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 فهرس احملتويات:      
 الصفحة الــخـــبر

 )وكالة األنباء السعودية )واس 

 7 آالف سيدة يشكلن شعار " مكافحة سرطان الثدي " بجامعة األميرة نورة 8أكثر من  -

 9 كلية التربية بجامعة األميرة نورة تحتفي بيوم اللغة العربية -

 10 األبناء من العنف واإلرهاب " بجامعة األميرة نورة اختتام ندوة "تعزيز دور األسرة في حماية -

 12 الجمعية السعودية لرعاية الطفل تطلق حمالت توعوية عن أهمية الرضاعة في الوقاية من السرطان -

 13 جامعة األميرة نورة تشارك في معرض ملتقى ألوان السعودية الرابع -

صد جائزة أفضل شركة جامعية على مستوى الشركة الطالبية " تجلي " بجامعة األميرة نورة تح -
 المملكة

14 

 15 قسم اللغة العربية بجامعة األميرة نورة يحتفل باليوم العالمي للغة العربية -

 17 مدارس جامعة األميرة نورة تدشن خطتها اإلستراتيجية -

 18 مركز دعم وتطوير األعمال بجامعة األميرة نورة يطلق حاضنة اإلعاشة الذكية )قوت( -

 20 مركز دعم وتطوير األعمال بجامعة األميرة نورة ينظم برنامجاً تدريبياً إلنتاج األغذية من المنزل -

 21 "3مشاريع متنوعة تقدمها المرأة السعودية في معرض "منتجون  -

 22 مركز األبحاث الواعدة بجامعة األميرة نورة يقيم حلقة نقاش عن "قضايا المرأة العاملة" -

 23 في "جامعة نورة " يُطلق سلسلة من الدورات التدريبيةسكن الطالبات  -

 24 جامعتا األميرة نورة والملك سعود يبحثان المهنية الطبية -

 25 مركز دعم وتطوير األعمال بجامعة األميرة نورة ينظم لقاًء تعريفياً لرائدات األعمال -

 26 سائل التواصلمركز مكافحة الجريمة يوصي ببرامج أمنية عن االستخدام السلبي لو -

 27 مذكرة تفاهم علمية بين جامعة األميرة نورة ومركز أبحاث مكافحة الجريمة -

 28 مختصون يدعون لتدريس المهنية الطبية في الكليات الصحية -

 صحيفة الرياض 

 29 ثمانية آالف سعودية يدخلن موسوعة غينيس بالشريط الوردي -

 31 عالمي للغة العربيةجامعة نورة تستعرض أوراق عمل في اليوم ال -

 32 ندوة بجامعة األميرة نورة تحدد توصيات لرعاية أبناء وأسر المتورطين في اإلرهاب -

 34 تدخل موسوعة غينيس بأكبر شريط وردي بشري« الوليد اإلنسانية» -

 35 تجتذب الزوار في ملتقى ألوان السعودية« حوائط الصور الفوتوغرافية» -

 35 ن التوجهات الجديدة في التعامل مع حاالت التسممتنظم ورشة عمل ع« الصحة» -

 36 «قوت»مركز دعم وتطوير األعمال بجامعة األميرة نورة يطلق حاضنة اإلعاشة الذكية  -

 37 الجريمة اإللكترونية.. اإلنترنت المنبر األخطر للمتطرفين! -

 41 اً إلنتاج األغذية من المنزلمركز دعم وتطوير األعمال في جامعة األميرة نورة ينظم برنامجاً تدريبي -

 42 مذكرة تفاهم علمية بين جامعة نورة ومركز أبحاث مكافحة الجريمة -

 43 الجامعي عبد هللااستراتيجية جديدة تبرز المرجعية العالمية لمستشفى الملك  -

 صحيفة الجزيرة  

 44 جامعة نورة وأكبر شريط بشري للتوعية بسرطان الثدي -
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 45 تدخل موسوعة غينيس بشعار #سرطان_الثدي جامعة األمير نورة -

 45 تربية جامعة األميرة نورة تحتفي بيوم اللغة العربية -

 46 (.. أو الحملة الوطنية للتوعية بمرض سرطان الثدي10KSAمبادرة ) -

 48 االستراتيجيةمدارس جامعة األميرة نورة تدشن خطتها  -

 49 ميرة نورة ويدخلن موسوعة جينس العالميةالسعوديات يشكلن أكبر شريط وردي في جامعة األ -

 50 مشاريع متنوعة تقدمها المرأة في معرض )منتجون( -

 50 مجاالت متنّوعة 8يطلق سلسلة من الدورات التدريبية الهادفة في « جامعة نورة»سكن الطالبات في  -

 51 جامعتا األميرة نورة والملك سعود تبحثان المهنية الطبية.. األحد القادم -

 52 شراكة أكاديمية بين جامعة نورة ومركز التواصل للتوحد -

 53 توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة األميرة نورة ومركز أبحاث مكافحة الجريمة بالداخلية -

 54 «كلية المجتمع.. نظرة واقعية.. رؤية للتطوير»جامعة األميرة نورة تنظم ورشة عمل:  -

 صحيفة عكاظ 
 55 مليون اختبار في مراكز مراقبة السموم 2.4 -

 55 حاضنة ذكية لدعم األعمال النسائية -
 صحيفة اليوم 

 56 بالرياض« جينيس»أطول شريط وردي للتوعية بسرطان الثدي يسجل في  -

 57 بيةجامعة نورة تحتفل باليوم العالمي للغة العر -

 57 برنامج لتنمية مهارات السعوديات« إنتاج األغذية من المنزل» -
 58 بمناهج الكليات الصحية« المهنية الطبية»بحث إدراج  -

 59 الجامعي عبد هللاجديدة تبرز عالمية مستشفى الملك  استراتيجية -

 صحيفة البالد 

 60 جامعة األميرة نورة تشارك ألوان السعودية -

 60 ”3منتجون “في معرض  مشاريع نسائية -
 صحيفة الحياة 
 61 في الرياض(« التحرير»صباح الحرف )جيش  -
 63 متخصصات: المرأة تحارب العنف بفاعلية... واألمان األسري مسؤولية الجميع -
ً »مبادرة تنشر الوعي « انصر أخاك» -  65 «المحتاجين»وتساعد «.. قانونيا

 صحيفة الشرق 
 66 إلى معشر النساء -

 67 آالف محاربة للسرطان 10بـ « جينس»تدخل « ة نورةجامع» -

 68 مختصون يدعون إلى تأسيس هيئة تنسيق لشؤون الطفولة -
 69 رفع كفاءة اإلنفاق ضروري لتحسين الخدمات المقدَّمة إلى المرضى«: الصحة» -
 70 «جينيس»مؤسسة الوليد لإلنسانية تدعم أكبر شريط وردي بشري يدخل  -
 71 ورة والملك سعود تبحثان المهنية الطبيةجامعتا األميرة ن -
 72 «التواصل االجتماعي»مختصون يوصون ببرامج علمية أمنية للحد من سلبيات  -
 صحيفة الوطن 
 73 آالف سيدة يشكلن شعار مكافحة سرطان الثدي 8 -

 74 مليون اختبار للسموم خالل عام 2.3 -
 صحيفة المدينة 
 75 «شؤون الطفولة»وطنية لـندوة في الرياض توصي بتأسيس هيئة  -
 76 «سرطان الثدي»سيدة للتوعية بـ 8246شريط بشري من  -

 77 سعودية 8.264بتطوع « غينيس»تدخل « الوليد» -

 77 تجمع بين الدراسة وتصنيع العطور« أملنا» -
 78 مستشفى الملك عبدهللا الجامعي بالرياض يعلن استراتيجيته الجديدة -
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 78 لتعليم القرآن الكريمجامعة نورة تطلق برنامجا  -
 صحيفة االقتصادية 
 79 «أخو نورة».. و2015.12.12 -

 80 امرأة سعودية 8264بدعمها .. تكوين أكبر شريط وردي بشري بتطوع  -

 صحيفة الشرق األوسط  

 81 «الثدي سرطان مكافحة»لـ شعار بأكبر «غينيس» موسوعة يدخلن سعوديات -

 صحيفة مكة 
- 10KSA 82 دي بشريط ورديتكافح سرطان الث 

 84 سيدة يدخلن "نورة" جينيس 4628 -

 صحيفة عين اليوم اإللكترونية 
 85 جامعة األميرة نورة تستضيف حملة ألف خير للتوعية بأمراض الثدي -

 86 بالشريط الوردي.. جامعة نورة تقتحم جينيس القياسية -
 87 اللغة العربيةكلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تحتفي بيوم ب -
 88 ألف خير استطاعت أن تجمع جهات حكومية وخاصة”: عين اليوم”جامعة نورة لـ -
 صحيفة عين اإللكترونية 

 89 ةبجامعة األميرة نور« تعزيز دور األسرة في حماية األبناء من العنف واإلرهاب»اختتام ندوة  -

 91 «لمي للغة العربيةاليوم العا»بجامعة األميرة نورة تحتفل بـ« كلية اآلداب» -

 93 تعرف على عدد من أبرز أنشطة الجمعية السعودية لرعاية الطفل بجامعة نورة -
بجامعة نورة تعقد ورشة التحرير الصحفي ” ادارة اإلعالم”وفقاً ألساليب وكاالت األنباء العالمية.. -

 منسقة 25لـ
94 

 96 مدارس جامعة األميرة نورة تدشن خطتها االستراتيجية -

 97 لسعوديات يشكلن أكبر شريط وردي في جامعة األميرة نورة ويدخلن موسوعة جينس العالميةا -

 98 جامعة األميرة نورة: مركز األبحاث ينفذ حلقة نقاش عن قضايا المرأة العاملة -
 100 كلية الطب البشري في جامعة األميرة نورة تنظم الندوة العلمية المشتركة في المهنية الطبية -
 101 األميرة نورة: شراكة بين قسم التربية الخاصة ومركز خطوات التواصل للتوحد جامعة -
 101 ندوة طبية مشتركة بين كليتي طب األميرة نورة وجامعة الملك سعود -
 102 مذكرة تفاهم بين جامعة األميرة نورة ومكافحة الجريمة بوزارة الداخلية -
 103 بجامعتي األميرة نورة والملك سعود توصيات في ختام أعمال ندوة المهنية الطبية 7 -
ضمن ورشة عمل :جامعة األميرة نورة توصي بربط البرامج التعليمية الجامعية بتصنيف الوظائف  -

 في وزارة الخدمة
104 

 صحيفة سبق اإللكترونية 
 106 سيدة يدخلن "جينس" بأكبر شريط وردي للتوعية بسرطان الثدي 8264 -

 صحيفة صدى اإللكترونية  
 108 جامعة األمير نورة تدخل موسوعة غينيس بشعار سرطان الثدي -

 109 طالبات جامعة نوره يشاركن بحملة توعويه وتثقيفيه بمستشفى الحرس -
 صحيفة العرب اليوم الكترونية  
 110 جامعتا األميرة نورة والملك سعود يبحثان المهنية الطبية -
 110 جامعة األميرة نورة تنظم لقاًء تعريفيًا لرائدات األعمال -
 صحيفة إنماء  
 111 الجمعية السعودية لرعاية الطفل تطلق حمالت توعوية عن اهمية الرضاعة في الوقاية من السرطان -

 112 نورة تستعرض أوراق عمل في اليوم العالمي للغة العربيةجامعة  -
 113 ندوة تعزيز دور األسرة في حماية األبناء من العنف واإلرهاب بجامعة األميرة نورة -

 115 يُطلق سلسلة من الدورات التدريبية المتنوعة” جامعة نورة“سكن الطالبات في  -

 116 الخاصة ومركز خطوات التواصل للتوحد جامعة األميرة نورة: شراكة بين قسم التربية -

 117 بجامعتَْي األميرة نورة والملك سعود” المهنية الطبية“توصيات ختام أعمال ندوة  -

 صحيفة وطني الحبيب اإللكترونية  
 119 ومبادرتها للتوعية بسرطان الثدي” ألف خير“األميرة هيفاء الفيصل تُقدر جهود مؤسسة  -
 119 اية الطفل تطلق حمالت توعوية عن أهمية الرضاعة في الوقاية من السرطانالجمعية السعودية لرع -
 120 الفهرس العربي ينظم دورة تدريبية في تطبيقات وصف المصادر وإتاحتها -

http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/جامعة-الأميرة-نورة-تنظم-لقاًء-تعريفيًا-لرائدات-الأعمال
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 120 ”قضايا المرأة العاملة“مركز األبحاث الواعدة بجامعة األميرة نورة يقيم حلقة نقاش عن  -
 120 يُطلق سلسلة من الدورات التدريبية” جامعة نورة “سكن الطالبات في  -
 صحيفة فيفاء  
 121 مدارس #جامعة_األميرة_نورة تدشن خطتها اإلستراتيجية -

 صحيفة صراحة  

 121 مدارس جامعة األميرة نورة تدشن خطتها اإلستراتيجية هذا االسبوع -

 صحيفة عاجل  
 122 سعودية يقتحمن "جينيس" بأكبر شريط وردي 8264 -

  أنحاءصحيفة  
 122 بجامعة األميرة نورة” مكافحة سرطان الثدي“آالف سيدة يشكلن شعار  8صور | أكثر من  -
 صحيفة الوئام  

 123 آالف سيدة 10بأكبر شريط وردي بشري من ” جينيس“السعودية تدخل  -

 صحيفة رؤى الخبر  
يرة نورة وضعت اليد ندوة تعزيز دور األسرة في حماية األبناء من العنف واإلرهاب بجامعة األم -

 فوق الجرح
124 

 126 ”قضايا المرأة العاملة“مركز األبحاث الواعدة يقيم حلقة نقاش عن  -

 128 مجاالت متنوعة 8يطلق سلسلة من الدورات التدريبية الهادفة في ” جامعة نورة “سكن الطالبات في  -

نوره تنظم الندوة العلمية المشتركة كلية الطب البشري ممثلة في قسم التعليم الطبي في جامعة األميرة  -
 في المهنية الطبية

129 

جامعة األميرة نورة ممثلة بكلية التربية تعقد اتفاقية شراكة أكاديمية بين قسم التربية الخاصة ومركز  -
 خطوات التواصل للتوحد

130 

لواعدة في )مركز األبحاث ا عبد الرحمنتوقيع مذكرة تفاهم علمية بين جامعة األميرة نورة بنت  -
 البحوث االجتماعية ودراسات المرأة( ومركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية

131 

 132 للتطوير رؤية واقعية نظرة المجتمع كلية: عمل ورشة تنظم نورة جامعة األميرة -

 صحيفة الزمن  
نورة وضعت اليد  ندوة تعزيز دور األسرة في حماية األبناء من العنف واإلرهاب بجامعة األميرة -

 فوق الجرح
133 

 135 ”قضايا المرأة العاملة“مركز األبحاث الواعدة يقيم حلقة نقاش عن  -

 137 مجاالت متنوعة 8يطلق سلسلة من الدورات التدريبية الهادفة في ” جامعة نورة “سكن الطالبات في  -

ه تنظم الندوة العلمية المشتركة كلية الطب البشري ممثلة في قسم التعليم الطبي في جامعة األميرة نور -
 في المهنية الطبية

138 

جامعة األميرة نورة ممثلة بكلية التربية تعقد اتفاقية شراكة أكاديمية بين قسم التربية الخاصة ومركز  -
 خطوات التواصل للتوحد

139 

عدة في )مركز األبحاث الوا عبد الرحمنتوقيع مذكرة تفاهم علمية بين جامعة األميرة نورة بنت  -
 البحوث االجتماعية ودراسات المرأة( ومركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية

140 

 141 للتطوير رؤية واقعية نظرة المجتمع كلية: عمل ورشة تنظم نورة جامعة األميرة -
 العربية  

 142 فعاليات ندوة حماية األبناء من العنف و#اإلرهاب -
 صحيفة عناية  

 144 الف سيدة يشكلن شعار " مكافحة سرطان الثدي " بجامعة األميرة نورةآ 8أكثر من  -
 144 مختصون يدعون لتدريس المهنية الطبية في الكليات الصحية -

 العرب  
 145 المرأة السعودية تخترق البنى التقليدية -
 فداء اإلخباري  
 147 فعاليات ندوة حماية األبناء من العنف واإلرهاب -
 MENAFN  

 148 "ة كوكاكوال وإنجاز العرب تطلقان الدورة الثامنة من برنامج "أمواج فرحمؤسس -
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 صحيفة الخليج  

 150 الرابع جامعة األميرة نورة تشارك في معرض ملتقى ألوان السعودية -

 151 السعوديات يشكلن أكبر شريط وردي في جامعة األميرة نورة ويدخلن موسوعة جينس العالمية -

 صوت األمة الحر  

 135 جامعة سعودية تعتمد نظاما "آليا " لإلدارة تيسير: -

 145 جامعة سعودية تحصل على البرونزية لجائزة وارتون في التعليم العالي -

 أضواء  
طالباً وطالبة من ثالث معاهد أكاديمية بالمملكة مؤسسة كوكاكوال وإنجاز العرب  50بمشاركة نحو  -

 "أمواج فرح"تطلقان الدورة الثامنة من برنامج 
156 

 االقتصادي  

 157 آالف سعودية يدخلن غينيس بأكبر شريط وردي لسرطان الثدي 8نحو  -

  أخبار بكرا  

 158 السعودية جامعة نورة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية -

  غاية  

 160 مركز دعم وتطوير األعمال بجامعة األميرة نورة يطلق حاضنة اإلعاشة الذكية )قوت( -

 162 "فتح باب التقديم للتدريس بنظام المكافأة في قسم اللغة الفرنسية”جامعة األميرة نورة“ -

 163 عقد اتفاقية شراكة أكاديمية بين جامعة األميرة نورة ومركز خطوات التواصل للتوحد -

 164 جامعة األميرة نورة تحصد الميدالية البرونزية لجائزة وارتون للتميز -

 ة صحيفة غرب اإلخباري  

 165   مسابقة تصميم أفضل كوب آيس كريم بجامعة األميرة نورة اختتام -

  عيون المدينة  

 166 نساؤنا في خطر.. فهل نهب لحمايتهن؟! -

  عالم التقنية  

 167 2015تويتر السعودي في  -

 صحيفة تم  

 169 لمرأة خط الحماية األول لألسرة والمجتمع في #السعوديةا -

 رواد األعمال  

 171 عة األميرة نورة تنظم برنامًجا تدريبيًا إلنتاج األغذية من المنزلجام -

 صحيفة فجر  

 172 استراتيجية جديدة تبرز المرجعية العالمية لمستشفى الملك عبدهللا الجامعي بالرياض -

 صحيفة صوت اإلمارات  

 174 مركز مكافحة الجريمة يوصي ببرامج أمنية عن االستخدام السلبي -

 175 "3تنوعة تقدمها المرأة السعودية في معرض "منتجون مشاريع م -
 صحيفة بروز  

 176 استراتيجية جديدة تبرز المرجعية العالمية لمستشفى الملك عبدهللا الجامعي بالرياض -

 مجلة سيدتي 

 177 أكبر قطار جامعي آلي في العالم في جامعة األميرة نورة -

 178 مجاالت متنوعة 8ةً من الدورات في سكن الطالبات في "جامعة نورة" يطلق سلسل -

 مجلة لها  
 179 الثدي سرطان ضد حملة في يشاركن سعودية امرأة 8000 –بالصور  -
 مجلة هي 

 180 السعودية تحطم الرقم القياسي للشريط الوردي -

 181 "3مشاريع إبداعية تقدمها السعوديات في "منتجون -

 مجلة روج 
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 183 2015الميدالية البرونزية لجائزة وارتون جامعة األميرة نورة تحصل على -

 185 نورة تطلق )قوت(؛ حاضنة اإلعاشة الذكية -

 186 تبدأ التدريب إلنتاج األغذية من المنزل”قوت“ -

  إحصائية النشر في الصحف  
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آالف سيدة يشكلن شعار " مكافحة سرطان الثدي " جبامعة  8أكثر من 
 األمرية نورة

 
 

 

 

 

 

امرأة على أرض املركز الرياض ي الترفيهي للطالبات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض ،  8264سّجلت 

ام القياسية في تشكيل الشريط الوردي الذي يمثل شعار " مكافحة الرقم القياس ي في موسوعة غينيس لألرق

سرطان الثدي" في أكبر نشاط نسائي توعوي نظمته شركة " ألف خير" بالتعاون مع الجامعة ممثلة بعمادة خدمة 

  املجتمع والتعليم املستمر .

