنيع. وترى الشعالن في أن 

التغيير في مجتمعاتنا ليس سهال، وال يحدث بين عشية وضحاها، بل هو عملية تراكمية طويلة يقوم بها أناس »

، وتحاول من خالل صفحتها في موقع التواصل االجتماعي، نشر مزيد من نفحات التسامح «ا آخرونويتابعه

واالنفتاح. وتبقى مستمرة في طريقها الرامي إلى إيجاد فرص أكثر للنساء في العمل ونيل الحقوق، على الرغم من كل 

على الظلم والعيش في جنح الظالم، إال أنها تعودت « معرفات»التراشق حولها، وكل التهم والشتائم املوجهة إليها من 

متماسكة أكثر من قبل، كما يقول صحافي عمد إلى تغطية الجلسات املفتوحة تحت قبة املجلس، بل تخرج في كل 

 مرة أكثر قوة.

 املنيع.. واثقة متماسكة من الصحافة إلى الشورى

 عديدة من الركض بين بداية دخولها بالط صاحبة الجاللة، إلى تعيينها عضوة تحت ق
ً
بة مجلس الشورى أعواما

 بالنسبة ملرأة تعمل صحافية وتبحث عن الحقيقة وتشارك في إظهار قضايا بنات 
ً
الصحافي املنتج الذي كان معقدا

 لرافض ي حضور املرأة في نهاية 
ً
 كبيرا

ً
 بالورود، إذ شكلت تحديا

ً
جلدتها، لم يكن الطريق أمام هيا املنيع معبدا

املنيع اسم ارتبط بالقضايا «. الرياض»القرن املاض ي برفقة زميالتها في العمل كصحافية في الزميلة  الثمانينات من

الحقوقية املثيرة للجدل حول املرأة، ولم يكن يغير قرار في مجلس الشورى من منهجها الذي اختارته منذ أن وطأة 

بالسماح للسيدات في اململكة بقيادة قدمها بالط صاحبة الجاللة، إذ طالبت في وقت مبكر بمجلس الشورى 

السيارة مع زميلتها لطيفة الشعالن، وصحبت توصيتها صخبا وجدال كبيرين. األكاديمية هيا املنيع أحد أبرز الوجوه 

النسائية التي ظهرت كناشطات في الحقوق النسوية في البالد، وعملت في السلك األكاديمي، كما ترأست لجان 

، ”أشعة الشمس“ة مهمة، وعمدت على كتابة في زاوية شبه يومية في جريدة الرياض باسم نسائية في معارض دولي

 كما تناولت قضايا جريئة حول املرأة وحقوقها.
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الكتابة لعقدين من الزمن في الهم العام يصنع رؤية ناضجة في كثير من التجارب، واملنيع التي انتقلت من الرياض 

ذات املدينة، عرفت ككاتبة بارزة في الشأن الثقافي واالجتماعي، وكانت من  مجلس الشورى في“الصحيفة إلى مقر 

أرباب التنوير، ومن أوائل السيدات السعوديات اللواتي تبوئنا مناصب قيادية في الصحافة السعودية. وتنظر 

لس، ويتعرضن للشتم تيارات متشددة في البالد بريبة إلى أراء الدكتورة هيا املنيع وعدد من زميالتها تحت قبة املج

 واإلساءة من حسابات 
ً
، بيد أنها تحمل توجه متشدد، كما يرصد مراقبون ملواقع ”غير واضحة املعالم“أحيانا

 التواصل االجتماعي.

، إنه نه حين تحضر املرأة يرتبك القرار، «الرياض»من يناير الجاري في الزميلة  23وتقول املنيع في مقال نشر في الـ

لن يحلها اال النظام والقانون والتشريعات التي البد “كالية لدى بعض املسؤولين مع حضور املرأة، مؤكدة وجود اش

 ”.من تعاملها مع املرأة كمواطن كامل االهلية

 الفيصل.. ابنة امللك املنافحة عن بنات جلدتها

عبدالعزيز من الدرجة األولى وسام امللك  2013من بيت الفيصل امللك، برز اسم األميرة سارة، التي نالت في أبريل 

تقديرا لجهودها في دعم قضايا املرأة، األميرة التي ال تحب الظهور اإلعالمي كثيرا، برزت كناشطة في حقوق املرأة، 

حتى إنها برفقة شقيقتها األميرة لولوة وسيدتين أخريين أسسن جمعية نسائية معنية بنهضة املرأة في ستينات القرن 

 املاض ي.

صل امللتزمة بالتعاليم امللكية الصارمة، ال تظهر كثيرا في اإلعالم، بيد أنها كانت استثنائية حينما أسست ابنة الفي

برفقة شقيقتها األميرة لولوة وسيدتين أخريين أول جمعية خيرية نسائية، في الوقت الذي كانت النظرة الذكورية 

ق جمعية النهضة النسائية الخيرية )تشير مصادر تاريخية إلى تجاه املرأة متوغلة في مناح عديدة في البالد. ومنذ انطال 

أنها أول جمعية خيرية في البالد(، برز اسم األميرة سارة، بتلك الخطوة في املجتمع السعودي، بيد أن األميرة ظلت 

 أن العمل وحده كفيل باإلنجاز. -على ما يبدو-تلتزم الصمت، وسط يقين منها 

في مجلس الشورى كان نتاجا لتجليات تاريخية حتمية كما يرى صحافي عمد إلى تغطية دور األميرة سارة الفعال 

، إذ كانت األميرة سارة فاعلة في الحراك النسوي السعودي، وتولت رئاسة ملتقى نساء األسرة «الشورى»جلسات 

امللكي لعضوية مجلس  الحاكمة، ورئاسة مجلس أمناء جامعة عفت األهلية، ولم يكن مفاجئا أن وقع عليها االختيار

 الشورى للمرة األولى في تاريخ املرأة السعودية.

تقول األميرة في حوار صحافي نادر، إن توظيف مساهمة املرأة في املجتمع بشكل صحيح كفيل بجعل مساهمتها نقلة 

 مجتمعية واقتصادية شريطة أن يتناسب التوظيف مع إمكاناتها ومسؤولياتها.

فيقاتها في الجمعية األقدم هاجس القضاء على األمية في األوساط النسوية هدفا من ووضعت األميرة سارة ور 

أهداف الجمعية، إذ كانت األمية منتشرة بين النساء في ستينات القرن املاض ي، كما حاولت تنظيم دروس في اللغة 

مكتبة نسائية في الرياض في  العربية واللغة اإلنجليزية والفرنسية واآللة الكاتبة. ونجحت الجمعية في تأسيس أول 

أواخر سبعينات القرن املاض ي، إذ كان حراك األميرة الشابة ال يهدأ وكان دعم والدها امللك الراحل فيصل بن 

عبدالعزيز في مجال تطوير املرأة السعودية ال محدودا، كما تصفه في إحدى مقابالتها الصحفية. دفعت األميرة 

بقرارات تصب تجاه املرأة، ويبدو أن نجاعة مطالبهن بدأت تترجم فعليا في بعض  برفقة زميالتها تحت قبة الشورى



 

 
101 

االقتراحات، حتى بات املزاج العام ملراقبي املجلس معتادا على العمل املتواصل والدفع في اتجاه تعديل قوانين تمس 

إلعاقة في اململكة، ونظام إضافة مدونة األسرة، قانون التحرش، نظام األحوال املدنية، نظام حقوق ذوي ا»املرأة كـ 

 «.صحة املرأة للنظام الصحي

 ابن داود.. قاض مستقل انتصر للمرأة

في سبتمبر من العام املاض ي، كان الفتا أن يكون اسم قاض سابق موجودا في توصية لتعديل بعض أنظمة األحوال 

ائلتها باسمها، بيد أن املراقب املدنية من ضمن ثالث عضوات، تمنح السيدة السعودية حق استخراج سجالت ع

آلراء عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن داود يرى أن القاض ي السابق من أكثر الشخوص معرفة بمعاناة املرأة 

، عمل في السلك القضائي بعد أن حاز على درجة 1958في كثير من األنظمة. الدكتور ناصر بن داود املولود عام 

عاما. ولعل االستبيان األخير الذي طرحه في  15للقضاء في العاصمة الرياض قبل  الدكتوراه من املعهد العالي

كان مثار جدل، وخرج بأن ضعف املؤسسة الدينية في « تويتر»صفحته الشخصية على موقع التواصل االجتماعي 

راب عالم الدين من النظر لألحداث ساهم في إضعاف تأثيرها على املجتمع، ويرى تعليقا على ذلك أنه كلما ازداد اقت

مجتمعه وتقبله منهم كلما كان مدركا ملا يشغلهم، محيطا بما يهمهم، مستوعبا لظروفهم وقضاياهم. ويمارس ابن 

بضرورة تطوير مهارات علماء »داود نقدا داخليا للقضايا املتعلقة بالفتاوى والتيارات اإلسالمية، ويطالب عالنية 

ات الحياة أوال فأول؛ ضمانا لسالمة النظر وصحة التعليل وصواب الرأي الدين في إدراك حاجات الناس ومستجد

 «.املستهدف
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 م  2015 يناير 29-هـ  1437ربيع الثاني  19 الجمعة

 «بداهلل يف ذاكرتهمامللك ع»الفيصل يطلق أوىل ندوات اجلنادرية 
تترقب األوساط االجتماعية والثقافية انطالقة املهرجان الوطني للتراث والثقافة والذي يمثل تظاهرة لكافة شرائح 

املجتمع كونه يجمع عديدا من األنشطة والفعاليات التي تتكئ على ملمح وطني شد االنتباه وأثار اإلعجاب، ما جعله 

خارجها. وتمثل الفعاليات الثقافية والفكرية أحد أهم املالمح التي تواكب األحداث محط األنظار داخل اململكة و 

املحلية واإلقليمية والدولية نظرا للموضوعات التي يتم اختيارها بعناية إلى جانب حشد من األسماء املنتقاة والتي 

 تحمل خبرات متراكمة في كافة املجاالت األدبية والثقافية.

)شهادات( بقاعة امللك « امللك عبدهللا في ذاكرتهم»قبل أولى الفعاليات بندوتين كبرىين عن وتنطلق الخميس امل

فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال، حيث يتحدث فيها كل من األمير خالد الفيصل، واألمير فيصل بن 

، ومحمد بن عيس ى )املغرب( عبدهللا بن محمد آل سعود، والدكتور عبدهللا الربيعة، والشيخ صالح آل الشيخ

وعمرو موس ى )مصر(، والدكتور أحمد السيف ومروان حمادة )لبنان(، ويدير الندوتين الدكتور يوسف السعدون، 

 والدكتور محمد آل زلفة.

وفي يوم الجمعة تنطلق ندوتان عن امللك سلمان بن عبدالعزيز قرارات وإنجازات بمشاركة الدكتور فهد السماري 

د الشثري، وجهاد الخازن )لبنان(، وإدارة الدكتور هاشم عبده هاشم. وفي الندوة الثانية يتحدث األمير والدكتور سع

سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز والشيخ صالح آل الشيخ، والدكتور سلمان الدوسري )رئيس تحرير الشرق 

 األوسط( ويديرها الدكتور ناصر بن عبدالعزيز آل داود.

خصية الثقافية املكرمة بعنوان )جهود أبي عبدالرحمن الظاهري في خدمة األدب والفكر فيما ستكون ندوة الش

والتراث( يوم السبت القادم ويشارك فيها الدكتور عبداللطيف الحميد، والدكتور أحمد بن علي آل مريع، والدكتور 

 محمد العوين، بإدارة عبدالرحمن السماعيل.

رجية الدكتور عادل الجبير، في محاضرة، آفاق ورؤى السياسة الخارجية يتناول وزير الخا 28/4وفي يوم األحد 

السعودية بعد عاصفة الحزم بإدارة الدكتور صالح الخثالن، تليها ندوة عاصفة الحزم واملتغيرات الجيوسياسية في 

تور عبدالعزيز بن املنطقة بمشاركة وزير اإلعالم األردني األسبق صالح القالب والدكتور نجيب غالب )اليمن(، والدك

عثمان بن صقر )اململكة(، بإدارة الدكتور غنام املريخي، وندوة أخرى تتناول املوضوع نفسه بمشاركة الدكتور علي 

حسن التواتي )اململكة(. والدكتور سيمون أبو فاضل )لبنان(. والدكتور عبدالحق عزوزي )املغرب( والدكتور محمد 

 )اململكة(. جميح )اليمن(، بإدارة محمد الطميحي

تقام ندوة عن الدولة الضيف، بعنوان الصورة العربية واإلسالمية في املخيلة األملانية  4/29وفي يوم االثنين 

بمشاركة الدكتور رضوان السيد )لبنان(، الدكتور شتايفن فايدنر )أملانيا( الدكتور علي النملة )اململكة( وإدارة 

 الدكتور جاسر حربش )اململكة(.

العالقات السعودية األملانية منطلقات وآفاق بمشاركة الدكتور عواد العواد )سفير اململكة في أملانيا(،  وندوة عن

والدكتور بوريس روغة )سفير أملانيا( والدكتور فولكر بيرتس )أملانيا(. والدكتور سعود التمامي )اململكة( بإدارة 

 الدكتور عوض البادي )اململكة(.

وة عن مستقبل الدولة الوطنية والتحديات املحلية والدولية وتنازع الهويات وتعدد وفي اليوم نفسه تقام ند

االنتماءات بمشاركة الدكتور عبدالحميد األنصاري )قطر(، والدكتور يوسف مكي )اململكة(، وبدرالعامر )اململكة(، 

 والدكتور عادل عبدهللا )البحرين(، بإدارة إبراهيم النحاس )اململكة(.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160129/Con20160129821738.htm


 

 
103 

تقام ندوتان عن مستقبل الدولة الوطنية والتحديات املحلية والدولية، وضيوفها الدكتور  30/4ثالثاء وفي يوم ال

رشاد العليمي )اليمن(، الدكتور فهد الشليمي )الكويت(، الدكتور صالح املانع )اململكة(، الدكتور فارس سعيد 

 )لبنان(، بإدارة الدكتور صدقة فاضل )اململكة(.

دوة املؤثرات اإلقليمية في اضطراب الدولة الوطنية وضيوفها الدكتور محمد كامل عمرو فيما ستقام أيضا ن

)مصر(، أرشد هرمزلو )تركيا(، مصطفى النعمان )اليمن(، والدكتور زهير فهد الحارثي )اململكة( بإدارة محمد رضا 

دكتور صالح بن حميد )اململكة(، نصر هللا )اململكة(. وندوة: دور العلماء في البناء الفكري للشباب، وضيوفها ال

 والدكتور علي عبدالخالق القرني )اململكة(، بإدارة الدكتور إبراهيم امليمن )اململكة(.

فتقام ندوة القيم تأصيل ومفاهيم بمشاركة الدكتور مسفر القحطاني )اململكة(، الدكتور  5/1أما يوم األربعاء 

ي )مصر(، والدكتور مهدي رزق هللا )السودان(، بإدارة شتيوي الغيثي أحمد املزيد )اململكة(، الدكتور أسامة األزهر 

 )اململكة(.

ندوة األسرة وتعزيز االنتماء الوطني لدى األجيال، بمشاركة الدكتورة  4/28فيما تستضيف جامعة نورة يوم األحد 

 م العبودي.نوف ناصر التميمي والدكتورة عزة عبدالرحيم شاهين وكوثر األربش بإدارة الدكتورة سها

، وضيوفها الدكتورة ريم عبداملحسن «األسرة وتحديات ثقافة التقنية»كما تستضيف الجامعة في اليوم نفسه ندوة 

 العبيكان، الدكتورة أمل الطعيمي والدكتورة وفاء عبدالبديع اليافي بإدارة نادية السيف.

لى بمشاركة الدكتور صالح املحمود )الرياض(. ويستضيف نادي الرياض األدبي في اليوم نفسه األمسية الشعرية األو 

محمد الغزي )تونس( محمد الضالع )بريدة(. وكريم معتوق )اإلمارات(. محمد املنصور )الرياض(. لطيفة قاري 

 )الطائف(.

فتحتضن جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ندوة )دور األسر في الحد من االنحراف  4/29أما يوم االثنين 

مشاركة الدكتورة نوال العيد والدكتورة نورة بنت عبدهللا العجالن وسكينة املشيخص والدكتورة بنية والتطرف( ب

 بنت محمد الرشيد، بإدارة الدكتورة عائشة حجازي.

كما تتتابع الفعاليات من أمسيات شعرية وندوات ثقافية وأدبية بالتناوب مع عدد من األندية األدبية في اململكة، 

 يات الثقافة والفنون.إضافة إلى جمع
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 م  2015 فبراير 1-هـ  1437ربيع الثاني  22 اإلثنين

 «جائزة ومنحة امللك سلمان لدراسات تاريخ اجلزيرة»إعالن الفائزين بـ
خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ أقّرت الهيئة العليا لجائزة ومنحة 

الجزيرة العربية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه هللا، أسماء الفائزين 

 م.2015هـ /1436والفائزات بالجائزة واملنحة في دورتها السادسة 

  

  الجائزة واملنحة كاآلتي: وجاءت األسماء الفائزة في فروع

  

: جائزة املتميزين من السعوديين فاز بها كل من:
ً
 أوال

  

 األستاذ الدكتور إسماعيل بن محمد البشري مدير جامعة الجوف. ــ 1

وجاء منح الجائزة لجهوده في التأليف والتحقيق العلمي والدراسة في عدد من الكتب واملجاالت العلمية املتعلقة  

  ملكة العربية السعودية والجزيرة العربية، وهو ما دعم املحتوى املعرفي في هذا الجانب.بتاريخ امل

  

 ـ األستاذ الدكتور سليمان بن عبدالرحمن الذييب، األستاذ بكلية السياحة واآلثار بجامعة امللك سعود.2

ي مجال اآلثار داخل اململكة ومنحت له الجائزة نظير جهوده األكاديمية في تخصص الكتابات العربية القديمة ف 

العربية السعودية وخارجها، ودعمه للمكتبة التاريخية بمؤلفات وترجمات عن املصادر الكالسيكية ، ومشاركاته 

 العلمية سواء ببحوث محكمة منشورة باللغة العربية أو باللغة اإلنجليزية أو بمراجعة الكتب في مجال تخصصه.

  

: جائزة املتميزين من
ً
 غير السعوديين، فاز بها : ثانيـا

األستاذ الدكتور خالد بن حمود السعدون )عراقي الجنسية( األستاذ بجامعة الشارقة بدولة اإلمارات العربية - 

 املتحدة.

وجاء في حيثيات منحه الجائزة جهوده املتمثلة في خبراته العلمية واألكاديمية في اململكة العربية السعودية التي  

الخليج العربي ونشرها، واملشاركة في  دد من املؤلفات التاريخية والبحوث العلمية التي تثري تاريخ تضمنت تأليف ع

 الدوريات العلمية املتخصصة.

  

 : جائزة رسالة الدكتوراه فازت بها كل من :
ً
 ثالثا

ى نهاية القرن الثالث ــ الرسالة العلمية املوسومة بـ )منشآت ومرافق مصادر املياه في الحجاز في القرن األول حت1

 الهجري ( للباحثة الدكتورة بدرية بنت عبدالعزيز البصيري من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

  

ــ الرسالة العلمية املوسومة بـ ) فخار وخزف موقع الربذة اإلسالمي( للباحثة الدكتورة الجوهرة بنت عبدالعزيز 2

 السعدون من جامعة امللك سعود.

  

 
ً
 : جائزة رسالة املاجستير فازت بها كل من : رابعا

http://www.okaz.com.sa/24x7/articles/20160201/article42997.html
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ــ الرسالة العلمية املوسومة بـ ) الزخارف املعمارية في موقع األخدود( للباحثة رشا بنت إبراهيم الفواز من جامعة 1

 امللك سعود.

  

كي( للباحثة ريما بنت ـــ الرسالة العلمية املوسومة بـ )رعاية الفئات املحتاجة في مكة واملدينة خالل العصر اململو 2

 صالح القرناس من جامعة الدمام.

  

: جائزة املقالة العلمية فازت بها:
ً
 خامسا

املقالة العلمية املوسومة بـ )أعمال حكام املغول الخيرية في الحرمين الشريفين خالل القرنين الثامن والتاسع  -

 ن جامعة القصيم.الهجري( للباحث األستاذ الدكتور عبدالعزيز بن راشد السنيدي م

  

 : املنح البحثية حصل عليها ثالثة باحثين.
ً
 سادسا
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 م  2015 فبراير 4-هـ  1437ربيع الثاني  25 الخميس

 ملتقى التميز يوصي بتطوير النشر العلمي
أوص ى عدد من العلماء خالل ملتقى التميز في النشر العلمي، الذي نظم في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، 

بتطوير السياسات واألنظمة بما يتناسب مع تطوير البحث والنشر العلمي، مع اعتماد لوائح ألخالقيات البحث 

نامج الشراكات البحثية املحلية واإلقليمية العلمي في الجامعة، ووضع خطة استراتيجية للتطوير، وتفعيل بر 

 والدولية.

وناقش امللتقى على مدى يومين سبل الوصول بالنشر العلمي إلى مستويات متميزة وتبادل الخبرات حول ذلك بين 

علماء من مختلف الجامعات السعودية، إذ لفتت مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل إلى انطالق 

قى من كون البحث العلمي أحد أهم أهداف الجامعات ومن محددات الحكم على تصنيفها ومن أهم رؤية امللت

مقومات تقويمها وريادتها، وبناء على ذلك أولت الجامعة عنايتها واهتمامها بتأسيس بيئة خصبة لالبتكار واإلبداع في 

 البحث العلمي. 
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 م  2015 فبراير 4-هـ  7143ربيع الثاني  25 الخميس

 ندوات باجلامعات واألندية األدبية
تستضيف عدد من الجامعات واألندية األدبية واملؤسسات الثقافية، بعضا من البرنامج الثقافي للجنادرية، ففي يوم 

، تشارك «األسرة وتعزيز االنتماء الوطني لدى األجيال» ربيع اآلخر( تستضيف جامعة نورة ندوتين؛ األولى: 28األحد )

فيها: الدكتورة نوف التميمي، الدكتورة عزة عبدالرحيم شاهين، وكوثر األربش، وتديرها الدكتورة سهام العبودي، 

، تشارك فيها: الدكتورة ريم العبيكان، الدكتورة أمل الطعيمي، «األسرة وتحديات ثقافة التقنية»والثانية: 

 لدكتورة وفاء اليافي، ويديرها نادية السيف.وا

، تشارك فيها: «دور األسر في الحد من االنحراف والتطرف»ربيع اآلخر( ندوة:  29كما تحتضن الجامعة يوم اإلثنين )

الدكتورة نوال العيد، الدكتورة نورة العجالن، سكينة املشيخص، والدكتورة بنية الرشيد، ويديرها الدكتورة 

 ي.عائشة حجاز 

الرمز في الحكاية الشعبية:، تشارك فيها: »ربيع اآلخر( ندوة:  29كما يستضيف نادي الرياض األدبي يوم اإلثنين )

الدكتورة فاطمة الحسين )اململكة(، الدكتوة عائشة الدرمكي )عمان(، الدكتورة ملياء باعشن )اململكة(، والدكتور 

ربيع اآلخر(، ندوة:  30الحيدري. وينظم النادي ندوة يوم الثالثاء )محمد الجويلي )تونس(، ويديرها الدكتور عبدهللا 

، يشارك فيها: الدكتور راشد الشمراني، عبدالناصر غارم، هيفاء الحبابي، «الفنون اإلبداعية وبناء الشخصية»

(، ندوة: ربيع اآلخر 29وعبدهللا صايل )اململكة(، ويديرها هاني الحجي. وتستضيف جامعة امللك سعود، اإلثنين )

القيم في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم:، يشارك فيها: الشيخ صالح املغامس ي والدكتور عبدالعزيز الضويحي، »

ربيع اآلخر(  29ويديرها الدكتور أحمد الحسين. وتستضيف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، اإلثنين )

، يشارك فيها: الدكتور سليمان أبا «كة من التطرف والتكفيرموقف الدعوة اإلصالحية في اململ»ندوتين؛ األولى: 

الخيل )اململكة(، الدكتور عبد هللا العنقري )اململكة(، الدكتور محمد القاض ي )اململكة(، الدكتور عثمان الخميس 

التطرف موقف الدعوة اإلصالحية في العالم اإلسالمي من »)الكويت(، ويديرها الدكتور فوزان الفوزان، والثانية: 

، يشارك فيها: الدكتور أحمد هليل )األردن(، الدكتور أحمد املرابط )موريتانيا(، الدكتور محمد املغراوي «والتفكر

 )املغرب(، والدكتور عثمان حبوب )السودان(، والدكتور عبدالعزيز املحمود.

http://okaz.co/bwKKKdCcE
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األمن الفكري والوحدة الوطنية:، »ة: ربيع اآلخر(، ندو  30وتحتضن جامعة نايف العربية للعلوم األمنية يوم الثالثاء )

يشارك فيها: الدكتور علي الجحني )اململكة(، الدكتور محمد الرميحي )الكويت(، الدكتور عبدالرحمن الهدلق 

 )اململكة(، والدكتور خالد الدريس )اململكة(، ويديرها الدكتور جمعان بن رقوش.
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 م  2015 يناير 19-هـ  1437ربيع الثاني  9 الثالثاء

 يف احلد من تعاطي املخدرات« جامعة نورة»و« نرباس»تعاون 

وجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن مذكرة تفاهم « نبراس»وقعت أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات 

 املخدرات بين أفراد املجتمع.لإلسهام في الحد من انتشار تعاطي 

وتضمنت مذكرة التفاهم العديد من املواد، تمثلت في التعاون بين الطرفين على الوقاية من املخدرات، باإلضافة 

لتقديم الدورات التدريبية للمتخصصات في الجامعة لزيادة فاعلية الخدمات النفسية واالجتماعية، وإجراء 

لقة بتعزيز الوقاية من املخدرات، واستكشاف أبعادها والعوامل املرتبطة بها، البحوث والدراسات العلمية املتع

واملتغيرات املؤثرة فيها، إضافة إلى تشجيع الهيئة التدريسية وطالبات الدراسات العليا على االهتمام بإجراء 

 الدراسات والبحوث حول قضايا املخدرات.

مج الوقائية والتوعوية في البيئة الجامعية، ودعوة منسوبات كما اشتملت املذكرة على التعاون في تنفيذ البرا

وطالبات الجامعة لإلسهام في االعمال التطوعية في مجال الوقاية من املخدرات، وإقامة فعاليات ومناشط وندوات 

رة ومؤتمرات علمية في مجال الوقاية من املخدرات. وقد تم االتفاق بين الطرفين على إمكانية تعديل هذه املذك

 بموجب مذكرة خطية متفق عليها من قبل الطرفين.

ل اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات أمين عام اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، مساعد مدير عام مكافحة 
َّ
ومث

عبد اإلله بن محمد « نبراس»املخدرات للشؤون الوقائية، رئيس مجلس إدارة املشروع الوطني للوقاية من املخدرات 

ريف، ومثل جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وكيل الجامعة الدكتور صالح بن عبدهللا املزعل، وبحضور الش

اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، وعدد من وكالء ومنسوبي جامعة األميرة نورة، ومندوبي  ومديري مستشاري 

 املديرية العامة ملكافحة املخدرات.

سعادته بهذا االتفاق، ملا يتضمنه من خطة وأهداف نبيلة تسعى إلى إجراء وأعرب الشريف عقب التوقيع عن 

الدراسة والبحوث املتخصصة ودعمها في مجال ظاهرة املخدرات وما يرتبط بها من ظواهر أخرى، وحماية صحة 

 أفراد املجتمع من تعاطي املواد الضارة التي تؤثر على صحتهم وعقولهم.

براس األساسية تثقيف املجتمع السعودي، وإكسابه املهارات الحياتية املناسبة وذكر الشريف أن رسالة مشروع ن

للوقاية من آفة املخدرات، وخلق بيئة خالية من املخدرات، من خالل نشر ثقافة الوقاية عبر وسائل اإلعالم 

دريبية ووسائل املختلفة، وتوفير املعلومة الصحيحة واملوثقة املستندة إلى اإلحصائيات، وتوظيف البرامج الت

 دور 
ً
اإلعالم؛ لتعزيز القيم اإليجابية والتشجيع عليها، باإلضافة إلى التعاون مع جميع املؤسسات والهيئات مثمنا

ومبادرة الشركة السعودية للصناعة األساسية سابك في هذا املشروع الوطني للوقاية من املخدرات؛ لتحقيق نهٍج 

 من آفة املخدرات.وطني يحمي أبناءنا وكل فئات املجتمع 

http://www.alyaum.com/article/4114181
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Alyom.gif


 

 
110 

وأثنى وكيل جامعة األميرة نورة الدكتور صالح املزعل على هذه الخطوة نحو شراكة مجتمعية بين املشروع الوطني 

من أفراد املجتمع من طالبات أو  7000وجامعة االميرة نورة التي تستوعب أكثر من « نبراس»للوقاية من املخدرات 

 ت وشركات مشغلة.أعضاء هيئة تدريس، ومنسوبين ومنسوبا

وأكدت وكيل الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية الدكتور نائلة بنت عبدالرحمن الديحان، أهمية 

االستفادة من الكليات االجتماعية وإدارة البحوث والدراسات باإلضافة إلى االستفادة من الدراسات والبحوث التي 

م والفنون والدراسات االجتماعية وتوظيف ذلك في املشروع الوطني يقدمها الطالبات واملتخصصات في مجال اإلعال 

 «.نبراس»للوقاية من املخدرات 

على تقديم كل ما يمكن تقديمه من مواد إعالمية، « نبراس»وأكد الصالح، على حرص العاملين في املشروع الوطني 

ورة شريك أساس في العمل الوقائي، ورسائل توعية، وحقائب تدريبية، ودورات متخصصة لتكون جامعة االميرة ن

لدعمها ومبادرتها املتميزة ولجميع الشركاء وباألخص جامعة األميرة نورة « سابك»وختم حديثه بالشكر لشركة 

 والجامعات في اململكة العربية السعودية.

 

 

 م  2015 يناير 20-هـ  1437ربيع الثاني  10 األربعاء

 بات التدريب امليدانيجامعة األمرية نورة تقيم دورات لطال
http://www.alyaum.com/article/4114496 
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http://www.alyaum.com/article/4114496
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 م  2015 يناير 30-هـ  1437ربيع الثاني  20 السبت

 اجلمعية العلمية
الن عنها مؤخرا وظهرت االسبوع املاض ي وهي )الجمعية العلمية السعودية للفن جمعية جديدة تم اإلع

تم تأسيس الجمعية بقرار من مجلس الجامعة »والتصميم( في جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، 

هـ لتجمع تحت مظلتها جميع املتخصصين واملهتمين في مجاالت التصميم والفن، وهي 17/6/1436بتاريخ 

والواقع ان مثل هذه املشاريع التي تمس الفنون على الخصوص « جمعية علمية سعودية املنشأ وعاملية العطاء

هي مطلب ابناء الساحة واملهتمين بالفن واالكاديميين وطلبة وطالبات الفنون وغيرهم، ووجه التفاؤل ان هذه 

ها ان تقوم بدور اجتماعي وتعليمي وعلى الجمعية نشأت في احضان جامعة كبرى ولديها من االمكانات ما يؤهل

عدة اصعدة، والجمعية الوليدة تمت بهدوء وبعيدا عن اي ضجيج اعالمي كما ان اصحاب الشأن في الجامعة 

كانوا يجرون اتصاالتهم بالفنانين او املهتمين بغرض االنضمام او التسجيل وجاءت االنتخابات على نحو تميل 

بيعي في مثل هذا املرفق الحيوي الهام الذي تقوم عليه كفاءات وطنية نفخر كفته الى السيدات وهذا شأن ط

 بها.

او الجامعي بالجمعية العربية السعودية للتربية الفنية  األكاديميوجمعية التصميم مسبوقة في املجال 

د. محمد وأنشأها مجموعة من الدارسين في الواليات املتحدة االمريكية من بين اعضائها د. صالح الزاير و 

الرصيص ود. يوسف العمود ود. حمزة باجودة ود. محمد الدوسري واخرون، وقد اصدرت هذه الجمعية 

واهتمت ادارة  1988املوافق  1408مجلة هامة باسم التربية الفنية وصدر عددها االول في ذي الحجة 

قد صدر من املجلة عدة تحريرها باستكتاب مختصين واكاديميين ونقاد في مجال الفن والتربية الفنية، و 

اعداد وفق االمكانات املتاحة حينها، كما عقدت الجمعية مؤتمرات تعنى بشئون الفن والتربية الفنية، وسعت 

الى تشجيع البحوث والدراسات وغيرها، لكن  باإلضافةالى تبني او رعاية انشطة فنية مقر دراسة االعضاء 

 انشغالهم بوظائفهم االكاديمية الجامعية، وخالف ذلك.الجمعية انتهت بعودة الدارسين الى اململكة و 

والحقيقة ان الجمعية الجديدة ننتظر منها دورا نحو االجيال الجديدة والساحة عامة فهي تمس العمل 

والجامعي على الخصوص والذي يتجه مباشرة الى من تتلقى تعليمها الفني والتربوي والعلمي في  األكاديمي

 مد يدها الى الساحة التشكيلية بكل اجيالها وفئاتها. الى باإلضافةالجامعة 

الجمعية نشأت في الرياض وفي اطار الجامعة واعتقد ان معظم املنتخبين ملجلس ادارتها من املقيمين في 

الرياض وبالتالي فان ذلك سيساعد على العمل وفق دعم الجامعة الى هذا الوليد الجديد الذي ننتظر ان 

افة الفنية وتحقيق اهداف الجمعية املعلنة وتشجيع البحث والتعريف بالفن والفنانين يسهم في ترسيخ الثق

أن تكون رائدة في البحث العلمي ودار خبرة »من خالل الدراسات واملطبوعات. ورؤية الجمعية ملخصة في 

في عدد من وتضع رسالتها «. سعودية في الفن والتصميم وأن ترتقي بالحس الجمالي واإلبداعي لدى املجتمع

الجوانب بينها استثمار الطاقات املؤهلة وتبني املواهب واملهارات املميزة. ودعم البحث العلمي واملساهمة في 

تنمية االقتصاد املعرفي، واالرتقاء بالفن والتصميم في املجتمع من خالل تبادل الخبرات العلمية والرؤى 

رة وفنون اململكة العربية السعودية محليا وعامليا من خالل الثقافية واملهارات في الفنون البصرية وإبراز حضا

أنشطة الجمعية املتنوعة، اما اهدافها فلخصتها في عدة جوانب كتنمية التفكير العلمي واالبداعي في مجاالت 

الفن والتصميم. وتحقيق التواصل العلمي وتبادل الخبرات ألعضاء الجمعية. وتقديم املشورة العلمية في 

http://www.alyaum.com/article/4116653
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لفنون والقيام بالدراسات الالزمة لرفع مستوى األداء في املؤسسات والهيئات املختلفة ونشر الحراك قضايا ا

الفكري ورفع مستوى الوعي الثقافي لدى الجمهور في الجوانب الفنية املتنوعة واالنفتاح على الثقافات األخرى 

ي اهداف ورؤى وتطلعات نأمل أن تتحقق مع التأكيد على الهوية السعودية واملحافظة على الثوابت الدينية. ه

 وأن تكون إضافة فاعلة في مجال اختصاصها واهتماماتها. 

 

 

 م  2015 فبراير 1-هـ  1437ربيع الثاني  22 اإلثنين

إعالن أمساء الفائزين والفائزات جبائزة ومنحة خادم احلرمني الشريفني 
 لدراسات وحبوث تاريخ اجلزيرة العربية

http://www.alyaum.com/article/4117214 
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 م  2015 فبراير 4-هـ  1437ربيع الثاني  25 الخميس

 طالبات جبامعة نورة يفزن جبوائز حبثية 3
لعلوم بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بجوائز خالل لقاء لطالبات كلية العلوم طالبات من كلية ا 3فازت 

واملشاركات في املؤتمر الطالبي العلمي، حيث نالت طالبة قسم الكيمياء حسناء الهاجري جائزة ضمن مسابقة 

 أفضل عرض تقديمي.

، وطالبة األحياء فدوى فهد بن باز على أما طالبة األحياء تماضر محمد الشايع فحصلت على املركز األول لبحثها

 املركز الثاني.

وأوضحت منسقة املؤتمر الطالبي بكلية العلوم الدكتورة موض ي العتيبي أن املشاركات البحثية حكمتها لجان 

التحكيم في األقسام التعليمية لتدخل املنافسة في اللقاء الثاني، وأن الطالبات خضعن لبعض الدورات التدريبية في 

 إللقاء وتقديم العروض التقديمية املصاحبة لألبحاث.ا

وكان اللقاء قد ابتدأ باملشاركات في محور األبحاث العلمية من طالبات الدراسات العليا، تلتها مشاركات طالبات 

 البكالوريوس في ذات املحور إلى جانب محور االبتكار وريادة األعمال ومحور الخدمة املجتمعية.

 املسؤولين  -حفظهم هللا  -لية الدكتورة أريج الغرير إلى دالالت اهتمام والة األمر ولفتت عميدة الك
َ
بالتعليم وحث

بوزارة التعليم على االرتقاء بمستوى البحث العلمي في الجامعات السعودية، مشيرة إلى تبني جامعة األميرة نورة 

لبات إلى اإلبداع واالبتكار، مؤكدة حرص كلية فكرة إقامة املؤتمرات الطالبية على مستوى الجامعة لقيادة الطا

العلوم على التنافس في هذا املجال عبر إطالقها فعاليات ملتقى ) طريقك نحو اإلبداع ( الذي يهدف إلى تهيئة بيئة 

جامعية بحثية مناسبة للطالبات لإلسهام في دعمهن وتنمية قدراتهن البحثية وفق أسس سليمة في مختلف 

 التخصصات .

طالبات في كلية طب األسنان بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في "امللتقى العلمي  6انب آخر شاركت من ج

من طالبات طب األسنان  1000الثامن لطالبات طب األسنان" في جامعة القصيم ضمن حضور طالبي كثيف شمل 

 من عدة دول بمخت 16من مختلف كليات األسنان باململكة، إلى جانب 
ً
 16لف تخصصات طب األسنان ومن متحدثا

 جامعة حكومية وأهلية.

http://www.alyaum.com/article/4117723
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 مذكرة تفاهم لدعم العمل الوقائي ملكافحة املخدرات

وقعت أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مذكرة تفاهم لإلسهام في الحد 

اطي املخدرات بين أفراد املجتمع، حيث التقت رغبة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، في دعم العمل من انتشار تع

الوقائي بمجال مكافحة املخدرات، من خالل املشروع الوطني للوقاية من املخدرات )نبراس(، الذي يركز على الوعي 

استعمال املؤثرات العقلية، وتفعيل وتبيان سوء الصحي واالجتماعي والثقافي لدى أفراد املجتمع بأضرار املخدرات 

  سبله كإحدى الركائز األساسية لبناء املجتمعات على أسس سليمة.

ل اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات أمين عام اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، مساعد مدير عام مكافحة 
َّ
وقد مث

عبد اإلله بن محمد ” نبراس“شروع الوطني للوقاية من املخدرات املخدرات للشؤون الوقائية، رئيس مجلس إدارة امل

الشريف، ومثل جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وكيل الجامعة الدكتور صالح بن عبدهللا املزعل، بحضور 

مستشاري ومدراء اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، وعدد من وكالء ومنسوبي جامعة األميرة نوره، ومندوبي 

  املخدرات. ديرية العامة ملكافحةامل

وأعرب الشريف عقب التوقيع عن سعادته بهذا االتفاق، ملا يتضمنه من خطة وأهداف نبيلة تسعى إلى إجراء 

الدراسة والبحوث املتخصصة ودعمها في مجال ظاهرة املخدرات وما يرتبط بها من ظواهر أخرى، وحماية صحة 

 ارة التي تؤثر على صحتهم وعقولهم.أفراد املجتمع من تعاطي املواد الض
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 م  2015 يناير 17-هـ  1437ربيع الثاني  7 األحد   

وأكادميي يراه «.. جامعة نورة»يف املئة من طالبات  61مطلب « التعدد»
 !«واجبًا أحياناً »

، اعتبر «التعدد»في املئة من طالبات جامعة نورة  61تناقلها مغردون سعوديون، إلى تأييد « استبانة»بينما أشارت 

 بالنسبة إلى الرجال، ويكو « التعدد هو األصل« »جامعة اإلمام»أكاديمي في 
ً
 أحيانا

ً
 .ن واجبا

، نقلت « تغريدة»وكانت 
ً
في جامعة نورة للطالبات، بعنوان: هل تحبذين « استبانة»أطلقها املغرد مالك األحمد أخيرا

في املئة لم يحدد رأيه، وهو ما  9، و«ال»في املئة  30، و«نعم»في املئة  61الزواج من متزوج؟ فكانت نتيجتها أن قال 

 بين ر 
ً
 واسعا

ً
 بين «تويتر»واد أثار جدال

ً
، بينهم قانونيون، وأكاديميون، وكتاب، انهالوا مغردين بردود اشتعلت جدال

 .مؤيد ومخالف

على « الحياة»بينما علق أستاذ النقد األدبي في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ناصر الخنين، في اتصال مع 

 .«االقتصار على زوجة واحدة هو فرع عن األصل»ن ، وأ«األصل»واعتبر التعدد في اإلسالم هو « االستبانة»

هة إلى األمة بعامة»وقال إن التعدد هو خطاب قرآني )من خالل آية التعدد(  أمر مشروع، وفيه خير »، وهو «موجَّ

 أن «كثير للرجل واملرأة
ً
 .«املرأة هي املستفيد األول من التعدد، وليس الرجل»، مستدركا

العلماء، والحكماء، وطالب العلم، والقضاة، واألمراء على زوجة واحدة، لحرم  لو اقتصر كل رجل من»وأضاف: 

املجتمع من فضل هؤالء، ولحرمت النساء الالتي يتطلعن إلى فضلهم، االستفادة من سلطتهم، وعلمهم، أو 

ح وهو ضوابط، وتنطبق عليه األحكام الشرعية الفقهية الخمسة، وهي املبا»وأوضح أن التعدد له «. ِوجاهتهم

 
ً
، أي مسنونا

ً
 «األصل، واإلباحة أو الحالل يرتقي في حق بعض الرجال، إلى أن يكون مندوبا

ً
، وهو الحكم الثاني، تبعا

 .«لطبيعة وظروف الرجل املادية، وتطبيقه العدل»

، واقتصاره على واحدة، قد »وتابع: أما الحكم الثالث 
ً
 وقادرا

ً
يوقعه في الوجوب في حقه، فعندما يكون الرجل موسرا

الحرام، وال ينقله من الحرام ويكفه عنه، إال الزواج الثاني، أو الثالث، أو الرابع، فأولى به أن يعدد بشرطه الشرعي، 

 
ً
في حين يكون « وهو العدل في الِعشرة، واملبيت، وفي أشياء أخرى شرعية كثيرة، ففي حالته يكون التعدد واجبا

http://www.alhayat.com/Edition/Print/13478219/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF--%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-61-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA--%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9----%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%87--%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B-!
http://www.alhayat.com/Edition/Print/13478219/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF--%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-61-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA--%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9----%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%87--%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B-!
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 »التعدد 
ً
كان الرجل سيئ الِعشرة مع زوجته األولى، وإذا عّدد يقع في أمور يأثم بها » وهو الرابع فيما لو« مكروها

 
ً
 .«شرعا

، وهو الحكم الخامس 
ً
في حال كان مسلك الزوج مع امرأته األولى يتسم بالسب »وأفاد بأن التعدد يكون محرما

 من أن يصنع بالزوجة الثانية، ما صنع باألولى، «والشتم والتقتير والشح
ً
 إلى أن «م عليه التعددحر »، فخوفا

ً
، مشيرا

 .األحكام الشرعية الخمسة، تنطبق على جميع الرجال، بحسب حال كل رجل ووضعه الشخص ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
117 

 

 م  2015 فبراير 2-هـ  1437ربيع الثاني  23 الثالثاء

جبائزة خادم احلرمني لدراسات وحبوث تاريخ اجلزيرة  إعالن أمساء الفائزين
 العربية

أقّرت الهيئة العليا لجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ 

ها السادسة الجزيرة العربية برئاسة امللك سلمان بن عبدالعزيز، أسماء الفائزين والفائزات بالجائزة واملنحة في دورت

: جائزة املتميزين من السعوديين وفاز بها كل من: -بحسب وكالة األنباء السعودية  -، وفيما يأتي أسماؤهم 2015

مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري، نظير جهوده في التأليف والتحقيق العلمي والدراسة في 

ريخ اململكة والجزيرة العربية، وهو ما دعم املحتوى املعرفي في هذا عدد من الكتب واملجاالت العلمية املتعلقة بتا

الجانب. واألكاديمي في كلية السياحة واآلثار في جامعة امللك سعود الدكتور سليمان بن عبدالرحمن الذييب، وذلك 

ودعمه للمكتبة لجهوده األكاديمية في تخصص الكتابات العربية القديمة في مجال اآلثار داخل اململكة وخارجها، 

التاريخية بمؤلفات وترجمات عن املصادر الكالسيكية، ومشاركاته العلمية سواء ببحوث محكمة منشورة باللغة 

 .العربية أم باللغة اإلنكليزية أو بمراجعة الكتب في مجال تخصصه

خالد بن حمود السعدون  وفاز بجائزة املتميزين من غير السعوديين األكاديمي في جامعة الشارقة باإلمارات الدكتور 

)عراقي الجنسية(، لجهوده املتمثلة في خبراته العلمية واألكاديمية في اململكة، التي تضمنت تأليف عدد من الكتب 

التاريخية والبحوث العلمية التي تثري تاريخ الخليج العربي ونشرها، إضافة إلى مشاركته في الدوريات العلمية 

لدكتوراه فازت كل من: الباحثة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة املتخصصة. وفي جائزة رسالة ا

بدرية بنت عبدالعزيز البصيري، نظير رسالتها العلمية )منشآت ومرافق مصادر املياه في الحجاز في القرن األول حتى 

ت عبدالعزيز السعدون، لرسالتها نهاية القرن الثالث الهجري(. والباحثة في جامعة امللك سعود الدكتورة الجوهرة بن

ار وخزف موقع الربذة اإلسالمي(
ّ
  .العلمية )فخ

وفازت بجائزة رسالة املاجستير الباحثة في جامعة امللك سعود رشا بنت إبراهيم الفواز لتميز رسالتها العلمية 

ناس، لتميز رسالتها العلمية )الزخارف املعمارية في موقع األخدود(، والباحثة في جامعة الدمام ريما بنت صالح القر 

وفي جائزة املقالة العلمية، فاز الباحث في جامعة  .)رعاية الفئات املحتاجة في مكة واملدينة خالل العصر اململوكي(

http://www.alhayat.com/Edition/Print/13747654
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القصيم الدكتور عبدالعزيز بن راشد السنيدي بالجائزة نظير مقالته العلمية )أعمال حكام املغول الخيرية في 

ورفع  .القرنين الثامن والتاسع الهجري(. وحصل على املنح البحثية للجائزة ثالثة باحثين الحرمين الشريفين خالل

أعضاء الهيئة العليا شكرهم إلى خادم الحرمين الشريفين رئيس الهيئة العليا للجائزة واملنحة امللك سلمان بن 

والتطوير والدعم، وما يحظى به العلم  عبدالعزيز، على ما تلقاه الجائزة واملنحة بصفة خاصة من االهتمام واملتابعة

 .والبحث العلمي والتاريخ الوطني بصفة عامة من الدعم والرعاية لتعزيز قيم املعرفة في املسيرة الوطنية
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 م  2015 فبراير 6-هـ  1437ربيع الثاني  27 السبت

ف أنشطتها لدعم تعليم اللغة العربية« امعة نورةج»
ّ
 تكث

« 2العربية عاملنا»ضمن فعاليات ملتقى « نادي العربية»دشنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس، موقع 

لتدريب الناطقات بغير العربية على مهارات فهم املقروء وفهم املسموع للمستوى املبتدئ، واملعرض املصاحب، 

 .مه معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها، وذلك على مسرح كلية املجتمع باملدينة الجامعيةالذي نظ

وأوضحت مديرة املعهد الدكتورة نوال الثنيان أن امللتقى يهدف إلى املض ي بعلوم اللغة العربية لتتواكب مع العصر 

، وخدمة اللغة العربية لدعم مجاالت التعليم الرقمي املتسارع، وتعزيز الفخر واالنتماء لدى الطالبات باملاض ي

 من املهارات في مجال 
ً
التربوية والتقنية وإبراز التآلف بين علوم اللغة وشتى العلوم، مشيرة إلى أن املعهد قّدم عددا

 .التقنية، منها مبادرة املدينة العربية االفتراضية وموقع نادي العربية

 من أوراق العمل
ً
، فيما استعرض ما يقّدمه املوقع اإللكتروني من خدمات ملتعلمي اللغة وتضّمن امللتقى عددا

العربية للناطقين بغيرها، من خالل تدريبهم على مهارتي فهم املسموع واملقروء في وقت محدد، وتوفير أكثر من 

 .مستوى تعليمي يتناسب مع مختلف فئات املتعلمين، لتعزيز التعلم الذاتي للعربية

التطبيقات اإللكترونية في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.. »راق العمل املقدمة وتطّرقت إحدى أو 

 
ً
، إذ تطّرقت إلى أبرز الصعوبات التي واجهها متعلمو العربية بعد إنهاء املرحلة «تطبيق ملون النصوص أنموذجا

ورات التقنية الحديثة في مجال تعليم األولى من تعلم القراءة والكتابة، فيما تطرقت ورقة عمٍل أخرى إلى التط

العربية للناطقين بغيرها، إذ قّدمت ملحة عامة عن الوسائل واألدوات اللغوية والحاسوبية التي يستخدمها 

 .املختصون في بناء املعاجم الحديثة

، «عربية بين يديك(عرض املواقف التربوية والتعليمية في سلسلة )ال»وبدأ املحور الثاني للملتقى بورقة عمل بعنوان: 

التعلم باملشاريع )مشروع »باعتباره أركان العملية التعليمية، والعناية به. ثم ورقة بعنوان: « الكتاب»وتناولت أهمية 

)
ً
 لنظرة عملية التعليم في الحياة «مملكة الفصاحة أنموذجا

ً
، وتناولت أنواع وطرق التدريس الحديثة، تبعا

شاريع، لكونها تعّد من أبرز الطرق وأنجحها، وتناسب جميع الفئات واألعمار لتنوع املعاصرة، إلى جانب التعلم بامل

طرقها وأساليبها من الكتابة والتأليف والتحدث. ونّوه امللتقى بجهود اململكة في ما يتعلق بالعناية باللغة العربية 

، فيما أوص ى باستثمار التقنية لتبني مشروع عالمي ي
ً
 ودوليا

ً
هدف إلى إنشاء اختبار لقياس الكفاءة وخدمتها محليا

http://www.alhayat.com/Edition/Print/13815820
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 للتسجيل في برامج 
ً
اللغوية في اللغة العربية لدى الناطقين بغيرها، ويعتمد الحد األدنى لهذا االختبار ليكون مطلبا

البكالوريوس أو الدراسات العليا املقدمة باللغة العربية في الجامعات العربية. وشملت التوصيات ضرورة تكوين 

وذلك لتحديث املحتوى بشكل مستمر ونشر املوقع في الشبكات « نادي العربية»لتطوير موقع  لجنة دائمة

 .االجتماعية املختلفة
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 م  2015 يناير 20-هـ  1437ربيع الثاني  10 األربعاء

 «جامعة نورة»دورات تدريبية لطالبات يف 
http://www.alsharq.net.sa/2016/01/20/1467533 

 

 

 
 م  2015 فبراير 5-هـ  1437ربيع الثاني  26 الجمعة

 «30اجلنادرية »بنك الرياض يقدم عروضًا مميزة يف 

 
لدائم في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة في نسخته الثالثين، الذي يقام يستعد بنك الرياض للوجود عبر جناحه ا

 من  16برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه هللا، على مدى 
ً
، انطالقا

ً
يوما

  .حرصه على دوره الفاعل والدائم في املهرجانات التراثية والثقافية واالجتماعية

ح نائب الرئيس التنفيذي للتسويق واملشرف العام على برامج خدمة املجتمع في بنك الرياض محمد عبدالعزيز وأوض

 في سبيل تهيئة جناحه الدائم داخل قرية الجنادرية للزوار، وسيستعرض 
ً
الربيعة، أن بنك الرياض لم يدخر جهدا

، ومسيرة بن
ً
 فيه مراحل تطور القطاع املصرفي في اململكة عموما

ً
ك الرياض العريقة التي تجاوزت نصف قرن، فضال

 مميزة على القروض الشخصية، وبطاقات االئتمان، والتمويل العقاري لزوار الجناح من خالل 
ً
عن تقديمه عروضا

 
ً
 لجودة الخدمة، وتسهيال

ً
 من أجهزة الصرف اآللي ضمانا

ً
نخبة من موظفي وموظفات البنك، إضافة إلى تأمينه عددا

  .ملهرجانعلى زوار ا

http://www.alsharq.net.sa/2016/01/20/1467533
http://www.alsharq.net.sa/2016/01/20/1467533
https://www.alsharq.net.sa/2016/02/05/1475209
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 لدوره الفاعل في  1437وأكد الربيعة أن مشاركة البنك في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة لعام 
ً
هـ، تأتي استمرارا

 منه في تحفيز الناتج الثقافي واملعرفي، كما أنه يرعى مهرجان الدوخلة 
ً
دعم الحركة الثقافية في اململكة، وإسهاما

في جامعة األميرة نوره « القرية العاملية»احل الشرقي للتراث البحري، وفعاليات الوطني في القطيف، ومهرجان الس

 .بنت عبدالرحمن، وجائزة كتاب العام، وجائزة التميز النسائي
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 م  2015 فبراير 6-هـ  1437ربيع الثاني  27 السبت

 تدشين موقع نادي العربية

ه جبهود اململكة يف العناية باللغة العربية
ِّ
 ملتقى يف جامعة األمرية نورة ينو

 

ه ملتقى  ، « 2العربية عاملنا »نوَّ
ً
 ودولّيا

ً
بجهود حكومة اململكة فيما يتعلق بالعناية باللغة العربية وخدمتها محلّيا

إلى إنشاء اختبار لقياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية لدى واستثمار التقنية في تبني مشروع عالمي يهدف 

 للتسجيل في برامج البكالوريوس أو 
ً
الناطقين بغير العربية، ويعتمد الحد األدنى لهذا االختبار ليكون مطلبا

  .الدراسات العليا املقدمة باللغة العربية في الجامعات العربية

نت جامعة األميرة نورة بنت عبد
َّ
العربية »، ضمن فعاليات ملتقى «نادي العربية»الرحمن أمس األول، موقع ودش

، لتدريب الناطقات بغير العربية على مهارات فهم املقروء وفهم املسموع للمستوى املبتدئ، واملعرض «2عاملنا 

املدينة  املصاحب الذي نظمه معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها، وذلك على مسرح كلية املجتمع في

  .الجامعية

وأوضحت مديرة املعهد الدكتورة نوال الثنيان في كلمتها أن الهدف من امللتقى املض ي بعلوم اللغة العربية، لتتواكب 

مع العصر الرقمي املتسارع، وتعزيز الفخر واالنتماء لدى الطالبات باملاض ي، وخدمة اللغة العربية لدعم مجاالت 

 من  التعليم التربوية والتقنية،
ً
وإبراز التآلف بين علوم اللغة العربية وشتى العلوم، مشيرة إلى أن املعهد قدم عددا

املهارات في مجال التقنية، أهمها مبادرة املدينة العربية االفتراضية، وموقع نادي العربية، موجهة شكرها لكل 

  .ليمية الدكتورة نادرة املعجلاملنظمين واملشاركين في امللتقى الذي افتتحته وكيلة الجامعة للشؤون التع

 
ً
 ملوقع الويب التفاعلي، بوصفه مشروعا

ً
 شامال

ً
وتناول املحور األول في امللتقى عبر عدٍد من أوراق العمل عرضا

 يخدم متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، من خالل تدريبهم على مهارتي فهم املسموع واملقروء في وقت 
ً
إلكترونّيا

ل عدة جوالت متدرجة من حيث املستوى اللغوي ويهدف إلى تعزيز التعلم الذاتي للعربية للناطقين محدد ومن خال

https://www.alsharq.net.sa/2016/02/06/1475742
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  .بغيرها

التطبيقات اإللكترونية في مجال تعليم اللغة العربية »واستعرضت إحدى أوراق العمل املقدمة في هذا املحور 

 
ً
ت التي واجهها متعلمو العربية بعد إنهاء املرحلة ، وأبرز الصعوبا«للناطقين بغيرها.. تطبيق ملون النصوص أنموذجا

التطورات التقنية الحديثة في مجال تعليم العربية »األولى من تعلم القراءة والكتابة، فيما تطرقت ورقة عمٍل أخرى 

ة ، وتناولت مجموعة من األمثلة للوسائل واألدوات اللغوي«للناطقين بغيرها.. أدوات بناء املعاجم ملتعلمي اللغة

  .والحاسوبية التي يستخدمها املختصون في بناء املعاجم الحديثة

، «عرض املواقف التربوية والتعليمية في سلسلة العربية بين يديك»وبدأ املحور الثاني للملتقى بورقة عمل بعنوان 

تعلم باملشاريع.. ال»وسلطت الضوء على أهمية الكتاب كأحد أركان العملية التعليمية والعناية به، ثم ورقة بعنوان 

 
ً
 لنظرة عملية التعليم في الحياة «مشروع مملكة الفصاحة أنموذجا

ً
، وتناولت أنواع وطرق التدريس الحديثة، تبعا

املعاصرة وتتمثل في مهارات عقلية واجتماعية وحركية ومعرفية وإدراكية، إلى جانب التعلم باملشاريع بوصفه من 

 .ع الفئات واألعمار لتنوع طرقها وأساليبها من الكتابة والتأليف والتحدثأبرز الطرق وأنجحها كونها تناسب جمي

واشتملت التوصيات على ضرورة تكوين لجنة دائمة لتطوير موقع نادي العربية وذلك لتحديث املحتوى بشكل 

اللغة مستمر ونشر املوقع على الشبكات االجتماعية املختلفة، وحث أعضاء الهيئة التعليمية في معاهد تعليم 

العربية على ضرورة االستعانة بتطبيقات إلكترونية متنوعة داعمة وإثرائية تنسجم مع الحاجات التعليمية ملتعلمي 

اللغة العربية الناطقين بغيرها، ودعم وتمويل مشاريع وتطبيقات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتمكين 

يرها من استخدام تطبيق ملون النصوص الحاسوبي ملا له من أهمية طالبات معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغ

 بين معهد تعليم اللغة 
ً
 مشتركا

ً
في زيادة فهم النصوص العربية وسرعة تحليلها، وأن تتبنى جامعة األميرة نورة مشروعا

برامج حاسوبية، العربية للناطقات بغيرها وكلية الحاسب واملعلومات بحيث يتم عقد شراكة داخلية بينهما لتصميم 

ودعوة الباحثين والباحثات إلى استثمار التقنية في مجال البحث العلمي لبناء املعاجم الحديثة بهدف صناعة معجم 

 .حديث ملتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها وفق أحدث التطورات الحديثة
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 مشروعا علميا يف جامعة نورة 40دعم 
قبل مركز األبحاث العلمية الخاص بالعلوم البحتة والتطبيقية في كلية العلوم بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

، بسبب الطلب املتزايد على النمو 1435مت له منذ إنشائه عام مشروعا قد 44مشروعا علميا من أصل  40دعم 

املعرفي في السنوات األخيرة الرامي إلى تعزيز البحث العلمي باالبتكارات وتقديم النتائج التي تسهم في االختراع، فضال 

ة باملشاركة في عن تعزيز رؤية جامعة األميرة نورة املستقبلية في تحقيق الريادة العاملية والشراكة املجتمعي

  التطبيقات النافعة.

ويعد املركز أحد أهم املراكز البحثية الخمسة في جامعة األميرة نورة التي أنشئت لخدمة وتشجيع البحث العلمي 

وهي: مركز أبحاث كلية اآلداب، ومركز أبحاث كلية التربية، ومركز أبحاث كلية الفنون والتصاميم، ومركز أبحاث 

ماعية، وتعمل جميعا على دفع عجلة االختراع والبحث العلمي لتحقيق رؤية الجامعة نحو الريادة كلية الخدمة االجت

 العاملية، وتعزيز دور املرأة السعودية واإلسهام في تنمية الوطن اقتصاديا وعلميا وثقافيا.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=249825
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 م  2015 فبراير 2-هـ  1437ربيع الثاني  23 الثالثاء

 فائزين جبائزة امللك سلمان لدراسات تاريخ اجلزيرة العربية 8

 
 

أقّرت الهيئة العليا لجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ 

أسماء  -حفظه هللا  -الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجزيرة العربية برئاسة خادم 

، حيث جاءت األسماء الفائزة في فروع 2015/  1436الفائزين والفائزات بالجائزة واملنحة في دورتها السادسة 

 الجائزة واملنحة كاآلتي:

 الجوائز

 املتميزون من السعوديين

  ور إسماعيل بن محمد البشري مدير جامعة الجوف األستاذ الدكت 

وجاء منح الجائزة لجهوده في التأليف والتحقيق العلمي والدراسة في عدد من الكتب واملجاالت العلمية املتعلقة 

 بتاريخ اململكة العربية السعودية والجزيرة العربية، وهو ما دعم املحتوى املعرفي في هذا الجانب.

  معة امللك سعود الدكتور سليمان الذييباألستاذ بكلية السياحة واآلثار بجا

ومنحت له الجائزة نظير جهوده األكاديمية في تخصص الكتابات العربية القديمة في مجال اآلثار داخل اململكة 

العربية السعودية وخارجها، ودعمه للمكتبة التاريخية بمؤلفات وترجمات عن املصادر الكالسيكية، ومشاركاته 

 محكمة منشورة باللغة العربية أو باللغة اإلنجليزية أو بمراجعة الكتب في مجال تخصصه.العلمية سواء ببحوث 

 املتميزون من غير السعوديين

  األستاذ بجامعة الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة الدكتور خالد السعدون "عراقي الجنسية". 

لعلمية واألكاديمية في اململكة التي تضمنت تأليف عدد من وجاء في حيثيات منحه الجائزة جهوده املتمثلة في خبراته ا

املؤلفات التاريخية والبحوث العلمية التي تثري تاريخ الخليج العربي ونشرها، واملشاركة في الدوريات العلمية 

 املتخصصة.

  املنح البحثية 

 حصل عليها ثالثة باحثين

http://alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=251264&CategoryID=7
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  شكر وتثمين

ديرهم لخادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رفع أعضاء الهيئة العليا شكرهم وعظيم تق

رئيس الهيئة العليا لجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية على ما تلقاه 

علمي والتاريخ الجائزة واملنحة بصفة خاصة من االهتمام واملتابعة والتطوير والدعم وما يحظى به العلم والبحث ال

  الوطني بصفة عامة من الدعم والرعاية لتعزيز قيم املعرفة في املسيرة الوطنية املباركة.

 

  رسالة الدكتوراه 

الرسالة العلمية املوسومة بـ)منشآت ومرافق مصادر املياه في الحجاز في القرن األول حتى نهاية القرن الثالث 

 ري من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.الهجري(، للباحثة الدكتورة بدرية البصي

الرسالة العلمية املوسومة بـ )فخار وخزف موقع الربذة اإلسالمي( للباحثة الدكتورة الجوهرة السعدون من جامعة 

 امللك سعود.

  رسالة املاجستير 

 لك سعود.الرسالة العلمية )الزخارف املعمارية في موقع األخدود(، للباحثة رشا الفواز من جامعة امل

الرسالة العلمية )رعاية الفئات املحتاجة في مكة واملدينة خالل العصر اململوكي( للباحثة ريما القرناس من جامعة 

 الدمام.

  املقالة العلمية

املقالة العلمية املوسومة بـ )أعمال حكام املغول الخيرية في الحرمين الشريفين خالل القرنين الثامن والتاسع 

 حث الدكتور عبدالعزيز السنيدي من جامعة القصيم.الهجري( للبا
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 م  2015 يناير 20-هـ  1437ربيع الثاني  10 األربعاء

 برنامج وقائي لصحة املرأة جبامعة األمرية نورة
نفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز بجامعة األميرة دشن الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة املدير العام الت

نورة بنت عبدالرحمن أمس برنامج صحة املرأة الوقائي، منوًها بالجهود التي بذلها كل من شارك في إرساء الدعامات 

  األساسية للبرنامج على اختالف مستوياته؛ ومؤكًدا أثره اإليجابي في الحفاظ على صحة املرأة.

اليات التدشين أفراد الطاقم الطبي باملستشفى، وعدد من املسؤولين واملهتمين في القطاع الصحي، وقد وحضر فع

اشتمل البرنامج على مجموعة من املحاضرات الخاصة للمدراء التنفيذيين، والطبيين، ورؤساء األقسام ذات الصلة 

وعمل زيارات لبعض األجنحة التعريفية.  بالبرنامج، ومحاضرة عامة ملنسوبات املستشفى، للتعريف عن البرنامج

ويعتبر البرنامج امتداًدا لالستراتيجية التي وضعها املستشفى للرقي بالجانب الوقائي لصحة املرأة كمرحلة أولى. وهي 

تستهدف جميع الفئات العمرية بعد سن العشرين، وتهدف للكشف املبكر عن األمراض املزمنة التي يمكن الحد منها 

 اتها وعالجها في وقت مبكر. ومن مضاعف

 

 

 

 

 

 

http://www.al-madina.com/node/655187
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 م  2015 يناير 22-هـ  1437ربيع الثاني  12 الجمعة

 وفق األنظمة« الدوام»جامعة نورة: جزاءات رادعة ملخالفي 

الخدمة املدنية املعمول به، حيث يبدأ أكدت جامعة األميرة نورة التزامها بدوام املوظفين واملوظفات حسب نظام 

صباًحا، ويستمر حتى الساعة الثانية والنصف مشيرة إلى أن تقسيم العمل يكون وفق حاجة  7.30من الساعة 

ساعة مثل األمن والسالمة والصيانة وسكن الطالبات  24اإلدارات التي تقتض ى طبيعة عملها الدوام على مدار 

 وغيرها.