ي العام والتركيز على سرطان وأسهم هذا النشاط النسائي التوعوي الذي أقيم أمس، في رفع مستوى الوعي الصح

الثدي ومكافحته ورفع الروح املعنوية لدى املصابات به وسبل الوقاية منه والدعوة للكشف املبكر واالهتمام 

  بجميع الجوانب الصحية والرياضية للمرأة كافة .

التنفيذي لشركة  املؤسس الرئيس وأوضحت صاحبة السمو امللكي األميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز،

" ألف خير" عضو في جمعية زهرة لسرطان الثدي في كلمتها خالل الحفل االفتتاحي أن شركة " ألف خير" مشروع 

اجتماعي يهدف إلى تبني الفرص غير املحدودة في اململكة العربية السعودية ، وتعزيز اإلنتاجية ودعم اإلبداع ، وذلك 

تطلق " ألف خير" سلسلة من املبادرات املصممة، خصصت من أجل  بالعمل الجاد واألسلوب العصري ، حيث

تثقيف وتدريب وتطوير املهارات ، والعناية بالجيل القادم من رواد األعمال ، وزيادة الوعي والتثقيف بشأن القضايا 

  الحساسة لبناء جيل مسؤول يبتكر ويدرك .

زة أطلقتها الشركة لدعم نشاطات نشر الوعي والتعليم " هي أول حملة وركي 10KSAوأشارت سموها إلى أن مبادرة " 

في اململكة وتهدف إلى التوعية الصحية الشاملة والوقائية املشجعة لألفراد األصحاء واملرض ى التي من املمكن أن 

تساعد في وقف األزمات الصحية الوشيكة الحدوث وتوفير سبل للوقاية منها ، مثل سرطان الثدي والسكري 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1428764
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1428764
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1428764
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إلى أن الدراسات الحديثة تظهر أن اململكة لديها أعلى  االنتباهغط والسمنة املفرطة وغيرها ، الفتة وإمراض الض

معدالت وفاة ألمراض من املمكن الوقاية بها كسرطان الثدي وكل ذلك نتيجة لقلة الوعي ونقص معرفة سبل 

ملرأة وتزويدها باملعرفة الالزمة التي ستمكنها الوقاية وطرق العالج املتاح ومن هذا املنطلق تركز املبادرة على تثقيف ا

 من االهتمام بصحتها وصحة عائلتها وبالتالي صحة املجتمع ككل .

وأفادت سموها أن اململكة تعاني من أزمة صحية نظرا ألسلوب الحياة القليل الحركة لسكان البلد واالستهالك 

عالجة ونقص عام في النشاط البدني مما يسبب للنظام الغذائي غير الصحي الذي يحوي السكر واألطعمة امل

اإلصابة بالسمنة ومرض السكري وهي تؤثر وبسرعة متزايدة من احتمال التشخيص بمرض السرطان خاصة عندما 

يقترن بعوامل أخرى ، وأن التعليم األكاديمي وحده ال يكفي لتبني السلوكيات الصحية املوص ى بها من قبل أطباء 

 إلنشاء برامج الفحص املبكر من أجل التثقيف الرعاية األولية ، و 
ً
مراكز املجتمع الخاصة بالسرطان تعمل معا

  الصحي للسرطان و الوقاية منه.

وأكدت سموها أن مرض سرطان الثدي له تأثير كبير على صحة املرأة في اململكة العربية السعودية ويعد الورم 

 ويحمل الكثير من التعقيدات
ً
الصحية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية التي تؤثر بشكل  الخبيث األكثر شيوعا

 للتقرير األخير للسجل السعودي لألورام )
ً
من  4. 27( النساء تشكل %SCRكبير على مستوى الصحة العامة ، ووفقا

 ألعلى معدل تحدث للفئة العمرية بين 
ً
. 44و  30جميع حاالت تشخيص السرطان وفقا

ً
  عاما

شكر للمتطوعات والقيادات املجتمعية والرعاة على الدعم غير املحدود الذي قدموه لنجاح واختتمت سموها بال

10KSA  الصحة الشاملة " إلكمال مسيرة من أجل الجميع . م سيكون  2016، مبينة أن شعار الشركة في عام"  

 من األكاديميات واملهتمات بالعمل االجتماعي ، وقد شاركت ضمن ال
ً
جهة  30فعالية أكثر من حضر الفعالية عددا

مهتمة كوزارة الصحة ، وزارة الشؤون االجتماعية ،الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، هيئة الهالل األحمر 

السعودي ، مستشفى امللك فيصل التخصص ي ومركز األبحاث ، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،الهيئة 

املوارد البشرية ، مدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية العامة لالستثمار ، "هدف" صندوق تنمية 

 ، جمعية زهرة لسرطان الثدي ، وجمعيات خيرية ومراكز ترفيهية نسائية . 
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 م  2015 ديسمبر 13-هـ  1437ربيع األول  2 األحد   

 ة الرتبية جبامعة األمرية نورة حتتفي بيوم اللغة العربيةكلي
 18احتفت كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم باللغة العربية في يومها العالمي ، الذي يصادف 

  ديسمبر من كل عام تحت شعار " العربية والعلوم " ، وذلك في مسرح الكلية التربية . 

لمة عميدة كلية التربية الدكتورة أمامة الشنقيطي بينت فيها أهمية اللغة العربية وعالقتها بمختلف وبدأ الحفل بك

العلوم، مشيرة إلى أن اللغة العربية من اللغات السبع األكثر استخداًما في اإلنترنت، مبينة أن الهدف من االحتفاء 

في مجتمعاتنا العربية التي تسهم في إعطاء الحضارة صبغتها  باليوم هو إحياء اللغة العربية وإذكاء روح الحياة األدبية

  اإلنسانية التي بدونها ال تكون هنالك حضارة . 

بعدها قدمت ورقتي عمل األولى ألستاذة التعليم العالي في قسم التربية الخاصة بكلية التربية بالجامعة الدكتورة 

طلحات ( مبينة أن التعريب أمر يبدأ ويصب في املناهج وهو سعيدة إبراهيمي بعنوان ) تعريب العلوم : تعريب املص

البديل اللغوي الحاضن للعلم للحد من هجرة العقول والكفاءات التي درست العلوم بلغة أقوامها ، ليسهم في الحد 

  من عوامل هجرة العقول العربية والكفاءات العاملة في الوطن 

ران الكريم الذي أعجز أمة فصيحة ال تغلبها األمم بالبالغة والفصاحة العربي، وأن اللغة العربية الخالدة لغة الق

والشعر وفنون األدب، أما الورقة الثانية قدمتها أستاذة املناهج وطرق تدريس اللغة االنجليزية املساعد الدكتورة 

ت والعلوم ( تطرقت نسرين الحميد بعنوان ) تعريب اللغة العربية بين التمايز اللغوي والتعايش الحضاري للثقافا

  إلى مفهوم التعريب وأهميته والفرق بينه وبين الترجمة . 

 وفيديو يتناول إنجازات بعض 
ً
 مسرحيا

ً
ثم قدمت فاتن املالك بالتعاون مع مجموعة من طالبات كلية التربية عرضا

  علماء املسلمين في مختلف العلوم . 

ائمين على هذه الفعالية ومكتب النشاط الطالبي بكلية التربية وفي الختام توجهت عميدة كلية التربية بالشكر للق

 والحضور .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1428771
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 م  2015 ديسمبر 14-هـ  1437ربيع األول  3 اإلثنين   

اختتام ندوة "تعزيز دور األسرة يف محاية األبناء من العنف واإلرهاب " 
 امعة األمرية نورةجب

اختتمت اليوم، ندوة حقوق الطفل تحت عنوان ) تعزيز دور األسرة في حماية األبناء من العنف واإلرهاب ( التي 

نظمتها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالشراكة مع 

  رنامج األمان األسري. هيئة حقوق اإلنسان وبالتعاون مع ب

وخرجت الندوة بعدة توصيات منها حماية حقوق الطفل في اململكة وفق ضوابط مبادئ الشريعة اإلسالمية ، 

وتكثيف الجهود والتنسيق بين املؤسسات الحكومية واألهلية إلنفاذ االتفاقيات الدولية واألنظمة الوطنية الخاصة 

جلسا يعمل كمظلة تنسيقية جامعة للقطاعات الحكومية واملجتمعية بحقوق الطفل، وتأسيس هيئة وطنية أو م

املعنية بشؤون الطفولة، وتمكين املرأة وتعزيز قدرتها في جعلها شريكا فاعال في حماية املجتمع من العنف واإلرهاب 

إلرهاب وتقديم من خالل التشريعات الحامية للمرأة وبرامج التثقيف والتدريب، ورعاية أبناء وأسر املتورطين في ا

  الدعم النفس ي واالجتماعي والبرامج املكثفة في التثقيف الفكري والتربوي لحماية أبنائهم من العنف واإلرهاب. 

كما أوصت الورشة إلى بذل املزيد من الجهود في الوقاية من األمراض املزمنة والسلوكيات الخطرة املرتبطة بالعنف 

ا باآلثار السلبية للعنف والتفكك األسري، وأن يستفيد صانعو القرار من من خالل برامج توعية األسر وتثقيفه

الدراسات العلمية عن واقع العنف ضد الطفل في اململكة لبناء رؤية مستبصرة وواقعية للتعامل مع ظاهرة العنف 

نية ووسائل واإلرهاب، ونشر الوعي من خالل اإلعالم واملؤسسات الحكومية واألهلية بمخاطر األلعاب اإللكترو

بخطورتها وكيفية معالجتها فور  والتنبؤالتواصل االجتماعي، وتثقيف األهل في كيفية ضبط استخدام األطفال لها 

  اكتشافها . 

وهدفت الندوة التي أقيمت بقاعة املؤتمرات باملدينة الجامعية واستمرت يومين إلى إبراز دور الجامعة في نشر 

التصدي للعنف واإلرهاب، ونشر الوعي بحقوق الطفل بمشاركة عدد من صناع قرار  املعرفة واإلسهام مع الدولة في

  وممثلون للوزارات املعنية. 

وافتتحت الندوة التي حضرها عدد من وكيالت الجامعة وعميدات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطالبات بتالوة 

 -معدل انتشار ممارسات العنف ضد الطفل في اململكة آيات من القرآن الكريم، ثم انطلقت الجلسة األولى بورقة ) 

حقائق وبيانات ( قدمها نائب املدير التنفيذي لبرنامج األمان األسري الوطني الدكتور ماجد العيس ى، مستعرضا عن 

مناطق إدارية وهي الرياض، ومكة املكرمة، واملنطقة الشرقية، وجازان وتبوك ، حيث شملت  5دراسة مسحية في 

 النموذج الدولي  16.939العشوائية  العينة
ً
 وطالبة من املدارس الثانوية الحكومية والخاصة، مستخدما

ً
طالبا

هـ، وتباينت معدالت 1434/  1433لتقص ي ممارسات إيذاء وإهمال الطفل املنزلية، حيث أجريت الدراسة عام 

للعنف الجنس ي،  %10ا لم تتجاوز للعنف النفس ي بينم %65العنف الذي تعرض له املراهقون واملراهقات وبلغت 

وكان أبرز عوامل الخطورة التفكك األسري العيش مع أحد الوالدين وكانت معدالت اإلهمال والعنف النفس ي 

 عند الفتيات . 
ً
 ومشاهدة العنف أعلى كثيرا

واإلرهاب ( بعد ذلك تناولت الجلسة الثانية ورقه عن ) دور برامج التثقيف األسري في حماية األطفال من العنف 

قدمتها مستشارة كلية التربية بجامعة األميرة نورة الدكتورة سهام الصويغ في ، مبينة خاللها أن األسرة أهم مؤسسة 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1429104
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1429104
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اجتماعية تسهم في إكساب األطفال القيم والسلوك واملعايير االجتماعية وتمّدهم باألمن النفس ي ومشاعر االنتماء 

نهم من العيش بتوافق مع مت
ّ
طلبات الحياة، حيث تؤكد األبحاث أن ضعف أساليب التربية مثل اإلهمال و التي تمك

قلة متابعة الطفل ووجود اعتداء جسدي عليه، يعد من العوامل التي قد تنبئ ببداية مبكرة لجنوح األطفال 

 واملراهقين. 

لكترونية املحرضة على العنف أعقبها تطرقت الجلسة الثالثة ورقه عن ) دور األسرة في حماية األبناء من األلعاب اإل

واإلرهاب ( قدمتها األستاذة املشاركة بكلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة الدكتورة أمل الفريخ شرحت 

  فيها أدوار األسرة الثالثة: البنائي والوقائي والعالجي. 

ميلة اللعبون عن ) دور األسرة في حماية ثم أشارت عميدة كلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة الدكتورة ج

األبناء من وسائل التواصل االجتماعي املحرضة على العنف واإلرهاب ( مبينة إلى ما توصلت له العديد من الدراسات 

بأن هناك تأثيرات الستخدام الشباب ملواقع وبرامج التواصل االجتماعي في عالقاتهن، من حيث ضعف العالقة 

  سرة، وإلى ضعف التواصل مع األصدقاء واألقارب وتفضيل العالقات في العالم االفتراض ي. املتبادلة مع األ 

فيما تناول في الجلسة الرابعة كل من املشرفة العامة على مركز اإلرشاد األسري "ترابط" بجامعة األميرة نورة 

تشار قانوني أول بالشؤون الدكتورة هناء الصقير ) دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي (، ومحامي ومس

الصحية بوزارة الحرس الوطني أحمد املحيميد ) دور اإلعالم (، وتناول نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية 

  الطفولة منيرة القنيبيط ) دور مؤسسات املجتمع املدني ( . 

ية بإشراف أخصائيين جهة حكومية وخاصة وجمعيات خير  40الجدير بالذكر أن الندوة صاحبها معرضا شارك فيه 

 18يقدمون استشارات مجانية لألسر ويعرفون على الخدمات والبرامج الخاصة بالطفل من عمر الوالدة وحتى سن 

 .  .عام
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 م  2015 ديسمبر 15-هـ  1437ربيع األول  4 الثالثاء   

السعودية لرعاية الطفل تطلق محالت توعوية عن أهمية الرضاعة  اجلمعية
 يف الوقاية من السرطان

نشرت الجمعية العلمية السعودية لرعاية الطفل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن "إنفوجرافيك" يوضح أثر 

  دولة . 30راسة في د 48الرضاعة الطبيعية في الوقاية من اإلصابة بسرطان الثدي، وذلك من خالل نتيجة 

وتسعى الجمعية العلمية السعودية لرعاية الطفل برئاسة نادية السيف كمواكبة لألحداث الراهنة للتوعية في 

مجال مكافحة سرطان الثدي بإطالق حمالت توعوية، باإلضافة لعقد لقاءات علمية متخصصة ملناقشة أحدث ما 

قات ونقل كل ما تمخضت به الدراسات للوعي العام من خالل توصل إليه العلم في مجال الطفولة وأحدث التطبي

تصميم مقاطع فيديو قصيرة سيتم إطالقها خالل قنوات التواصل االجتماعي واإلعالمي باسم الجمعية ، كوسيلة 

  تواصل متدفقة .

ة املجتمع من كما تعمد الجمعية لالستفادة من يوم الطفل العالمي ويوم السكري وغيره كمثال في املشاركة بتوعي

خالل البحث عن أحدث ما توصلت له الدراسات األجنبية والعربية في املواضيع املعنية وترجمة األجنبي منها ثم 

تلخيص النتائج ويقوم بعد ذلك فريق متخصص في تصميم انفوجرافيك يمثل املعلومة برسومات توضيحية 

مات املفيدة بأبسط صورة لتوعية العامة كفئة وجذابة ، وذلك بإشراف رئيسة الجمعية حني تصل هذه املعلو 

مستهدفة ، مما يّسر? نشر املعلومة بأسهل و أسرع طريقة وألكبر شريحة مجتمعية مختلفة الفئة العمرية ، و ذلك 

بهدف االستغناء عن املنشورات الورقية واملطويات كهدف للجمعية من اجل الحفاظ على البيئة باإلضافة الختزال 

  لوقت.التكلفة و ا

وشاركت الجمعية بستة تصاميم "انفوجرافيك" مقتبسة من محاور الندوة املقامة بجامعة األميرة نورة بنت 

  عبدالرحمن باملشاركة مع هيئة حقوق اإلنسان بعنوان ) دور األسرة في حماية الطفل من العنف واإلرهاب ( .

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن و مقرها في  يذكر أن الجمعية العلمية السعودية لرعاية الطفل انبثقت من

كلية التربية واملمثلة بوكالة الدراسات العليا والبحث العلمي املهتمة بالجمعيات العلمية والتي تعنى بإثراء املعرفة في 

ية مجال رعاية الطفولة، والعمل على التواصل العلمي فيما بين أعضاؤها وكذلك تهتم بتقديم االستشارات العلم

 للجهات املعنية برعاية األطفال .
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 م  2015 ديسمبر 16-هـ  1437ربيع األول  5 األربعاء   

 جامعة األمرية نورة تشارك يف معرض ملتقى ألوان السعودية الرابع
ن ممثلة في كلية التصاميم والفنون قسم التصميم الجرافيكي والوسائط تشارك جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحم

  الرقمية في ملتقى ألوان السعودية املقام في املركز الدولي للمعارض واملؤتمرات بالرياض.

وأفادت األستاذ املشارك بقسم التصميم الجرافيكي بكلية التصاميم و الفنون بالجامعة الدكتورة بسمة فودة، أن 

ركة تسهم في دعم أعمال طالبات الجامعة وتشجيعهن على اإلبداع والتميز و إظهار مشاريعهن وتوظيفها ، املشا

مفيدة أن األعمال املشاركة في امللتقى هي مشاريع طالبات كلية التصاميم والفنون قسم الجرافيك والوسائط 

  . 2وتصوير  1الرقمية من مادتي ، تصوير 

 يتضمن مجموعة من األعمال تظهر تقنية اإلضاءة  120لى مساحة وأوضحت أن املعرض املقام ع
ً
 مربعا

ً
مترا

والتصوير ، صور إعالنية ، احادية ، بورتريه ، وصور مفاهيمية و سريالية ، ومجموعة منوعه من املواضيع العامة 

 نظار زوار امللتقى.. وقد جذب التصميم املميز لجناح الجامعة ومستوى األعمال املعروضة أاملقرراتفي  املطروحة
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 م  2015 ديسمبر 16-هـ  1437ربيع األول  5 األربعاء   

الشركة الطالبية " جتلي " جبامعة األمرية نورة حتصد جائزة أفضل شركة 
 جامعية على مستوى اململكة

عية " تجلي " لطالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بجائزة، جائزة أفضل شركة حصدت الشركة الجام

لت اململكة خالل املسابقة اإلقليمية لبرنامج إنجاز العرب على مستوى 
ّ
 14جامعية على املستوى املحلي، حيث مث

  م.2015نوفمبر  26إلى  23دولة عربية، التي أقيمت في سلطنة ُعمان في الفترة من 

 
ً
وتقوم فكرة الشركة على تصميم تطبيق الكتروني باسم " شوفي حوِلك "، على أجهزة الهواتف الذكية، ليقدم حال

ملشكلة تعاني منها الكثير من الفتيات في معرفة األماكن الترفيهية، والتعليمية، والثقافية، والرياضّية املقدمة للنساء 

فة إلى ذلك يهتم تطبيق "شوفي حولك" باملسؤولية االجتماعية، في منطقة الرياض بطريقة تكنولوجية سهلة، إضا

  من خالل تخصيص إعالنات بأسعار رمزية لدعم األسر املنتجة ومراكز التطوع والجمعيات الخيرية بالرياض .