ا على ما نشرته جاء ذلك في بيان صحف الرقابة »في عدد االثنين املاض ي تحت عنوان « املدينة»ي بعثت به الجامعة رد 

، وهى املعلومات التي نقلتها الجريدة بصدقية «مخالفة بالجامعات الحكومية أبرزها تسيب املوظفين 22ترصد 

 عن تقرير رسمي صادر عن هيئة الرقابة والتحقيق تضمن رصًدا
ً
ملالحظات ومخالفات في عدد من  واحترافية نقال

  جهة في مختلف مناطق ومحافظات اململكة. 74الجامعات والكليات واإلدارات التابعة لها، والبالغة أكثر من 

وأشارت الدكتور الجوهرة بنت إبراهيم الصقيه املشرفة العامة على اإلدارة العامة لإلعالم بالجامعة إلى وجود إدارة 

تنظيمي تندرج تحتها عدة إدارات، وتعمل وفق خطة سنوية تنفيذية، وعبر عدة مسارات، عامة للمتابعة بهيكل 

  مؤكدة توقيع جزاءات تأديبية على املخالفين. 

د قيام إدارة املتابعة بضبط دوام املوظفين 
ّ
وقالت إن لدى هيئة الرقابة والتحقيق صوًرا لتلك الجزاءات التي تؤك

 واملوظفات وفق النظام.

 

 

 

 

 

http://www.al-madina.com/node/655534
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 م  2015 يناير 24-هـ  1437ربيع الثاني  14 حداأل

 جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى النشر العلمي

برعاية مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن د. هدى بنت محمد العميل، تنظم وكالة الجامعة للدراسات 

، وذلك في «التميز في النشر العلمي»لمي؛ ملتقى علمًيا بعنوان العليا والبحث العلمي ممثلة في عمادة البحث الع

  ربيع اآلخر الجاري. 23إلى  22الفترة من 

ا من رسالة الجامعة ورؤيتها املتمثلة في توجهاتها البحثية للرقي بمنظومة النشر العلمي املتميز 
ً
ويأتي امللتقى انطالق

لة في وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي إلى تحفيز وحث لتحقيق الريادة العاملية، حيث تسعى الجامعة ممث

  أعضاء هيئة التدريس والباحثات وتشجيعهم على النشر في املجالت العاملية املصنفة في قواعد املعلومات الدولية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-madina.com/node/655892/%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%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.html
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 م  2015 فبراير 3-هـ  1437ربيع الثاني  24 األربعاء

طالبات من كلية العلوم جبامعة نورة يفزن جبوائز حبثية مبلتقى علمي  3
 بالقصيم

طالبات في كلية طب األسنان بجامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن في امللتقى العلمي الثامن لطالبات طب  6شاركت 

مختلف كليات من طالبات طب األسنان من  1000األسنان في جامعة القصيم ضمن حضور طالبي كثيف شمل 

 من عدة دول بمختلف تخصصات طب األسنان، قدمو من  16األسنان إلى جانب 
ً
جامعة حكومية  16متحدثا

 العلمي نعبد الرحمطالبات في كلية العلوم بجامعة األميرة نورة بنت  3وأهلية. ويأتي ذلك في الوقت الذي فازت 

 م واملشاركات في املؤتمر الطالبي.بجوائز مقابل عرض وبحثين خالل لقاء لطالبات كلية العلو 

فيما جسدت طالبات كلية طب األسنان بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن )فاطمة العيط، يارا الرميح، لمى 

اللحيمي، سوزان الزهراني، نوف آل فراج وساره البلوي( بعرض ملصق علمي عن حول )مقارنة في عملية الكشف 

لى خلفية استهداف امللتقى لكافة طلبة طب األسنان في مناطق اململكة العربية عن تسوس األسنان(، ويأتي ذلك ع

ظم املؤتمر بجهد طالبي فقط يدعمهم 
ُ
السعودية من مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وأطباء االمتياز. حيث ن

ت طب األسنان في في ذلك عميد كلية طب األسنان بالقصيم الدكتور محمد بن عبدهللا املحيميد. وشارك طالبا

ورش عمل علمية واجتماعية، فيما جمعت جامعة القصيم مع اإلثراء العلمي للملتقى، إثراء معرفي بتراث القصيم 

 من خالل جولة نفذتها للوفود الزائرة بإطالعها على أبرز املعالم التراثية والريفية ملدينة القصيم للتعرف عليها.

ضرات )لقاء طالبات كلية العلوم واملشاركات في املؤتمر الطالبي( في اختيار وإلى داخل الحرم الجامعي، شاركت حا

أفضل عرض تقديمي للطالبات املشاركات عبر التصويت اإللكتروني، ونالت جائزته طالبة قسم الكيمياء حسناء 

مشاركة  الهاجري. حيث جاء ذلك بعدما لفتت منسقة املؤتمر الطالبي بكلية العلوم الدكتورة موض ي العتيبي

الطالبات في امللتقى الطالبي السابع إلى تقديم العديد من املشاركات العلمية املتنوعة من جميع األقسام التعليمية 

وانتقاء بعض املشاركات البحثية عبر لجان التحكيم في األقسام التعليمية لتدخل املنافسة في اللقاء الثاني، 

دريبية في اإللقاء وتقديم العروض التقديمية املصاحبة لألبحاث، موضحة أن الطالبات خضعن لبعض الدورات الت

بحضور لجنة التحكيم )املكونة من دكتورة هدى الحميدان ودكتورة سمر الجزار و دكتورة منار القضاة(، وكان 

 اللقاء قد ابتدأ باملشاركات في محور األبحاث العلمية من طالبات الدراسات العليا، تالها مشاركات طالبات

http://www.al-madina.com/node/657912/3-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85.html
http://www.al-madina.com/node/657912/3-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85.html
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محور االبتكار وريادة األعمال ومحور الخدمة املجتمعية، حيث حصلت  البكالوريوس في ذات املحور إلى جانب 

 وطالبة األحياء فدوى فهد بن باز على املركز الثاني. طالبة األحياء تماضر محمد الشايع على املركز األول 

 

دالالت اهتمام والة األمر حفظهم هللا بالتعليم في  في الوقت الذي لفتت عميدة الكلية الدكتورة أريج الغرير إلى

 املسؤولين بوزارة التعليم لالرتقاء بمستوى البحث العلمي في الجامعات السعودية، 
َ
اململكة العربية السعودية وحث

دة مشيرة إلى تبني جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن لفكرة إقامة املؤتمرات الطالبية على مستوى الجامعة لقيا

الطالبات إلى االبداع واالبتكار، كما أكدت الغرير حرص كلية العلوم على التنافس في هذا املجال عبر إطالقها 

فعاليات ملتقى )طريقك نحو اإلبداع(، وقالت الغرير أنها "تعتز بمشاركة الطالبات، حيث أن الهدف الرئيس من 

لإلسهام في دعمهن وتنمية قدراتهن البحثية وفق أسس هذا اللقاء تهيئة بيئة جامعية بحثية مناسبة للطالبات 

 سليمة في مختلف التخصصات".
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 م  2015 فبراير 4-هـ  1437ربيع الثاني  25 الخميس

مؤسسات تعليمية  3جامعة األمرية نورة تعقد شراكات مع « جمتمع»
 بأمريكا
شراكات مع مؤسسات تعليمية أمريكية، ممثلة  3عقدت كلية املجتمع بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

بجامعتي هيوستن وفالنسيا إلى جانب كلية فالنسيا في فلوريدا بالواليات املتحدة األمريكية )التي أحتلت مؤخرا 

تي ذلك ضمن توّجه الجامعة لعقد شراكات مع كلية مجتمع في الواليات املتحدة(. ويأ 1200املركز الرابع بين 

جامعات عاملية عريقة لها باع طويل في مجال بناء املناهج و الخطط الدراسية والتميز في البرامج واملخرجات 

األكاديمية، حيث تستهدف كلية املجتمع أن تكون نموذجا متميزا لكليات املجتمع في اململكة، في الوقت الذي تخدم 

  طالبة. 3000ما يقارب الكلية اآلن 

وأشارت عميدة كلية املجتمع الدكتورة نورة القضيب إلى أن الكلية تهدف من خالل خططها االستراتيجية الطموحة 

إلى تحقيق أهداف بعيدة املدى، ورفع مستوى تعليم املرأة لتوفير أفضل الفرص الوظيفية لها وفتح مجاالت جديدة 

التطوير و دفع عجلة التنمية في الوطن، مؤكدة تطلع الكلية إلى تظافر الجهود من  للعمل أمامها لتشارك في البناء و

الجميع في دعم املساعي الرامية إلى تحقيق تطلعات قيادة الوطن بالعمل على تأسيس و إدارة كلية املجتمع ليكون لها 

  دور مجتمعي متميز و تنافس بمخرجاتها في سوق العمل.

البرامج األكاديمية في قسميها العلوم اإلدارية، والحاسب اآللي و تقنية املعلومات، و  و تقدم الكلية مجموعة من

تكون مدة الدراسة للحصول على درجة الدبلوم سنتان. و تم اعتماد وافتتاح البرامج الجديدة في الفصل الدراس ي 

  هـ. 1437 – 1436الثاني للعام الدراس ي 

ة: قسم العلوم اإلدارية )إدارة األعمال، إدارة املكاتب، التسويق واملبيعات، و تتضمن أقسام الكلية املسارات اآلتي

  املحاسبة(، قسم الحاسب و تقنية املعلومات )البرمجة، تصميم الويب، تقنية املعلومات(. 

وني الذي وُيشار إلى أنه في املستوى الرابع يتاح للطالبة التعرض للخبرة العملية و ذلك من خالل مقرر التدريب التعا

ساعة من التدريب العملي  260يمكنها من تطبيق ما تعلمته من مهارات و معارف في الكلية وتغطي فترة التدريب 

  خالل فصل دراس ي تمتد فترته إلى خمسة عشر أسبوعا.

كما تم إنشاء نادي مشروعي الصغير الحتضان املواهب، و دعم الطالبات اللواتي يمتلكن فكرة ملشروع، و 

هن الدورات التدريبة الالزمة للبدء في مرحلة العمل، ودعمهن للمشاركة بجميع فعاليات الجامعة من خالل إعطاء

http://www.al-madina.com/node/657991
http://www.al-madina.com/node/657991
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  األنشطة الطالبية.

شراكات مع مؤسسات تعليمية أمريكية، ممثلة  3عقدت كلية املجتمع بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

ي فلوريدا بالواليات املتحدة األمريكية )التي أحتلت مؤخرا بجامعتي هيوستن وفالنسيا إلى جانب كلية فالنسيا ف

كلية مجتمع في الواليات املتحدة(. ويأتي ذلك ضمن توّجه الجامعة لعقد شراكات مع  1200املركز الرابع بين 

جامعات عاملية عريقة لها باع طويل في مجال بناء املناهج و الخطط الدراسية والتميز في البرامج واملخرجات 

ألكاديمية، حيث تستهدف كلية املجتمع أن تكون نموذجا متميزا لكليات املجتمع في اململكة، في الوقت الذي تخدم ا

  طالبة. 3000الكلية اآلن ما يقارب 

وأشارت عميدة كلية املجتمع الدكتورة نورة القضيب إلى أن الكلية تهدف من خالل خططها االستراتيجية الطموحة 

يدة املدى، ورفع مستوى تعليم املرأة لتوفير أفضل الفرص الوظيفية لها وفتح مجاالت جديدة إلى تحقيق أهداف بع

للعمل أمامها لتشارك في البناء و التطوير و دفع عجلة التنمية في الوطن، مؤكدة تطلع الكلية إلى تظافر الجهود من 

على تأسيس و إدارة كلية املجتمع ليكون لها  الجميع في دعم املساعي الرامية إلى تحقيق تطلعات قيادة الوطن بالعمل

  دور مجتمعي متميز و تنافس بمخرجاتها في سوق العمل.

و تقدم الكلية مجموعة من البرامج األكاديمية في قسميها العلوم اإلدارية، والحاسب اآللي و تقنية املعلومات، و 

وافتتاح البرامج الجديدة في الفصل الدراس ي  تكون مدة الدراسة للحصول على درجة الدبلوم سنتان. و تم اعتماد

  هـ. 1437 – 1436الثاني للعام الدراس ي 

و تتضمن أقسام الكلية املسارات اآلتية: قسم العلوم اإلدارية )إدارة األعمال، إدارة املكاتب، التسويق واملبيعات، 

  املعلومات(.  املحاسبة(، قسم الحاسب و تقنية املعلومات )البرمجة، تصميم الويب، تقنية

وُيشار إلى أنه في املستوى الرابع يتاح للطالبة التعرض للخبرة العملية و ذلك من خالل مقرر التدريب التعاوني الذي 

ساعة من التدريب العملي  260يمكنها من تطبيق ما تعلمته من مهارات و معارف في الكلية وتغطي فترة التدريب 

  سة عشر أسبوعا.خالل فصل دراس ي تمتد فترته إلى خم

كما تم إنشاء نادي مشروعي الصغير الحتضان املواهب، و دعم الطالبات اللواتي يمتلكن فكرة ملشروع، و 

إعطاءهن الدورات التدريبة الالزمة للبدء في مرحلة العمل، ودعمهن للمشاركة بجميع فعاليات الجامعة من خالل 

 األنشطة الطالبية. 
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 م  2015 يناير 22-هـ  1437ني ربيع الثا 12 الجمعة

 «الندوة»عاما على التأسيس.. مغردون حيتفون بـ 45مبناسبة مرور 
ية أطلق نخبة من املثقفين واألكاديميين، وعديد من املغردين الناشطين حملة للتعريف بمنجزات الندوة العامل

_من_العطاء من خالل حساب الندوة على تويتر لتوجيه الشكر لها 45للشباب اإلسالمي على وسم #الندوة_
ً
عاما

 على تأسيسها.  45على جهودها بمناسبة مرور 
ً
 عاما

_من_العطاء الذي عم املشارق واملغارب، وشهد به 45: "#الندوة_وقال الشيخ الدكتور علي عمر بادحدح
ً
عاما

 ني، واستعص ى على تلويث السمعة، وتجريم املمارسة ببراءتها في القضاء العالمي". القاص ي والدا

 فلن يضيع عمله، وغردت الدكتورة رقية املحارب عضو هيئة التدريس في جامعة األميرة نورة 
ً
: "كل من بذل مخلصا

 وسيجده في الدنيا واآلخرة، كم نفخر باألعمال الجليلة لهذا الصرح املبارك". 

: "مؤسسة رائدة في العمل الخيري، آثارها املباركة، هته، قال رئيس تحرير مجلة البيان، أحمد الصويانمن ج

 وإنجازاتها الرائعة، تشرق شامخة في املشرق واملغرب، ثبتهم هللا وسددهم". 

: "الندوة نموذج للمؤسسة العصرية الوسطية امل
ً
نضبطة التي ووصفها املفكر اإلسالمي الدكتور عوض القرني قائال

لم تتخلَّ عن أصالتها، وانتشر خيرها في كل مكان وفي شتى جوانب الخير"، مضيفا: "لن يحارب الندوة ومثيالتها إال 

 جاهل بدورها اإليجابي الكبير أو عدو لألمة ظاهرا أو مستترا أو راضخا لضغوط أعدائها وكل ذلك شر". 

 فيما ذكر الكاتب سعيد بن ناصر الغامدي ظروف إن
ً
: "أنشئت في زمن امللك فيصل فرحم هللا ذلك شاء الندوة قائال

غه ما يرجوه، وضّوأه باملغفرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه". 
ّ
 الوجه، وبل

: "هي مفخرة من مفاخر بالدنا في العمل اإلغاثي والخيري، بارك بدوره قال املفكر والكاتب الدكتور وليد الهويريني

".  هللا في القائمين عليها
ً
 وتميزا

ً
 وزادها هللا نجاحا

وكتب حمد الغماس رئيس مجلس إدارة شبكة املجد ورجل األعمال املعروف الدكتور "سنوات من الواجب الكفائي 

 قامت به عن املسلمين مساعدات تعليمية وصحية ودعوية ترفع الرأس فلهم منا الشكر والثناء والدعاء". 

وة، "منظمة رائدة لشباب مميز. وفي املجال الطبي مظلة لطالب الكليات وقال الدكتور صالح األنصاري عن الند

الصحية لتكمل تهيئتهم بالتدرب على العمل الطبي التطوعي"، مضيفا "نحو نصف قرن متواصل من العطاء في 

 مختلف املجاالت التعليمية واإلغاثية وتنمية الشباب شاهد على نقاء وأصالة نهجها". 

https://www.aleqt.com/2016/01/22/article_1023636.html
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: عشت وعبر عن تجربته الش
ً
 من مناشطها وملتقياتها الشبابية املتعددة.  36خصية مع الندوة قائال

ً
 قريبا

ً
عاما

 للوسطية واالعتدال". 
ً
 عرفتها مثاال

: "من بلد الخير انطلقت حاملة رسالتها في خدمة الشباب املسلم في جميع أنحاء 
ً
فيما غرد مصطفى خرد قائال

 واضحة". العالم. أثرها ملموس ومشاريعها التنموية 

وقال عبدهللا الظاهري: "جهود الندوة عظيمة وأثرها في العالم كبير، وهي خير سفير للسعودية، واملطلوب دعمها 

 ."
ً
، وحكوميا

ً
، وشعبيا

ً
، ومعنويا

ً
 ماديا

هـ، وهي 1392الجدير بالذكر أن الندوة العاملية للشباب اإلسالمي مؤسسة إسالمية عاملية مستقلة تأسست في عام 

عَنى  500املنظمات غير الحكومية بهيئة األمم املتحدة، تضم أكثر من عضو 
ُ
منظمة شبابية وطالبية إسالمية ت

بشباب املسلمين في قارات العالم الخمس، ترسخ العقيدة الصحيحة املبنية على الكتاب والسنة، وتنشر بينهم 

الة األيتام، ومساعدة املناطق املنكوبة في الوسطية وتحارب الغلو والتطرف، ولها ذراع إغاثية من خالل برامج كف

 الحروب والكوارث الطبيعية.
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 م  2015 فبراير 6-هـ  1437ربيع الثاني  27 السبت

 تدشن موقعا لتدريب األجانب على اللغة العربية« جامعة نورة»

  
دشنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس األول موقع )نادي العربية(، ضمن فعاليات ملتقى )العربية عاملنا 

(، لتدريب الناطقات بغير العربية على مهارات فهم املقروء وفهم املسموع للمستوى املبتدئ، واملعرض املصاحب 2

 رها، وذلك على مسرح كلية املجتمع باملدينة الجامعية. الذي نظمه معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغي

وأوضحت الدكتورة نوال الثنيان مديرة املعهد في كلمتها أن الهدف من امللتقى املض ي بعلوم اللغة العربية، لتتواكب 

جاالت مع العصر الرقمي املتسارع، وتعزيز الفخر واالنتماء لدى الطالبات باملاض ي، وخدمة اللغة العربية لدعم م

التعليم التربوية والتقنية وإبراز التآلف بين علوم اللغة العربية وشتى العلوم، مشيرة إلى أن املعهد قدم عددا من 

املهارات في مجال التقنية أهمها مبادرة املدينة العربية االفتراضية وموقع نادي العربية، موجهة شكرها لكل 

 ته وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نادرة املعجل. املنظمين واملشاركين في امللتقى الذي افتتح

وتناول املحور األول في امللتقى عبر عدد من أوراق العمل عرضا شامال ملوقع الويب التفاعلي، بوصفه مشروعا 

وء في وقت إلكترونيا يخدم متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، من خالل تدريبهم على مهارتي فهم املسموع واملقر 

محدد ومن خالل عدة جوالت متدرجة من حيث املستوى اللغوي ويهدف إلى تعزيز التعلم الذاتي للعربية للناطقين 

 بغيرها. 

واستعرضت إحدى أوراق العمل املقدمة في هذا املحور )التطبيقات اإللكترونية في مجال تعليم اللغة العربية 

موذجا(، وأبرز الصعوبات التي واجهها متعلمو العربية بعد إنهاء املرحلة للناطقين بغيرها.. تطبيق ملون النصوص أن

األولى من تعلم القراءة والكتابة، فيما تطرقت ورقة عمل أخرى إلى )التطورات التقنية الحديثة في مجال تعليم 

لوسائل واألدوات العربية للناطقين بغيرها أدوات بناء املعاجم ملتعلمي اللغة(، وتناولت مجموعة من األمثلة ل

 اللغوية والحاسوبية التي يستخدمها املختصون في بناء املعاجم الحديثة. 

وبدأ املحور الثاني للملتقى بورقة عمل بعنوان )عرض املواقف التربوية والتعليمية في سلسلة العربية بين يديك(، 

به ثم ورقة بعنوان )التعلم باملشاريع وسلطت الضوء على أهمية الكتاب كأحد أركان العملية التعليمية والعناية 

"مشروع مملكة الفصاحة أنموذجا"(، وتناولت أنواع وطرق التدريس الحديثة، تبعا لنظرة عملية التعليم في الحياة 

http://www.aleqt.com/2016/02/06/article_1027853.html


 

 
138 

املعاصرة وتتمثل مهارات عقلية واجتماعية وحركية ومعرفية وإدراكية إلى جانب التعلم باملشاريع بوصفه من أبرز 

 كونها تناسب جميع الفئات واألعمار لتنوع طرقها وأساليبها من الكتابة والتأليف والتحدث. الطرق وأنجحها 

واختتم امللتقى بمناقشات وأسئلة مع الحضور ثم بالتوصيات التي جاء في مقدمتها التنويه بجهود حكومة اململكة 

نية في تبني مشروع عالمي يهدف إلى إنشاء فيما يتعلق بالعناية باللغة العربية وخدمتها محليا ودوليا واستثمار التق

اختبار لقياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية لدى الناطقين بغير العربية، ويعتمد الحد األدنى لهذا االختبار 

 ليكون مطلبا للتسجيل في برامج البكالوريوس أو الدراسات العليا املقدمة باللغة العربية في الجامعات العربية. 

ت التوصيات على ضرورة تكوين لجنة دائمة لتطوير موقع نادي العربية وذلك لتحديث املحتوى بشكل واشتمل

مستمر ونشر املوقع على الشبكات االجتماعية املختلفة، حث أعضاء الهيئة التعليمية في معاهد تعليم اللغة 

نسجم مع الحاجات التعليمية ملتعلمي العربية على ضرورة االستعانة بتطبيقات إلكترونية متنوعة داعمة وإثرائية ت

اللغة العربية النطاقين بغيرها، ودعم وتمويل مشروعات وتطبيقات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتمكين 

طالبات معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها من استخدام تطبيق ملون النصوص الحاسوبي ملا له من 

صوص العربية وسرعة تحليلها، أن تتبنى جامعة األميرة نورة مشروعا مشتركا بين معهد أهمية في زيادة فهم الن

تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها وكلية الحاسب واملعلومات بحيث يتم عقد شراكة داخلية بينهما لتصميم 

مي لبناء املعاجم الحديثة برامج حاسوبية، ودعوة الباحثين والباحثات إلى استثمار التقنية في مجال البحث العل

 بهدف صناعة معجم حديث ملتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها، وفق أحدث التطورات الحديثة.
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 م  2015 فبراير 9-هـ  1437ربيع الثاني  30 الثالثاء

 «30الجنادرية »وة لجامعة األميرة نورة في خالل ند

أكادمييات وباحثات: العناية باألمان الوظيفي للشباب حيد من ظاهرة 

  التطرف

طالبت أكاديميات وباحثات إلى تعزيز دور األسرة في الحد من االنحراف والتطرف، إضافة إلى التركيز على تقوية 

ملناسبة للشباب والعناية باألمان الوظيفي والعدالة االجتماعية الهوية في سن املراهقة، وتوفير فرص العمل ا

 واملساواة القانونية. 

جاء ذلك في ندوة "دور األسرة في الحد من االنحراف والتطرف"، التي أدارتها عائشة حجازي، ضمن مشاركة جامعة 

 ". 30 األميرة نورة بنت عبد الرحمن في املهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية

واقترحت الدكتورة نورة العجالن أستاذة الجغرافيا االقتصادية في جامعة األميرة نورة برنامجا لحماية الشباب من 

االنحراف من خالل ورقتها البحثية )من يختطف األبناء ودور األسرة واملجتمع(، مطالبة بالتركيز على تعزيز الهوية في 

ه املرحلة )هو فقد الهوية لدى الشباب(، لكونها تؤدي إلى االنصهار في سن املراهقة، مؤكدة أن أصعب ما في هذ

مجموعات تحقق الهوية مما يحتمل أن يتبعها التورط بأنشطة تخريبية أو إدمان أو االنسحاب إلى أوهام نفسية، 

في نفسه  لكن في حال تم االهتمام بهذه املرحلة العمرية سيكون فاعال في املجتمع ويواجه كل املشكالت بثقة

 ومجتمعه. 

وفيما يتعلق باملرحلة السادسة من العمر )حيث سن الرشد(، فتشير العجالن إلى إمكانية معالجة مشكلة الشباب 

من خالل العمل على تحقيق الذات لديهم، مشيرة إلى أن أفضل طريقة لذلك هو تزويج الشباب في سن الرشد 

ل املناسبة والعناية باألمان الوظيفي والعدالة االجتماعية واملساواة لتحقيق املودة مقابل العزلة، وتوفير فرص العم

 القانونية، مع وضع خطة استراتيجية لحماية املجتمع من االنحراف والقضاء على أسبابه. 

وترى العجالن احتمالية صعوبة إزالة عوامل الخطر لكن يمكن التخفيف منها، بواسطة: إشراف الوالدين الكافي، 

قران في الوقاية من املخاطر، ردع املتنمرين ووضع وسائل تحد من تنمرهم، إشراك الشباب في األنشطة إشراك األ

https://www.aleqt.com/2016/02/09/article_1028626.html
https://www.aleqt.com/2016/02/09/article_1028626.html
https://www.aleqt.com/2016/02/09/article_1028626.html
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االجتماعية، محاربة الفقر والظلم ألنه أساس كل بالء، تعزيز الهوية الثقافية والتدخل املبكر بالبرامج والسياسات 

 واإلجراءات. 

ي جامعة األميرة نورة برنامجين ملكافحة التطرف، األول علمي فيما اقترحت دكتورة نوال العيد أستاذة السنة ف

والثاني عملي، موضحة في البرنامج العلمي أن العلم الشرعي قائم على الكتاب والسنة، مستشهدة بحديث رسول هللا 

ية يمرقون صلى هللا عليه وسلم: "يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من قول خير البر 

داعية إلى تدبر القرآن الكريم، ومساندته بمشروع علمي ملكافحة الشبهات على يد العلماء الربانيين …". من اإلسالم

)مستشهدة بحوار ابن عباس مع الخوارج(، مع االلتفات الجاد ى إلى الشباب والدعوة لالجتماع ونبذ الفرقة 

 الفرق. واالختالف والتوعية بخطر الجماعات واألحزاب و 

دة للتطرف، مؤكدة وجود خلل في البنية الفكرية للفئات 
ّ
وطالبت العيد بالبحث وراء األسباب الحقيقية املول

الضالة، إذ إنها قائمة على املنهج الحرفي في فهم النصوص، مع التشكيك في السنة، والتشكيك في العلماء، والبيئة 

ن على فرقة من الناس"، حيث خرجوا بعد مقتل عثمان حين املولدة لهذه الجماعات مستندة إلى حديث "يخرجو 

 تنازع املسلمون، إلى جانب الفراغ لدى الشباب مع نقص العلم والتجربة.
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 م  2015 فبراير 2-هـ  1437ربيع الثاني  23 الثالثاء

 حيصلون على جائزة امللك سلمان لتاريخ اجلزيرة 5
ت الهيئة العليا لجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز لدراسات وبحوث تاريخ أقرّ 

الجزيرة العربية برئاسة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز أسماء الفائزين والفائزات بالجائزة 

  م.2015واملنحة في دورتها السادسة لعام 

؛ جائزة املتميزين من السعوديين، وفاز بها كل من: وجاءت األسماء ا
ً
لفائزة في فروع الجائزة واملنحة من خالل: أوال

الدكتور إسماعيل بن محمد البشري مدير جامعة الجوف، وجاء منحه الجائزة لجهوده في التأليف والتحقيق 

ملكة العربية السعودية والجزيرة العربية، العلمي والدراسة في عدد من الكتب واملجاالت العلمية املتعلقة بتاريخ امل

وهو ما دعم املحتوى املعرفي في هذا الجانب، والدكتور سليمان بن عبد الرحمن الذييب، األستاذ بكلية السياحة 

واآلثار بجامعة امللك سعود، ومنحت له الجائزة نظير جهوده األكاديمية في تخصص الكتابات العربية القديمة في 

داخل اململكة العربية السعودية وخارجها، ودعمه للمكتبة التاريخية بمؤلفات وترجمات عن املصادر مجال اآلثار 

الكالسيكية، ومشاركاته العلمية سواء ببحوث محكمة منشورة باللغة العربية أو باللغة اإلنجليزية أو بمراجعة 

  الكتب في مجال تخصصه.

يين للدكتور خالد بن حمود السعدون )عراقي الجنسية( األستاذ في حين تم منح جائزة املتميزين من غير السعود

بجامعة الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة، وجاء في حيثيات منحه الجائزة جهوده املتمثلة في خبراته العلمية 

العلمية التي واألكاديمية في اململكة العربية السعودية التي تضمنت تأليف عدد من املؤلفات التاريخية والبحوث 

  تثري تاريخ الخليج العربي ونشرها، واملشاركة في الدوريات العلمية املتخصصة.

وفاز بجائزة رسالة الدكتوراه من خالل الرسالة العلمية املوسومة بـ)منشآت ومرافق مصادر املياه في الحجاز في 

بنت عبد العزيز البصيري من جامعة األميرة القرن األول حتى نهاية القرن الثالث الهجري( الباحثة الدكتورة بدرية 

نورة بنت عبد الرحمن، والرسالة العلمية املوسومة بـ)فخار وخزف موقع الربذة اإلسالمي( الباحثة الدكتورة 

  الجوهرة بنت عبد العزيز السعدون من جامعة امللك سعود.

http://aawsat.com/home/article/557966/5-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj--uXZsMXJAhXCQBQKHU_fBD4QjRwIBw&url=http://classic.aawsat.com/advsearch.asp&psig=AFQjCNEpRk3WGHHNxLxDKqiAjzBfaU6Mkw&ust=1449427585352884
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رف املعمارية في موقع األخدود( الباحثة رشا وفاز بجائزة رسالة املاجستير عن الرسالة العلمية املوسومة بـ)الزخا

بنت إبراهيم الفواز من جامعة امللك سعود، والرسالة العلمية املوسومة بـ)رعاية الفئات املحتاجة في مكة واملدينة 

  خالل العصر اململوكي( للباحثة ريما بنت صالح القرناس من جامعة الدمام.

أعمال حكام املغول الخيرية في الحرمين الشريفين خالل القرنين الثامن أما جائزة املقالة العلمية املوسومة بـ)

 والتاسع الهجري( فقد فاز بها الباحث األستاذ الدكتور عبد العزيز بن راشد السنيدي من جامعة القصيم. 

  كما حصل على املنح البحثية ثالثة باحثين.

 -حرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز ورفع أعضاء الهيئة العليا شكرهم وعظيم تقديرهم لخادم ال

رئيس الهيئة العليا لجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية،  -يحفظه هللا 

على ما تلقاه الجائزة واملنحة بصفة خاصة من االهتمام واملتابعة والتطوير والدعم وما يحظى به العلم والبحث 

 والتاريخ الوطني بصفة عامة من الدعم والرعاية لتعزيز قيم املعرفة في املسيرة الوطنية املباركة.العلمي 
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 م  2015 يناير 19-هـ  1437ربيع الثاني  9 الثالثاء

 نرباس وجامعة األمرية نورة يتعاونان للوقاية من املخدرات
وقعت أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مذكرة تفاهم لإلسهام في الحد 

امعة في من انتشار تعاطي املخدرات بين أفراد املجتمع، حيث التقت رغبة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات والج

دعم العمل الوقائي بمجال مكافحة املخدرات، من خالل املشروع الوطني للوقاية من املخدرات )نبراس(، الذي يركز 

استعمال املؤثرات العقلية، على الوعي الصحي واالجتماعي والثقافي لدى أفراد املجتمع بأضرار املخدرات وتبيان سوء 

  ناء املجتمعات على أسس سليمة.وتفعيل سبله كإحدى الركائز األساسية لب

 

ل اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات أمين عام اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، مساعد مدير عام مكافحة 
َّ
ومث

املخدرات للشؤون الوقائية، رئيس مجلس إدارة املشروع الوطني للوقاية من املخدرات "نبراس" عبد اإلله الشريف، 

 نورة بنت عبدالرحمن وكيل الجامعة الدكتور صالح املزعل. ومثل جامعة األميرة 

 ماذا تضمنت مذكرة التفاهم؟

 

 تقديم الدورات التدريبية للمتخصصات في الجامعة. -

 إجراء البحوث والدراسات العلمية املتعلقة بتعزيز الوقاية من املخدرات. -

 استكشاف األبعاد والعوامل املرتبطة باملخدرات. -

هيئة التدريسية وطالبات الدراسات العليا على االهتمام بإجراء الدراسات والبحوث حول قضايا تشجيع ال -

  املخدرات.

 تنفيذ البرامج الوقائية والتوعوية في البيئة الجامعية. -

 دعوة منسوبات وطالبات الجامعة لإلسهام في األعمال التطوعية في مجال الوقاية من املخدرات. -

 ومناشط وندوات ومؤتمرات علمية في مجال الوقاية من املخدرات.إقامة فعاليات  -

 

 

 

http://www.makkahnewspaper.com/article/116711/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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عرض أقدم فيلم مرئي عن مكة صورته بعثة هولندية عشرينات القرن 
 املاضي

جامعة األميرة نورة الدكتورة مها آل خشيل ألول فيلم مصور داخل مكة املكرمة تعرض عضو هيئة التدريس ب

باحثا وباحثة في  42، وذلك خالل مشاركتها مع 1928كشف عنه حتى اآلن، وتم تصويره عن طريق بعثة هولندية في 

، والتي تنطلق غدا وملدة «املصادر التاريخية ملكة املكرمة عبر العصور رصدا ودراسة وتحليال»الندوة العلمية الكبرى 

  يومين في فندق فيرمنت بمكة بتنظيم دارة امللك عبدالعزيز.

 

وأكدت آل خشيل أن هذا الفيلم أول فيلم معروف صور عن مكة وحصلت عليه من مؤسسة هولندية وهو من 

، مما يجعله شريحة مكتوبة توضح اللقطات املصورة وتصفها وهي صور نادرة 100األفالم الصامتة، عرض خالله 

  من املصادر التاريخية املرئية املهمة.

 

بأنها الصور الفوتوجرافية والصور « املصادر املرئية لتاريخ مكة املكرمة»وعرفت آل خشيل املصادر املرئية في بحثها 

 الفضائية.املتحركة مثل: األفالم الحية واألفالم التوثيقية والبرامج التلفزيونية والبث والنقل املباشر للقنوات 

 

كما تطرقت إلى أقدم املصورين والصور ملكة، ومنها صور مجلة الجمعية الجغرافية األمريكية في عددها أغسطس 

1917. 

 

  «يا غريب بالدك»

 

والتي تناقشها من خالل ما ذكره « يا غريب بالدك»وتشارك الدكتورة آمال رمضان في املؤتمر ببحث عن أبعاد جملة 

موائد الفضل »، في مخطوطته «هـ1355ـ 1286»ن عبدالوهاب بن محمد الصديقي الدهلوي املؤرخ عبدالستار ب

  «.والكرم الجامعة لتراجم أهل الحرم

 

يا غريب »كان ينادى في مكة بعد أداء مناسك الحج  -رض ي هللا عنه-من زمن الخليفة عمر بن الخطاب »وبينت أنه 

  ، والقصد منه سرعة عودتهم إلى بالدهم.«بالدك

 

هذا الطلب كان من قبل أمراء مكة حتى ال يستأثر الحجاج أن ينادي بأرزاق أهل البلد من خالل »وتضيف أن 

امتهانهم املوقت للتجارة، وبعض املهن األخرى وينتج من ذلك مضايقة أهل مكة في أرزاقهم ووظائفهم وتجارتهم، حتى 

، ويعني أن يستعجل الحاج «شور األمانة ال تبات الليلة»إن عوام باعة يرددون هذا النداء التحذيري ويزيدون عليه 

  من غير أهل مكة املغادرة قبل أن ينام ليلته هذه.

 

وجود املجاورين ملكة أثر سلبيا على الحياة االجتماعية »وبينت رمضان بحسب ما جاء في املخطوطة أن 

عليهم من أموال وجرايات من الصرر  واالقتصادية بها، حيث نافسوا أهلها في الوظائف، وقاسموهم فيما وزع

  «.واملرتبات، وزاحموهم في األربطة واملدارس التي اتخذت أصال ألهالي مكة األصليين

http://makkahnewspaper.com/article/118196
http://makkahnewspaper.com/article/118196
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وجاء في املخطوطة أسماء أمراء مكة واألسر املكية في عصره وعمدها، بما فيها األسر املجاورة، مع ذكر أعراقهم 

ة أو وظيفة أو مكانة علمية أو تجارية وغيرها وانتمائهم الفقهي، إضافة إلى وبلدانهم األصلية وحاراتهم وارتباطهم بمهن

  أسماء األسر املنقرضة.

 

 توصيات البحث 

 عن مكة بإسراع عملية فهرستها آليا وإتاحتها للباحثين.« ثابتة ومتحركة»حث الجهات التي تحتفظ بمواد مرئية 

 تتبع املعالم املهددة بالفناء وتوثيقها.

 ملعلومات في املجالت والصحف والتلفزيونات ووزارات اإلعالم، وكل من يلتقط صورة عن مكة.توثيق ا

 

 

  معلومات الفيلم

 

  (.Het Groote mekkaFeetعنوانه: العيد األكبر في مكة )

 

  .1928سنة اإلنتاج: 

 

  إعداد وإخراج: س ي كروجر.

 

  املدة: ساعة وثالث عشرة دقيقة.

 

ونيسيين إلى بيت هللا الحرام في مكة املكرمة، بدءا من استعدادهم وسفرهم عبر البحر حتى الفكرة: رحلة حجاج إند

  وصولهم إلى جدة ومنها رحلتهم إلى مكة.

 

 ويوثق حياة الحجاج ومراحل حجهم وزيارتهم مكة واملدينة املنورة، ثم رحلة العودة بعد انتهاء املناسك.

 

 لقطات من الفيلم 

 زلها وأسواقها وشوارعها.مناظر عامة ملكة ومنا

 هـ.1346لقطات عدة للمسجد الحرام، حيث ظهرت املظالت التي أنشئت في عهد امللك عبدالعزيز قبل موسم حج 

 لقطات ملوكب امللك عبدالعزيز آل سعود، مكون من سيارات وخيالة.

 صور ملدرسة الفالح.
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لتأهيل الطالبات تعليم القرآن  "إقراء"جامعة األمرية نورة تطلق برنامج 
 الكريم

 

، وبالتعاوِن 
ْ
عِم األكاِديمِي والخدماِت الطالبية  بوكالِة الجامعِة للدَّ

ً
تنفذ جامعة ّ األميرِة نورِة بنِت عبِد الرحمِن ُمَمثلة

ِت القرآنيِة في الجامعِة، والجمعيِة العلميِة السعوديِة للقرآِن الكريِم وعلوِمِه )تبيان(، برنامًجا مميًزا مَع قسِم القراءا

ِقيمها الجامعِة في سكِن الطالباِت. ا، امتدادً “اإلقراء “نوعًيا بعنوان 
ُ
 لدوراِت التالوِة والحفِظ التي ت

 و يعد البرنامج من أوائِل برامِج اإلقراِء في الجام
ٌ
 علمية

ٌ
عاِت السعوديِة املوجهِة للطالباٍت، وتنفذُه جهاٌت أكاديمية

ا مْن ألهميِة تعليِم القرآِن الكريِم والعنايِة بضْبِطِه، وحفظْه  بإشراِف كوادَر نسائيٍة متخصصة
ً
ويأتي البرنامج إدراك

 عن 
ً
فا

َ
ل
َ
 إحياِء ُسنِة أخِذ القرآِن بالتلقي مَن املشايِخ الضابطيَن خ

ْ
ف

َ
بتوجيه ودعم من معالي مديرة الجامعة  وذلك َسل

 الدكتورة هدى العميل .

 برنامُج )اإلقراِء( إلى:          
ُ
 يهدف

 تدريُب الطالباِت وتأِهيِلهنَّ للحصوِل على إجازاٍت قرآنيٍة مسندٍة إلى الرسوِل. .1

ومنحها   جازِة والسنِد إلى النبي تمكيُن الطالباِت املتميزاِت في حفِظ القرآِن الكريِم وضبطِه من الحصوِل على اإل  .2

 بذلك.
ً
 معتمدة

ً
 مصدقة

ً
 شهادة

 خارِجها.إعداُد وتأهيُل طالباِت الجامعِة لإلقراِء في داخِل الجامعِة أو  .3

 لإلجازِة، وممارسِة تعليِم القرآِن الكريم بعَد ُحُصوِلها  .4
ُ
 تتأهُل الطالبة

ُ
 بالجانِب التطبيقِي العملِي، بحيث

ُ
العناية

 . ِد إلى النبيعلى السن

َمدُّ ُجسوِر التعاوِن بيَن الجامعِة، والجهاِت العلميِة املتخصصِة في مجاِل تعليِم القرآِن الكريِم وإقراِئْه. فضال  .5

 الضوِء على ُجُهوِد الجامعِة في مجاِل خدمِة القرآِن الكريِم )وإقرائه(.
ُ
 عن تسليط

http://ien.sa/?p=72701
http://ien.sa/?p=72701
http://ien.sa/72701/%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%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a5%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1/
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التدريبية الهادفة لطالبات في ثمانية مجاالت مختلفة منها من الدورات  سلسلة مؤخرايشار إلى أن الجامعة نظمت 

ضمن أنشطة  ، الدراسيةطالبة من مختلف املستويات  200استفادت منها نحو  الذات،الدينية والثقافية وتطوير 

السكن الجامعي الهادفة إلى تنمية مهارات الطالبات املقيمات في سكن الجامعة ، وذلك عن طريق تقديم برامج 

يبية مختلفة إلكسابهن املعارف واملهارات ، ورفع الوعي لهن في كافة املجاالت؛ مما يساهم في صقل شخصية تدر 

 وعلمًيا، و تقديم الترفيه املوّجه بتوفير أجواء مفيدة ومميزة لهن الطالبات 
ً
 .  مهاريا
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 تأسيس معمل علم النفس بكلية الرتبية يف جامعة االمرية نورة

 

صمم برنامج علم النفس بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن على أساس معرفي قوي في العلوم واآلداب وأن يكون 

 لهذا كانت الحاجة ُملحة إلى إنشاء مع
ً
مل علم النفس بكلية التربية، حيث يعتبر معمل ذا طبيعة تطبيقية، ووفقا

 في إعداد الطالبات في مجال التربية وعلم النفس، وذلك من خالل توفير بيئة مناسبة 
ً
علم النفس مكونا رئيسا

للتدريب العملي على االختبارات واملقاييس في مختلف مجاالت علم النفس وفروعه، وربطها باملحتوى النظري 

س اإلرشادي وعلم نفس النمو وعلم النفس التربوي والقياس والتقويم وغيرها من مقررات برنامج ملقررات علم النف

 علم النفس.

 من إدارة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بأهمية دعم وتعزيز جودة البرامج األكاديمية فقد تم البدء في 
ً
وإيمانا

سعادة الدكتورة أمل بنت عبد الرحمن الشهري وتم  هـ بإشراف1436/ 1435تأسيس املعمل في العام الجامعي 

هـ وسيتاح استخدام املعمل ألعضاء 1437/  1436االنتهاء من تأسيسه في الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي 

 هـ بإذن هللا.1437/  1436هيئة التدريس والباحثات والطالبات في الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي 

علم النفس بكلية التربية مجموعة كبيرة من االختبارات واملقاييس النفسية، كمقاييس القدرات  ويضم معمل

املعرفية والذكاء ومن ضمنها على سبيل املثال ال الحصر مقياس الذكاء لستانفورد بينية ومقياس وكسلر لذكاء 

مدى الذاكرة  –ة عوامل الذاكرة الراشدين واألطفال ومقاييس الذاكرة كبطارية االختبارات املعرفية العاملي

والذاكرة البصرية واختبار املصفوفات لرافن لقياس الذكاء، ومن ضمن املقاييس املتوفرة باملعمل مقاييس 

( ومقياس جيلفورد ومقياس العوامل M.M.P.Iالشخصية وامليول واالتجاهات كمقياس مينيسوتا املتعدد األوجه ) 

فهوم الذات وتقدير الذات للراشدين واألطفال ومقياس إدارة الذات إضافة الخمسة الكبرى للشخصية ومقاييس م

 عن مقاييس التحصيل 
ً
ملقاييس التشخيص مثل مقاييس االكتئاب والعدوانية والغضب والقلق والتطرف، فضال

دوات الدراس ي املقننة، وطريقة إعدادها وتقنينها، كما يساهم معمل علم النفس في إمداد الباحثات بمختلف األ 

 واملقاييس واالستشارات املتعلقة بأدوات وطرق البحث العلمي.

قدم من خالل املعمل وحدة التحليل اإلحصائي حيث سيتوفر باملعمل عدد 
ُ
ومن بين املهام والوظائف التي سوف ت

خدمة التحليل اإلحصائي ومساعدة الطالبات  لتقديم اإلحصائيةمن أجهزة الكمبيوتر مزودة ببرنامج الحزم 

 والباحثات على إجراء جميع العمليات اإلحصائية وتحليل العينات واالستبانات.

ويعتبر معمل علم النفس نقلة نوعية لكلية التربية عموما وقسم علم النفس خاصة وذلك لتأثيره الهام في إثراء 

همته الفاعلة في تيسير الجانب التطبيقي وربطه بالجانب النظري لتحقيق التكامل في العملية التعليمة، إضافة ملسا

 إجراء األبحاث التربوية والنفسية.

 

http://ien.sa/?p=73067
http://ien.sa/73067/%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3-%d8%a8%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%ac/
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لضمان جودة املقررات  QMجامعة االمرية نورة تعتزم إطالق شهادة 
 والعناصر التعليمية اإللكرتونية

 
لضمان جودة املقررات  QMميرة نورة متمثلة في عمادة التعلم االلكتروني بإطالق شهادة تعتزم جامعة األ     

 لإلحصائيات العاملية في مجال املمارسات األكاديمية لتطبيق معايير جودة 
ً
والعناصر التعليمية اإللكترونية وفقا

مليات ضمان جودة ( هي املزود الرائد عاملًيا ألدوات وعQuality Mattersاملقررات تعد منظمة )

.QM، حيث تستند معايير )اإللكترونية املقررات
ً
 ( على أفضل املمارسات ونتائج البحوث ويتم تحديثها دوريا

أعضاء الهيئة التعليمية على  لتدريب القادمأولية خطتها التدريبية للفصل  االلكتروني فيوتضع عمادة التعلم 

من سعي جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن  انطالقا ذلكويأتي  الشهادة،املتطلبات الالزمة للحصول على تلك 

ممثلة بعمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد إلى االرتقاء بممارسات التعلم اإللكتروني وتعزيز نظام إدارة 

خرجات ( بمقررات إلكترونية متوافقة مع معايير الجودة العاملية؛ لتحقق املBlackboardالتعلم اإللكتروني )

 التعليمية املرجوة. 

( لضمان جودة املقررات Quality Mattersاشتراكها السنوي في برنامج ) تجدد العمادةالجدير بالذكر أن       

 والعناصر التعليمية اإللكترونية 

 حيث يتضمن االشتراك ثالث خدمات أساسية: 

 إللكترونية.لجودة املقررات ا QMاملقياس: االستفادة املطلقة من مقياس    

 املراجعة: االستفادة من املراجعة العاملية للمقررات وإعداد مراجعين داخليين.  

 التطوير املنهي: التنمية املهنية ألعضاء الهيئة التعليمية.  

   http://elc.edu.sa/?q=content/888 من خالل الرابط   QMويمكن الحصول على مقياس 

 

 

 

http://ien.sa/?p=73129
http://ien.sa/?p=73129
http://elc.edu.sa/?q=content/888
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 م  2015 يناير 20-هـ  1437ربيع الثاني  10 األربعاء

جامعة األمرية نورة تقيم الدورات التدريبية التأهيلية لطالبات التدريب 
 امليداني

ب امليداني دورات تدريبية بعنوان الدورات أقامت كلية اللغات والترجمة بجامعة األميرة نورة متمثلة في مكتب التدري

والهدف منها تهيئة الطالبات لسوق العمل   هـ7/4/1437التدريبية التأهيلية لطالبات التدريب امليداني يوم األحد 

والتي تستمر ملدة خمسة أيام ، وقد بدأت مع بداية عودة الطالبات للفصل الدراس ي الثاني من هذه السنة بدورتين 

الدكتور خالد محمد أبا الحسن وكانت بعنوان املهارات املهنية التي يحتاجها سوق العمل من املترجم، افتتحها 

تحدث فيها عن مهارات التعامل مع سوق العمل وأهم األهداف واآلليات والفرص املتاحة وطريقة التعامل مع سوق 

 العمل .

 لترجمة الصحيحة واالستفادة من هذه الترجمة في عرض خالل هذه الندوة أهم الكتب التي تساعد املترجم على ا 

العمل مع املؤسسات واملنظمات املتخصصة وتكوين عالقات وبيئات عمل ناجحة وتطويعها إلى صالح املترجم ،كما 

تطرق إلى مسببات النجاح والفشل في الترجمة ومعرفة أماكن القوة وتعزيزها وأماكن الضعف وتالفيها، وناقش 

التي سوف تواجه املترجم وتذليلها لتصب في مصلحته وفي نهاية الدورة قام بتوزيع االسئلة على تحدي الصعوبات 

 ومناقشتهن في ذلك.  الطالبات

وبدأت الدورة بالتعريف  الترجمة،وابتدأت الدورة الثانية مع الدكتورة فاطمة الشهري وكانت بعنوان أخالقيات 

 الترجمة االلتزام بها. واملمارسين ملهنةالتي يجب على املنتمين  يير األخالقيةوالقيم واملبادئ واملعابأخالقيات الترجمة 

 وتوجيه ممارسات املهنة،ألهمية األخالقيات في مهنة الترجمة من عدة جوانب منها ضبط مزاولة  وتطرقت الدورة

في املواقف التي قد تتنافى مع اتخاذ القرار  ومساعدتهم علىبينهم  واملمارسات األخالقية وتعزيز السلوكياتاملترجمين 

 .وأخالقياتهامبادئ املهنة 

 والخصوصية،، الحفاظ على السرية وفي التعاملالترجمة  واألمانة فياملبادئ التي طرحت: تحري الدقة  ومن أهم 

بات العمل. ثم ُعرض على الطال واملهنية فيالتضامن مع زمالء املهنة،  واإلنصاف،العدالة  واملوضوعية،الشفافية 

http://ien.sa/?p=73601
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مواقف افتراضية تتطلب اتخاذ قرار مستند على مبدأ أخالقي، وذلك لتعريف الطالبات بكيفية تقييم املواقف 

 املناسب بناء على املعايير األخالقية املتعارف عليها في مهنة الترجمة. واتخاذ القرار

ي اتخذها املترجمون في بعرض مواقف حقيقية حدثت للمترجمين بهدف استخالص القرارات الت واختتمت الدورة

، من خالل استحضار املبادئ األخالقية التي تم االلتزام بها أو خرقها في هذه وتقييمها أخالقياهذه املواقف 

في حال كانت قراراتهم غير مقبولة أخالقيا ونوقش اهم املقترحات لذلك وفي النهاية شكرت  واقتراح البديلاملواقف، 

 املتواجدات.شهادات الحضور على الطالبات الشهري الحضور وقامت بتوزيع 
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 م  2015 يناير 24-هـ  1437ربيع الثاني  14 األحد

جامعة األمرية نورة تنظم احلفل التعريفي للجمعية العلمية السعودية 
 «احلسىن»للدراسات اإلسالمية 

ألميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود الحفل التعريفي للجمعية العلمية ترعى صاحبة السمو امللكي ا

في قاعة املؤتمرات بمقر  1437/4/17السعودية للدراسات اإلسالمية ) الحسنى(، وذلك يوم االربعاء املوافق : 

محمد العميل و عدد  مديرة الجامعة د. هدى بنت  وذلك بحضور  -بإذن هللا -جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

 من النخب الثقافية واالجتماعية واألكاديمية.

وبينت رئيسة الجمعية أ. د. رقية نياز بأن الجمعية تهدف الى التعريف بسماحة الدين االسالمي ووسطيته وابراز دور 

 اململكة العربية السعودية الريادي في مجال الدراسات االسالمية.

 ى اهتمامات الجمعية دراسة املستجدات الفكرية في مجال الدراسات اإلسالمية.ومن الجدير بالذكر أن من أول

 لرؤية القيادة الرشيدة في تمكين املرأة وتحقيق دورها 
ً
وجاءت رعاية األميرة حصة بنت سلمان لهذا الحفل امتدادا

 الريادي وكذلك دعم الجمعيات والهيئات العلمية.
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 م  2015 فبراير 2-هـ  1437اني ربيع الث 23 الثالثاء

جامعة األمرية نورة : معيدة تفوز بأفضل ورقة حبث علمي ضمن مؤمتر 
 مباليزيا

بكلية علوم الحاسب واملعلومات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن   حصلت املعيدة في قسم علوم الحاسب

 د العتيق ،على جائزة أفضل ورقة بحث علمي مقدمة في مؤتمر:األستاذة /هديل محم

(International Conference and Exhibition on Computer Arts and Digital Media) 

، ويهدف املؤتمر لخلق بيئة الستكشاف مدى 2016يناير  11-10والذي عقد في مدينة كواالملبور بماليزيا ، بتاريخ 

ب والوسائط الرقمية مع الحاسب االلي والتقنية وكذلك تشجيع املهتمين من خالل التقدم بين فنون الحاس

 الحضور في املجاالت املعاصرة، وقد كانت ورقة البحث العلمي الذي قدمتها العتيق تحت عنوان:

Enhancing the Segmentation of Arabic Characters Using Baseline) 

Information) 

كيفية تحسين اقتطاع االحرف العربية باستخدام معلومات خط األساس، و لقيت ورقة  حثها وتناولت الباحثة في ب

 البحث العلمي املقدمة استحسان لجنة التحكيم مما أهلها للفوز بجائزة أفضل ورقة خالل املؤتمر.

تدعم مشاركة دائما ما  و أعربت العتيق عن سعادتها بهذا اإلنجاز املشرف وعن شكرها إلدارة الجامعة والتي 

 أعضاءها في مثل هذه املؤتمرات العاملية .
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 م  2015 فبراير 2-هـ  1437ربيع الثاني  23 الثالثاء

جامعة األمرية نورة تنظم امللتقى العلمي للنشر املتميز.. مبشاركة عاملات 
 وعلماء سعوديني

ة نورة بنت عبدالرحمن للتعريف بتوجهاتها في النشر العلمي املتميز من خالل إقامتها للملتقى تسعى جامعة األمير 

العلمي الثاني بعنوان التميز في النشر العلمي، برعاية معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، بمشاركة 

لدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة عاملات وعلماء من مختلف الجامعات املحلية، وتنظمه وكالة الجامعة ل

 بعمادة البحث العلمي، يقام صباح غد االثنين ويستمر إلى الثالثاء، حيث يرافق امللتقى ورش عمل علمية ومعرض.

ويهدف امللتقى إلى االطالع على التجارب الرائدة املحلية واإلقليمية والعاملية في مجال النشر العلمي املتميز، مع عرض 

 لباحثات في نشر مشاريعهن البحثية املدعومة في املجاالت العاملية.تجارب ا

وفي مؤتمر صحافي نظمته إدارة اإلعالم في الجامعة بإشراف الدكتورة الجوهرة الصقيه، أشارت وكيلة الجامعة 

يادة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى الوهيبي إلى سعي الجامعة لتنظيم هذا امللتقى إليمان ق

الجامعة بالتصنيفات العلمية ضمن خطة الجامعة لتطوير نهوض النشر العلمي املتميز، من خالل التوعية بطرق 

النشر العلمي في املجاالت العلمية والعاملية. فيما لفتت وكيلة البحث العلمي لشؤون الجودة والتطوير الدكتورة 

لجامعات املحلية، مؤكدة تركيز امللتقى على النتائج التي أماني الحصان إلى استقطاب قيادات البحث العلمي في ا

سيصلون إليها بعد امللتقى لتطوير وارتقاء طرق نشر البحث العلمي، مع وضع ضوابط وشروط لدعم األبحاث 

 العلمية املتميزة لنشرها.

نف( من خالل عميد من جانب آخر، تناقش محاور امللتقى )توجيه دعم املشاريع البحثية نحو النشر العالمي املص

البحث العلمي بجامعة تبوك سابقا الدكتور فهد اللهيبي إلى جانب استعراض مدير مركز التميز البحثي في تطوير 

العلوم والرياضيات بجامعة امللك سعود لـ )تجربة مركز التميز البحثي لتطوير العلوم والرياضيات في دعم املشاريع 

ة األعصاب بجامعة امللك سعود الدكتور إبراهيم العريني )خطوات النشر في البحثية(، ويحدد أستاذ املخ وجراح

املجالت العلمية(، فيما سيركز أستاذ امليكروبيولوجي بجامعة امللك سعود الدكتور وائل حزين على )تأهيل املجالت 

إلسالمية بجامعة امللك العلمية الصادرة باللغة العربية إلى العاملية(، ويلقي رئيس هيئة تحرير مجلة الدراسات ا

 سعود )رؤية تطويرية للمجالت العلمية املحكمة في العلوم الشرعية(، ويتحدث عميد البحث العلمي بجامعة امللك 

http://ien.sa/?p=75351
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سعود الدكتور رشود الخريف حول )النشر العلمي املتميز في الجامعات السعودية مع إطاللة على تجربة جامعة 

البحث العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الدكتور امللك سعود( إلى جانب استعراض عميد 

عبدالرحمن املقبل لـ )تجربة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في النشر العلمي املتميز(، فيما يستشرف 

جامعة عميد الدراسات العليا في جامعة امللك سعود سابقا الدكتور محمد آل الشيخ )الواقع والنظرة املستقبلية ل

األميرة نورة بنت عبدالرحمن تجربتها في النشر العلمي املتميز(، مع تناول كال من مديرة مركز بحوث كلية العلوم 

الدكتورة منيرة العبدان لـ )الواقع والنظرة إلى املستقبل للنشر العلمي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن( 

سهام العيس ى وأستاذ الرياضيات البحتة املشارك الدكتورة سناء زارع، بمشاركة أستاذ الكيمياء العضوية الدكتورة 

كما يلقي أستاذ الطفولة املبكرة والتربية االبتدائية املشارك بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتور رمزي 

 هارون الضوء على )ما بعد ملتقى التميز في النشر العلمي من تطلعات وتوصيات(.

ث علماء سجال حواري حول أخالقيات البحث العلمي، بين كال من: وكيلة جامعة األميرة نورة كما سيجري ثال 

للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف، وأستاذ املخ وجراحة األعصاب بجامعة امللك سعود الدكتور إبراهيم 

 ل.العريني، مع مستشار مركز أبحاث العلوم الصحية بجامعة األميرة نورة إدوارد دي فو 

إلى ذلك، تعتمد رؤية عمادة البحث العلمي في جامعة على الريادة في البحث العلمي لخدمة اإلنسان محليا ودوليا، 

فيما تحمل رسالة توفير البيئة املعرفية والتقنية واملحفزة لإلبداع والتميز واالبتكار من إمكانات بشرية ومادية 

بناء االقتصاد املعرفي ويخدم اإلنسان. علما أن عمادة البحث العلمي لتحقيق الريادة في البحث العلمي بما يسهم في 

سنوات عددا من البرامج البحثية، هي: )دعم املشاريع البحثية، دعم تأليف الكتب، دعم الترجمة،  3أطلقت قبل 

ية في مراكز بحث 8دعم الباحثات الناشئات، دعم رائدات املستقبل ودعم النشر العلمي(، كما أنشأت العمادة 

كليات الجامعة املختلفة، كما استحدثت إدارة للملكية الفكرية، مع تنظيم أنشطة علمية لنشر الوعي وتحفيز 

األعضاء )شملت محاضرات وورش عمل ولقاءات علمية(، كذلك تم تحديث األولويات البحثية، إلى جانب تطوير 

 ضع الئحة ألخالقيات البحث العلمي.إجراءات وقواعد تمويل املشاريع البحثية والنشر العلمي، مع و 

في الوقت الذي نفذت العمادة مرحلة من خطتها للبحث العلمي من خالل: اعتماد الالئحة األخالقية وتسجيل براءة 

اختراع وعقد اللقاء الحالي للنشر العلمي، وعقد لقاء علمي عن البيولوجيا الجزئية والبيونانوتكنولوجي باستضافة 
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جامعة ليفربول، وعقد ورشتي عمل لوكيالت الدراسات العليا والبحث العلمي ملناقشة لروف هوتشيون من 

 تحديات وخطط البحث العلمي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ويجري حاليا العمل على تنفيذ مرحلة أخرى من الخطة عبر: دعم برنامج الباحثات الناشئات، ومبادرات البحث 

ويات البحثية، وتنويع مصادر التمويل الخارجي، ومبادرة املجموعات البحثية، ومكافآت العلمي، وتحديث األول

إنشاء إدارة امللكية الفكرية وبراءات  Elsevierواالنضمام لـ ISIالتميز البحثي، ودعم الترجمة، ومشروع دعم النشر في 

لطب البشري وطب األسنان والصحة االختراع، وافتتاح مراكز بحوث في عدد من الكليات الصحية لكل من كلية ا

 والصيدلة.
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 م  2015 فبراير 4-هـ  1437ربيع الثاني  25 الخميس

جامعة األمرية نورة: طالبات طب األسنان يشاركن مبلتقى القصيم وحيصدن 
 جوائز حبثية

عة االميرة نورة بنت عبدالرحمن في امللتقى العلمي الثامن لطالبات طب طالبات في كلية طب األسنان بجام 6شاركت 

من طالبات طب األسنان من مختلف كليات  1000األسنان في جامعة القصيم ضمن حضور طالبي كثيف شمل 

 من عدة دول بمختلف تخصصات طب األسنان، قدمو من  16األسنان إلى جانب 
ً
جامعة حكومية  16متحدثا

 العلمي نعبد الرحمطالبات في كلية العلوم بجامعة األميرة نورة بنت  3ي ذلك في الوقت الذي فازت وأهلية. ويأت

 بجوائز مقابل عرض وبحثين خالل لقاء لطالبات كلية العلوم واملشاركات في املؤتمر الطالبي.

، يارا الرميح، لمى )فاطمة العيط نعبد الرحمفيما جسدت طالبات كلية طب األسنان بجامعة األميرة نورة بنت 

اللحيمي، سوزان الزهراني، نوف آل فراج وساره البلوي( بعرض ملصق علمي عن حول )مقارنة في عملية الكشف 

عن تسوس األسنان(، ويأتي ذلك على خلفية استهداف امللتقى لكافة طلبة طب األسنان في مناطق اململكة العربية 

ظم املؤتمر بجهد طالبي فقط يدعمهم السعودية من مرحلة البكالوريوس والدراسات 
ُ
العليا وأطباء االمتياز. حيث ن

املحيميد. وشارك طالبات طب األسنان في  عبد هللافي ذلك عميد كلية طب األسنان بالقصيم الدكتور محمد بن 

قصيم ورش عمل علمية واجتماعية، فيما جمعت جامعة القصيم مع اإلثراء العلمي للملتقى، إثراء معرفي بتراث ال

 على أبرز املعالم التراثية والريفية ملدينة القصيم للتعرف عليها. باطالعهامن خالل جولة نفذتها للوفود الزائرة 

  

وإلى داخل الحرم الجامعي، شاركت حاضرات )لقاء طالبات كلية العلوم واملشاركات في املؤتمر الطالبي( في اختيار 

التصويت اإللكتروني، ونالت جائزته طالبة قسم الكيمياء حسناء  أفضل عرض تقديمي للطالبات املشاركات عبر

الهاجري. حيث جاء ذلك بعدما لفتت منسقة املؤتمر الطالبي بكلية العلوم الدكتورة موض ي العتيبي مشاركة 

عليمية الطالبات في امللتقى الطالبي السابع إلى تقديم العديد من املشاركات العلمية املتنوعة من جميع األقسام الت

وانتقاء بعض املشاركات البحثية عبر لجان التحكيم في األقسام التعليمية لتدخل املنافسة في اللقاء الثاني، 

موضحة أن الطالبات خضعن لبعض الدورات التدريبية في اإللقاء وتقديم العروض التقديمية املصاحبة لألبحاث، 

ن ودكتورة سمر الجزار و دكتورة منار القضاة(، وكان بحضور لجنة التحكيم )املكونة من دكتورة هدى الحميدا

اللقاء قد ابتدأ باملشاركات في محور األبحاث العلمية من طالبات الدراسات العليا، تالها مشاركات طالبات 

http://ien.sa/?p=75547
http://ien.sa/?p=75547
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محور االبتكار وريادة األعمال ومحور الخدمة املجتمعية، حيث حصلت  البكالوريوس في ذات املحور إلى جانب 

 وطالبة األحياء فدوى فهد بن باز على املركز الثاني. ياء تماضر محمد الشايع على املركز األول طالبة األح

في الوقت الذي لفتت عميدة الكلية الدكتورة أريج الغرير إلى دالالت اهتمام والة األمر حفظهم هللا بالتعليم في 

 املسؤولين بوزارة التعليم لالرتق
َ
اء بمستوى البحث العلمي في الجامعات السعودية، اململكة العربية السعودية وحث

مشيرة إلى تبني جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن لفكرة إقامة املؤتمرات الطالبية على مستوى الجامعة لقيادة 

الطالبات إلى االبداع واالبتكار، كما أكدت الغرير حرص كلية العلوم على التنافس في هذا املجال عبر إطالقها 

تعتز بمشاركة الطالبات، حيث أن الهدف الرئيس من “ات ملتقى )طريقك نحو اإلبداع(، وقالت الغرير أنها فعالي

هذا اللقاء تهيئة بيئة جامعية بحثية مناسبة للطالبات لإلسهام في دعمهن وتنمية قدراتهن البحثية وفق أسس 

 ”.سليمة في مختلف التخصصات
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 م  2015 فبراير 6-هـ  7143ربيع الثاني  27 السبت

جامعة األمرية نورة تدشن موقع إلكرتوني لنادي اللغة العربية لغري 
 الناطقات بالعربية

دشنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن موقع نادي للغة العربية )باسم: نادي العربية.. نحو كفاية لغوية 

، حيث نفذت عملية التدشين وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية دكتورة نادرة /http://www.tarclub.netعربية(

املعجل، خالل تنظيم معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها ملتقى )العربية عاملنا( اليوم الخميس، حيث 

ومها إلى اململكة العربية السعودية وحتى هذه اللحظة وتأثير تعلمها للغة ُعرض فيلم يحكي قصة طالبة منذ قد

 العربية على فهمها للقرآن الكريم.