نصرم، وتأتي مشاركة " تجلي " كثمرة ملذكرة التفاهم التي وقعتها الجامعة مع برنامج انجاز السعودية خالل العام امل

 من الجامعة على تقديم برامج تدريبية عملية رائدة تركز على االستعدادية املهنية والثقافة املالية 
ً
وذلك حرصا

 وريادة األعمال لطالباتها.
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 م  2015 ديسمبر 20-هـ  1437ربيع األول  9 األحد   

 قسم اللغة العربية جبامعة األمرية نورة حيتفل باليوم العاملي للغة العربية
نظم قسم اللغة العربية وآدابها بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة ملتقى علمي بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 

ة تحت عنوان )اللغة العربية والعلوم( بالشراكة مع مركز امللك عبد هللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربي

  وهو املوضوع الذي اعتمده املركز منطلقا لالحتفال باللغة العربية هذا العام.

 الى ربط الدراسات 
ً
وهدف امللتقى الى تعزيز الهوية االسالمية والعربية والحفاظ على لغة القران الكريم وايضا

  يم .املعاصرة بالتراث اللغوي واألدبي العربي القد

ويأتي هذا في إطار إسهامات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة في قسم اللغة العربية في إغناء االحتفال 

العالمي باللغة العربية الذي يوافق يوم الثامن عشر من ديسمبر كل عام بدراسات علمية رصينة تسهم في تمكين 

  اللغة العربية، واالرتقاء بلسان الناطقين بها.

وتضمن امللتقى ثالث جلسات علمية ألقى فيها نخبة من الباحثين، والباحثات أوراقا تتصل بعالقة اللغة العربية 

  بالعلوم املختلفة.

ل كلمة ترحيبية ثم كلمة لرئيسة  وافتتح بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقت عميدة كلية اآلداب الدكتورة منى الدخّيِ

  دكتورة هيفاء الحمدان.قسم اللغة العربية وآدابها ال

ثم انطلقت الجلسة األولى عن "محور اللغة العربية في ضوء العلوم" حيث طرحت الورقة األولى الدكتورة فاطمة 

الوهيبي عن )دليل للمتاهة: الجهد العلمي للخليل بن أحمد في علم العروض( ، وكانت الورقة الثانية باالشتراك كل 

  كتورة عايدة البصلة عن )البناء املنطقي لصرف العربية(.من الدكتور محمد السيدي، والد

وأما الجلسة الثانية حملت عنوان )اللغة العربية بين جهود الترجمة، وفضاء املصطلح ( تضمنت ثالث ورقات ، 

رة األولى قدمتها الدكتورة روال صالحية عن) أثر العلماء العرب في مجاالت الترجمة والتعريب ( ، ثم ناقشت الدكتو 

زكية السائح في ورقتها ) مناهج وضع املصطلح اللساني العربي واضطراب الجهاز االصطالحي ( ، أما الورقة األخيرة 

فقدمتها الدكتورة خولة املوس ى، وتناولت ) عالقة املصطلح األدبي بالعلمي من خالل نظرة على بعض املصطلحات 

  األدبية الجديدة (.

دمت في هذا اإلطار أربع وتناولت الجلسة الثالثة واألخ
ُ
يرة "النص األدبي بوصفه منطلقا للدراسات البينية" ، وق

ورقات عمل، األولى للدكتورة هيفاء الحمدان تحت عنوان )نص رفيف زيادة )ظالل الغضب(: الكناية الكبرى في 

ثيق املواقع الجغرافية ظالل النص( ، ثم قدمت الدكتورة ابتسام القاض ي ورقة بعنوان ) الشعر العربي ودوره في تو 

( ، أما الورقة الثالثة في هذه الجلسة فأتت تحت عنوان )الدكتور 
ً
في شبه الجزيرة العربية )منطقة القصيم أنموذجا

  محمد املخزنجي: خمسة وجوه لإلبداع األدبي(، وقدمتها الدكتورة داليا سعودي.

دمت الورقة الرابعة في هذه الجلسة باالشتراك بين الدكت
ُ
ورة مريم الجابر، والدكتورة وفاء الخريجي، وتناولت وق

الورقة موضوع ) القصيدة األندلسية منطلًقا لجغرافية املكان: حنينيات ابن زيدون أنموذج ( وتخلل الجلسات 

مداخالت، ونقاشات بين الجمهور واملتحدثين، ثم ختمت الجلسات بتقديم توصيات تثري الدراسات املتعلقة باللغة 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1430880
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من خالل وصلها بالعلوم املختلفة وكانت التوصيات كالتالي: الحاجة إلى شراكات بحثية بين أقسام اللغة  العربية

العربية وأقسام الجغرافيا؛ للقيام بدراسات بحثية تهتم باألدب الجغرافي عامة و الشعر خاصة ، في العصر الجاهلي 

ين في تطور الحضارة اإلنسانية من خالل إحياء التراث و بعد اإلسالم ، أهمية إبراز أثر األدباء والعلماء املسلم

اإلسالمي العربي ، ضرورة دراسة الثروات اللغوية التي تزخر بها لغتنا من خالل دراسة مدلوالت األسماء الجغرافية 

وعالقتها باملظاهر الطبيعية ، تشكيل لجان علمية تقوم على إعداد أطالس تشمل جميع املواقع الجغرافية التي 

ذكرت في الشعر العربي الجاهلي يشترك في إعدادها لغويون مع الجغرافيين، إعادة النظر في دراسة الشعر األندلس ي 

متقاطعا مع غيره من العلوم ؛ الكتشاف ذخائر غائبة عن التراث األندلس ي تنتظر من يجلوها ، إنشاء معجم صرفي 

الشتقاق والتصريف إلى املعجم ، الحاجة إلى النظر لتوحيد املصطلحات الصرفية ، ضرورة ضم كثير من مباحث ا

في تفسير املصطلحات املترجمة بما يتناسب مع واقع اللغة املترجم إليها ، توحيد املصطلحات األدبية من خالل 

املجامع اللغوية ، وذلك بإصدار معاجم رسمية متفق عليها ، لدفع الخلط واإلشكال ، التركيز على جهود الخليل بن 

العلمية التي استفادت من علم األصوات والرياضيات واملنطق واملوسيقى و علم التعمية لإلفادة من عقلية  أحمد

 الخليل وآليات عملها في الدراسات املقارنة ، وبخاصة في الجزء املتعلق بالشعر والعروض.
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 م  2015 ديسمبر 22-هـ  1437ربيع األول  11 الثالثاء   

 االسرتاتيجيةمدارس جامعة األمرية نورة تدشن خطتها 
هذا األسبوع، وذلك بعرض  االستراتيجيةدشنت مدارس جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، مسيرة خطتها 

يها، حيث تكمن أهمية هذه الخطوة في رسم خطوات الخطة على اللجنة االستشارية للمدارس واخذ املوافقة عل

  طريق واضح لتطوير املدارس واالستفادة القصوى من البرامج املطروحة .

وتضم املدارس التي تشرف عليها إدارة تابعة لوكالة الجامعة للتطوير والجودة : "الحضانة النموذجية" التي تطبق 

وتعد الحضانة بكادرها السعودي الكامل من الحضانات التي البرنامج اإلبداعي والذي تم تدريب الحاضنات عليه، 

 البرنامج اإلبداعي 
ً
تعتبر مرجع ونموذجا يحتذى به في تطبيقها للبرنامج وكفاءة حاضناتها، "الروضة" والتي تطبق أيضا

ملتوسطة ويعنى بمهارات وقدرات الطالب ويساعد على استخراج الطاقات اإلبداعية لديهم، "املدرسة االبتدائية وا

والثانوية" التي يقعون تحت مظلة تطوير لتطبيقها مفهوم مدارس التطوير املنهي التربوي ويشمل املجتمعات املهنية 

واملدارس املختبرية وهي املدارس الحكومية الوحيدة في العالم العربي التي تطبق هذا املفهوم كما أنها املدارس 

ل من الجامعة وتطبق الشراكات املهنية واملجتمعية مع جميع كلياتها الوحيدة في اململكة التي تخضع إلشراف كام

  وأولها كلية التربية .

كما تضم املدارس كذلك "كلية التصاميم والفنون"، و"كلية اآلداب"، و"كلية الخدمة االجتماعية"، و"كلية 

علومات"، و"كلية اإلدارة واألعمال"، املجتمع"، و"كلية اللغات والترجمة"، و"كلية العلوم"، و"كلية علوم الحاسب وامل

و"كلية الصحة وعلوم التأهيل"، و"كلية طب األسنان"، و"كلية الطب البشري"، و"كلية الصيدلة"، و"كلية 

 التمريض".

 للجامعة . االستراتيجيةوتعد املدارس بمبانيها النموذجية وبنيتها التحتية وبرامجها الفريدة، نقطة قوة في الخطة 
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 م  2015 ديسمبر 22-هـ  1437ربيع األول  11 الثالثاء   

مركز دعم وتطوير األعمال جبامعة األمرية نورة يطلق حاضنة اإلعاشة الذكية 
 )قوت(

ول مرة في اململكة حاضنة اإلعاشة الذكية أطلق مركز دعم وتطوير األعمال بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن أل 

)قوت(، لدعم ريادة األعمال النسائية وتعزيز ثقافة العمل الحر للمرأة السعودية في مجال صناعة الغذاء ومشاريع 

التموين الغذائي بتقنيات جديدة ومبتكرة، للمساهمة في تنويع مصادر الدخل، وخلق املزيد من الفرص الوظيفية 

  لبنات الوطن.

وأكدت املدير التنفيذي ملركز دعم وتطوير األعمال بجامعة األميرة نورة الدكتورة علياء بنت عبدالعزيز الفدا ، 

أهمية إطالق حاضنة )قوت( لخدمة هذا القطاع الحيوي الهام من خالل دورها فينشر الوعي وثقافة اإلعاشة 

ابتكار طرق إلعادة صناعة األغذية العاملية الذكية، والتعرف على منتجات غذائية جديدة للسوق السعودي، و 

بنكهات محلية، وتعزيز جودة وكفاءة صناعة اإلعاشة الذكية في اململكة، باإلضافة إلى دور الحاضنة في إتاحة فرص 

عمل جديدة للسيدات في مجال األغذية واإلعاشة الذكية، وتشجيع املواهب الشابة وتنمية املهارات في مجال 

  شة الذكية ،وإكساب الطاهيات السعوديات مهارات احترافية جديدة.األغذية واإلعا

وأوضحت الدكتورة الفدا إن الحاضنة تتمّيز بتقديم خدمات وبرامج احتضان متمّيزة ومتكاملة بطرق علمية 

متطورة ومبتكرة لخدمة السيدات السعوديات الراغبات في إطالق مشاريع ريادية في مجال خدمات اإلعاشة 

 والتموي
ً
الكبير الذي  لإلقبالن وانتاج األغذية من املنزل؛ مفيدة بأن هذه الحاضنة تكتسب أهمية خاصة نظرا

تحظى به مشاريع األغذية املنزلية من قبل املستهلكين بسبب تغيير األنماط الحياتية للمواطنين في اململكة، والتي 

العمل مج تدريبية ملساعدة السيدات الحتراف هذا استدعت االستعانة بخدمات ملثل هذه املشاريع التي تمتاز ببرا

  مستوى املخرجات بجودة وكفاءة عالية. ورفع

وأشارت الدكتورة الفدا، إلى النمو املتزايد الذي يشهده قطاع التموين والضيافة في اململكة مما يجعل االستثمار في 

 لرائدات األعمال السعوديات خاصة وأن ه
ً
 رحبا

ً
ذا القطاع يتطلب املزيد من السيدات هذه املشاريع مجاال

 بأن حاضنة )قوت( 
ً
املتخصصات في مجال فنون الطهي وصنع الحلويات على أسس املعرفة املهنية الحديثة، مبينة

ستفتح املجال الحتضان املشاريع في العديد من املجاالت ذات العالقة مثل: مهارات فنون الطهي و إعداد الطعام، و 

  ، و أدوات الطهي املبتكرة، و الحمية الصحية، و املقاهي وصناعة القهوة، و توصيل األغذية.التموين، و التغليف

وأشادت الفدا بهذه املناسبة بالدعم السخي والرعاية الكريمة التي توليها جامعة األميرة نورة لكافة جهود املركز 

 في هذا الصدد باالهتمام والرعاية الكبيرة الهادفة إلى تعزيز االبتكار وريادة األعمال النسائية في اململكة، م
ً
نوهة

والتوجيهات السديدة التي يحظى بها املركز من معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل ، ووكيلة 

  الدعم األكاديمي والخدمات الطالبية بالجامعة الدكتورة نائلة بنت عبدالرحمن الديحان .

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1431615
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1431615
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 يهدف إلى تمكين األعمال يذكر أن مركز دعم وتطوير األ 
ً
 هاما

ً
 وطنيا

ً
عتبر مشروعا عمال بجامعة األميرة نورة، يع

التجارية املبتكرة وذات القيم املضافة للسيدات في اململكة، وتسويق نتائج البحوث الخاصة باملبتكرات، من خالل 

شاريعهن الواعدة ، كما تزويد السيدات السعوديات بمجموعة متكاملة من الخدمات والتسهيالت لضمان نجاح م

ثقافة ريادة األعمال والعمل الحر للسيدات،  املبتكرة وتعزيزيعمل املركز على تطوير ودعم األعمال النسائية 

  وتحسين كفاءة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وتطوير املشاريع التجارية النسائية الجديدة واملبتكرة.

الذكية )قوت( زيارة  اإلعاشة في االلتحاق ببرامج املركز، وحاضنة ويمكن لجميع السيدات السعوديات الراغبات

نموذج التقديم باملعلومات املطلوبة، أو من خالل  وتعبئة www.bsdcenter.netموقع الجامعة اإللكتروني: 

 .  bsdc@pnu.edu.saالتالي:  التواصل عبر البريد اإللكتروني
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 م  2015 ديسمبر 28-هـ  1437ربيع األول  17 اإلثنين   

مركز دعم وتطوير األعمال جبامعة األمرية نورة ينظم برناجمًا تدريبيًا 
 املنزلإلنتاج األغذية من 

نظم مركز دعم وتطوير األعمال بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن على مدى خمسة أيام، البرنامج التدريبي 

االحترافي األول من نوعه "إنتاج األغذية من املنزل"، برعاية معهد صناعة الحياة لالستشارات والتدريب، بهدف تنمية 

مجال صناعة األغذية من املنزل، واكتساب مهارات احترافية مهارات السيدات السعوديات وصقل مواهبهن في 

  جديدة لصناعة األغذية من املنزل.

وقدمت البرنامج الذي يأتي ضمن البرامج املدرجة لحاضنة اإلعاشة الذكية )قوت(، املدربة الدولية ناهد الحنبلي، 

  ل األغذية من املنزل.من صاحبات املشاريع الصغيرة واملتوسطة واملتخصصات في مجا 20بمشاركة 

وتناول البرنامج التدريبي عدة محاور رئيسية تضمنت: التوعية باالشتراطات الصحية والجوانب العلمية لتصنيع 

األغذية من املنزل، ومناقشة اإلجراءات التأسيسية، والقانونية، والجوانب املالية، والجوانب التسويقية ملشاريع 

ضافة إلى زيارة مصنع شركة الربيع السعودية لألغذية لإلطالع على طرق حفظ وتعليب إنتاج األغذية من املنزل، باإل 

  وإنتاج األغذية.

وأوضحت املدربة الحنبلي، أن تجفيف املنتجات الغذائية ذات األصل النباتي أو الحيواني يعد من أفضل طرق 

 أن أ
ً
سباب االهتمام بعمليات التجفيف يعود الحفظ ، التي تستخدم على مدى واسع مقارنة بالطرق األخرى، مبينة

إلى ارتفاع معدالت الرفض الستخدام الكيماويات في حفظ األغذية، ومطالب الحد من استخدام الطاقة والحفاظ 

  على البيئة.

، وألول مرة في اململكة 
ً
وكان مركز دعم وتطوير األعمال بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، قد أطلق مؤخرا

عاشة الذكية ) قوت (، لدعم ريادة األعمال النسائية وتعزيز ثقافة العمل الحر للمرأة السعودية في مجال حاضنة اإل 

صناعة الغذاء ومشاريع التموين الغذائي بتقنيات جديدة ومبتكرة، الذي يؤدي بدوره إلى اإلسهام في تنويع مصادر 

 الدخل، وخلق املزيد من الفرص الوظيفية للسعوديات.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1433103
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 م  2015 ديسمبر 28-هـ  1437ربيع األول  17 اإلثنين   

 "3مشاريع متنوعة تقدمها املرأة السعودية يف معرض "منتجون 

 
 

 

 

 

ياء وإكسسوارات تنوعت مشاركة املستثمرات السعوديات صاحبات املشاريع الصغيرة من حرف يدوية وتصاميم أز 

" الذي تنظمه الغرفة التجارية والصناعية بالرياض ويستمر حتى 3وديكور ، وتنظيم حفالت في معرض "منتجون 

  ربيع األول، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات واملعارض . 19

نشطة الحرفية إلبراز وتأتي إقامة هذه املعارض نتيجة لحرص واهتمام اململكة بتشجيع املرأة السعودية على األ

 في عملية 
ً
 حقيقيا

ً
إبداعاتها بمختلف املجاالت ، وإلثبات دورها وأهميته االقتصادية باململكة باعتبارها شريكا

 التنمية.

فقد شاركت أمل محمد املوس ى بمشروعها وهو تصميم هدايا خاصة باألمهات والجدات وقد اتجهت إلى هذا 

جة السوق إلى هدايا خاصة بهم تحمل عبق املاض ي وتشعرهم بالحنين وهي املشروع من سنتين بعد أن درست حا

عبارة عن صندوق يحتوي على األدوات التي كانت تستخدمها السيدات في املاض ي من الشامبو األحمر، والكريم، 

  .واملكحلة الحديدية القديمة ، والديرم ، والحنة ، والسدر، واألمشطة القديمة ، ودهن العود ،والبخور 

مالبس ونسيج من جامعة األميرة نورة ووالدتها الحاصلة على عدة دورات  خريجةكما تخصصت عليا القحطاني 

تدريبية في الخياطة والنسيج من جمعية النهضة ، في نسج وخياطة أقمشة مصممة ألدوات الضيافة والقوارير 

صميم تلبيسات األباريق من الكروشية وتكون مناسبة أيضا لألفراح والحفالت واملناسبات ، كما تعمل على ت

واألقمشة الحافظة للحرارة، وقد لقي تصميمها الذي قدمته في شهر رمضان )مخدة رمضان( إقباال كبيرا، وهو 

 يحتوي على وسادة تطرز عليها عبارات مختارة ، باإلضافة إلى املصحف املطرز على غالفه ومسبحة وثوب للصالة.

ن عبق التاريخ( وهي تصاميم مجسمات تراثية ألبرز املعالم األثرية واألدوات التراثية وصممت هند الخميس )هدايا م

في اململكة يدويا من الفخار والطين ، وقد لقيت إقباال كبيرا وخاصة عند الوفود األجنبية الزائرة للمملكة ، كما 

الواجهة تظهر صورة امللك املؤسس  صور في لوحة واحدة ، في 3ابتكرت لوحة أسمتها )صورة امللوك( وهي عبارة عن 

عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ رحمه هللا ـ و من الجانب األيمن تظهر صورة امللك عبد هللا بن عبد العزيز ـ رحمه هللا ـ 

 ومن الجانب األيسر تظهر صورة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه هللا ـ .

الناصر ووفاء الشهري ، نوف العقيل ، لمى الهويشان الخريجات من جامعه األميرة نورة  فيما عملت شهد

متخصصات بالجرافيك ديزاين وإدارة األعمال على مشروع )سيم(املتخصص في تصميم العالمات التجارية وتصوير 

ة التي يتميز بها املنتجات للمطاعم وقطاع األغذية ،وقد استوحين اسم مشروعهن من جمع )سمة( وهي العالم

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1433296
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  الش يء عن غيره.

( لألجهزة الذكية لتسويق منتجات ومشاريع األسر instashopsكما ابتكرت نورة العنيزان تطبيق )انستاشوب ( )

على جميع املتاجر حيث صنف التطبيق أنواع  االطالعاملنتجة يغنيهن عن تكاليف اإلعالنات ويسهل للعميل 

 ، واملأكوالت ، واملشروبات ، واألزياء واإللكترونيات (.املنتجات إلى )الصحة ، والجمال

 

 م  2015 ديسمبر 29-هـ  1437ربيع األول  18 الثالثاء   

مركز األحباث الواعدة جبامعة األمرية نورة يقيم حلقة نقاش عن "قضايا املرأة 
 العاملة"

مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة حلقة نقاش تحت عنوان "قضايا املرأة العاملة" أقام 

  ، بحضور عدد من األساتذة املتميزين من الجهة التعليمية واإلدارية من الجامعة ووزارة التعليم .

اعية في األسرة ومحيط العمل وكانت في املحاور وناقشت الحلقة أهم التحديات التي تواجهها املرأة في أدوارها االجتم

التالية : املحور األول األمور التي تواجه املرأة في املجال املجتمعي املتمثلة في ضعف مشاركة املرأة في التخطيط وصنع 

علقة القرار في املجتمع ، تحيز األحكام القضائية ضد املرأة ، ضعف صالحيتها على أبنائها وخاصة في األمور املت

باألحوال املدنية ، ضعف تأهيل املرأة بضوابط العمل في البيئة املختلطة ، ضعف األبحاث العلمية املسحية التي 

تدرس قضايا املرأة العاملة وحقوقها ، عدم املساواة مع الرجل في الهبات والعطايا مثل : صندوق التنمية العقاري و 

نظمات لحماية حقوق املرأة ، الضعف اإلعالمي في تغطية قضايا منح األراض ي ، عدم وجود لجان حقوقية في امل

  املرأة الحقوقية .

فيما كان املحور الثاني عن أهم التحديات التي تواجه املرأة في البيئة التنظيمية واإلدارية في مجال العمل من حيث : 

إلجراءات االحترازية مثل التعامل سوء استخدام السلطة ، عشوائية توزيع املهام في بيئة العمل ، ضعف الوعي با

استراحة ( في بيئة العمل ، سوء استخدام اإلجازات مثل -دورات مياه-املواد الكيميائية ، عدم توفر خدمات ) مصلى

إجازة رعاية مولود مما يؤثر على إنجاز العمل ، إسناد مهام عمل للموظف بغير مهامه األساسية ، كثرة املستجدات 

في سير العمل ، عدم تهيئة املرأة العاملة باألنظمة الجديدة مثل : فرض العمل عن طريق برنامج  والتعاميم الخاصة

  معين ، مركزية اتخاذ القرار وعدم وضوح الهيكل التنظيمي للمؤسسة .

 واملحور الثالث عن أهم التحديات التي تواجه املرأة في مجال األسرة مثل : قلة وجود الحضانات مما يترتب عليها

عدم وجود بيئة آمنة للطفل ، الظروف األسرية للمرأة في املجتمع السعودي ، أحادية اتخاذ القرار األسري ، تعدد 

األدوار االجتماعية للمرأة ، ضعف الوعي بحقوق وواجبات املرأة العاملة تجاه أسرتها ، صعوبة املواصالت بالنسبة 

 للمرأة .

 للوقوع  وخرجت الحلقة بعدد من التوصيات أهمها :
ً
وضع لجان تفصل بالحكم في املحاكم تضم نساء ورجال تجنبا

بتحيز األحكام القضائية ، أهمية تثقيف املرأة من الجانب الحقوقي مع الحرص على تسهيل إجراءاتها نحو أبنائها في 

ي البيئة املختلطة ، القضاء ، تأهيل وتدريب املرأة للعمل في البيئة املختلطة ، تهيئة أماكن عمل املرأة العاملة ف

ضرورة توجيه األولويات البحثية لصالح قضايا املرأة ، إجراء دراسات حول املشكالت التي تواجه املرأة العاملة ، 

إيجاد لجان حقوقية لصيانة حقوق املرأة وحمايتها ، عقد الشراكات العلمية مع الجهات ذات االختصاص لخدمة 

الم بتسليط الضوء تجاه قضايا املرأة الحقوقية ، وضع لجان حقوقية في املنشآت ، توجيه ُمختلف وسائل اإلع

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1441103
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1441103
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استراحة ( في -دورات مياه-جميع املؤسسات ، سن قوانين لحماية املرأة من األخطار املهنية ، توفير خدمات ) مصلى

العمل عن بعد ،  –دوام جزئي  –بيئة العمل ، سن القوانين التي تدعم املرأة وتنظم عملها مثل : ساعات عمل مرنة 

االلتزام بإيكال مهام كل موظف بما يتالءم مع تخصصه و مؤهالته ، عقد دورات تأهيلية للمرأة العاملة مختصة 

بكيفية التعامل مع األنظمة الجديدة ، ضرورة تثقيف الزوج بمتغيرات العصر ومساعدته على تفهم مهام املرأة 

 العاملة .

 

 

 م  2015 ديسمبر 30-هـ  3714ربيع األول  19 األربعاء   

طلق سلسلة من الدورات التدريبية
ُ
 سكن الطالبات يف "جامعة نورة " ي

نظمت إدارة التدريب بسكن الطالبات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، سلسلة من الدورات التدريبية 

طالبات في ثمانية مجاالت مختلفة منها الدينية والثقافية وتطوير الذات قدمتها عضوات هيئة التدريس الهادفة لل

  طالبة من مختلف املستويات الدراسية . 200واستفادت منها نحو 

وتأتي هذه السلسلة من الدورات، ضمن أنشطة السكن الجامعي الهادفة إلى تنمية مهارات الطالبات املقيمات 

طريق تقديم برامج تدريبية مختلفة إلكسابهن املهارات واملعارف ورفع الوعي لهن في املجاالت كافة مما  وذلك عن

 تقديم الترفيه املوّجه بتوفير أجواء مفيدة ومميزة لهن .
ً
 وعلمًيا، وأيضا

ً
 يسهم في صقل شخصية الطالبة مهاريا

الحوار، الخط العربي وبرامج متخصصة بتطوير  وتضمنت البرامج في تصحيح التالوة وحفظ القرآن الكريم، فنون 

الذات والتغلب على الصعوبات واملشاكل الدراسية واألسرية، باإلضافة إلى برامج ثقافية متنوعة ودروس في الفقه 

  والتفسير والعقيدة .

النشاطات وبينت املشرفة على وحدة التدريب في سكن الطالبات في الجامعة، أن البرامج التدريبية تعتمد على 

الجماعية واملناقشات املتعددة التي تصب في تعزيز قيم االنتماء والهوية الوطنية، وصقل شخصية الطالبة 

وإمدادها باملعلومات الدينية والعلمية واالجتماعية واإلدارية املساهمة في توعية الطالبة الجامعية بحقوقها 

  رتها العلمية والعملية .وواجباتها، وإبراز إمكاناتها وقدراتها بما يخدم مسي

ولفتت إلى أن البرامج التي تقام طوال العام، تركز على رفع كفاءة الطالبة واالرتقاء بمستوى التفكير البحثي من 

خالل تزويدها بمهارات التفكير والبحث العلمي وتهيئتها لسوق العمل، فضال عن شغل وقت فراغ الطالبة بما يعود 

 عليها بالنفع والفائدة.
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 جامعتا األمرية نورة وامللك سعود يبحثان املهنية الطبية
بالتعاون مع قسم تنظم كلية الطب البشري ممثلة في قسم التعليم الطبي في جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن 

يناير  4و  3التعليم الطبي في كلية الطب البشري بجامعة امللك سعود الندوة العلمية املشتركة في املهنية الطبية يوم 

  املقبل في قاعة القاعة الرئيسية بمبنى كلية الطب في جامعة امللك سعود.

سة قسم التعليم الطبي في كلية الطب بجامعة وقالت رئيسة اللجنة املنظمة استشارية طب األسرة وصحة املرأة رئي

األميرة نوره الدكتورة نوره الزامل، أن الندوة سوف تناقش موضوعات تتعلق بأهمية تطبيق املهنية الطبية في 

جميع مجاالت العمل اإلكلينيكي واألكاديمي ، وضرورة إدخالها كمقرر في جميع مناهج الكليات الصحية معتمدين 

  سات العاملية في هذا املجال .على نتائج الدرا

وأشارت إلى أن الندوة ستتناول أيضا موضوعات تطبيق املهنية الطبية في مجال التدريب باملحاكاة، وكيفية تقييم 

هذه املهارة للطالب والطالبات واملمارسين الصحيين بوصف املهنية الطبية مهارة أساسية البد من توافره التخريج 

  جال الصحي .أطباء متمكنين في امل

وبينت أن الندوة سيشارك فيها متحدثين عامليين منهم : البروفسور جودي مكيم من جامعة سوان س ي في اململكة 

التعليم، والدكتورة كوليت فوس ي من جامعة ماكوان في  استراتيجيةاملتحدة املتخصص في التعليم الطبي وتطوير 

 الطبية، باإلضافة إلى متحدثين من داخل اململكة. أدمنتن بكندا واستشارية في التعليم باملحاكاة

ووجهت الدكتورة الزامل الدعوة لجميع العاملين في القطاع الصحي من أطباء وطبيبات وممرضات والتخصصات 

الطبية األخرى، باإلضافة إلى طالب وطالبات الكليات الصحية لحضور الندوة واالستفادة من الفعاليات العلمية 

  املقدمة فيها.

ومن املقرر أن تخرج الندوة بتوصيات التي من شأنها االرتقاء بمستوى التخصص ووضع الخطط الالزمة لتطبيقها 

 للنهوض بالتعليم الطبي في اململكة.
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 تعريفيًا لرائدات مرك
ً
ز دعم وتطوير األعمال جبامعة األمرية نورة ينظم لقاء

 األعمال
 بالبرامج التي يقدمها 

ً
نظم مركز دعم وتطوير األعمال بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مؤخًرا لقاًء تعريفيا

في اململكة، باإلضافة إلى اإلنجازات التي املركز لدعم رائدات األعمال، وجهوده البارزة في دعم ريادة األعمال النسائية 

  م، وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.2015حققها املركز خالل عام 

 في دعم 2012وتناول اللقاء الرسالة الهادفة التي ينتهجها املركز منذ تأسيسه عام 
ً
 متخصصا

ً
 وطنيا

ً
م، ليكون مركزا

ت السعوديات في جميع أنحاء اململكة في مجال ريادة األعمال، والنهوض ومساعدة الطالبات بالجامعة والسيدا

بالدور الرائد للمرأة السعودية، من خالل برامجه املتعددة الهادفة إلى إيجاد فرص عمل للفتيات، إضافة إلى 

طلب أن تحسين كفاءة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، إضافة إلى التعريف بشروط االحتضان في املركز، التي تت

تكون فكرة املشروع ذات تقنية جديدة أو مبتكرة، وضمن أولويات الدولة االقتصادية، وأن تكون قابلة للتطوير 

  والتسويق وذات نفع اقتصادي .

م ومن بينها اعتماد املركز كجهة راعية  2015واستعرض اللقاء، اإلنجازات الكبيرة التي حققها املركز خالل عام 

بصندوق تنمية املوارد البشرية في وزارة العمل، والتعاون مع "حاضنة بادر للتصنيع املتقدم" في للمشاريع الصغيرة 

  مجال تطوير الرسومات والتصاميم الصناعية ، وكذلك تصنيع النماذج األولية الخاص باالبتكارات .

املحتضنة باملركز، إضافة  كما نجح املركز في تقديم تمويل بقيمة مليون ريال سعودي لخمسة مشاريع من املشاريع

إلى التوسعة في برامج االحتضان باستحداث برنامجين جديدين وهما ) تسويق االبتكارات والبحوث التطبيقية، 

  وتسريع األعمال الحرة ( .

وحظي اللقاء بتجاوب وتفاعل كبيرين من قبل املشاركات ، وبعد ذلك فتح املجال للمداخالت وطرح األسئلة إلثراء 

  ر واملناقشة لدعم ريادة األعمال النسائية في اململكة .الحوا

( مستفيدة، 11000يذكر أن مركز دعم وتطوير األعمال بجامعة األميرة نورة، قّدم خدماته وأنشطته املتنوعة إلى )

 لتصبح إجمالي املشاريع املحتضنة في املركز )17واحتضن )
ً
 جديدا

ً
، إلى جانب احتضان ث34( مشروعا

ً
الثة ( مشروعا

 16ابتكارات في برنامج تسويق االبتكارات والبحوث التطبيقية ، والتعريف باملفهوم املبتكر للمركز في )
ً
 محليا

ً
( محفال

 واستكمال أكثر من )
ً
( ساعة تدريب داخلي للطالبات، وتطوير املادة العلمية الخاصة بمنهج 1125وإقليميا

  معة األميرة نورة .حاضنات األعمال لدى كلية اإلدارة واألعمال بجا

كما نجح املركز في إطالق حاضنة اإلعاشة الذكية )قوت( لدعم ريادة األعمال النسائية في مجال صناعة الغذاء 

 عن 
ً
ومشاريع التموين الغذائي بتقنيات جديدة ومبتكرة، وكذلك إطالق حاضنة )طيف( للوسائط املتعددة ، فضال

 ول من نوعه في إنتاج األغذية من املنزل .تنظيم البرنامج التدريبي االحترافي األ 
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مركز مكافحة اجلرمية يوصي بربامج أمنية عن االستخدام السلبي لوسائل 
 التواصل

 في إدارة العالقات العلمية ورشة عمل ملناقشة نتائج عقد مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة 
ً
الداخلية ممثال

وتوصيات دراسة بعنوان "وسائل التواصل االجتماعي مالها وما عليها وأثرها األخالقي"، التي يباشرها فريق عمل 

  مشترك من إمارة منطقة الرياض وإمارة منطقة عسير، باإلضافة إلى مركز أبحاث مكافحة الجريمة.

هدفت الورشة إلى تقديم املقترحات والتوصيات التي تساعد على وضع برامج علمية أمنية متكاملة للحد من و 

  االستخدامات السلبية لهذه الوسائل.

وافتتح الورشة مدير إدارة الدراسات والبحوث بمركز أبحاث مكافحة الجريمة الدكتور ماجد بن سعيد الرويبخ، 

طاعات املعنية بموضوع الورشة، ممثلة في: ) الرئاسة العامة لرعاية الشباب، بحضور ومشاركة العديد من الق

وزارة الثقافة واإلعالم، هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، وزارة التعليم، الجامعة السعودية اإللكترونية، جامعة 

بدالعزيز للعلوم والتقنية، األميرة نورة بنت عبدالرحمن، مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني، مدينة امللك ع

املديرية العامة للمباحث، األمن العام، كلية امللك فهد األمنية، مركز املعلومات الوطني، شرطة منطقة القصيم، 

  إمارة منطقة الرياض، إمارة منطقة عسير(.

شة بالعديد من كما شارك في الورشة العديد من األساتذة والباحثين، ومديري اإلدارات باملركز،حيث خرجت الور 

 التوصيات العلمية التي يؤمل أن تسهم في مكافحة مثل هذه السلبيات.
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 اجلرمية مذكرة تفاهم علمية بني جامعة األمرية نورة ومركز أحباث مكافحة
وقعت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة، 

  مذكرة تفاهم علمية مع مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية.

لدراسات والبحوث العلمية وهدفت املذكرة إلى تعزيز جوانب األمن االجتماعي والتعاون من خالل استثمار نتائج ا

املقدمة من قبل املختصين في هذا الجانب للحد من ظاهرة انتشار الجريمة وتجنب مخاطرها على املجتمع، 

واإلسهام في تقويم وإصالح ذوي امليول اإلجرامية والسلوكيات الشاذة، وتعزيز مفهوم األمن وأهميته في حياة الفرد 

 والجماعة.

حاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة في الجامعة الدكتورة ساره الخمش ي، وأوضحت مديرة مركز األب

 لكون مركز أبحاث مكافحة الجريمة يهدف من خالل الدراسات إلى تحديد األسباب 
ً
أن هذا التعاون جاء نظرا

لبرامج الوقائية وفق األسس ومعرفة الظروف والعوامل التي ينشأ عنها السلوك اإلجرامي لدى الفرد، ومن ثم إعداد ا

املبنية على التعاون العلمي مع مراكز البحوث والدراسات التابعة لجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن التي تقوم 

 
ً
 لهذه األهداف وترسيخا

ً
بدورها بتوفير املعلومات واقتراح الحلول ملعالجة املشاكل والظواهر االجتماعية، وتحقيقا

  ترك .لروح التعاون املش

 لبحث القضايا )األمنية واالجتماعية( من خالل الدراسات والبحوث 
ً
وأبانت أنه جرى االتفاق على العمل معا

  واالستشارات العلمية، وتبادل املشورة في املسائل التي تهم الطرفين في هذا الجانب.

كة باالتفاق بين الطرفين، على أن وأفادت الدكتورة الخمش ي، أنه يتم تمويل الدراسات واملشاريع البحثية املشتر 

يتفقا على كيفية االستفادة من املشاريع املمولة من أحد الطرفين، ويتبادل الطرفان ما يصدر عنهما أو يكونان 

شركاء في إصداره من مؤلفات ومطبوعات ودوريات مقروءة ومسموعة ومرئية بشكل دوري ومستمر مع االحتفاظ 

ت، مشيرة إلى أنه بدأ العمل بهذه املذكرة وأصبحت سارية املفعول ملدة خمس بحقوق الخصوصية وسرية البيانا

 سنوات.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1443267


 

 
28 

 

 م  2015 يناير 6-هـ  1437ربيع األول  26 األربعاء   

 خمتصون يدعون لتدريس املهنية الطبية يف الكليات الصحية
مجال املهنية الطبية إلى إدراج تدريس املهنية الطبية في مناهج الكليات الصحية باململكة، وتطوير دعا مختصون في 

 أساليب وطرق تدريسها، مع استخدام التعليم باملحاكاة في تدريس املهنية الطبية وتطبيقها عمليا في معامل املحاكاة.

ملشتركة في املهنية الطبية بالتعليم الطبي التي نظمتها جاء ذلك في ثنايا التوصيات التي خرجت بها الندوة العلمية ا

كلية الطب البشري في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في قسم التعليم الطبي بالتعاون مع كلية الطب 

  البشري في جامعة امللك سعود، على مدى يومين في مسرح كلية الطب البشري بجامعة امللك سعود.

في توصياتهم على أهمية تطوير أساليب تقييم املهنية الطبية كمهارة أساسية البد من إتقانها وأكد املختصون 

للطالب وطالبات الكليات الصحية وتهيئتهم ملزاولة املهنة، والحث على عمل البحوث العلمية في مجال املهنية الطبية 

ر املناهج الطبية وتفعيل التعاون املشترك ملعرفة الواقع الحالي، إضافة إلى سد الفجوات إن وجدت عن طريق تطوي

بين الكليات الصحية في العمل على تصميم منهج لتدريس املهنية الطبية لجميع طالب وطالبات الكليات الصحية، 

في املستشفيات والقطاعات الصحية األخرى، والتأكد من  واإلجراءاتفضال عن الحث على مراجعة السياسات 

  ية الطبية.إدراجها ألساسيات املهن

وكانت الندوة قد ناقشت العديد من أوراق العمل التي ركزت على فائدة املهنية الطبية في التعليم باملحاكاة 

مستعرضة بعض الدراسات في كيفية التعامل بين أفراد الفريق الصحي كفريق واحد وبناء التغيير وتطوير املهنية 

  هنية الطبية.الطبية، إلى جانب بحث أخالقيات الطبيب في امل

وقالت رئيسة اللجنة املنظمة استشارية طب األسرة وصحة املرأة رئيسة قسم التعليم الطبي في كلية الطب بجامعة 

األميرة نوره الدكتورة نوره الزامل، إن الندوة اهتمت بتناول موضوعات تتعلق بأهمية تطبيق املهنية الطبية في 

مي ، وضرورة إدخالها كمقرر في جميع مناهج الكليات الصحية، معتمدين جميع مجاالت العمل اإلكلينيكي واألكادي

 على نتائج الدراسات العاملية في هذا املجال، معرية عن أملها في دعم التوصيات التي خرجت بها الندوة.