امللتقى إبراز التآلف بين اللغة العربية وغيرها من العلوم والتأكيد على مواكبة العربية ملستجدات  وفيما استهدف

هد تعليم اللغة العربية لغير الناطقات خدمة مشروع النادي املعارف في األلفية الثالثة، أكدت املسؤوالت في مع

اإللكتروني ملتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها من خالل تدريبهم على مهارتي فهم املسموع واملقروء في وقت محدد 

عربية ومن خالل عدة جوالت متدرجة من حيث املستوى اللغوي. فتم إنشاء هذا املشروع لحاجة متعلمي اللغة ال

ملثل هذه املواد التعليمية التي تعزز التعلم الذاتي والتي تكاد أن تنعدم في حقل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. 

سس هذا املشروع من قبل فريق من أعضاء معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها 
ُ
في  وكلية املجتمعحيث أ

سم العمل إلى فريقين: فريق لغوي والذي ينقسم بدوره إلى فريقين جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، و 
ُ
قد ق

فرعيين أحدهما مسؤول عن محتوى فهم املسموع واآلخر مسؤول عن محتوى فهم املقروء، وفريق تقني مهمته 

لغة تجربة املحتوى اللغوي على طالبات املستوى األول والثاني في معهد تعليم ال وقد تمتصميم وبرمجة املوقع. 

 العربية للناطقات بغيرها ومن ثم ُحكم العمل من قبل محكمين متخصصين لضمان جودته.

فيما أبرزت عميدة معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها الدكتورة نوال بنت سليمان الثنيان مالمح قدرة 

العربية بها وذلك بالعطاء والعمل  مؤكدة ضرورة اعتزاز أبناء اللغة .اللغة العربية على استيعاب العلوم املختلفة

 مبادرات املعهد: املدينة العربية االفتراضية، وموقع نادي العربية. وأشارت إلى

من جانب آخر، افتتح معرض الخط املصاحب للملتقى، وستالحظ املتجولة في املعرض لوحات الخط العربي 

ح أركان الجهات املشاركة في املعرض الذي ضم ملجموعة من طالبات املعهد من جنسيات مختلفة، إلى جانب افتتا

http://ien.sa/?p=75746
http://ien.sa/?p=75746
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مجموعة من اإلصدارات التي تخدم اللغة العربية باإلضافة إلى برامج إلكترونية متنوعة تخدم متعلمي اللغة العربية 

لغة ثانية، حيث شملت الجهات املشاركة: معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة األميرة نورة ، معهد 

للغويات العربية في جامعة امللك سعود، معهد تعليم العربية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، مجموعة ا

إيوان البحثية، مركز امللك عبدهللا الدولي لخدمة اللغة العربية، مكتب التربية لدول الخليج العربي، مؤسسة 

 العربية للجميع ومؤسسة املناهج العاملية(.

لتقى ندوة ناقش خاللها علماء وعاملات باللغة العربية عالقة اللغة العربية مع التقنية والتربية، ومن كما تضمن امل

الناحية التقنية لفتت املحاضرة في معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها بجامعة األميرة نورة منار باعباد إلى 

ت الحديثة التي القت انتشارا واسعا في العالم أجمع، مؤكدة أن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من املجاال 

حاجة مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها إلى كثير من املصادر واملواد التعليمية التي تعزز تعليم وتعلم 

ة وأثرها على مشيرة إلى دراسات كثيرة توضح مدى فاعلية التقنية في تعليم وتعلم اللغ اللغة العربية في العالم، 

 تطوير لغة املتعلم.

واستعرضت املعيدة في معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها بجامعة األميرة نورة فاطمة القرني مشروع نادي 

العربية في جانب فهم املقروء باللغة العربية، وتحدثت األستاذ املشارك في قسم تقنية املعلومات جامعة امللك سعود 

الخليفة التطبيقات اإللكترونية في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مبرزة الصعوبات  الدكتورة هند

التي يواجهها متعلمو اللغة العربية بعد إنهاء املرحلة األولى من تعلم القراءة والكتابة للنصوص العربية بتحليل وفهم 

رميز النص باأللوان. فيما ناقش أستاذ هذه النصوص، موضحة أن حل الصعوبة بواسطة استخدام أسلوب ت

اللغويات املساعد في معهد تعليم اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الدكتور عبدهللا بن يحيى 

 الفيفي التطورات التقنية الحديثة في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها وأدوات بناء املعاجم ملتعلمي اللغة.

لق بمحور عالقة العربية بالتربية، لفت أستاذ اللغة العربية كلية امللك خالد بالرياض الدكتور صالح بن وفيما يتع

إّن أهل التربية يوصون “عبدهللا الشثري إلى أهمية الكتاب كأحد أركان العملية التعليمية للغة العربية، وقال 

وأبرزت ”. العربية للناطقين بغيرها حاجـة ضرورية وملحـةبالعناية بإعداده، مما يجعـل حاجتنا إلى كتب لتعليم اللغة 

األستاذ املساعد في قسم املناهج وطرق التدريس في كلية التربية جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة 

 لتغير النظرة إلي طبيعة عملية التعليم، مشيرة 
ً
إلى تنمية ميرفت بنت عبدهللا بابعير تنوع طرق التدريس الحديثة تبعا
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املشروع لعدد من املفاهيم واألخالقيات واملهارات للطالبات بتنوع الطرق من القراءة إلى الكتابة والتأليف والتحدث 

 مما حقق النتائج املرجوة بدون شعور الطالبة بأنها حققت الهدف األساس ي من املشروع.

ن امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و إلى ذلك، تم رفع برقية شكر وعرفان ملقام خادم الحرمين الشريفي

في تبني مشروع عالمي يهدف إلى حكومته الرشيدة لعنايتهم بخدمة اللغة العربية محليا و دوليا، استثمار التقنية 

إنشاء اختبار لقياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية لدى الناطقين بغير العربية ويعتمد الحد األدنى لهذا االختبار 

ليكون مطلبا للتسجيل في برامج البكالوريوس أو الدراسات العليا املقدمة باللغة العربية في الجامعات العربية، 

ائمة لتطوير موقع نادي العربية وذلك لتحديث املحتوى بشكل مستمر وأن يغطي كافة مهارات اللغة تكوين لجنة د

ونشر املوقع على الشبكات االجتماعية املختلفة، وتصميم تطبيق له على األجهزة  وعناصرها لجميع املستويات،

ورة االستعانة بتطبيقات إلكترونية الذكية، حث أعضاء الهيئة التعليمية في معاهد تعليم اللغة العربية على ضر 

متنوعة داعمة و إثرائية تنسجم مع الحاجات التعليمية ملتعلمي اللغة العربية النطاقين بغيرها ملا لذلك من تيسير 

عمليات التعلم و إثرائها، دعم وتمويل مشروعات وتطبيقات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، تمكين طالبات 

للناطقات بغيرها من استخدام تطبيق ملون النصوص الحاسوبي ملا له من أهمية في  غة العربية معهد تعليم الل

زيادة فهم النصوص العربية و سرعة تحليلها، أن تتبنى جامعة األميرة نورة مشروعا مشتركا بين معهد تعليم اللغة 

ة داخلية بينهما لتصميم برامج العربية للناطقات بغيرها و كلية الحاسب و املعلومات بحيث يتم عقد شراك

حاسوبية، وتطوير تطبيقات إلكترونية تخدم تعليم اللغة العربية وتلبي متطلبات املتعلمات الناطقات بغير العربية، 

دعوة الباحثين و الباحثات إلى استثمار التقنية في مجال البحث العلمي لبناء املعاجم الحديثة بهدف صناعة معجم 

ة العربية من الناطقين بغيرها وفق أحدث التطورات الحديثة، إنشاء مدونة تعليمية ملتعلمات حديث ملتعلمي اللغ

اللغة العربية الناطقات بغيرها بمعهد تعليم اللغة العربية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، دعوة املتخصصين 

العربية الناطقين بغيرها واالتفاق عليها، في علم اللغة التطبيقي لوضع معايير لتأليف ولتقويم كتب تعليم اللغة 

ضرورة تقويم كتب تعليم اللغة العربية و تحليلها و ذلك لتطويرها و تحديث محتواها وتصحيح جوانب القصور 

 فيها.
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 م  2015 فبراير 7-هـ  1437ربيع الثاني  28 األحد

.. حمورها 30 استضافة ندوات للجنادرية جامعة األمرية نورة تشارك يف

 األسرة والتطرف

ندوات تابعة للفعاليات الثقافية للمهرجان الوطني  3تشارك جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في استضافة 

 هـ، ضمن دور 1437ربيع الثاني  30و 29(، خالل يومي االثنين والثالثاء 30للتراث والثقافة بالتعاون )الجنادرية 

  الجامعة ومسؤوليتها الوطنية والثقافية واالجتماعية في اإلسهام بحركة التنمية.

وتشكل الوطنية األسرة والتطرف محورا يقود الندوات ضمن موضوعاتها، حيث تتمثل في: األسرة وتعزيز االنتماء 

  راف والتطرف.الوطني لدى األجيال واألسرة، وتحديات ثقافة التقنية، ودور األسرة في الحد من االنح

وفي ندوة اليوم األول )دور األسرة في الحد من االنحراف والتطرف( ستشارك فيها الدكتورة نوال العيد والدكتورة 

نورة العجالن والدكتورة بنية بنت محمد الرشيد، والكاتبة سكينة املشخص، حيث تدير جلسة الندوة األستاذة 

  ص. 11:45 -9:30هـ، من 1437 ربيع الثاني 29عائشة حجازي، صباح االثنين 

 

أما ندوة اليوم الثاني )األسرة وتعزيز االنتماء الوطني لدى األجيال( التي تدير جلستها دكتورة سهام العبودي، تشارك 

النقاش كال من: دكتورة نوف بنت ناصر التميمي، دكتورة عزة بنت عبدالرحيم شاهين، والكاتبة اإلعالمية كوثر 

ــــ  9:00هـ الوقت : 1437ربيع الثاني  30حيث سيلتقين في ندوتهن صباح الثالثاء بنت موس ى األربش،  ــ   ص 11:45ـ

وتتواصل الفعاليات الثقافية خالل اليوم الثاني حتى الظهيرة بندوة ثالثة تناقض )األسرة وتحديات ثقافة التقنية(، 

لطعيمي، والدكتورة وفاء بنت عبد البديع من خالل الدكتورة ريم بنت عبد املحسن العبيكان، والدكتورة أمل ا

. 2:30 -12:30اليافي، حيث تدير جلسة الندوة، األستاذة نادية السيف، من 
ً
 ظهرا

إلى ذلك، سبق وأن شاركت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في استضافة الفعاليات الثقافية للمهرجان الوطني 

 ابقة.للتراث والثقافة )الجنادرية(، في دوراته الس
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 م  2015 فبراير 8-هـ  1437ربيع الثاني  29 اإلثنين

جامعة نورة: أكادمييات وباحثات يطالنب تعزيز دور األسرة للحد من 

 االحنراف والتطرف

ركة جامعة األميرة طالبت أكاديميات وباحثات إلى تعزيز دور األسرة في الحد من االنحراف والتطرف، ضمن مشا

(، 30نورة بنت عبدالرحمن في استضافة ندوات ثقافية للمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالتعاون )الجنادرية 

خالل ندوة )دور األسرة في الحد من االنحراف والتطرف( التي أدارتها عائشة حجازي اليوم االثنين، ضمن دور 

 الجتماعية في اإلسهام بحركة التنمية.الجامعة ومسؤوليتها الوطنية والثقافية وا

واقترحت أستاذة الجغرافيا االقتصادية بجامعة األميرة نورة الدكتورة نوره االعجالن برنامجا لحماية الشباب من 

يختطف األبناء ودور األسرة واملجتمع(، مطالبة بالتركيز على تعزيز الهوية  من خالل ورقتها البحثية )من  االنحراف 

راهقة، بفهمه وقبوله نفسيا ومجتمعيا، مؤكدة أن أصعب ما في هذه املرحلة )هو فقد الهوية لدى في سن امل

الشباب(، لكونها تؤدي إلى االنصهار في مجموعات تحقق الهوية مما يحتمل أن يتبعها التورط بنشاطات تخريبية أو 

رحلة العمرية سيكون فاعال في املجتمع إدمان أو االنسحاب إلى أوهام نفسية، لكن في حال تم االهتمام بهذه امل

ويواجه كل املشكالت بثقة في نفسه ومجتمعه. وفيما يتعلق باملرحلة السادسة من لعمر )حيث سن الرشد(، فتشير 

وافضل طريقة  العجالن إلى إمكانية معالجة مشكلة الشباب من خالل العمل على تحقيق الذات لدى الشباب 

لتحقيق املودة مقابل العزلة، وتوفير فرص العمل املناسبة والعناية باألمان الوظيفي  تزويج الشباب في سن الرشد 

من االنحراف والقضاء على  االجتماعية واملساواة القانونية، مع وضع خطة استراتيجية لحماية املجتمع  والعدالة 

 اسبابه .

ل الخطر لكن يمكن التخفيف منها، يأتي ذلك في الوقت الذي ترا فيه العجالن احتمالية صعوب إزالة عوام

بواسطة: إشراف الوالدين الكافي، إشراك األقران في الوقاية من املخاطر، ردع املتنمرين ووضع وسائل تحد من 

تنمرهم، اشراك الشباب في االنشطة االجتماعية، محاربة الفقر والظلم ألنه أساس كل بالء، تعزيز الهوية الثقافية 

 امج والسياسات واإلجراءات.والتدخل املبكر بالبر 

 فيما اقترحت أستاذة السنة في جامعة األميرة نورة دكتورة نوال العيد برنامجين ملكافحة التطرف، األول علمي 

http://ien.sa/?p=75930
http://ien.sa/?p=75930
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والثاني عملي. موضحة في البرنامج العلمي أن العلم الشرعي قائما على الكتاب والسنة، مستشهدة بحديث رسول هللا 

 “صلى هللا عليه وسلم 
ْ
َوِن َيأ

ُ
ة َيُمرق لَبريَّ

ْ
ِير ا

ْ
ِوَل خ

َ
َوِن ْمن ق

ُ
َحاِلم، َيُقول

َ
أل
ْ
ء ا

ُ
سَنان، سَفها

َ
أل
ْ
ء ا

ُ
ا
َ
ٌوُم حَدث

َ
َزمِان ق

َّ
 ِتي ِفي ِآِخر ال

َساِلم
ْ
إل
ْ
داعية إلى تدبر القرآن الكريم، ومساندته بمشروع علمي ملكافحة الشبهات على يد العلماء الربانيين …”. ْمن ا

 عباس مع الخوارج(، مع االلتفات الجاد للشباب والدعوة لالجتماع ونبذ )مستشهدة بحوار ابن 

 الفرقة واالختالف والتوعية بخطر الجماعات واألحزاب والفرق.

دة للتطرف، مؤكدة وجود خلل في البنية الفكرية للفئات 
ّ
وطالبت العيد بالبحث وراء األسباب الحقيقية املول

لحرفي في فهم النصوص، مع التكشكيك في السنة، والتشكيك في العلماء، والبيئة الضالة، إذ أنها قائمة على املنهج ا

، حيث خرجوا بعد مقتل عثمان حين ”يخرجون على فرقة من الناس“املولدة لهذه الجماعات مستندة على حديث 

 تنازع املسلمون، إلى جانب الفراغ لدى الشباب مع نقص العلم والتجربة.

ة بنيه الرشيد من عوامل تطرف الشباب، وفيما ظهر للرشيد أن التغيرات االجتماعية من جانبها، حذرت الدكتور 

املتالحقة التي يمر بها مجتمعنا تفرز الكثير من الظواهر واملشكالت، أوصت بإنشاء مراكز أبحاث على  واالقتصادية 

اسة التغيرات التي يمر بها مستوى عالي من الكفاءة مهمتها استشراف املستقبل من خالل املعطيات الحالية ودر 

املجتمع ووضع رؤى واضحة لصناع القرار لتفعيلها، مطالبة وسائل اإلعالم بالبرامج الدينية والثقافية بحيث 

تستخدم طريقة لتفعيل الدين في الحياة اليومية، والتي تظهر في السلوك والتواصل واألخالق، ووقوف املجتمع 

ال األمن مع رجال الدين مع أساتذة جامعات من علماء اجتماع واقتصاد وقفة رجل واحد تتكاتف فيه جهود رج

 فيما يخصه، وتنظيم 
ً
برامج إعالمية مخصصة لتوعية الشباب  ورجال أعمال ومواطنين ملواجهة هذه املشكلة كال

ضم بأمور الدين الصحيحة وتدريبهم على مواجهة األفكار الضالة. وعقد الندوات واملحاضرات للشباب التي ت

املتخصصين. وتصحيح املفاهيم الخاطئة عن الدوافع وراء العمليات اإلرهابية. وان املعلمين واألساتذة من أكثر 

فئات املجتمع تأثيرا على الشباب بكافة املراحل، وتوظيف الشباب العاطلين عن العمل لكيال تكون فرصة 

النشء وجعلها أقرب لعقلياتهم ونمط تفكيرهم، لالنحراف، وتغيير طرق الواعظين واملربين وتعديلها في تربية 

واالهتمام بإنشاء مراكز في األحياء املختلفة بفتح املجال والفرص للشغل وقت فراغ الشباب والتنفيس عن 

طاقاتهم، واالهتمام ببناء الفرد املسلم على أسس إيمانية سليمة مرتهن باتباع طريق هللا املستقيم، مع بذل العلماء 

ة لتحصين الشباب بالفكر اإلسالمي الصحيح وحمايته من األفكار الضالة الهدامة وتأصيل معاني لجهود حثيث
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الخير في نفسه ليكون عنصًرا بناء ال تخريب وتطوير ال تدمير واعتدال ال غلو وأناة ال تسرع، وكل امرئ يجري إلى 

 ساحة الوغى بما استعد.

نة املشيخص من فجوة الحوار األسري وتأثيرها في تشكيل الشخصية ونبهت الكاتبة املهتمة بالقضايا الحقوقية سكي

السلبية للناشئة، موصية بضرورة امتالك األسر للوعي االجتماعي والسلوكي التربوي عبر استخدام الحوار ملعالجة 

وامل مشاكل األبناء، وإطالق منظومة عمل اجتماعية تستهدف التركيز على الحوار كوسيلة لحماية الناشئة من ع

االختراق الفكري والعقلي في ظل دخولهم الى العالم االفتراض ي من خالل املواقع االجتماعية وتعرفهم على أصدقاء 

يستهدفون اصطيادهم واستقطابهم الى أفكار سلبية، مع تأسيس مراكز أسرية داخل األحياء ملتابعة املنهج التربوي 

منها ملتابعة أي تطورات سلبية أو متغيرات في فكر أبنائها ومعالجتها  لألسر ومساعدتها في حل مشكالتها والبقاء قريبا

بمنهج علمي مستمر، وترقية دور اإلشراف التربوي في املدارس وفتح قنوات اتصال دائمة مع األسر من أجل 

خاصة في محاصرة األفكار الهدامة التي ربما يتعرض لها األبناء والسيطرة عليها في نطاقات ضيقة قبل أن تستفحل 

 املرحلة الثانوية.

في الوقت الذي أكدت املشيخص في دراستها )فجوة الحوار األسري وتأثيرها في تشكيل الشخصية السلبية للناشئة( 

 أن الحوار األسري ال يجد االهتمام به كوسيلة تربوية ضرورية للوقوف على احتياجات األبناء الفكرية 

رات عقلية مناسبة ملراحل نموهم وتطورهم اإلدراكي، واصفة دور الحوار بأنه والثقافية واملعرفية التي تمنحهم خيا

ال يزال ضعيفا في عالقة أفراد األسرة من منظور مناقشة قضايا فكرية أو اجتماعية أو شخصية مما يضعف دوره 

قدرات األبناء  التربوي في النشأة، وبالتالي تبرز الحاجة الى اعتماده كسلوك تربوي له أهمية عالية في تطوير

وحمايتهم من اتخاذ قرارات خاطئة وانطباعية، مؤكدة الحاجة إلى االنفتاح على النقاش العقلي الستكشاف ما يفكر 

فيه األبناء قبل أن يتجهوا الى خارج محيط األسرة بحثا عن إجابات ألسئلتهم، محذرة من غياب الحوار الذي يقود 

أي آخرين يقفزون على دور األسرة في الرعاية واملتابعة وفتح قنوات التواصل  بدرجة كبيرة الى التطرف واالندماج مع

 مع تطور نمو أبنائهم.
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 م  2015 يناير 19-هـ  1437ربيع الثاني  9 الثالثاء

 يستكشف صحة المرأة وعوامل الخطورة لألمراض المزمنة

 رأة الوقائي" جبامعة األمرية نورة بالرياضإطالق برنامج "صحة امل
دشن الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة، املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبد هللا بن عبد العزيز بجامعة  

 بالجهود التي بذلها كل من شارك في إرساء 
ً
األميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس، برنامج صحة املرأة الوقائي، منوها

 أثره اإليجابي في الحفاظ على صحة املرأة.الدعاما
ً
 ت األساسية للبرنامج على اختالف مستوياته؛ ومؤكدا

 

وحضر فعاليات التدشين أفراد الطاقم الطبي باملستشفى، وعدد من املسؤولين واملهتمين في القطاع الصحي، وقد 

والطبيين، ورؤساء األقسام ذات  اشتمل البرنامج على مجموعة من املحاضرات الخاصة للمديرين التنفيذيين،

الصلة بالبرنامج، ومحاضرة عامة ملنسوبات املستشفى، للتعريف عن البرنامج وعمل زيارات لبعض األجنحة 

 التعريفية.

 

 لالستراتيجية التي وضعها املستشفى للرقي بالجانب الوقائي لصحة املرأة كمرحلة أولى. وهي 
ً
ويعتبر البرنامج امتدادا

الفئات العمرية بعد سن العشرين، وتهدف للكشف املبكر عن األمراض املزمنة التي يمكن الحد منها  تستهدف جميع

  ومن مضاعفاتها وعالجها في وقت مبكر.

 

وصحة املجتمع املشرفة على  وأوضحت الدكتورة سلوى بهكلي، استشاري مساعد نساء ووالدة بقسم طب األسرة 

تمهيدا لتعميمه على كافة  نامج سيستهدف منسوبات املستشفى في املرحلة األولى برنامج صحة املرأة الوقائي، أن البر 

منسوبات الجامعة وسيبدأ بالفحوصات االستكشافية لصحة املرأة والتي تشمل عوامل الخطورة ألمراض القلب، 

ب أحدث التطورات قائلة: إن هذا البرنامج سيتم تطويره بصفة دورية ليتناول جوانب متعددة في صحة املرأة وليواك

 التي تعتمد على الدراسات الطبية املبنية على البراهين.

 

 

 

 

 

 

https://sabq.org/xRgMjG
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 م  2015 يناير 26-هـ  1437ربيع الثاني  16 الثالثاء

 "جلنة احملامني "تطلق برنامــجًا لتدريــب احملاميــات
رئيـس لجنــة املحاميـن بالغرفــة التجارية الصناعية بالرياض عن انطالق أعلن املحـامي محمـد بـن أحمد الزامـل 

البرنامـج التدريبي لطالبــات القانــون بجامعـة األميرة نـورة، ويتميـز هـذا البرنامـج بأنه يوفر بيئة مناسبة للطالبـة 

 للتدريب العملي والتطبيقي .

 مـن لجنة املح 
ً
امين باملسؤولية االجتماعية تجـاه طالبات قسم القانون لتغطية ساعات وأكد أن البرنامج يأتي إيمانا

 التدريب اإللزامي امليداني كأحد متطلبات التخرج.

 
ً
وقال الزامل: إن الهدف من هذا البرنامج كمقترح بديل عـن التدريـب اإللزامي في مكاتب املحامـاة والذي يخلـو غالبـا

ط التعامــل مـع الطالبات وعدم جاهزية كثير من مكاتب املحاماة لتدريب مـن آليـات وبرامـج التدريب وضوابـ

 املحاميات.

وأوضح أن البرنامج يهدف كذلك إلى استفادة الطالبات من خبـرات املتميزين مــن القضــاة واملحاميــن الذيـن أبـدوا 

 منهـم بأهـداف ورسالــة البرنامـ
ً
ج، وقـد انطلـق البرنامـج هذا األسبـوع ويستمـر استعدادهم للمشاركة في التدريب إيمانا

 ثالثـة أشهـر يتضمنها حضور جلسـات قضائية وغيرها من األعمال امليدانية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sabq.org/M5pGPN
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 م  2015 يناير 30-هـ  1437ربيع الثاني  20 السبت

 إنجازات علمية 3ندوة "المصادر التاريخية لمكة المكرمة عبر العصور" تحقق 

ر عن مكة املكرمة
ِّ
و
ُ
 باحثة سعودية تكشف عن نسخة ألول فيلم وثائقي ص

 

ها حصلت على نسخة من فيلم  أول  كشفت الدكتورة مها آل خشيل من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أنَّ

ر عن مكة املكرمة حتى اآلن، وهو من إعداد مخرج هولندي اسمه كروجر،  وثائقي، ُصّوِ

ره ر خالل الفيلم الصامت مواقع مقدسة، مثل الحرم 1928 هـ/1346 عام صوَّ م عن بعثة حج إندونيسية. وُصّوِ

 الشريف. كما ُصّوِرت معالم في مكة وحركة الحياة اليومية. املكي

  

التاريخية ملكة املكرمة عبر العصور(، التي اخُتتمتأعمالها بعد صالة العشاء اليوم  جاء ذلك خالل ندوة )املصادر

 وباحثة من جامعات سعودية وعربية وخليجية ومؤسسات ثقافية في  42السبت بمكة املكرمة، بمشاركة 
ً
باحثا

 العالم العربي.

  

اذ اآلثار بجامعة الفيوم، املشارك وتوصل الدكتور محمد يونس، خبير التراث بمنظمة اإليسيسكو بالرباط أست

ببحث عن )املسكوكات(، إلى استنباط عدد القوالب التي اسُتخدمت في ضرب عدد من النقود. واستخدم الباحث 

لهذه الطريقة إحداثيات افتراضية وإحصاءات علمية للتعرف على ما إذا كان من املمكن ظهور نماذج عديدة من 

 طراز معين من النقود من عدمه.

  

 من النتائج، أهمها تقييم دينار تم بيعه في -حسب الدكتور محمد يونس  -وأظهرت الدراسة 
ً
م 2011 عام عددا

 لدراسة قالب سكه. 3.2بمبلغ 
ً
 مليون جنيه إسترليني، واحتمالية ظهور نماذج عديدة من هذا الدينار طبقا

  

https://mobile.sabq.org/%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A-%D8%B5-%D9%88-%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
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خطوط نادر لكتاب "املنهل املورود في أخبار آل تحقيق علمي مل واختار الدكتور محمد أبو بكر باذيب أن يقدمأول 

م(، بوصفه 1681 / هـ1093أهاللنجدة والجود" للمؤرخ املكي العالمةمحمد بن أبي بكر الشلي الحسيني )ت  قتادة

 من مصادر تاريخ مكة املكرمة. وكان الدكتور باذيب قد وجده 
ً
 مهما

ً
في إحدى املكتبات  -حسب بحثه  -مصدرا

  بحضرموت مصادفة. الخاصة الصغيرة

 

 

 

 م  2015 فبراير 1-هـ  1437ربيع الثاني  22 اإلثنين

 اجلزيرة تاريخ وحبوث لدراسات باألمساء.. الفائزون جبائزة امللك سلمان 
 العربية

https://sabq.org/qQzt82  
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 م  2015 فبراير 3-هـ  1437ربيع الثاني  24 األربعاء

طالبات من طب أسنان جامعة نورة يشاركن يف امللتقى العلمي الثامن  6
 بالقصيم

طالبات في كلية طب األسنان بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، في امللتقى العلمي الثامن لطالبات  6شاركت 

ِمَل  طب األسنان في جامعة القصيم،
َ
من طالبات طب األسنان من مختلف  1000ضمن حضور طالبي كثيف ش

 من عدة دول بمختلف تخصصات طب األسنان، قِدموا من  16كليات األسنان، إلى جانب 
ً
جامعة  16متحدثا

 حكومية وأهلية.

رحمن العلمي بجوائز، طالبات في كلية العلوم بجامعة األميرة نورة بنت عبدال 3ويأتي ذلك في الوقت الذي فازت فيه  

 مقابل عرض بحثين خالل لقاء لطالبات كلية العلوم واملشاركات في املؤتمر الطالبي.

فيما جّسدت طالبات كلية طب األسنان بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن )فاطمة العيط، يارا الرميح، لمى 

صق علمي حول "مقارنة في عملية الكشف عن اللحيمي، سوزان الزهراني، نوف آل فراج، وسارة البلوي(، بعرض مل

تسوس األسنان"، ويأتي ذلك على خلفية استهداف امللتقى لجميع طلبة طب األسنان في مناطق اململكة العربية 

م املؤتمر بجهد طالبي فقط، 
ّ
ظ

ُ
السعودية من مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وأطباء االمتياز؛ حيث ن

 ة طب األسنان بالقصيم الدكتور محمد بن عبدهللا املحيميد.يدعمهم في ذلك عميد كلي

وشاركت طالبات طب األسنان في ورش عمل علمية واجتماعية؛ فيما جمعت جامعة القصيم مع اإلثراء العلمي  

 بتراث القصيم؛ من خالل جولة نّفذتها للوفود الزائرة 
ً
ية على أبرز املعالم التراث باطالعهاللملتقى، إثراًء معرفيا

 والريفية ملدينة القصيم للتعرف عليها.

وشاركت حاضرات )لقاء طالبات كلية العلوم واملشاركات في املؤتمر الطالبي(، في اختيار أفضل عرض تقديمي  

 لبة قسم الكيمياء حسناء الهاجري.للطالبات املشاركات عبر التصويت اإللكتروني، ونالت جائزته طا

ؤتمر الطالبي بكلية العلوم الدكتورة موض ي العتيبي مشاركة الطالبات في امللتقى وجاء ذلك بعدما لفتت منسقة امل

الطالبي السابع إلى تقديم العديد من املشاركات العلمية املتنوعة من جميع األقسام التعليمية، وانتقاء بعض 

https://sabq.org/Bstk5L
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ء الثاني؛ موضحة أن الطالبات املشاركات البحثية عبر لجان التحكيم في األقسام التعليمية لتدخل املنافسة في اللقا

خضعن لبعض الدورات التدريبية في اإللقاء وتقديم العروض التقديمية املصاحبة لألبحاث، بحضور لجنة 

التحكيم )املكونة من دكتورة هدى الحميدان، ودكتورة سمر الجزار، ودكتورة منار القضاة(، وكان اللقاء قد ابتدأ 

ية من طالبات الدراسات العليا، تالها مشاركات طالبات البكالوريوس في ذات باملشاركات في محور األبحاث العلم

املحور إلى جانب محور االبتكار وريادة األعمال ومحور الخدمة املجتمعية، حيث حصلت طالبة األحياء تماضر 

 محمد الشايع على املركز األول وطالبة األحياء فدوى فهد بن باز على املركز الثاني.

بالتعليم في  -حفظهم هللا-الذي لفتت عميدة الكلية الدكتورة أريج الغرير إلى دالالت اهتمام والة األمر  في الوقت 

اململكة العربية السعودية وحث املسؤولين بوزارة التعليم على االرتقاء بمستوى البحث العلمي في الجامعات 

لفكرة إقامة املؤتمرات الطالبية على مستوى السعودية؛ مشيرة إلى تبني جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 الجامعة لقيادة الطالبات إلى اإلبداع واالبتكار.
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 م  2015 يناير 28-هـ  1437ربيع الثاني  18 الخميس

دية للدراسات جامعة األمرية نورة حتتفل بتأسيس مجعية نسائية سعو
 اإلسالمية

برعاية صاحبة السمو ” الحسنى ” أقيم أمس الحفل التعريفي للجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية 

امللكي األميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز وحضور عدد من صاحبات السمو األميرات ومعالي مديرة جامعة 

ى العميل ووكيالت الجامعة واملثقفات واألكاديميات وسيدات املجتمع ، األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هد

  وذلك في قاعة املؤتمرات باملدينة الجامعية .

 وبدئ الحفل املعد بهذه املناسبة بآيات من القرآن الحكيم ، ثم شاهد الجميع الفيلم التعريفي بالجمعية .

إن “وقالت : ” ، الحسنى ” عن سعادتها بتأسيس جمعية بعد ذلك ألقت األمير حصة بنت سلمان كلمة عبرت فيها 

منبثقة من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وهي أّول جمعية علمية شرعية نسائية في اململكة ” جمعية الحسنى

ات في قضايا املرأة من خالل  ستَجدَّ
ُ
عنى بدراسة امل

ُ
تنال شرف خدمة العلم وتأصيله ونشره في أوساط النساء وت

 في ذلك ألن املرأة السعودية الف
ٌ
ي ثقة

ّ
 يليق باسمها وغايتها، وكل

ً
 نسائيا

ً
 بحثيا

ً
عاليات واألنشطة املختلفة، وتكون منبرا

في مرحلة التأسيس، هو امتداد لعناية خادم  إذا أرادت فعلت وما أكثر نماذجنا في هذا الشأن ، والوقوف معها

بتعليم املرأة ودعمها وتمكينها من أداء دورها  -حفظه هللا-ل سعود الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آ

  الريادي في خدمة الوطن ونسائه ، لتحقيق األهداف السامية.

 له ،ألنه سبب وجود االنسان على 
ً
وقالت سموها : إن هللا سبحانه وتعالى ربط اإلسالم باإلحسان وجعله شرطا

لق من أجلها وه
ُ
 عن مفاهيم الصراع وإن اإلحسان عمل وأخالق لذا  ي إعماراألرض ، والرسالة التي خ

ً
الكون بعيدا

مة والفتاة السعودية ، بأن تغرس في الجيل الجديد إسالم توجهت الجمعية إلى
ّ
املحبة واإلحسان  أن تبدأ باألم املعل

لدراسات اإلسالمية لنكون الرائدات في إظهار حقيقة ديننا السمحة عن طريق إعداد باحثاٍت متمّيزاٍت في مجال ا

داخل اململكة وخارجها، ودراسة التحّديات الفكرية التي تواجه األمة وُسُبل التصّدي لها من خالل األنشطة 

املختلفة، مثل: ترجمة الكتب واألبحاث من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية وغيرها ،داعية للجميع بالتوفيق 

 والسداد .

عة الدكتورة هدى العميل كلمة بهذه املناسبة رحبت فيها برعاية األميرة حصة بنت ثم ألقت معالي مديرة الجام

سلمان ومشاركتها االحتفال بمولد الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية )الحسنى( ، مؤكدة أن تأسيس 

مختلف مجاالتها ،ومشاركة اهتمام جامعة األميرة نورة بدعم الدراسات والبحوث العلمية في  الجمعية يأتي في سياق

منها في مواكبة التحوالت الوطنية نحو تحقيق مجتمع املعرفة الذي تتطلع الدولة إلى بلوغه، والذي أكدت عليه 

  توجهات الدولة في ملتقى التحول الوطني األخير.

فيما يتعلق بالكشف الجامعة ، خاصة  وأفادت معاليها إن االعتناء بالدراسات اإلسالمية يأتي في مقدمة اهتمامات

الصحيحة ملواجهة ما يبث من ادعاءات عن ازدراء الدين اإلسالمي للمرأة  عن مكانة املرأة في اإلسالم في صورتها

http://www.slaati.com/2016/01/28/p467368.html
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الدراسات اإلسالمية التي  وتهميشه لدورها ، كما أن الجامعة تتطلع إلى أن يكون لهذه الجمعية دور بارز في دعم

ُسطر ضده من األكاذيب التي تصوره دينا يحمي  مي وتكشف للناس ماتعمل على توضيح حقيقة الدين اإلسال 

 اإلرهاب ويدعم التوحش والهمجية ،موجهة شكرها لراعية الحفل ولجميع العاملين بالجمعية .

ثم ألقت رئيسة جمعية الحسنى الدكتورة رقية بنت نصر هللا نياز كلمة أوضحت فيها أن فكرة الجمعية جاءت بعد 

هـ وتهدف إلى التعريف  1436هـ ثم أخذت مسارها النظامي واإلداري  1435/ 1434الجامعة عام ورشة عمل في 

بسماحة الدين اإلسالمي وإبراز دور اململكة الريادي في خدمة الدراسات اإلسالمية وإعداد البحوث العلمية في 

ت الشبابية وتفعيلها لخدمة الدين العلوم الشرعية ودراسة قضايا املرأة ومعالجتها برؤية معاصرة وتأهيل الطاقا

  ورصد املستجدات العلمية والفكرية في الدراسات اإلسالمية .

تشرف عليها مشرفتان لقضايا املرأة املسلمة ، ” صوت الحسنى“وكشفت نياز عن تخصيص الجمعية لغرف صوتية 

ن الجدد مع دروس علمية عن مستعرضة بعض املشاريع التي نفذتها الجمعية منها :تنفيذ رحلة العمرة للمسلمي

امرأة ، إلى جانب إقامة امللتقيات العلمية في مجال  14مسلم ،محاضرات علمية أثمرت بإسالم  200الدين لـ

الدراسات اإلسالمية وإصدار مجلة علمية محكمة وموقع إلكتروني وعقد لقاء تعليمي بالتعاون مع الوزارات 

ملتطوعات ،موجهة الشكر لراعية الحفل وللجامعة في دعم مسيرة ومؤسسات خيرية وزيارات تعريفية وتدريب ا

  العلم والعلماء .

إثرها شاهد الجميع األوبريت ) بيرق عزم ( الذي قّدمته الطالبات كلوحٍة فّنية معّبرة جّسد من خاللِه أبجدّية الحّب 

  والوالء واالنتماء للوطن .

الدكتورة نجالء املبارك والدكتورة منى القاسم أوضحتا من  تال ذلك عرض موجز ملشاريع الجمعية قدمته كًل من

 خالله املبادرات الطّيبة ومشاريع الجمعية بخطة رسمت أهداف الجمعية وحققت غاياتها وطموحاتها.

بعدها شاركت الدكتورة نوال العيد بكلمٍة أبرزت من خاللها أهمية األوقاف الخيرّية ودعمها، مشيرة إلى ضرورة 

  الدكتورة أمل الغنيم بعنوان )الحسنى( . ثم قصيدة ألقتهاالعناية بها ، االهتمام و 

واختتم الحفل بتكريم راعية الحفل بهدية تذكارية من جمعية الحسنى بهذه املناسبة، وتكريم الرعاة الداعمين 

  للحفل .

عية ومبادراتها ثم افتتحت راعية الحفل املعرض املصاحب للحفل املتضمن لوحات تعريفية عن أهداف الجم

كرت املبادرات والبرامج وقدم التعريف بكل هدف مجموعة من أعضاء الحسنى 
ُ
االستراتيجية ، ومع كل هدف ذ

 وتبادلن مع سموها الطموحات والرغبة في اإلنجاز لهذه املشاريع العلمية في خدمة بنات الوطن .
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 م  2015 فبراير 5-هـ  1437ربيع الثاني  26 الجمعة

 جامعة األمرية نورة تدشن موقع نادي العربية

(، لتدريب الناطقات بغير العربية على 2دشنت أمس موقع )نادي العربية(، ضمن فعاليات ملتقى )العربية عاملنا

رض املصاحب الذي نظمه معهد تعليم اللغة العربية مهارات فهم املقروء وفهم املسموع للمستوى املبتدئ، واملع

للناطقات بغيرها، وذلك على مسرح كلية املجتمع باملدينة الجامعية. وأوضحت مديرة املعهد الدكتورة نوال الثنيان 

في كلمتها أن الهدف من امللتقى املض ي بعلوم اللغة العربية، لتتواكب مع العصر الرقمي املتسارع، وتعزيز الفخر 

االنتماء لدى الطالبات باملاض ي، وخدمة اللغة العربية لدعم مجاالت التعليم التربوية والتقنية وإبراز التآلف بين و 

علوم اللغة العربية وشتى العلوم، مشيرة إلى أن املعهد قدم عدد من املهارات في مجال التقنية أهمها مبادرة املدينة 

موجهة شكرها لكل املنظمين واملشاركين في امللتقى الذي افتتحته وكيلة العربية االفتراضية وموقع نادي العربية ، 

 
ً
الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نادرة املعجل. وتناول املحور األول في امللتقى عبر عدٍد من أوراق العمل عرضا

 يخدم متعلمي اللغة العربية ل
ً
 إلكترونيا

ً
 ملوقع الويب التفاعلي، بوصفه مشروعا

ً
لناطقين بغيرها، من خالل شامال

تدريبهم على مهارتي فهم املسموع واملقروء في وقت محدد ومن خالل عدة جوالت متدرجة من حيث املستوى اللغوي 

ويهدف إلى تعزيز التعلم الذاتي للعربية للناطقين بغيرها. واستعرضت إحدى أوراق العمل املقدمة في هذا املحور 

(، وأبرز )التطبيقات اإللكترونية في مجا
ً
ل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.. تطبيق ملون النصوص أنموذجا

الصعوبات التي واجهها متعلمو العربية بعد إنهاء املرحلة األولى من تعلم القراءة والكتابة، فيما تطرقت ورقة عمٍل 

ت بناء املعاجم ملتعلمي اللغة(، أخرى )التطورات التقنية الحديثة في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها أدوا

وتناولت مجموعة من األمثلة للوسائل واألدوات اللغوية والحاسوبية التي يستخدمها املختصون في بناء املعاجم 

الحديثة. وبدأ املحور الثاني للملتقى بورقة عمل بعنوان )عرض املواقف التربوية والتعليمية في سلسلة العربية بين 

ء على أهمية الكتاب كأحد أركان العملية التعليمية والعناية به، ثم ورقة بعنوان )التعلم يديك(، وسلطت الضو

، وتناولت أنواع وطرق التدريس الحديثة، تبعا لنظرة عملية التعليم ”(مشروع مملكة الفصاحة أنموذجا“باملشاريع 

كية، إلى جانب التعلم باملشاريع بوصفه في الحياة املعاصرة وتتمثل مهارات عقلية واجتماعية وحركية ومعرفية وإدرا

 من أبرز الطرق وأنجحها كونها تناسب جميع الفئات واألعمار لتنوع طرقها وأساليبها من الكتابة والتأليف والتحدث. 

http://www.slaati.com/2016/02/05/p473969.html
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 واختتم امللتقى بمناقشات وأسئلة مع الحضور ثم بالتوصيات التي جاء في مقدمتها التنويه بجهود حكومة اململكة 

، واستثمار التقنية في تبني مشروع عالمي يهدف إلى إنشاء  فيما يتعلق
ً
 ودوليا

ً
بالعناية باللغة العربية وخدمتها محليا

اختبار لقياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية لدى الناطقين بغير العربية، ويعتمد الحد األدنى لهذا االختبار 

سات العليا املقدمة باللغة العربية في الجامعات العربية. ليكون مطلبا للتسجيل في برامج البكالوريوس أو الدرا

واشتملت التوصيات على ضرورة تكوين لجنة دائمة لتطوير موقع نادي العربية وذلك لتحديث املحتوى بشكل 

مستمر ونشر املوقع على الشبكات االجتماعية املختلفة، حث أعضاء الهيئة التعليمية في معاهد تعليم اللغة 

لى ضرورة االستعانة بتطبيقات إلكترونية متنوعة داعمة وإثرائية تنسجم مع الحاجات التعليمية ملتعلمي العربية ع

اللغة العربية النطاقين بغيرها، ودعم وتمويل مشروعات وتطبيقات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتمكين 

م تطبيق ملون النصوص الحاسوبي ملا له من أهمية طالبات معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها من استخدا

في زيادة فهم النصوص العربية وسرعة تحليلها، أن تتبنى جامعة األميرة نورة مشروعا مشتركا بين معهد تعليم اللغة 

العربية للناطقات بغيرها وكلية الحاسب واملعلومات بحيث يتم عقد شراكة داخلية بينهما لتصميم برامج حاسوبية 

دعوة الباحثين و الباحثات إلى استثمار التقنية في مجال البحث العلمي لبناء املعاجم الحديثة بهدف صناعة ، و 

 معجم حديث ملتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها وفق أحدث التطورات الحديثة. 
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 م  2015 فبراير 7-هـ  1437ربيع الثاني  28 األحد

 جامعة األمرية نورة تدشن موقع نادي العربية
(، 2ة عاملناأمس موقع )نادي العربية(، ضمن فعاليات ملتقى )العربي جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمندشنت 

لتدريب الناطقات بغير العربية على مهارات فهم املقروء وفهم املسموع للمستوى املبتدئ، واملعرض املصاحب الذي 

 نظمه معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها، وذلك على مسرح كلية املجتمع باملدينة الجامعية.

تها أن الهدف من امللتقى املض ي بعلوم اللغة العربية، لتتواكب وأوضحت مديرة املعهد الدكتورة نوال الثنيان في كلم

مع العصر الرقمي املتسارع، وتعزيز الفخر واالنتماء لدى الطالبات باملاض ي، وخدمة اللغة العربية لدعم مجاالت 

د قدم عدد من التعليم التربوية والتقنية وإبراز التآلف بين علوم اللغة العربية وشتى العلوم، مشيرة إلى أن املعه

املهارات في مجال التقنية أهمها مبادرة املدينة العربية االفتراضية وموقع نادي العربية ، موجهة شكرها لكل 

 املنظمين واملشاركين في امللتقى الذي افتتحته وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نادرة املعجل.

 وتناول املحور األول في امللتقى عبر عدٍد من 
ً
 ملوقع الويب التفاعلي، بوصفه مشروعا

ً
 شامال

ً
أوراق العمل عرضا

 يخدم متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، من خالل تدريبهم على مهارتي فهم املسموع واملقروء في وقت 
ً
إلكترونيا

ربية للناطقين محدد ومن خالل عدة جوالت متدرجة من حيث املستوى اللغوي ويهدف إلى تعزيز التعلم الذاتي للع

 بغيرها.

واستعرضت إحدى أوراق العمل املقدمة في هذا املحور )التطبيقات اإللكترونية في مجال تعليم اللغة العربية 

(، وأبرز الصعوبات التي واجهها متعلمو العربية بعد إنهاء املرحلة 
ً
للناطقين بغيرها.. تطبيق ملون النصوص أنموذجا

ابة، فيما تطرقت ورقة عمٍل أخرى )التطورات التقنية الحديثة في مجال تعليم العربية األولى من تعلم القراءة والكت

للناطقين بغيرها أدوات بناء املعاجم ملتعلمي اللغة(، وتناولت مجموعة من األمثلة للوسائل واألدوات اللغوية 

ني للملتقى بورقة عمل بعنوان والحاسوبية التي يستخدمها املختصون في بناء املعاجم الحديثة. وبدأ املحور الثا

)عرض املواقف التربوية والتعليمية في سلسلة العربية بين يديك(، وسلطت الضوء على أهمية الكتاب كأحد أركان 

العملية التعليمية والعناية به، ثم ورقة بعنوان )التعلم باملشاريع "مشروع مملكة الفصاحة أنموذجا"(، وتناولت 

يثة، تبعا لنظرة عملية التعليم في الحياة املعاصرة وتتمثل مهارات عقلية واجتماعية أنواع وطرق التدريس الحد

وحركية ومعرفية وإدراكية، إلى جانب التعلم باملشاريع بوصفه من أبرز الطرق وأنجحها كونها تناسب جميع الفئات 

 واألعمار لتنوع طرقها وأساليبها من الكتابة والتأليف والتحدث.

http://www.arabstoday.net/~arabstod/education/arab-universities/%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%AF%D8%B4%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%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%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%8B%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%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%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%8B%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
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بمناقشات وأسئلة مع الحضور ثم بالتوصيات التي جاء في مقدمتها التنويه بجهود حكومة اململكة  واختتم امللتقى

، واستثمار التقنية في تبني مشروع عالمي يهدف إلى إنشاء 
ً
 ودوليا

ً
فيما يتعلق بالعناية باللغة العربية وخدمتها محليا

ن بغير العربية، ويعتمد الحد األدنى لهذا االختبار اختبار لقياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية لدى الناطقي

 ليكون مطلبا للتسجيل في برامج البكالوريوس أو الدراسات العليا املقدمة باللغة العربية في الجامعات العربية.

واشتملت التوصيات على ضرورة تكوين لجنة دائمة لتطوير موقع نادي العربية وذلك لتحديث املحتوى بشكل 

ر املوقع على الشبكات االجتماعية املختلفة، حث أعضاء الهيئة التعليمية في معاهد تعليم اللغة مستمر ونش

العربية على ضرورة االستعانة بتطبيقات إلكترونية متنوعة داعمة وإثرائية تنسجم مع الحاجات التعليمية ملتعلمي 

يم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتمكين اللغة العربية النطاقين بغيرها، ودعم وتمويل مشروعات وتطبيقات تعل

ام تطبيق ملون النصوص الحاسوبي ملا له من أهمية للناطقات بغيرها من استخد اللغة العربيةطالبات معهد تعليم 

في زيادة فهم النصوص العربية وسرعة تحليلها، أن تتبنى جامعة األميرة نورة مشروعا مشتركا بين معهد تعليم اللغة 

العربية للناطقات بغيرها وكلية الحاسب واملعلومات بحيث يتم عقد شراكة داخلية بينهما لتصميم برامج حاسوبية 

ودعوة الباحثين و الباحثات إلى استثمار التقنية في مجال البحث العلمي لبناء املعاجم الحديثة بهدف صناعة ، 

  معجم حديث ملتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها وفق أحدث التطورات الحديثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arabstoday.net/education/video/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://www.arabstoday.net/education/video/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1
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 م  2015 يناير 12-هـ  1437ربيع الثاني  2 الثالثاء   

ؤهل طالباتها تعليم القرآن 
ُ
طلق برنامج لإلقراء ي

ُ
جامعة األمرية نورة ت

 الكريم
، وبالتعاوِن 

ْ
عِم األكاِديمِي والخدماِت الطالبية  بوكالِة الجامعِة للدَّ

ً
نفذ جامعة األميرة نورة بنت عبِد الرحمن ُمَمثلة

ُ
ت

في الجامعِة، والجمعيِة العلميِة السعوديِة للقرآِن الكريِم وعلوِمِه )تبيان(، برنامًجا مميًزا مَع قسِم القراءاِت القرآنيِة 

ِقيمها الجامعِة في سكِن الطالباِت.” اإلقراء“نوعًيا بعنوان 
ُ
 امتداًدا لدوراِت التالوِة والحفِظ التي ت

 ُيعد البرنامج من أوائِل برامِج اإلقراِء في الجامعاِت السعوديِة ا
ٌ
 علمية

ٌ
ملوجهِة للطالباٍت، وتنفذُه جهاٌت أكاديمية

ا مْن ألهميِة تعليِم القرآِن الكريِم والعنايِة بضْبِطِه، وحفظْه  بإشراِف كوادَر نسائيٍة متخصصة
ً
ويأتي البرنامج إدراك

 وذلك بتوجيه ودعم
ْ
ف

َ
 عن َسل

ً
فا

َ
ل
َ
من معالي مديرة الجامعة  إحياِء ُسنِة أخِذ القرآِن بالتلقي مَن املشايِخ الضابطيَن خ

 الدكتورة هدى العميل.

؛ للحصوِل على إجازاٍت قرآنيٍة مسندٍة إلى الرسوِل،   برنامُج )اإلقراِء( إلى تدريُب الطالباِت، وتأِهيِلهنَّ
ُ
هذا ويهدف

 وتمكيُن الطالباِت املتميزاِت في حفِظ القرآِن الكريِم وضبطِه والحصوِل على اإلجازِة والسنِد إلى الن
ً
بي، ومنحها شهادة

 بالجانِب 
ُ
 بذلك، وإعداُد وتأهيُل طالباِت الجامعِة لإلقراِء في داخِل الجامعِة أو خارِجها، والعناية

ً
 معتمدة

ً
مصدقة

 لإلجازِة، وممارسِة تعليِم القرآِن الكريِم بعَد ُحُصوِلها على السنِد إلى النبي، 
ُ
 تتأهُل الطالبة

ُ
التطبيقِي العملِي بحيث

ُجسوِر التعاوِن بيَن الجامعِة، والجهاِت العلميِة املتخصصِة في مجاِل تعليِم القرآِن الكريِم وإقراِئْه، فضال عن وَمدُّ 

 الضوِء على ُجُهوِد الجامعِة في مجاِل خدمِة القرآِن الكريِم، )وإقرائه(.
ُ
 تسليط

مت مؤخًرا سلسلة من الدورات التدريبية الهادفة
ّ
للطالبات في ثمانية مجاالت مختلفة منها:  ُيشار إلى أن الجامعة نظ

طالبة من مختلف املستويات الدراسية ضمن أنشطة  200الدينية، والثقافية، وتطوير الذات، استفادت منها نحو 

السكن الجامعي الهادفة الى تنمية مهارات الطالبات املقيمات في سكن الجامعة، وذلك عن طريق تقديم برامج 

ابهن املعارف واملهارات، ورفع الوعي لهن في كافة املجاالت؛ مما يساهم في صقل شخصية تدريبية مختلفة إلكس

 تقديم الترفيه املوّجه بتوفير أجواء مفيدة ومميزة لهن.
ً
 وعلمًيا، وأيضا

ً
 الطالبات: مهاريا
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 م  2015 يناير 21-هـ  1437ربيع الثاني  11 الخميس

 جبامعة األمرية نورة بالرياض "صحة املرأة الوقائي"إطالق برنامج 

  

ن الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة، املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبد هللا بن عبد العزيز بجامعة 
ّ
دش

 بالجهود التي بذلها
ً
كل من شارك في إرساء  األميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس، برنامج صحة املرأة الوقائي، منوها

 أثره اإليجابي في الحفاظ على صحة املرأة.
ً
 الدعامات األساسية للبرنامج على اختالف مستوياته؛ ومؤكدا

وحضر فعاليات التدشين أفراد الطاقم الطبي باملستشفى، وعدد من املسؤولين واملهتمين في القطاع الصحي، وقد 

الخاصة للمديرين التنفيذيين، والطبيين، ورؤساء األقسام ذات اشتمل البرنامج على مجموعة من املحاضرات 

الصلة بالبرنامج، ومحاضرة عامة ملنسوبات املستشفى، للتعريف عن البرنامج وعمل زيارات لبعض األجنحة 

 التعريفية.

 لالستراتيجية التي وضعها املستشفى للرقي بالجانب الوقائي لصحة املرأة كم
ً
رحلة أولى. وهي ويعتبر البرنامج امتدادا

تستهدف جميع الفئات العمرية بعد سن العشرين، وتهدف للكشف املبكر عن األمراض املزمنة التي يمكن الحد منها 

 ومن مضاعفاتها وعالجها في وقت مبكر.

وصحة املجتمع املشرفة  هذا وأوضحت الدكتورة سلوى بهكلي، استشاري مساعد نساء ووالدة بقسم طب األسرة 

تمهيدا لتعميمه على  صحة املرأة الوقائي، أن البرنامج سيستهدف منسوبات املستشفى في املرحلة األولى  على برنامج

كافة منسوبات الجامعة وسيبدأ بالفحوصات االستكشافية لصحة املرأة والتي تشمل عوامل الخطورة ألمراض 

متعددة في صحة املرأة وليواكب أحدث  القلب، قائلة: إن هذا البرنامج سيتم تطويره بصفة دورية ليتناول جوانب

 .التطورات التي تعتمد على الدراسات الطبية املبنية على البراهين
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 م  2015 يناير 22-هـ  1437ربيع الثاني  12 الجمعة

احلفل التعريفي للجمعية السعودية للدراسات اإلسالمية )احلسىن( يف 
 جامعة نورة

مية ترعى صاحبة السمو امللكي األميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود الحفل التعريفي للجمعية العل

في قاعة املؤتمرات بمقر   1437/4/17( وذلك يوم األربعاء املوافق )الحسنىالسعودية للدراسات اإلسالمية

لك بحضور معالي مديرة الجامعة د. هدى بنت محمد العميل و وذ -بإذن هللا -األميرة نورة بنت عبد الرحمن  جامعة

 عدد من النخب الثقافية واالجتماعية واألكاديمية.

الدين اإلسالمي ووسطيته وإبراز  بسماحة التعريفإلى  تهدف الجمعيةرئيسة الجمعية أ. د. رقية نياز، بأن  وبينت

ومن الجدير بالذكر أن من أولى اهتمامات  ت اإلسالمية.دور اململكة العربية السعودية الريادي في مجال الدراسا

 الجمعية دراسة املستجدات الفكرية في مجال الدراسات اإلسالمية.

 لرؤية القيادة 
ً
تمكين املرأة وتحقيق دورها  في الرشيدةوجاءت رعاية األميرة حصة بنت سلمان لهذا الحفل امتدادا

 مية.الريادي وكذلك دعم الجمعيات والهيئات العل
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 م  2015 يناير 31-هـ  1437ربيع الثاني  21 األحد

 أول مجعية علمية نسائية سعودية للدارسات اإلسالمية
 بالجمعية العلمية السعودية للدراسات  أقامت جامعة األميرة

ً
 تعريفيا

ً
نوره بنت عبدالرحمن بالرياض، حفال

عد أول جمعية علمية نسائية سعودية للدراسات اإلسالمية وذلك بحضور االميرة حصة ا
ُ
إلسالمية )الحسنى( التي ت

 بنت سلمان بن عبد العزيز وذلك في قاعه املؤتمرات باملدينة الجامعية.

عد أول جمعية علمية شرعية نسائية في اململك
ُ
ة تنال شرف وقالت االميرة حصة بنت سلمان، أن الجمعية الحسنى ت

خدمة العلم وتأصيله ونشره في أوساط النساء، وتعنى بدراسة املستجدات في قضايا املرأة وتكون منبرا بحثيا نسائيا 

 الى أن الوقوف معها في مرحلة 
ً
يليق باسمها وغايتها معبرة عن ثقتها بأن املرأة السعودية إذا ارادت فعلت الفتة

مين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز بتعليم املرآه ودعمها وتمكينها من التأسيس هو امتداد لعناية خادم الحر 

 أداء دورها الريادي في خدمة الوطن ونسائه.

وأضافت: )توجهت الجمعية الى اعداد باحثات متميزات في مجال الدراسات اإلسالمية داخل اململكة وخارجها 

 لتصدي لها من خالل األنشطة املختلفة(.ودراسة التحديات الفكرية التي تواجه االمه وسبل ا

وأكدت مدير الجامعة الدكتورة هدى العميل، أن الجمعية تدعم الدراسات والبحوث العلمية في مختلف مجاالتها 

وتهدف للمشاركة في مواكبة التحوالت الوطنية نحو تحقيق مجتمع املعرفة مبينه انها تكشف عن مكانه املرأة في 

 لصحيحة ملواجهه ما يبث من ادعاءات عن ازدراء الدين اإلسالمي للمرأة وتهميشه لدورها.اإلسالم في صورتها ا

كما اشارت الى ان الجامعة تتطلع الى ان يكون لهذه الجمعية دور بارز في توضيح حقيقة الدين اإلسالمي وكشف ما 

 شطر ضده من األكاذيب التي تصوره دينا يحمي اإلرهاب ويدعم التوحش والهمجية.

وأوضحت رئيسيه جمعية الحسنى الدكتورة رقيه نياز، ان الجمعية تهدف الى ابراز دور اململكة الريادي في خدمة 

قضايا املرأة ومعالجتها برؤية معاصرة وتأهيل الطاقات الشبابية وتفعيلها لخدمة الدين ورصد املستجدات العلمية 

 والفكرية في الدراسات اإلسالمية.
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 م  2015 فبراير 6-هـ  1437بيع الثاني ر 27 السبت

دشن موقع نادي العربية
ُ
 جامعة األمرية نورة ت

نت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن أمس األول موقع )نادي العربية(، ضمن فعاليات ملتقى )العربية عاملنا 
ّ
دش

بية على مهارات فهم املقروء وفهم املسموع للمستوى املبتدئ، واملعرض املصاحب (، لتدريب الناطقات بغير العر 2

 الذي نظمه معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها، وذلك على مسرح كلية املجتمع باملدينة الجامعية.

اللغة العربية، لتتواكب وأوضحت مديرة املعهد الدكتورة نوال الثنيان، في كلمتها أن الهدف من امللتقى املض ي بعلوم 

مع العصر الرقمي املتسارع، وتعزيز الفخر واالنتماء لدى الطالبات باملاض ي، وخدمة اللغة العربية لدعم مجاالت 

 التعليم التربوية والتقنية وإبراز التآلف بين علوم اللغة العربية وشتى العلوم.
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 م  2015 ايرين 18-هـ  1437ربيع الثاني  8 اإلثنين

مذكرة تفاهم لدعم العمل الوقائي بني أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة 
 املخدرات وجامعة األمرية نورة

إلسهام في الحد وقعت أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مذكرة تفاهم ل

من انتشار تعاطي املخدرات بين أفراد املجتمع، حيث التقت رغبة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، في دعم العمل 

الوقائي بمجال مكافحة املخدرات، من خالل املشروع الوطني للوقاية من املخدرات )نبراس(، الذي يركز على الوعي 

استعمال املؤثرات العقلية، وتفعيل اد املجتمع بأضرار املخدرات وتبيان سوء الصحي واالجتماعي والثقافي لدى أفر 

  سبله كإحدى الركائز األساسية لبناء املجتمعات على أسس سليمة.

وتضمنت مذكرة التفاهم العديد من املواد، تمثلت في التعاون بين الطرفين على الوقاية من املخدرات، باإلضافة 

ية للمتخصصات في الجامعة لزيادة فاعلية الخدمات النفسية واالجتماعية، وإجراء لتقديم الدورات التدريب

البحوث والدراسات العلمية املتعلقة بتعزيز الوقاية من املخدرات، واستكشاف أبعادها والعوامل املرتبطة بها، 

ا على االهتمام بإجراء واملتغيرات املؤثرة فيها، إضافة إلى تشجيع الهيئة التدريسية وطالبات الدراسات العلي

  الدراسات والبحوث حول قضايا املخدرات.

كما اشتملت املذكرة على التعاون في تنفيذ البرامج الوقائية والتوعوية في البيئة الجامعية، ودعوة منسوبات 

وندوات وطالبات الجامعة لإلسهام في االعمال التطوعية في مجال الوقاية من املخدرات، وإقامة فعاليات ومناشط 

  ومؤتمرات علمية في مجال الوقاية من املخدرات.

 وقد تم االتفاق بين الطرفين على إمكانية تعديل هذه املذكرة بموجب مذكرة خطية متفق عليها من قبل الطرفين.

ل اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات أمين عام اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، مساعد مدير عام مكاف
َّ
حة وقد مث

عبد اإلله بن محمد ” نبراس“املخدرات للشؤون الوقائية، رئيس مجلس إدارة املشروع الوطني للوقاية من املخدرات 

الشريف، ومثل جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وكيل الجامعة الدكتور صالح بن عبدهللا املزعل، بحضور 

من وكالء ومنسوبي جامعة األميرة نوره، ومندوبي  مستشاري ومدراء اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، وعدد

  املخدرات. املديرية العامة ملكافحة

وقد أعرب الشريف عقب التوقيع عن سعادته بهذا االتفاق، ملا يتضمنه من خطة وأهداف نبيلة تسعى إلى إجراء 

أخرى، وحماية صحة  الدراسة والبحوث املتخصصة ودعمها في مجال ظاهرة املخدرات وما يرتبط بها من ظواهر

  أفراد املجتمع من تعاطي املواد الضارة التي تؤثر على صحتهم وعقولهم.