س ي  وبينت أن الندوة شارك فيها مجموعة من املتحدثين العامليين منهم : البروفسور جودي مكيم من جامعة سوان

التعليم، والدكتورة كوليت فوس ي من جامعة  استراتيجيةفي اململكة املتحدة املتخصص في التعليم الطبي وتطوير 

 ماكوان في أدمنتن بكندا واستشارية في التعليم باملحاكاة الطبية، باإلضافة إلى متحدثين من داخل اململكة.
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 مثانية آالف سعودية يدخلن موسوعة غينيس بالشريط الوردي

 
 تضامن مع مرض ى سرطان الثدي من خالل حملة 

ً
 ورديا

ً
، التي 10KSAشكلت ثمانية آالف سيدة سعودية شريطا

، بهدف تحسين طرق التوعية الشاملة نرحمعبد الأقيمت أمس بمدينة الرياض بجامعة األميرة نورة بنت 

للمساعدة في وقف األزمات الصحية، وتحطيم الرقم القياس ي من خالل توعية ثمانية آالف سيدة، خاصة بعد أن 

، وهو في تصاعد الفت جدا، وأغلب %22أصبح سرطان الثدي أكثر أمراض السرطان إصابة في اململكة بنسبة 

ل متقدمة من انتشار املرض، وهذا يعني أن العالج يكون أصعب ونسبة الشفاء الحاالت تكتشف إصابتها في مراح

 أقل. 

في مدينة جدة وكان  2010وقالت األميرة ريما بنت بندر بن سلطان صاحبة فكرة الحملة: قمنا بنفس الحملة عام 

، لكن ما حدث هو هدفنا توعية املرأة بأهمية الكشف املبكر، وذلك عن طريق كسر رقم قياس ي من خالل الشريط

أننا استطعنا بالفعل الوصول إلى الرقم املأمول لكن نسينا التوعية، واليوم هدفنا إعادة املبادرة مرة أخرى، لكن 

هذه املرة ليس من أجل تحطيم الرقم القياس ي في الشريط الوردي لكن األهم اآلن التوعية بسرطان الثدي، وكذلك 

ك تم التعاون مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون االجتماعية، وذلك كون وزارة التوعية بأهمية الصحة الشاملة، لذل

 حمالت وطنية من بينها حملة سرطان الثدي.  4الصحة لديها 

األميرة ريما أن املبادرة تهدف لحشد تجمع نسائي لتكوين النواة األولى « ألف خير»وأضافت الرئيس املؤسس لشركة 

، التي ستمتد ملدة عام، وأن الدعوة لحضور التجمع مفتوحة لكافة املواطنات للتوعية الصحية الشاملة باملرض

 واملقيمات للمشاركة. 

وقالت إن وزارة الشؤون االجتماعية ممثلة في الدكتور ماجد القصبي من أوائل املشجعين لحملتنا، وكذلك األمير 

اعية مخاطبة الجمعيات ودمجها في سلطان بن سلمان في الهيئة العليا للسياحة، حيث سهلت الشؤون االجتم
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الحملة لتوسيع مفهوم التوعية بسرطان الثدي والصحة الشاملة، أما الهيئة العليا للسياحة فقد تفاعلت معنا 

 بشكل جيد، وذلك من خالل الحملة التي تقوم بها الهيئة ضد تلوث البيئة. 

لخيال إلى أن اململكة في املرتبة الثانية عامليا في فيما لفتت استشارية جراحة الثدي والغدد الصماء دكتورة وفاء ا

، لكن في 55إصابة النساء بسرطان الثدي بعد أميركا، وتبدأ الفئات العمرية للمصابات بالورم في أميركا من سن 

، %5سنة تقدر بـ 45سنوات، وكذلك نسبة حدوث سرطان الثدي لنساء أميركا في سن أقل من  10اململكة تقل بـ

 . %20سعودية تقدر بـ بينما ال

، «قطرة دم»هذا وقد تضمن التجمع العديد من الفعاليات، ومنها عملية الكشف عن املرض على املشاركات بـ 

الكتشاف الخاليا السرطانية أو أي خلل في الخاليا، وذلك من قبل جمعية زهرة لسرطان الثدي، حيث تم التعامل 

معرض وسوق خيري تشارك فيه العديد من الجهات الحكومية  مع جميع املشاركات بسرية تامة، إضافة إلى

 والخاصة، وتشكيل شريط وردي الذي أصبح أطول شريط في العالم للتوعية بمرض سرطان الثدي. 

وشاركت وزارة الشؤون االجتماعية خالل التجمع بالكثير من العروض واألنشطة التوعوية بشأن مرض سرطان 

رض املصاحب إلطالق املبادرة، وقدمت مجموعة من الهدايا التذكارية، كما شاركت الثدي من خالل أجنحة في املع

مجموعة من فتيات دار التربية التابع لوزارة الشؤون االجتماعية وعدد من النساء املتطوعات بالشريط الوردي 

 البشري. 

جي، أن املشاركة في مبادرة فيما أكدت مدير ومؤسس مركز الرضاعة الطبيعية وتوعية املرأة الدكتورة موض ي بتر 

( تأتي لتحفيز السيدات على اختيار أنماط الحياة الصحية لهن وألفراد أسرهن من خالل نشر الوعي ksa 10حملة )

على نطاق واسع من األمور املتعلقة بالصحة مثل التغذية العامة والتصرف السليم أثناء مرحلة الوالدة وتشجيع 

ذلك التوعية بمخاطر اإلصابة بسرطان الثدي وأهمية الفحص املبكر والدوري األم على الرضاعة الطبيعية، ك

 للوقاية منه. 
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 م  2015 ديسمبر 15-هـ  1437ربيع األول  4 الثالثاء   

 جامعة نورة تستعرض أوراق عمل يف اليوم العاملي للغة العربية
ديسمبر  18باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف  نعبد الرحملية التربية بجامعة األميرة نورة بنت احتفت ك

 من كل عام تحت شعار "العربية والعلوم" وذلك في مسرح كلية التربية. 

مختلف وبدأ الحفل بكلمة عميدة كلية التربية د. إمامة الشنقيطي، بينت فيها أهمية اللغة العربية وعالقتها ب

 العلوم، مشيرة إلى أن اللغة العربية من اللغات السبع األكثر استخداًما في اإلنترنت. 

وأوضحت أن الهدف من االحتفاء باليوم هو إحياء اللغة العربية وإذكاء روح الحياة األدبية في مجتمعاتنا العربية 

 هنالك حضارة.  التي تسهم في إعطاء الحضارة صبغتها اإلنسانية التي بدونها ال تكون 

بعدها قدمت ورقتا عمل األولى ألستاذة التعليم العالي في قسم التربية الخاصة بكلية التربية بالجامعة د. سعيدة 

إبراهيمي بعنوان )تعريب العلوم: تعريب املصطلحات(، مبينة أن التعريب أمر يبدأ ويصب في املناهج وهو البديل 

لعقول والكفاءات التي درست العلوم بلغة أقوامها ليسهم في الحد من اللغوي الحاضن للعلم للحد من هجرة ا

 عوامل هجرة العقول العربية والكفاءات العاملة في الوطن العربي. 

وأوضحت بأن اللغة العربية الخالدة لغة القرآن الكريم الذي أعجز أمة فصيحة ال تغلبها األمم بالبالغة والفصاحة 

 والشعر وفنون األدب. 

لورقة الثانية فقدمتها أستاذة املناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية املساعد د. نسرين الحميد بعنوان )تعريب أما ا

اللغة العربية بين التمايز اللغوي والتعايش الحضاري للثقافات والعلوم( تطرقت فيها إلى مفهوم التعريب وأهميته 

 والفرق بينه وبين الترجمة، ثم قدمت فاتن املالك با
ً
 مسرحيا

ً
لتعاون مع مجموعة من طالبات كلية التربية عرضا

 وفيديو يتناول إنجازات بعض علماء املسلمين في مختلف العلوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1109870


 

 
32 

 م  2015 ديسمبر 16-هـ  1437ربيع األول  5 األربعاء   

 المشاركون قدموا أوراقاً عن التثقيف وتأثير قنوات التواصل ودور مؤسسات المجتمع

ندوة جبامعة األمرية نورة حتدد توصيات لرعاية أبناء وأسر املتورطني يف 
 اإلرهاب

اختتمت ندوة حقوق الطفل تحت عنوان "تعزيز دور األسرة في حماية األبناء من العنف واإلرهاب" التي نظمتها     

ثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالشراكة مع هيئة مم نعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت 

 حقوق اإلنسان وبالتعاون مع برنامج األمان األسري. 

وخرجت الندوة بعدة توصيات منها حماية حقوق الطفل في اململكة وفق ضوابط مبادئ الشريعة اإلسالمية، 

هلية إلنفاذ االتفاقيات الدولية واألنظمة الوطنية الخاصة وتكثيف الجهود والتنسيق بين املؤسسات الحكومية واأل 

بحقوق الطفل، وتأسيس هيئة وطنية أو مجلسا يعمل كمظلة تنسيقية جامعة للقطاعات الحكومية واملجتمعية 

 املعنية بشؤون الطفولة، وتمكين املرأة وتعزيز قدرتها في جعلها شريكا فاعال في حماية املجتمع من العنف واإلرهاب

من خالل التشريعات الحامية للمرأة وبرامج التثقيف والتدريب، ورعاية أبناء وأسر املتورطين في اإلرهاب وتقديم 

 الدعم النفس ي واالجتماعي والبرامج املكثفة في التثقيف الفكري والتربوي لحماية أبنائهم من العنف واإلرهاب. 

من األمراض املزمنة والسلوكيات الخطرة املرتبطة بالعنف من  كما أوصت الندوة ببذل املزيد من الجهود في الوقاية

خالل برامج توعية األسر وتثقيفها باآلثار السلبية للعنف والتفكك األسري، وأن يستفيد صانعو القرار من 

الدراسات العلمية عن واقع العنف ضد الطفل في اململكة لبناء رؤية مستشرفة وواقعية للتعامل مع ظاهرة العنف 

اإلرهاب ونشر الوعي من خالل اإلعالم واملؤسسات الحكومية واألهلية بمخاطر األلعاب اإللكترونية ووسائل و 

التواصل االجتماعي، وتثقيف األهل في كيفية ضبط استخدام األطفال لها والتنبؤ بخطورتها وكيفية معالجتها فور 

 اكتشافها. 

حقائق وبيانات" قدمها نائب  -ت العنف ضد الطفل في اململكة انطلقت الجلسة األولى بورقة "معدل انتشار ممارسا

مناطق  5املدير التنفيذي لبرنامج األمان األسري الوطني الدكتور ماجد العيس ى، مستعرضا عن دراسة مسحية في 

 16.939إدارية وهي الرياض، ومكة املكرمة، واملنطقة الشرقية، وجازان وتبوك، حيث شملت العينة العشوائية 

 النموذج الدولي لتقص ي ممارسات إيذاء وإهمال طا
ً
 وطالبة من املدارس الثانوية الحكومية والخاصة، مستخدما

ً
لبا

ه، وتباينت معدالت العنف الذي تعرض له املراهقين 1434/  1433الطفل املنزلية، حيث أجريت الدراسة عام 

الجنس ي، وكانت معدالت اإلهمال والعنف  للعنف %10للعنف النفس ي بينما لم تتجاوز  %65واملراهقات وبلغت 

 عند الفتيات. 
ً
 النفس ي ومشاهدة العنف أعلى كثيرا

بعد ذلك تناولت الجلسة الثانية ورقه عن "دور برامج التثقيف األسري في حماية األطفال من العنف واإلرهاب" 

نت خاللها أن األسرة أهم مؤسسة قدمتها مستشارة كلية التربية بجامعة األميرة نورة الدكتورة سهام الصويغ، بي

اجتماعية تسهم في إكساب األطفال القيم والسلوك واملعايير االجتماعية وتمّدهم باألمن النفس ي ومشاعر االنتماء 

نهم من العيش بتوافق مع متطلبات الحياة. 
ّ
 التي تمك
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لكترونية املحرضة على العنف أعقبها الجلسة الثالثة ورقة عن "دور األسرة في حماية األبناء من األلعاب اإل

واإلرهاب" قدمتها األستاذة املشاركة بكلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة الدكتورة أمل الفريخ شرحت 

 فيها أدوار األسرة الثالثة: البنائي والوقائي والعالجي. 

لة اللعبون عن "دور األسرة في حماية ثم أشارت عميدة كلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة الدكتورة جمي

األبناء من وسائل التواصل االجتماعي املحرضة على العنف واإلرهاب" مبينة إلى ما توصلت له العديد من الدراسات 

بأن هناك تأثيرات الستخدام الشباب ملواقع وبرامج التواصل االجتماعي في عالقاتهن، من حيث ضعف العالقة 

 وإلى ضعف التواصل مع األصدقاء واألقارب وتفضيل العالقات في العالم االفتراض ي.  املتبادلة مع األسرة،

فيما تناولت الجلسة الرابعة "دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي" قدمتها املشرفة العامة على مركز اإلرشاد 

الجامعات في نقل املعرفة األسري "ترابط" بجامعة األميرة نورة الدكتورة هناء الصقير، حيث تطرقت إلى دور 

ونشرها، واالسرة ودورها في الحماية. فيما ركز املحامي واملستشار القانوني بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني 

أحمد املحيميد على دور اإلعالم املهم واملؤثر في توجهات الرأي العام واتجاهاته. كذلك أوضحت رشا التركي، املدير 

هضة النسائية الخيرية في ورقتها" مشاريع جمعية النهضة املوجهة لألسر" عن أهم املشاريع التي التنفيذي لجمعية الن

تنفذها الجمعية، منها مشاريع الدعم املادي واالجتماعي، ودورة الوالدية الفعالة، ودورة افالطون، حيث تقوي هذه 

الى التخطيط ملستقبلهم. وتناولت نائب رئيس الدورات قدرة املستفيدات على تربية أبنائهم بطريقة فعالة لترشدهم 

مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة منيرة القنيبط في ورقتها عن "دور مؤسسات املجتمع املدني" إلى مسؤولية 

تحسين مستوى الرعاية املقدمة لألطفال، وإلى الشراكة الفّعالة في العمل على تحسين مستوى الرعاية بين أفراد 

 . ومؤسسات املجتمع

جهة حكومية وخاصة وجمعيات خيرية بإشراف أخصائيين يقدمون  40الندوة صاحبها معرضا شارك فيه 

 عاما. 18استشارات مجانية لألسر ويعرفون على الخدمات والبرامج الخاصة بالطفل من عمر الوالدة وحتى سن 
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 امرأة سعودية 8,264بتطوع 

 تدخل موسوعة غينيس بأكرب شريط وردي بشري« الوليد اإلنسانية»
بدعم من مؤسسة الوليد لإلنسانية والذي يرأس مجلس أمنائها صاحب السمو امللكي األمير الوليد بن طالل بن عبد 

لنشر الوعي والتركيز على الصحة  10KSAكة اململكة القابضة وبالشراكة مع العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شر 

آالف امرأة، وتم تحطيم  10الشاملة وتسليط الضوء على أحدث سبل الوقاية من سرطان الثدي، اجتمع أكثر من 

ألميرة امرأة لتكوين أكبر شريط وردي بشري بجامعة ا 8,264الرقم القياس ي العالمي ملوسوعة غينيس بمشاركة 

 ه. 1437ربيع األول،  1م، 2015ديسمبر،  12نورة بالرياض يوم السبت املوافق 

من جانبها أكدت صاحبة السمو امللكي األميرة ملياء بنت ماجد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود مدير العالقات 

وأضافت :"كانت هذه املبادرة العامة واإلعالم ملؤسسة الوليد لإلنسانية أن تمكين املرأة من أهم أهداف املؤسسة 

خطوة في مسيرة مساهمتنا لنشر الوعي عن أهمية الصحة العامة ومساعدة النساء السعوديات في معرفة أحدث 

سبل الوقاية للسيطرة على مرض سرطان الثدي وذلك من خالل الكشف املبكر لتحقيق نسبة اعلى من املتعافيات 

 من املرض ذاته." 

 على إطالق املشاريع ودعمها في أكثر من  35ليد لإلنسانية" منذ هذا وتعمل مؤسسة "الو 
َ
دولة حول  104عاما

العالم، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس. كما تتعاون املؤسسة مع مجموعة كبيرة من املؤسسات 

ية املجتمعات ومد يد التعليمية والحكومية والخيرية من أجل محاربة الفقر وتمكين املرأة والشباب، إضافة إلى تنم

 العون عند الكوارث وبناء جسور التفاهم بين الثقافات من خالل التوعية والتعليم.
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 ن السعوديةجتتذب الزوار يف ملتقى ألوا« حوائط الصور الفوتوغرافية»

باإلشادة واالعجاب من قبل الزوار والضيوف، حيث شاركت في  نعبد الرحمحض ي جناح جامعة االميرة نورة بنت 

ملتقى ألوان السعودية ممثلة في "كلية التصاميم والفنون"، قسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية، 

د لفت انتباهه الزوار الشكل املميز في تصميم الجناح متر مربع ضمن الصالة الرابعة في املركز، وق 120بمساحة 

والذي تمثل في عدد من الشرائح العمالقة املتالصقة بشكل جمالي جذاب مكونا حوائط لعرض الصور 

 الفوتوغرافية بشكل احترافي رائع. 

هذا العام وتفوقها وقد عبرت د. غادة بن دهيم وكيلة الكلية للشئون التعليمية عن سعادتها بنجاح تجربة الكلية ل

 الذي برز في جذب انظار زوار امللتقى من خالل التصميم املميز لجناح الجامعة ومستوى االعمال املعروضة فيه. 

كما اشادت د. فوزية املطيري عضو هيئة التدريس بقسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية بالجهود 

 لتي كان لها االثر االكبر إلظهار مشاركة الجامعة بهذا املستوى العالي. املتضافرة ألعضاء القسم وطالباته فردا فردا وا

في حين شكرت د. مها البقسماطي رئيسة قسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية الدعم الالمتناهي من ادارة 

، واتاحة الفرصة الجامعة وادارة الكلية الذي يصب في تشجيع طالبات القسم لإلبداع والتميز على كافة املستويات

لهن ملنافسة محترفي التصوير وهواته. حيث ان امللتقى يعد أول وأكبر ملتقى وطني يعنى بالتصوير الفوتوغرافي 

واالفالم القصيرة، والتي تعتبر من اهم خصائص مخرجات كلية التصاميم والفنون املتعلقة ببرنامج التصميم 

 الجرافيكي والوسائط الرقمية.
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تنظم ورشة عمل عن التوجهات اجلديدة يف التعامل مع حاالت « الصحة»
  التسمم

http://www.alriyadh.com/1110882 
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 م  2015 ديسمبر 24-هـ  1437ربيع األول  13 الخميس   

 األعمال النسائية وألول مرة في المملكةلدعم ريادة 

مركز دعم وتطوير األعمال جبامعة األمرية نورة يطلق حاضنة اإلعاشة الذكية 
 «قوت»

عاشة أطلق مركز دعم وتطوير األعمال بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن وألول مرة في اململكة حاضنة اإل 

الذكية "قوت"، لدعم ريادة األعمال النسائية وتعزيز ثقافة العمل الحر للمرأة السعودية في مجال صناعة الغذاء 

ومشاريع التموين الغذائي بتقنيات جديدة ومبتكرة، للمساهمة في تنويع مصادر الدخل، وخلق املزيد من الفرص 

 الوظيفية لبنات الوطن. 

يز الفدا املدير التنفيذي ملركز دعم وتطوير األعمال بجامعة األميرة نورة أهمية إطالق وأكدت د. علياء بنت عبدالعز 

حاضنة "قوت" لخدمة هذا القطاع الحيوي الهام من خالل دورها في نشر الوعي وثقافة اإلعاشة الذكية، والتعرف 

عاملية بنكهات محلية، وتعزيز على منتجات غذائية جديدة للسوق السعودي، وابتكار طرق إلعادة صناعة األغذية ال

جودة وكفاءة صناعة اإلعاشة الذكية في اململكة، باإلضافة إلى دور الحاضنة في إتاحة فرص عمل جديدة للسيدات 

في مجال األغذية واإلعاشة الذكية، وتشجيع املواهب الشابة وتنمية املهارات في مجال األغذية واإلعاشة الذكية، 

 ات مهارات احترافية جديدة. واكساب الطاهيات السعودي

وقالت الفدا إن الحاضنة تتمّيز بتقديم خدمات وبرامج احتضان متمّيزة ومتكاملة بطرق علمية متطورة ومبتكرة 

لخدمة السيدات السعوديات الراغبات في إطالق مشاريع ريادية في مجال خدمات اإلعاشة والتموين وإنتاج األغذية 

 بأن هذه ا
ً
 لإلقبال الكبير الذي تحظى به مشاريع األغذية من املنزل، موضحة

ً
لحاضنة تكتسب أهمية خاصة نظرا

املنزلية من قبل املستهلكين بسبب تغيير األنماط الحياتية للمواطنين في اململكة، والتي استدعت االستعانة بخدمات 

مل، ورفع مستوى املخرجات ملثل هذه املشاريع والتي تمتاز ببرامج تدريبية ملساعدة السيدات الحتراف هذا الع

 بجودة وكفاءة عالية. 

وأشارت الفدا إلى النمو املتزايد الذي يشهده قطاع التموين والضيافة في اململكة مما يجعل االستثمار في هذه 

 لرائدات األعمال السعوديات خاصة وأن هذا القطاع يتطلب املزيد من السيدات املتخصصات 
ً
 رحبا

ً
املشاريع مجاال

 بأن حاضنة "قوت" ستفتح املجال  في مجال
ً
فنون الطهي وصنع الحلويات على أسس املعرفة املهنية الحديثة، مبينة

الحتضان املشاريع في العديد من املجاالت ذات العالقة مثل مهارات فنون الطهي وإعداد الطعام، والتموين، 

 ة القهوة، وتوصيل األغذية.والتغليف، وأدوات الطهي املبتكرة، والحمية الصحية، واملقاهي وصناع
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 م  2015 ديسمبر 27-هـ  1437ربيع األول  16 األحد   

 المحتوى اإللكتروني بحاجة لرقابة وتشريعات دقيقة تسد الثغرات على المجرمين

 اجلرمية اإللكرتونية.. اإلنرتنت املنرب األخطر للمتطرفني!

 
ُ
 للنشاط اإلرهابي ت

ً
 مساعدا

ً
ل الجرائم اإللكترونية خطرا يعتمد على ُبعدين هامين، األول: أنه سيكون عامال

ّ
شك

 في تنفيذ العمليات، والثاني: ُبعد معنوي يرمي إلى التحريض على 
ً
بتوفير املعلومات عن األماكن املستهدفة، أو وسيطا

الجرائم  طور التقنية والتكنولوجيا في تطور أدوات وسبلبث الكراهية الدينية وحرب األفكار، حيث ساهم ت

 وأشد ضراوة من قبل، األمر الذي ُيلزم الدول بتطوير آليات املكافحة، واستحداث  اإللكترونية
ً
بشكل أكثر تعقيدا

خطوط دفاع قوية، وسن قوانين وتشريعات رادعة، وتوعية الناس بمستحدثات الجرائم، وتشجعيهم لإلبالغ عنها، 

تقليل من الخسائر قدر اإلمكان، سواء على مستوى الفرد أو املنظمة أو الدولة، كما أنه من املهم تخصيص لل

 مناهج دراسية ملحاربة اإلرهاب، وللحث على كيفية مواجهة تلك الجرائم. 

 التحكم بالعقول 

: إن طرق اإلرهاب تتعدد -يةرئيس الدراسات املدنية بكلية امللك خالد العسكر -بداية يقول د. نايف خالد الوقاع 

وتتنوع وسائله وتختلف أساليبه من وقت آلخر، وفي عصر الفضاء املفتوح وثورة وسائل التواصل االجتماعي وجد 

اإلرهابيون ضالتهم، فقد برعوا في استخدام وسائل التواصل االجتماعي وشبكة االنترنت بصورة مذهلة وفاعلة 

الحدود وسيطروا على بعض العقول لدرجة التحكم التام والسيطرة الكاملة  ومؤثرة وباحترافية عالية، فاخترقوا

 أن اإلرهابيين لديهم برامج موجهة ومؤثرة واستخدام ملختلف 
ً
والتوجيه الكلي ملن يقتنصونه بالتجنيد، مضيفا

ب املختلفة، وفي وسائل التواصل وطرق اإلقناع، مستندين على إرث من الخبرات املتراكمة لديهم عبر السنين والتجار 

كل يوم تزداد وتيرة نشاطهم ويكسبون أتباعا جددا وأنصارا مندفعين بالعاطفة غير املنضبطة، مستغلين تأجيج 

 أنه ال 
ً
املشاعر وتضخيم األحداث وتوجيهها ملا يخدم مشروعهم الدموي الذي ال يفرق بين أي دين أو جنس، مبينا

 بالعمل الجماعي 
ّ
 على إنشاء يمكن دحض هذا الفكر إال

ً
املنظم املستند إلى العلم واملعرفة وكشف الحقائق، ُمثنيا

مركز وطني ملكافحة هذه اآلفة املميتة واملدمرة، وأن إنشائه ضرورة حتمية لتوحيد الجهود واستنهاض الهمم 

 واملساهمة في إعداد متخصصين بهذه الجوانب، والعمل على تأهيلهم بشكل احترافي. 

 لهذا يجب إعداد التشريعات القانونية والنظامية لسد جميع الثغرات التي اليزال يستغلها وأشار إلى أنه است
ً
كماال

 الجامعات والكليات 
ً
هؤالء املجرمون في ترويج باطلهم وترويع اآلمنين وزعزعة أمن األوطان واستقرارها، مطالبا

هذا الشأن إلجراء البحوث والدراسات  العسكرية بإنشاء مراكز بحثية وتطوير القائم منها إلعداد متخصصين في

العلمية الرصينة، لكشف زيف هذا الفكر وفضح أساليبه وسد الثغرات التي اليزال ينفذ منها، وكذلك اقتراح 

 الخطط الكفيلة بمواجهته وصده ومن ثم تدميره والقضاء عليه. 

 مواجهة التطرف 

أن يبادر أصحاب  -يمة املشارك بكلية امللك خالد العسكريةأستاذ علم االجتماع والجر -وتمنى د. فهد بن علي الطيار 

 املشهورين منهم ومن ذوي الفكر ممن تضم حساباتهم مجموعة من 
ً
مواقع التواصل االجتماعي على االنترنت خاصة

ر فئات املجتمع، بأن يستخدموا مواقعهم في مواجهة التطرف، على اعتبار أن اإلنترنت املنبر األخطر اآلن لبث أفكا

الفئات املتطرفة، حيث استغلت الحرية املتاحة في هذا الفضاء، في ظل عدم وجود جهات منظمة تعنى بالرد على 

http://www.alriyadh.com/1113737
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 على أهمية أن يكون هناك رد على أفكار الفئات املتطرفة ومتابعة ما يكتب في الفضاء عبر 
ً
أطروحاتهم، مشددا

 خط
ً
وة إنشاء مركز وطني متخصص في مكافحة الجرائم اإلنترنت بموضوعية وحرفية سياسية وأمنية عالية، مؤيدا

املعلوماتية، وأن تكون للمركز رؤية استراتيجية في التعامل مع الجرائم املعلوماتية أو االلكترونية ووضع إجراءات 

عملية للتعامل معها، وأن يقوم بورش عمل وبرامج تدريبية للتعامل مع الجرائم املعلوماتية ومستحدثاتها، وكذلك 

 إلى أن فتح املجال لشراكة تعاون ملكافحة الجرائم الق
ً
يام بدوره الفعال في التوعية بمخاطر جرائم املعلومات، الفتا

، ويمكن أن يتم بصورة رسمية مع الجهات الحكومية املعنية، 
ً
 وتنفيذيا

ً
املعلوماتية بالداخل والخارج تأصل نظاميا

 ص وتكون بصيغة نظامية. كما يمكن أن يتم ذلك من خالل شركات للقطاع الخا

وأضاف أنه يمكن أن يكون هناك كيان دولي يأخذ على عاتقه القيام بهذه املهمة، وتتعاون من خالله أجهزة الشرطة 

 فيما يتعلق بتبادل املعلومات املتعلقة بالجرائم املعلوماتية ومن يدبرونها، ويمكن أن 
ً
في الدول املختلفة، خاصة

رطة الجنائية "اإلنتربول" دور مميز في هذا الصدد بجانب التعاون القضائي وسن قوانين يكون للمنظمة الدولية للش

 مشتركة للتعامل مع اكتشاف ورقابة املحتوى االلكتروني وما ينتج عنه من جرائم. 

 مناهج دراسية 

ال د. الطيار: وعن رأيه في أن يتم تخصيص مناهج دراسية تدرس في املدارس وتحث على محاربة اإلرهاب بأنواعه ق

أرى أن السبب هو عدم وجود رؤية على مستوى وزارة التعليم للتعامل مع تلك الجريمة ذات الشبح األسود، وأن 

معظم الجهود ال تأخذ طابع الجدية، أو ضعف خبرة القائمين عليها، لذا يجب تخصيص مناهج ملحاربة اإلرهاب، مع 

تلك الجريمة، والتأكيد على دور وزارة التعليم في التعامل مع تلك التأكيد على أهمية املنهج الخفي في الحد من 

 أن املجتمع 
ً
املشكلة ووضع اآلليات التربوية للتعامل مع اإلرهاب بحرفية وبتوعية تتناسب وخطورتها، مضيفا

السعودي مازال في حاجة ملزيد من املؤهلين واملختصين القادرين على ممارسة العمل كمختصين قادرين على 

التعامل مع الجرائم املعلوماتية اإللكترونية، وأن الجامعة لها دور كبير سواء في إعداد تلك النخب وتأهيلها، أو من 

خالل الندوات والبرامج، أو وجود شراكة دولية بين الجامعات بهدف زيادة تأهيل املختصين في التعامل مع الجرائم 

 املعلوماتية. 

 تعاون الدول 

على إيجاد تعاون بين دول الخليج في قضية  -محامية ومستشارة قانونية من دولة الكويت-دال وشّددت بشرى الهن

من بعضها البعض، فارتكاب الجريمة  يتجزأالجرائم اإللكترونية وفي جميع القضايا، كون دول الخليج تعتبر جزءا ال 

 أن إيجاد ت
ً
نظيم وتشريع دولي وخليجي معين للحد من في الكويت يعني امتدادها للدول املجاورة والخليجية، مضيفة

 أنه متى ما وضعت معاهدات وأنظمة اتفقت عليها دول الخليج 
ً
الجرائم اإللكترونية سيتم القضاء عليها، مبينة

سوف تكون رادعة وصارمة في الحد من الجريمة، وتطبيق روح القانون في أي بلد كان ومتابعة ومحاسبة الجناة حتى 

 أن دول الخليج خير قدوة في ال يتخذ من هروبه 
ً
من دولة إلى أخرى طريقة للتنصل من تطبيق القانون، ذاكرة

التالحم والترابط، ولن تقف عند هذا القانون وتسكت، وأتوقع أنه سوف تكون قضية خليجية دولية ملحاربة ظاهرة 

 الجرائم اإللكترونية
ً
بأنها خطر على املجتمع وعلى األسرة،  الجرائم اإللكترونية واملعلوماتية والقضاء عليها، واصفة

وأن الكثير يس يء استخدامها بعدة طرق، فقد أصبحت وسيلة لجرائم النصب واالحتيال والغش والتدليس، وظاهرة 

 إلى أن هذه الوسائل تدخل كل منزل لذلك البد 
ً
لإلساءة وطرق االنتقام والتشهير واالبتزاز والسب والقذف، مشيرة
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 من األسرة في الرقابة، يليه دور املجتمع، حيث ان الجرائم اإللكترونية منتشرة وأخذت من االنتباه، والعال 
ً
ج يبدأ أوال

 داخل أروقة املحاكم. 
ً
 كبيرا

ً
 حيزا

 األسرة واملجتمع 

ورأت بشرى الهندال أن األسرة واملجتمع لهما الدور األكبر والبارز في حماية األبناء من الجرائم اإللكترونية، وأن 

 في الوقت الحالي الحاجة إليجاد محاكم متخصصة في الجرائم لإل 
ً
عالم كذلك دور كبير في املعالجة، ُمستبعدة

املعلوماتية واإللكترونية، وأن املجتمعات على وجه الخصوص بدأت تعي وتعلم خطورة هذه النوعية من الجرائم، 

ظت العقوبة بدأت الجرائم تتالش ى، وأنه خال
ّ
ل
ُ
 أنه كلما غ

ً
ل الفترة األخيرة بدء املتضررون اللجوء للقضاء مبينة

 إلى أنه بترابط املجتمع ودور 
ً
والحصول على حقوقهم والتعويض لهم عّما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية، مشيرة

 
ً
 وثقافة بطريقة تجعله أكثر حذرا

ً
األسرة ووجود الوازع الديني سوف تتالش ى هذه الظاهرة، ويصبح الفرد أكثر وعيا

 للقانون، أو مخالف لألعراف والعادات والتقاليد والدين.  قبل
ً
 إقباله على أي فعل معاقب طبقا

 ابتزاز إلكتروني 

 -أخصائية علوم الحاسب وأمن املعلومات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن-وكشفت ختام بنت عاهد الشريدة 

: االحتيال والجر 
ً
: أوال

ً
(: وتشمل مجموعة Fraud and financial crimesائم املالية )مشاكل الجرائم اإللكترونية قائلة

د )  Social(، وكذلك "الهندسة االجتماعية )Phishingمتنوعة من االحتيال على اإلنترنت وذلك ما يسمى بالَتَصيَّ

Engineeringالتي تستهدف املستخدمين والشركات بشكل مباشر، كما يشمل هذا النوع من االحتيال ما يقوم به ) 

املوظفون الفاسدون في املؤسسات املالية من خالل إدخال بيانات خاطئة أو تعليمات غير مصرح بها، أو استخدام 

عمليات غير قانونية بهدف السرقة، وكذلك تعديل أو حذف البيانات املخزنة، أو إساءة استخدام أدوات النظام 

: االبتزاز اإللكتروني املوجودة أو حزم البرامج أو كتابة شفرات برمجية ألغراض اال 
ً
 أنه يأتي ثانيا

ً
حتيال، مضيفة

(Cyber extortion( ويكون ذلك بقطع الخدمة :)DDOS عن املواقع اإللكترونية وخوادم البريد اإللكتروني أو نظم )

التشغيل للحاسبات أو غيرها من هجمات القراصنة الخبيثة، ويكون هدفها االبتزاز املالي، وكذلك اإلرهاب 

 إلرهابيين إلكترونيين، أو وكاالت مخابرات Cyber terrorismتروني )اإللك
ً
 منظما

ً
( وهي االختراقات التي تشكل جهدا

: اإلرهابيون 
ً
 أنه يأتي ثالثا

ً
أجنبية، أو أي جماعات تسعى الستغالل ثغرات أمنية محتملة في األنظمة الحيوية، مبينة

الذين يدفعون حكومات أو منظمات لتلبية أهدافهم السياسية (: وهم األشخاص Cyber terroristsاإللكترونيون )

 على أجهزة حواسيب وشبكات واملعلومات املخزنة عليها.  أو االجتماعية من خالل إطالق هجوم إلكتروني

( هي قائمة بالفعل بين العديد من الدول من خالل أجهزة الحاسوب Cyber warfareوأضافت: الحرب اإللكترونية )

نترنت، ويعتقد محللون أن مثل هذا النوع من الهجمات قد يصبح القاعدة في الحروب املستقبلية بين وشبكات اإل 

الدول، حيث بدأت بعض الجيوش بتشكيل وحدات خاصة بالحروب، هدفها اختراق الدول األخرى وتدمير بنيتها 

. التحتية اإللكترونية، وربما يتم تكليف القادة العسكريين لقيادة مثل هذه ال
ً
 حروب مستقبال

 خطوط دفاع 

أخذ الحيطة والحذر وعدم  وأوضحت ختام الشريدة أنه لحماية أنفسنا من الجرائم اإللكترونية ينبغي علينا

 أنه من املهم 
ً
تصديق كل ما يصلنا من إعالنات، والتأكد من مصداقيتها عن طريق محركات البحث الشهيرة، مضيفة
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لة املصدر بل املسارعة إلى حذفها والحرص على املعلومات الشخصية تجنب فتح أي رسالة إلكترونية مجهو 

والحاسب الشخص ي، وذلك بوضع برامج الحماية املناسبة، وكذلك وضع كلمات املرور بشكل مطابق للمواصفات 

َصّعب من عملية القرصنة عليه، وذلك بأن يحتوي على أكثر من ثمانية أحرف وأن يكون متنوع 
ُ
الجيدة التي ت

 أن التقنية والتكنولوجيا تتطور بتسارع منقطع النظير، وهذا األمر ينذر بتطور الحر 
ً
وف واألرقام والرموز، مبينة

 وأشد ضراوة من قبل، األمر الذي ُيلزم الدول بتطوير آليات  الجرائم اإللكترونية أدوات وسبل
ً
بشكل أكثر تعقيدا

ط دفاع قوية، وسن قوانين وتشريعات رادعة، وتوعية مكافحة هذه الجرائم، وتتبع كل تطوراتها، واستحداث خطو 

الناس بمستحدثات هذه الجرائم، وتشجعيهم لإلبالغ عنها، وذلك للحد والتقليل من الخسائر قدر اإلمكان على 

 مستوى الفرد واملنظمة والدولة، والذي سينعكس بالتأكيد على الجانب االقتصادي العالمي. 

مرتكبي الجرائم اإللكترونية إلى ثالثة أصناف: وهم املخترقون، واملحترفون،  وأشارت إلى أن املختصين صنفوا

 
ً
والحاقدون، وأن من املهم التمييز بين صغار السن من مجرمي الحاسوب والبالغين الذين يتجهون للعمل معا

 أن دوافع ارتكاب جرائم الحاسوب
ً
ى تحقيق الكسب هي إّما السعي إل لتكوين املنظمات اإلجرامية الخطرة، ذاكرة

 أو حتى الرغبة في التفوق على وسائل التقنية املعقدة.  أو االنتقام من رب العمل وإلحاق الضرر به، املالي،
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 م  2015 يناير 2-هـ  1437ربيع األول  22 السبت   

األمرية نورة ينظم برناجمًا تدريبيًا  مركز دعم وتطوير األعمال يف جامعة
 إلنتاج األغذية من املنزل

وعلى مدى خمسة أيام البرنامج التدريبي  نعبد الرحمنظم مركز دعم وتطوير األعمال في جامعة األميرة نورة بنت 

ريب، بهدف تنمية االحترافي األول من نوعه )إنتاج األغذية من املنزل( برعاية معهد صناعة الحياة لالستشارات والتد

مهارات السيدات السعوديات وصقل مواهبهن في مجال صناعة األغذية من املنزل، واكتساب مهارات احترافية 

 جديدة لصناعة األغذية من املنزل. 