كما ذكر الشريف أن رسالة مشروع نبراس األساسية تثقيف املجتمع السعودي، وإكسابه املهارات الحياتية 

افة الوقاية عبر وسائل املناسبة للوقاية من آفة املخدرات، وخلق بيئة خالية من املخدرات، من خالل نشر ثق

اإلعالم املختلفة، وتوفير املعلومة الصحيحة واملوثقة املستندة إلى اإلحصائيات، وتوظيف البرامج التدريبية ووسائل 

 دور 
ً
اإلعالم؛ لتعزيز القيم اإليجابية والتشجيع عليها، باإلضافة إلى التعاون مع جميع املؤسسات والهيئات مثمنا

http://www.watny1.com/general-news/427923.html
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دية للصناعة االساسية سابك في هذا املشروع الوطني للوقاية من املخدرات؛ لتحقيق نهٍج ومبادرة الشركة السعو 

  وطني يحمي أبناءنا وكل فئات املجتمع من آفة املخدرات.

من جانبه أثنى وكيل جامعة األميرة نوره الدكتور صالح بن عبدهللا املزعل على هذه الخطوة نحو شراكة مجتمعية 

( من أفراد 70.000االميرة نورة التي تستوعب أكثر من ) ةوجامع”نبراس “لوقاية من املخدرات بين املشروع الوطني ل

  املجتمع من طالبات أو أعضاء هيئة تدريس، ومنسوبين ومنسوبات وشركات مشغلة.

فيما أكدت وكيلة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية الدكتورة نائله بنت عبدالرحمن الديحان على 

االستفادة من الكليات االجتماعية وإدارة البحوث والدراسات باإلضافة إلى االستفادة من الدراسات والبحوث التي 

يقدمها الطالبات واملتخصصات في مجال االعالم والفنون والدراسات االجتماعية وتوظيف ذلك في املشروع الوطني 

  للوقاية من املخدرات )نبراس(.

الدكتور نزار ” نبراس“ة العامة والرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للوقاية من املخدرات كما بين مستشار األمان

الصالح، أهمية تطبيق فعاليات املشروع في صرح جامعة األميرة نورة حيث الخبرة واإلمكانيات ، والفئة املستهدفة 

  لتكون رائدة في العمل الوقائي بين جامعات اململكة.

على تقديم كل مايمكن تقديمه من مواد اعالمية ، ورسائل توعية ” نبراس“املشروع الوطني  وأكد حرص العاملين في

 ، وحقائب تدريبية، ودورات متخصصة لتكون جامعة االميرة نورة شريكا أساسيا في العمل الوقائي باذن هللا.

ميع الشركاء وباألخص جامعة لدعمها ومبادرتها املتميزة ولج” سابك “وشكر الدكتور الصالح في ختام حديثه شركة 

 االميرة نورة وجامعات اململكة العربية السعودية.

 

 
 م  2015 يناير 24-هـ  1437ربيع الثاني  14 األحد

 يف جامعة األمرية نورة "التميز يف النشر العلمي "ملتقى 
news/431916.html-.com/culturalhttp://www.watny1 
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 م  2015 يناير 31-هـ  1437ربيع الثاني  21 األحد

 يف جامعة االمرية نورة "العربية عاملنا "ملتقى 
ة العربية للناطقات بغيرها يوم الخميس القادم تنظم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمعهد تعليم اللغ

الذي يهدف إلى إبراز التآلف بين العربية وشتى العلوم، ومواكبتها ملستجدات املعارف في ” العربية عاملنا ” ملتقى

  األلفية الثالثة.

 لعدد من األوراق العلمية يقدمها مختصون في مجال علم اللغة التطبيقي و
ً
في مجاالت وسيتضمن امللتقى عرضا

تتقاطع مع اللغة العربية وتعليمها وذلك بربط تعليم اللغة العربية بمستجدات التقنية وتطوراتها، باإلضافة إلى 

ربطها بأهم الطرائق التدريسية واالستراتيجيات التعليمية التي يجدر تطبيقها عند تعليم اللغة العربية للناطقين 

  بغيرها .

 ملوق
ً
ع ويب تفاعلي، انشأه أعضاء املعهد بالتعاون مع عدد من املبرمجات، ويهدف إلى تنمية ويتضمن امللتقى تدشينا

مهارات اللغة العربية لدى متعلماتها من الناطقات بغيرها ، ويصاحبه معرض آخر تشارك فيه عدد من الجهات، 

سسات املعنية بتعليم منها معاهد تعليم اللغة العربية في جامعات مدينة الرياض، ومجموعة من املراكز واملؤ 

 العربية و التربية و التعليم.
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 م  2015 يناير 31-هـ  1437ربيع الثاني  21 األحد

 جامعة األمرية نورة تنظم امللتقى العلمي للنشر املتميز
لبحث العلمي بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم غد االثنين امللتقى تنظم وكالة الجامعة للدراسات العليا وا

للتعريف بتوجهاتها في النشر العلمي املتميز بمشاركة عاملات وعلماء ” التميز في النشر العلمي“العلمي الثاني بعنوان 

  من مختلف الجامعات املحلية وذلك في مقر املدينة الجامعية .

الطالع على التجارب الرائدة املحلية واإلقليمية والعاملية في مجال النشر العلمي املتميز، مع عرض ويهدف امللتقى إلى ا

  تجارب الباحثات في نشر مشاريعهن البحثية املدعومة في املجاالت العاملية ، ويرافقه ورش عمل علمية ومعرض .

شاريع البحثية نحو النشر العالمي املصنف( و وسيناقش امللتقى على مدى يومين املحاور التالية ) توجيه دعم امل

)تجربة مركز التميز البحثي لتطوير العلوم والرياضيات في دعم املشاريع البحثية(، و)خطوات النشر في املجالت 

العلمية(،و)تأهيل املجالت العلمية الصادرة باللغة العربية إلى العاملية(، و)رؤية تطويرية للمجالت العلمية املحكمة 

العلوم الشرعية(، و)النشر العلمي املتميز في الجامعات السعودية مع إطاللة على تجربة جامعة امللك سعود(  في

و)تجربة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في النشر العلمي املتميز(، و)الواقع والنظرة املستقبلية لجامعة 

املتميز(، و)الواقع والنظرة إلى املستقبل للنشر العلمي في األميرة نورة بنت عبدالرحمن تجربتها في النشر العلمي 

  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن( و)ما بعد ملتقى التميز في النشر العلمي من تطلعات وتوصيات(.

كما سيجري ثالثة علماء حوار حول أخالقيات البحث العلمي، بين كال من: وكيلة جامعة األميرة نورة للشؤون 

دكتورة سمر السقاف، وأستاذ املخ وجراحة األعصاب بجامعة امللك سعود الدكتور إبراهيم العريني، مع الصحية ال

  مستشار مركز أبحاث العلوم الصحية بجامعة األميرة نورة إدوارد دي فول.

ودوليا،  يذكر أن عمادة البحث العلمي في جامعة تعتمد رؤيتها على الريادة في البحث العلمي لخدمة اإلنسان محليا

فيما تحمل رسالة توفير البيئة املعرفية والتقنية واملحفزة لإلبداع والتميز واالبتكار من إمكانات بشرية ومادية 

لتحقيق الريادة في البحث العلمي بما يسهم في بناء االقتصاد املعرفي ويخدم اإلنسان ، وقد أطلقت عمادة البحث 

حثية، هي: )دعم املشاريع البحثية، ودعم تأليف الكتب، ودعم الترجمة، العلمي ثالث سنوات عدًدا من البرامج الب

مراكز بحثية في  8ودعم الباحثات الناشئات، ودعم رائدات املستقبل ودعم النشر العلمي(، كما أنشأت العمادة 

 فيز األعضاء كليات الجامعة املختلفة، واستحدثت إدارة للملكية الفكرية، مع تنظيم أنشطة علمية لنشر الوعي وتح

http://www.watny1.com/general-news/436377.html
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شملت محاضرات وورش عمل ولقاءات علمية ، كما تم تحديث األولويات البحثية، إلى جانب تطوير إجراءات 

  وقواعد تمويل املشاريع البحثية والنشر العلمي، مع وضع الئحة ألخالقيات البحث العلمي.

برنامج الباحثات الناشئات،  ويجري حاليا العمل على تنفيذ مرحلة أخرى من خطة البحث العلمي عبر: دعم

ومبادرات البحث العلمي، وتحديث األولويات البحثية، وتنويع مصادر التمويل الخارجي، ومبادرة املجموعات 

إنشاء إدارة  Elsevierواالنضمام لـ ISIالبحثية، ومكافآت التميز البحثي، ودعم الترجمة، ومشروع دعم النشر في 

راع، وافتتاح مراكز بحوث في عدد من الكليات الصحية لكل من كلية الطب البشري امللكية الفكرية وبراءات االخت

 وطب األسنان والصحة والصيدلة.

 

 م  2015 فبراير 5-هـ  1437ربيع الثاني  26 الجمعة

 جامعة األمرية نورة تدشن موقع نادي العربية

news/440222.html-http://www.watny1.com/cultural 

 

 

 م  2015 فبراير 8-هـ  1437ربيع الثاني  29 اإلثنين

عن األسرة  30جامعة األمرية نورة تشارك يف استضافة ندوات للجنادرية 

 والتطرف
news/441596.html-m/culturalhttp://www.watny1.co 
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 م  2015 يناير 21-هـ  1437ربيع الثاني  11 الخميس

 الندوة»عامًا على التأسيس.. مغردون يعددون منجزات  45
منجزات الندوة العاملية أطلق نخبة من املثقفين واألكاديميين، والعديد من املغردين الناشطين حملة للتعريف ب

_من_العطاء من خالل حساب الندوة على تويتر لتوجيه الشكر لها 45للشباب اإلسالمي على وسم #الندوة_
ً
عاما

 .على جهودها

_من_العطاء الذي عم املشارق واملغارب، وشهد به 45الندوة_: “#وقال الشيخ الدكتور علي عمر بادحدح
ً
عاما

 .”تلويث السمعة، وتجريم املمارسة ببراءتها في القضاء العالمي القاص ي والداني، واستعص ى على

 فلن يضيع عمله، : “وغردت عضو هيئة التدريس بجامعة األميرة نورة الدكتورة رقية املحارب
ً
كل من بذل مخلصا

 .”وسيجده في الدنيا واآلخرة، كم نفخر باألعمال الجليلة لهذا الصرح املبارك

مؤسسة رائدة في العمل الخيري، آثارها املباركة، وإنجازاتها : “يان، أحمد الصويانوقال رئيس تحرير مجلة الب

 .”الرائعة، تشرق شامخة في املشرق واملغرب، ثبتهم هللا وسددهم

 :
ً
الندوة نموذج للمؤسسة العصرية الوسطية املنضبطة التي “ووصفها املفكر اإلسالمي الدكتور عوض القرني قائال

لن يحارب الندوة ومثيالتها إال “، وأضاف: ”تها، وانتشر خيرها في كل مكان وفي شتى جوانب الخيرلم تتخلَّ عن أصال

 .”جاهل بدورها اإليجابي الكبير أو عدو لألمة ظاهر أو مستتر أو راضخ لضغوط أعدائها وكل ذلك شر

 
ً
امللك فيصل ملقاومة  أنشئت في زمن: “فيما ذكر الكاتب سعيد بن ناصر الغامدي ظروف إنشاء الندوة قائال

غه ما يرجوه، وضّوأه باملغفرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه
ّ
 .”الناصرية فرحم هللا ذلك الوجه، وبل

هي مفخرة من مفاخر بالدنا في العمل اإلغاثي والخيري، بارك هللا في : “وقال املفكر والكاتب الدكتور وليد الهويريني

 وت
ً
 القائمين عليها وزادها هللا نجاحا

ً
 .”ميزا

سنوات من الواجب الكفائي : “وكتب رئيس مجلس إدارة شبكة املجد ورجل األعمال املعروف الدكتور حمد الغماس

 .”قامت به عن املسلمين مساعدات تعليمية وصحية ودعوية ترفع الرأس فلهم منا الشكر والثناء والدعاء

ب مميز. وفي املجال الطبي مظلة لطالب الكليات منظمة رائدة لشبا“ وقال الدكتور صالح األنصاري عن الندوة:

حوالي نصف قرن متواصل من العطاء في “، وأضاف: ”الصحية لتكمل تهيئتهم بالتدرب على العمل الطبي التطوعي

 .”مختلف املجاالت التعليمية واإلغاثية وتنمية الشباب شاهد على نقاء وأصالة نهجها

 
ً
 من مناشطها وملتقياتها الشبابية املتعددة.  36: عشت وعبر عن تجربته الشخصية مع الندوة قائال

ً
 قريبا

ً
عاما

 للوسطية واالعتدال
ً
 .”عرفتها مثاال

http://twasul.info/350799/
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 :
ً
من بلد الخير انطلقت حاملة رسالتها في خدمة الشباب املسلم في جميع أنحاء العالم. “فيما غرد مصطفى خرد قائال

 .”أثرها ملموس ومشاريعها التنموية واضحة

جهود الندوة عظيمة وأثرها في العالم كبير، وهي خير سفير للسعودية، واملطلوب دعمها “الظاهري:  وقال عبدهللا

 
ً
، وحكوميا

ً
، وشعبيا

ً
، ومعنويا

ً
 .”ماديا

هـ، وهي 1392الجدير بالذكر أن الندوة العاملية للشباب اإلسالمي مؤسسة إسالمية عاملية مستقلة تأسست في عام 

تضم أكثر من خمسمائة  world assembly of muslim youthبهيئة األمم املتحدة، عضو املنظمات غير الحكومية 

عَنى بشباب املسلمين في قارات العالم الخمس، ترسخ العقيدة الصحيحة املبنية 
ُ
منظمة شبابية وطالبية إسالمية ت

خالل برامج كفالة على الكتاب والسنة، وتنشر بينهم الوسطية وتحارب الغلو والتطرف، ولها ذراع إغاثية من 

 .األيتام، ومساعدة املناطق املنكوبة في الحروب والكوارث الطبيعية
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 م  2015 يناير 24-هـ  1437ربيع الثاني  14 األحد

األربعاء.. األمرية حصة بنت سلمان ترعى احلفل التعريفي جلمعية 
سىن»

ُ
 «احل

 

ترعى األميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الحفل التعريفي للجمعية العلمية السعودية للدراسات 

هـ، في قاعة املؤتمرات بمقر جامعة األميرة نورة بنت 1437/4/17، يوم األربعاء املقبل ”الُحسنى“اإلسالمية 

ورة هدى بنت محمد العميل وعدد من النخب وذلك بحضور مديرة الجامعة الدكت -بمشيئة هللا -عبدالرحمن

 .الثقافية واالجتماعية واألكاديمية

تهدف إلى التعريف بسماحة الدين اإلسالمي ووسطيته ” الُحسنى“وأوضحت رئيسة الجمعية الدكتورة رقية نياز أن 

ية في مجال الدراسات وإبراز دور اململكة الريادي في مجال الدراسات اإلسالمية، حيث تعد دراسة املستجدات الفكر 

 .اإلسالمية من أولى اهتمامات الجمعية

 لرؤية القيادة الرشيدة في تمكين املرأة ” نياز“وأكدت 
ً
أن رعاية األميرة حصة بنت سلمان لهذا الحفل يعد امتدادا

 .وتحقيق دورها الريادي ودعم الجمعيات والهيئات العلمية
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 م  2015 يناير 30-هـ  1437ربيع الثاني  20 السبت

سىن»األمرية حصة بنت سلمان تفتتح 
ُ
ل مجعية علمية شرعية «.. احل

ّ
أو

 نسائية باململكة
أقامت الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية )الُحسنى(، مساء األربعاء؛ الحفل التعريفي بأهداف 

ك في رحاب جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، تحت رعاية صاحبة السمو امللكي األميرة الجمعية وأنشطتها، وذل

حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ وبحضور عدد كبير من صاحبات السمو واملعالي والنخب الثقافية 

 .والقانونية واألكاديمية وسيدات املجتمع

امعة كان في استقبالها: مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد لقاعة املؤتمرات بالج ولدى وصول األميرة حصة

 .العميل، ورئيسة جمعية الحسنى الدكتورة رقية بنت نصر هللا نياز، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية

 بجمعية الُحسنى ، ألقت بعده رئيسة الجمعية 
ً
 تعريفا

َ
؛ كلمة ”د. رقية نصرهللا نياز“وعلى هامش الحفل قدم فلما

فيها عن شكرها لألميرة حصة بنت سلمان على رعايتها الحفل، منوهة بدعمها غير املحدود لألنشطة العلمية عبرت 

والثقافية في البالد، وعبرت عن شكرها ملديرة الجامعة لجهودها الواضحة في دعم مسيرة العلم بالجامعة لتحقق 

 .رؤيتها بكونها منارة املرأة للمعرفة والقيم

ال شّك أن االهتمام بهذه الجمعية، والوقوف معها في مرحلة “ميرة حصة كلمة قالت فيها: إثر ذلك ألقت األ 

بتعليم املرأة  -حفظه هللا -التأسيس؛ هما امتداد لعناية خادم الحرمين الشريفين سيدي امللك سلمان بن عبدالعزيز

ة الوطن ونسائه؛ لتحقيق األهداف وتنويرها بالعلوم الشرعية، ودعمها وتمكينها من أداء دورها الريادي في خدم

 .”السامية التي رسمتها الجمعية داخل اململكة العربية السعودية وخارجها

مة، واملرأة، والفتاة السعودية، بأن تغرس في الجيل ”وأضافت: 
ّ
 في أن تبدأ األم املعل

ً
إنني أرى في هذه الجمعية أمال

ي إظهار حقيقة ديننا السمحة؛ عن طريق إعداد هذه الجمعية الجديد إسالم املحبة واإلحسان، ولنكون الرائدات ف

وغيرها من الجمعيات واملؤسسات، باحثاٍت متمّيزاٍت في مجال الدراسات اإلسالمية داخل اململكة وخارجها، ودراسة 

 .”التحّديات الفكرية التي تواجه األمة وُسُبل التصّدي لها من خالل األنشطة املختلفة

ات في قضايا املرأة، ”ضايا املرأة حيث قالت: وتطرقت إلى جانب ق ستَجدَّ
ُ
إن اهتمام جمعية الحسنى بدراسة امل

وتأصيلها من خالل الفعاليات واألنشطة املختلفة؛ جعلها أّول جمعية علمية شرعية نسائية في وطننا العزيز تنال 

 .”شرف خدمة العلم وتأصيله ونشره في أوساط النساء

وية الدكتورة نوال العيد كلمة أبرزت من خاللها أهمية األوقاف الخيرّية ودعمها، وأشارت وقدمت أستاذ السنة النب

إلى ضرورة االهتمام والعناية بها، تال ذلك عرض موجز ملشروعات الجمعية؛ قدمته كلٌّ من: الدكتورة نجالء 

الجمعية املباركة والنافعة، بخطة  املبارك، والدكتورة منى القاسم، أوَضَحتا من خالله املبادرات الطّيبة ومشروعات

 .رسمت أهداف الجمعية وحققت غاياتها وطموحاتها

بعنوان: )الحسنى(، ونسجت ” د. أمل الغنيم“وانتقل الحضور للتجديف في بحور الشعر بقصيدة بديعة ألقتها 

 “الطالبات بعدها 
ً
 للحسنى نالت استحسان الحاضرات وثناءهن” أوبريتا

ً
 .جميال

http://twasul.info/355854/
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بهذه املناسبة، وتكريم الرعاة الداعمين ” جمعية الحسنى“بتكريم راعية الحفل بهدية تذكارية من  واختتم الحفل

 .للحفل

 

 م  2015 فبراير 3-هـ  1437ربيع الثاني  24 األربعاء

 «إعالميات الوطن»اختتام الربنامج التدريبي «.. تواصل»برعاية 

 

” إعالميات الوطن“م قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن البرنامج التدريبي املكثف اختت

وذلك لفتح الباب لفرص وظيفية لهن في مجال اإلعالم الهادف الذي يجمع بين املحتوى العلمي الشرعي واالحترافية 

ملخرجات ” تواصل“السعودية خير تمثيل برعاية من صحيفة املهنية للوصول إلى إعالميات قادرات على تمثيل املرأة 

 .البرنامج

 إلى التأثير الكبير لإلعالم في بناء املجتمعات، 
ً
وأوضحت مدربة البرنامج الكاتبة هند عامر، أن البرنامج يأتي نظرا

 من قسم الدراسات اإلسالمية بالجامعة على إعداد وتأهيل الخريجات واملساهمة في إعداد
ً
الكوادر البشرية  وحرصا

، وفق قيم وحاجات املجتمع ومعايير االعتماد األكاديمي
ً
 .املتميزة املتفاعلة اجتماعيا

وأفادت أن البرنامج، يهدف إلى إعداد إعالميات فاعالت قادرات على عرض مكتسبات الوطن ونهضته بما يليق بها، 

مل التحرير اإلعالمي وصحافة اإلنترنت وغيرها، من بناء املهارات اإلعالمية األساسية في مجال صناعة املحتوى شا

خالل الجمع بين التنظير والتطبيق عبر التدريب العملي امليداني بالتعاون مع صحف محلية إلكترونية ذات 

 .احترافية عالية

 على مدى  3بواقع  –تدريبية  30ساعة منها  50وامتد البرنامج على مدى شهر بما مجموعة 
ً
يام، أ 10ساعات يوميا

 .فتاة 19ساعة تطبيق، استفاد من  20و

واشتملت مخرجات برنامج إعالميات من أجل الوطن، إلى خبر صحفي، ومقال إعالمي، تحقيقات إعالمية، تقارير 

 .”تويتر“إعالمية، مقابلة صحفية، تغريدة تفاعلية في شبكة 

حضور عدد من األكاديميات واملهتمات هـ وسط  1437/ 3/  19وكان القسم قد أقام حفل ختام في يوم األربعاء 

حيث تم تكريم املستشارة اإلعالمية الكاتبة هند عامر لتقديمها املرحلة الثانية من البرنامج عن االتجاهات الحديثة 

 .في املمارسات الصحفية )إعالميات الوطن(

http://twasul.info/358130/
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 م  2015 يناير 14-هـ  1437ربيع الثاني  4 الخميس

 اخلصخصة ما هلا وما عليها
 وخدمة، وجرى تحديد 146والتخطيط عن إتمام دراسة على ) االقتصادكشف حديثا وزير 

ً
 حكوميا

ً
( جهازا

( منها، وأشار الوزير إلى أن هذه الخصخصة تهدف لتحسين جودة املنشآت من خالل 26األولويات للخصخصة ل )

عالية للخدمات وتقليل التكاليف وتفعيل أسلوب املراقبة ولعل من أول الجهات املستهدفة تقديم جودة وكفاءة 

 املطارات السعودية التي تدخل مرحلة الخصخصة بدأ من مطار امللك خالد بالرياض.

 

إن الخصخصة بمعناها الواسع عبارة عن تحويل املوجودات أو الخدمات من القطاع العام الذي يحظى بالدعم 

بي والسياس ي إلى املبادرات الخاصة واألسواق التنافسية العاملة في القطاع الخاص، في سبيل تقليل العبء الضري

على ميزانية الدولة وخلق بيئة استثمارية جاذبة تتحلى باملنافسة العادلة التي تقود حتما إلى جهاز أو خدمة ذات 

  مستوى عالي الجودة.

تملكه الدولة وتستند عليه في نهجها السياس ي إلى القطاع الخاص، حيث ليس من السهولة التحول من قطاع عام 

تعاني الكثير من املؤسسات معارضة للتغيير وخوف من تحول ملكية املؤسسة إلى قطاع خاص همه الربح في النهاية. 

نية في بيع والجدير بالذكر أن هناك تجارب لدول متقدمة اتبعت الخصخصة وكانت بالفعل ناجحة كالتجربة البريطا

سبع مطارات حكومية وتحويلها إلى مطارات تجارية تعمل في القطاع الخاص، وأيضا هناك التجربة األمريكية 

  كخصخصة املنافع العامة وإدارة السجون ومعالجة البيانات الحكومية والعناية باألطفال.

الضرورية لكل بلد عربي يعاني و بالنظر إلى أن عمليات اإلصالح االقتصادي قد أصبحت من االستراتيجيات 

اختالالت متراكمة في مؤسساته اإلنتاجية املسيطر عليها من قبل القطاع العام، فإن إصالح هذا القطاع عن طريق 

 ينبغي أخذه بعين االعتبار. ولكن هل الدول النامية تواجه 
ً
 متميزا

ً
نقل ملكيته إلى القطاع الخاص أصبح يمثل هدفا

صخصة، بطبيعة الحال تتجلى صعوبات أساسية في هذه الدول أولها: األسواق املالية التي صعوبات في ميادين الخ

ما تزال في مرحلة التكوين، ثانيا: ضعف في القدرات الرقابية والجهاز الرقابي، ثالثا: القطاع العام يمثل الجزء األكبر 

الناجحة مثل رأس املال، واإلدارة الكفؤة،  إلى أهم عناصر الخصخصة االفتقارمن الناتج املحلي اإلجمالي، رابعا: 

  وأرباب العمل املوثوقين.

والتنسيق ما بين القطاع الخاص والعام  لألهدافلكي تنجح الخصخصة في هذه الدول ضرورة التكامل االستراتيجي 

ة تلزم بعدم بشكل دوري، إعادة هيكلة اإلنتاج مع مواكبة التقدم التكنولوجي، العمل وفقا لقواعد محاسبية صارم

إدراج حصيلة بيع وحدات القطاع العام في بند اإليرادات الجارية للموازنة العامة للدولة، إعادة تنظيم الضمانات 

للعمالة املؤقتة،  واالنحيازالوقائية لسوق العمل الذي يفقد في ظل الخصخصة أطره املؤسسية كتراجع األجور 

محلية ومحترفة حيث أن عقود اإلدارة كونها أهم أشكال الخصخصة في  العمل على تهيئة املناخ لظهور شركات إدارة

 القطاع السلعي، وأخيرا إيجاد ألية الحتواء ظاهرتي الفقر وبطالة العمالة غير املؤهلة نتيجة لسياسة الخصخصة.

http://www.maaal.com/archives/92257
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 م  2015 يناير 21-هـ  1437ربيع الثاني  11 الخميس

 إذا انعدم التخطيط .. انعدم اإلجناز!
  عن النظر بغض عمل أي نجاح مفتاح هو الدقيق التخطيط

ً
  كان أم حجمه كبيرا

،
ً
اإلنتاجية، فالعمل على وضع  ةوزياد العمل مكان في التوتر فيتخفيف يساعد أن يمكن السليم فالتخطيط صغيرا

أعمال  جدول  وإعداد واضحة،  خطة

السليم  التخطيط إن فاعلية. أكثر بشكل األهداف تحقيق على يساعد املنجزة غير واألعمال ولوياتلأل  وفقا يومي

ال  التي األعمال  تلك من أفضل يجعل اإلنجاز فالتخطيط ،لوتنظيم العم األهداف على يساعد للتركيز

 جلّية. تركيز ونقطة واضح توّجه سليم، فالسر يكمن في وجود نحو على لها طيخط

 حلها أو حصولها ومنع او تحديات قد يتم مواجهتها مشاكل ألي املسبق على التوقع خطيط الجيد يساعدفالت

  ذلك من أزمات، إلى تتحول  أن قبل

يج ملا املسبق التقرير فهو األخرى  الوظائف عليها تعتمد التي األولى اإلدارية الوظيفة أنه على التخطيط تعريف يمكن

، هناك بعض النقاط التي معين، و  هدف لتحقيق عمله ب
ً
لكي ال نفشل في التخطيط وال تكن خطتنا طموحه جدا

 أن  نعتقد كنا نعتقد، فإذا مما أطول  وقتا يستغرق  ش يء كل قد تعيق نجاح تحقيق األهداف: أوال، علينا معرفة أن

، فإن تم مةامله هإلنجاز هذ ونصف ساعة جدولة علينا من الوقت، ساعة إعداد تقرير خاص بالعمل سيستغرق 

إنجازها بوقت قياس ي سنشعر بطعم اإلنجاز واستغالل الوقت الزائد في عمل آخر، ثانيا، نحرص على عدم ازدحام 

 يومنا. من دقيقة كل وشغلجدول أعمالنا 

للعمل على مستجدات  الوقت أنفسنا نعطي فاستجداد بعض األمور غير املجدولة أمر طبيعي ومتوقع، فإننا بذلك

صرف بتلقائية في معالجتها، ثالثا، ليكن معلوم أننا لن نتمكن من إنجاز كل ما نطمح لتحقيقه، حتى مع والت األمور 

التخطيط املمتاز عادة ما يكون الشخص طموحا في وضعه لخطه معينه، لكن عند معرفة أن هذا األمر وارد 

، العمل على
ً
 أكثر مرونة وواقعية عند وضع الخطط، رابعا

ً
جدولة أهم األشياء أوال، فاملوازنة  سيجعل منا أشخاصا

 أمر ضروري للتقيد بالخطة والعمل على تحقيقها. أهميةضرورية، والنظر لألولويات ومعالجة األهم فاألقل 

  نفسه وجد الشخص إذا في الختام من الضروري االنتباه أنه
ً
يجب عليه املحاولة  التفاصيل، في غارقا

خطوة على  منعدم وجود أي أفضل تحقيق الهدف نحو صغيرة تفخطوا به، الخاصة التوقعات تقليص في

حاول قراءة صفحات قليلة على  لم تستطع القراءة من أجل املتعة بشكل يومي، إذا املثال، سبيل اإلطالق، فعلى

يزيد من أجل  التزامكأن  روتين يومك، إلى الجديدة السلوكيات هذه إضافة بعد األقل مره باألسبوع، ستلحظ

 للهدف، لذلك إذا انعدم التخطيط، انعدم اإلنجاز!الوصول 
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 م  2015 يناير 18-هـ  1437ربيع الثاني  8 اإلثنين   

مذكرة تفاهم لدعم العمل الوقائي بني أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة 
 املخدرات وجامعة األمرية نورة

جنة الوطنية ملكافحة املخدرات وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مذكرة تفاهم لإلسهام في الحد وقعت أمانة الل

من انتشار تعاطي املخدرات بين أفراد املجتمع، حيث التقت رغبة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، في دعم العمل 

ة من املخدرات )نبراس(، الذي يركز على الوعي الوقائي بمجال مكافحة املخدرات، من خالل املشروع الوطني للوقاي

استعمال املؤثرات العقلية، وتفعيل الصحي واالجتماعي والثقافي لدى أفراد املجتمع بأضرار املخدرات وتبيان سوء 

  سبله كإحدى الركائز األساسية لبناء املجتمعات على أسس سليمة.

التعاون بين الطرفين على الوقاية من املخدرات، باإلضافة وتضمنت مذكرة التفاهم العديد من املواد، تمثلت في 

لتقديم الدورات التدريبية للمتخصصات في الجامعة لزيادة فاعلية الخدمات النفسية واالجتماعية، وإجراء 

البحوث والدراسات العلمية املتعلقة بتعزيز الوقاية من املخدرات، واستكشاف أبعادها والعوامل املرتبطة بها، 

تغيرات املؤثرة فيها، إضافة إلى تشجيع الهيئة التدريسية وطالبات الدراسات العليا على االهتمام بإجراء وامل

  الدراسات والبحوث حول قضايا املخدرات.

كما اشتملت املذكرة على التعاون في تنفيذ البرامج الوقائية والتوعوية في البيئة الجامعية، ودعوة منسوبات 

سهام في االعمال التطوعية في مجال الوقاية من املخدرات، وإقامة فعاليات ومناشط وندوات وطالبات الجامعة لإل 

  ومؤتمرات علمية في مجال الوقاية من املخدرات.

 وقد تم االتفاق بين الطرفين على إمكانية تعديل هذه املذكرة بموجب مذكرة خطية متفق عليها من قبل الطرفين.

ل اللجنة الوطنية مل
َّ
كافحة املخدرات أمين عام اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، مساعد مدير عام مكافحة وقد مث

عبد اإلله بن محمد ” نبراس“املخدرات للشؤون الوقائية، رئيس مجلس إدارة املشروع الوطني للوقاية من املخدرات 

ن عبدهللا املزعل، بحضور الشريف، ومثل جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وكيل الجامعة الدكتور صالح ب

مستشاري ومدراء اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، وعدد من وكالء ومنسوبي جامعة األميرة نوره، ومندوبي 

  املخدرات. املديرية العامة ملكافحة

وقد أعرب الشريف عقب التوقيع عن سعادته بهذا االتفاق، ملا يتضمنه من خطة وأهداف نبيلة تسعى إلى إجراء 

لدراسة والبحوث املتخصصة ودعمها في مجال ظاهرة املخدرات وما يرتبط بها من ظواهر أخرى، وحماية صحة ا

  أفراد املجتمع من تعاطي املواد الضارة التي تؤثر على صحتهم وعقولهم.

كما ذكر الشريف أن رسالة مشروع نبراس األساسية تثقيف املجتمع السعودي، وإكسابه املهارات الحياتية 

ملناسبة للوقاية من آفة املخدرات، وخلق بيئة خالية من املخدرات، من خالل نشر ثقافة الوقاية عبر وسائل ا

اإلعالم املختلفة، وتوفير املعلومة الصحيحة واملوثقة املستندة إلى اإلحصائيات، وتوظيف البرامج التدريبية ووسائل 

 دور اإلعالم؛ لتعزيز القيم اإليجابية والتشجيع عليها، با
ً
إلضافة إلى التعاون مع جميع املؤسسات والهيئات مثمنا

ومبادرة الشركة السعودية للصناعة االساسية سابك في هذا املشروع الوطني للوقاية من املخدرات؛ لتحقيق نهٍج 

  وطني يحمي أبناءنا وكل فئات املجتمع من آفة املخدرات.
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صالح بن عبدهللا املزعل على هذه الخطوة نحو شراكة مجتمعية من جانبه أثنى وكيل جامعة األميرة نوره الدكتور 

( من أفراد 70.000وجامعة االميرة نورة التي تستوعب أكثر من )”نبراس“بين املشروع الوطني للوقاية من املخدرات 

  املجتمع من طالبات أو أعضاء هيئة تدريس، ومنسوبين ومنسوبات وشركات مشغلة.

للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية الدكتورة نائله بنت عبدالرحمن الديحان على فيما أكدت وكيلة الجامعة 

االستفادة من الكليات االجتماعية وإدارة البحوث والدراسات باإلضافة إلى االستفادة من الدراسات والبحوث التي 

ف ذلك في املشروع الوطني يقدمها الطالبات واملتخصصات في مجال االعالم والفنون والدراسات االجتماعية وتوظي

  للوقاية من املخدرات )نبراس(.

الدكتور نزار ” نبراس“كما بين مستشار األمانة العامة والرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للوقاية من املخدرات 

هدفة الصالح، أهمية تطبيق فعاليات املشروع في صرح جامعة األميرة نورة حيث الخبرة واإلمكانيات ، والفئة املست

  لتكون رائدة في العمل الوقائي بين جامعات اململكة.

على تقديم كل مايمكن تقديمه من مواد اعالمية ، ورسائل توعية ” نبراس“وأكد حرص العاملين في املشروع الوطني 

 ، وحقائب تدريبية، ودورات متخصصة لتكون جامعة االميرة نورة شريكا أساسيا في العمل الوقائي باذن هللا.

لدعمها ومبادرتها املتميزة ولجميع الشركاء وباألخص جامعة ” سابك “شكر الدكتور الصالح في ختام حديثه شركة و 

 االميرة نورة وجامعات اململكة العربية السعودية.
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 م  2015 يناير 22-هـ  1437ربيع الثاني  12 الجمعة

االربعاء املقبل .. حفل تعريفي للجمعية العلمية السعودية للدراسات 
 اإلسالمية

ترعى صاحبة السمو امللكي األميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود الحفل التعريفي للجمعية العلمية 

  اعة املؤتمرات بمقر جامعةفي ق  1437/4/17  السعودية للدراسات اإلسالمية ) الحسنى( وذلك يوم االربعاء املوافق

وذلك بحضور معالي مديرة الجامعة د. هدى بنت محمد العميل و عدد  -بمشيئة هللا -األميرة نورة بنت عبد الرحمن

  من النخب الثقافية واالجتماعية واألكاديمية.

مي ووسطيته وابراز بسماحة الدين االسال   تهدف الى التعريف وبينت رئيسة الجمعية أ. د. رقية نياز بأن الجمعية

  دور اململكة العربية السعودية الريادي في مجال الدراسات االسالمية.

 ومن الجدير بالذكر أن من أولى اهتمامات الجمعية دراسة املستجدات الفكرية في مجال الدراسات اإلسالمية.

 لرؤية القيادة الرشي
ً
في تمكين املرأة وتحقيق دورها  دةوجاءت رعاية األميرة حصة بنت سلمان لهذا الحفل امتدادا

 الريادي وكذلك دعم الجمعيات والهيئات العلمية.
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 م  2015 يناير 28-هـ  1437ربيع الثاني  18 الخميس

الطالب للمشاركة يف مسابقة ادارة السجل  تدعو" نورة"جامعة األمرية 
 ـودي للمتربعني باخلاليا اجلذعيةالسع

برعاية كريمة من معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يسر وحدة خدمة املجتمع بكلية الصيدلة 

استضافة املسابقة املقامة من ادارة السجل السعـــودي للمتبرعين بالخاليـــا الجذعية لجمع اكبر عدد من املسجلين 

( املوافق 1437/ 4/ 25هـ1437 /4/ 21وى جامعـــــات اململكة خالل الفترة )لصالح السجل على مست

 لجدول املواعيد  (2016/ 4/2 –2016 /31/1)
ً
 .وستقام في مبنى خدمات الطالبات تبعا
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 م  2015 يناير 31-هـ  1437ربيع الثاني  21 األحد

 جامعة األمري نورة تنظم امللتقى العلمي الثاني غدا
تنظم وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم غد االثنين امللتقى 

عاملات وعلماء للتعريف بتوجهاتها في النشر العلمي املتميز بمشاركة ” التميز في النشر العلمي“العلمي الثاني بعنوان 

  من مختلف الجامعات املحلية وذلك في مقر املدينة الجامعية .

ويهدف امللتقى إلى االطالع على التجارب الرائدة املحلية واإلقليمية والعاملية في مجال النشر العلمي املتميز، مع عرض 

  يرافقه ورش عمل علمية ومعرض .تجارب الباحثات في نشر مشاريعهن البحثية املدعومة في املجاالت العاملية ، و 

وسيناقش امللتقى على مدى يومين املحاور التالية ) توجيه دعم املشاريع البحثية نحو النشر العالمي املصنف( و 

)تجربة مركز التميز البحثي لتطوير العلوم والرياضيات في دعم املشاريع البحثية(، و)خطوات النشر في املجالت 

الت العلمية الصادرة باللغة العربية إلى العاملية(، و)رؤية تطويرية للمجالت العلمية املحكمة العلمية(،و)تأهيل املج

في العلوم الشرعية(، و)النشر العلمي املتميز في الجامعات السعودية مع إطاللة على تجربة جامعة امللك سعود( 

يز(، و)الواقع والنظرة املستقبلية لجامعة و)تجربة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في النشر العلمي املتم

األميرة نورة بنت عبدالرحمن تجربتها في النشر العلمي املتميز(، و)الواقع والنظرة إلى املستقبل للنشر العلمي في 

  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن( و)ما بعد ملتقى التميز في النشر العلمي من تطلعات وتوصيات(.

علماء حوار حول أخالقيات البحث العلمي، بين كال من: وكيلة جامعة األميرة نورة للشؤون كما سيجري ثالثة 

الصحية الدكتورة سمر السقاف، وأستاذ املخ وجراحة األعصاب بجامعة امللك سعود الدكتور إبراهيم العريني، مع 

  مستشار مركز أبحاث العلوم الصحية بجامعة األميرة نورة إدوارد دي فول.

أن عمادة البحث العلمي في جامعة تعتمد رؤيتها على الريادة في البحث العلمي لخدمة اإلنسان محليا ودوليا، يذكر 

فيما تحمل رسالة توفير البيئة املعرفية والتقنية واملحفزة لإلبداع والتميز واالبتكار من إمكانات بشرية ومادية 

قتصاد املعرفي ويخدم اإلنسان ، وقد أطلقت عمادة البحث لتحقيق الريادة في البحث العلمي بما يسهم في بناء اال

العلمي ثالث سنوات عدًدا من البرامج البحثية، هي: )دعم املشاريع البحثية، ودعم تأليف الكتب، ودعم الترجمة، 

مراكز بحثية في  8ودعم الباحثات الناشئات، ودعم رائدات املستقبل ودعم النشر العلمي(، كما أنشأت العمادة 

كليات الجامعة املختلفة، واستحدثت إدارة للملكية الفكرية، مع تنظيم أنشطة علمية لنشر الوعي وتحفيز األعضاء 

شملت محاضرات وورش عمل ولقاءات علمية ، كما تم تحديث األولويات البحثية، إلى جانب تطوير إجراءات 

  خالقيات البحث العلمي.وقواعد تمويل املشاريع البحثية والنشر العلمي، مع وضع الئحة أل 

ويجري حاليا العمل على تنفيذ مرحلة أخرى من خطة البحث العلمي عبر: دعم برنامج الباحثات الناشئات، 

ومبادرات البحث العلمي، وتحديث األولويات البحثية، وتنويع مصادر التمويل الخارجي، ومبادرة املجموعات 

إنشاء إدارة  Elsevierواالنضمام لـ ISIمة، ومشروع دعم النشر في البحثية، ومكافآت التميز البحثي، ودعم الترج

امللكية الفكرية وبراءات االختراع، وافتتاح مراكز بحوث في عدد من الكليات الصحية لكل من كلية الطب البشري 

 وطب األسنان والصحة والصيدلة.
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 م  2015 فبراير 5-هـ  1437ربيع الثاني  26 الجمعة

" آليات التدخل املهني حلماية املرأة والطفل"جامعة األمرية نورة تقيم ندوة 

 املقبل االثنني

التابعة لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن على حرصها على تبصير طالباتها  االجتماعيةكلية الخدمة  أكدت إدارة

آليات التدخل املنهي لحماية املرآة والطفل من وجهة نظر ” ندوة عن  لك من خاللبأساليب الحماية االجتماعية، وذ

 ظهرا في مسرح الكلية. 12_  10هـ من الساعة 1437/ 4/ 29يوم االثنين املوافق ” الخدمة االجتماعية 

ة التدريس وتهدف الندوة إلى توعية الطالبات بأساليب الحماية االجتماعية وزيادة وعي الطالبات وأعضاء هيئ

االجتماعية الدكتورة موض ي   مديرة دار الحماية  وسيتم استضافة للمشكالت املعاصرة وأساليب مواجهتها،

 الزهراني والدعوة عامة لجميع طالبات الجامعة.
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 م  2015 فبراير 5-هـ  1437ربيع الثاني  26 الجمعة

 جامعة األمرية نورة تدشن موقع نادي العربية

(، 2دشنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس موقع )نادي العربية(، ضمن فعاليات ملتقى )العربية عاملنا

لتدريب الناطقات بغير العربية على مهارات فهم املقروء وفهم املسموع للمستوى املبتدئ، واملعرض املصاحب الذي 

معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها، وذلك على مسرح كلية املجتمع باملدينة الجامعية. وأوضحت نظمه 

مديرة املعهد الدكتورة نوال الثنيان في كلمتها أن الهدف من امللتقى املض ي بعلوم اللغة العربية، لتتواكب مع العصر 

باملاض ي، وخدمة اللغة العربية لدعم مجاالت التعليم  الرقمي املتسارع، وتعزيز الفخر واالنتماء لدى الطالبات

التربوية والتقنية وإبراز التآلف بين علوم اللغة العربية وشتى العلوم، مشيرة إلى أن املعهد قدم عدد من املهارات في 

مين مجال التقنية أهمها مبادرة املدينة العربية االفتراضية وموقع نادي العربية ، موجهة شكرها لكل املنظ

واملشاركين في امللتقى الذي افتتحته وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نادرة املعجل. وتناول املحور األول 

 يخدم متعلمي 
ً
 إلكترونيا

ً
 ملوقع الويب التفاعلي، بوصفه مشروعا

ً
 شامال

ً
في امللتقى عبر عدٍد من أوراق العمل عرضا

ل تدريبهم على مهارتي فهم املسموع واملقروء في وقت محدد ومن خالل عدة اللغة العربية للناطقين بغيرها، من خال

جوالت متدرجة من حيث املستوى اللغوي ويهدف إلى تعزيز التعلم الذاتي للعربية للناطقين بغيرها. واستعرضت 

للناطقين بغيرها..  إحدى أوراق العمل املقدمة في هذا املحور )التطبيقات اإللكترونية في مجال تعليم اللغة العربية

(، وأبرز الصعوبات التي واجهها متعلمو العربية بعد إنهاء املرحلة األولى من تعلم 
ً
تطبيق ملون النصوص أنموذجا

القراءة والكتابة، فيما تطرقت ورقة عمٍل أخرى )التطورات التقنية الحديثة في مجال تعليم العربية للناطقين 

ي اللغة(، وتناولت مجموعة من األمثلة للوسائل واألدوات اللغوية والحاسوبية التي بغيرها أدوات بناء املعاجم ملتعلم

يستخدمها املختصون في بناء املعاجم الحديثة. وبدأ املحور الثاني للملتقى بورقة عمل بعنوان )عرض املواقف 

حد أركان العملية التعليمية التربوية والتعليمية في سلسلة العربية بين يديك(، وسلطت الضوء على أهمية الكتاب كأ

، وتناولت أنواع وطرق التدريس ”(مشروع مملكة الفصاحة أنموذجا“والعناية به، ثم ورقة بعنوان )التعلم باملشاريع 

الحديثة، تبعا لنظرة عملية التعليم في الحياة املعاصرة وتتمثل مهارات عقلية واجتماعية وحركية ومعرفية 

باملشاريع بوصفه من أبرز الطرق وأنجحها كونها تناسب جميع الفئات واألعمار لتنوع وإدراكية، إلى جانب التعلم 

طرقها وأساليبها من الكتابة والتأليف والتحدث. واختتم امللتقى بمناقشات وأسئلة مع الحضور ثم بالتوصيات التي 

، واستثمار جاء في مقدمتها التنويه بجهود حكومة اململكة فيما يتعلق بالعناية باللغة العرب
ً
 ودوليا

ً
ية وخدمتها محليا

التقنية في تبني مشروع عالمي يهدف إلى إنشاء اختبار لقياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية لدى الناطقين بغير 

العربية، ويعتمد الحد األدنى لهذا االختبار ليكون مطلبا للتسجيل في برامج البكالوريوس أو الدراسات العليا 

لغة العربية في الجامعات العربية. واشتملت التوصيات على ضرورة تكوين لجنة دائمة لتطوير موقع املقدمة بال

نادي العربية وذلك لتحديث املحتوى بشكل مستمر ونشر املوقع على الشبكات االجتماعية املختلفة، حث أعضاء 

بيقات إلكترونية متنوعة داعمة وإثرائية الهيئة التعليمية في معاهد تعليم اللغة العربية على ضرورة االستعانة بتط

تنسجم مع الحاجات التعليمية ملتعلمي اللغة العربية النطاقين بغيرها، ودعم وتمويل مشروعات وتطبيقات تعليم 

اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتمكين طالبات معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها من استخدام تطبيق 

حاسوبي ملا له من أهمية في زيادة فهم النصوص العربية وسرعة تحليلها، أن تتبنى جامعة األميرة ملون النصوص ال

نورة مشروعا مشتركا بين معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها وكلية الحاسب واملعلومات بحيث يتم عقد 

http://www.sra7h.com/?p=232224
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ات إلى استثمار التقنية في مجال البحث شراكة داخلية بينهما لتصميم برامج حاسوبية ، ودعوة الباحثين و الباحث

العلمي لبناء املعاجم الحديثة بهدف صناعة معجم حديث ملتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها وفق أحدث 

 التطورات الحديثة.
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جامعة األمرية نورة تطلق برنامج لإلقراء يؤهل طالباتها تعليم القرآن 
 الكريم

، وبالتعاوِن 
ْ
عِم األكاِديمِي والخدماِت الطالبية  بوكالِة الجامعِة للدَّ

ً
تنفذ جامعة ّ األميرِة نورِة بنِت عبِد الرحمِن ُمَمثلة

الجامعِة، والجمعيِة العلميِة السعوديِة للقرآِن الكريِم وعلوِمِه )تبيان(، برنامًجا مميًزا  مَع قسِم القراءاِت القرآنيِة في

ِقيمها الجامعِة في سكِن الطالباِت. ا، امتدادً “اإلقراء “نوعًيا بعنوان 
ُ
و يعد البرنامج  لدوراِت التالوِة والحفِظ التي ت

 بإشراِف كوادَر من أوائِل برامِج اإلقراِء في الجامعاِت السعوديِة 
ٌ
 علمية

ٌ
املوجهِة للطالباٍت، وتنفذُه جهاٌت أكاديمية

ا مْن ألهميِة تعليِم القرآِن الكريِم والعنايِة بضْبِطِه، وحفظْه إحياِء ُسنِة أخِذ  نسائيٍة متخصصة
ً
ويأتي البرنامج إدراك

 
ْ
ف

َ
 عن َسل

ً
فا

َ
ل
َ
عم من معالي مديرة الجامعة الدكتورة وذلك بتوجيه ود  القرآِن بالتلقي مَن املشايِخ الضابطيَن خ

؛ للحصوِل على إجازاٍت قرآنيٍة مسندٍة إلى   برنامُج )اإلقراِء( إلى: تدريُب الطالباِت، وتأِهيِلهنَّ
ُ
هدى العميل .يهدف

،تمكيُن الطالباِت املتميزاِت في حفِظ القرآِن الكريِم وضبطِه، من الحصوِل على اإلجازِة والسنِد إلى  r الرسوِل 

 بذلك ،إعداُد وتأهيُل طالباِت الجامعِة لإلقراِء في داخِل الجامعِة أو خارِجها  r لنبيا
ً
 معتمدة

ً
 مصدقة

ً
، ومنحها شهادة

 لإلجازِة، وممارسِة تعليِم القرآِن الكريِم، بعَد ُحُصوِلها 
ُ
 تتأهُل الطالبة

ُ
 بالجانِب التطبيقِي العملِي، بحيث

ُ
، العناية

، َمدُّ ُجسوِر التعاوِن بيَن الجامعِة، والجهاِت العلميِة املتخصصِة في مجاِل تعليِم القرآِن  r على السنِد إلى النبي

 الضوِء على ُجُهوِد الجامعِة في مجاِل خدمِة القرآِن الكريِم، )وإقرائه(يشار إلى أن 
ُ
الكريِم وإقراِئْه. فضال عن تسليط

ادفة لطالبات في ثمانية مجاالت مختلفة منها الدينية سلسلة من الدورات التدريبية اله  الجامعة نظمت مؤخرا

،ضمن أنشطة السكن   طالبة من مختلف املستويات الدراسية 200والثقافية وتطوير الذات ، استفادت منها نحو 

الجامعي الهادفة الى تنمية مهارات الطالبات املقيمات في سكن الجامعة، وذلك عن طريق تقديم برامج تدريبية 

كسابهن املعارف واملهارات، ورفع الوعي لهن في كافة املجاالت؛ مما يساهم في صقل شخصية الطالبات: مختلفة إل

 تقديم الترفيه املوّجه بتوفير أجواء مفيدة ومميزة لهن
ً
 وعلمًيا، وأيضا

ً
 .  مهاريا
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عمادة التعلم االلكرتوني والتعليم عن بعد جبامعة نورة تعتزم إطالق 
 لضمان جودة املقررات والعناصر التعليمية اإللكرتونية QMشهادة 

 لإلحصائيات العاملية في مجال املمارسات األكاديمية لتطبيق معايير جودة املقررات تعد
ً
 Qualityمنظمة ) وفقا

Matters)  اإللكترونية املقرراتهي املزود الرائد عاملًيا ألدوات وعمليات ضمان جودة، ( حيث تستند معاييرQM )

. لذا تستعد عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن 
ً
على أفضل املمارسات ونتائج البحوث ويتم تحديثها دوريا

أعضاء الهيئة  لتدريب القادمبية للفصل أولية خطتها التدري وتضع في   QMشهادة تطبيق معايير  إلطالق بعد

سعي جامعة األميرة نورة بنت  من ذلك انطالقاويأتي  الشهادة،التعليمية على املتطلبات الالزمة للحصول على تلك 

االرتقاء بممارسات التعلم اإللكتروني وتعزيز  عبدالرحمن ممثلة بعمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد إلى

( بمقررات إلكترونية متوافقة مع معايير الجودة العاملية؛ لتحقق Blackboardالتعلم اإللكتروني )نظام إدارة 

( Quality Mattersفي برنامج ) اشتراكها السنوي  تجدد العمادةالجدير بالذكر أن  املخرجات التعليمية املرجوة.

 شتراك ثالث خدمات أساسية:يتضمن اال  ثاإللكترونية. حيلضمان جودة املقررات والعناصر التعليمية 

 املقياس: االستفادة املطلقة من مقياس QM .لجودة املقررات اإللكترونية 

 وإعداد مراجعين داخليين. املراجعة: االستفادة من املراجعة العاملية للمقررات 

 الهيئة التعليمية. التطوير املنهي: التنمية املهنية ألعضاء 

 http://elc.edu.sa/?q=content/888 لمن خال  QM ويمكن الحصول على مقياس
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 تأسيس معمل علم النفس بكلية الرتبية يف جامعة األمرية نورة
برنامج علم النفس بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن على أساس معرفي قوي في العلوم واآلداب وأن  صمم

 لهذا كانت الحاجة ُملحة إلى إنشاء معمل علم النفس بكلية التربية، حيث 
ً
يكون ذا طبيعة تطبيقية، ووفقا

 في إعداد الطالبات في مجال الترب
ً
ية وعلم النفس، وذلك من خالل توفير يعتبر معمل علم النفس مكونا رئيسا

بيئة مناسبة للتدريب العملي على االختبارات واملقاييس في مختلف مجاالت علم النفس وفروعه، وربطها 

باملحتوى النظري ملقررات علم النفس اإلرشادي وعلم نفس النمو وعلم النفس التربوي والقياس والتقويم 

 النفس. وغيرها من مقررات برنامج علم 
ً
من إدارة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بأهمية دعم  وإيمانا

هـ بإشراف 1436/ 1435وتعزيز جودة البرامج األكاديمية فقد تم البدء في تأسيس املعمل في العام الجامعي 

سعادة الدكتورة أمل بنت عبد الرحمن الشهري وتم االنتهاء من تأسيسه في الفصل الدراس ي األول من العام 

هـ وسيتاح استخدام املعمل ألعضاء هيئة التدريس والباحثات والطالبات في الفصل 1437/  1436الجامعي 

ويضم معمل علم النفس بكلية التربية مجموعة  هـ بإذن هللا.1437/  1436الدراس ي الثاني من العام الجامعي 

الذكاء ومن ضمنها على سبيل املثال ال كبيرة من االختبارات واملقاييس النفسية، كمقاييس القدرات املعرفية و 

الحصر مقياس الذكاء لستانفورد بينية ومقياس وكسلر لذكاء الراشدين واألطفال ومقاييس الذاكرة كبطارية 

مدى الذاكرة والذاكرة البصرية واختبار املصفوفات لرافن  –االختبارات املعرفية العاملية عوامل الذاكرة 

اييس املتوفرة باملعمل مقاييس الشخصية وامليول واالتجاهات لقياس الذكاء، ومن ضمن املق

ومقياس جيلفورد ومقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية  (M.M.P.I مينيسوتا املتعدد األوجه ) كمقياس

ومقاييس مفهوم الذات وتقدير الذات للراشدين واألطفال ومقياس إدارة الذات إضافة ملقاييس التشخيص 

 عن مقاييس التحصيل الدراس ي املقننة، مثل مقاييس اال
ً
كتئاب والعدوانية والغضب والقلق والتطرف، فضال

وطريقة إعدادها وتقنينها، كما يساهم معمل علم النفس في إمداد الباحثات بمختلف األدوات واملقاييس 

 واالستشارات املتعلقة بأدوات وطرق البحث العلمي.

 
ُ
قدم من خالل املعمل وحدة التحليل اإلحصائي حيث سيتوفر باملعمل ومن بين املهام والوظائف التي سوف ت

لتقديم خدمة التحليل اإلحصائي ومساعدة   عدد من أجهزة الكمبيوتر مزودة ببرنامج الحزم اإلحصائية

الطالبات والباحثات على إجراء جميع العمليات اإلحصائية وتحليل العينات واالستبيانات.ويعتبر معمل علم 

لة نوعية لكلية التربية عموما وقسم علم النفس خاصة وذلك لتأثيره الهام في إثراء الجانب التطبيقي النفس نق

وربطه بالجانب النظري لتحقيق التكامل في العملية التعليمة، إضافة ملساهمته الفاعلة في تيسير إجراء 

     األبحاث التربوية والنفسية.
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اجللسات املخصصة ملقابلة احتياجات أعضاء اهليئة التعليمية جبامعة األمرية 
 ننورة بنت عبد الرمح

 مع بداية الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 
ً
ليم عن تطلق عمادة التعلم اإللكتروني والتع  هـ1436/1437تزامنا

هـ نظام الجلسات املخصصة ألعضاء الهيئة 7/4/1437بعد بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم األحد 

؛ وذلك ضمن خطتها التطويرية من أجل رفع مستوى تفعيل أعضاء  Blackboard One-to-One Session التعليمية

 الحتياجاتهم الفردية   Blackboardالهيئة التعليمية لنظام إدارة التعلم اإللكتروني
ً
بهدف تقديم الدعم لهم وفقا

،  Blackboard وبما يتناسب مع مشكالتهم الخاصة التي يواجهونها خالل استخدامهم لنظام إدارة التعلم اإللكتروني

ويقتض ي هذا النظام تقديم العضو طلب جلسة مخصصة له أو مشتركة مع عضوين آخرين )على األكثر( يشاركانه 

سواًء من خالل حضور   Blackboard ات شريطة أن يكون له أو لهم معرفة مبدئية بنظام إدارة التعلمنفس العقب

الجدير بالذكر أن العمادة تطلق كل فصل دورات  الدورات التي تقدمها العمادة أو التفعيل املباشر له أثناء العمل.

جامعة، وال مركزية ألعضاء الهيئة التعليمية تدريبية مركزية ألعضاء الهيئة التعليمية داخل مركز التدريب بال

، وتنتقل في كل فصل إلى  Blackboard والطالبات داخل الكليات؛ وذلك لضمان التفعيل الكلي واملتقن لنظام

 في ذلك كافة املستويات.ويأتي انطالق نظام الجلسات املخصصة 
ً
 لتفعيل األعضاء مراعية

ً
مراحل متقدمة أكثر وفقا

 خالل تفعيله التجريبي منذ بداية العام الدراس ي الحالي  بشكٍل رسمي بعد
ً
 ملحوظا

ً
 . هـ1436/1437أن القى قبوال
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 م  2015 يناير 18-هـ  1437ربيع الثاني  8 اإلثنين

لجنة الوطنية ملكافحة مذكرة تفاهم لدعم العمل الوقائي بني أمانة ال
 املخدرات وجامعة األمرية نورة

 

وقعت أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مذكرة تفاهم لإلسهام في الحد 

العمل  من انتشار تعاطي املخدرات بين أفراد املجتمع، حيث التقت رغبة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، في دعم

الوقائي بمجال مكافحة املخدرات، من خالل املشروع الوطني للوقاية من املخدرات )نبراس(، الذي يركز على الوعي 

استعمال املؤثرات العقلية، وتفعيل الصحي واالجتماعي والثقافي لدى أفراد املجتمع بأضرار املخدرات وتبيان سوء 

  ات على أسس سليمة.سبله كإحدى الركائز األساسية لبناء املجتمع

وتضمنت مذكرة التفاهم العديد من املواد، تمثلت في التعاون بين الطرفين على الوقاية من املخدرات، باإلضافة 

لتقديم الدورات التدريبية للمتخصصات في الجامعة لزيادة فاعلية الخدمات النفسية واالجتماعية، وإجراء 

ز الوقاية من املخدرات، واستكشاف أبعادها والعوامل املرتبطة بها، البحوث والدراسات العلمية املتعلقة بتعزي

واملتغيرات املؤثرة فيها، إضافة إلى تشجيع الهيئة التدريسية وطالبات الدراسات العليا على االهتمام بإجراء 

  الدراسات والبحوث حول قضايا املخدرات.

ئية والتوعوية في البيئة الجامعية، ودعوة منسوبات كما اشتملت املذكرة على التعاون في تنفيذ البرامج الوقا

وطالبات الجامعة لإلسهام في االعمال التطوعية في مجال الوقاية من املخدرات، وإقامة فعاليات ومناشط وندوات 

  ومؤتمرات علمية في مجال الوقاية من املخدرات.

 ب مذكرة خطية متفق عليها من قبل الطرفين.وقد تم االتفاق بين الطرفين على إمكانية تعديل هذه املذكرة بموج

ل اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات أمين عام اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، مساعد مدير عام مكافحة 
َّ
وقد مث

عبد اإلله بن محمد ” نبراس“املخدرات للشؤون الوقائية، رئيس مجلس إدارة املشروع الوطني للوقاية من املخدرات 

ومثل جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وكيل الجامعة الدكتور صالح بن عبدهللا املزعل، بحضور  الشريف،

مستشاري ومدراء اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، وعدد من وكالء ومنسوبي جامعة األميرة نوره، ومندوبي 

  املخدرات. املديرية العامة ملكافحة

عادته بهذا االتفاق، ملا يتضمنه من خطة وأهداف نبيلة تسعى إلى إجراء وقد أعرب الشريف عقب التوقيع عن س

الدراسة والبحوث املتخصصة ودعمها في مجال ظاهرة املخدرات وما يرتبط بها من ظواهر أخرى، وحماية صحة 

  أفراد املجتمع من تعاطي املواد الضارة التي تؤثر على صحتهم وعقولهم.

ع نبراس األساسية تثقيف املجتمع السعودي، وإكسابه املهارات الحياتية كما ذكر الشريف أن رسالة مشرو 
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املناسبة للوقاية من آفة املخدرات، وخلق بيئة خالية من املخدرات، من خالل نشر ثقافة الوقاية عبر وسائل 

التدريبية ووسائل اإلعالم املختلفة، وتوفير املعلومة الصحيحة واملوثقة املستندة إلى اإلحصائيات، وتوظيف البرامج 

 دور 
ً
اإلعالم؛ لتعزيز القيم اإليجابية والتشجيع عليها، باإلضافة إلى التعاون مع جميع املؤسسات والهيئات مثمنا

ومبادرة الشركة السعودية للصناعة االساسية سابك في هذا املشروع الوطني للوقاية من املخدرات؛ لتحقيق نهٍج 

  مع من آفة املخدرات.وطني يحمي أبناءنا وكل فئات املجت

من جانبه أثنى وكيل جامعة األميرة نوره الدكتور صالح بن عبدهللا املزعل على هذه الخطوة نحو شراكة مجتمعية 

( من أفراد 70.000االميرة نورة التي تستوعب أكثر من ) ةنبراس "وجامع“بين املشروع الوطني للوقاية من املخدرات 

  يئة تدريس، ومنسوبين ومنسوبات وشركات مشغلة.املجتمع من طالبات أو أعضاء ه

فيما أكدت وكيلة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية الدكتورة نائله بنت عبدالرحمن الديحان على 

االستفادة من الكليات االجتماعية وإدارة البحوث والدراسات باإلضافة إلى االستفادة من الدراسات والبحوث التي 

طالبات واملتخصصات في مجال االعالم والفنون والدراسات االجتماعية وتوظيف ذلك في املشروع الوطني يقدمها ال

  للوقاية من املخدرات )نبراس(.

الدكتور نزار ” نبراس“كما بين مستشار األمانة العامة والرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للوقاية من املخدرات 

شروع في صرح جامعة األميرة نورة حيث الخبرة واإلمكانيات ، والفئة املستهدفة الصالح، أهمية تطبيق فعاليات امل

  لتكون رائدة في العمل الوقائي بين جامعات اململكة.