وقدمت البرنامج الذي يأتي ضمن البرامج املدرجة لحاضنة اإلعاشة الذكية )قوت(، املدربة الدولية ناهد الحنبلي، 

 من صاحبات املشروعات الصغيرة واملتوسطة واملتخصصات في مجال األغذية من املنزل.  20بمشاركة 

وتناول البرنامج التدريبي عدة محاور رئيسية تضمنت التوعية باالشتراطات الصحية والجوانب العلمية لتصنيع 

والجوانب التسويقية ملشروعات  األغذية من املنزل، ومناقشة اإلجراءات التأسيسية، والقانونية، والجوانب املالية،

إنتاج األغذية من املنزل، باإلضافة إلى زيارة مصنع شركة الربيع السعودية لألغذية لالطالع على طرق حفظ وتعليب 

 وإنتاج األغذية. 

وأوضحت الحنبلي أن تجفيف املنتجات الغذائية ذات األصل النباتي أو الحيواني يعتبر من أفضل طرق الحفظ، 

 أن أسباب االهتمام بعمليات التجفيف تعود إلى والتي تس
ً
تخدم على مدى واسع مقارنة بالطرق األخرى، مبينة

ارتفاع معدالت الرفض الستخدام الكيماويات في حفظ األغذية، ومطالب الحد من استخدام الطاقة والحفاظ على 

 البيئة. 

 وألول مرة في اململكة  نالرحمعبد وكان مركز دعم وتطوير األعمال في جامعة األميرة نورة بنت 
ً
قد أطلق مؤخرا

حاضنة اإلعاشة الذكية )قوت(، لدعم ريادة األعمال النسائية وتعزيز ثقافة العمل الحر للمرأة السعودية في مجال 

صناعة الغذاء ومشروعات التموين الغذائي بتقنيات جديدة ومبتكرة، والذي يؤدي بدوره إلى املساهمة في تنويع 

 خل، وخلق املزيد من الفرص الوظيفية للسيدات السعوديات.مصادر الد
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 م  2015 يناير 5-هـ  1437ربيع األول  25 الثالثاء   

 مذكرة تفاهم علمية بني جامعة نورة ومركز أحباث مكافحة اجلرمية
)مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة( مذكرة  نعبد الرحمأبرمت جامعة األميرة نورة بنت 

 تفاهم علمية مع مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، وذلك في مقر الجامعة أمس. 

 لتحقيق األهداف التي يتوخاها كل من: مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية ومركز 
ً
ويأتي ذلك سعيا

واملتمثلة في تعزيز  نعبد الرحمالواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة في جامعة األميرة نورة بنت  األبحاث

جوانب اآلمن االجتماعي والتعاون من خالل استثمار نتائج الدراسات والبحوث العلمية املقدمة من قبل املختصين 

رها على املجتمع، واملساهمة في تقويم واصالح ذوي في هذا الجانب للحد من ظاهرة انتشار الجريمة وتجنب مخاط

 امليول اإلجرامية والسلوكيات الشاذة، وتعزيز مفهوم األمن وأهميته في حياة الفرد والجماعة. 

وقالت د. سارة الخمش ي مديرة مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة في جامعة األميرة نورة 

 لكون مركز أبحاث مكافحة الجريمة يهدف من خالل الدراسات إلى تحديد األسباب  بنت عبد الرحمن،
ً
بأنه نظرا

ومعرفة الظروف والعوامل التي ينشأ عنها السلوك اإلجرامي لدى الفرد، ومن ثم إعداد البرامج الوقائية وفق األسس 

التي تقوم  نعبد الرحماألميرة نورة بنت املبنية على التعاون العلمي مع مراكز البحوث والدراسات التابعة لجامعة 

 بدورها بتوفير املعلومات واقتراح الحلول ملعالجة املشاكل والظواهر االجتماعية. 

 لبحث القضايا 
ً
 لروح التعاون املشترك تم االتفاق على العمل معا

ً
 لهذه األهداف وترسيخا

ً
وأضافت: وتحقيقا

لبحوث واالستشارات العلمية، وتبادل املشورة في املسائل التي تهم )األمنية و االجتماعية( من خالل الدراسات وا

 يتبادل الطرفان املعلومات والبيانات ذات االهتمام املشترك، ويتعاونا في نسخ 
ُ
الطرفين في هذا الجانب، حيث

وتصوير ما يحتاجه كل طرف مع مراعاة حقوق الخصوصية، وامللكية الفكرية، كما يتم تمويل الدراسات 

شروعات البحثية املشتركة باالتفاق بين الطرفين، على أن يتفقا على كيفية االستفادة من املشروعات املمولة وامل

من أحد الطرفين، ويتبادل الطرفان ما يصدر عنهما أو يكونان شركاء في إصداره من مؤلفات ومطبوعات ودوريات 

 الخصوصية وسرية البيانات. مقروءة ومسموعة ومرئية بشكل دوري ومستمر مع االحتفاظ بحقوق 
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 م  2015 يناير 5-هـ  1437ربيع األول  25 الثالثاء   

 اجلامعي عبد اهللاسرتاتيجية جديدة تربز املرجعية العاملية ملستشفى امللك 
  عبد هللانظم مستشفى امللك 

ً
بمكتب إدارة االستراتيجية فعالية تعريفية عن بن عبدالعزيز الجامعي ممثال

استراتيجية املستشفى الجديدة بالقاعة الرئيسة للمحاضرات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، بحضور 

 وموظفة.  433
ً
 موظفا

 أن
ً
هذه  وأعلن د. أحمد بن محمد أبو عباة املدير العام التنفيذي للمستشفى عن االستراتيجية الجديدة، مؤكدا

 االستراتيجية مسؤولية جميع موظفي وإدارات املستشفى وليست مسؤولية إدارة واحدة. 

 يحتذى للمستشفيات الجامعية الوطنية ويعرف بوصفه نموذج 
ً
وتهدف الرؤية إلى أن يكون املستشفى نموذجا

الطفل وتطوره(، مع  رئيسية وهي: )صحة املرأة، صحة اليافعين، نمو تثالثة مجاال عالمي ومرجعية إقليمية في 

التركيز على تقديم الخدمات الطبية في بيئة آمنة محفزة على الشفاء، ترتكز على احتياجات املرض ى وتحسين 

 تجربتهم. 

، تسعى إلى «بن عبدالعزيز الجامعي عبد هللارحلة استكشاف استراتيجية مستشفى امللك »وكانت الفعالية بعنوان 

اتيجية الجديدة، وكيفية ربطها بأعمال املوظفين اليومية ودورهم في تحقيقها، تعريف منسوبي املستشفى باالستر 

بن  عبد هللاوتوضيح أهمية مؤشرات األداء للوصول ألهداف املنظمة. وتجدر اإلشارة إلى أن مستشفى امللك 

 
ً
 .عبدالعزيز الجامعي أحد صروح جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ويجرى اإلعداد الفتتاحه قريبا
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 م  2015 ديسمبر 13-هـ  1437ربيع األول  2 األحد   

  جامعة نورة وأكرب شريط بشري للتوعية بسرطان الثدي
من املهام التي تؤديها  ال يتوقف عمل الجامعات على التعليم األكاديمي فحسب؛ ولكن دورها التوعوي والتثقيفي يعد  

الجامعات العريقة باقتدار. وتعتبر جامعة األميرة نورة إحدى املؤسسات التعليمية التي تضطلع باملسؤولية 

 االجتماعية بصورة ناصعة. 

م للتوعية 2015ديسمبر  12أطلقت الجامعة مبادرة إنسانية للتوعية الصحية الشاملة، وخصصت يوم السبت 

إذ قامت الجامعة من منطلق املسؤولية االجتماعية بالشراكة مع شركة )ألف خير(  بمرض سرطان الثدي؛

. وانطلقت املبادرة من خالل تنظيم تجمع 10KSAومجموعة من املؤسسات الوطنية بتنظيم مبادرة تحت مسمى 

عوي ( سيدة داخل الجامعة، التي حرصت على القيام بعمل أكبر شريط تو 10,000نسائي، يستهدف استقطاب )

بشري، يمثل الشعار العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي، مكون من السيدات والفتيات؛ ليصبحن النواة األولى 

@ لحملة Join10KSAللتوعية الصحية الشاملة لدى فئات املجتمع كافة، وتم تخصيص موقع إلكتروني على تويتر 

ه للتوعية بخطورة هذا املرض. « ksa 10»مبادرة   املوجَّ

 من وُيع
ً
تبر سرطان الثدي السبب الثاني في اململكة لوفيات النساء بعد سرطان الرئة، وهو السرطان األول عامليا

ألف من النساء، والعمر  100لكل  24.9لبقية أنواع السرطانات، بمعدل  % 29حيث اإلصابة عند النساء بنسبة 

، أي أقل بـ 49الوسطي عند التشخيص 
ً
 من ا 15إلى  10عاما

ً
 لدول الغربية! عاما

وتشير الدراسات الطبية إلى أن نسبة اإلصابة بسرطان الثدي في تزايد مستمر في دول العالم كافة، ومن املتوقع أن 

. وما يؤسف له أن أكثر من نصف 2030تصل إلى ثالثة أضعاف بحلول عام 
ً
م إن لم يتم اكتشافه وعالجه باكرا

في الدول  % 20لم يتم اكتشافها إال في مراحل متأخرة، مقارنة بـ الحاالت املصابة بسرطان الثدي في اململكة 

 في الوفيات 
ً
ن تلك الدول من املسارعة في عالج الحاالت املصابة. وقد أحدث هذا اإلجراء انخفاضا

َّ
املتقدمة؛ ما مك

ة حمالت التوعية به املرتبطة به في السنوات األخيرة في الدول املتقدمة بسبب الكشف املبكر، وتطوير العالج، وزياد

 عن توجيه املرأة لتناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة املعتدلة. 
ً
 بمساهمة مؤسسات املجتمع، فضال

قة هدفت فنجحت في توعية النساء باالهتمام بالصحة الشاملة، والقيام باإلجراءات 
َّ
والحق أن تلك الحملة املوف

 شف املبدئي له واملتقدم. الوقائية كافة ملرض سرطان الثدي، وكيفية الك

 لتقديم خدمات اجتماعية تطوعية، هدفها 
ً
 جامعة نورة وشركة ألف خير وكل املؤسسات التي كّونت فريقا

ً
شكرا

 إنساني، يقدم بصورة حضارية راقية، ويعلي من أهمية صحة املجتمع وتوعيته. 

http://www.al-jazirah.com/2015/20151213/ar1.htm


 

 
45 

 في التوعية والتثقيف الصحي. « املنشود» وهذا املقال يمثل دور املسؤولية االجتماعية لصحيفة الجزيرة وزاوية

 

 

 م  2015 ديسمبر 13-هـ  1437ربيع األول  2 األحد   

 الثدي_جامعة األمري نورة تدخل موسوعة غينيس بشعار #سرطان
15/20151213/69214jazirahonline.com/news/20-http://www.al 

 

 

 م  2015 ديسمبر 15-هـ  1437ربيع األول  4 الثالثاء   

 تربية جامعة األمرية نورة حتتفي بيوم اللغة العربية
« العربية والعلوم»ية العالمي تحت شعار احتفت كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بيوم اللغة العرب

ديسمبر من كل عام، في مسرح كلية التربية. و أكدت عميدة كلية التربية الدكتورة أمامة  18الذي يصادف 

الشنقيطي على مدى أهمية اللغة العربية وعالقتها بمختلف العلوم، مشيرة إلى أن اللغة العربية من اللغات السبع 

اإلنترنت، مبينة أن الهدف من االحتفاء باليوم هو إحياء اللغة العربية وإذكاء روح الحياة األدبية  األكثر استخداًما في

 في مجتمعاتنا العربية التي تسهم في إعطاء الحضارة صبغتها اإلنسانية التي بدونها ال تكون هنالك حضارة.
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 م  2015 ديسمبر 16-هـ  1437ربيع األول  5 األربعاء   

 (.. أو احلملة الوطنية للتوعية مبرض سرطان الثدي10KSAمبادرة )
االجتماعية والتي هي « ألف خير»( التي تطلقها شركة 10KSAآملتني معلومة تلقيتها من إعالمية من إعالميات مبادرة )

ديسمبر  12الصحية الشاملة بمرض سرطان الثدي في األول من ربيع األول املوافق عبارة عن حملة وطنية للتوعية 

 عبر تجمع نسائي في جامعة األميرة نورة، وتستمر الحملة ملدة عام. 

املعلومة أنه في اململكة أكثر من نصف الحاالت املصابة بسرطان الثدي يتم اكتشافها في مراحل متأخرة، مقارنة بـ 

ملتقدمة، وقد حدث انخفاض في الوفيات املرتبطة به في السنوات األخيرة في الدول املتقدمة بسبب في الدول ا % 20

اتباع الكشف املبكر، وتطوير العالج، وزيادة حمالت التوعية به بمساهمة كافة فعاليات املجتمع. األمر الذي دفع 

اركة العديد من الجهات الحكومية بمعية جامعة نورة إلطالق هذه الحملة واملبادرة بمش« ألف خير»شركة 

واملؤسسات الخاصة في هذه املبادرة من أبرزها )الشئون االجتماعية، والصحة، وزارة التعليم ممثلة بجامعة نورة، 

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، واللجنة األوملبية العربية السعودية، 

بالرياض، وصندوق التنمية البشرية وجهات كثيرة غيرها ليس مجال املقال مجال حصر الغرفة التجارية 

للمساهمين واملبادرين واملشاركين بقدر ما أنه صافرة إنذار ضد أي تأخر أو تهاون من النساء للفحص املبكر 

. كما ويمكنكن الدخول لهذا املوقع )
ً
 وتوعية وتنبيها

ً
//( http://www.10ksa.comواالنضمام لهذه املبادرة فحصا

 @. Join10KSAالذي تم تخصيصه للتوعية بخطورة مرض سرطان الثدي. أو من خالل حسابهم على تويتر 

سرطان الثدي هو عبارة عن نمو الخاليا بشكل غير طبيعي، فتنقسم الخاليا بسرعة أكثر مما تفعله الخاليا 

نتشرة في الثدي، وأحياًنا تنتقل إلى الغدد الليمفاوية أو إلى السليمة، وتتراكم الخاليا غير الطبيعية على شكل ورم م

 من الرجال والنساء، ولكنه عادة أكثر شيوًعا لدى النساء. لهذا 
ً

أجزاء أخرى من الجسم، ويصيب سرطان الثدي كال

أو لون  النوع من السرطان عالمات وأعراض منها: ظهور ورم أو كتلة في الثدي، وجود تغيير في حجم أو شكل الجلد

الثدي، الشعور بوجود نتوء أو سمك في الجلد، وجود تشققات أو احمرار في الجلد ويكون أشبه بقشرة البرتقالة في 

 امللمس، وجود إفرازات دموية من الحلمة، تغيير في شكل الحلمة )مقلوبة أو غائرة(. 

 متى ما سارعت املرأة إلى ال
ً
فحص، وبالتالي سرعة الدخول في برنامج إمكانية الشفاء من سرطان الثدي واردة جدا

عالجي عند اتضاح وجود سرطان ثدي لديها. القصص كثيرة في نساء نجين من هذا املرض ومن ضمن من قرأت عن 

، حيث قالت عن رحلتها مع املرض «موسم املطر»نجاتهن املمثلة التركية دنيز أوغور الشهيرة بعايدة في مسلسل 

طفال، أمومتي منحتني القوة والشجاعة. عندما سمعت خبر مرض ي للمّرة األولى، ارتعشت أنا أم لثالثة أ»والعالج: 

. ثم تخّيلت أبنائي الثالثة، فشعرت بالقوة ومألني التحّدي، وقلت لنفس ي: 
ً
، ولن »للحظة خوفا

ً
لن أخاف املوت أبدا

 عنه قبل إصابتي به، وأعرف أن امرأة تصاب «. أستسلم للسرطان
ً
نساء في العالم، وأنه  8به من بين كنت أقرأ كثيرا

شائع ومنتشر بسرعة مخيفة. اكتشفت مرض ي به صدفة خالل أخذي حّمامي املعتاد، حيث الحظت وجود كتلة 

صغيرة على صدري، فقلقت وقمت بإجراء الفحوص الالزمة التي كشفت مرض ي بسرطان الثدي. ثم أجريت عملية 

 حتى
ً
شفيت منه. وعدت ملمارسة حياتي الطبيعية كامرأة وكممثلة إلى جانب  جراحية واستأصلته، وُعولجت كيميائيا

انتظامي األسبوعي بالعالج الكيميائي، وما زلت لليوم مستمّرة في مواصلة إجراء الفحص الروتيني املبكر بعد سنوات 

ملواجهته مّرة من شفائي، ملعرفتي باحتمال عودته بأشكال أخرى وبمناطق أخرى، لكني لست خائفة منه، ومستعّدة 

http://www.al-jazirah.com/2015/20151216/ar8.htm


 

 
47 

أخرى إن عاد ليهّدد حياتي، فأمومتي جعلتني أهزم سرطان الثدي للمرة األولى، وستجعلني أهزمه مرة ثانية إن عاد، 

ة مراحل حياتهم الحالية 
ّ
 في كاف

ً
ألنني يجب أن أبقى إلى جانب أبنائي الذين يحتاجون إلّي، وسيحتاجونني دائما

 «. واملستقبلية

ر »واألفضل للشفاء منه أجابت دنيز مبتسمة:  وحول وسيلتها األمثل
ّ
نصحني طبيبي في بداية عالجي الكيميائي أال أفك

ر الشفاء، وتمّد جسدي وروحي بطاقة سلبية مدّمرة، وطلب مني أن أفعل 
ّ
باألمور السلبية وأتجاهلها ألنها تؤخ

لسرطان أو أي مرض آخر غيره، والسعادة األشياء التي أحّبها وتسعدني. فالسعادة هي وسيلة تجّنبنا اإلصابة بمرض ا

 هي وسيلة شفائنا منه ومن األمراض األخرى 
ً
 «. أيضا

 حتى خالل عالجي الكيميائي، ألن »وحول التغيير الذي طرأ على شخصيتها بعد الشفاء أجابت دنيز: 
ً
لم أتغّير كثيرا

ة األمراض بما فيها السرطان، ش
ّ
 لكاف

ً
 شافيا

ً
 قبل قضائه علينا. لهذا، الطب املتقّدم أوجد عالجا

ً
رط اكتشافه مبكرا

 «. أنصح كل املقّربين مني والجميع بإجراء الفحص املبكر الروتيني مّرتين في العام

 . KSA10أما أنا فأقول بادري سيدتي باالنضمام ملبادرة 
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 م  2015 ديسمبر 24-هـ  1437ربيع األول  13 الخميس   

 االسرتاتيجيةمدارس جامعة األمرية نورة تدشن خطتها 
وذلك بعرض  األسبوع،هذا  االستراتيجيةمسيرة خطتها  ،نعبد الرحمدشنت مدارس جامعة األميرة نورة بنت 

من أهمية هذه الخطوة في رسم خطوات الخطة على اللجنة االستشارية للمدارس وأخذ املوافقة عليها، حيث تك

طريق واضح لتطوير املدارس واالستفادة القصوى من البرامج املطروحة. وتضم املدارس التي تشرف عليها إدارة 

التي تطبق البرنامج اإلبداعي والذي تم تدريب « الحضانة النموذجية»تابعة لوكالة الجامعة للتطوير والجودة: 

كادرها السعودي الكامل من الحضانات التي تعتبر مرجعا ونموذجا يحتذى به في الحاضنات عليه، وتعد الحضانة ب

 البرنامج اإلبداعي ويعنى بمهارات وقدرات الطالب « الروضة»تطبيقها للبرنامج وكفاءة حاضناتها، 
ً
والتي تطبق أيضا

التي يقعون تحت « نويةاملدرسة االبتدائية واملتوسطة والثا»ويساعد على استخراج الطاقات اإلبداعية لديهم، 

مظلة تطوير لتطبيقها مفهوم مدارس التطوير املنهي التربوي ويشمل املجتمعات املهنية واملدارس املختبرية وهي 

املدارس الحكومية الوحيدة في العالم العربي التي تطبق هذا املفهوم كما أنها املدارس الوحيدة في اململكة التي تخضع 

وتطبق الشراكات املهنية واملجتمعية مع جميع كلياتها وأولها كلية التربية. كما تضم إلشراف كامل من الجامعة 

، «كلية املجتمع«، و«كلية الخدمة االجتماعية«، و«كلية اآلداب«، و«كلية التصاميم والفنون »املدارس كذلك 

كلية «، و«اإلدارة واألعمال كلية«، و«كلية علوم الحاسب واملعلومات«، و«كلية العلوم«، و«كلية اللغات والترجمة«و

«. كلية التمريض«، و«كلية الصيدلة«، و«كلية الطب البشري «، و«كلية طب األسنان«، و«الصحة وعلوم التأهيل

 للجامعة. االستراتيجيةنقطة قوة في الخطة  الفريدة،وتعد املدارس بمبانيها النموذجية وبنيتها التحتية وبرامجها 
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 م  2015 ديسمبر 27-هـ  1437ربيع األول  16 األحد   

السعوديات يشكلن أكرب شريط وردي يف جامعة األمرية نورة ويدخلن 
 موسوعة جينس العاملية

توعية الصحية الشاملة في آالف سيدة سعودية من قطاعات مختلفة أكبر شريط )بشري( لل 8شكلت نحو أكثر من 

ممثلة  نعبد الرحمأقوى بادرة توعوية على مستوى الشرق األوسط، والتي استضافتها جامعة االميرة نورة بنت 

 بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر. 