على تقديم كل مايمكن تقديمه من مواد اعالمية ، ورسائل توعية ” نبراس“وأكد حرص العاملين في املشروع الوطني 

 لتكون جامعة االميرة نورة شريكا أساسيا في العمل الوقائي باذن هللا. ، وحقائب تدريبية، ودورات متخصصة

لدعمها ومبادرتها املتميزة ولجميع الشركاء وباألخص جامعة ” سابك “وشكر الدكتور الصالح في ختام حديثه شركة 

 االميرة نورة وجامعات اململكة العربية السعودية.
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 م  2015 يناير 20-هـ  7143ربيع الثاني  10 األربعاء

جامعة األمرية نورة تقيم الدورات التدريبية التأهيلية لطالبات التدريب 
 امليداني

ات أقامت كلية اللغات والترجمة بجامعة األميرة نورة متمثلة في مكتب التدريب امليداني دورات تدريبية بعنوان الدور 

والهدف منها تهيئة الطالبات لسوق العمل   هـ7/4/1437التدريبية التأهيلية لطالبات التدريب امليداني يوم األحد 

والتي تستمر ملدة خمسة ايام وقد بدأت مع بداية عودة الطالبات للفصل الدراس ي الثاني من هذه السنة بدورتين 

ن املهارات املهنية التي يحتاجها سوق العمل من املترجم، افتتحها الدكتور خالد محمد أبا الحسن وكانت بعنوا

تحدث عن مهارات التعامل مع سوق العمل وأهم األهداف واآلليات والفرص املتاحة وطريقة التعامل مع سوق 

العمل، عرض خالل هذه الندوة أهم الكتب التي تساعد املترجم على الترجمة الصحيحة واالستفادة من هذه 

عمل مع املؤسسات واملنظمات املتخصصة وتكوين عالقات وبيئات عمل ناجحة وتطويعها إلى صالح الترجمة في ال

املترجم ،كما تطرق إلى مسببات النجاح والفشل في الترجمة ومعرفة أماكن القوة وتعزيزها وأماكن الضعف وتالفيها، 

وفي نهاية الدورة قام بتوزيع األسئلة وناقش تحدي الصعوبات التي سوف تواجه املترجم وتذليلها لتصب في مصلحته 

 ومناقشتهن في ذلك.  على الطالبات

وابتدأت الدورة الثانية مع الدكتورة فاطمة الشهري وكانت بعنوان أخالقيات الترجمة، وبدأت الدورة بالتعريف 

ملهنة الترجمة االلتزام بها. بأخالقيات الترجمة والقيم واملبادئ واملعايير األخالقية التي يجب على املنتمين واملمارسين 

 وقد تطرقت الدورة ألهمية األخالقيات في مهنة الترجمة من عدة جوانب منها ضبط مزاولة املهنة 

اتخاذ القرار في  ومساعدتهم علىبينهم  واملمارسات األخالقية وتعزيز السلوكياتوتوجيه ممارسات املترجمين 

الترجمة  واألمانة فياملبادئ التي طرحت: تحري الدقة  ومن أهم. خالقياتهاوأاملواقف التي قد تتنافى مع مبادئ املهنة 

، التضامن مع زمالء واإلنصاف، العدالة واملوضوعية، الشفافية والخصوصية، الحفاظ على السرية وفي التعامل

مبدأ أخالقي،  العمل. ثم ُعرض على الطالبات مواقف افتراضية تتطلب اتخاذ قرار مستند على واملهنية فياملهنة، 

وذلك لتعريف الطالبات بكيفية تقييم املواقف واتخاذ القرار املناسب بناء على املعايير األخالقية املتعارف عليها في 

مهنة الترجمة. واختتمت الدورة بعرض مواقف حقيقية حدثت للمترجمين بهدف استخالص القرارات التي اتخذها 

القيا، من خالل استحضار املبادئ األخالقية التي تم االلتزام بها أو خرقها في املترجمون في هذه املواقف وتقييمها أخ

هذه املواقف، واقتراح البديل في حال كانت قراراتهم غير مقبولة أخالقيا ونوقش أهم املقترحات لذلك وفي النهاية 

 شكرت د. الشهري الحضور وقامت بتوزيع شهادات الحضور على الطالبات املتواجدات.
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 م  2015 يناير 22-هـ  1437ربيع الثاني  12 الجمعة

احلفل التعريفي للجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية )احلسىن( 
 يف جامعة األمرية نورة
سعود الحفل التعريفي للجمعية العلمية ترعى صاحبة السمو امللكي األميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل 

في قاعة املؤتمرات بمقر   1437/4/17السعودية للدراسات اإلسالمية ) الحسنى( وذلك يوم األربعاء املوافق 

وذلك بحضور معالي مديرة الجامعة د. هدى بنت محمد العميل و  -بإذن هللا -األميرة نورة بنت عبد الرحمن  جامعة

إلى  تهدف الجمعيةبأن  رئيسة الجمعية أ. د. رقية نياز وبينت ية واالجتماعية واألكاديمية.عدد من النخب الثقاف

الدين اإلسالمي ووسطيته وإبراز دور اململكة العربية السعودية الريادي في مجال الدراسات  بسماحة التعريف

الفكرية في مجال الدراسات  ومن الجدير بالذكر أن من أولى اهتمامات الجمعية دراسة املستجدات اإلسالمية.

 لرؤية القيادة  اإلسالمية.
ً
تمكين املرأة  في الرشيدةوجاءت رعاية األميرة حصة بنت سلمان لهذا الحفل امتدادا

 وتحقيق دورها الريادي وكذلك دعم الجمعيات والهيئات العلمية.
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 م  2015 يناير 27-هـ  1437ربيع الثاني  17 األربعاء

كلية علوم احلاسب واملعلومات جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن تعقد 
 شراكة مهنية مع شركة أي ام سي العاملية

تسعى جميع الكليات املهنية ومن بينها الكليات الحاسوبية لرفع مستوى خريجاتها عن طريق عقد شراكات مهنية مع 

ات حاسوبية متخصصة وعليه فإن كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن شرك

 التخصص.قامت بعقد شراكة مهنية مع شركة أي ام س ي العاملية لتدريب طالباتها على أفضل املمارسات املهنية في 

هـ، بحيث 1437-1436الثاني للعام الجامعي وبأذن هللا تعالى سيتم تفعيل هذه الشراكة مع بداية الفصل الدراس ي 

سيتم اختيار الطالبات املتميزات واملتفوقات لدراسة منهج الحوسبة السحابية ومن ثم سيتاح لهم دخول اختبار 

شركة أي ام س ي على مستوى العالم لفرصتين متتاليتين، ووفقا لالتفاقية التي تمت سيكون هذا املقرر واالختبارات 

من إيجابيات  وم لطالبات كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن.ومجانا بدون رس

الجودة والعاملية أنها تؤهل الطالبات للحصول على شهادات مهنية في مجالهن ،وسوف  مع أي ام س ي هذه الشراكة

زيادة الكفاءات واملهارات واملعارف  تتيح الحصول على فرص عمل أفضل لطالباتنا، كما أن هذه الشراكة ستقود إلى

لطالبات كلية علوم الحاسب واملعلومات وتحقيق ما تسعى له الكلية من اعتماد منهي وأكاديمي للمنافسة محلية 

وإقليمية وعاملية، ليس هذا فقط، بل ضمان الجودة و التطوير والتحسين املستمر ملهارات طالباتنا ملا سوف تقدمه 

بالحصول على شهادة عاملية معتمدة   منهج متطور وعالمي معترف به بما يعود على الطالبةالشركة من دورات و 

معترف بها مما يساعد طالباتنا للحصول على فرص وظيفية في جهات عمل متنوعة ومتميزة وعاملية، وهذا بدوره 

 سينعكس على مكانة الكلية والجامعة في املحيط اإلقليمي والعالمي.
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 م  2015 فبراير 1-هـ  1437ربيع الثاني  22 يناإلثن

جامعة األمرية نورة حتتفل بتأسيس أول مجعية علمية نسائية سعودية 
 للدراسات اإلسالمية

السمو األميرات  برعاية صاحبة السمو امللكي األميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز وحضور عدد من صاحبات

ومعالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل ووكيالت الجامعة واملثقفات 

واألكاديميات وسيدات املجتمع ، وذلك في قاعة املؤتمرات باملدينة الجامعية .أقيم مؤخرا الحفل التعريفي للجمعية 

نى " وبدئ الحفل املعد بهذه املناسبة بآيات من القرآن الحكيم ، ثم العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية " الحس

شاهد الجميع الفيلم التعريفي بالجمعية .بعد ذلك ألقت األمير حصة بنت سلمان كلمة عبرت فيها عن سعادتها 

وهي  بتأسيس جمعية " الحسنى " ، وقالت : "إن جمعية الحسنى" منبثقة من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

عنى 
ُ
أّول جمعية علمية شرعية نسائية في اململكة تنال شرف خدمة العلم وتأصيله ونشره في أوساط النساء وت

 يليق باسمها 
ً
 نسائيا

ً
 بحثيا

ً
ات في قضايا املرأة من خالل الفعاليات واألنشطة املختلفة، وتكون منبرا ستَجدَّ

ُ
بدراسة امل

 في ذلك ألن املرأة ا
ٌ
ي ثقة

ّ
لسعودية إذا أرادت فعلت وما أكثر نماذجنا في هذا الشأن ، والوقوف معها في وغايتها، وكل

 -حفظه هللا-مرحلة التأسيس، هو امتداد لعناية خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

وقالت     داف السامية.بتعليم املرأة ودعمها وتمكينها من أداء دورها الريادي في خدمة الوطن ونسائه ، لتحقيق األه

 له ،ألنه سبب وجود اإلنسان على األرض ، 
ً
سموها : إن هللا سبحانه وتعالى ربط اإلسالم باإلحسان وجعله شرطا

 عن مفاهيم الصراع وإن اإلحسان عمل وأخالق لذا توجهت 
ً
لق من أجلها وهي أعمار الكون بعيدا

ُ
والرسالة التي خ

 
ّ
مة والفتاة السعودية ، بأن تغرس في الجيل الجديد إسالم املحبة واإلحسان لنكون الجمعية إلى أن تبدأ باألم املعل

الرائدات في إظهار حقيقة ديننا السمحة عن طريق إعداد باحثاٍت متمّيزاٍت في مجال الدراسات اإلسالمية داخل 

خالل األنشطة املختلفة، مثل:  اململكة وخارجها، ودراسة التحّديات الفكرية التي تواجه األمة وُسُبل التصّدي لها من

ثم ألقت       ترجمة الكتب واألبحاث من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية وغيرها ،داعية للجميع بالتوفيق والسداد .

معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل كلمة بهذه املناسبة رحبت فيها برعاية األميرة حصة بنت سلمان 

ل بمولد الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية )الحسنى( ، مؤكدة أن تأسيس الجمعية ومشاركتها االحتفا

يأتي في سياق اهتمام جامعة األميرة نورة بدعم الدراسات والبحوث العلمية في مختلف مجاالتها ،ومشاركة منها في 

إلى بلوغه، والذي أكدت عليه توجهات مواكبة التحوالت الوطنية نحو تحقيق مجتمع املعرفة الذي تتطلع الدولة 
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الدولة في ملتقى التحول الوطني األخير.وأفادت معاليها إن االعتناء بالدراسات اإلسالمية يأتي في مقدمة اهتمامات 

الجامعة ، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن مكانة املرأة في اإلسالم في صورتها الصحيحة ملواجهة ما يبث من 

لدين اإلسالمي للمرأة وتهميشه لدورها ، كما أن الجامعة تتطلع إلى أن يكون لهذه الجمعية دور ادعاءات عن ازدراء ا

بارز في دعم الدراسات اإلسالمية التي تعمل على توضيح حقيقة الدين اإلسالمي وتكشف للناس ما سطر ضده من 

ها لراعية الحفل ولجميع العاملين األكاذيب التي تصوره دينا يحمي اإلرهاب ويدعم التوحش والهمجية ،موجهة شكر 

بالجمعية .ثم ألقت رئيسة جمعية الحسنى الدكتورة رقية بنت نصر هللا نياز كلمة أوضحت فيها أن فكرة الجمعية 

هـ وتهدف إلى  1436هـ ثم أخذت مسارها النظامي واإلداري  1435/ 1434جاءت بعد ورشة عمل في الجامعة عام 

مي وإبراز دور اململكة الريادي في خدمة الدراسات اإلسالمية وإعداد البحوث التعريف بسماحة الدين اإلسال 

العلمية في العلوم الشرعية ودراسة قضايا املرأة ومعالجتها برؤية معاصرة وتأهيل الطاقات الشبابية وتفعيلها 

خصيص الجمعية لخدمة الدين ورصد املستجدات العلمية والفكرية في الدراسات اإلسالمية .وكشفت نياز عن ت

لغرف صوتية "صوت الحسنى" تشرف عليها مشرفتان لقضايا املرأة املسلمة ، مستعرضة بعض املشاريع التي نفذتها 

مسلم ،محاضرات علمية  200الجمعية منها :تنفيذ رحلة العمرة للمسلمين الجدد مع دروس علمية عن الدين لـ

ت العلمية في مجال الدراسات اإلسالمية وإصدار مجلة علمية امرأة ، إلى جانب إقامة امللتقيا 14أثمرت بإسالم 

محكمة وموقع إلكتروني وعقد لقاء تعليمي بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات خيرية وزيارات تعريفية وتدريب 

املتطوعات ،موجهة الشكر لراعية الحفل وللجامعة في دعم مسيرة العلم والعلماء .إثرها شاهد الجميع األوبريت ) 

تال   رق عزم ( الذي قّدمته الطالبات كلوحٍة فّنية معّبرة جّسد من خاللِه أبجدّية الحّب والوالء واالنتماء للوطن .بي

ذلك عرض موجز ملشاريع الجمعية قدمته كًل من الدكتورة نجالء املبارك والدكتورة منى القاسم أوضحتا من 

  أهداف الجمعية وحققت غاياتها وطموحاتها.خالله املبادرات الطّيبة ومشاريع الجمعية بخطة رسمت 

بعدها شاركت الدكتورة نوال العيد بكلمٍة أبرزت من خاللها أهمية األوقاف الخيرّية ودعمها، مشيرة إلى ضرورة 

واختتم الحفل بتكريم راعية         ثم قصيدة ألقتها الدكتورة أمل الغنيم بعنوان )الحسنى( .االهتمام والعناية بها ، 

افتتحت راعية الحفل  للحفل. ثموتكريم الرعاة الداعمين  املناسبة،حفل بهدية تذكارية من جمعية الحسنى بهذه ال

ومع كل هدف  االستراتيجية،املعرض املصاحب للحفل املتضمن لوحات تعريفية عن أهداف الجمعية ومبادراتها 

كرت املبادرات والبرامج وقدم التعريف بكل هدف مجموعة من أعض
ُ
اء الحسنى وتبادلن مع سموها الطموحات ذ

  الوطن.والرغبة في اإلنجاز لهذه املشاريع العلمية في خدمة بنات 



 

 
214 

 
 م  2015 فبراير 1-هـ  1437ربيع الثاني  22 اإلثنين

اركة عاملات جامعة األمرية نورة تنظم امللتقى العلمي للنشر املتميز.. مبش
 وعلماء سعوديني حمليني

تسعى جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للتعريف بتوجهاتها في النشر العلمي املتميز من خالل إقامتها للملتقى 

العلمي الثاني بعنوان التميز في النشر العلمي، برعاية معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، بمشاركة 

اء من مختلف الجامعات املحلية، وتنظمه وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة عاملات وعلم

ومعرض. بعمادة البحث العلمي، يقام صباح غد االثنين ويستمر إلى الثالثاء، حيث يرافق امللتقى ورش عمل علمية 

لعاملية في مجال النشر العلمي املتميز، مع عرض امللتقى إلى االطالع على التجارب الرائدة املحلية واإلقليمية وا فويهد

مؤتمر صحافي نظمته إدارة اإلعالم  يالعاملية. وفتجارب الباحثات في نشر مشاريعهن البحثية املدعومة في املجاالت 

في الجامعة بإشراف الدكتورة الجوهرة الصقيه، أشارت وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة 

الوهيبي إلى سعي الجامعة لتنظيم هذا امللتقى إليمان قيادة الجامعة بالتصنيفات العلمية ضمن خطة  هدى

الجامعة لتطوير نهوض النشر العلمي املتميز، من خالل التوعية بطرق النشر العلمي في املجاالت العلمية والعاملية. 

رة أماني الحصان إلى استقطاب قيادات البحث فيما لفتت وكيلة البحث العلمي لشؤون الجودة والتطوير الدكتو 

العلمي في الجامعات املحلية، مؤكدة تركيز امللتقى على النتائج التي سيصلون إليها بعد امللتقى لتطوير وارتقاء طرق 

نشر البحث العلمي، مع وضع ضوابط وشروط لدعم األبحاث العلمية املتميزة لنشرها.من جانب آخر، تناقش 

)توجيه دعم املشاريع البحثية نحو النشر العالمي املصنف( من خالل عميد البحث العلمي بجامعة  محاور امللتقى

تبوك سابقا الدكتور فهد اللهيبي إلى جانب استعراض مدير مركز التميز البحثي في تطوير العلوم والرياضيات 

ات في دعم املشاريع البحثية(، ويحدد بجامعة امللك سعود لـ )تجربة مركز التميز البحثي لتطوير العلوم والرياضي

أستاذ املخ وجراحة األعصاب بجامعة امللك سعود الدكتور إبراهيم العريني )خطوات النشر في املجالت العلمية(، 

فيما سيركز أستاذ امليكروبيولوجي بجامعة امللك سعود الدكتور وائل حزين على )تأهيل املجالت العلمية الصادرة 

لى العاملية(، ويلقي رئيس هيئة تحرير مجلة الدراسات اإلسالمية بجامعة امللك سعود )رؤية تطويرية باللغة العربية إ

للمجالت العلمية املحكمة في العلوم الشرعية(، ويتحدث عميد البحث العلمي بجامعة امللك سعود الدكتور رشود 
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على تجربة جامعة امللك سعود( إلى جانب الخريف حول )النشر العلمي املتميز في الجامعات السعودية مع إطاللة 

استعراض عميد البحث العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الدكتور عبدالرحمن املقبل لـ )تجربة 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في النشر العلمي املتميز(، فيما يستشرف عميد الدراسات العليا في جامعة 

الدكتور محمد آل الشيخ )الواقع والنظرة املستقبلية لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن امللك سعود سابقا 

تجربتها في النشر العلمي املتميز(، مع تناول كال من مديرة مركز بحوث كلية العلوم الدكتورة منيرة العبدان لـ )الواقع 

بدالرحمن( بمشاركة أستاذ الكيمياء العضوية والنظرة إلى املستقبل للنشر العلمي في جامعة األميرة نورة بنت ع

الدكتورة سهام العيس ى وأستاذ الرياضيات البحتة املشارك الدكتورة سناء زارع، كما يلقي أستاذ الطفولة املبكرة 

والتربية االبتدائية املشارك بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتور رمزي هارون الضوء على )ما بعد ملتقى 

ز في النشر العلمي من تطلعات وتوصيات(.كما سيجري ثالث علماء سجال حواري حول أخالقيات البحث التمي

العلمي، بين كال من: وكيلة جامعة األميرة نورة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف، وأستاذ املخ وجراحة 

اث العلوم الصحية بجامعة األميرة األعصاب بجامعة امللك سعود الدكتور إبراهيم العريني، مع مستشار مركز أبح

نورة إدوارد دي فول.إلى ذلك، تعتمد رؤية عمادة البحث العلمي في جامعة على الريادة في البحث العلمي لخدمة 

اإلنسان محليا ودوليا، فيما تحمل رسالة توفير البيئة املعرفية والتقنية واملحفزة لإلبداع والتميز واالبتكار من 

ادية لتحقيق الريادة في البحث العلمي بما يسهم في بناء االقتصاد املعرفي ويخدم اإلنسان. علما إمكانات بشرية وم

سنوات عددا من البرامج البحثية، هي: )دعم املشاريع البحثية، دعم تأليف  3أن عمادة البحث العلمي أطلقت قبل 

دعم النشر العلمي(، كما أنشأت العمادة الكتب، دعم الترجمة، دعم الباحثات الناشئات، دعم رائدات املستقبل و 

مراكز بحثية في كليات الجامعة املختلفة، كما استحدثت إدارة للملكية الفكرية، مع تنظيم أنشطة علمية لنشر  8

الوعي وتحفيز األعضاء )شملت محاضرات وورش عمل ولقاءات علمية(، كذلك تم تحديث األولويات البحثية، إلى 

قواعد تمويل املشاريع البحثية والنشر العلمي، مع وضع الئحة ألخالقيات البحث العلمي.في جانب تطوير إجراءات و 

الوقت الذي نفذت العمادة مرحلة من خطتها للبحث العلمي من خالل: اعتماد الالئحة األخالقية وتسجيل براءة 

تكنولوجي باستضافة  ية والبيونانواختراع وعقد اللقاء الحالي للنشر العلمي، وعقد لقاء علمي عن البيولوجيا الجزئ

لروف هوتشيون من جامعة ليفربول، وعقد ورشتي عمل لوكيالت الدراسات العليا والبحث العلمي ملناقشة 

.ويجري حاليا العمل على تنفيذ مرحلة  تحديات وخطط البحث العلمي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

ات الناشئات، ومبادرات البحث العلمي، وتحديث األولويات البحثية، أخرى من الخطة عبر: دعم برنامج الباحث
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وتنويع مصادر التمويل الخارجي، ومبادرة املجموعات البحثية، ومكافآت التميز البحثي، ودعم الترجمة، ومشروع 

راكز بحوث في عدد إنشاء إدارة امللكية الفكرية وبراءات االختراع، وافتتاح م Elsevierواالنضمام لـ ISI دعم النشر في

 من الكليات الصحية لكل من كلية الطب البشري وطب األسنان والصحة والصيدلة. 
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 معيدة جبامعة األمرية نورة تفوز بأفضل ورقة حبث علمي
بكلية علوم الحاسب واملعلومات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن   صلت املعيدة في قسم علوم الحاسبح

 األستاذة هديل محمد العتيق ،على جائزة أفضل ورقة بحث علمي مقدمة في مؤتمر: 

(International Conference and Exhibition on Computer Arts and Digital Media والذي عقد) في مدينة

املؤتمر لخلق بيئة الستكشاف مدى التقدم بين فنون  ، ويهدف2016يناير  11-10كواالملبور بماليزيا ، بتاريخ 

الحاسب والوسائط الرقمية مع الحاسب اآللي والتقنية وكذلك تشجيع املهتمين من خالل الحضور في املجاالت 

 لعتيق تحت عنوان: املعاصرة، وقد كانت ورقة البحث العلمي الذي قدمتها ا

Enhancing the Segmentation of Arabic Characters Using Baseline  

Information قد تناولت كيفية تحسين اقتطاع االحرف العربية باستخدام معلومات خط األساس، و لقيت ورقة)

 ل البحث العلمي املقدمة استحسان لجنة التحكيم مما أهلها للفوز بجائزة أفضل ورقة خال

عن سعادتها بهذا اإلنجاز املشرف وعن شكرها إلدارة الجامعة والتي دائما ما تدعم مشاركة  وأعربت العتيقاملؤتمر. 

 العاملية.في مثل هذه املؤتمرات  أعضاءها
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 لف طالبة من طب أسنان جامعة نورة يشاركن مبلتقى القصيمأ

 طالبات يف كلية العلوم يفزن جبوائز حبثية يف لقاء الطالبات3و
طالبات في كلية طب األسنان بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في امللتقى العلمي الثامن لطالبات طب  6شاركت 

من طالبات طب األسنان من مختلف كليات  1000كثيف شمل األسنان في جامعة القصيم ضمن حضور طالبي 

 من عدة دول بمختلف تخصصات طب األسنان، قدموا من  16األسنان إلى جانب 
ً
جامعة حكومية  16متحدثا

العلمي  طالبات في كلية العلوم بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  3وأهلية. ويأتي ذلك في الوقت الذي فازت 

عرض وبحثين خالل لقاء لطالبات كلية العلوم واملشاركات في املؤتمر الطالبي.فيما جسدت طالبات بجوائز مقابل 

كلية طب األسنان بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن )فاطمة العيط، يارا الرميح، لمى اللحيمي، سوزان 

ية الكشف عن تسوس الزهراني، نوف آل فراج وسارة البلوي( بعرض ملصق علمي عن حول )مقارنة في عمل

األسنان(، ويأتي ذلك على خلفية استهداف امللتقى لكافة طلبة طب األسنان في مناطق اململكة العربية السعودية من 

ظم املؤتمر بجهد طالبي فقط يدعمهم في ذلك عميد 
ُ
مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وأطباء االمتياز. حيث ن

محمد بن عبدهللا املحيميد. وشارك طالبات طب األسنان في ورش عمل علمية  كلية طب األسنان بالقصيم الدكتور 

واجتماعية، فيما جمعت جامعة القصيم مع اإلثراء العلمي للملتقى، إثراء معرفي بتراث القصيم من خالل جولة 

يها.وإلى داخل الحرم نفذتها للوفود الزائرة بإطالعها على أبرز املعالم التراثية والريفية ملدينة القصيم للتعرف عل

الجامعي، شاركت حاضرات )لقاء طالبات كلية العلوم واملشاركات في املؤتمر الطالبي( في اختيار أفضل عرض 

تقديمي للطالبات املشاركات عبر التصويت اإللكتروني، ونالت جائزته طالبة قسم الكيمياء حسناء الهاجري. حيث 

بي بكلية العلوم الدكتورة موض ي العتيبي مشاركة الطالبات في امللتقى جاء ذلك بعدما لفتت منسقة املؤتمر الطال

الطالبي السابع إلى تقديم العديد من املشاركات العلمية املتنوعة من جميع األقسام التعليمية وانتقاء بعض 

ضحة أن الطالبات املشاركات البحثية عبر لجان التحكيم في األقسام التعليمية لتدخل املنافسة في اللقاء الثاني، مو 

خضعن لبعض الدورات التدريبية في اإللقاء وتقديم العروض التقديمية املصاحبة لألبحاث، بحضور لجنة 

التحكيم )املكونة من دكتورة هدى الحميدان ودكتورة سمر الجزار و دكتورة منار القضاة(، وكان اللقاء قد ابتدأ 

الدراسات العليا، تالها مشاركات طالبات البكالوريوس في ذات باملشاركات في محور األبحاث العلمية من طالبات 

http://roaanews.org/archives/48265
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محور االبتكار وريادة األعمال ومحور الخدمة املجتمعية، حيث حصلت طالبة األحياء تماضر  املحور إلى جانب 

ميدة وطالبة األحياء فدوى فهد بن باز على املركز الثاني. في الوقت الذي لفتت ع محمد الشايع على املركز األول 

 
َ
الكلية الدكتورة أريج الغرير إلى دالالت اهتمام والة األمر حفظهم هللا بالتعليم في اململكة العربية السعودية وحث

املسئولين بوزارة التعليم لالرتقاء بمستوى البحث العلمي في الجامعات السعودية، مشيرة إلى تبني جامعة األميرة 

مرات الطالبية على مستوى الجامعة لقيادة الطالبات إلى اإلبداع واالبتكار، نورة بنت عبدالرحمن لفكرة إقامة املؤت

كما أكدت الغرير حرص كلية العلوم على التنافس في هذا املجال عبر إطالقها فعاليات ملتقى )طريقك نحو 

ة بيئة جامعية اإلبداع(، وقالت الغرير أنها "تعتز بمشاركة الطالبات، حيث أن الهدف الرئيس من هذا اللقاء تهيئ

 بحثية مناسبة للطالبات لإلسهام في دعمهن وتنمية قدراتهن البحثية وفق أسس سليمة في مختلف التخصصات". 
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 م  2015 فبراير 4-هـ  1437ربيع الثاني  25 الخميس

ات أمريكية للتميز يف الربامج شراكات مع جامع 3كلية اجملتمع تعقد 

 واملخرجات األكادميية

سعت كلية املجتمع بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى عقد شراكة خارجية مع جامعة هيوستن و جامعة 

جانب توقيعها عقد مع كلية فالنسيا بوالية فلوريدا بالواليات املتحدة األمريكية )التي احتلت مؤخرا  فالنسيا إلي

كلية مجتمع في الواليات املتحدة(. ويأتي ذلك ضمن توجه الجامعة لعقد شراكات مع  1200ركز الرابع بين امل

الدراسية والتميز في البرامج واملخرجات  والخطط املناهج  مجال بناءجامعات عاملية عريقة لها باع طويل في 

يات املجتمع في اململكة العربية السعودية، في األكاديمية، حيث تستهدف كلية املجتمع أن تكون نموذجا متميزا لكل

طالبة. وتشير عميدة كلية املجتمع الدكتورة نورة القضيب إلى أن  3000ما يقارب  الوقت الذي تخدم الكلية اآلن

الطموحة إلى تحقيق أهداف بعيدة املدى، ورفع مستوى تعليم  االستراتيجيةالكلية تهدف أيضا من خالل خططها 

 والتطوير ودفع عجلةر أفضل الفرص الوظيفية لها وفتح مجاالت جديدة للعمل أمامها لتشارك في البناء املرأة لتوفي

التنمية في الوطن، مؤكدة تطلع الكلية إلى تضافر الجهود من الجميع في دعم املساعي الرامية إلى تحقيق تطلعات 

في سوق  وتنافس بمخرجاتهاور مجتمعي متميز املجتمع ليكون لها د وإدارة كليةقيادة الوطن بالعمل على تأسيس 

هـ تم تأسيس كلية املجتمع في جامعة األميرة نورة بنت  1433ذلك، تأسست كلية املجتمع في عام  ىالعمل. إل

عبدالرحمن ، و تقدم الكلية مجموعة من البرامج األكاديمية في قسميها قسم العلوم اإلدارية ، و قسم الحاسب اآللي 

لومات ، و تكون مدة الدراسة للحصول على درجة الدبلوم سنتان . كما تم إبرام العقد الثاني مع كلية و تقنية املع

 للتعليم العالي في دورته الخامسة" في  واملؤتمر الدوليفالنسيا أثناء انعقاد " املعرض 

تمع: برنامج تقنية املعلومات األكاديميين الجديدين لكلية املج واملعارض للبرنامجينمركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

 1437 – 1436البرامج الجديدة في الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي    وافتتاح  وتم اعتماد وبرنامج املحاسبة.

)إدارة األعمال، إدارة املكاتب، التسويق واملبيعات،  العلوم اإلداريةقسم  :املسارات اآلتيةالكلية  هـ. وتتضمن أقسام

)البرمجة، تصميم الويب، تقنية املعلومات(. وُيشار إلى أنه في املستوى  وتقنية املعلوماتقسم الحاسب  املحاسبة(،

الرابع يتاح للطالبة التعرض للخبرة العملية و ذلك من خالل مقرر التدريب التعاوني الذي يمكن الطالبة من تطبيق 

ساعة من التدريب العملي خالل فصل دراس ي  260 ما تعلمته من مهارات و معارف في الكلية وتغطي فترة التدريب

باملشرفة األكاديمية في الكلية  خاللها الطالبات  تمتد فترته إلى خمسة عشر أسبوع ، وتشمل ساعة أسبوعيا تلتقي 

http://roaanews.org/archives/48414
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املتعلقة بالبرنامج  على برنامج التدريب ملناقشة ما تم تعلمه و تنفيذه في جهة التدريب وتقديم التقارير الدورية 

دراسة مقرر املشاريع التعاونية الذي يشجع الطالبات على ريادة األعمال من خالل إعداد  لتدريبي ، أو يتاح للطالبة ا

توسيع مدارك  تسعى إلىتقارير لكلية املجتمع أنها  راألعمال. وتشيمشاريع متكاملة و مراعية املعايير املتبعة في ريادة 

، وتعودهم على املشاركة االجتماعية، ومنحهم والعمليةالخبرات العلمية وزيادة  ،على املعارف الطالبات للحصول 

الذي يقوم  خالل إنشاء نادي مشروعي الصغير وذلك منالفرصة ملزاولة األنشطة املتوافقة مع ميولهم ومواهبهم 

يبية الالزمة التدر  وإعطائهم الدوراتالالتي لديهن فكرة مشروع،  ودعم الطالباتبدوره في احتضان تلك املواهب، 

 .للبدء في مرحلة العمل، ودعمهم للمشاركة بجميع فعاليات الجامعة من خالل األنشطة الطالبية بالكلية
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 م  2015 فبراير 7-هـ  1437ربيع الثاني  28 األحد

ا لنادي اللغة العربية لغري جامعة األمرية نورة تدشن موقعا إلكرتوني
 الناطقات بالعربية

دشنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن موقع نادي للغة العربية )باسم: نادي العربية.. نحو كفاية لغوية 

ؤون التعليمية دكتورة نادرة ، حيث نفذت عملية التدشين وكيلة الجامعة للش/http://www.tarclub.netعربية(

املعجل، خالل تنظيم معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها ملتقى )العربية عاملنا( األسبوع املاض ي، حيث 

ُعرض فيلم يحكي قصة طالبة منذ قدومها إلى اململكة العربية السعودية وحتى هذه اللحظة وتأثير تعلمها للغة 

استهدف امللتقى إبراز التآلف بين اللغة العربية وغيرها من العلوم والتأكيد  لكريم.وفيما العربية على فهمها للقرآن ا

على مواكبة العربية ملستجدات املعارف في األلفية الثالثة، أكدت املسؤوالت في معهد تعليم اللغة العربية لغير 

ن بغيرها من خالل تدريبهم على مهارتي الناطقات خدمة مشروع النادي اإللكتروني ملتعلمي اللغة العربية الناطقي

فهم املسموع واملقروء في وقت محدد ومن خالل عدة جوالت متدرجة من حيث املستوى اللغوي. فتم إنشاء هذا 

املشروع لحاجة متعلمي اللغة العربية ملثل هذه املواد التعليمية التي تعزز التعلم الذاتي والتي تكاد أن تنعدم في 

سس هذا املشروع من قبل فريق من أعضاء معهد تعليم اللغة حقل تعليم اللغة 
ُ
العربية للناطقين بغيرها. حيث أ

سم العمل إلى فريقين: فريق  وكلية املجتمعالعربية للناطقات بغيرها 
ُ
في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، وقد ق

هم املسموع واآلخر مسؤول عن لغوي والذي ينقسم بدوره إلى فريقين فرعيين أحدهما مسؤول عن محتوى ف

محتوى فهم املقروء، وفريق تقني مهمته تصميم وبرمجة املوقع. و قد تم تجربة املحتوى اللغوي على طالبات 

املستوى األول والثاني في معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها ومن ثم ُحكم العمل من قبل محكمين 

دة معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها الدكتورة نوال بنت متخصصين لضمان جودته.فيما أبرزت عمي

مؤكدة ضرورة اعتزاز أبناء اللغة العربية  .سليمان الثنيان مالمح قدرة اللغة العربية على استيعاب العلوم املختلفة

نادي العربية.من جانب بها وذلك بالعطاء والعمل و أشارت إلى مبادرات املعهد: املدينة العربية االفتراضية، وموقع 

آخر، افتتح معرض الخط املصاحب للملتقى، وستالحظ املتجولة في املعرض لوحات الخط العربي ملجموعة من 

طالبات املعهد من جنسيات مختلفة، إلى جانب افتتاح أركان الجهات املشاركة في املعرض الذي ضم مجموعة من 

إلى برامج إلكترونية متنوعة تخدم متعلمي اللغة العربية لغة ثانية، اإلصدارات التي تخدم اللغة العربية باإلضافة 

حيث شملت الجهات املشاركة: معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة األميرة نورة ، معهد اللغويات 

مجموعة إيوان  العربية في جامعة امللك سعود، معهد تعليم العربية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،

البحثية، مركز امللك عبدهللا الدولي لخدمة اللغة العربية، مكتب التربية لدول الخليج العربي، مؤسسة العربية 

للجميع ومؤسسة املناهج العاملية(.كما تضمن امللتقى ندوة ناقش خاللها علماء وعاملات باللغة العربية عالقة اللغة 

الناحية التقنية لفتت املحاضرة في معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها  العربية مع التقنية والتربية، ومن

بجامعة األميرة نورة منار باعباد إلى أن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من املجاالت الحديثة التي القت انتشارا 

قين بها إلى كثير من املصادر واملواد واسعا في العالم أجمع، مؤكدة حاجة مجال تعليم اللغة العربية لغير الناط

مشيرة إلى دراسات كثيرة توضح مدى فاعلية التقنية في  التعليمية التي تعزز تعليم وتعلم اللغة العربية في العالم، 

تعليم وتعلم اللغة وأثرها على تطوير لغة املتعلم. واستعرضت املعيدة في معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها 

http://roaanews.org/archives/48858
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معة األميرة نورة فاطمة القرني مشروع نادي العربية في جانب فهم املقروء باللغة العربية، وتحدثت األستاذ بجا

املشارك في قسم تقنية املعلومات جامعة امللك سعود الدكتورة هند الخليفة التطبيقات اإللكترونية في مجال 

يواجهها متعلمو اللغة العربية بعد إنهاء املرحلة األولى تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مبرزة الصعوبات التي 

من تعلم القراءة والكتابة للنصوص العربية بتحليل وفهم هذه النصوص، موضحة أن حل الصعوبة بواسطة 

استخدام أسلوب ترميز النص باأللوان. فيما ناقش أستاذ اللغويات املساعد في معهد تعليم اللغة العربية بجامعة 

حمد بن سعود اإلسالمية الدكتور عبدهللا بن يحيى الفيفي التطورات التقنية الحديثة في مجال تعليم اإلمام م

العربية للناطقين بغيرها وأدوات بناء املعاجم ملتعلمي اللغة.وفيما يتعلق بمحور عالقة العربية بالتربية، لفت أستاذ 

عبدهللا الشثري إلى أهمية الكتاب كأحد أركان العملية اللغة العربية كلية امللك خالد بالرياض الدكتور صالح بن 

التعليمية للغة العربية، وقال "إّن أهل التربية يوصون بالعناية بإعداده، مما يجعـل حاجتنا إلى كتب لتعليم اللغة 

في كلية العربية للناطقين بغيرها حاجـة ضرورية وملحـة". وأبرزت األستاذ املساعد في قسم املناهج وطرق التدريس 

 
ً
التربية جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة ميرفت بنت عبدهللا بابعير تنوع طرق التدريس الحديثة تبعا

لتغير النظرة إلي طبيعة عملية التعليم، مشيرة إلى تنمية املشروع لعدد من املفاهيم واألخالقيات واملهارات للطالبات 

ابة والتأليف والتحدث مما حقق النتائج املرجوة بدون شعور الطالبة بأنها حققت بتنوع الطرق من القراءة إلى الكت

الهدف األساس ي من املشروع.إلى ذلك، تم رفع برقية شكر وعرفان ملقام خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن 

تثمار التقنية في تبني عبدالعزيز آل سعود و حكومته الرشيدة لعنايتهم بخدمة اللغة العربية محليا و دوليا، اس

مشروع عالمي يهدف إلى إنشاء اختبار لقياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية لدى الناطقين بغير العربية ويعتمد 

الحد األدنى لهذا االختبار ليكون مطلبا للتسجيل في برامج البكالوريوس أو الدراسات العليا املقدمة باللغة العربية 

، تكوين لجنة دائمة لتطوير موقع نادي العربية وذلك لتحديث املحتوى بشكل مستمر وأن في الجامعات العربية

يغطي كافة مهارات اللغة وعناصرها لجميع املستويات،ونشر املوقع على الشبكات االجتماعية املختلفة، وتصميم 

لعربية على ضرورة االستعانة تطبيق له على األجهزة الذكية، حث أعضاء الهيئة التعليمية في معاهد تعليم اللغة ا

بتطبيقات إلكترونية متنوعة داعمة و إثرائية تنسجم مع الحاجات التعليمية ملتعلمي اللغة العربية النطاقين بغيرها 

ملا لذلك من تيسير عمليات التعلم و إثرائها، دعم وتمويل مشروعات وتطبيقات تعليم اللغة العربية للناطقين 

للناطقات بغيرها من استخدام تطبيق ملون النصوص الحاسوبي  عهد تعليم اللغة العربية بغيرها، تمكين طالبات م

ملا له من أهمية في زيادة فهم النصوص العربية و سرعة تحليلها، أن تتبنى جامعة األميرة نورة مشروعا مشتركا بين 

يتم عقد شراكة داخلية بينهما  معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها و كلية الحاسب و املعلومات بحيث

لتصميم برامج حاسوبية، وتطوير تطبيقات إلكترونية تخدم تعليم اللغة العربية وتلبي متطلبات املتعلمات 

الناطقات بغير العربية، دعوة الباحثين و الباحثات إلى استثمار التقنية في مجال البحث العلمي لبناء املعاجم 

ملتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها وفق أحدث التطورات الحديثة،  الحديثة بهدف صناعة معجم حديث

إنشاء مدونة تعليمية ملتعلمات اللغة العربية الناطقات بغيرها بمعهد تعليم اللغة العربية بجامعة األميرة نورة بنت 

تعليم اللغة العربية  عبدالرحمن، دعوة املتخصصين في علم اللغة التطبيقي لوضع معايير لتأليف ولتقويم كتب

الناطقين بغيرها واالتفاق عليها، ضرورة تقويم كتب تعليم اللغة العربية و تحليلها و ذلك لتطويرها و تحديث 

 محتواها وتصحيح جوانب القصور فيها.
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 م  2015 يناير 12-هـ  1437ربيع الثاني  2 الثالثاء   

جامعة األمرية نورة تطلق برنامج لإلقراء يؤهل طالباتها تعليم القرآن 
 الكريم

، وبالتعاوِن 
ْ
عِم األكاِديمِي والخدماِت الطالبية  بوكالِة الجامعِة للدَّ

ً
تنفذ جامعة ّ األميرِة نورِة بنِت عبِد الرحمِن ُمَمثلة

عيِة العلميِة السعوديِة للقرآِن الكريِم وعلوِمِه )تبيان(، برنامًجا مميًزا مَع قسِم القراءاِت القرآنيِة في الجامعِة، والجم

ِقيمها الجامعِة في سكِن الطالباِت. ا"، امتدادً نوعًيا بعنوان "اإلقراء 
ُ
و يعد البرنامج  لدوراِت التالوِة والحفِظ التي ت

 بإشراِف كوادَر من أوائِل برامِج اإلقراِء في الجامعاِت السعوديِة املوجهِة للطالبا
ٌ
 علمية

ٌ
ٍت، وتنفذُه جهاٌت أكاديمية

ا مْن ألهميِة تعليِم القرآِن الكريِم والعنايِة بضْبِطِه، وحفظْه إحياِء ُسنِة أخِذ  نسائيٍة متخصصة
ً
ويأتي البرنامج إدراك

 
ْ
ف

َ
 عن َسل

ً
فا

َ
ل
َ
ة الجامعة الدكتورة هدى وذلك بتوجيه ودعم من معالي مدير   القرآِن بالتلقي مَن املشايِخ الضابطيَن خ

؛ للحصوِل على إجازاٍت قرآنيٍة مسندٍة إلى   برنامُج )اإلقراِء( إلى: تدريُب الطالباِت، وتأِهيِلهنَّ
ُ
العميل .يهدف

،  r ،تمكيُن الطالباِت املتميزاِت في حفِظ القرآِن الكريِم وضبطِه، من الحصوِل على اإلجازِة والسنِد إلى النبي r الرسوِل 

 بذلك ،إعداُد وتأهيُل طالباِت الجامعِة لإلقراِء في داخِل الجامعِة أو خارِجها ، ومنحها 
ً
 معتمدة

ً
 مصدقة

ً
شهادة

 لإلجازِة، وممارسِة تعليِم القرآِن الكريِم، بعَد ُحُصوِلها على 
ُ
 تتأهُل الطالبة

ُ
 بالجانِب التطبيقِي العملِي، بحيث

ُ
العناية

لتعاوِن بيَن الجامعِة، والجهاِت العلميِة املتخصصِة في مجاِل تعليِم القرآِن الكريِم ، َمدُّ ُجسوِر ا r السنِد إلى النبي

 الضوِء على ُجُهوِد الجامعِة في مجاِل خدمِة القرآِن الكريِم، )وإقرائه(يشار إلى أن الجامعة 
ُ
وإقراِئْه. فضال عن تسليط

ثمانية مجاالت مختلفة منها الدينية والثقافية سلسلة من الدورات التدريبية الهادفة لطالبات في   نظمت مؤخرا

،ضمن أنشطة السكن الجامعي   طالبة من مختلف املستويات الدراسية 200وتطوير الذات ، استفادت منها نحو 

الهادفة الى تنمية مهارات الطالبات املقيمات في سكن الجامعة، وذلك عن طريق تقديم برامج تدريبية مختلفة 

 إلكسابهن املعارف 
ً
واملهارات، ورفع الوعي لهن في كافة املجاالت؛ مما يساهم في صقل شخصية الطالبات: مهاريا

 تقديم الترفيه املوّجه بتوفير أجواء مفيدة ومميزة لهن
ً
 .  وعلمًيا، وأيضا
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عمادة التعلم االلكرتوني والتعليم عن بعد جبامعة نورة تعتزم إطالق 
 لضمان جودة املقررات والعناصر التعليمية اإللكرتونية QMشهادة 

 لإلحصائيات العاملية في مجال املمارسات األكاديمية لتطبيق معايير جودة املقررات تعد
ً
 Qualityمنظمة ) وفقا

Mattersاإللكترونية املقرراترائد عاملًيا ألدوات وعمليات ضمان جودة ( هي املزود ال، ( حيث تستند معاييرQM )

. لذا تستعد عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن 
ً
على أفضل املمارسات ونتائج البحوث ويتم تحديثها دوريا

لتدريب أعضاء الهيئة   ادمأولية خطتها التدريبية للفصل الق وتضع في   QMشهادة تطبيق معايير  إلطالق بعد

سعي جامعة األميرة نورة بنت  انطالقا من التعليمية على املتطلبات الالزمة للحصول على تلك الشهادة، ويأتي ذلك 

االرتقاء بممارسات التعلم اإللكتروني وتعزيز  عبدالرحمن ممثلة بعمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد إلى

( بمقررات إلكترونية متوافقة مع معايير الجودة العاملية؛ لتحقق Blackboardكتروني )نظام إدارة التعلم اإلل

( Quality Mattersفي برنامج ) تجدد اشتراكها السنوي   الجدير بالذكر أن العمادة املخرجات التعليمية املرجوة.

 خدمات أساسية:  لضمان جودة املقررات والعناصر التعليمية اإللكترونية.حيث يتضمن االشتراك ثالث

 لجودة املقررات اإللكترونية.  QM املقياس: االستفادة املطلقة من مقياس         

 وإعداد مراجعين داخليين.  املراجعة: االستفادة من املراجعة العاملية للمقررات         

 الهيئة التعليمية.  التطوير املنهي: التنمية املهنية ألعضاء         

  http://elc.edu.sa/?q=content/888 من خالل  QM على مقياس ويمكن الحصول 
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 الرتبية يف جامعة األمرية نورة تأسيس معمل علم النفس بكلية
صمم برنامج علم النفس بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن على أساس معرفي قوي في العلوم واآلداب وأن يكون 

 لهذا كانت الحاجة ُملحة إلى إنشاء معمل علم النفس بكلية التربية، حيث يعتبر معمل 
ً
ذا طبيعة تطبيقية، ووفقا

 في إعداد الطالبات في مجال التربية وعلم النفس، وذلك من خالل توفير بيئة مناسبة علم النفس مكونا رئي
ً
سا

للتدريب العملي على االختبارات واملقاييس في مختلف مجاالت علم النفس وفروعه، وربطها باملحتوى النظري 

وغيرها من مقررات برنامج ملقررات علم النفس اإلرشادي وعلم نفس النمو وعلم النفس التربوي والقياس والتقويم 

من إدارة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بأهمية دعم وتعزيز جودة البرامج األكاديمية  النفس. وإيماناعلم 

هـ بإشراف سعادة الدكتورة أمل بنت عبد الرحمن 1436/ 1435فقد تم البدء في تأسيس املعمل في العام الجامعي 

هـ وسيتاح استخدام 1437/  1436ه في الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي الشهري وتم االنتهاء من تأسيس

هـ 1437/  1436املعمل ألعضاء هيئة التدريس والباحثات والطالبات في الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي 

لنفسية، كمقاييس ويضم معمل علم النفس بكلية التربية مجموعة كبيرة من االختبارات واملقاييس ا بإذن هللا.

القدرات املعرفية والذكاء ومن ضمنها على سبيل املثال ال الحصر مقياس الذكاء لستانفورد بينية ومقياس وكسلر 

مدى الذاكرة  –لذكاء الراشدين واألطفال ومقاييس الذاكرة كبطارية االختبارات املعرفية العاملية عوامل الذاكرة 

ت لرافن لقياس الذكاء، ومن ضمن املقاييس املتوفرة باملعمل مقاييس والذاكرة البصرية واختبار املصفوفا

ومقياس جيلفورد ومقياس العوامل  (M.M.P.I مينيسوتا املتعدد األوجه ) الشخصية وامليول واالتجاهات كمقياس

افة الخمسة الكبرى للشخصية ومقاييس مفهوم الذات وتقدير الذات للراشدين واألطفال ومقياس إدارة الذات إض

 عن مقاييس التحصيل 
ً
ملقاييس التشخيص مثل مقاييس االكتئاب والعدوانية والغضب والقلق والتطرف، فضال

الدراس ي املقننة، وطريقة إعدادها وتقنينها، كما يساهم معمل علم النفس في إمداد الباحثات بمختلف األدوات 

قدم من خالل  نمالعلمي. و واملقاييس واالستشارات املتعلقة بأدوات وطرق البحث 
ُ
بين املهام والوظائف التي سوف ت

املعمل وحدة التحليل اإلحصائي حيث سيتوفر باملعمل عدد من أجهزة الكمبيوتر مزودة ببرنامج الحزم 

خدمة التحليل اإلحصائي ومساعدة الطالبات والباحثات على إجراء جميع العمليات اإلحصائية  لتقديم اإلحصائية

معمل علم النفس نقلة نوعية لكلية التربية عموما وقسم علم النفس خاصة  رستبيانات. ويعتبواال وتحليل العينات 

وذلك لتأثيره الهام في إثراء الجانب التطبيقي وربطه بالجانب النظري لتحقيق التكامل في العملية التعليمة، إضافة 

     ملساهمته الفاعلة في تيسير إجراء األبحاث التربوية والنفسية.
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اجللسات املخصصة ملقابلة احتياجات أعضاء اهليئة التعليمية جبامعة األمرية 
 نعبد الرمحنورة بنت 
 مع بداية الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 

ً
تطلق عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن   هـ1436/1437تزامنا

هـ نظام الجلسات املخصصة ألعضاء الهيئة 7/4/1437بعد بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم األحد 

؛ وذلك ضمن خطتها التطويرية من أجل رفع مستوى تفعيل أعضاء  Blackboard One-to-One Session التعليمية

 الحتياجاتهم الفردية   Blackboardلنظام إدارة التعلم اإللكترونيالهيئة التعليمية 
ً
بهدف تقديم الدعم لهم وفقا

،  Blackboard وبما يتناسب مع مشكالتهم الخاصة التي يواجهونها خالل استخدامهم لنظام إدارة التعلم اإللكتروني

ين آخرين )على األكثر( يشاركانه ويقتض ي هذا النظام تقديم العضو طلب جلسة مخصصة له أو مشتركة مع عضو 

سواًء من خالل حضور   Blackboard نفس العقبات شريطة أن يكون له أو لهم معرفة مبدئية بنظام إدارة التعلم

الجدير بالذكر أن العمادة تطلق كل فصل دورات  الدورات التي تقدمها العمادة أو التفعيل املباشر له أثناء العمل.

وال مركزية ألعضاء الهيئة التعليمية  بالجامعة،ء الهيئة التعليمية داخل مركز التدريب تدريبية مركزية ألعضا

، وتنتقل في كل فصل إلى  Blackboard والطالبات داخل الكليات؛ وذلك لضمان التفعيل الكلي واملتقن لنظام

 في ذلك كافة 
ً
 لتفعيل األعضاء مراعية

ً
نطالق نظام الجلسات املخصصة ا ياملستويات. ويأتمراحل متقدمة أكثر وفقا

 خالل تفعيله التجريبي منذ بداية العام الدراس ي الحالي 
ً
 ملحوظا

ً
 . هـ1436/1437بشكٍل رسمي بعد أن القى قبوال
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رية نورة تقيم الدورات التدريبية التأهيلية لطالبات التدريب جامعة األم
 امليداني

أقامت كلية اللغات والترجمة بجامعة األميرة نورة متمثلة في مكتب التدريب امليداني دورات تدريبية بعنوان الدورات 

هيئة الطالبات لسوق العمل والهدف منها ت  هـ7/4/1437التدريبية التأهيلية لطالبات التدريب امليداني يوم األحد 

والتي تستمر ملدة خمسة ايام وقد بدأت مع بداية عودة الطالبات للفصل الدراس ي الثاني من هذه السنة بدورتين 

افتتحها الدكتور خالد محمد أبا الحسن وكانت بعنوان املهارات املهنية التي يحتاجها سوق العمل من املترجم، 

العمل وأهم األهداف واآلليات والفرص املتاحة وطريقة التعامل مع سوق  تحدث عن مهارات التعامل مع سوق 

العمل، عرض خالل هذه الندوة أهم الكتب التي تساعد املترجم على الترجمة الصحيحة واالستفادة من هذه 

 الترجمة في العمل مع املؤسسات واملنظمات املتخصصة وتكوين عالقات وبيئات عمل ناجحة وتطويعها إلى صالح

املترجم ،كما تطرق إلى مسببات النجاح والفشل في الترجمة ومعرفة أماكن القوة وتعزيزها وأماكن الضعف وتالفيها، 

وناقش تحدي الصعوبات التي سوف تواجه املترجم وتذليلها لتصب في مصلحته وفي نهاية الدورة قام بتوزيع األسئلة 

 ومناقشتهن في ذلك.  على الطالبات

الثانية مع الدكتورة فاطمة الشهري وكانت بعنوان أخالقيات الترجمة، وبدأت الدورة بالتعريف وابتدأت الدورة 

بأخالقيات الترجمة والقيم واملبادئ واملعايير األخالقية التي يجب على املنتمين واملمارسين ملهنة الترجمة االلتزام بها. 

 دة جوانب منها ضبط مزاولة املهنة وقد تطرقت الدورة ألهمية األخالقيات في مهنة الترجمة من ع

السلوكيات و املمارسات األخالقية بينهم و مساعدتهم على اتخاذ القرار في  وتعزيز وتوجيه ممارسات املترجمين 

أهم املبادئ التي طرحت: تحري الدقة و األمانة في الترجمة  ومن املواقف التي قد تتنافى مع مبادئ املهنة و أخالقياتها. 

عامل، الحفاظ على السرية و الخصوصية، الشفافية و املوضوعية، العدالة و اإلنصاف، التضامن مع زمالء و في الت

املهنة، و املهنية في العمل. ثم ُعرض على الطالبات مواقف افتراضية تتطلب اتخاذ قرار مستند على مبدأ أخالقي، 

ناسب بناء على املعايير األخالقية املتعارف عليها في وذلك لتعريف الطالبات بكيفية تقييم املواقف واتخاذ القرار امل

مهنة الترجمة. واختتمت الدورة بعرض مواقف حقيقية حدثت للمترجمين بهدف استخالص القرارات التي اتخذها 

ي املترجمون في هذه املواقف وتقييمها أخالقيا، من خالل استحضار املبادئ األخالقية التي تم االلتزام بها أو خرقها ف

هذه املواقف، واقتراح البديل في حال كانت قراراتهم غير مقبولة أخالقيا ونوقش أهم املقترحات لذلك وفي النهاية 

 شكرت د. الشهري الحضور وقامت بتوزيع شهادات الحضور على الطالبات املتواجدات.
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كلية علوم احلاسب واملعلومات جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن تعقد 
 شراكة مهنية مع شركة أي ام سي العاملية

تسعى جميع الكليات املهنية ومن بينها الكليات الحاسوبية لرفع مستوى خريجاتها عن طريق عقد شراكات مهنية مع 

متخصصة وعليه فإن كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن  شركات حاسوبية

 التخصص.قامت بعقد شراكة مهنية مع شركة أي ام س ي العاملية لتدريب طالباتها على أفضل املمارسات املهنية في 

هـ، بحيث 1437-1436ام الجامعي وبأذن هللا تعالى سيتم تفعيل هذه الشراكة مع بداية الفصل الدراس ي الثاني للع

سيتم اختيار الطالبات املتميزات واملتفوقات لدراسة منهج الحوسبة السحابية ومن ثم سيتاح لهم دخول اختبار 

شركة أي ام س ي على مستوى العالم لفرصتين متتاليتين، ووفقا لالتفاقية التي تمت سيكون هذا املقرر واالختبارات 

من إيجابيات  كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن.و مجانا بدون رسوم لطالبات

الجودة والعاملية أنها تؤهل الطالبات للحصول على شهادات مهنية في مجالهن ،وسوف  مع أي ام س ي هذه الشراكة

فاءات واملهارات واملعارف تتيح الحصول على فرص عمل أفضل لطالباتنا، كما أن هذه الشراكة ستقود إلى زيادة الك

لطالبات كلية علوم الحاسب واملعلومات وتحقيق ما تسعى له الكلية من اعتماد منهي وأكاديمي للمنافسة محلية 

وإقليمية وعاملية، ليس هذا فقط، بل ضمان الجودة و التطوير والتحسين املستمر ملهارات طالباتنا ملا سوف تقدمه 

بالحصول على شهادة عاملية معتمدة   وعالمي معترف به بما يعود على الطالبة الشركة من دورات ومنهج متطور 

معترف بها مما يساعد طالباتنا للحصول على فرص وظيفية في جهات عمل متنوعة ومتميزة وعاملية، وهذا بدوره 

 سينعكس على مكانة الكلية والجامعة في املحيط اإلقليمي والعالمي.
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جامعة األمرية نورة حتتفل بتأسيس أول مجعية علمية نسائية سعودية 
 للدراسات اإلسالمية

األميرات  برعاية صاحبة السمو امللكي األميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز وحضور عدد من صاحبات السمو

ومعالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل ووكيالت الجامعة واملثقفات 

واألكاديميات وسيدات املجتمع ، وذلك في قاعة املؤتمرات باملدينة الجامعية .أقيم مؤخرا الحفل التعريفي للجمعية 

بدئ الحفل املعد بهذه املناسبة بآيات من القرآن الحكيم ، ثم العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية " الحسنى " و 

شاهد الجميع الفيلم التعريفي بالجمعية .بعد ذلك ألقت األمير حصة بنت سلمان كلمة عبرت فيها عن سعادتها 

بتأسيس جمعية " الحسنى " ، وقالت : "إن جمعية الحسنى" منبثقة من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وهي 

عنى أ
ُ
ّول جمعية علمية شرعية نسائية في اململكة تنال شرف خدمة العلم وتأصيله ونشره في أوساط النساء وت

 يليق باسمها 
ً
 نسائيا

ً
 بحثيا

ً
ات في قضايا املرأة من خالل الفعاليات واألنشطة املختلفة، وتكون منبرا ستَجدَّ

ُ
بدراسة امل

 في ذلك ألن املرأة السعودي
ٌ
ي ثقة

ّ
ة إذا أرادت فعلت وما أكثر نماذجنا في هذا الشأن ، والوقوف معها في وغايتها، وكل

 -حفظه هللا-مرحلة التأسيس، هو امتداد لعناية خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

وقالت     سامية.بتعليم املرأة ودعمها وتمكينها من أداء دورها الريادي في خدمة الوطن ونسائه ، لتحقيق األهداف ال

 له ،ألنه سبب وجود اإلنسان على األرض ، 
ً
سموها : إن هللا سبحانه وتعالى ربط اإلسالم باإلحسان وجعله شرطا

 عن مفاهيم الصراع وإن اإلحسان عمل وأخالق لذا توجهت 
ً
لق من أجلها وهي أعمار الكون بعيدا

ُ
والرسالة التي خ

مة وال
ّ
فتاة السعودية ، بأن تغرس في الجيل الجديد إسالم املحبة واإلحسان لنكون الجمعية إلى أن تبدأ باألم املعل

الرائدات في إظهار حقيقة ديننا السمحة عن طريق إعداد باحثاٍت متمّيزاٍت في مجال الدراسات اإلسالمية داخل 

األنشطة املختلفة، مثل: اململكة وخارجها، ودراسة التحّديات الفكرية التي تواجه األمة وُسُبل التصّدي لها من خالل 

ثم ألقت       ترجمة الكتب واألبحاث من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية وغيرها ،داعية للجميع بالتوفيق والسداد .

معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل كلمة بهذه املناسبة رحبت فيها برعاية األميرة حصة بنت سلمان 

د الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية )الحسنى( ، مؤكدة أن تأسيس الجمعية ومشاركتها االحتفال بمول

يأتي في سياق اهتمام جامعة األميرة نورة بدعم الدراسات والبحوث العلمية في مختلف مجاالتها ،ومشاركة منها في 

وغه، والذي أكدت عليه توجهات مواكبة التحوالت الوطنية نحو تحقيق مجتمع املعرفة الذي تتطلع الدولة إلى بل

http://www.alzmn.com/2016/02/01/27597/
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الدولة في ملتقى التحول الوطني األخير.وأفادت معاليها إن االعتناء بالدراسات اإلسالمية يأتي في مقدمة اهتمامات 

الجامعة ، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن مكانة املرأة في اإلسالم في صورتها الصحيحة ملواجهة ما يبث من 

إلسالمي للمرأة وتهميشه لدورها ، كما أن الجامعة تتطلع إلى أن يكون لهذه الجمعية دور ادعاءات عن ازدراء الدين ا

بارز في دعم الدراسات اإلسالمية التي تعمل على توضيح حقيقة الدين اإلسالمي وتكشف للناس ما سطر ضده من 

عية الحفل ولجميع العاملين األكاذيب التي تصوره دينا يحمي اإلرهاب ويدعم التوحش والهمجية ،موجهة شكرها لرا

بالجمعية .ثم ألقت رئيسة جمعية الحسنى الدكتورة رقية بنت نصر هللا نياز كلمة أوضحت فيها أن فكرة الجمعية 

هـ وتهدف إلى  1436هـ ثم أخذت مسارها النظامي واإلداري  1435/ 1434جاءت بعد ورشة عمل في الجامعة عام 

براز دور اململكة الريادي في خدمة الدراسات اإلسالمية وإعداد البحوث التعريف بسماحة الدين اإلسالمي وإ

العلمية في العلوم الشرعية ودراسة قضايا املرأة ومعالجتها برؤية معاصرة وتأهيل الطاقات الشبابية وتفعيلها 

لجمعية لخدمة الدين ورصد املستجدات العلمية والفكرية في الدراسات اإلسالمية .وكشفت نياز عن تخصيص ا

لغرف صوتية "صوت الحسنى" تشرف عليها مشرفتان لقضايا املرأة املسلمة ، مستعرضة بعض املشاريع التي نفذتها 

مسلم ،محاضرات علمية  200الجمعية منها :تنفيذ رحلة العمرة للمسلمين الجدد مع دروس علمية عن الدين لـ

مية في مجال الدراسات اإلسالمية وإصدار مجلة علمية امرأة ، إلى جانب إقامة امللتقيات العل 14أثمرت بإسالم 

محكمة وموقع إلكتروني وعقد لقاء تعليمي بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات خيرية وزيارات تعريفية وتدريب 

املتطوعات ،موجهة الشكر لراعية الحفل وللجامعة في دعم مسيرة العلم والعلماء .إثرها شاهد الجميع األوبريت ) 

تال   ( الذي قّدمته الطالبات كلوحٍة فّنية معّبرة جّسد من خاللِه أبجدّية الحّب والوالء واالنتماء للوطن . بيرق عزم

ذلك عرض موجز ملشاريع الجمعية قدمته كًل من الدكتورة نجالء املبارك والدكتورة منى القاسم أوضحتا من 

  الجمعية وحققت غاياتها وطموحاتها.خالله املبادرات الطّيبة ومشاريع الجمعية بخطة رسمت أهداف 

بعدها شاركت الدكتورة نوال العيد بكلمٍة أبرزت من خاللها أهمية األوقاف الخيرّية ودعمها، مشيرة إلى ضرورة 

واختتم الحفل بتكريم راعية         ثم قصيدة ألقتها الدكتورة أمل الغنيم بعنوان )الحسنى( .االهتمام والعناية بها ، 

دية تذكارية من جمعية الحسنى بهذه املناسبة، وتكريم الرعاة الداعمين للحفل .ثم افتتحت راعية الحفل الحفل به

املعرض املصاحب للحفل املتضمن لوحات تعريفية عن أهداف الجمعية ومبادراتها اإلستراتيجية ، ومع كل هدف 

كرت املبادرات والبرامج وقدم التعريف بكل هدف مجموعة من أعضاء ال
ُ
حسنى وتبادلن مع سموها الطموحات ذ

 والرغبة في اإلنجاز لهذه املشاريع العلمية في خدمة بنات الوطن . 
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اركة عاملات جامعة األمرية نورة تنظم امللتقى العلمي للنشر املتميز.. مبش
 وعلماء سعوديني حمليني

تسعى جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للتعريف بتوجهاتها في النشر العلمي املتميز من خالل إقامتها للملتقى 

العلمي الثاني بعنوان التميز في النشر العلمي، برعاية معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، بمشاركة 

اء من مختلف الجامعات املحلية، وتنظمه وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة عاملات وعلم

بعمادة البحث العلمي، يقام صباح غد االثنين ويستمر إلى الثالثاء، حيث يرافق امللتقى ورش عمل علمية 

عاملية في مجال النشر العلمي املتميز، ومعرض.ويهدف امللتقى إلى االطالع على التجارب الرائدة املحلية واإلقليمية وال

مع عرض تجارب الباحثات في نشر مشاريعهن البحثية املدعومة في املجاالت العاملية.وفي مؤتمر صحافي نظمته إدارة 

اإلعالم في الجامعة بإشراف الدكتورة الجوهرة الصقيه، أشارت وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

لوهيبي إلى سعي الجامعة لتنظيم هذا امللتقى إليمان قيادة الجامعة بالتصنيفات العلمية ضمن الدكتورة هدى ا

خطة الجامعة لتطوير نهوض النشر العلمي املتميز، من خالل التوعية بطرق النشر العلمي في املجاالت العلمية 

أماني الحصان إلى استقطاب قيادات  والعاملية. فيما لفتت وكيلة البحث العلمي لشؤون الجودة والتطوير الدكتورة

البحث العلمي في الجامعات املحلية، مؤكدة تركيز امللتقى على النتائج التي سيصلون إليها بعد امللتقى لتطوير وارتقاء 

طرق نشر البحث العلمي، مع وضع ضوابط وشروط لدعم األبحاث العلمية املتميزة لنشرها.من جانب آخر، تناقش 

توجيه دعم املشاريع البحثية نحو النشر العالمي املصنف( من خالل عميد البحث العلمي بجامعة محاور امللتقى )

تبوك سابقا الدكتور فهد اللهيبي إلى جانب استعراض مدير مركز التميز البحثي في تطوير العلوم والرياضيات 

في دعم املشاريع البحثية(، ويحدد  بجامعة امللك سعود لـ )تجربة مركز التميز البحثي لتطوير العلوم والرياضيات

أستاذ املخ وجراحة األعصاب بجامعة امللك سعود الدكتور إبراهيم العريني )خطوات النشر في املجالت العلمية(، 

فيما سيركز أستاذ امليكروبيولوجي بجامعة امللك سعود الدكتور وائل حزين على )تأهيل املجالت العلمية الصادرة 

العاملية(، ويلقي رئيس هيئة تحرير مجلة الدراسات اإلسالمية بجامعة امللك سعود )رؤية تطويرية  باللغة العربية إلى

للمجالت العلمية املحكمة في العلوم الشرعية(، ويتحدث عميد البحث العلمي بجامعة امللك سعود الدكتور رشود 

http://www.alzmn.com/2016/02/01/27595/
http://www.alzmn.com/2016/02/01/27595/


 

 
233 

ى تجربة جامعة امللك سعود( إلى جانب الخريف حول )النشر العلمي املتميز في الجامعات السعودية مع إطاللة عل

استعراض عميد البحث العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الدكتور عبدالرحمن املقبل لـ )تجربة 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في النشر العلمي املتميز(، فيما يستشرف عميد الدراسات العليا في جامعة 

دكتور محمد آل الشيخ )الواقع والنظرة املستقبلية لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن امللك سعود سابقا ال

تجربتها في النشر العلمي املتميز(، مع تناول كال من مديرة مركز بحوث كلية العلوم الدكتورة منيرة العبدان لـ )الواقع 

الرحمن( بمشاركة أستاذ الكيمياء العضوية والنظرة إلى املستقبل للنشر العلمي في جامعة األميرة نورة بنت عبد

الدكتورة سهام العيس ى وأستاذ الرياضيات البحتة املشارك الدكتورة سناء زارع، كما يلقي أستاذ الطفولة املبكرة 

والتربية االبتدائية املشارك بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتور رمزي هارون الضوء على )ما بعد ملتقى 

في النشر العلمي من تطلعات وتوصيات(.كما سيجري ثالث علماء سجال حواري حول أخالقيات البحث التميز 

العلمي، بين كال من: وكيلة جامعة األميرة نورة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف، وأستاذ املخ وجراحة 

العلوم الصحية بجامعة األميرة  األعصاب بجامعة امللك سعود الدكتور إبراهيم العريني، مع مستشار مركز أبحاث

نورة إدوارد دي فول.إلى ذلك، تعتمد رؤية عمادة البحث العلمي في جامعة على الريادة في البحث العلمي لخدمة 

اإلنسان محليا ودوليا، فيما تحمل رسالة توفير البيئة املعرفية والتقنية واملحفزة لإلبداع والتميز واالبتكار من 

ية لتحقيق الريادة في البحث العلمي بما يسهم في بناء االقتصاد املعرفي ويخدم اإلنسان. علما إمكانات بشرية وماد

سنوات عددا من البرامج البحثية، هي: )دعم املشاريع البحثية، دعم تأليف  3أن عمادة البحث العلمي أطلقت قبل 

م النشر العلمي(، كما أنشأت العمادة الكتب، دعم الترجمة، دعم الباحثات الناشئات، دعم رائدات املستقبل ودع

مراكز بحثية في كليات الجامعة املختلفة، كما استحدثت إدارة للملكية الفكرية، مع تنظيم أنشطة علمية لنشر  8

الوعي وتحفيز األعضاء )شملت محاضرات وورش عمل ولقاءات علمية(، كذلك تم تحديث األولويات البحثية، إلى 

اعد تمويل املشاريع البحثية والنشر العلمي، مع وضع الئحة ألخالقيات البحث العلمي.في جانب تطوير إجراءات وقو 

الوقت الذي نفذت العمادة مرحلة من خطتها للبحث العلمي من خالل: اعتماد الالئحة األخالقية وتسجيل براءة 

تكنولوجي باستضافة  والبيونانو اختراع وعقد اللقاء الحالي للنشر العلمي، وعقد لقاء علمي عن البيولوجيا الجزئية

لروف هوتشيون من جامعة ليفربول، وعقد ورشتي عمل لوكيالت الدراسات العليا والبحث العلمي ملناقشة 

.ويجري حاليا العمل على تنفيذ مرحلة  تحديات وخطط البحث العلمي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

الناشئات، ومبادرات البحث العلمي، وتحديث األولويات البحثية،  أخرى من الخطة عبر: دعم برنامج الباحثات
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وتنويع مصادر التمويل الخارجي، ومبادرة املجموعات البحثية، ومكافآت التميز البحثي، ودعم الترجمة، ومشروع 

كز بحوث في عدد إنشاء إدارة امللكية الفكرية وبراءات االختراع، وافتتاح مرا Elsevierواالنضمام لـ ISI دعم النشر في

 من الكليات الصحية لكل من كلية الطب البشري وطب األسنان والصحة والصيدلة. 
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 معيدة جبامعة األمرية نورة تفوز بأفضل ورقة حبث علمي
بكلية علوم الحاسب واملعلومات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن   حصلت املعيدة في قسم علوم الحاسب

 األستاذة هديل محمد العتيق ،على جائزة أفضل ورقة بحث علمي مقدمة في مؤتمر: 

(International Conference and Exhibition on Computer Arts and Digital Mediaوالذي عق) د في مدينة

املؤتمر لخلق بيئة الستكشاف مدى التقدم بين فنون  ، ويهدف2016يناير  11-10كواالملبور بماليزيا ، بتاريخ 

الحاسب والوسائط الرقمية مع الحاسب اآللي والتقنية وكذلك تشجيع املهتمين من خالل الحضور في املجاالت 

 العتيق تحت عنوان:  املعاصرة، وقد كانت ورقة البحث العلمي الذي قدمتها

Enhancing the Segmentation of Arabic Characters Using Baseline  

Information قد تناولت كيفية تحسين اقتطاع االحرف العربية باستخدام معلومات خط األساس، و لقيت ورقة)

 الل البحث العلمي املقدمة استحسان لجنة التحكيم مما أهلها للفوز بجائزة أفضل ورقة خ

املؤتمر. و أعربت العتيق عن سعادتها بهذا اإلنجاز املشرف وعن شكرها إلدارة الجامعة والتي دائما ما تدعم مشاركة 

 . في مثل هذه املؤتمرات العاملية أعضاءها
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 م  2015 فبراير 3-هـ  1437ربيع الثاني  24 األربعاء

 ألف طالبة من طب أسنان جامعة نورة يشاركن مبلتقى القصيم

 طالبات يف كلية العلوم يفزن جبوائز حبثية يف لقاء الطالبات3و
طالبات في كلية طب األسنان بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في امللتقى العلمي الثامن لطالبات طب  6شاركت 

من طالبات طب األسنان من مختلف كليات  1000ر طالبي كثيف شمل األسنان في جامعة القصيم ضمن حضو 

 من عدة دول بمختلف تخصصات طب األسنان، قدموا من  16األسنان إلى جانب 
ً
جامعة حكومية  16متحدثا

العلمي  طالبات في كلية العلوم بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  3وأهلية. ويأتي ذلك في الوقت الذي فازت 

ز مقابل عرض وبحثين خالل لقاء لطالبات كلية العلوم واملشاركات في املؤتمر الطالبي.فيما جسدت طالبات بجوائ

كلية طب األسنان بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن )فاطمة العيط، يارا الرميح، لمى اللحيمي، سوزان 

ة في عملية الكشف عن تسوس الزهراني، نوف آل فراج وسارة البلوي( بعرض ملصق علمي عن حول )مقارن

األسنان(، ويأتي ذلك على خلفية استهداف امللتقى لكافة طلبة طب األسنان في مناطق اململكة العربية السعودية من 

ظم املؤتمر بجهد طالبي فقط يدعمهم في ذلك عميد 
ُ
مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وأطباء االمتياز. حيث ن

الدكتور محمد بن عبدهللا املحيميد. وشارك طالبات طب األسنان في ورش عمل علمية  كلية طب األسنان بالقصيم

واجتماعية، فيما جمعت جامعة القصيم مع اإلثراء العلمي للملتقى، إثراء معرفي بتراث القصيم من خالل جولة 

لتعرف عليها.وإلى داخل الحرم نفذتها للوفود الزائرة بإطالعها على أبرز املعالم التراثية والريفية ملدينة القصيم ل

الجامعي، شاركت حاضرات )لقاء طالبات كلية العلوم واملشاركات في املؤتمر الطالبي( في اختيار أفضل عرض 

تقديمي للطالبات املشاركات عبر التصويت اإللكتروني، ونالت جائزته طالبة قسم الكيمياء حسناء الهاجري. حيث 

مر الطالبي بكلية العلوم الدكتورة موض ي العتيبي مشاركة الطالبات في امللتقى جاء ذلك بعدما لفتت منسقة املؤت

الطالبي السابع إلى تقديم العديد من املشاركات العلمية املتنوعة من جميع األقسام التعليمية وانتقاء بعض 

ثاني، موضحة أن الطالبات املشاركات البحثية عبر لجان التحكيم في األقسام التعليمية لتدخل املنافسة في اللقاء ال

خضعن لبعض الدورات التدريبية في اإللقاء وتقديم العروض التقديمية املصاحبة لألبحاث، بحضور لجنة 

التحكيم )املكونة من دكتورة هدى الحميدان ودكتورة سمر الجزار و دكتورة منار القضاة(، وكان اللقاء قد ابتدأ 

طالبات الدراسات العليا، تالها مشاركات طالبات البكالوريوس في ذات  باملشاركات في محور األبحاث العلمية من

http://www.alzmn.com/2016/02/03/27658/
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محور االبتكار وريادة األعمال ومحور الخدمة املجتمعية، حيث حصلت طالبة األحياء تماضر  املحور إلى جانب 

ي لفتت عميدة وطالبة األحياء فدوى فهد بن باز على املركز الثاني. في الوقت الذ محمد الشايع على املركز األول 

 
َ
الكلية الدكتورة أريج الغرير إلى دالالت اهتمام والة األمر حفظهم هللا بالتعليم في اململكة العربية السعودية وحث

املسئولين بوزارة التعليم لالرتقاء بمستوى البحث العلمي في الجامعات السعودية، مشيرة إلى تبني جامعة األميرة 

مة املؤتمرات الطالبية على مستوى الجامعة لقيادة الطالبات إلى اإلبداع واالبتكار، نورة بنت عبدالرحمن لفكرة إقا

كما أكدت الغرير حرص كلية العلوم على التنافس في هذا املجال عبر إطالقها فعاليات ملتقى )طريقك نحو 

قاء تهيئة بيئة جامعية اإلبداع(، وقالت الغرير أنها "تعتز بمشاركة الطالبات، حيث أن الهدف الرئيس من هذا الل

 بحثية مناسبة للطالبات لإلسهام في دعمهن وتنمية قدراتهن البحثية وفق أسس سليمة في مختلف التخصصات". 
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 م  2015 فبراير 4-هـ  1437ربيع الثاني  25 الخميس

جامعات أمريكية للتميز يف الربامج شراكات مع  3كلية اجملتمع تعقد 

 واملخرجات األكادميية

سعت كلية املجتمع بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى عقد شراكة خارجية مع جامعة هيوستن و جامعة 

ا إلي جانب توقيعها عقد مع كلية فالنسيا بوالية فلوريدا بالواليات املتحدة األمريكية )التي احتلت مؤخر  فالنسيا 

كلية مجتمع في الواليات املتحدة(. ويأتي ذلك ضمن توجه الجامعة لعقد شراكات مع  1200املركز الرابع بين 

بناء املناهج و الخطط الدراسية والتميز في البرامج واملخرجات  جامعات عاملية عريقة لها باع طويل في مجال 

زا لكليات املجتمع في اململكة العربية السعودية، في األكاديمية، حيث تستهدف كلية املجتمع أن تكون نموذجا متمي

طالبة. وتشير عميدة كلية املجتمع الدكتورة نورة القضيب إلى أن  3000ما يقارب  الوقت الذي تخدم الكلية اآلن

الكلية تهدف أيضا من خالل خططها اإلستراتيجية الطموحة إلى تحقيق أهداف بعيدة املدى، ورفع مستوى تعليم 

لتوفير أفضل الفرص الوظيفية لها وفتح مجاالت جديدة للعمل أمامها لتشارك في البناء و التطوير و دفع  املرأة

عجلة التنمية في الوطن، مؤكدة تطلع الكلية إلى تضافر الجهود من الجميع في دعم املساعي الرامية إلى تحقيق 

كون لها دور مجتمعي متميز و تنافس بمخرجاتها تطلعات قيادة الوطن بالعمل على تأسيس و إدارة كلية املجتمع لي

هـ تم تأسيس كلية املجتمع في جامعة األميرة نورة بنت  1433في سوق العمل.إلى ذلك، تأسست كلية املجتمع في عام 

عبدالرحمن ، و تقدم الكلية مجموعة من البرامج األكاديمية في قسميها قسم العلوم اإلدارية ، و قسم الحاسب اآللي 

قنية املعلومات ، و تكون مدة الدراسة للحصول على درجة الدبلوم سنتان . كما تم إبرام العقد الثاني مع كلية و ت

 فالنسيا أثناء انعقاد " املعرض و املؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته الخامسة" في 

لكلية املجتمع: برنامج تقنية املعلومات  مركز الرياض الدولي للمؤتمرات و املعارض للبرنامجين األكاديميين الجديدين

 – 1436البرامج الجديدة في الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي   و برنامج املحاسبة . و تم اعتماد و افتتاح 

)إدارة األعمال، إدارة املكاتب، التسويق  اإلدارية قسم العلوم  اآلتية: هـ .و تتضمن أقسام الكلية املسارات  1437

قسم الحاسب و تقنية املعلومات )البرمجة، تصميم الويب، تقنية املعلومات(. وُيشار إلى أنه  يعات، املحاسبة(،واملب

في املستوى الرابع يتاح للطالبة التعرض للخبرة العملية و ذلك من خالل مقرر التدريب التعاوني الذي يمكن الطالبة 

ساعة من التدريب العملي خالل  260وتغطي فترة التدريب من تطبيق ما تعلمته من مهارات و معارف في الكلية 

باملشرفة  خاللها الطالبات  فصل دراس ي تمتد فترته إلى خمسة عشر أسبوع ، وتشمل ساعة أسبوعيا تلتقي 

http://www.alzmn.com/?p=27661
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األكاديمية في الكلية على برنامج التدريب ملناقشة ما تم تعلمه و تنفيذه في جهة التدريب وتقديم التقارير الدورية 

دراسة مقرر املشاريع التعاونية الذي يشجع الطالبات على ريادة  تعلقة بالبرنامج التدريبي ، أو يتاح للطالبة امل 

األعمال من خالل إعداد مشاريع متكاملة و مراعية املعايير املتبعة في ريادة األعمال.وتشير تقارير لكلية املجتمع أنها 

وزيادة الخبرات العلمية و العملية، وتعودهم على  املعارف، لى للحصول ع إلى توسيع مدارك الطالبات  تسعى 

املشاركة االجتماعية، ومنحهم الفرصة ملزاولة األنشطة املتوافقة مع ميولهم ومواهبهم و ذلك من خالل إنشاء نادي 

و  الذي يقوم بدوره في احتضان تلك املواهب، و دعم الطالبات الالتي لديهن فكرة مشروع، مشروعي الصغير

إعطائهم الدورات التدريبية الالزمة للبدء في مرحلة العمل، ودعمهم للمشاركة بجميع فعاليات الجامعة من خالل 

 .األنشطة الطالبية بالكلية
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 م  2015 فبراير 7-هـ  1437ربيع الثاني  28 األحد

دشن موقعا إلكرتونيا لنادي اللغة العربية لغري جامعة األمرية نورة ت
 الناطقات بالعربية

دشنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن موقع نادي للغة العربية )باسم: نادي العربية.. نحو كفاية لغوية 

وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية دكتورة نادرة  ، حيث نفذت عملية التدشين/http://www.tarclub.netعربية(

املعجل، خالل تنظيم معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها ملتقى )العربية عاملنا( األسبوع املاض ي، حيث 

ُعرض فيلم يحكي قصة طالبة منذ قدومها إلى اململكة العربية السعودية وحتى هذه اللحظة وتأثير تعلمها للغة 

استهدف امللتقى إبراز التآلف بين اللغة العربية وغيرها من العلوم والتأكيد  على فهمها للقرآن الكريم.وفيما العربية 

على مواكبة العربية ملستجدات املعارف في األلفية الثالثة، أكدت املسؤوالت في معهد تعليم اللغة العربية لغير 

غة العربية الناطقين بغيرها من خالل تدريبهم على مهارتي الناطقات خدمة مشروع النادي اإللكتروني ملتعلمي الل

فهم املسموع واملقروء في وقت محدد ومن خالل عدة جوالت متدرجة من حيث املستوى اللغوي. فتم إنشاء هذا 

ي املشروع لحاجة متعلمي اللغة العربية ملثل هذه املواد التعليمية التي تعزز التعلم الذاتي والتي تكاد أن تنعدم ف

سس هذا املشروع من قبل فريق من أعضاء معهد تعليم اللغة 
ُ
حقل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. حيث أ

سم العمل إلى فريقين: فريق 
ُ
العربية للناطقات بغيرها و كلية املجتمع في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، وقد ق

ما مسؤول عن محتوى فهم املسموع واآلخر مسؤول عن لغوي والذي ينقسم بدوره إلى فريقين فرعيين أحده

محتوى فهم املقروء، وفريق تقني مهمته تصميم وبرمجة املوقع. و قد تم تجربة املحتوى اللغوي على طالبات 

املستوى األول والثاني في معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها ومن ثم ُحكم العمل من قبل محكمين 

ودته.فيما أبرزت عميدة معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها الدكتورة نوال بنت متخصصين لضمان ج

مؤكدة ضرورة اعتزاز أبناء اللغة العربية  .سليمان الثنيان مالمح قدرة اللغة العربية على استيعاب العلوم املختلفة

االفتراضية، وموقع نادي العربية.من جانب  بها وذلك بالعطاء والعمل و أشارت إلى مبادرات املعهد: املدينة العربية

آخر، افتتح معرض الخط املصاحب للملتقى، وستالحظ املتجولة في املعرض لوحات الخط العربي ملجموعة من 

طالبات املعهد من جنسيات مختلفة، إلى جانب افتتاح أركان الجهات املشاركة في املعرض الذي ضم مجموعة من 

ة العربية باإلضافة إلى برامج إلكترونية متنوعة تخدم متعلمي اللغة العربية لغة ثانية، اإلصدارات التي تخدم اللغ

حيث شملت الجهات املشاركة: معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة األميرة نورة ، معهد اللغويات 

بن سعود اإلسالمية، مجموعة إيوان  العربية في جامعة امللك سعود، معهد تعليم العربية في جامعة اإلمام محمد

البحثية، مركز امللك عبدهللا الدولي لخدمة اللغة العربية، مكتب التربية لدول الخليج العربي، مؤسسة العربية 

للجميع ومؤسسة املناهج العاملية(.كما تضمن امللتقى ندوة ناقش خاللها علماء وعاملات باللغة العربية عالقة اللغة 

تقنية والتربية، ومن الناحية التقنية لفتت املحاضرة في معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها العربية مع ال

بجامعة األميرة نورة منار باعباد إلى أن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من املجاالت الحديثة التي القت انتشارا 

العربية لغير الناطقين بها إلى كثير من املصادر واملواد  واسعا في العالم أجمع، مؤكدة حاجة مجال تعليم اللغة

مشيرة إلى دراسات كثيرة توضح مدى فاعلية التقنية في  التعليمية التي تعزز تعليم وتعلم اللغة العربية في العالم، 

للناطقات بغيرها تعليم وتعلم اللغة وأثرها على تطوير لغة املتعلم. واستعرضت املعيدة في معهد تعليم اللغة العربية 

بجامعة األميرة نورة فاطمة القرني مشروع نادي العربية في جانب فهم املقروء باللغة العربية، وتحدثت األستاذ 

املشارك في قسم تقنية املعلومات جامعة امللك سعود الدكتورة هند الخليفة التطبيقات اإللكترونية في مجال 

http://www.alzmn.com/?p=27696
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برزة الصعوبات التي يواجهها متعلمو اللغة العربية بعد إنهاء املرحلة األولى تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، م

من تعلم القراءة والكتابة للنصوص العربية بتحليل وفهم هذه النصوص، موضحة أن حل الصعوبة بواسطة 

بية بجامعة استخدام أسلوب ترميز النص باأللوان. فيما ناقش أستاذ اللغويات املساعد في معهد تعليم اللغة العر 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الدكتور عبدهللا بن يحيى الفيفي التطورات التقنية الحديثة في مجال تعليم 

العربية للناطقين بغيرها وأدوات بناء املعاجم ملتعلمي اللغة.وفيما يتعلق بمحور عالقة العربية بالتربية، لفت أستاذ 

اض الدكتور صالح بن عبدهللا الشثري إلى أهمية الكتاب كأحد أركان العملية اللغة العربية كلية امللك خالد بالري

التعليمية للغة العربية، وقال "إّن أهل التربية يوصون بالعناية بإعداده، مما يجعـل حاجتنا إلى كتب لتعليم اللغة 

ناهج وطرق التدريس في كلية العربية للناطقين بغيرها حاجـة ضرورية وملحـة". وأبرزت األستاذ املساعد في قسم امل

 
ً
التربية جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة ميرفت بنت عبدهللا بابعير تنوع طرق التدريس الحديثة تبعا

لتغير النظرة إلي طبيعة عملية التعليم، مشيرة إلى تنمية املشروع لعدد من املفاهيم واألخالقيات واملهارات للطالبات 

من القراءة إلى الكتابة والتأليف والتحدث مما حقق النتائج املرجوة بدون شعور الطالبة بأنها حققت بتنوع الطرق 

الهدف األساس ي من املشروع.إلى ذلك، تم رفع برقية شكر وعرفان ملقام خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن 

ة محليا و دوليا، استثمار التقنية في تبني عبدالعزيز آل سعود و حكومته الرشيدة لعنايتهم بخدمة اللغة العربي

مشروع عالمي يهدف إلى إنشاء اختبار لقياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية لدى الناطقين بغير العربية ويعتمد 

الحد األدنى لهذا االختبار ليكون مطلبا للتسجيل في برامج البكالوريوس أو الدراسات العليا املقدمة باللغة العربية 

في الجامعات العربية، تكوين لجنة دائمة لتطوير موقع نادي العربية وذلك لتحديث املحتوى بشكل مستمر وأن 

يغطي كافة مهارات اللغة وعناصرها لجميع املستويات،ونشر املوقع على الشبكات االجتماعية املختلفة، وتصميم 

معاهد تعليم اللغة العربية على ضرورة االستعانة تطبيق له على األجهزة الذكية، حث أعضاء الهيئة التعليمية في 

بتطبيقات إلكترونية متنوعة داعمة و إثرائية تنسجم مع الحاجات التعليمية ملتعلمي اللغة العربية النطاقين بغيرها 

ملا لذلك من تيسير عمليات التعلم و إثرائها، دعم وتمويل مشروعات وتطبيقات تعليم اللغة العربية للناطقين 

للناطقات بغيرها من استخدام تطبيق ملون النصوص الحاسوبي  رها، تمكين طالبات معهد تعليم اللغة العربية بغي

ملا له من أهمية في زيادة فهم النصوص العربية و سرعة تحليلها، أن تتبنى جامعة األميرة نورة مشروعا مشتركا بين 

سب و املعلومات بحيث يتم عقد شراكة داخلية بينهما معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها و كلية الحا

لتصميم برامج حاسوبية، وتطوير تطبيقات إلكترونية تخدم تعليم اللغة العربية وتلبي متطلبات املتعلمات 

الناطقات بغير العربية، دعوة الباحثين و الباحثات إلى استثمار التقنية في مجال البحث العلمي لبناء املعاجم 

هدف صناعة معجم حديث ملتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها وفق أحدث التطورات الحديثة، الحديثة ب

إنشاء مدونة تعليمية ملتعلمات اللغة العربية الناطقات بغيرها بمعهد تعليم اللغة العربية بجامعة األميرة نورة بنت 

لتأليف ولتقويم كتب تعليم اللغة العربية  عبدالرحمن، دعوة املتخصصين في علم اللغة التطبيقي لوضع معايير

الناطقين بغيرها واالتفاق عليها، ضرورة تقويم كتب تعليم اللغة العربية و تحليلها و ذلك لتطويرها و تحديث 

 محتواها وتصحيح جوانب القصور فيها.

 

 

 



 

 
242 

 

 

 

 م  2015 يناير 18-هـ  1437ربيع الثاني  8 اإلثنين

مذكرة تفاهم لدعم العمل الوقائي بني أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة 
 املخدرات وجامعة األمرية نورة

وقعت أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مذكرة تفاهم لإلسهام في الحد 

جتمع، حيث التقت رغبة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، في دعم العمل من انتشار تعاطي املخدرات بين أفراد امل

الوقائي بمجال مكافحة املخدرات، من خالل املشروع الوطني للوقاية من املخدرات )نبراس(، الذي يركز على الوعي 

رات العقلية، وتفعيل استعمال املؤثالصحي واالجتماعي والثقافي لدى أفراد املجتمع بأضرار املخدرات وتبيان سوء 

  سبله كإحدى الركائز األساسية لبناء املجتمعات على أسس سليمة.

وتضمنت مذكرة التفاهم العديد من املواد، تمثلت في التعاون بين الطرفين على الوقاية من املخدرات، باإلضافة 

ة واالجتماعية، وإجراء لتقديم الدورات التدريبية للمتخصصات في الجامعة لزيادة فاعلية الخدمات النفسي

البحوث والدراسات العلمية املتعلقة بتعزيز الوقاية من املخدرات، واستكشاف أبعادها والعوامل املرتبطة بها، 

واملتغيرات املؤثرة فيها، إضافة إلى تشجيع الهيئة التدريسية وطالبات الدراسات العليا على االهتمام بإجراء 

  خدرات.الدراسات والبحوث حول قضايا امل

كما اشتملت املذكرة على التعاون في تنفيذ البرامج الوقائية والتوعوية في البيئة الجامعية، ودعوة منسوبات 

وطالبات الجامعة لإلسهام في االعمال التطوعية في مجال الوقاية من املخدرات، وإقامة فعاليات ومناشط وندوات 

  ومؤتمرات علمية في مجال الوقاية من املخدرات.

 وقد تم االتفاق بين الطرفين على إمكانية تعديل هذه املذكرة بموجب مذكرة خطية متفق عليها من قبل الطرفين.

ل اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات أمين عام اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، مساعد مدير عام مكافحة 
َّ
وقد مث

عبد اإلله بن محمد ” نبراس“الوطني للوقاية من املخدرات  املخدرات للشؤون الوقائية، رئيس مجلس إدارة املشروع

الشريف، ومثل جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وكيل الجامعة الدكتور صالح بن عبدهللا املزعل، بحضور 

مستشاري ومدراء اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، وعدد من وكالء ومنسوبي جامعة األميرة نوره، ومندوبي 

  املخدرات. ية العامة ملكافحةاملدير 

وقد أعرب الشريف عقب التوقيع عن سعادته بهذا االتفاق، ملا يتضمنه من خطة وأهداف نبيلة تسعى إلى إجراء 

الدراسة والبحوث املتخصصة ودعمها في مجال ظاهرة املخدرات وما يرتبط بها من ظواهر أخرى، وحماية صحة 

  رة التي تؤثر على صحتهم وعقولهم.أفراد املجتمع من تعاطي املواد الضا

كما ذكر الشريف أن رسالة مشروع نبراس األساسية تثقيف املجتمع السعودي، وإكسابه املهارات الحياتية 

https://gaya-sa.org/60598.html
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املناسبة للوقاية من آفة املخدرات، وخلق بيئة خالية من املخدرات، من خالل نشر ثقافة الوقاية عبر وسائل 

ومة الصحيحة واملوثقة املستندة إلى اإلحصائيات، وتوظيف البرامج التدريبية ووسائل اإلعالم املختلفة، وتوفير املعل

 دور 
ً
اإلعالم؛ لتعزيز القيم اإليجابية والتشجيع عليها، باإلضافة إلى التعاون مع جميع املؤسسات والهيئات مثمنا

اية من املخدرات؛ لتحقيق نهٍج ومبادرة الشركة السعودية للصناعة االساسية سابك في هذا املشروع الوطني للوق

  وطني يحمي أبناءنا وكل فئات املجتمع من آفة املخدرات.

من جانبه أثنى وكيل جامعة األميرة نوره الدكتور صالح بن عبدهللا املزعل على هذه الخطوة نحو شراكة مجتمعية 

( من أفراد 70.000تستوعب أكثر من )االميرة نورة التي  ةنبراس "وجامع“بين املشروع الوطني للوقاية من املخدرات 

  املجتمع من طالبات أو أعضاء هيئة تدريس، ومنسوبين ومنسوبات وشركات مشغلة.

فيما أكدت وكيلة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية الدكتورة نائله بنت عبدالرحمن الديحان على 

سات باإلضافة إلى االستفادة من الدراسات والبحوث التي االستفادة من الكليات االجتماعية وإدارة البحوث والدرا

يقدمها الطالبات واملتخصصات في مجال االعالم والفنون والدراسات االجتماعية وتوظيف ذلك في املشروع الوطني 

  للوقاية من املخدرات )نبراس(.

الدكتور نزار ” نبراس“املخدرات كما بين مستشار األمانة العامة والرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للوقاية من 

الصالح، أهمية تطبيق فعاليات املشروع في صرح جامعة األميرة نورة حيث الخبرة واإلمكانيات ، والفئة املستهدفة 

  لتكون رائدة في العمل الوقائي بين جامعات اململكة.

من مواد اعالمية ، ورسائل توعية تقديمه  نما يمكعلى تقديم كل ” نبراس“وأكد حرص العاملين في املشروع الوطني 

 ، وحقائب تدريبية، ودورات متخصصة لتكون جامعة االميرة نورة شريكا أساسيا في العمل الوقائي باذن هللا.

لدعمها ومبادرتها املتميزة ولجميع الشركاء وباألخص جامعة ” سابك “وشكر الدكتور الصالح في ختام حديثه شركة 

 لكة العربية السعودية.االميرة نورة وجامعات املم
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 م  2015 يناير 20-هـ  1437ربيع الثاني  10 األربعاء

ا 40مركز حبثي جبامعة األمرية نورة يدعم 
ً
ا علمي

ً
 مشروع

وم بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن قِبل مركز األبحاث العلمية الخاص بالعلوم البحتة والتطبيقية في كلية العل

 علمًيا من أصل  40دعم 
ً
 قدمت له منذ إنشائه عام  44مشروعا

ً
هـ، بسبب الطلب املتزايد على النمو 1435مشروعا

املعرفي في السنوات األخيرة الرامي لتعزيز البحث العلمي باالبتكارات وتقديم النتائج التي تسهم في االختراع، فضال 

رؤية جامعة األميرة نوره املستقبلية في تحقيق الريادة العاملية والشراكة املجتمعية باملشاركة في عن تعزيز 

  التطبيقات النافعة.

ويعد املركز أحد أهم املراكز البحثية الخمسة في جامعة األميرة نورة التي أنشئت لخدمة وتشجيع البحث العلمي 

كلية التربية، ومركز أبحاث كلية الفنون والتصاميم ، ومركز أبحاث  وهم : مركز أبحاث كلية اآلداب ، مركز أبحاث

كلية الخدمة االجتماعية، وتعمل جميعا على دفع عجلة االختراع والبحث العلمي لتحقيق رؤية الجامعة نحو الريادة 

  العاملية، وتعزيز دور املرأة السعودية واإلسهام في تنمية الوطن اقتصاديا وعلميا وثقافيا .

يسعى املركز للتميز في مجال أبحاث العلوم الرياضية والفيزيائية والكيميائية التطبيقية والبيولوجيا الجزيئية و 

والتقنية الحيوية ، وتبني برامج ومشاريع بحثية لتعزيز وتقوية الشراكة املجتمعية، مستهدفا أعضاء هيئة التدريس 

عات التخرج الخاصة بهن، باإلضافة إلى الباحثين في املراكز ومن في حكمهم من طالبات كلية العلوم عبر دعم مشرو 

  البحثية ذات العالقة.

وعقد املركز اتفاقيات تعاون وشراكات مع الجهات ذات العالقة إلنشاء مجلة علمية محكمة لنشر األبحاث في 

في مجاالت العلوم  مجال العلوم األساسية ، وإقامة مؤتمر دولي لتخصص العلوم ، وتقديم االستشارات البحثية

البحتة والتطبيقية وكيفية صياغة املشاريع البحثية، عالوة على النشر وإنشاء قاعدة بيانات للمحكمين في مختلف 

  التخصصات العلمية وأوعية النشر العلمي.

ق ويهتم املركز بتحفيز الباحثين وتشجيعهم على البحث العلمي وتذليل معوقاته، ودعم املشروعات البحثية وف

لوائح وأنظمة عمادة البحث العلمي، وتحكيمها بإرسالها إلى محكمين بذات التخصص ونشر الرسائل العلمية 

والكتب الدراسية، وتطوير قدرات الباحثين املبتدئين من خالل عقد الدورات وورش العمل في جميع مجاالت 

  البحث العلمي.

، وتم االنتهاء من ثالثة ISIورقة عمل منها في مجالت  13ا وتعاون مع جامعات عاملية في فرنسا والنمسا، ونشر منه

  مشروعات حتى اآلن.

هـ، وهي : ) دبابير التين وأشجار 1435/1436وأتم املركز تفعيل سبعة برامج للنشر العلمي خالل العام الجامعي 

ونظرية الحقول للدكتورة  التين في اململكة العربية السعودية للدكتورة أريج الخلف ، الدليل إلى نظرية الحلقات

نازك العيس ى ، أمراض النبات: التشخيص واملكافحة للدكتورة عائشة الراجحي ، أثر الطاقة الحيوية كبديل للنفط 

على األمن الغذائي العالمي بالتطبيق على دول منطقة األوابك وبعض الدول النامية للدكتورة فاطمة أحمد ، 

يز الحركة واالستكشاف الحس ي للدكتورة ريم الوهيبي ، صحة البيئة وضعيات اللعب: أنشطة تفاعلية لتعز 

للدكتورة ريما البدر ( ، وتم قبلها تنمية  The perinatal cardiology handbookالغذائية للدكتورة إيمان الشهري ، 

ادة التطوير وتطوير قدرات الباحثين وأعضاء املركز باملشاركة بالدورات التدريبية والندوات التي تقيمها عم

https://gaya-sa.org/60720.html
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بالجامعة واملؤسسات العلمية الخارجية وهي: مهارات تشكيل الفرق البحثية وإدارتها ، إدارة املراكز البحثية ، ندوة 

  (.PCTتعريفية عن معاهدة التعاون بشأن البراءات )

وأخصائيات  ساعة قدمتها عضوات من املركز 80دورة ومدتها أكثر من  12كما تم وضع الخطة التدريبية من خالل 

من خارج الجامعة للرفع من مستوى الباحثين املبتدئين وتعزيز مهارات البحث العلمي في شتى التخصصات منها على 

،  spssسبيل املثال )كيفية كتابة الورقة العلمية ، أخالقيات البحث العلمي ، التحليل اإلحصائي باستخدام نظام 

  لص من النفايات املعملية ( وغيرها .طرق إعداد امللصقات العلمية ، كيفية التخ

ويتكون مجلس إدارة املركز من مديرة املركز الدكتورة منيرة بنت عبد العزيز العبدان وعضوية كل من : الدكتورة 

زكية بنت محمود طلبة، الدكتورة نازك بنت عبد العزيز العيس ى ، والدكتورة هدى بنت عبد الرحمن البريه ، 

بد هللا املقرن ، والدكتورة غادة بنت محمد السناني ، وسكرتيرة املركز فايزة بنت سالمة والدكتورة وفاء بنت ع

 أبومريفة.
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 م  2015 يناير 21-هـ  1437ربيع الثاني  11 الخميس

طالبات التدريب جامعة األمرية نورة تقيم الدورات التدريبية التأهيلية ل
 امليداني

   

تقيم كلية اللغات والترجمة بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في مكتب التدريب امليداني دورات تدريبية 

هـ ، وتهدف الى تهيئة 1437/  4/ 7بعنوان الدورات التدريبية التأهيلية لطالبات التدريب امليداني يوم األحد 

والتي تستمر ملدة خمسة ايام، وقد بدأت مع بداية عودة الطالبات للفصل الدراس ي الثاني  الطالبات لسوق العمل

من العام الحالي بدورتين افتتحها الدكتور خالد محمد أبا الحسن وكانت بعنوان املهارات املهنية التي يحتاجها سوق 

داف واآلليات والفرص املتاحة العمل من املترجم، كما تحدث عن مهارات التعامل مع سوق العمل وأهم األه

وطريقة التعامل مع سوق العمل، كما استعرض خالل هذه الندوة أهم الكتب التي تساعد املترجم على الترجمة 

الصحيحة واالستفادة من هذه الترجمة في العمل مع املؤسسات واملنظمات املتخصصة وتكوين عالقات وبيئات 

كما تطرق إلى مسببات النجاح والفشل في الترجمة ومعرفة أماكن القوة  عمل ناجحة وتطويعها إلى صالح املترجم،

وتعزيزها وأماكن الضعف وتالفيها، وناقش تحدي الصعوبات التي سوف تواجه املترجم وتذليلها لتصب في مصلحته 

 وفي نهاية الدورة قام بتوزيع االسئلة على الطالبات ومناقشتهن في ذلك.

الدكتورة فاطمة الشهري وكانت بعنوان أخالقيات املترجم، وافتتحت الدورة بالتعريف  وابتدأت الدورة الثانية مع

بأخالقيات الترجمة والقيم واملبادئ واملعايير األخالقية التي يجب على املنتمين واملمارسين ملهنة الترجمة االلتزام بها، 

ب منها ضبط مزاولة املهنة وتوجيه ممارسات و قد تطرقت الدورة ألهمية األخالقيات في مهنة الترجمة من عدة جوان

املترجمين وتعزيز السلوكيات و املمارسات األخالقية بينهم ومساعدتهم على اتخاذ القرار في املواقف التي قد تتنافى 

مع مبادئ املهنة وأخالقياتها، ومن أهم املبادئ التي طرحت: تحري الدقة واألمانة في الترجمة وفي التعامل، الحفاظ 

لى السرية والخصوصية، الشفافية واملوضوعية، العدالة واإلنصاف، التضامن مع زمالء املهنة، واملهنية في ع

العمل، ثم ُعرض على الطالبات مواقف افتراضية تتطلب اتخاذ قرار مستند على مبدأ أخالقي، وذلك لتعريف 

 عايير األخالقية املتعارف عليها في مهنة الترجمة.الطالبات بكيفية تقييم املواقف واتخاذ القرار املناسب بناء على امل

واختتمت الدورة بعرض مواقف حقيقية حدثت للمترجمين بهدف استخالص القرارات التي اتخذها املترجمون في 

هذه املواقف وتقييمها أخالقيا، من خالل استحضار املبادئ األخالقية التي تم االلتزام بها أو خرقها في هذه 
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تراح البديل في حال كانت قراراتهم غير مقبولة أخالقيا، كما تم مناقشة اهم املقترحات لذلك وفي املواقف، واق

 النهاية شكرت د. الشهري الحضور وقامت بتوزيع شهادات الحضور على الطالبات املتواجدات. 

 

 م  2015 يناير 31-هـ  1437ربيع الثاني  21 األحد

 جامعة األمرية نورة تنظم امللتقى العلمي للنشر املتميز
تنظم وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم غد االثنين امللتقى 

يز بمشاركة عاملات وعلماء للتعريف بتوجهاتها في النشر العلمي املتم” التميز في النشر العلمي“العلمي الثاني بعنوان 

  من مختلف الجامعات املحلية وذلك في مقر املدينة الجامعية .

ويهدف امللتقى إلى االطالع على التجارب الرائدة املحلية واإلقليمية والعاملية في مجال النشر العلمي املتميز، مع عرض 

  لعاملية ، ويرافقه ورش عمل علمية ومعرض .تجارب الباحثات في نشر مشاريعهن البحثية املدعومة في املجاالت ا

وسيناقش امللتقى على مدى يومين املحاور التالية ) توجيه دعم املشاريع البحثية نحو النشر العالمي املصنف( و 

)تجربة مركز التميز البحثي لتطوير العلوم والرياضيات في دعم املشاريع البحثية(، و)خطوات النشر في املجالت 

)تأهيل املجالت العلمية الصادرة باللغة العربية إلى العاملية(، و)رؤية تطويرية للمجالت العلمية املحكمة العلمية(،و

في العلوم الشرعية(، و)النشر العلمي املتميز في الجامعات السعودية مع إطاللة على تجربة جامعة امللك سعود( 

لعلمي املتميز(، و)الواقع والنظرة املستقبلية لجامعة و)تجربة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في النشر ا

األميرة نورة بنت عبدالرحمن تجربتها في النشر العلمي املتميز(، و)الواقع والنظرة إلى املستقبل للنشر العلمي في 

  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن( و)ما بعد ملتقى التميز في النشر العلمي من تطلعات وتوصيات(.

يجري ثالثة علماء حوار حول أخالقيات البحث العلمي، بين كال من: وكيلة جامعة األميرة نورة للشؤون كما س

الصحية الدكتورة سمر السقاف، وأستاذ املخ وجراحة األعصاب بجامعة امللك سعود الدكتور إبراهيم العريني، مع 

  فول.مستشار مركز أبحاث العلوم الصحية بجامعة األميرة نورة إدوارد دي 

يذكر أن عمادة البحث العلمي في جامعة تعتمد رؤيتها على الريادة في البحث العلمي لخدمة اإلنسان محليا ودوليا، 

فيما تحمل رسالة توفير البيئة املعرفية والتقنية واملحفزة لإلبداع والتميز واالبتكار من إمكانات بشرية ومادية 

في بناء االقتصاد املعرفي ويخدم اإلنسان ، وقد أطلقت عمادة البحث  لتحقيق الريادة في البحث العلمي بما يسهم

العلمي ثالث سنوات عدًدا من البرامج البحثية، هي: )دعم املشاريع البحثية، ودعم تأليف الكتب، ودعم الترجمة، 
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ز بحثية في مراك 8ودعم الباحثات الناشئات، ودعم رائدات املستقبل ودعم النشر العلمي(، كما أنشأت العمادة 

كليات الجامعة املختلفة، واستحدثت إدارة للملكية الفكرية، مع تنظيم أنشطة علمية لنشر الوعي وتحفيز األعضاء 

شملت محاضرات وورش عمل ولقاءات علمية ، كما تم تحديث األولويات البحثية، إلى جانب تطوير إجراءات 

  ضع الئحة ألخالقيات البحث العلمي.وقواعد تمويل املشاريع البحثية والنشر العلمي، مع و 

ويجري حاليا العمل على تنفيذ مرحلة أخرى من خطة البحث العلمي عبر: دعم برنامج الباحثات الناشئات، 

ومبادرات البحث العلمي، وتحديث األولويات البحثية، وتنويع مصادر التمويل الخارجي، ومبادرة املجموعات 

إنشاء إدارة  Elsevierواالنضمام لـ ISIودعم الترجمة، ومشروع دعم النشر في  البحثية، ومكافآت التميز البحثي،

امللكية الفكرية وبراءات االختراع، وافتتاح مراكز بحوث في عدد من الكليات الصحية لكل من كلية الطب البشري 

 وطب األسنان والصحة والصيدلة.
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 م  1520 فبراير 4-هـ  1437ربيع الثاني  25 الخميس

جامعة األمرية نورة تعقد ثالث شراكات خارجية للتميز يف الربامج 
 واملخرجات األكادميية

وقعت كلية املجتمع بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ثالث شراكات خارجية مع كل من جامعات هيوستن 

عقد مع كلية فالنسيا بوالية فلوريدا بالواليات املتحدة األمريكية، التي احتلت مؤخرا  وفالنسيا، إلى جانب توقيعها

كلية مجتمع في الواليات املتحدة( . ويأتي ذلك ضمن توجه الجامعة لعقد شراكات مع  1200املركز الرابع بين 

ي البرامج واملخرجات األكاديمية، جامعات عاملية عريقة لها خبرة في مجال بناء املناهج والخطط الدراسية والتميز ف

حيث تستهدف كلية املجتمع أن تكون نموذجا متميزا لكليات املجتمع في اململكة العربية السعودية، في الوقت الذي 

طالبة. وأوضحت عميدة كلية املجتمع الدكتورة نورة القضيب، أن الكلية تهدف  3000تخدم الكلية اآلن ما يقارب 

راتيجية الطموحة إلى تحقيق أهداف بعيدة املدى، ورفع مستوى تعليم املرأة لتوفير أفضل من خالل خططها اإلست

الفرص الوظيفية لها، وفتح مجاالت جديدة للعمل أمامها لتشارك في البناء و التطوير ودفع عجلة التنمية في 

لى تحقيق تطلعات قيادة الوطن الوطن، مؤكدة تطلع الكلية إلى تضافر الجهود من الجميع في دعم املساعي الرامية إ

بالعمل على تأسيس وإدارة كلية املجتمع ليكون لها دور مجتمعي متميز وتنافس بمخرجاتها في سوق العمل. وأبانت 

هـ وتقدم مجموعة من البرامج األكاديمية في قسميها )العلوم اإلدارية، 1433أن كلية املجتمع تأسست في عام 

املعرض و “ومات(، الفتة إلى أنه جرى إبرام العقد الثاني مع كلية فالنسيا أثناء انعقاد والحاسب اآللي، وتقنية املعل

في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات واملعارض للبرنامجين ” املؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته الخامسة

بة، وتم اعتماد وافتتاح البرامج األكاديميين الجديدين لكلية املجتمع: برنامج تقنية املعلومات وبرنامج املحاس

هـ، وتتضمن أقسام الكلية املسارات اآلتية: قسم 1437/ 1436الجديدة في الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي 

العلوم اإلدارية )إدارة األعمال، إدارة املكاتب، التسويق واملبيعات، املحاسبة(، وقسم الحاسب اآللي وتقنية 

ميم الويب، تقنية املعلومات(، حيث يتاح في املستوى الرابع للطالبة التعرض للخبرة املعلومات )البرمجة، تص

العملية وذلك من خالل مقرر التدريب التعاوني الذي يمكن الطالبة من تطبيق ما تعلمته من مهارات و معارف في 

ونية الذي يشجع الطالبات على ساعة، أو يتاح للطالبة دراسة مقرر املشاريع التعا 260الكلية وتغطي فترة التدريب 
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ريادة األعمال من خالل إعداد مشاريع متكاملة و مراعية املعايير املتبعة في ريادة األعمال. وأشارت القضيب إلى أن 

الذي يهدف إلى توسيع مدارك الطالبات للحصول على املعارف، وزيادة ”، مشروعي الصغير“الكلية استحدثت نادي 

لية، وتعودهم على املشاركة االجتماعية، ومنحهم الفرصة ملزاولة األنشطة املتوافقة مع الخبرات العلمية والعم

ميولهم ومواهبهم، وبدوره يحتضن تلك املواهب، ويدعمهم عن طريق الدورات التدريبية الالزمة للبدء في مرحلة 

 ية.العمل، ودعمهم للمشاركة بجميع فعاليات الجامعة من خالل األنشطة الطالبية بالكل
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 م  2015 فبراير 4-هـ  1437ربيع الثاني  25 الخميس

طالبات يف كلية العلوم جبامعة األمرية نورة يفزن جبوائز حبثية يف لقاء  3
 الطالبات

وائز مقابل عرض وبحثين خالل لقاء طالبات من كلية العلوم بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بج 3فازت 

لطالبات كلية العلوم واملشاركات في املؤتمر الطالبي العلمي ، حيث نالت طالبة قسم الكيمياء حسناء الهاجري 

جائزة ضمن مسابقة أفضل عرض تقديمي ، أما طالبة األحياء تماضر محمد الشايع حصلت على املركز األول لبحثها 

بن باز على املركز الثاني . وأوضحت منسقة املؤتمر الطالبي بكلية العلوم الدكتورة  وطالبة األحياء فدوى فهد

موض ي العتيبي أن املشاركات البحثية حكمتها لجان التحكيم في األقسام التعليمية لتدخل املنافسة في اللقاء الثاني 

تقديمية املصاحبة لألبحاث ، وكان ، وأن الطالبات خضعن لبعض الدورات التدريبية في اإللقاء وتقديم العروض ال

اللقاء قد ابتدأ باملشاركات في محور األبحاث العلمية من طالبات الدراسات العليا، تالها مشاركات طالبات 

البكالوريوس في ذات املحور إلى جانب محور االبتكار وريادة األعمال ومحور الخدمة املجتمعية . ولفتت عميدة 

 املسئولين بوزارة التعليم الكلية الدكتورة أريج الغ
َ
رير إلى دالالت اهتمام والة األمر حفظهم هللا بالتعليم وحث

لالرتقاء بمستوى البحث العلمي في الجامعات السعودية ، مشيرة إلى تبني جامعة األميرة نورة لفكرة إقامة املؤتمرات 

مؤكدة على حرص كلية العلوم على التنافس  الطالبية على مستوى الجامعة لقيادة الطالبات إلى اإلبداع واالبتكار،

في هذا املجال عبر إطالقها فعاليات ملتقى )طريقك نحو اإلبداع(، والذي يهدف إلى تهيئة بيئة جامعية بحثية 

مناسبة للطالبات لإلسهام في دعمهن وتنمية قدراتهن البحثية وفق أسس سليمة في مختلف التخصصات . من 

امللتقى العلمي الثامن “في كلية طب األسنان بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في طالبات  6جانب آخر شاركت 

من طالبات طب األسنان من  1000في جامعة القصيم ضمن حضور طالبي كثيف شمل ” لطالبات طب األسنان 

 من عدة دول بمختلف تخصصات طب األسنان  16مختلف كليات األسنان باململكة ، إلى جانب 
ً
 16ومن متحدثا

جامعة حكومية وأهلية . وجسدت طالبات كلية طب األسنان بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن )فاطمة العيط، 

يارا الرميح، لمى اللحيمي، سوزان الزهراني، نوف آل فراج وساره البلوي( بعرض ملصق علمي عن )مقارنة في عملية 

، ويأتي ذلك على خلفية استهداف امللتقى لكافة طلبة  الكشف عن تسوس األسنان(، وورش عمل علمية اجتماعية

 طب األسنان في مناطق اململكة من مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وأطباء االمتياز. 
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 م  2015 فبراير 1-هـ  1437ربيع الثاني  22 اإلثنين

 ..املتميز للنشر العلمي امللتقى ظمتن نورة األمرية جامعة
تسعى جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للتعريف بتوجهاتها في النشر العلمي املتميز من خالل إقامتها للملتقى 

العلمي الثاني بعنوان التميز في النشر العلمي، برعاية معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، بمشاركة 

اء من مختلف الجامعات املحلية، وتنظمه وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة عاملات وعلم

بعمادة البحث العلمي، يقام صباح غد االثنين ويستمر إلى الثالثاء، حيث يرافق امللتقى ورش عمل علمية 

عاملية في مجال النشر العلمي املتميز، ومعرض.ويهدف امللتقى إلى االطالع على التجارب الرائدة املحلية واإلقليمية وال

  .مع عرض تجارب الباحثات في نشر مشاريعهن البحثية املدعومة في املجاالت العاملية

وفي مؤتمر صحافي نظمته إدارة اإلعالم في الجامعة بإشراف الدكتورة الجوهرة الصقيه، أشارت وكيلة الجامعة 

الوهيبي إلى سعي الجامعة لتنظيم هذا امللتقى إليمان قيادة  للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى

الجامعة بالتصنيفات العلمية ضمن خطة الجامعة لتطوير نهوض النشر العلمي املتميز، من خالل التوعية بطرق 

رة النشر العلمي في املجاالت العلمية والعاملية. فيما لفتت وكيلة البحث العلمي لشؤون الجودة والتطوير الدكتو 

أماني الحصان إلى استقطاب قيادات البحث العلمي في الجامعات املحلية، مؤكدة تركيز امللتقى على النتائج التي 

سيصلون إليها بعد امللتقى لتطوير وارتقاء طرق نشر البحث العلمي، مع وضع ضوابط وشروط لدعم األبحاث 

  .العلمية املتميزة لنشرها

قى )توجيه دعم املشاريع البحثية نحو النشر العالمي املصنف( من خالل عميد من جانب آخر، تناقش محاور امللت

البحث العلمي بجامعة تبوك سابقا الدكتور فهد اللهيبي إلى جانب استعراض مدير مركز التميز البحثي في تطوير 

ضيات في دعم املشاريع العلوم والرياضيات بجامعة امللك سعود لـ )تجربة مركز التميز البحثي لتطوير العلوم والريا

البحثية(، ويحدد أستاذ املخ وجراحة األعصاب بجامعة امللك سعود الدكتور إبراهيم العريني )خطوات النشر في 

املجالت العلمية(، فيما سيركز أستاذ امليكروبيولوجي بجامعة امللك سعود الدكتور وائل حزين على )تأهيل املجالت 

http://grbeih.com/archives/786116
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إلى العاملية(، ويلقي رئيس هيئة تحرير مجلة الدراسات اإلسالمية بجامعة امللك  العلمية الصادرة باللغة العربية

سعود )رؤية تطويرية للمجالت العلمية املحكمة في العلوم الشرعية(، ويتحدث عميد البحث العلمي بجامعة امللك 

ة على تجربة جامعة سعود الدكتور رشود الخريف حول )النشر العلمي املتميز في الجامعات السعودية مع إطالل

امللك سعود( إلى جانب استعراض عميد البحث العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الدكتور 

عبدالرحمن املقبل لـ )تجربة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في النشر العلمي املتميز(، فيما يستشرف 

ا الدكتور محمد آل الشيخ )الواقع والنظرة املستقبلية لجامعة عميد الدراسات العليا في جامعة امللك سعود سابق

األميرة نورة بنت عبدالرحمن تجربتها في النشر العلمي املتميز(، مع تناول كال من مديرة مركز بحوث كلية العلوم 

عبدالرحمن(  الدكتورة منيرة العبدان لـ )الواقع والنظرة إلى املستقبل للنشر العلمي في جامعة األميرة نورة بنت

بمشاركة أستاذ الكيمياء العضوية الدكتورة سهام العيس ى وأستاذ الرياضيات البحتة املشارك الدكتورة سناء زارع، 

كما يلقي أستاذ الطفولة املبكرة والتربية االبتدائية املشارك بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتور رمزي 

ميز في النشر العلمي من تطلعات وتوصيات(.كما سيجري ثالث علماء سجال هارون الضوء على )ما بعد ملتقى الت

حواري حول أخالقيات البحث العلمي، بين كال من: وكيلة جامعة األميرة نورة للشؤون الصحية الدكتورة سمر 

بحاث السقاف، وأستاذ املخ وجراحة األعصاب بجامعة امللك سعود الدكتور إبراهيم العريني، مع مستشار مركز أ

العلوم الصحية بجامعة األميرة نورة إدوارد دي فول.إلى ذلك، تعتمد رؤية عمادة البحث العلمي في جامعة على 

الريادة في البحث العلمي لخدمة اإلنسان محليا ودوليا، فيما تحمل رسالة توفير البيئة املعرفية والتقنية واملحفزة 

ومادية لتحقيق الريادة في البحث العلمي بما يسهم في بناء االقتصاد لإلبداع والتميز واالبتكار من إمكانات بشرية 

سنوات عددا من البرامج البحثية، هي: )دعم  3املعرفي ويخدم اإلنسان. علما أن عمادة البحث العلمي أطلقت قبل 

ودعم النشر  املشاريع البحثية، دعم تأليف الكتب، دعم الترجمة، دعم الباحثات الناشئات، دعم رائدات املستقبل

مراكز بحثية في كليات الجامعة املختلفة، كما استحدثت إدارة للملكية الفكرية، مع  8العلمي(، كما أنشأت العمادة 

تنظيم أنشطة علمية لنشر الوعي وتحفيز األعضاء )شملت محاضرات وورش عمل ولقاءات علمية(، كذلك تم 

وقواعد تمويل املشاريع البحثية والنشر العلمي، مع وضع  تحديث األولويات البحثية، إلى جانب تطوير إجراءات

  .الئحة ألخالقيات البحث العلمي

في الوقت الذي نفذت العمادة مرحلة من خطتها للبحث العلمي من خالل: اعتماد الالئحة األخالقية وتسجيل براءة 

لجزئية والبيونانوتكنولوجي باستضافة اختراع وعقد اللقاء الحالي للنشر العلمي، وعقد لقاء علمي عن البيولوجيا ا
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لروف هوتشيون من جامعة ليفربول، وعقد ورشتي عمل لوكيالت الدراسات العليا والبحث العلمي ملناقشة 

  .تحديات وخطط البحث العلمي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

باحثات الناشئات، ومبادرات البحث ويجري حاليا العمل على تنفيذ مرحلة أخرى من الخطة عبر: دعم برنامج ال

العلمي، وتحديث األولويات البحثية، وتنويع مصادر التمويل الخارجي، ومبادرة املجموعات البحثية، ومكافآت 

إنشاء إدارة امللكية الفكرية وبراءات  Elsevierواالنضمام لـ ISI التميز البحثي، ودعم الترجمة، ومشروع دعم النشر في

اح مراكز بحوث في عدد من الكليات الصحية لكل من كلية الطب البشري وطب األسنان والصحة االختراع، وافتت

 .والصيدلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
255 

 م  2015 فبراير 1-هـ  1437ربيع الثاني  22 اإلثنين

 علمي حبث بأفضل ورقة تفوز نورة األمرية جبامعة معيدة
علوم الحاسب واملعلومات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  بكلية الحاسبلت املعيدة في قسم علوم حص

 جائزة أفضل ورقة بحث علمي مقدمة في مؤتمر: العتيق، علىاألستاذة هديل محمد 

(International Conference and Exhibition on Computer Arts and Digital Media والذي عقد في) مدينة

املؤتمر لخلق بيئة الستكشاف مدى التقدم بين فنون  ، ويهدف2016يناير  11-10كواالملبور بماليزيا ، بتاريخ 

الحاسب والوسائط الرقمية مع الحاسب اآللي والتقنية وكذلك تشجيع املهتمين من خالل الحضور في املجاالت 

 يق تحت عنوان:املعاصرة، وقد كانت ورقة البحث العلمي الذي قدمتها العت

Enhancing the Segmentation of Arabic Characters Using Baseline 

Information قد تناولت كيفية تحسين اقتطاع االحرف العربية باستخدام معلومات خط األساس، و لقيت ورقة)

 البحث العلمي املقدمة استحسان لجنة التحكيم مما أهلها للفوز بجائزة أفضل ورقة خالل

ؤتمر. و أعربت العتيق عن سعادتها بهذا اإلنجاز املشرف وعن شكرها إلدارة الجامعة والتي دائما ما تدعم مشاركة امل

 العاملية.أعضاءها في مثل هذه املؤتمرات 
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 م  2015 فبراير 3-هـ  1437ربيع الثاني  24 األربعاء

 القصيم مبلتقى يشاركن نورة جامعة أسنان طب من طالبة ألف
طالبات في كلية طب األسنان بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في امللتقى العلمي الثامن لطالبات طب  6شاركت 

من طالبات طب األسنان من مختلف كليات  1000األسنان في جامعة القصيم ضمن حضور طالبي كثيف شمل 

 من عدة دول بمختلف تخصصات طب األسنان، قدموا من  16جانب األسنان إلى 
ً
جامعة حكومية  16متحدثا

العلمي  طالبات في كلية العلوم بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  3وأهلية. ويأتي ذلك في الوقت الذي فازت 

الطالبي.فيما جسدت طالبات  بجوائز مقابل عرض وبحثين خالل لقاء لطالبات كلية العلوم واملشاركات في املؤتمر

كلية طب األسنان بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن )فاطمة العيط، يارا الرميح، لمى اللحيمي، سوزان 

الزهراني، نوف آل فراج وسارة البلوي( بعرض ملصق علمي عن حول )مقارنة في عملية الكشف عن تسوس 

لكافة طلبة طب األسنان في مناطق اململكة العربية السعودية من  األسنان(، ويأتي ذلك على خلفية استهداف امللتقى

ظم املؤتمر بجهد طالبي فقط يدعمهم في ذلك عميد 
ُ
مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وأطباء االمتياز. حيث ن

علمية كلية طب األسنان بالقصيم الدكتور محمد بن عبدهللا املحيميد. وشارك طالبات طب األسنان في ورش عمل 

واجتماعية، فيما جمعت جامعة القصيم مع اإلثراء العلمي للملتقى، إثراء معرفي بتراث القصيم من خالل جولة 

نفذتها للوفود الزائرة بإطالعها على أبرز املعالم التراثية والريفية ملدينة القصيم للتعرف عليها.وإلى داخل الحرم 

علوم واملشاركات في املؤتمر الطالبي( في اختيار أفضل عرض الجامعي، شاركت حاضرات )لقاء طالبات كلية ال

تقديمي للطالبات املشاركات عبر التصويت اإللكتروني، ونالت جائزته طالبة قسم الكيمياء حسناء الهاجري. حيث 

قى جاء ذلك بعدما لفتت منسقة املؤتمر الطالبي بكلية العلوم الدكتورة موض ي العتيبي مشاركة الطالبات في امللت

الطالبي السابع إلى تقديم العديد من املشاركات العلمية املتنوعة من جميع األقسام التعليمية وانتقاء بعض 

املشاركات البحثية عبر لجان التحكيم في األقسام التعليمية لتدخل املنافسة في اللقاء الثاني، موضحة أن الطالبات 

العروض التقديمية املصاحبة لألبحاث، بحضور لجنة خضعن لبعض الدورات التدريبية في اإللقاء وتقديم 

التحكيم )املكونة من دكتورة هدى الحميدان ودكتورة سمر الجزار و دكتورة منار القضاة(، وكان اللقاء قد ابتدأ 

باملشاركات في محور األبحاث العلمية من طالبات الدراسات العليا، تالها مشاركات طالبات البكالوريوس في ذات 

محور االبتكار وريادة األعمال ومحور الخدمة املجتمعية، حيث حصلت طالبة األحياء تماضر  ر إلى جانب املحو 

وطالبة األحياء فدوى فهد بن باز على املركز الثاني. في الوقت الذي لفتت عميدة  محمد الشايع على املركز األول 

http://grbeih.com/archives/786826
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 الكلية الدكتورة أريج الغرير إلى دالالت اهتمام والة األمر 
َ
حفظهم هللا بالتعليم في اململكة العربية السعودية وحث

املسئولين بوزارة التعليم لالرتقاء بمستوى البحث العلمي في الجامعات السعودية، مشيرة إلى تبني جامعة األميرة 

البتكار، نورة بنت عبدالرحمن لفكرة إقامة املؤتمرات الطالبية على مستوى الجامعة لقيادة الطالبات إلى اإلبداع وا

كما أكدت الغرير حرص كلية العلوم على التنافس في هذا املجال عبر إطالقها فعاليات ملتقى )طريقك نحو 

تعتز بمشاركة الطالبات، حيث أن الهدف الرئيس من هذا اللقاء تهيئة بيئة جامعية “اإلبداع(، وقالت الغرير أنها 

 ”.راتهن البحثية وفق أسس سليمة في مختلف التخصصاتبحثية مناسبة للطالبات لإلسهام في دعمهن وتنمية قد
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 م  2015 فبراير 4-هـ  1437ربيع الثاني  25 الخميس

شراكات مع جامعات أمريكية للتميز يف الربامج  3كلية اجملتمع تعقد 
 واملخرجات األكادميية

جتمع بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى عقد شراكة خارجية مع جامعة هيوستن و جامعة سعت كلية امل

إلي جانب توقيعها عقد مع كلية فالنسيا بوالية فلوريدا بالواليات املتحدة األمريكية )التي احتلت مؤخرا  فالنسيا 

ضمن توجه الجامعة لعقد شراكات مع  كلية مجتمع في الواليات املتحدة(. ويأتي ذلك 1200املركز الرابع بين 

بناء املناهج و الخطط الدراسية والتميز في البرامج واملخرجات  جامعات عاملية عريقة لها باع طويل في مجال 

األكاديمية، حيث تستهدف كلية املجتمع أن تكون نموذجا متميزا لكليات املجتمع في اململكة العربية السعودية، في 

طالبة. وتشير عميدة كلية املجتمع الدكتورة نورة القضيب إلى أن  3000ما يقارب  لكلية اآلنالوقت الذي تخدم ا

الكلية تهدف أيضا من خالل خططها اإلستراتيجية الطموحة إلى تحقيق أهداف بعيدة املدى، ورفع مستوى تعليم 

رك في البناء و التطوير و دفع املرأة لتوفير أفضل الفرص الوظيفية لها وفتح مجاالت جديدة للعمل أمامها لتشا

عجلة التنمية في الوطن، مؤكدة تطلع الكلية إلى تضافر الجهود من الجميع في دعم املساعي الرامية إلى تحقيق 

تطلعات قيادة الوطن بالعمل على تأسيس و إدارة كلية املجتمع ليكون لها دور مجتمعي متميز و تنافس بمخرجاتها 

هـ تم تأسيس كلية املجتمع في جامعة األميرة نورة بنت  1433سست كلية املجتمع في عام في سوق العمل.إلى ذلك، تأ

عبدالرحمن ، و تقدم الكلية مجموعة من البرامج األكاديمية في قسميها قسم العلوم اإلدارية ، و قسم الحاسب اآللي 

كما تم إبرام العقد الثاني مع كلية  و تقنية املعلومات ، و تكون مدة الدراسة للحصول على درجة الدبلوم سنتان .

في مركز الرياض الدولي ” املعرض و املؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته الخامسة” فالنسيا أثناء انعقاد 

للمؤتمرات و املعارض للبرنامجين األكاديميين الجديدين لكلية املجتمع: برنامج تقنية املعلومات و برنامج املحاسبة . 

هـ .و تتضمن  1437 – 1436البرامج الجديدة في الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي   اد و افتتاح و تم اعتم

)إدارة األعمال، إدارة املكاتب، التسويق واملبيعات،  اإلدارية قسم العلوم  اآلتية: أقسام الكلية املسارات 

تقنية املعلومات(. وُيشار إلى أنه في املستوى  قسم الحاسب و تقنية املعلومات )البرمجة، تصميم الويب، املحاسبة(،

الرابع يتاح للطالبة التعرض للخبرة العملية و ذلك من خالل مقرر التدريب التعاوني الذي يمكن الطالبة من تطبيق 

ساعة من التدريب العملي خالل فصل دراس ي  260ما تعلمته من مهارات و معارف في الكلية وتغطي فترة التدريب 

باملشرفة األكاديمية في الكلية  خاللها الطالبات  رته إلى خمسة عشر أسبوع ، وتشمل ساعة أسبوعيا تلتقي تمتد فت

http://grbeih.com/archives/787007
http://grbeih.com/archives/787007


 

 
259 

املتعلقة بالبرنامج  على برنامج التدريب ملناقشة ما تم تعلمه و تنفيذه في جهة التدريب وتقديم التقارير الدورية 

عاونية الذي يشجع الطالبات على ريادة األعمال من خالل إعداد دراسة مقرر املشاريع الت التدريبي ، أو يتاح للطالبة 

إلى توسيع مدارك  مشاريع متكاملة و مراعية املعايير املتبعة في ريادة األعمال.وتشير تقارير لكلية املجتمع أنها تسعى 

االجتماعية، ومنحهم وزيادة الخبرات العلمية و العملية، وتعودهم على املشاركة  املعارف، للحصول على  الطالبات 

الذي يقوم  الفرصة ملزاولة األنشطة املتوافقة مع ميولهم ومواهبهم و ذلك من خالل إنشاء نادي مشروعي الصغير

بدوره في احتضان تلك املواهب، و دعم الطالبات الالتي لديهن فكرة مشروع، و إعطائهم الدورات التدريبية الالزمة 

 مشاركة بجميع فعاليات الجامعة من خالل األنشطة الطالبية بالكلية.للبدء في مرحلة العمل، ودعمهم لل
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 م  2015 يناير 20-هـ  1437ربيع الثاني  10 األربعاء

 نوره األمريةبرنامج يستكشف صحة املرأة وعوامل اخلطورة جبامعة  إطالق
محمد أبوعباة، املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبد هللا بن عبد العزيز بجامعة دشن الدكتور أحمد بن 

 بالجهود التي بذلها كل من شارك في إرساء 
ً
األميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس برنامج صحة املرأة الوقائي، منوها

 أثره اإليجابي ف
ً
 ي الحفاظ على صحة املرأة.الدعامات األساسية للبرنامج على اختالف مستوياته؛ ومؤكدا

وحضر فعاليات التدشين أفراد الطاقم الطبي باملستشفى، وعدد من املسؤولين واملهتمين في القطاع الصحي، وقد 

اشتمل البرنامج على مجموعة من املحاضرات الخاصة للمدراء التنفيذيين، والطبيين، ورؤساء األقسام ذات الصلة 

 ات املستشفى، للتعريف عن البرنامج وعمل زيارات لبعض األجنحة التعريفية.بالبرنامج، ومحاضرة عامة ملنسوب

 لالستراتيجية التي وضعها املستشفى للرقي بالجانب الوقائي لصحة املرأة كمرحلة أولى. وهي 
ً
ويعتبر البرنامج امتدادا

نة التي يمكن الحد منها تستهدف جميع الفئات العمرية بعد سن العشرين، وتهدف للكشف املبكر عن األمراض املزم

  ومن مضاعفاتها وعالجها في وقت مبكر.

وصحة املجتمع املشرفة على  وأوضحت الدكتورة سلوى بهكلي، استشاري مساعد نساء ووالدة بقسم طب األسرة 

كافة تمهيدا لتعميمه على  برنامج صحة املرأة الوقائي، أن البرنامج سيستهدف منسوبات املستشفى في املرحلة األولى 

منسوبات الجامعة وسيبدأ بالفحوصات االستكشافية لصحة املرأة والتي تشمل عوامل الخطورة ألمراض القلب 

وقالت: هذا البرنامج سيتم تطويره بصفة دورية ليتناول جوانب متعددة في صحة املرأة وليواكب أحدث التطورات 

 التي تعتمد على الدراسات الطبية املبنية على البراهين.

 

 

 

 

http://www.fajr.sa/69408


 

 
261 

 

 
 م  2015 يناير 19-هـ  1437ربيع الثاني  9 الثالثاء

دريب جامعة األمرية نورة تقيم الدورات التدريبية التأهيلية لطالبات الت
 امليداني

 

في مكتب التدريب امليداني أمس األول دورات تدريبية  أقامت كلية اللغات والترجمة بجامعة األميرة نورة متمثلة

بعنوان ) الدورات التدريبية التأهيلية لطالبات التدريب امليداني ( وتستمر ملدة خمسة أيام وتهدف إلى تهيئة 

  الطالبات لسوق العمل .

( تناولت مهارات التعامل  وافتتحت الدورات بدورة بعنوان ) املهارات املهنية التي يحتاجها سوق العمل من املترجم

مع سوق العمل وأهم األهداف واآلليات والفرص املتاحة وطريقة التعامل مع سوق العمل، وعرض خاللها أهم 

الكتب التي تساعد املترجم على الترجمة الصحيحة واالستفادة من هذه الترجمة في العمل مع املؤسسات واملنظمات 

ناجحة وتطويعها إلى صالح املترجم ، فيما تناولت الدورة الثانية ) املتخصصة وتكوين عالقات وبيئات عمل 

أخالقيات الترجمة ( تطرق فيها التعريف بأخالقيات الترجمة و القيم و املبادئ و املعايير األخالقية التي يجب على 

  املنتمين و املمارسين ملهنة الترجمة االلتزام بها ، وأهمية األخالقيات في مهنة الترجمة .

وفي الختام ُعرض على الطالبات مواقف افتراضية تتطلب اتخاذ قرار مستند على مبدأ أخالقي لتعريف الطالبات 

بكيفية تقييم املواقف و اتخاذ القرار املناسب بناء على املعايير األخالقية املتعارف عليها في مهنة الترجمة ، مختتمة 

ص القرارات التي اتخذها املترجمون في هذه املواقف و بعرض مواقف حقيقية حدثت للمترجمين بهدف استخال 

 تقييمها أخالقيا .

 

 

 

 

http://www.al-masder.net/news/s/12155#.VrdS18puljp
http://www.al-masder.net/news/s/12155#.VrdS18puljp
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 م  2015 يناير 28-هـ  1437ربيع الثاني  18 الخميس

ية جامعة األمرية نورة حتتفل بتأسيس أول مجعية علمية نسائية سعود
دراسات اإلسالميةلل  

أقيم أمس الحفل التعريفي للجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية " الحسنى " برعاية صاحبة السمو 

امللكي األميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز وحضور عدد من صاحبات السمو األميرات ومعالي مديرة جامعة 

يل ووكيالت الجامعة واملثقفات واألكاديميات وسيدات املجتمع ، األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العم

  وذلك في قاعة املؤتمرات باملدينة الجامعية .

 وبدئ الحفل املعد بهذه املناسبة بآيات من القرآن الحكيم ، ثم شاهد الجميع الفيلم التعريفي بالجمعية .

دتها بتأسيس جمعية " الحسنى " ، وقالت : "إن بعد ذلك ألقت األمير حصة بنت سلمان كلمة عبرت فيها عن سعا

جمعية الحسنى" منبثقة من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وهي أّول جمعية علمية شرعية نسائية في اململكة 

ات في قضايا املرأة من خالل  ستَجدَّ
ُ
عنى بدراسة امل

ُ
تنال شرف خدمة العلم وتأصيله ونشره في أوساط النساء وت

 في ذلك ألن املرأة السعودية  الفعاليات
ٌ
ي ثقة

ّ
 يليق باسمها وغايتها، وكل

ً
 نسائيا

ً
 بحثيا

ً
واألنشطة املختلفة، وتكون منبرا

في مرحلة التأسيس، هو امتداد لعناية خادم  إذا أرادت فعلت وما أكثر نماذجنا في هذا الشأن ، والوقوف معها

بتعليم املرأة ودعمها وتمكينها من أداء دورها  -حفظه هللا- الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  الريادي في خدمة الوطن ونسائه ، لتحقيق األهداف السامية.

 له ،ألنه سبب وجود االنسان على 
ً
وقالت سموها : إن هللا سبحانه وتعالى ربط اإلسالم باإلحسان وجعله شرطا

لق من أجلها وهي إعما
ُ
 عن مفاهيم الصراع وإن اإلحسان عمل وأخالق لذا  راألرض ، والرسالة التي خ

ً
الكون بعيدا

مة والفتاة السعودية ، بأن تغرس في الجيل الجديد إسالم توجهت الجمعية إلى
ّ
املحبة واإلحسان  أن تبدأ باألم املعل

ت اإلسالمية لنكون الرائدات في إظهار حقيقة ديننا السمحة عن طريق إعداد باحثاٍت متمّيزاٍت في مجال الدراسا

داخل اململكة وخارجها، ودراسة التحّديات الفكرية التي تواجه األمة وُسُبل التصّدي لها من خالل األنشطة 

املختلفة، مثل: ترجمة الكتب واألبحاث من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية وغيرها ،داعية للجميع بالتوفيق 

 والسداد .

كتورة هدى العميل كلمة بهذه املناسبة رحبت فيها برعاية األميرة حصة بنت ثم ألقت معالي مديرة الجامعة الد

سلمان ومشاركتها االحتفال بمولد الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية )الحسنى( ، مؤكدة أن تأسيس 

مجاالتها ،ومشاركة اهتمام جامعة األميرة نورة بدعم الدراسات والبحوث العلمية في مختلف  الجمعية يأتي في سياق

منها في مواكبة التحوالت الوطنية نحو تحقيق مجتمع املعرفة الذي تتطلع الدولة إلى بلوغه، والذي أكدت عليه 

  توجهات الدولة في ملتقى التحول الوطني األخير.

تعلق بالكشف الجامعة ، خاصة فيما ي وأفادت معاليها إن االعتناء بالدراسات اإلسالمية يأتي في مقدمة اهتمامات

الصحيحة ملواجهة ما يبث من ادعاءات عن ازدراء الدين اإلسالمي للمرأة  عن مكانة املرأة في اإلسالم في صورتها

الدراسات اإلسالمية التي  وتهميشه لدورها ، كما أن الجامعة تتطلع إلى أن يكون لهذه الجمعية دور بارز في دعم

ُسطر ضده من األكاذيب التي تصوره دينا يحمي  كشف للناس ماتعمل على توضيح حقيقة الدين اإلسالمي وت

  اإلرهاب ويدعم التوحش والهمجية ،موجهة شكرها لراعية الحفل ولجميع العاملين بالجمعية .

http://www.al-masder.net/news/s/12504#.Vqp6Q8pukcA
http://www.al-masder.net/news/s/12504#.Vqp6Q8pukcA
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ثم ألقت رئيسة جمعية الحسنى الدكتورة رقية بنت نصر هللا نياز كلمة أوضحت فيها أن فكرة الجمعية جاءت بعد 

هـ وتهدف إلى التعريف  1436هـ ثم أخذت مسارها النظامي واإلداري  1435/ 1434عة عام ورشة عمل في الجام

بسماحة الدين اإلسالمي وإبراز دور اململكة الريادي في خدمة الدراسات اإلسالمية وإعداد البحوث العلمية في 

بابية وتفعيلها لخدمة الدين العلوم الشرعية ودراسة قضايا املرأة ومعالجتها برؤية معاصرة وتأهيل الطاقات الش

  ورصد املستجدات العلمية والفكرية في الدراسات اإلسالمية .

وكشفت نياز عن تخصيص الجمعية لغرف صوتية "صوت الحسنى" تشرف عليها مشرفتان لقضايا املرأة املسلمة ، 

دد مع دروس علمية عن مستعرضة بعض املشاريع التي نفذتها الجمعية منها :تنفيذ رحلة العمرة للمسلمين الج

امرأة ، إلى جانب إقامة امللتقيات العلمية في مجال  14مسلم ،محاضرات علمية أثمرت بإسالم  200الدين لـ

الدراسات اإلسالمية وإصدار مجلة علمية محكمة وموقع إلكتروني وعقد لقاء تعليمي بالتعاون مع الوزارات 

عات ،موجهة الشكر لراعية الحفل وللجامعة في دعم مسيرة ومؤسسات خيرية وزيارات تعريفية وتدريب املتطو 

  العلم والعلماء .

إثرها شاهد الجميع األوبريت ) بيرق عزم ( الذي قّدمته الطالبات كلوحٍة فّنية معّبرة جّسد من خاللِه أبجدّية الحّب 

  والوالء واالنتماء للوطن .

كتورة نجالء املبارك والدكتورة منى القاسم أوضحتا من تال ذلك عرض موجز ملشاريع الجمعية قدمته كًل من الد

 خالله املبادرات الطّيبة ومشاريع الجمعية بخطة رسمت أهداف الجمعية وحققت غاياتها وطموحاتها.

بعدها شاركت الدكتورة نوال العيد بكلمٍة أبرزت من خاللها أهمية األوقاف الخيرّية ودعمها، مشيرة إلى ضرورة 

  ثم قصيدة ألقتهاالدكتورة أمل الغنيم بعنوان )الحسنى( .اية بها ، االهتمام والعن

واختتم الحفل بتكريم راعية الحفل بهدية تذكارية من جمعية الحسنى بهذه املناسبة، وتكريم الرعاة الداعمين 

  للحفل .

ومبادراتها ثم افتتحت راعية الحفل املعرض املصاحب للحفل املتضمن لوحات تعريفية عن أهداف الجمعية 

كرت املبادرات والبرامج وقدم التعريف بكل هدف مجموعة من أعضاء الحسنى 
ُ
االستراتيجية ، ومع كل هدف ذ

 وتبادلن مع سموها الطموحات والرغبة في اإلنجاز لهذه املشاريع العلمية في خدمة بنات الوطن .
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 م  2015 فبراير 5-هـ  1437ربيع الثاني  26 الجمعة

 جامعة األمرية نورة تدشن موقع نادي العربية
 

 

(، 2دشنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس موقع )نادي العربية(، ضمن فعاليات ملتقى )العربية عاملنا

فهم املقروء وفهم املسموع للمستوى املبتدئ، واملعرض املصاحب الذي لتدريب الناطقات بغير العربية على مهارات 

نظمه معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها، وذلك على مسرح كلية املجتمع باملدينة الجامعية. وأوضحت 

تتواكب مع العصر مديرة املعهد الدكتورة نوال الثنيان في كلمتها أن الهدف من امللتقى املض ي بعلوم اللغة العربية، ل

الرقمي املتسارع، وتعزيز الفخر واالنتماء لدى الطالبات باملاض ي، وخدمة اللغة العربية لدعم مجاالت التعليم 

التربوية والتقنية وإبراز التآلف بين علوم اللغة العربية وشتى العلوم، مشيرة إلى أن املعهد قدم عدد من املهارات في 

ملدينة العربية االفتراضية وموقع نادي العربية ، موجهة شكرها لكل املنظمين مجال التقنية أهمها مبادرة ا

واملشاركين في امللتقى الذي افتتحته وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نادرة املعجل. وتناول املحور األول 

 ملوقع الويب التفاعلي، بوصفه
ً
 شامال

ً
 يخدم متعلمي  في امللتقى عبر عدٍد من أوراق العمل عرضا

ً
 إلكترونيا

ً
مشروعا

اللغة العربية للناطقين بغيرها، من خالل تدريبهم على مهارتي فهم املسموع واملقروء في وقت محدد ومن خالل عدة 

جوالت متدرجة من حيث املستوى اللغوي ويهدف إلى تعزيز التعلم الذاتي للعربية للناطقين بغيرها. واستعرضت 

دمة في هذا املحور )التطبيقات اإللكترونية في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.. إحدى أوراق العمل املق

(، وأبرز الصعوبات التي واجهها متعلمو العربية بعد إنهاء املرحلة األولى من تعلم 
ً
تطبيق ملون النصوص أنموذجا

ديثة في مجال تعليم العربية للناطقين القراءة والكتابة، فيما تطرقت ورقة عمٍل أخرى )التطورات التقنية الح

بغيرها أدوات بناء املعاجم ملتعلمي اللغة(، وتناولت مجموعة من األمثلة للوسائل واألدوات اللغوية والحاسوبية التي 

يستخدمها املختصون في بناء املعاجم الحديثة. وبدأ املحور الثاني للملتقى بورقة عمل بعنوان )عرض املواقف 

لتعليمية في سلسلة العربية بين يديك(، وسلطت الضوء على أهمية الكتاب كأحد أركان العملية التعليمية التربوية وا

والعناية به، ثم ورقة بعنوان )التعلم باملشاريع "مشروع مملكة الفصاحة أنموذجا"(، وتناولت أنواع وطرق التدريس 

مثل مهارات عقلية واجتماعية وحركية ومعرفية الحديثة، تبعا لنظرة عملية التعليم في الحياة املعاصرة وتت

وإدراكية، إلى جانب التعلم باملشاريع بوصفه من أبرز الطرق وأنجحها كونها تناسب جميع الفئات واألعمار لتنوع 

طرقها وأساليبها من الكتابة والتأليف والتحدث. واختتم امللتقى بمناقشات وأسئلة مع الحضور ثم بالتوصيات التي 

http://www.al-masder.net/news/s/12923#.VrXblcpuljo
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، واستثمار جاء في 
ً
 ودوليا

ً
مقدمتها التنويه بجهود حكومة اململكة فيما يتعلق بالعناية باللغة العربية وخدمتها محليا

التقنية في تبني مشروع عالمي يهدف إلى إنشاء اختبار لقياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية لدى الناطقين بغير 

ون مطلبا للتسجيل في برامج البكالوريوس أو الدراسات العليا العربية، ويعتمد الحد األدنى لهذا االختبار ليك

املقدمة باللغة العربية في الجامعات العربية. واشتملت التوصيات على ضرورة تكوين لجنة دائمة لتطوير موقع 

نادي العربية وذلك لتحديث املحتوى بشكل مستمر ونشر املوقع على الشبكات االجتماعية املختلفة، حث أعضاء 

لهيئة التعليمية في معاهد تعليم اللغة العربية على ضرورة االستعانة بتطبيقات إلكترونية متنوعة داعمة وإثرائية ا

تنسجم مع الحاجات التعليمية ملتعلمي اللغة العربية النطاقين بغيرها، ودعم وتمويل مشروعات وتطبيقات تعليم 

تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها من استخدام تطبيق  اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتمكين طالبات معهد

ملون النصوص الحاسوبي ملا له من أهمية في زيادة فهم النصوص العربية وسرعة تحليلها، أن تتبنى جامعة األميرة 

د نورة مشروعا مشتركا بين معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها وكلية الحاسب واملعلومات بحيث يتم عق

شراكة داخلية بينهما لتصميم برامج حاسوبية ، ودعوة الباحثين و الباحثات إلى استثمار التقنية في مجال البحث 

العلمي لبناء املعاجم الحديثة بهدف صناعة معجم حديث ملتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها وفق أحدث 

 التطورات الحديثة
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 م  2015 يناير 19-هـ  1437ثاني ربيع ال 9 الثالثاء

يف احلد من تعاطي املخدرات« جامعة نورة»و« نرباس»تعاون   
وجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن مذكرة تفاهم « نبراس»وقعت أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات 

شار تعاطي املخدرات بين أفراد املجتمع. وتضمنت مذكرة التفاهم العديد من املواد، تمثلت لإلسهام في الحد من انت

في التعاون بين الطرفين على الوقاية من املخدرات، باإلضافة لتقديم الدورات التدريبية للمتخصصات في الجامعة 

لمية املتعلقة بتعزيز الوقاية من لزيادة فاعلية الخدمات النفسية واالجتماعية، وإجراء البحوث والدراسات الع

املخدرات، واستكشاف أبعادها والعوامل املرتبطة بها، واملتغيرات املؤثرة فيها، إضافة إلى تشجيع الهيئة التدريسية 

وطالبات الدراسات العليا على االهتمام بإجراء الدراسات والبحوث حول قضايا املخدرات. كما اشتملت املذكرة 

نفيذ البرامج الوقائية والتوعوية في البيئة الجامعية، ودعوة منسوبات وطالبات الجامعة لإلسهام في على التعاون في ت

االعمال التطوعية في مجال الوقاية من املخدرات، وإقامة فعاليات ومناشط وندوات ومؤتمرات علمية في مجال 

هذه املذكرة بموجب مذكرة خطية متفق  الوقاية من املخدرات. وقد تم االتفاق بين الطرفين على إمكانية تعديل

ل اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات أمين عام اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، 
َّ
عليها من قبل الطرفين. ومث

مساعد مدير عام مكافحة املخدرات للشؤون الوقائية، رئيس مجلس إدارة املشروع الوطني للوقاية من املخدرات 

ن محمد الشريف، ومثل جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وكيل الجامعة الدكتور صالح عبد اإلله ب« نبراس»

بن عبدهللا املزعل، وبحضور مستشاري ومدريري اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، وعدد من وكالء ومنسوبي 

التوقيع عن سعادته بهذا جامعة األميرة نورة، ومندوبي املديرية العامة ملكافحة املخدرات. وأعرب الشريف عقب 

االتفاق، ملا يتضمنه من خطة وأهداف نبيلة تسعى إلى إجراء الدراسة والبحوث املتخصصة ودعمها في مجال ظاهرة 

املخدرات وما يرتبط بها من ظواهر أخرى، وحماية صحة أفراد املجتمع من تعاطي املواد الضارة التي تؤثر على 

الة مشروع نبراس األساسية تثقيف املجتمع السعودي، وإكسابه املهارات صحتهم وعقولهم. وذكر الشريف أن رس

الحياتية املناسبة للوقاية من آفة املخدرات، وخلق بيئة خالية من املخدرات، من خالل نشر ثقافة الوقاية عبر 

البرامج التدريبية وسائل اإلعالم املختلفة، وتوفير املعلومة الصحيحة واملوثقة املستندة إلى اإلحصائيات، وتوظيف 

 
ً
ووسائل اإلعالم؛ لتعزيز القيم اإليجابية والتشجيع عليها، باإلضافة إلى التعاون مع جميع املؤسسات والهيئات مثمنا

دور ومبادرة الشركة السعودية للصناعة األساسية سابك في هذا املشروع الوطني للوقاية من املخدرات؛ لتحقيق 

ات املجتمع من آفة املخدرات. وأثنى وكيل جامعة األميرة نورة الدكتور صالح املزعل نهٍج وطني يحمي أبناءنا وكل فئ

وجامعة االميرة نورة « نبراس»على هذه الخطوة نحو شراكة مجتمعية بين املشروع الوطني للوقاية من املخدرات 

بين ومنسوبات وشركات من أفراد املجتمع من طالبات أو أعضاء هيئة تدريس، ومنسو  7000التي تستوعب أكثر من 

مشغلة. وأكدت وكيل الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية الدكتور نائلة بنت عبدالرحمن الديحان، 

أهمية االستفادة من الكليات االجتماعية وإدارة البحوث والدراسات باإلضافة إلى االستفادة من الدراسات 

مجال اإلعالم والفنون والدراسات االجتماعية وتوظيف ذلك في  والبحوث التي يقدمها الطالبات واملتخصصات في

على « نبراس»وأكد الصالح، على حرص العاملين في املشروع الوطني «. نبراس»املشروع الوطني للوقاية من املخدرات 

ة تقديم كل ما يمكن تقديمه من مواد إعالمية، ورسائل توعية، وحقائب تدريبية، ودورات متخصصة لتكون جامع
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لدعمها ومبادرتها املتميزة « سابك»االميرة نورة شريك أساس في العمل الوقائي، وختم حديثه بالشكر لشركة 

 في اململكة العربية السعودية.  ولجميع الشركاء وباألخص جامعة األميرة نورة والجامعات

 

 م  2015 فبراير 2-هـ  1437ربيع الثاني  23 الثالثاء

 ملتقى العربية عاملنا يف جامعة األمرية نورة
تنظم جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بمعهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها ملتقى )العربية 

آلف بين العربية وشتى هـ، ويهدف امللتقى إلى إبراز الت1437-2-4هـ املوافق 1437-4-25عاملنا( في يوم الخميس 

 لعدد من األوراق العلمية يقدمها 
ً
العلوم، ومواكبتها ملستجدات املعارف في األلفية الثالثة. يتضمن امللتقى عرضا

مختصون في مجال علم اللغة التطبيقي وفي مجاالت تتقاطع مع اللغة العربية وتعليمها، وذلك بربط تعليم اللغة 

وراتها، باإلضافة إلى ربطها بأهم الطرائق التدريسية واالستراتيجيات التعليمية التي العربية بمستجدات التقنية وتط

 ملوقع ويب تفاعلي، أنشأه 
ً
يجدر تطبيقها عند تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. كما يتضمن امللتقى تدشينا

العربية لدى متعلماتها من الناطقات أعضاء املعهد بالتعاون مع عدد من املبرمجات، ويهدف إلى تنمية مهارات اللغة 

بغيرها. ويصاحب امللتقى معرض تشارك فيه عدد من الجهات، منها: معاهد تعليم اللغة العربية في جامعات مدينة 

  -الرياض، ومجموعة من املراكز واملؤسسات املعنية بتعليم العربية والتربية والتعليم. 
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 م  2015 يناير 26-ـ ه 1437ربيع الثاني  16 الثالثاء

أشهر ثالثة ملدة احملاميات لتدريب برنامج إطالق  
أطلقت لجنــة املحاميـن بالغرفــة التجارية الصناعية بالرياض برنامـج تدريبي لطالبــات القانــون بجامعـة األميرة 

 اإللزامي امليداني كأحد متطلبات التخرج. لتغطية ساعات التدريب نـورة،

الهدف من هذا البرنامج كمقترح بديل عـن التدريـب اإللزامي  اللجنة، إنمحمـد بـن أحمد الزامـل رئيـس  املحـامي وأكد

 مـن آليـات وبرامـج التدريب وضوابـط التعامــل مـع الطالبات وعدم جاهز 
ً
ية كثير في مكاتب املحامـاة والذي يخلـو غالبـا

 من مكاتب املحاماة لتدريب املحاميات.

وأوضح أن البرنامج يهدف كذلك إلى استفادة الطالبات من خبـرات املتميزين مــن القضــاة واملحاميــن الذيـن أبـدوا 

 منهـم بأهـداف ورسالــة البرنامـج، وقـد انطلـق البرنامـج هذا األسب
ً
ـوع ويستمـر استعدادهم للمشاركة في التدريب إيمانا

 ثالثـة أشهـر يتضمنها حضور جلسـات قضائية وغيرها من األعمال امليدانية .
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 م  2015 يناير 27-هـ  1437ربيع الثاني  17 األربعاء

جبامعة األمرية نورة بالرياض "التميز يف النشر العلمي"ملتقى   
ة نورة بنت عبد الرحمن هدى بنت محمد العميل مديرة جامعة األمير  تحت رعاية كريمة من معالي الدكتورة /

بدعوتكم  تتشرف وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة بعمادة البحث العلمي،  بمدينة الرياض،

- 22بمشيئة هللا تعالى يومي االثنين والثالثاء بتاريخ  والذي سيقام لحضور امللتقى العلمي )التميز في النشر العلمي(

. م. 2016/  2/  2 -1 املوافق هـ1437/  4/  23
ً
 وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا

 (0. 230قاعة رقم )  A10مبنى مركز املحاكاة بوابة   للنساء:

 (100.0القاعة الرئيسية رقم )  A1( البوابة املحاذية لـ 410للرجال: مبنى مركز األبحاث رقم )

 املوفق.وتسعد الجامعة بحضوركم ونتشرف بمشاركتكم،،، وهللا 
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 م  2015 يناير 27-هـ  1437ربيع الثاني  17 األربعاء

عقد كلية علوم احلاسب واملعلومات جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ت
 شراكة مهنية مع شركة أي ام سي العاملية

ليات املهنية ومن بينها الكليات الحاسوبية لرفع مستوى خريجاتها عن طريق عقد شراكات مهنية مع تسعى جميع الك

شركات حاسوبية متخصصة وعليه فإن كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

 التخصص.املمارسات املهنية في قامت بعقد شراكة مهنية مع شركة أي ام س ي العاملية لتدريب طالباتها على أفضل 

هـ، بحيث 1437-1436وبأذن هللا تعالى سيتم تفعيل هذه الشراكة مع بداية الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 

سيتم اختيار الطالبات املتميزات واملتفوقات لدراسة منهج الحوسبة السحابية ومن ثم سيتاح لهم دخول اختبار 

لعالم لفرصتين متتاليتين، ووفقا لالتفاقية التي تمت سيكون هذا املقرر واالختبارات شركة أي ام س ي على مستوى ا

  مجانا بدون رسوم لطالبات كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة االميرة نوره بنت عبد الرحمن.

دات مهنية في و من إيجابيات هذه الشراكة مع أي ام س ي الجودة والعاملية أنها تؤهل الطالبات للحصول على شها

مجالهن ،وسوف تتيح الحصول على فرص عمل أفضل لطالباتنا، كما أن هذه الشراكة ستقود إلى زيادة الكفاءات 

واملهارات واملعارف لطالبات كلية علوم الحاسب واملعلومات وتحقيق ما تسعى له الكلية من اعتماد منهي واكاديمي 

قط، بل ضمان الجودة و التطوير والتحسين املستمر ملهارات للمنافسة محلية واقليمية وعاملية، ليس هذا ف

طالباتنا ملا سوف تقدمه الشركة من دورات ومنهج متطور وعالمي معترف به بما يعود على الطالبة بالحصول على 

شهادة عاملية معتمدة معترف بها مما يساعد طالباتنا للحصول على فرص وظيفية في جهات عمل متنوعة ومتميزة 

 ية، وهذا بدوره سينعكس على مكانة الكلية والجامعة في املحيط االقليمي والعالمي.وعامل

 

 

 

 

 

 

http://www.almaraah.org/news.php?action=show&id=851
http://www.almaraah.org/news.php?action=show&id=851


 

 
271 

 
 م  2015 فبراير 2-هـ  1437ربيع الثاني  23 الثالثاء

يومال املتميز للنشر العلمي امللتقى تنظم نورة األمرية جامعة  

تسعى جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للتعريف بتوجهاتها في النشر العلمي املتميز من خالل إقامتها للملتقى 

العلمي الثاني بعنوان التميز في النشر العلمي، برعاية معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، بمشاركة 

وتنظمه وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة عاملات وعلماء من مختلف الجامعات املحلية، 

بعمادة البحث العلمي، يقام صباح اليوم االثنين ويستمر إلى غدا الثالثاء، حيث يرافق امللتقى ورش عمل علمية 

 ومعرض.

 

العلمي املتميز، مع عرض ويهدف امللتقى إلى االطالع على التجارب الرائدة املحلية واإلقليمية والعاملية في مجال النشر 

  تجارب الباحثات في نشر مشاريعهن البحثية املدعومة في املجاالت العاملية.

وفي مؤتمر صحافي نظمته إدارة اإلعالم في الجامعة بإشراف الدكتورة الجوهرة الصقيه، أشارت وكيلة الجامعة 

معة لتنظيم هذا امللتقى إليمان قيادة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى الوهيبي إلى سعي الجا

الجامعة بالتصنيفات العلمية ضمن خطة الجامعة لتطوير نهوض النشر العلمي املتميز، من خالل التوعية بطرق 

النشر العلمي في املجاالت العلمية والعاملية. فيما لفتت وكيلة البحث العلمي لشؤون الجودة والتطوير الدكتورة 

ستقطاب قيادات البحث العلمي في الجامعات املحلية، مؤكدة تركيز امللتقى على النتائج التي أماني الحصان إلى ا

سيصلون إليها بعد امللتقى لتطوير وارتقاء طرق نشر البحث العلمي، مع وضع ضوابط وشروط لدعم األبحاث 

  العلمية املتميزة لنشرها.

ع البحثية نحو النشر العالمي املصنف( من خالل عميد من جانب آخر، تناقش محاور امللتقى )توجيه دعم املشاري

البحث العلمي بجامعة تبوك سابقا الدكتور فهد اللهيبي إلى جانب استعراض مدير مركز التميز البحثي في تطوير 

العلوم والرياضيات بجامعة امللك سعود لـ )تجربة مركز التميز البحثي لتطوير العلوم والرياضيات في دعم املشاريع 

البحثية(، ويحدد أستاذ املخ وجراحة األعصاب بجامعة امللك سعود الدكتور إبراهيم العريني )خطوات النشر في 

املجالت العلمية(، فيما سيركز أستاذ امليكروبيولوجي بجامعة امللك سعود الدكتور وائل حزين على )تأهيل املجالت 

رئيس هيئة تحرير مجلة الدراسات اإلسالمية بجامعة امللك  العلمية الصادرة باللغة العربية إلى العاملية(، ويلقي

سعود )رؤية تطويرية للمجالت العلمية املحكمة في العلوم الشرعية(، ويتحدث عميد البحث العلمي بجامعة امللك 

سعود الدكتور رشود الخريف حول )النشر العلمي املتميز في الجامعات السعودية مع إطاللة على تجربة جامعة 

لك سعود( إلى جانب استعراض عميد البحث العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الدكتور امل

عبدالرحمن املقبل لـ )تجربة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في النشر العلمي املتميز(، فيما يستشرف 

يخ )الواقع والنظرة املستقبلية لجامعة عميد الدراسات العليا في جامعة امللك سعود سابقا الدكتور محمد آل الش

األميرة نورة بنت عبدالرحمن تجربتها في النشر العلمي املتميز(، مع تناول كال من مديرة مركز بحوث كلية العلوم 

الدكتورة منيرة العبدان لـ )الواقع والنظرة إلى املستقبل للنشر العلمي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن( 

ستاذ الكيمياء العضوية الدكتورة سهام العيس ى وأستاذ الرياضيات البحتة املشارك الدكتورة سناء زارع، بمشاركة أ

كما يلقي أستاذ الطفولة املبكرة والتربية االبتدائية املشارك بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتور رمزي 

  ن تطلعات وتوصيات(.هارون الضوء على )ما بعد ملتقى التميز في النشر العلمي م

http://www.almaraah.org/news.php?action=show&id=857
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كما سيجري ثالث علماء سجال حواري حول أخالقيات البحث العلمي، بين كال من: وكيلة جامعة األميرة نورة 

للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف، وأستاذ املخ وجراحة األعصاب بجامعة امللك سعود الدكتور إبراهيم 

  بجامعة األميرة نورة إدوارد دي فول.العريني، مع مستشار مركز أبحاث العلوم الصحية 
 

إلى ذلك، تعتمد رؤية عمادة البحث العلمي في جامعة على الريادة في البحث العلمي لخدمة اإلنسان محليا ودوليا، 

فيما تحمل رسالة توفير البيئة املعرفية والتقنية واملحفزة لإلبداع والتميز واالبتكار من إمكانات بشرية ومادية 

ريادة في البحث العلمي بما يسهم في بناء االقتصاد املعرفي ويخدم اإلنسان. علما أن عمادة البحث العلمي لتحقيق ال

سنوات عددا من البرامج البحثية، هي: )دعم املشاريع البحثية، دعم تأليف الكتب، دعم الترجمة،  3أطلقت قبل 

مراكز بحثية في  8مي(، كما أنشأت العمادة دعم الباحثات الناشئات، دعم رائدات املستقبل ودعم النشر العل

كليات الجامعة املختلفة، كما استحدثت إدارة للملكية الفكرية، مع تنظيم أنشطة علمية لنشر الوعي وتحفيز 

األعضاء )شملت محاضرات وورش عمل ولقاءات علمية(، كذلك تم تحديث األولويات البحثية، إلى جانب تطوير 

 شاريع البحثية والنشر العلمي، مع وضع الئحة ألخالقيات البحث العلمي.إجراءات وقواعد تمويل امل

في الوقت الذي نفذت العمادة مرحلة من خطتها للبحث العلمي من خالل: اعتماد الالئحة األخالقية وتسجيل براءة 

تكنولوجي باستضافة اختراع وعقد اللقاء الحالي للنشر العلمي، وعقد لقاء علمي عن البيولوجيا الجزئية والبيونانو 

لروف هوتشيون من جامعة ليفربول، وعقد ورشتي عمل لوكيالت الدراسات العليا والبحث العلمي ملناقشة 

  تحديات وخطط البحث العلمي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ومبادرات البحث ويجري حاليا العمل على تنفيذ مرحلة أخرى من الخطة عبر: دعم برنامج الباحثات الناشئات، 

العلمي، وتحديث األولويات البحثية، وتنويع مصادر التمويل الخارجي، ومبادرة املجموعات البحثية، ومكافآت 

إنشاء إدارة امللكية الفكرية وبراءات  Elsevierواالنضمام لـ ISIالتميز البحثي، ودعم الترجمة، ومشروع دعم النشر في 

عدد من الكليات الصحية لكل من كلية الطب البشري وطب األسنان والصحة االختراع، وافتتاح مراكز بحوث في 

 والصيدلة.
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 تأسيس أول مجعية علمية نسائية سعودية للدراسات اإلسالمية
رة نورة بنت عبد الرحمن، بالرياض، أمس، حفال تعريفيا بالجمعية العلمية السعودية للدراسات أقامت جامعة األمي

، التي تعد أول جمعية علمية نسائية سعودية للدراسات اإلسالمية، وذلك بحضور األميرة «اإلسالمية )الحسنى(

 حصة بنت سلمان بن عبد العزيز، وذلك في قاعة املؤتمرات باملدينة الجامعية.

وقالت األميرة حصة بنت سلمان، إن الجمعية الحسنى تعد أول جمعية علمية شرعية نسائية في اململكة تنال شرف 

ستَجدات في قضايا املرأة، وتكون منبرا بحثيا نسائيا 
ُ
عنى بدراسة امل

ُ
خدمة العلم وتأصيله ونشره في أوساط النساء، وت

السعودية إذا أرادت فعلت، الفتة إلى أن الوقوف معها في مرحلة  يليق باسمها وغايتها، معبرة عن ثقتها بأن املرأة

التأسيس، هو امتداد لعناية خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز بتعليم املرأة ودعمها وتمكينها من 

 أداء دورها الريادي في خدمة الوطن ونسائه.

ٍت في مجال الدراسات اإلسالمية داخل اململكة وخارجها، توجهت الجمعية إلى إعداد باحثاٍت متمّيزا»وأضافت: 

 «.ودراسة التحّديات الفكرية التي تواجه األمة وُسُبل التصّدي لها من خالل األنشطة املختلفة

وأكدت مدير الجامعة الدكتورة هدى العميل، أن الجمعية تدعم الدراسات والبحوث العلمية في مختلف مجاالتها، 

ي مواكبة التحوالت الوطنية نحو تحقيق مجتمع املعرفة، مبينة أنها تكشف عن مكانة املرأة في وتهدف للمشاركة ف

 اإلسالم في صورتها الصحيحة ملواجهة ما يبث من ادعاءات عن ازدراء الدين اإلسالمي للمرأة وتهميشه لدورها.

حقيقة الدين اإلسالمي وكشف ما  وأشارت إلى أن الجامعة تتطلع إلى أن يكون لهذه الجمعية دور بارز في توضيح

 ُسطر ضده من األكاذيب التي تصوره دينا يحمي اإلرهاب ويدعم التوحش والهمجية.

وأوضحت رئيسة جمعية الحسنى الدكتورة رقية نياز، أن الجمعية تهدف إلى إبراز دور اململكة الريادي في خدمة 

شبابية وتفعيلها لخدمة الدين ورصد املستجدات العلمية قضايا املرأة ومعالجتها برؤية معاصرة وتأهيل الطاقات ال

 والفكرية في الدراسات اإلسالمية.
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 ملتقى لدور املرأة اإلعالمي يف املؤسسات اخلريية
لعامة بجمعية األطفال املعوقين اليوم ملتقى دور املرأة في العالقات العامة واإلعالم في أقامت لجنة األسرة ا

املؤسسات الخيرية، بحضور جمع من الجهات واملهتمات بالعالقات العامة والعمل الخيري، وذلك بقاعة األمير تركي 

ة بالجمعية الدكتورة فوزية بنت السديري بمقر الجمعية. وأوضحت عضو مجلس اإلدارة رئيسة لجنة األسرة العام

حسن أخضر أن امللتقى يهدف إلى تعزيز دور القطاع النسائي في رسالة العالقات العامة بالجمعيات الخيرية وتعزيز 

الصورة اإليجابية ملؤسسات العمل الخيري، إلى جانب بناء جسور من التكامل بين القطاع النسائي في الجمعيات 

  .الخيرية وشرائح املجتمع

وشمل امللتقى عددا من املحاور، تصدرها: ضعف الوعي املجتمعي وأهمية العالقات العامة، وندرة الكوادر 

 املتخصصة في العالقات العامة النسائية، وتوظيف التقنيات الحديثة في مجال العالقات العامة.

لهالل األحمر السعودي، وعمادة وشاركت جهات عدة في امللتقى، مثل: الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، وهيئة ا

وطالبات من جامعة األميرة نورة، وطالبات من جامعة اإلمام، وجمعية زهرة، وجمعية بنيان، وجمعية مودة، ومركز 

والدة األمير فيصل بن فهد للتوحد، وجمعية أسر التوحد، وجمعية اإلعاقة الحركية، وجمعية دسكا، وجمعية 

 خيري حماية املستهلك، ومؤسسة أمل ال
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 جامعة األمرية نورة تنظم امللتقى العلمي للنشر املتميز

ورة بنت عبدالرحمن يوم غد االثنين امللتقى تنظم وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة األميرة ن

للتعريف بتوجهاتها في النشر العلمي املتميز بمشاركة عاملات وعلماء ” التميز في النشر العلمي“العلمي الثاني بعنوان 

  من مختلف الجامعات املحلية وذلك في مقر املدينة الجامعية .

ملحلية واإلقليمية والعاملية في مجال النشر العلمي املتميز، مع عرض ويهدف امللتقى إلى االطالع على التجارب الرائدة ا

 تجارب الباحثات في نشر مشاريعهن البحثية املدعومة في املجاالت العاملية ، ويرافقه ورش عمل علمية ومعرض .

مي املصنف( و وسيناقش امللتقى على مدى يومين املحاور التالية ) توجيه دعم املشاريع البحثية نحو النشر العال

)تجربة مركز التميز البحثي لتطوير العلوم والرياضيات في دعم املشاريع البحثية(، و)خطوات النشر في املجالت 

العلمية(،و)تأهيل املجالت العلمية الصادرة باللغة العربية إلى العاملية(، و)رؤية تطويرية للمجالت العلمية املحكمة 

لمي املتميز في الجامعات السعودية مع إطاللة على تجربة جامعة امللك سعود( في العلوم الشرعية(، و)النشر الع

و)تجربة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في النشر العلمي املتميز(، و)الواقع والنظرة املستقبلية لجامعة 

ى املستقبل للنشر العلمي في األميرة نورة بنت عبدالرحمن تجربتها في النشر العلمي املتميز(، و)الواقع والنظرة إل

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن( و)ما بعد ملتقى التميز في النشر العلمي من تطلعات وتوصيات(.

كما سيجري ثالثة علماء حوار حول أخالقيات البحث العلمي، بين كال من: وكيلة جامعة األميرة نورة للشؤون 

وجراحة األعصاب بجامعة امللك سعود الدكتور إبراهيم العريني، مع  الصحية الدكتورة سمر السقاف، وأستاذ املخ

  مستشار مركز أبحاث العلوم الصحية بجامعة األميرة نورة إدوارد دي فول.

يذكر أن عمادة البحث العلمي في جامعة تعتمد رؤيتها على الريادة في البحث العلمي لخدمة اإلنسان محليا ودوليا، 

البيئة املعرفية والتقنية واملحفزة لإلبداع والتميز واالبتكار من إمكانات بشرية ومادية  فيما تحمل رسالة توفير

لتحقيق الريادة في البحث العلمي بما يسهم في بناء االقتصاد املعرفي ويخدم اإلنسان ، وقد أطلقت عمادة البحث 

ة، ودعم تأليف الكتب، ودعم الترجمة، العلمي ثالث سنوات عدًدا من البرامج البحثية، هي: )دعم املشاريع البحثي

مراكز بحثية في  8ودعم الباحثات الناشئات، ودعم رائدات املستقبل ودعم النشر العلمي(، كما أنشأت العمادة 

كليات الجامعة املختلفة، واستحدثت إدارة للملكية الفكرية، مع تنظيم أنشطة علمية لنشر الوعي وتحفيز األعضاء 

عمل ولقاءات علمية ، كما تم تحديث األولويات البحثية، إلى جانب تطوير إجراءات شملت محاضرات وورش 

  وقواعد تمويل املشاريع البحثية والنشر العلمي، مع وضع الئحة ألخالقيات البحث العلمي.

ويجري حاليا العمل على تنفيذ مرحلة أخرى من خطة البحث العلمي عبر: دعم برنامج الباحثات الناشئات، 

درات البحث العلمي، وتحديث األولويات البحثية، وتنويع مصادر التمويل الخارجي، ومبادرة املجموعات ومبا

إنشاء إدارة  Elsevierواالنضمام لـ ISIالبحثية، ومكافآت التميز البحثي، ودعم الترجمة، ومشروع دعم النشر في 

من الكليات الصحية لكل من كلية الطب البشري امللكية الفكرية وبراءات االختراع، وافتتاح مراكز بحوث في عدد 

 وطب األسنان والصحة والصيدلة.

http://www.faifaonline.net/portal/2016/01/31/244312.html
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 تنظم وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم غد االثنين امللتقى

للتعريف بتوجهاتها في النشر العلمي املتميز بمشاركة عاملات وعلماء ” التميز في النشر العلمي“العلمي الثاني بعنوان 

  من مختلف الجامعات املحلية وذلك في مقر املدينة الجامعية .

ر العلمي املتميز، مع عرض ويهدف امللتقى إلى االطالع على التجارب الرائدة املحلية واإلقليمية والعاملية في مجال النش

 تجارب الباحثات في نشر مشاريعهن البحثية املدعومة في املجاالت العاملية ، ويرافقه ورش عمل علمية ومعرض .

وسيناقش امللتقى على مدى يومين املحاور التالية ) توجيه دعم املشاريع البحثية نحو النشر العالمي املصنف( و 

تطوير العلوم والرياضيات في دعم املشاريع البحثية(، و)خطوات النشر في املجالت )تجربة مركز التميز البحثي ل

العلمية(،و)تأهيل املجالت العلمية الصادرة باللغة العربية إلى العاملية(، و)رؤية تطويرية للمجالت العلمية املحكمة 

لة على تجربة جامعة امللك سعود( في العلوم الشرعية(، و)النشر العلمي املتميز في الجامعات السعودية مع إطال

و)تجربة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في النشر العلمي املتميز(، و)الواقع والنظرة املستقبلية لجامعة 

األميرة نورة بنت عبدالرحمن تجربتها في النشر العلمي املتميز(، و)الواقع والنظرة إلى املستقبل للنشر العلمي في 

 نورة بنت عبدالرحمن( و)ما بعد ملتقى التميز في النشر العلمي من تطلعات وتوصيات(. جامعة األميرة

كما سيجري ثالثة علماء حوار حول أخالقيات البحث العلمي، بين كال من: وكيلة جامعة األميرة نورة للشؤون 

ر إبراهيم العريني، مع الصحية الدكتورة سمر السقاف، وأستاذ املخ وجراحة األعصاب بجامعة امللك سعود الدكتو 

  مستشار مركز أبحاث العلوم الصحية بجامعة األميرة نورة إدوارد دي فول.

يذكر أن عمادة البحث العلمي في جامعة تعتمد رؤيتها على الريادة في البحث العلمي لخدمة اإلنسان محليا ودوليا، 

اع والتميز واالبتكار من إمكانات بشرية ومادية فيما تحمل رسالة توفير البيئة املعرفية والتقنية واملحفزة لإلبد

لتحقيق الريادة في البحث العلمي بما يسهم في بناء االقتصاد املعرفي ويخدم اإلنسان ، وقد أطلقت عمادة البحث 

العلمي ثالث سنوات عدًدا من البرامج البحثية، هي: )دعم املشاريع البحثية، ودعم تأليف الكتب، ودعم الترجمة، 

مراكز بحثية في  8الباحثات الناشئات، ودعم رائدات املستقبل ودعم النشر العلمي(، كما أنشأت العمادة ودعم 

كليات الجامعة املختلفة، واستحدثت إدارة للملكية الفكرية، مع تنظيم أنشطة علمية لنشر الوعي وتحفيز األعضاء 

ات البحثية، إلى جانب تطوير إجراءات شملت محاضرات وورش عمل ولقاءات علمية ، كما تم تحديث األولوي

  وقواعد تمويل املشاريع البحثية والنشر العلمي، مع وضع الئحة ألخالقيات البحث العلمي.

ويجري حاليا العمل على تنفيذ مرحلة أخرى من خطة البحث العلمي عبر: دعم برنامج الباحثات الناشئات، 

ثية، وتنويع مصادر التمويل الخارجي، ومبادرة املجموعات ومبادرات البحث العلمي، وتحديث األولويات البح

إنشاء إدارة  Elsevierواالنضمام لـ ISIالبحثية، ومكافآت التميز البحثي، ودعم الترجمة، ومشروع دعم النشر في 

ي امللكية الفكرية وبراءات االختراع، وافتتاح مراكز بحوث في عدد من الكليات الصحية لكل من كلية الطب البشر 

 وطب األسنان والصحة والصيدلة وفقا ًلوكالة األنباء السعودية.

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%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85/


 

 
277 

 
 

 م  2015 فبراير 4-هـ  1437ربيع الثاني  25 الخميس 

 جبامعة األمرية نورة خيتتم فعالياته "التميز يف النشر العلمي"ملتقى 
نظمته جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بوكالة الجامعة  ، الذي”التميز في النشر العلمي“أوص ى ملتقى 

للدراسات العليا والبحث العلمي، في ختام برنامجه اليوم، بضرورة وضع خطة استراتيجية لتطوير البحث والنشر 

واألنظمة  العلمي املتميز، وتحديد األولويات البحثية بما يحقق األهداف االستراتيجية للجامعة، وتطوير السياسات

بما يتناسب مع تطوير البحث والنشر العلمي املتميز، واعتماد لوائح ألخالقيات البحث العلمي في الجامعة. كما 

أوص ى امللتقى بأهمية تفعيل برنامج الشراكات البحثية املحلية واإلقليمية والدولية، ووضع آلية لتواصل الباحثات 

ت األخرى محليا ودوليا ، وتمويل أبحاث ومشاريع نوعية قابلة للنشر في مع نظيراتهن في املراكز البحثية والجامعا

إذا كان البحث مكتوبا باللغة االنجليزية أو في مجلة متميزة تتبع  Scopus,ISIمجالت علمية ذات تصنيف عالي 

اث الفردية ، مؤسسات علمية مرموقة إذا كان البحث مكتوبا باللغة العربية، والحد من تمويل أو دعم النشر لألبح

وعقد شراكات مجتمعية فاعلة لتنمية املواد الذاتية للجامعة، وعقد شراكات مع منافذ النشر الدولية ، وإنشاء 

قاعدة بيانات للمجالت العلمية املحكمة الصادرة باللغة العربية. وكان قد انطلق امللتقى أمس بحضور معالي مديرة 

لجامعة وعميدات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطالبات ، حيث الجامعة الدكتورة هدى العميل ووكيالت ا

استهل امللتقى بعرض مرئي تعريفي عن عمادة البحث العلمي وخدماتها ، ثم أكدت وكيلة الجامعة للدراسات العليا 

نشر املتميز والبحث العلمي الدكتورة هدى الوهيبي في كلمتها أن امللتقى يأتي إيمانا من الجامعة بأهمية البحث وال

ألنه القناة الرئيسة لنشر املعرفة وإثراء مجاالتها وهو من أهم املؤشرات الدالة على ثراء الجامعة العلمي وتبوأها 

مكانة ومن خالله يتم التمكين ملجتمع معرفي منتج . وبينت أن اللقاء ركز على عرض التجارب الرائدة املحلية في 

على معايير ومواصفات النشر في املجالت العلمية العاملية والتعرف على  مجال النشر العلمي املتميز والوقوف

املشاريع البحثية املدعومة ودورها في تحقيق توجه الجامعة نحو النشر العلمي املتميز ، موجهة شكرها ملديرة 

رة أريج الخلف الجامعة على دعمها لطريق البحث العلمي ونشاطاته ولكل القائمين على امللتقى . ثم ألقت الدكتو 

كلمة عمادة البحث العلمي أوضحت فيها أن الهدف من امللتقى هو تحفيز وحث أعضاء هيئة التدريس والباحثات 

وتشجيعهم على النشر في املجالت العاملية املصنفة في قواعد املعلومات الدولية . بعدها انطلقت الجلسة العلمية 

قدمها عبر الدائرة التلفزيونية املغلقة ” نحو النشر العالمي املصنف توجيه دعم املشاريع البحثية“األولى بعنوان 

تجربة مركز التميز البحثي لتطوير “عميد البحث العلمي بجامعة تبوك الدكتور فهد اللهيبي ، ثم ورقة بعنوان 

لرياضيات بجامعة قدمها مدير مركز التميز البحثي في تطوير العلوم وا” العلوم والرياضيات في دعم املشاريع البحثية

هـ حيث وصل عدد الباحثين فيه حتى  1429امللك سعود الدكتور فهد الشايع، مستعرضا تاريخ نشأة املركز عام 

 من داخل اململكة و 64هذا العام إلى 
ً
 من خارجها وعدد البحوث التي أنجزها املركز  23باحثا

ً
  120باحثا

ً
بحثا

 في مجالت عاملية وقدم 
ً
 في 73منشورا

ً
رسالة علمية لطالب وطالبات  44مؤتمرات محلية وعاملية ودعم  بحثا

فعالية متنوعة  180الدراسات العليا ، فيما قدم املركز للمكتبة العربية والعاملية مجموعة كتب وتقارير وعقد 

ستشاري تحدث فيها أستاذ وا” خطوات النشر في املجالت العلمية“لدعم التطوير املنهي للباحثين ، ثم ورقة بعنوان 

املخ واألعصاب من كلية الطب بجامعة امللك سعود الدكتور إبراهيم العريني . وتضمنت الجلسة الثانية ورقة 

http://goo.gl/9lRCrE
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قدمها الدكتور وائل حزين ، ثم ورقة بعنوان ” تأهيل املجالت العلمية الصادرة باللغة العربية إلى العاملية“بعنوان 

قدمها من جامعة امللك سعود الدكتور علي الصياح ” رؤية تطويرية –املجالت العلمية املحكمة في العلوم الشرعية “

” حلقة سجال حواري حول أخالقيات البحث العلمي“. واشتمل اليوم على أربع جلسات علمية ، األولى بعنوان 

تحدث فيها كل من : وكيلة جامعة األميرة نورة للشؤون الصحية الدكتور سمر السقاف وأستاذ املخ وجراحة 

النشر “صاب من جامعة امللك سعود مستشار بجامعة نورة الدكتور إدوارد دي فول . أما الجلسة الثانية عن األع

العلمي املتميز في الجامعات السعودية مع إطاللة على تجربة جامعة امللك سعود وتجربة جامعة اإلمام محمد بن 

عميد البحث العلمي بجامعة امللك سعود  قدمها كل من :” سعود وتجربة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

الدكتور رشود الخريف وعميد البحث العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الدكتور عبدالرحمن املقبل 

وعميد الدراسات العليا في جامعة امللك سعود سابقا الدكتور محمد آل الشيخ . واشتملت الجلسة الثالثة على 

قدمتها كل من : الدكتورة منيرة العبدان ” ألميرة نورة بنت عبدالرحمن في النشر العلمي املتميزتجربة جامعة ا“ورقة 

والدكتورة سناء زارع والدكتورة سهام العيس ى . وفي الجلسة الرابعة قدم أستاذ الطفولة املبكرة والتربية االبتدائية 

ماذا بعد ملتقى التميز في النشر العلمي تطلعات “ املشارك بجامعة األميرة نورة الدكتور رمزي هارون ورقة بعنوان

وفي ختام امللتقى سلمت معالي مديرة الجامعة الدروع على املشاركين والرعاة ، لتفتتح املعرض ” . وتوصيات

 لوكالة األنباء السعودية.
ً
 املصاحب للملتقى الذي ضم أجنحة لشركات طبية ومراكز تجميل وفقا
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 عمادة البحث العلمي جبامعة األمرية نورة تقيم ملتقى علمي
معالي مديرة جامعة األميرة نورة الدكتورة هدى بنت محمد العميل، أقامت وكالة الجامعة للدراسات العليا  برعاية

 1لعلمي ممثلة بعمادة البحث العلمي امللتقى العلمي بعنوان )التميز في النشر العلمي( اليوم األثنين املوافق والبحث ا

يجدر بالذكر أن امللتقى للجنسين  في قاعة املحاكاة في مقر الجامعة، و الذي سيستمر إلى يوم غد. كما 2016فبراير 

 رجال ونساء.
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 م  2015 فبراير 8-هـ  1437ني ربيع الثا 29 اإلثنين

ضمن مهرجان اجلنادرية: جامعة األمرية نورة تقيم ندوات فكرية ضد 
 التطرف

انطلقت اليوم وعلى مدى يومين ندوات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وذلك على هامش فعاليات املهرجان 

ي واالجتماعي، حيث ابتدأت (، وتأتي هذي الندوات ضمن دور الجامعة الثقاف30الوطني للتراث والثقافة )الجنادرية 

الجامعة بأول ندواتها اليوم االثنين بندوة عنوانها: )دور األسرة في الحد من اإلنحراف والتطرف( حيث تشكل األسرة 

النسبة األعلى في البحوث والدراسات العلمية بأنها املسؤول األول في تعزيز مفهوم االنتماء لدى األجيال، وعلى 

راف والتطرف، وقد قدمت هذه الندوة كل من الدكتورة/ نوال العيد، والدكتورة/ نورة عاتقها الحد من اإلنح

  العجالن، والدكتورة/ بنيه الرشيد.

 الثالثاء ندوة: )األسرة وتعزيز االنتماء الوطني لدى األجيال(، وستشارك فيها كل من الدكتورة/ 
ً
فيما سيتبعها غدا

كاتبة/ كوثر األربش. كما سيعقبها ندوة عن )األسرة وتحديات ثقافة نوف التميمي، والدكتورة/ عزه شاهين، وال

 التقنية( للدكتورة/ ريم العبيكان، والدكتورة/ أمل الطعيمي، والدكتورة/ وفاء اليافي.
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http://mbt3th.us/home/%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88/
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عة األمرية نورة تدشن موقع نادي العربيةجام  

 
 

(، 2دشنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس موقع )نادي العربية(، ضمن فعاليات ملتقى )العربية عاملنا

لتدريب الناطقات بغير العربية على مهارات فهم املقروء وفهم املسموع للمستوى املبتدئ، واملعرض املصاحب الذي 

تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها، وذلك على مسرح كلية املجتمع باملدينة الجامعية. وأوضحت نظمه معهد 

مديرة املعهد الدكتورة نوال الثنيان في كلمتها أن الهدف من امللتقى املض ي بعلوم اللغة العربية، لتتواكب مع العصر 

اض ي، وخدمة اللغة العربية لدعم مجاالت التعليم الرقمي املتسارع، وتعزيز الفخر واالنتماء لدى الطالبات بامل

التربوية والتقنية وإبراز التآلف بين علوم اللغة العربية وشتى العلوم، مشيرة إلى أن املعهد قدم عدد من املهارات في 

مجال التقنية أهمها مبادرة املدينة العربية االفتراضية وموقع نادي العربية ، موجهة شكرها لكل املنظمين 

املشاركين في امللتقى الذي افتتحته وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نادرة املعجل. وتناول املحور األول و 

 يخدم متعلمي 
ً
 إلكترونيا

ً
 ملوقع الويب التفاعلي، بوصفه مشروعا

ً
 شامال

ً
في امللتقى عبر عدٍد من أوراق العمل عرضا

ريبهم على مهارتي فهم املسموع واملقروء في وقت محدد ومن خالل عدة اللغة العربية للناطقين بغيرها، من خالل تد

جوالت متدرجة من حيث املستوى اللغوي ويهدف إلى تعزيز التعلم الذاتي للعربية للناطقين بغيرها. واستعرضت 

طقين بغيرها.. إحدى أوراق العمل املقدمة في هذا املحور )التطبيقات اإللكترونية في مجال تعليم اللغة العربية للنا

(، وأبرز الصعوبات التي واجهها متعلمو العربية بعد إنهاء املرحلة األولى من تعلم 
ً
تطبيق ملون النصوص أنموذجا

القراءة والكتابة، فيما تطرقت ورقة عمٍل أخرى )التطورات التقنية الحديثة في مجال تعليم العربية للناطقين 

غة(، وتناولت مجموعة من األمثلة للوسائل واألدوات اللغوية والحاسوبية التي بغيرها أدوات بناء املعاجم ملتعلمي الل

يستخدمها املختصون في بناء املعاجم الحديثة. وبدأ املحور الثاني للملتقى بورقة عمل بعنوان )عرض املواقف 

كان العملية التعليمية التربوية والتعليمية في سلسلة العربية بين يديك(، وسلطت الضوء على أهمية الكتاب كأحد أر 

http://alraynews.net/6250116.htm
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، وتناولت أنواع وطرق التدريس ”(مشروع مملكة الفصاحة أنموذجا“والعناية به، ثم ورقة بعنوان )التعلم باملشاريع 

الحديثة، تبعا لنظرة عملية التعليم في الحياة املعاصرة وتتمثل مهارات عقلية واجتماعية وحركية ومعرفية 

اريع بوصفه من أبرز الطرق وأنجحها كونها تناسب جميع الفئات واألعمار لتنوع وإدراكية، إلى جانب التعلم باملش

طرقها وأساليبها من الكتابة والتأليف والتحدث. واختتم امللتقى بمناقشات وأسئلة مع الحضور ثم بالتوصيات التي 

، واستثمار جاء في مقدمتها التنويه بجهود حكومة اململكة فيما يتعلق بالعناية باللغة العربية وخ
ً
 ودوليا

ً
دمتها محليا

التقنية في تبني مشروع عالمي يهدف إلى إنشاء اختبار لقياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية لدى الناطقين بغير 

العربية، ويعتمد الحد األدنى لهذا االختبار ليكون مطلبا للتسجيل في برامج البكالوريوس أو الدراسات العليا 

لعربية في الجامعات العربية. واشتملت التوصيات على ضرورة تكوين لجنة دائمة لتطوير موقع املقدمة باللغة ا

نادي العربية وذلك لتحديث املحتوى بشكل مستمر ونشر املوقع على الشبكات االجتماعية املختلفة، حث أعضاء 

إلكترونية متنوعة داعمة وإثرائية  الهيئة التعليمية في معاهد تعليم اللغة العربية على ضرورة االستعانة بتطبيقات

تنسجم مع الحاجات التعليمية ملتعلمي اللغة العربية النطاقين بغيرها، ودعم وتمويل مشروعات وتطبيقات تعليم 

اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتمكين طالبات معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها من استخدام تطبيق 

ي ملا له من أهمية في زيادة فهم النصوص العربية وسرعة تحليلها، أن تتبنى جامعة األميرة ملون النصوص الحاسوب

نورة مشروعا مشتركا بين معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها وكلية الحاسب واملعلومات بحيث يتم عقد 

ى استثمار التقنية في مجال البحث شراكة داخلية بينهما لتصميم برامج حاسوبية ، ودعوة الباحثين و الباحثات إل

العلمي لبناء املعاجم الحديثة بهدف صناعة معجم حديث ملتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها وفق أحدث 

 التطورات الحديثة.
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 األمرية نورة تطلق موقع نادي العربية ملواكبة عصر الرقمنة جامعة
(، 2جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، موقع )نادي العربية(، ضمن فعاليات ملتقى )العربية عاملنا أطلقت

الهادفة لتدريب الناطقات بغير العربية على مهارات فهم املقروء وفهم املسموع للمستوى املبتدئ، واملعرض 

صاحب الذي نظمه معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها، وذلك أمس الخميس، على مسرح كلية املجتمع امل

 باملدينة الجامعية.

وقالت مديرة املعهد الدكتورة نوال الثنيان في كلمتها: أن الهدف من امللتقى املض ي بعلوم اللغة العربية، لتتواكب مع 

الفخر واالنتماء لدى الطالبات باملاض ي، وخدمة اللغة العربية لدعم مجاالت العصر الرقمي املتسارع، وتعزيز 

التعليم التربوية والتقنية وإبراز التآلف بين علوم اللغة العربية وشتى العلوم، مشيرة إلى أن املعهد قدم عدد من 

 ربية.املهارات في مجال التقنية أهمها مبادرة املدينة العربية االفتراضية وموقع نادي الع

شكرها لكل املنظمين واملشاركين في امللتقى الذي افتتحته وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية  ووجهت الدكتورة نوال

 الدكتورة نادرة املعجل.

 
ً
 ملوقع الويب التفاعلي، بوصفه مشروعا

ً
 شامال

ً
وتناول املحور األول في امللتقى عبر عدٍد من أوراق العمل، عرضا

 يخدم م
ً
تعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، من خالل تدريبهم على مهارتي فهم املسموع واملقروء في وقت إلكترونيا

محدد ومن خالل عدة جوالت متدرجة من حيث املستوى اللغوي ويهدف إلى تعزيز التعلم الذاتي للعربية للناطقين 

ات اإللكترونية في مجال تعليم اللغة بغيرها. واستعرضت إحدى أوراق العمل املقدمة في هذا املحور )التطبيق

(، وأبرز الصعوبات التي واجهها متعلمو العربية بعد إنهاء 
ً
العربية للناطقين بغيرها.. تطبيق ملون النصوص أنموذجا

املرحلة األولى من تعلم القراءة والكتابة، فيما تطرقت ورقة عمٍل أخرى )التطورات التقنية الحديثة في مجال تعليم 

للناطقين بغيرها أدوات بناء املعاجم ملتعلمي اللغة(، وتناولت مجموعة من األمثلة للوسائل واألدوات اللغوية  العربية

 والحاسوبية التي يستخدمها املختصون في بناء املعاجم الحديثة.

بين يديك(، وبدأ املحور الثاني للملتقى بورقة عمل بعنوان )عرض املواقف التربوية والتعليمية في سلسلة العربية 

وسلطت الضوء على أهمية الكتاب كأحد أركان العملية التعليمية والعناية به، ثم ورقة بعنوان )التعلم باملشاريع 

، وتناولت أنواع وطرق التدريس الحديثة، تبعا لنظرة عملية التعليم في الحياة ”(مشروع مملكة الفصاحة أنموذجا“

وحركية ومعرفية وإدراكية، إلى جانب التعلم باملشاريع بوصفه من أبرز  املعاصرة وتتمثل مهارات عقلية واجتماعية

 الطرق وأنجحها كونها تناسب جميع الفئات واألعمار لتنوع طرقها وأساليبها من الكتابة والتأليف والتحدث.

http://almnatiq.net/191622/
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ة اململكة واختتم امللتقى بمناقشات وأسئلة مع الحضور ثم بالتوصيات التي جاء في مقدمتها التنويه بجهود حكوم

، واستثمار التقنية في تبني مشروع عالمي يهدف إلى إنشاء 
ً
 ودوليا

ً
فيما يتعلق بالعناية باللغة العربية وخدمتها محليا

اختبار لقياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية لدى الناطقين بغير العربية، ويعتمد الحد األدنى لهذا االختبار 

 البكالوريوس أو الدراسات العليا املقدمة باللغة العربية في الجامعات العربية.ليكون مطلبا للتسجيل في برامج 

وتضمنت توصيات امللتقى، ضرورة تكوين لجنة دائمة لتطوير موقع نادي العربية وذلك لتحديث املحتوى بشكل 

تعليم اللغة  مستمر ونشر املوقع على الشبكات االجتماعية املختلفة، حث أعضاء الهيئة التعليمية في معاهد

العربية على ضرورة االستعانة بتطبيقات إلكترونية متنوعة داعمة وإثرائية تنسجم مع الحاجات التعليمية ملتعلمي 

 اللغة العربية النطاقين بغيرها.

دعم وتمويل مشروعات وتطبيقات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتمكين طالبات معهد تعليم اللغة العربية 

طقات بغيرها من استخدام تطبيق ملون النصوص الحاسوبي ملا له من أهمية في زيادة فهم النصوص العربية للنا

 وسرعة تحليلها.

أن تتبنى جامعة األميرة نورة مشروعا مشتركا بين معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها وكلية الحاسب 

ودعوة الباحثين و الباحثات إلى استثمار  ميم برامج حاسوبية،واملعلومات بحيث يتم عقد شراكة داخلية بينهما لتص

التقنية في مجال البحث العلمي لبناء املعاجم الحديثة بهدف صناعة معجم حديث ملتعلمي اللغة العربية من 

 الناطقين بغيرها وفق أحدث التطورات الحديثة.
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 جامعة نورة تدشن موقعًا إلكرتونيًا لنادي اللغة العربية لغري الناطقات بها
نادي العربية.. نحو كفاية لغوية “دشنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، موقع ناٍد للغة العربية، باسم: 

  ./http://www.tarclub.net” عربية

ونّفذت عملية التدشين وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نادرة املعجل، خالل تنظيم معهد تعليم اللغة 

ها األسبوع املاض ي؛ حيث ُعرض فيلم يحكي قصة طالبة منذ قدوم” العربية عاملنا“العربية للناطقات بغيرها ملتقى 

 إلى اململكة العربية السعودية وحتى هذه اللحظة، وتأثير تعلمها للغة العربية على فهمها للقرآن الكريم.

وفيما استهدف امللتقى إبراز التآلف بين اللغة العربية وغيرها من العلوم، والتأكيد على مواكبة العربية ملستجدات 

هد تعليم اللغة العربية لغير الناطقات خدمة مشروع النادي املعارف في األلفية الثالثة، أكدت املسؤوالت في مع

اإللكتروني ملتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها من خالل تدريبهن على مهارتْي فهم املسموع واملقروء في وقت 

  محدد، ومن خالل عدة جوالت متدرجة من حيث املستوى اللغوي.

عزز التعلم الذاتي، والتي تكاد  وتم إنشاء هذا املشروع لحاجة متعلمي اللغة
ُ
العربية ملثل هذه املواد التعليمية التي ت

أن تنعدم في حقل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ حيث أسس هذا املشروع من ِقَبل فريق من أعضاء معهد 

  حمن.تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها، وكلية املجتمع في جامعة األميرة نورة بنت عبدالر 

ّسم العمل إلى فريقين: فريق لغوي ينقسم بدوره إلى فريقين فرعيين؛ أحدهما مسؤول عن محتوى فهم 
ُ
وقد ق

املسموع، واآلخر مسؤول عن محتوى فهم املقروء، وفريق تقني مهمته تصميم وبرمجة املوقع. وقد تم تجربة 

يم اللغة العربية للناطقات بغيرها؛ ومن ثم حكم املحتوى اللغوي على طالبات املستوى األول، والثاني في معهد تعل

مين متخصصين لضمان جودته.
ّ
  العمل من ِقَبل محك

من جانب آخر، افتتح معرض الخط املصاحب للملتقى، وستالحظ املتجولة في املعرض لوحات الخط العربي 

شاركة في املعرض الذي ضم ملجموعة من طالبات املعهد من جنسيات مختلفة، إلى جانب افتتاح أركان الجهات امل

مجموعة من اإلصدارات التي تخدم اللغة العربية، باإلضافة إلى برامج إلكترونية متنوعة تخدم متعلمي اللغة 

  العربية لغة ثانية.

وشملت الجهات املشاركة: معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة األميرة نور، ومعهد اللغويات 

امعة امللك سعود، ومعهد تعليم العربية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ومجموعة إيوان العربية في ج

البحثية، ومركز امللك عبدهللا الدولي لخدمة اللغة العربية، ومكتب التربية لدول الخليج العربي، ومؤسسة العربية 

  للجميع، ومؤسسة املناهج العاملية.

َضّمن امللتقى ندوة 
َ
 ناقش خاللها علماء وعاملات باللغة العربية، عالقة اللغة العربية مع التقنية والتربية.كما ت

 
 

http://www.almowaten.net/?p=462415
http://www.tarclub.net/
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 للناطقني بغريها "نادي العربية"جامعة نورة تدشن موقع 
، «2العربية عاملنا»ضمن فعاليات ملتقى « نادي العربية»بنت عبدالرحمن أخيرا موقع أطلقت جامعة األميرة نورة 

 بهدف تدريب الناطقات بغير العربية عن بعد على مهارات اللغة عبر الوسائط املتعددة.

لكتروني واستعرض ملتقى العربية عاملنا باألمس على مسرح كلية املجتمع باملدينة الجامعية، ما يقّدمه هذا املوقع اإل

الجديد من خدمات ملتعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، من خالل تدريبهم على مهارتي فهم املسموع واملقروء في 

 .وقت محدد، وتوفير أكثر من مستوى تعليمي يتناسب مع مختلف فئات املتعلمين، لتعزيز التعلم الذاتي للعربية

طقات بغيرها الدكتورة نوال الثنيان في تصريحات صحافية، إن هذا وقالت مديرة معهد تعليم اللغة العربية للنا

امللتقى يهدف إلى املض ي بعلوم اللغة العربية لتتواكب مع العصر الرقمي املتسارع، وتعزيز الفخر واالنتماء لدى 

ن علوم اللغة الطالبات باملاض ي، وخدمة اللغة العربية لدعم مجاالت التعليم التربوية والتقنية وإبراز التآلف بي

 من املبادرات في مجال التقنية، منها مبادرة املدينة العربية االفتراضية 
ً
وشتى العلوم، مشيرة إلى أن املعهد قّدم عددا

 .وموقع نادي العربية

باألمس، بجهود اململكة فيما يتعلق بالعناية باللغة العربية ” نادي العربية“ونّوه حضور امللتقى خالل حفل تدشين 

، فيما أوصوا باستثمار التقنية لتبني مشروع عالمي يهدف إلى إنشاء اختبار لقياس الكفاءة وخدم
ً
 ودوليا

ً
تها محليا

 للتسجيل في برامج 
ً
اللغوية في اللغة العربية لدى الناطقين بغيرها، ويعتمد الحد األدنى لهذا االختبار ليكون مطلبا

 العربية في الجامعات العربية.  البكالوريوس أو الدراسات العليا املقدمة باللغة

وذلك لتحديث املحتوى بشكل « نادي العربية»كما شملت التوصيات ضرورة تكوين لجنة دائمة لتطوير موقع 

 مستمر ونشر املوقع في الشبكات االجتماعية املختلفة.

جه اللغة العربية في يذكر أن ملتقى العربية عاملنا تضمن أوراق عمل عدة تم طرحها ملناقشة التحديات التي توا

التطبيقات اإللكترونية في مجال »عصرنا والناطقين بغيرها الراغبين في تعلمها، ومن بين هذه األوراق بحث بعنوان 

، يتطرق إلى أبرز الصعوبات التي واجهها متعلمو «تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.. تطبيق ملون النصوص

لى من تعلم القراءة والكتابة، فيما تطرقت ورقة عمٍل أخرى إلى التطورات التقنية العربية بعد إنهاء املرحلة األو 

الحديثة في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها، إذ قّدمت ملحة عامة عن الوسائل واألدوات اللغوية والحاسوبية 

 الحديثة.التي يستخدمها املختصون في بناء املعاجم 

 
 
 
 

http://www.tmm24.org/110573
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 طالبات جبامعة نورة يفزن جبوائز حبثية 3السعودية 

 

طالبات في كلية طب  6الذي شاركت فيه ُعقد امللتقى العلمي الثامن لطالبات طب األسنان في جامعة القصيم، و 

طالبة من مختلف كليات األسنان،  1000األسنان بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، بحضور طالبي جمع 

 من عدة دول بمختلف تخصصات طب األسنان قدموا من  16باإلضافة إلى 
ً
 جامعة حكومية وأهلية. 16متحدثا

 لـ"املدينة"، قامت طالبات كل
ً
ية طب األسنان في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن فاطمة العيط ويارا ووفقا

الرميح ولمى اللحيمي وسوزان الزهراني ونوف آل فراج وساره البلوي بعرض ملصق علمي يظهر "مقارنة في عملية 

عودية من الكشف عن تسوس األسنان"، وذلك على خلفية استهداف امللتقى لكافة طلبة طب األسنان في مناطق الس

  مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وأطباء االمتياز.

من جانبه، دعم عميد كلية طب األسنان بالقصيم الدكتور محمد بن عبدهللا املحيميد طالبات طب األسنان، 

 
ً
وشاركهن في ورش عمل علمية واجتماعية، فيما جمعت جامعة القصيم مع اإلثراء العلمي للملتقى إثراء معرفيا

بتراث القصيم من خالل جولة نفذتها للوفود الزائرة باطالعها على أبرز املعالم التراثية والريفية ملدينة القصيم 

  للتعرف عليها.

كما ُعقد لقاء طالبات كلية العلوم واملشاركات في املؤتمر الطالبي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، حيث 

وبحثين، وقد شاركت الحاضرات في اختيار أفضل عرض تقديمي للطالبات طالبات بجوائز مقابل عرض  3فازت 

املشاركات عبر التصويت اإللكتروني، ونالت جائزته طالبة قسم الكيمياء حسناء الهاجري، حيث جاء ذلك بعدما 

ي السابع إلى لفتت منسقة املؤتمر الطالبي بكلية العلوم الدكتورة موض ي العتيبي مشاركة الطالبات في امللتقى الطالب

تقديم العديد من املشاركات العلمية املتنوعة من جميع األقسام التعليمية وانتقاء بعض املشاركات البحثية عبر 

لجان التحكيم في األقسام التعليمية لتدخل املنافسة في اللقاء الثاني، موضحة أن الطالبات خضعن لبعض 

تقديمية املصاحبة لألبحاث، بحضور لجنة التحكيم التي تتكون الدورات التدريبية في اإللقاء وتقديم العروض ال

من: دكتورة هدى الحميدان، ودكتورة سمر الجزار، ودكتورة منار القضاة، وبدأ اللقاء باملشاركات في محور 

ر األبحاث العلمية من طالبات الدراسات العليا، تلتها مشاركات طالبات البكالوريوس في ذات املحور، إلى جانب محو 

االبتكار وريادة األعمال ومحور الخدمة املجتمعية، حيث حصلت طالبة األحياء تماضر محمد الشايع على املركز 

  األول وطالبة األحياء فدوى فهد بن باز على املركز الثاني.

القها من جهتها، أكدت عميدة الكلية الدكتورة أريج الغرير حرص كلية العلوم على التنافس في هذا املجال عبر إط

فعاليات ملتقى "طريقك نحو اإلبداع"، مؤكدة أن الهدف الرئيس ي من هذا اللقاء تهيئة بيئة جامعية بحثية مناسبة 

 للطالبات لإلسهام في دعمهن وتنمية قدراتهن البحثية وفق أسس سليمة في مختلف التخصصات.

في شهر نوفمبر من العام املنصرم من  ومن الجدير بالذكر أن ملتقى "طريقك نحو اإلبداع" أقامته كلية العلوم

 فعاليات املؤتمر الطالبي السابع واملقام على مستوى الجامعة.

http://www.elwehda.com/uncategorized/336677/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%B2-3-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85.html
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 ملتقى علمي يف جامعة األمرية نورة

 
طالبات في السعودية إلى أن تكون منارة املرأة للمعرفة والقيم بريادتها التعليمية وأبحاثها تهدف جامعة األميرة نورة لل

  العلمية، والتي تسهم في بناء االقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية.

وضمن السعي في ذلك ترعى مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل ملتقى 

  ربيع اآلخر الجاري. 23إلى  22لمّيٍ بعنوان "التميز في النشر العلمي"، وذلك في الفترة من ع

 في عمادة البحث العلمي؛ ويأتي امللتقى 
ً
واملنظم من قبل وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة

ا من رسالة الجامعة ورؤيتها املتمثلة في توجهاتها البحثية للر
ً
قي بمنظومة النشر العلمي املتميز لتحقيق الريادة انطالق

 في وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي إلى تحفيز وحث أعضاء هيئة 
ً
العاملية، حيث تسعى الجامعة ممثلة

  التدريس والباحثات وتشجيعهم على النشر في املجالت العاملية املصنفة في قواعد املعلومات الدولية.

ة األميرة نورة بنت عبد الرحمن هي إحدى ثمار الرعاية واالهتمام بالتعليم العالي للمرأة، حيث يشار إلى أّن جامع

م أول كلية تربوية للبنات، ثم توالى افتتاح  1970هـ املوافق  1390أنشأت الرئاسة العامة لتعليم البنات في عام 

 في كلية، ما بين جامعية ومتوسط 102الكليات تباًعا إلى أن بلغ عددها 
ً
  72ة وكليات مجتمع موزعة

ً
 سعودية

ً
مدينة

 .طالبة 600,000وتضم 
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 م  2015 يناير 30-هـ  1437ربيع الثاني  20 السبت

برعاية األمرية حصة بنت سلمان حفل تعريفي للجمعية العلمية السعودية 
 احلسىن(للدراسات اإلسالمية )

امتألت قاعة االحتفاالت بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن _رحمها هللا_ بحضور عدد كبير من األميرات 

وسيدات املجتمع، والنخب الثقافية، القانونية، األكاديمية، والطالبات الالتي حضرن للمشاركة في الحفل التعريفي 

)الحسنى( والتي رعتها األميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل للجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية 

 سعود.

وبوجود مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل، ورئيسة جمعية الحسنى األستاذة الدكتورة رقية بنت نصر هللا نياز 

نشيد وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، بدأت مراسم الحفل فور وصول األميرة حصة بنت سلمان آل سعود، بال

الوطني، ومن ثم استهل الحفل بتالوة إلحدى طالبات جامعة األميرة نورة لبعض من آيات القران الكريم، وبعد ذلك 

تم عرض فيلم تعريفي عن جمعية "الحسنى" وأهدافها وأعضاء مجلس إداراتها واملسؤولين فيها، وبعدها قامت 

 :
ً
"أحمد هللا وأشكره على هذا الخير العميم الذي يكتنف األميرة حصة بنت سلمان آل سعود بإلقاء كلمتها قائلة

أرجاء مملكتنا الحبيبة، حتى أصبح في كّل موضع منها منبر علمي وثقافي يرتشف منه الجميع رحيق املعرفة، 

ب بكّن في هذا الحفل املبارك، الذي نعّبر من خالله عن  ويتنّفسون منه أريج العلم. ويسّرني أن أكون معكن، وأن أرِحّ

اعتزازنا بهذه الجمعية العلمية )جمعية الُحسنى( املنبثقة من الصرح العلمي الكبير في بالدنا الحبيبة )جامعة األميرة 

  نورة بنت عبدالرحمن(

ال شّك أن االهتمام بهذه الجمعية، والوقوف معها في مرحلة التأسيس، هما امتداد لعناية خادم الحرمين الشريفين 

بتعليم املرأة وتنويرها بالعلوم الشرعية، ودعمها وتمكينها من أداء  -حفظه هللا-عبدالعزيز سيدي امللك سلمان بن 

دورها الريادي في خدمة الوطن ونسائه؛ لتحقيق األهداف السامية التي رسمتها الجمعية داخل اململكة العربية 

  السعودية وخارجها.

، إال من خالل قول هللا عّز وجّل في  وال يمكن أن تكون البداية، ونحن نتحدث عن هذه الجمعية
ً
 وغاية

ً
املتمّيزة اسما

 
َ
ْيِهْم َوال

َ
 َعل

ٌ
ْوف

َ
 خ

َ
ِه َوال ْجُرُه ِعنَد َرِبّ

َ
ُه أ

َ
ل
َ
ِ َوُهَو ُمْحِسٌن ف

ّ
َم َوْجَهُه لِِل

َ
ْسل

َ
ى َمْن أ

َ
وَن﴾ )البقرة: كتابه الكريم: ﴿َبل

ُ
 ُهْم َيْحَزن

 له؛ ألنه سبب وجود االنسان على األرض، (؛ فقد ربط سبحانه وتعالى اإلسالم باإلحسان112
ً
، وجعله شرطا

 عن مفاهيم الصراع مع الطبيعة وقهرها. 
ً
لق من أجلها، وهي إعمار الكون واإلحسان إليه، بعيدا

ُ
والرسالة التي خ

حسن 
ُ
لذلك أجزل سبحانه وتعالى عطاءه للمسلم ومكافأته على ذلك؛ فجعل األجر عنده وحده، وزاد هذا املسلم امل

 من خوف.أ
ٌ
َدٍر، وال لحظة

َ
 من ك

ٌ
صهما ذّرة

ّ
 دائمين ال تنغ

ً
 وفرحا

ً
  منا

  حكمة اإلحسان

 
ً
وأضافت األميرة حصة: "إن حكمة اإلحسان تعني الكثير، ومنها تنبثق األفعال واألخالق التي تجعل اإلنسان مسلما

، ليس من خالل إنفاق املقتدر في سبيل الخير فقط، وإنما من خالل وجو 
ً
ده اإلنساني، وبذله من وقته حقيقيا

در بماٍل أو  قَّ
ُ
وجهده في سبيل اإلحسان إلى اآلخرين، ومساندتهم بمشاعره، والعمل في سبيل الخير؛ فهذه األشياء ال ت

 ثمن.

إن اإلحسان عمل وأخالق، وهو مرتبط بإسالم الشخص وجهه إلى هللا الواحد األحد، وقدوتنا في ذلك سيد الخلق 

 أنه بشر ُيوَحى إليه، وكان صلى هللا سيدنا محمد صلى هللا
ً
د دوما

ّ
 عليه وسلم، الذي ألهمه هللا سبحانه وتعالى أن يؤك

عليه وسلم خلقه القرآن. ويحّق هنا لكّل إنسان أن يسأل نفسه: ما عالقة هذه التعاليم السامية بما يحدث في بالد 
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ون أنفسهم مسلمين، وكّل أ فعالهم وأخالقهم الهمجية ال تمّت إلى إسالمنا أو املسلمين من أحزاب أو طوائف يسمُّ

  قرآننا الكريم أو رسولنا محمد صلى هللا عليه وسلم".

  رائدات في إظهار حقيقة ديننا

مة، واملرأة، والفتاة السعودية، بأن تغرس في الجيل 
ّ
 في أن تبدأ األم املعل

ً
وتابعت: "إنني أرى في هذه الجمعية أمال

واإلحسان، ولنكون الرائدات في إظهار حقيقة ديننا السمحة عن طريق إعداد هذه الجمعية  الجديد إسالم املحبة

وغيرها من الجمعيات واملؤسسات باحثاٍت متمّيزاٍت في مجال الدراسات اإلسالمية داخل اململكة وخارجها، ودراسة 

ختلفة؛ مثل: ترجمة الكتب واألبحاث التحّديات الفكرية التي تواجه األمة وُسُبل التصّدي لها من خالل األنشطة امل

 روح اإلحسان والتسامح واملحبة بين الناس، بل حتى 
ّ
من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية وغيرها، والعكس، وبث

 من 
ً
مع الحيوان؛ فاإلسالم دين شامل، لم يفرض على املسلم اإلحسان إلى بني جنسه فحسب، وإنما سّن له طريقا

: الرفق واإلحسان إ
ً
را
ّ
دخلت امرأة النار في هّرة ربطتها؛ فال هي »لى الحيوان؛ فقال النبي صلى هللا عليه وسلم محذ

، بل أوجبت تعاليم اإلسالم السامية اإلحسان إلى «أطعمتها، وال هي أرسلتها تأكل من خشاش األرض، حتى ماتت

وهي الحروب، فأوص ى صلى هللا عليه وسلم  النبات والجماد، اللذين ال ُروح فيهما، وفي أشّد لحظات بطش اإلنسان،

، أو 
ً
 بصومعٍة، وأال يقربوا نخال

ً
، وال معتصما

ً
 فانيا

ً
 أو امرأة، وال كبيرا

ً
وا، وال يقتلوا وليدا

ّ
 يغدروا، وال يغل

ّ
جنوده بأال

، أو يهدموا بناًء".
ً
  يقطعوا شجرا

  جمعية الحسنى وقضايا املرأة

ات في قضايا املرأة، وتأصيلها من خالل وأضافت األميرة حصة: "إن اهتمام جمعي ستَجدَّ
ُ
ة الحسنى بدراسة امل

الفعاليات واألنشطة املختلفة، جعلها أّول جمعية علمية شرعية نسائية في وطننا العزيز تنال شرف خدمة العلم 

 وتأصيله ونشره في أوساط النساء؛ فلها من قلوبنا خالص الدعاء بالتوفيق والتيسير واإلعانة، وأن ت
ً
 بحثيا

ً
كون منبرا

 في ذلك؛ ألن املرأة السعودية إذا أرادت فعلت، وما أكثر نماذجنا في هذا الشأن.
ٌ
ي ثقة

ّ
 يليق باسمها وغايتها، وكل

ً
 نسائيا

في النهاية، ال أجد ما أختم به كلمتي هذه سوى هذا الدعاء، الذي كانت تحرص عليه والدتي رحمها هللا في ختام كّل 

  «.اللهم اجعل السالم يعّم العالم»إليه في كّل وقت وحين: صالة؛ فما أحوجنا 

وفور انتهاء األميرة حصة بنت سلمان كلمتها ألقت مديرة الجامعة الدكتور هدى العميل التي بدأت كلمتها بالشكر 

 ومم
ً

يًزا في خدمة والثناء على األميرة حصة، وعلى كافة الحضور، ومن ثم قالت: "ندعو هللا أن يكون لنا إسهاًما فعاال

الدراسات اإلسالمية، فإّن االهتمام بالدراسات اإلسالمية يأتي في مقدمة أولويات الكشف عن أهمية دور املرأة في 

اإلسالم، وهذا رًدا على من يدعون أّن اإلسالم يهمش دور املرأة؛ فاإلسالم الصحيح الذي نعتنقه يحارب اإلرهاب 

 إلى الرحمة بالحسنى وهو اسم جمعيتنا للدراسات اإلسالمية..واملشكالت النامة عن التطرف.. ويدعو 

بعدها ألقت الدكتورة رقية نياز رئيسة الجمعية كلمتها التي أثنت فيها على الحضور، وبدأت تشرح آليات عمل 

جمعية الحسنى، وكيف جاء تكوينها، وسببها، حيث قالت: "ما يميز جمعية حسنى أنها تجمع أكثر من تخصص شرعي 

  ا )القرآن، الحديث، الفقه، السيرة النبوية، العقيدة( وهو أمر باهر، والتقاء عدة تخصصات في مكان واحد".منه

ثم تحدثت أعضاء الجمعية عن مشاريع الجمعية من هاتف استفساري لتلقي فتاوى السيدات ومشروع حفظ 

 للغة اإلنجليزية والفرنسية.القرآن الكريم، ومشروع ترجمة النصوص الدينية، وامللفات املنتقاة إلى ا

وفي نهاية الحفل تم اختتامه بأوبريت "بيرق عزم" من تأليف وغناء طلبة جامعة األميرة نورة وتم تسليم النصب 

 التذكاري للرعاة، واألميرة حصة بنت سلمان آل سعود .
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 م  2015 فبراير 4-هـ  1437ربيع الثاني  25 الخميس

 طالبات جبوائز حبثية مبلتقى علمي يف القصيم 3فوز 
طالبات في كلية طب  6ُعقد امللتقى العلمي الثامن لطالبات طب األسنان في جامعة القصيم، والذي شاركت فيه 

األسنان،  طالبة من مختلف كليات 1000األسنان بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، بحضور طالبي جمع 

 من عدة دول بمختلف تخصصات طب األسنان قدموا من  16باإلضافة إلى 
ً
  جامعة حكومية وأهلية.  16متحدثا

 لـ"املدينة"، قامت طالبات كلية طب األسنان في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن فاطمة العيط ويارا  
ً
ووفقا

وساره البلوي بعرض ملصق علمي يظهر "مقارنة في عملية  الرميح ولمى اللحيمي وسوزان الزهراني ونوف آل فراج

الكشف عن تسوس األسنان"، وذلك على خلفية استهداف امللتقى لكافة طلبة طب األسنان في مناطق السعودية من 

  مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وأطباء االمتياز.

د بن عبدهللا املحيميد طالبات طب األسنان، من جانبه، دعم عميد كلية طب األسنان بالقصيم الدكتور محم

 
ً
وشاركهن في ورش عمل علمية واجتماعية، فيما جمعت جامعة القصيم مع اإلثراء العلمي للملتقى إثراء معرفيا

بتراث القصيم من خالل جولة نفذتها للوفود الزائرة باطالعها على أبرز املعالم التراثية والريفية ملدينة القصيم 

  ها.للتعرف علي

كما ُعقد لقاء طالبات كلية العلوم واملشاركات في املؤتمر الطالبي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، حيث 

طالبات بجوائز مقابل عرض وبحثين، وقد شاركت الحاضرات في اختيار أفضل عرض تقديمي للطالبات  3فازت 

سم الكيمياء حسناء الهاجري، حيث جاء ذلك بعدما املشاركات عبر التصويت اإللكتروني، ونالت جائزته طالبة ق

لفتت منسقة املؤتمر الطالبي بكلية العلوم الدكتورة موض ي العتيبي مشاركة الطالبات في امللتقى الطالبي السابع إلى 

تقديم العديد من املشاركات العلمية املتنوعة من جميع األقسام التعليمية وانتقاء بعض املشاركات البحثية عبر 

لجان التحكيم في األقسام التعليمية لتدخل املنافسة في اللقاء الثاني، موضحة أن الطالبات خضعن لبعض 

الدورات التدريبية في اإللقاء وتقديم العروض التقديمية املصاحبة لألبحاث، بحضور لجنة التحكيم التي تتكون 

قضاة، وبدأ اللقاء باملشاركات في محور من: دكتورة هدى الحميدان، ودكتورة سمر الجزار، ودكتورة منار ال

األبحاث العلمية من طالبات الدراسات العليا، تلتها مشاركات طالبات البكالوريوس في ذات املحور، إلى جانب محور 

االبتكار وريادة األعمال ومحور الخدمة املجتمعية، حيث حصلت طالبة األحياء تماضر محمد الشايع على املركز 

  ألحياء فدوى فهد بن باز على املركز الثاني.األول وطالبة ا
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من جهتها، أكدت عميدة الكلية الدكتورة أريج الغرير حرص كلية العلوم على التنافس في هذا املجال عبر إطالقها 

فعاليات ملتقى "طريقك نحو اإلبداع"، مؤكدة أن الهدف الرئيس ي من هذا اللقاء تهيئة بيئة جامعية بحثية مناسبة 

 ت لإلسهام في دعمهن وتنمية قدراتهن البحثية وفق أسس سليمة في مختلف التخصصات.للطالبا

ومن الجدير بالذكر أن ملتقى "طريقك نحو اإلبداع" أقامته كلية العلوم في شهر نوفمبر من العام املنصرم من 

 فعاليات املؤتمر الطالبي السابع واملقام على مستوى الجامعة.
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 م  2015 فبراير 7-هـ  1437ربيع الثاني  28 األحد

 كلية اجملتمع يف جامعة األمرية نورة تعقد شراكات مع جامعات أمريكية
سعت كلية املجتمع بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن إلى عقد شراكة خارجية مع جامعة هيوستن وجامعة 

سيا إلى جانب توقيعها عقد مع كلية فالنسيا بوالية فلوريدا في الواليات املتحدة األمريكية )التي احتلت مؤخًرا فالن

كلية مجتمع في الواليات املتحدة(، ويأتي ذلك ضمن توجه الجامعة لعقد شراكات مع  1200املركز الرابع بين 

والخطط الدراسية والتميز في البرامج واملخرجات  جامعات عاملية عريقة لها باع طويل في مجال بناء املناهج

األكاديمية، حيث تهدف كلية املجتمع ألن تكون نموذًجا متميًزا لكليات املجتمع بالسعودية في الوقت الذي تخدم 

  طالبة . 3000الكلية اآلن ما يقارب 

إلى رفع  االستراتيجيةن خالل خططها وقالت عميدة كلية املجتمع الدكتورة نورة القضيب:" إّن الكلية تهدف أيًضا م 

مستوى تعليم املرأة لتوفير أفضل الفرص الوظيفية لها وفتح مجاالت جديدة للعمل أمامها لتشارك في البناء 

 تطلع الكلية إلى تظافر الجهود من الجميع في دعم املساعي الرامية 
ً
والتطوير ودفع عجلة التنمية في الوطن"، مؤكدة

قيادة الوطن بالعمل على تأسيس وإدارة كلية املجتمع ليكون لها دور مجتمعي متميز وتنافس إلى تحقيق تطلعات 

  بمخرجاتها في سوق العمل.

 من البرامج األكاديمية في قسميها قسم العلوم اإلدارية، وقسم الحاسب اآللي وتقنية 
ً
كما تقدم الكلية مجموعة

لدبلوم سنتان. كما تم إبرام العقد الثاني مع كلية فالنسيا املعلومات، وتكون مدة الدراسة للحصول على درجة ا

أثناء انعقاد "املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته الخامسة" في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

تم اعتماد واملعارض للبرنامجين األكاديميين الجديدين لكلية املجتمع: برنامج تقنية املعلومات وبرنامج املحاسبة. و 

  هـ . 1437 – 1436وافتتاح البرامج الجديدة في الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي 

وتتألف أقسام كلية املجتمع من املسارات التالية: قسم العلوم اإلدارية )إدارة األعمال، إدارة املكاتب، التسويق 

تصميم الويب، تقنية املعلومات(. ُيشار إلى أنه في واملبيعات، املحاسبة(، قسم الحاسب وتقنية املعلومات )البرمجة، 

املستوى الرابع يتاح للطالبة التعرض للخبرة العملية وذلك من خالل مقرر التدريب التعاوني الذي يمكن الطالبة 

 من التدريب العملي خالل فصل  260من تطبيق ما تعلمته من مهارات ومعارف في الكلية وتغطي فترة التدريب 
ً
ساعة

ا تلتقي خاللها الطالبات باملشرفة األكاديمية في درا  أسبوعي 
ً
س ي تمتد فترته إلى خمسة عشر أسبوًعا، وتشمل ساعة

الكلية على برنامج التدريب ملناقشة ما تم تعلمه وتنفيذه في جهة التدريب وتقديم التقارير الدورية املتعلقة بالبرنامج 

http://www.sayidaty.net/node/393886
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اريع التعاونية الذي يشجع الطالبات على ريادة األعمال من خالل إعداد التدريبي، أو يتاح للطالبة دراسة مقرر املش

 مشاريع متكاملة ومراعاة املعايير املتبعة في ريادة األعمال.
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 م  2015 فبراير 8-هـ  1437ربيع الثاني  29 اإلثنين

ا لنادي اللغة العربية لغري جامعة األمرية ن
ًّ
ا إلكرتوني

ً
ورة تطلق موقع

 الناطقات بها
أطلقت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن موقع نادي اللغة العربية )باسم: نادي العربية.. نحو كفاية لغوية 

وقامت بتدشين املوقع وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة )نادرة  http://www.tarclub.netعربية 

املعجل( خالل تنظيم معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها في ملتقى )العربية عاملنا(، و ُعرض فيلم يحكي 

 ة على فهمها للقرآن الكريم.قصة طالبة منذ قدومها إلى السعودية وحتى هذه اللحظة وتأثير تعلمها للغة العربي

واستهدف امللتقى إبراز التآلف بين اللغة العربية وغيرها من العلوم، والتأكيد على مواكبة العربية ملستجدات 

املعارف في األلفية الثالثة، كما أكدت املسؤوالت في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقات خدمة مشروع النادي 

للغة العربية الناطقين بغيرها من خالل تدريبهم على مهارتي فهم املسموع واملقروء في وقت محدد اإللكتروني ملتعلمي ا

ومن خالل عدة جوالت متدرجة من حيث املستوى اللغوي. فتم إنشاء هذا املشروع لحاجة متعلمي اللغة العربية 

 في حقل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.  ملثل هذه املواد التعليمية التي تعزز التعلم الذاتي والتي تكاد أن تنعدم

وحددت عميدة معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها الدكتورة )نوال بنت سليمان الثنيان( مالمح قدرة اللغة 

 ضرورة اعتزاز أبناء اللغة العربية بها وذلك بالعطاء والعمل، وأش
ً
ارت العربية على استيعاب العلوم املختلفة، مؤكدة

  إلى مبادرات املعهد: املدينة العربية االفتراضية، وموقع نادي العربية.

فتتح معرض الخط املصاحب للملتقى، وظهرت لوحات الخط العربي ملجموعة من طالبات املعهد 
ُ
من جانب آخر ا

 من اإل 
ً
صدارات التي من جنسيات مختلفة، إلى جانب افتتاح أركان الجهات املشاركة في املعرض الذي ضم مجموعة

تخدم اللغة العربية، باإلضافة إلى برامج إلكترونية متنوعة تخدم متعلمي اللغة العربية لغة ثانية، حيث شملت 

الجهات املشاركة: معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة األميرة نورة، معهد اللغويات العربية في 

في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، مجموعة إيوان البحثية،  جامعة امللك سعود، معهد تعليم العربية

مركز امللك عبد هللا الدولي لخدمة اللغة العربية، مكتب التربية لدول الخليج العربي، مؤسسة العربية للجميع، 

  ومؤسسة املناهج العاملية.

مان بن عبد العزيز آل سعود وحكومته كما تم رفع برقية شكر وعرفان ملقام خادم الحرمين الشريفين امللك سل

ا، واستثمار التقنية في تبني مشروع عالمي يهدف إلى إنشاء  ا ودولي  الرشيدة لعنايتهم بخدمة اللغة العربية محلي 

 اختبار لقياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية لدى الناطقين بغيرها.

 

 

 

 

 

 

http://www.sayidaty.net/node/394296
http://www.sayidaty.net/node/394296
http://www.tarclub.net/
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 م  2015 يناير 28-هـ  1437ربيع الثاني  18 الخميس

األمرية حصة بنت سلمان ترعى احلفل التعريفي للجمعية العلمية 
 للدراسات اإلسالمية

 
يوم أمس األربعاء الحفل التعريفي للجمعية  ززيعبد العبن  حصة بنت سلمانرعت صاحبة السمو امللكي األمير 

وكانت انطالقة  العلمية للدراسات اإلسالمية )الحسنى( بمقر جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض. 

الشخصيات النسائية  وعدد منالحفل التعريفي بحضور مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل 

  .والثقافيةاألكاديمية 

  يذكر أن اللجنة املؤسسة للجمعية العلمية للدراسات اإلسالمية مكونة من: 

  ) 
ً
 أ.د. رقية نياز ) رئيسا

 ) 
ً
 أ.د. نجالء ال مبارك ) نائبا

 ) 
ً
 أ.د. فلوة الراشد ) عضوا

 ) 
ً
 أ.د. الجوهرة العمراني ) عضوا

 ) 
ً
  د. نورة الحساوي ) عضوا

 هذا الحفل التعريفي فكانت بليغة حيث أبرزت اهتمامها بالجمعية العلمية أما كلمة األميرة حصة بنت سلمان في  

http://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/322536-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/322536-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.hiamag.com/entities?eid=2639563661&ename=حصة%20بنت%20سلمان&lang=ar
http://www.hiamag.com/entities?eid=2639563661&ename=حصة%20بنت%20سلمان&lang=ar
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للدراسات اإلسالمية )الحسنى(. وقد بدأتها بالحمد والثناء على املولى عز وجل ومن ثم التركيز على أن هذه الجميعة 

بتعليم املرأة وتنويرها  -حفظه هللا-ماهي إال امتداد لعناية خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز 

و دور الجمعية في إبراز  اإلسالمبالعلوم الشرعية واإلسالمية. كما شددت على أهمية التسامح و املحبة واإلحسان في 

ن بالدعاء ألن يعم السالم في العالم أجمع و ذلك أسوة بدعاء والدتها املغفور حقيقة ديننا العظيم. أما الختام فكا

  لها بإذن هللا.

  إليكم تفاصيل كلمة األميرة حصة بنت عبدالعزيز : 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

نها منبر أحمد هللا وأشكره على هذا الخير العميم الذي يكتنف أرجاء مملكتنا الحبيبة، حتى أصبح في كّل موضع م 

ب بكّن  علمي وثقافي يرتشف منه الجميع رحيق املعرفة، ويتنّفسون منه أريج العلم. ويسّرني أن أكون معكن، وأن أرِحّ

في هذا الحفل املبارك، الذي نعّبر من خالله عن اعتزازنا بهذه الجمعية العلمية )جمعية الُحسنى( املنبثقة من 

  )جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن(. الصرح العلمي الكبير في بالدنا الحبيبة

ال شّك أن االهتمام بهذه الجمعية، والوقوف معها في مرحلة التأسيس، هما امتداد لعناية خادم الحرمين الشريفين  

بتعليم املرأة وتنويرها بالعلوم الشرعية، ودعمها وتمكينها من أداء  -حفظه هللا-سيدي امللك سلمان بن عبدالعزيز 

لريادي في خدمة الوطن ونسائه؛ لتحقيق األهداف السامية التي رسمتها الجمعية داخل اململكة العربية دورها ا

 السعودية وخارجها.

، إال من خالل قول هللا عّز وجّل في  
ً
 وغاية

ً
وال يمكن أن تكون البداية، ونحن نتحدث عن هذه الجمعية املتمّيزة اسما

َم 
َ
ْسل

َ
ى َمْن أ

َ
وَن﴾ )البقرة: كتابه الكريم: ﴿َبل

ُ
 ُهْم َيْحَزن

َ
ْيِهْم َوال

َ
 َعل

ٌ
ْوف

َ
 خ

َ
ِه َوال ْجُرُه ِعنَد َرِبّ

َ
ُه أ

َ
ل
َ
ِ َوُهَو ُمْحِسٌن ف

ّ
َوْجَهُه لِِل

 له؛ ألنه سبب وجود االنسان على األرض، 112
ً
(؛ فقد ربط سبحانه وتعالى اإلسالم باإلحسان، وجعله شرطا

لق من أجلها، وهي إعمار الك
ُ
 عن مفاهيم الصراع مع الطبيعة وقهرها. والرسالة التي خ

ً
ون واإلحسان إليه، بعيدا

حسن 
ُ
لذلك أجزل سبحانه وتعالى عطاءه للمسلم ومكافأته على ذلك؛ فجعل األجر عنده وحده، وزاد هذا املسلم امل

 من خوف.
ٌ
َدٍر، وال لحظة

َ
 من ك

ٌ
صهما ذّرة

ّ
 دائمين ال تنغ

ً
 وفرحا

ً
 أمنا

، ليس من خالل إن حكمة اإلحسان تعني الكث  
ً
 حقيقيا

ً
ير، ومنها تنبثق األفعال واألخالق التي تجعل اإلنسان مسلما

إنفاق املقتدر في سبيل الخير فقط، وإنما من خالل وجوده اإلنساني، وبذله من وقته وجهده في سبيل اإلحسان إلى 

در  قَّ
ُ
 بماٍل أو ثمن.اآلخرين، ومساندتهم بمشاعره، والعمل في سبيل الخير؛ فهذه األشياء ال ت

إن اإلحسان عمل وأخالق، وهو مرتبط بإسالم الشخص وجهه إلى هللا الواحد األحد، وقدوتنا في ذلك سيد الخلق  

 أنه بشر ُيوَحى إليه، وكان صلى هللا  هللا سبحانه وتعالىسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم، الذي ألهمه 
ً
د دوما

ّ
أن يؤك

عليه وسلم خلقه القرآن. ويحّق هنا لكّل إنسان أن يسأل نفسه: ما عالقة هذه التعاليم السامية بما يحدث في بالد 

ون أنفسهم مسلمين، وكّل أفعالهم وأخالقهم الهم جية ال تمّت إلى إسالمنا أو املسلمين من أحزاب أو طوائف يسمُّ

 قرآننا الكريم أو رسولنا محمد صلى هللا عليه وسلم .

  

http://www.hiamag.com/entities?eid=43818&ename=الإسلام&lang=ar
http://www.hiamag.com/entities?eid=43818&ename=الإسلام&lang=ar
http://www.hiamag.com/entities?eid=50761&ename=الله%20سبحانه%20وتعالى&lang=ar
http://www.hiamag.com/entities?eid=50761&ename=الله%20سبحانه%20وتعالى&lang=ar
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مة، واملرأة، والفتاة السعودية، بأن تغرس في الجيل الجديد إسالم 
ّ
 في أن تبدأ األم املعل

ً
إنني أرى في هذه الجمعية أمال

طريق إعداد هذه الجمعية وغيرها من  املحبة واإلحسان، ولنكون الرائدات في إظهار حقيقة ديننا السمحة عن

الجمعيات واملؤسسات باحثاٍت متمّيزاٍت في مجال الدراسات اإلسالمية داخل اململكة وخارجها، ودراسة التحّديات 

الفكرية التي تواجه األمة وُسُبل التصّدي لها من خالل األنشطة املختلفة؛ مثل: ترجمة الكتب واألبحاث من اللغة 

 روح اإلحسان والتسامح واملحبة بين الناس، بل حتى مع الحيوان؛ فاإلسالم العربية إلى ال
ّ
لغة اإلنجليزية وغيرها، وبث

 من الرفق واإلحسان إلى 
ً
دين شامل، لم يفرض على املسلم اإلحسان إلى بني جنسه فحسب، وإنما سّن له طريقا

 :
ً
را
ّ
نار في هّرة ربطتها؛ فال هي أطعمتها، وال هي أرسلتها دخلت امرأة ال»الحيوان؛ فقال النبي صلى هللا عليه وسلم محذ

، بل أوجبت تعاليم اإلسالم السامية اإلحسان إلى النبات والجماد، اللذين ال «تأكل من خشاش األرض، حتى ماتت

 يغدروا، وال 
ّ
ُروح فيهما، وفي أشّد لحظات بطش اإلنسان، وهي الحروب، فأوص ى صلى هللا عليه وسلم جنوده بأال

 
ّ
، أو يهدموا يغل

ً
، أو يقطعوا شجرا

ً
 بصومعٍة، وأال يقربوا نخال

ً
، وال معتصما

ً
 فانيا

ً
 أو امرأة، وال كبيرا

ً
وا، وال يقتلوا وليدا

 بناًء.

  

ات في قضايا املرأة، وتأصيلها من خالل الفعاليات واألنشطة املختلفة،  ستَجدَّ
ُ
إن اهتمام جمعية الحسنى بدراسة امل

ة شرعية نسائية في وطننا العزيز تنال شرف خدمة العلم وتأصيله ونشره في أوساط النساء؛ جعلها أّول جمعية علمي

ي 
ّ
 يليق باسمها وغايتها، وكل

ً
 نسائيا

ً
 بحثيا

ً
فلها من قلوبنا خالص الدعاء بالتوفيق والتيسير واإلعانة، وأن تكون منبرا

 في ذلك؛ ألن املرأة السعودية إذا أرادت فعلت، وما أكثر نما
ٌ
 ذجنا في هذا الشأن.ثقة

  

في النهاية، ال أجد ما أختم به كلمتي هذه سوى هذا الدعاء، الذي كانت تحرص عليه والدتي رحمها هللا في ختام كّل 

 «.اللهم اجعل السالم يعّم العالم»صالة؛ فما أحوجنا إليه في كّل وقت وحين: 

  

 والسالم عليكن ورحمة هللا وبركاته.
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 م  2015 يناير 30-هـ  1437الثاني  ربيع 20 السبت

 هدى العميل:خطة متكاملة لتطوير البحث و النشر العلمي
و رؤيتها املتمثلة في توجيهاتها البحثية في الرقي بمنظومة  نورة بنت عبدالرحمنمن رسالة جامعة األميرة  انطالقا

بحث العلمي و وكالة الدراسات العليا النشر العلمي املتميز لتحقيق الريادة العاملية، تنظم الجامعة ممثلة بعمادة ال

م، 2/2/2016_1هـ ، املوافق 23/4/1437-22و ذلك في الفترة من  ”التميز في النشر العلمي“ ملتقى علمي بعنوان

  بمبنى مركز املحاكاة بالجامعة.

 االطالعميز، و نحو النشر العلمي املت نورة بنت عبدالرحمنو يهدف امللتقى إلى التعريف بتوجيهات جامعة األميرة 

و العاملية في مجال النشر العلمي املتميز، و عرض تجارب الباحثات في نشر  ةاإلقليميعلى التجارب الرائدة املحلية و 

  مشاريعهن البحثية املدعومة في املجاالت العاملية.

 نب
ً
يلة في التعاون وسيحظى امللتقى العلمي بمشاركة عدد من القيادات الجامعية واألساتذة ليحققوا أهدافا

  واملشاركة للرقي بعجلة البحث العلمي والنشر املتميز .

إلى أن ملتقى التميز في النشر العلمي  هدى العميلالدكتورة  نورة بنت عبدالرحمنو أشارت مديرة جامعة األميرة 

لبحث العلمي هو امللتقى الثاني من نوعه في مجال البحث العلمي، و جاء ضمن خطة تم وضعها من قبل عمادة ا

 في تصنيفات الجامعة، حيث تم
ً
 كبيرا

ً
إجراء ورشة عمل   لتطوير النشر العلمي و النهوض به، إذ يلعب ذلك دورا

محليه لنشر ثقافة البحث و النشر العلمي لتوعية جميع منسوبات الجامعة بأهمية البحث العلمي و نشرة 

  بالطريقة الصحيحة و اإلملام بكل ما يتعلق به.

 استقطابأنه تم  أماني الحصانالدكتورة  نورةجهتها أوضحت وكيلة عمادة البحث العلمي بجامعة األميرة و من 

محمد بن سعود و جامعة اإلمام  سعودألهم القيادات الجامعية في مجال البحث العلمي من جامعة امللك 

قى يتضمن العديد من املحاور منها: توجيه باعتبارها ابرز الجامعات املحلية، فالبرنامج العلمي الذي تم إعداده للملت

دعم املشاريع البحثية نحو النشر العالمي املصنف، خطوات النشر في املجالت العلمية و تأهيلها باللغة العربية إلى 

  العاملية، و عرض رؤية تطويرية في املجالت العاملية املحكمة في العلوم الشرعية.

حلقة سجال حواري حول أخالقيات البحث العلمي، و النشر العلمي املتميز في و سيحتضن اليوم الثاني من امللتقى 

مع إطاللة على تجربة جامعة امللك سعود ، و النشر العلمي في جامعة األميرة نورة الواقع و  السعوديةالجامعات 

إجرائية إلرساء قواعد النظرة إلى املستقبل و تجربتها في النشر العلمي املتميز، و السعي للخروج بتوصيات علمية 

 
ً
منظمة لنشر اإلنتاج العلمي واالنطالق به نحو العاملية بمجموعة واسعة من املجالت العلمية املصنفة دوليا

 ،و الخلوص بمعايير وآليات لالرتقاء بنشر اإلنتاج العلمي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بما 
ً
وإقليميا ومحليا

، وذلك في ضوء تبني الجامعة لخطة طموحه  يحقق طموحاتها في أن تكون 
ً
 إلنتاج املعرفة ونشرها عامليا

ً
 قويا

ً
رافدا

 لدعم النشر العلمي املتميز و لرفع مكانتها على املستوى املحلي والدولي .

 

http://www.rougemagz.com/2016/01/30/%D9%87%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%85-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88/


 

 
300 

 م  2015 فبراير 3-هـ  1437ربيع الثاني  24 األربعاء

ر ملتقى جامعة األمرية نورة: توصيات عملية و إجرائية مبجال النش
 العلمي

، والذي نظمته ”التميز في النشر العلمي“ملتقى  م 2/2/2016هـ املوافق 23/4/1437اختتم صباح أمس الثالثاء 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

ث والنشر العلمي املتميز، وتحديد حيث أوص ى في ختام برنامجه بضرورة وضع خطة استراتيجية لتطوير البح

األولويات البحثية بما يحقق األهداف االستراتيجية للجامعة، وتطوير السياسات واألنظمة بما يتناسب مع تطوير 

 البحث والنشر العلمي املتميز، واعتماد لوائح ألخالقيات البحث العلمي في الجامعة.

ت البحثية املحلية واإلقليمية والدولية، و وضع آلية لتواصل كما أوص ى امللتقى بأهمية تفعيل برنامج الشراكا

، وتمويل أبحاث ومشاريع نوعية قابلة 
ً
 ودوليا

ً
الباحثات مع نظيراتهن في املراكز البحثية والجامعات األخرى محليا

 باللغة االنجليزية أو في  Scopus,ISIللنشر في مجالت علمية ذات تصنيف عالي 
ً
مجلة متميزة إذا كان البحث مكتوبا

 باللغة العربية، والحد من تمويل أو دعم النشر لألبحاث 
ً
تتبع مؤسسات علمية مرموقة إذا كان البحث مكتوبا

الفردية، وعقد شراكات مجتمعية فاعلة لتنمية املواد الذاتية للجامعة، وعقد شراكات مع منافذ النشر الدولية، 

 الصادرة باللغة العربية. وإنشاء قاعدة بيانات للمجالت العلمية املحكمة

حيث استهل امللتقى في جلسته األولى بعرض مرئي تعريفي عن عمادة البحث العلمي وخدماتها، ثم أكدت وكيلة 

 من الجامعة بأهمية البحث 
ً
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى الوهيبي أن امللتقى يأتي إيمانا

قناة الرئيسة لنشر املعرفة وإثراء مجاالتها وهو من أهم املؤشرات الدالة على ثراء والنشر املتميز، إذ يعتبر ال

الجامعة العلمي وتبوأها مكانة ومن خالله يتم التمكين ملجتمع معرفي منتج ، ومن ثم ألقت الدكتورة أريج الخلف 

هيئة التدريس والباحثات  كلمة عمادة البحث العلمي و أوضحت فيها أن الهدف من امللتقى هو تحفيز وحث أعضاء

 وتشجيعهم على النشر في املجالت العاملية املصنفة في قواعد املعلومات الدولية .

توجيه دعم املشاريع “و تناولت الجلسه األولى في اليوم األول من امللتقى العديد من أوراق العمل التي أحتضنت 

لتلفزيونية املغلقة عميد البحث العلمي بجامعة تبوك قدمها عبر الدائرة ا” البحثية نحو النشر العالمي املصنف

https://www.rougemagz.com/2016/02/03/%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%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-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
https://www.rougemagz.com/2016/02/03/%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%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-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
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تجربة مركز التميز البحثي لتطوير العلوم والرياضيات في دعم املشاريع “الدكتور فهد اللهيبي ، و ورقة عمل بعنوان 

يع، قدمها مدير مركز التميز البحثي في تطوير العلوم والرياضيات بجامعة امللك سعود الدكتور فهد الشا” البحثية

 تاريخ نشأة املركز عام 
ً
 من داخل  64هـ ، حيث وصل عدد الباحثين فيه حتى هذا العام إلى  1429مستعرضا

ً
باحثا

 من خارجها وعدد البحوث التي أنجزها املركز  23اململكة و
ً
 في مجالت عاملية وقدم  120باحثا

ً
 منشورا

ً
  73بحثا

ً
بحثا

ية لطالب وطالبات الدراسات العليا ، فيما قدم املركز للمكتبة رسالة علم 44في مؤتمرات محلية وعاملية ودعم 

فعالية متنوعة لدعم التطوير املنهي للباحثين، بعدها طرح  180العربية والعاملية مجموعة كتب وتقارير وعقد 

خطوات “استشاري املخ و األعصاب من كلية الطب بجامعة امللك سعود الدكتور إبراهيم العريني ورقة بعنوان 

 ”النشر في املجالت العلمية

قدمها الدكتور ” تأهيل املجالت العلمية الصادرة باللغة العربية إلى العاملية“وتضمنت الجلسة الثانية ورقة بعنوان 

قدمها من جامعة امللك ” رؤية تطويرية –املجالت العلمية املحكمة في العلوم الشرعية “وائل حزين، ثم ورقة بعنوان 

 الصياح. سعود الدكتور علي

حلقة سجال حواري حول “واشتمل اليوم الثاني من إنطالق امللتقى على أربع جلسات علمية، األولى بعنوان 

 من: وكيلة جامعة األميرة نورة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف، ” أخالقيات البحث العلمي
ً
تحدث فيها كال

تشار بجامعة نورة الدكتور إدوارد دي فول ، و كانت وأستاذ املخ وجراحة األعصاب من جامعة امللك سعود ومس

النشر العلمي املتميز في الجامعات السعودية مع إطاللة على تجربة جامعة امللك سعود وتجربة “الجلسة الثانية عن 

 من: عميد البحث العلمي 
ً
جامعة اإلمام محمد بن سعود وتجربة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن قدمها كال

عة امللك سعود الدكتور رشود الخريف وعميد البحث العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بجام

 الدكتور محمد آل الشيخ، 
ً
الدكتور عبدالرحمن املقبل وعميد الدراسات العليا في جامعة امللك سعود سابقا

قدمتها ” من في النشر العلمي املتميزتجربة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرح“واشتملت الجلسة الثالثة على ورقة 

 من : الدكتورة منيرة العبدان والدكتورة سناء زارع والدكتورة سهام العيس ى، 
ً
وفي الجلسة الرابعة تحدث أستاذ  كال

ماذا بعد ملتقى التميز في “الطفولة املبكرة والتربية االبتدائية املشارك بجامعة األميرة نورة الدكتور رمزي هارون عن 

، وفي ختام امللتقى قدمت معالي مديرة الجامعة دروع شكر و تقدير ملشاركين و ”نشر العلمي تطلعات وتوصياتال

 رعاة امللتقى، لتفتتح املعرض املصاحب للملتقى الذي ضم أجنحة لشركات طبية ومراكز تجميل.
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 أكادمييات يطالنب بتعزيز دور األسرة للحد من االحنراف والتطرف

طالبت أكاديميات وباحثات إلى تعزيز دور األسرة في الحد من االنحراف والتطرف، ضمن مشاركة جامعة األميرة نورة 

(، خالل 30)الجنادرية بنت عبدالرحمن بالتعاون في استضافة ندوات ثقافية للمهرجان الوطني للتراث والثقافة 

ندوة )دور األسرة في الحد من االنحراف والتطرف( التي أدارتها عائشة حجازي اليوم االثنين، ضمن دور الجامعة 

 ومسؤوليتها الوطنية والثقافية واالجتماعية في اإلسهام بحركة التنمية.

برنامجا لحماية الشباب من  العجالنوره واقترحت أستاذة الجغرافيا االقتصادية بجامعة األميرة نورة الدكتورة ن

من خالل ورقتها البحثية )من يختطف األبناء ودور األسرة واملجتمع(، مطالبة بالتركيز على تعزيز الهوية  االنحراف 

في سن املراهقة، بفهمه وقبوله نفسيا ومجتمعيا، مؤكدة أن أصعب ما في هذه املرحلة )هو فقد الهوية لدى 

تؤدي إلى االنصهار في مجموعات تحقق الهوية مما يحتمل أن يتبعها التورط بنشاطات تخريبية أو الشباب(، لكونها 

إدمان أو االنسحاب إلى أوهام نفسية، لكن في حال تم االهتمام بهذه املرحلة العمرية سيكون فاعال في املجتمع 

سة من العمر )حيث سن الرشد(، ويواجه كل املشكالت بثقة في نفسه ومجتمعه، وفيما يتعلق باملرحلة الساد

فتشير العجالن إلى إمكانية معالجة مشكلة الشباب من خالل العمل على تحقيق الذات لدى الشباب وافضل 

لتحقيق املودة مقابل العزلة، وتوفير فرص العمل املناسبة والعناية باألمان  طريقة تزويج الشباب في سن الرشد 

ساواة القانونية، مع وضع خطة استراتيجية لحماية املجتمع من االنحراف الوظيفي والعدالة االجتماعية وامل

 والقضاء على اسبابه.

يأتي ذلك في الوقت الذي ترا فيه العجالن احتمالية صعوب إزالة عوامل الخطر لكن يمكن التخفيف منها، 

نمرين ووضع وسائل تحد من بواسطة: إشراف الوالدين الكافي، إشراك األقران في الوقاية من املخاطر، ردع املت

تنمرهم، اشراك الشباب في االنشطة االجتماعية، محاربة الفقر والظلم ألنه أساس كل بالء، تعزيز الهوية الثقافية 

  والتدخل املبكر بالبرامج والسياسات واإلجراءات.

ة التطرف، األول علمي فيما اقترحت أستاذة السنة في جامعة األميرة نورة دكتورة نوال العيد برنامجين ملكافح

والثاني عملي، موضحة في البرنامج العلمي أن العلم الشرعي قائما على الكتاب والسنة، مستشهدة بحديث رسول هللا 

http://goo.gl/wRe2M9
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لبَ “صلى هللا عليه وسلم 
ْ
ِير ا

ْ
ِوَل خ

َ
َوِن ْمن ق

ُ
َحاِلم، َيُقول

َ
أل
ْ
ء ا

ُ
سَنان، سَفها

َ
أل
ْ
ء ا

ُ
ا
َ
ٌوُم حَدث

َ
َزمِان ق

َّ
ِتي ِفي ِآِخر ال

ْ
َوِن َيأ

ُ
ة َيُمرق ريَّ

َساِلم
ْ
إل
ْ
داعية إلى تدبر القرآن الكريم، ومساندته بمشروع علمي ملكافحة الشبهات على يد العلماء الربانيين …”. ْمن ا

)مستشهدة بحوار ابن عباس مع الخوارج(، مع االلتفات الجاد للشباب والدعوة لالجتماع ونبذ الفرقة واالختالف 

 ألحزاب والفرق.والتوعية بخطر الجماعات وا

دة للتطرف، مؤكدة وجود خلل في البنية الفكرية للفئات 
ّ
وطالبت العيد بالبحث وراء األسباب الحقيقية املول

في السنة، والتشكيك في العلماء، والبيئة  التشكيكالضالة، إذ أنها قائمة على املنهج الحرفي في فهم النصوص، مع 

، حيث خرجوا بعد مقتل عثمان حين ”يخرجون على فرقة من الناس“ املولدة لهذه الجماعات مستندة على حديث

 تنازع املسلمون، إلى جانب الفراغ لدى الشباب مع نقص العلم والتجربة.

من جانبها، حذرت الدكتورة بنيه الرشيد من عوامل تطرف الشباب، وفيما ظهر للرشيد أن التغيرات االجتماعية 

ها مجتمعنا تفرز الكثير من الظواهر واملشكالت، أوصت بإنشاء مراكز أبحاث على املتالحقة التي يمر ب واالقتصادية 

مستوى عالي من الكفاءة مهمتها استشراف املستقبل من خالل املعطيات الحالية ودراسة التغيرات التي يمر بها 

والثقافية بحيث  املجتمع ووضع رؤى واضحة لصناع القرار لتفعيلها، مطالبة وسائل اإلعالم بالبرامج الدينية

تستخدم طريقة لتفعيل الدين في الحياة اليومية، والتي تظهر في السلوك والتواصل واألخالق، ووقوف املجتمع 

وقفة رجل واحد تتكاتف فيه جهود رجال األمن مع رجال الدين مع أساتذة جامعات من علماء اجتماع واقتصاد 

 
ً
فيما يخصه، وتنظيم برامج إعالمية مخصصة لتوعية الشباب  ورجال أعمال ومواطنين ملواجهة هذه املشكلة كال

بأمور الدين الصحيحة وتدريبهم على مواجهة األفكار الضالة. وعقد الندوات واملحاضرات للشباب التي تضم 

املتخصصين. وتصحيح املفاهيم الخاطئة عن الدوافع وراء العمليات اإلرهابية. وان املعلمين واألساتذة من أكثر 

املجتمع تأثيرا على الشباب بكافة املراحل، وتوظيف الشباب العاطلين عن العمل لكيال تكون فرصة فئات 

لالنحراف، وتغيير طرق الواعظين واملربين وتعديلها في تربية النشء وجعلها أقرب لعقلياتهم ونمط تفكيرهم، 

وقت فراغ الشباب والتنفيس عن واالهتمام بإنشاء مراكز في األحياء املختلفة بفتح املجال والفرص للشغل 

طاقاتهم، واالهتمام ببناء الفرد املسلم على أسس إيمانية سليمة مرتهن باتباع طريق هللا املستقيم، مع بذل العلماء 

لجهود حثيثة لتحصين الشباب بالفكر اإلسالمي الصحيح وحمايته من األفكار الضالة الهدامة وتأصيل معاني 
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ا بناء ال تخريب وتطوير ال تدمير واعتدال ال غلو وأناة ال تسرع، وكل امرئ يجري إلى الخير في نفسه ليكون عنصرً 

 ساحة الوغى بما استعد.

ونبهت الكاتبة املهتمة بالقضايا الحقوقية سكينة املشيخص من فجوة الحوار األسري وتأثيرها في تشكيل الشخصية 

جتماعي والسلوكي التربوي عبر استخدام الحوار ملعالجة السلبية للناشئة، موصية بضرورة امتالك األسر للوعي اال 

مشاكل األبناء، وإطالق منظومة عمل اجتماعية تستهدف التركيز على الحوار كوسيلة لحماية الناشئة من عوامل 

االختراق الفكري والعقلي في ظل دخولهم الى العالم االفتراض ي من خالل املواقع االجتماعية وتعرفهم على أصدقاء 

ستهدفون اصطيادهم واستقطابهم الى أفكار سلبية، مع تأسيس مراكز أسرية داخل األحياء ملتابعة املنهج التربوي ي

لألسر ومساعدتها في حل مشكالتها والبقاء قريبا منها ملتابعة أي تطورات سلبية أو متغيرات في فكر أبنائها ومعالجتها 

في املدارس وفتح قنوات اتصال دائمة مع األسر من أجل محاصرة  بمنهج علمي مستمر، وترقية دور اإلشراف التربوي 

األفكار الهدامة التي ربما يتعرض لها األبناء والسيطرة عليها في نطاقات ضيقة قبل أن تستفحل خاصة في املرحلة 

 الثانوية.

السلبية للناشئة( في الوقت الذي أكدت املشيخص في دراستها )فجوة الحوار األسري وتأثيرها في تشكيل الشخصية 

أن الحوار األسري ال يجد االهتمام به كوسيلة تربوية ضرورية للوقوف على احتياجات األبناء الفكرية والثقافية 

واملعرفية التي تمنحهم خيارات عقلية مناسبة ملراحل نموهم وتطورهم اإلدراكي، واصفة دور الحوار بأنه ال يزال 

ظور مناقشة قضايا فكرية أو اجتماعية أو شخصية مما يضعف دوره التربوي ضعيفا في عالقة أفراد األسرة من من

في النشأة، وبالتالي تبرز الحاجة الى اعتماده كسلوك تربوي له أهمية عالية في تطوير قدرات األبناء وحمايتهم من 

ا يفكر فيه األبناء اتخاذ قرارات خاطئة وانطباعية، مؤكدة الحاجة إلى االنفتاح على النقاش العقلي الستكشاف م

قبل أن يتجهوا الى خارج محيط األسرة بحثا عن إجابات ألسئلتهم، محذرة من غياب الحوار الذي يقود بدرجة كبيرة 

الى التطرف واالندماج مع أي آخرين يقفزون على دور األسرة في الرعاية واملتابعة وفتح قنوات التواصل مع تطور 

 نمو أبنائهم.
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احمللية والتغطيات  خبار املنشورة يف الصحفإحصائية عامة لأل
 اإلعالمية
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 إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر الماضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد وتنسيق : 
 اإلعالم   إدارةفريق عمل 
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 إعداد وتنسيق: 
 اإلعالم   إدارةفريق عمل 

  

  PNUMedia : في الشبكاتالخاص معرفنا 
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