 وبإشرافأقيمت الحملة بمبادرة من مؤسسة ألف خير وبدعم من العديد من املؤسسات الحكومية والخاصة، 

شر من صاحبة السمو امللكي االميرة ريما بنت بندر بن سلطان في املركز الترفيهي للطالبات في مقر جامعة األميرة مبا

 تاريخ الحملة( من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء. )، نعبد الرحمنورة بنت 

سؤولية االجتماعية التي تتبناها الجامعة لدعم وتأتي استضافة جامعة األميرة نورة لهذه الفعالية ضمن برامج امل

  النسائية.وتعزيز املبادرات التوعوية والتعليمية الهادفة لرفع املستوى الصحي للمجتمع خاصة في األوساط 

مؤسسة حكومية وخاصة وكذلك خيرية إلى خفض نسبة اإلصابة  15وتهدف الحملة التي تأتي بمشاركة أكثر من 

 منه، وأهميةمسببات السرطان وسبل الوقاية  املجتمع، باستعراضوزيادة الوعي لدى  ملكة،املبسرطان الثدي في 

الكشف املبكر عن سرطان الثدي، ودور ذلك في الشفاء التام من املرض، كما سلطت الفعاليات واألجنحة املشاركة 

 املرض.  الضوء على مصابات بمرض سرطان الثدي ومراحل شفائهن للتوعية وكسر حاجز الخوف من

وفي هذا الصدد بينت عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر الدكتورة أمال الهبدان، ان جامعة األميرة نورة 

نجحت بفضل من هللا باستضافة املبادرة التي تبنتها مؤسسة ألف خير بقيادة صاحبة السمو امللكي األميرة ريما، 

ة ومتطوعة من مختلف شرائح املجتمع ، تمكّن من تكوين سيد 8000بحشد أكبر تجمع نسائي وصل إلى أكثر من 

أكبر شريط بشري ، في بادرة مميزة ألكبر حملة توعوية بمرض سرطان الثدي لدى النساء السعوديات ،بعد ارتفاع 

حاالت اإلصابة على املستوى العالمي واملحلي ،رغم ان هناك إجراءات بسيطة تحد من انتشار املرض كالفحص 

 املبكر. 

أكدت عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر أن التوعية الصحية الشاملة بمرض سرطان الثدي تستوجب و 

تضافر كافة الجهود الرسمية واالجتماعية في املجاالت الصحية والتعليمية واإلعالمية، وهو دور تؤمن به الجامعة 

تة إلى أن مبادرة الشريط البشري هي وتسعى جاهدة للمشاركة أو استضافة أي فعالية تحقق هذا الهدف، الف

 إحدى املبادرات املتعددة التي أطلقتها ألف خير كحملة وطنية للتوعية الصحية. 

خير  ألفوتوجه الجامعة شكرها لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي دعمت هذه املبادرة وفي مقدمتهم مبادرة 

من الجهات  االجتماعية، مجموعةالشؤون  الصحة، وزارة رةالتعليم، وزاوعدد من الشركاء الرئيسيين مثل وزارة 

مشيدة بدور السيدات املشاركات في تشكيل الشريط البشري والالتي صممن على  التوعوية،الخيرية والجمعيات 

  واهدافها.الحضور واملشاركة وايصال رسالة الحملة 

الفحص  منها:ن األجنحة التوعوية والتثقيفية هذا وقد تخلل الفعالية التي شهدت حضورا كبيرا، إقامة العديد م

 االستشارات الطبية وتوزيع النشرات التوعوية، وفعاليات أخرى خاصة بالتغذية والصحة.  واملجاني،الذاتي 
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 م  2015 ديسمبر 28-هـ  1437ربيع األول  17 اإلثنين   

 مشاريع متنوعة تقدمها املرأة يف معرض )منتجون(
jazirahonline.com/news/2015/20151228/70545-http://www.al 

 

 

 م  2015 ديسمبر 31-هـ  1437ربيع األول  20 الخميس   

يطلق سلسلة من الدورات التدريبية  «جامعة نورة»سكن الطالبات يف 
عة 8اهلادفة يف 

ّ
 جماالت متنو

مت إدارة التدريب بسكن الطالبات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض سلسلة من الدورات 
ّ
نظ

نها نحو التدريبية الهادفة للطالبات في ثمانية مجاالت مختلفة منها الدينية والثقافية وتطوير الذات، استفادت م

طالبة من مختلف املستويات الدراسية. وتأتي هذه السلسلة من الدورات ضمن أنشطة السكن الجامعي  200

الهادفة إلى تنمية مهارات الطالبات املقيمات في سكن الجامعة، وذلك عن طريق تقديم برامج تدريبية مختلفة 

 تقديم الترفيه املوّجه إلكسابهن املعارف واملهارات، مما يسهم في صقل شخصية الطالبا
ً
 وعلمًيا، وأيضا

ً
ت: مهاريا

 بتوفير أجواء مفيدة ومميزة لهن. 

وتشمل البرامج التدريبية التي تقّدمها إدارة السكن ثمانية مجاالت رئيسية أهمها تصحيح التالوة وحفظ القرآن 

لصعوبات واملشاكل الدراسية الكريم، فنون الحوار، الخط العربي وبرامج متخصصة بتطوير الذات والتغلب على ا

واألسرية، باإلضافة إلى برامج ثقافية متنّوعة ودروس في الفقه والتفسير والعقيدة قدمتها نخبة من عضوات هيئة 

التدريس في الجامعة. وبّينت املشرفة على وحدة التدريب في سكن الطالبات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

تمد على النشاطات الجماعية واملناقشات املتعددة التي تصب في تعزيز قيم االنتماء والهوية أن البرامج التدريبية تع

الوطنية، وصقل شخصية الطالبة وإمدادها باملعلومات في املجاالت الدينية والعلمية واالجتماعية واإلدارية، 

وقدراتها بما يخدم مسيرتها العلمية املساهمة في توعية الطالبة الجامعية بحقوقها وواجباتها، وإبراز إمكاناتها 

والعملية، مشيرة إلى أن البرامج تركز كذلك على رفع كفاءة الطالبة واالرتقاء بمستوى التفكير البحثي من خالل 

 عن شغل وقت فراغ الطالبة بما يعود عليها 
ً
تزويدها بمهارات التفكير والبحث العلمي وتهيئتها لسوق العمل، فضال

 . بالنفع والفائدة
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 م  2015 يناير 1-هـ  1437ربيع األول  21 الجمعة   

 جامعتا األمرية نورة وامللك سعود تبحثان املهنية الطبية.. األحد القادم
بالتعاون مع قسم  نعبد الرحمنورة بنت تنظم كلية الطب البشري ممثلة في قسم التعليم الطبي في جامعة األميرة 

التعليم الطبي في كلية الطب البشري بجامعة امللك سعود الندوة العلمية املشتركة في املهنية الطبية يوم األحد 

 م، ويستمر ملدة يومين في القاعة الرئيسية بمبنى كلية الطب في جامعة امللك سعود. 2016يناير  3القادم 

املنظمة استشارية طب األسرة وصحة املرأة رئيسة قسم التعليم الطبي في كلية الطب بجامعة وقالت رئيسة اللجنة 

األميرة نورة الدكتورة نورة الزامل، أن الندوة سوف تناقش موضوعات تتعلق بأهمية تطبيق املهنية الطبية في 

هج الكليات الصحية معتمدين جميع مجاالت العمل اإلكلينيكي واألكاديمي، وضرورة إدخالها كمقرر في جميع منا

 على نتائج الدراسات العاملية في هذا املجال. 

 موضوعات تطبيق املهنية الطبية في مجال التدريب باملحاكاة، وكيفية تقييم 
ً
وأشارت إلى أن الندوة ستتناول أيضا

 بد من توافره التخريج هذه املهارة للطالب والطالبات واملمارسين الصحيين بوصف املهنية الطبية مهارة أساسية ال

 أطباء متمكنين في املجال الصحي. 

وبينت أن الندوة سيشارك فيها متحدثون عامليون منهم: البروفسور جودي مكيم من جامعة سوان س ي في اململكة 

املتحدة املتخصص في التعليم الطبي وتطوير إستراتيجية التعليم، والدكتورة كوليت فوس ي من جامعة ماكوان في 

 نتن بكندا واستشارية في التعليم باملحاكاة الطبية، باإلضافة إلى متحدثين من داخل اململكة. أدم

ووجهت الدكتورة الزامل الدعوة لجميع العاملين في القطاع الصحي من أطباء وطبيبات وممرضات والتخصصات 

ستفادة من الفعاليات العلمية الطبية األخرى، باإلضافة إلى طالب وطالبات الكليات الصحية لحضور الندوة واال 

 املقدمة فيها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160101/ln15.htm


 

 
52 

 

 م  2015 يناير 2-هـ  1437ربيع األول  22 السبت   

 شراكة أكادميية بني جامعة نورة ومركز التواصل للتوحد
لتربية اتفاقية شراكة أكاديمية بين قسم التربية الخاصة ومركز خطوات وقعت جامعة األميرة نورة ممثلة بكلية ا

التواصل للتوحد وذلك ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى تحقيق الشراكة املجتمعية مع عدد من الجهات 

 واملؤسسات الوطنية املختلفة. 

ي عميدة الكلية والدكتورة عال أبو سكر ومثلت كلية التربية في توقيع االتفاقية كل من الدكتورة أمامه الشنقيط

 رئيسة قسم التربية الخاصة، في حين مثل مركز خطوات التواصل للتوحد األستاذة نجالء الذويب. 

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى تحقيق تعاون مثمر وتبادل للخبرات عن طريق تقديم التدريب املستمر واالستشارات 

م التربية الخاصة ، واستقبال املركز لطالبات التدريب امليداني لتحقيق ثقل لكادر املركز من قبل الخبيرات بقس

بخبراتهن امليدانية املتميزة والربط بين الجانب النظري والعملي إلعدادهن لسوق العمل، باإلضافة إلى التعاون 

نفع على ذوي التوحد وأسرهم والتفاعل الفعال ما بين قسم التربية الخاصة واملركز بما يخدم املبادرات التي تعود بال

 والعاملين في مجال التوحد، كما تهدف الشراكة إلى غرس القيم وسبل التعاون بين كل األطراف. 

من جانبها، عبرت الدكتورة أمامه الشنقيطي عميدة كلية التربية عن امتنانها لعقد هذه الشراكة والتي سيتبعها 

 مماثلة مع املؤسسات االجتماعية. شراكات 

ن املقرر أن تخرج الندوة بتوصيات التي من شأنها االرتقاء بمستوى التخصص ووضع الخطط الالزمة لتطبيقها وم

 للنهوض بالتعليم الطبي في اململكة.
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 م  2015 يناير 5-هـ  1437ربيع األول  25 الثالثاء   

توقيع مذكرة تفاهم بني جامعة األمرية نورة ومركز أحباث مكافحة اجلرمية 
 بالداخلية

أمس « مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة» نعبد الرحموقعت جامعة األميرة نورة بنت 

 قر جامعة األميرة نورة بالرياض. مذكرة تفاهم علمية مع مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، وذلك في م

 لتحقيق األهداف التي يتوخاها كل من: مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية ومركز األبحاث 
ً
وذلك سعيا

الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن واملتمثلة في تعزيز جوانب 

والتعاون من خالل استثمار نتائج الدراسات والبحوث العلمية املقدمة من قبل املختصين في هذا اآلمن االجتماعي 

الجانب للحد من ظاهرة انتشار الجريمة وتجنب مخاطرها على املجتمع، واملساهمة في تقويم واصالح ذوي امليول 

 والجماعة.  اإلجرامية والسلوكيات الشاذة، وتعزيز مفهوم األمن وأهميته في حياة الفرد

وقد أوضحت الدكتورة ساره الخمش ي مديرة مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة في 

 لكون مركز أبحاث مكافحة الجريمة يهدف من خالل الدراسات إلى 
ً
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، بأنه نظرا

شأ عنها السلوك اإلجرامي لدى الفرد، ومن ثم إعداد البرامج تحديد األسباب ومعرفة الظروف والعوامل التي ين

الوقائية وفق األسس املبنية على التعاون العلمي مع مراكز البحوث والدراسات التابعة لجامعة األميرة نورة بنت 

  عبد الرحمن التي تقوم بدورها بتوفير املعلومات واقتراح الحلول ملعالجة املشاكل والظواهر االجتماعية،
ً
وتحقيقا

 لبحث القضايا )األمنية و االجتماعية( من 
ً
 لروح التعاون املشترك تم االتفاق على العمل معا

ً
لهذه األهداف وترسيخا

 
ُ
خالل الدراسات والبحوث واالستشارات العلمية، وتبادل املشورة في املسائل التي تهم الطرفين في هذا الجانب، حيث

ات ذات االهتمام املشترك، ويتعاونا في نسخ وتصوير ما يحتاجه كل طرف مع يتبادل الطرفان املعلومات والبيان

 مراعاة حقوق الخصوصية، وامللكية الفكرية. 

كم يتم تمويل الدراسات واملشاريع البحثية املشتركة باالتفاق بين الطرفين، على أن يتفقا على كيفية االستفادة من 

 املشاريع املمولة من أحد الطرفين. 

ل الطرفان ما يصدر عنهما أو يكونان شركاء في إصداره من مؤلفات ومطبوعات ودوريات مقروءة ومسموعة ويتباد

 ومرئية بشكل دوري ومستمر مع االحتفاظ بحقوق الخصوصية وسرية البيانات. 

 وقد بدأ العمل بهذه املذكرة من تاريخ توقيعها، وأصبحت سارية املفعول ملدة خمس سنوات. 
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 م  2015 يناير 7-هـ  1437ربيع األول  27 ميسالخ   

كلية اجملتمع.. نظرة واقعية.. رؤية »جامعة األمرية نورة تنظم ورشة عمل: 
 «للتطوير

ة املجتمع.. نظرة واقعية.. رؤية نظمت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية وكلية املجتمع ورشة عمل بعنوان: كلي

للتطوير، وذلك على شرف مديرة الجامعة ومشاركة من قيادات الجامعة وعدد من األكاديميات واملتخصصات، 

وشارك في هذه الورشة نخبة من املسؤولين في وزارات العمل والخدمة املدنية وعدد من املختصين والخبراء في 

انت محاور الورشة تتعلق بعرض دراسة تقييمية لكلية املجتمع بالجامعة، الجامعات واملؤسسات األخرى. وقد ك

قدمتها د. حصة العيس ى مستشار وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية. واحتياج سوق العمل لتخصصات الكلية، 

قدمه د. عبداملنعم الشهري وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة. والتصنيف الوظيفي لتخصصات كلية املجتمع 

بالجامعة في وزارة الخدمة املدنية، قدمته أ. نوال القحطاني مديرة القسم النسائي بديوان الخدمة املدنية. كما 

 عرض د. أحمد عبد الوهاب عميد كلية املجتمع بجامعة امللك عبدالعزيز تجربة جامعة امللك عبدالعزيز. 

م في الورشة عدد من األوراق استعرضت في أوالها عميد ّدِ
ُ
ة كلية املجتمع بالجامعة وضع كلية املجتمع الحالي وقد ق

في الجامعة، وتطرق فيها سعادة وكيل وزارة العمل إلى أرقام وإحصاءات عن سوق العمل الخاص وبين حاجة سوق 

العمل الخاص إلى تنوع في التخصصات وجودة املخرجات وأهمية ارتباط املؤسسات األكاديمية بسوق العمل 

 عن نشاطات الوزارة وجهودها، ومنها برنامج اإلحالل ومواكبة تطلعات هذ
ً
ا السوق. كما بين وكيل الوزارة مختصرا

)إحالل الوظائف الوافدة بأخرى محلية(، وريادة األعمال وغيرها، وبين أن بطالة النساء معظمها يمكن عالجه 

مديرة القسم النسائي بوزارة بتطوير مخرجات التعليم والتأهيل وآليات وتنظيمات العمل واالستثمار. وبينت 

أن التصنيف الوظيفي ملخرجات التعليم ال يعني توفر الوظائف في القطاع العام، وأكدت « النسوي »الخدمة املدنية 

أهمية تركيز الجامعات على سوق العمل الخاص وتنمية مخرجاتها بما يتوافق مع تطلعات هذا السوق. وخرج 

رارات والتنظيمات الحالية التي تتعلق بارتباط بدء البرامج التعليمية للجامعات النقاش إلى الحاجة إلى مراجعة الق

بتصنيف الوظائف في الخدمة املدنية، في حين أن سوق العمل الواعد وفي ظل التوجهات االقتصادية الجديدة 

ط بعض برامجها يكمن في القطاع الخاص. وأكد عدد من املشاركين أن جودة مخرجات كلية املجتمع ومالءمة ارتبا

بالشاهدات االحترافية الدولية تعزز سمعة وفائدة مخرجات الكلية ومناسبتها للعمل مباشرة في سوق العمل 

. وأكد مجموعة أخرى أهمية الفصل بين التخصصات األكاديمية في كليات الجامعة 
ً
الخاص وبدخول مغرية جدا

أن تكون كلية تأهيل محترفين للعمل في برامج تخصصية  األخرى ودرجة البكالوريوس عن كلية املجتمع التي ينبغي

مركزة، مع ضرورة البعد عن اقحام برامج الكلية بمقررات عامة أخرى حتى ال تؤثر على مدة البرنامج الزمنية 

وتطيله، وكذلك ال يضعف التركيز على االختصاص الرئيس للبرامج. وال زالت جامعة األميرة نورة تسعى إلى تطوير 

ها في املراحل املختلفة بما يتفق مع التطورات العلمية العاملية واملتطلبات الوطنية، وتسعى لرفع مستوى برامج

الجودة التعليمية وبما يتفق مع حاجة املرأة السعودية في رفع نسبة ومستوى مشاركتها في التنمية الوطنية، وبما 

 حياة كريمة ومساهمة نبيلة في بناء الوطن
ً
  .يكفل لها أيضا
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 م  2015 ديسمبر 18-هـ  1437ربيع األول  7 الجمعة   

 مليون اختبار يف مراكز مراقبة السموم 2.4
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151218/Con20151218814945.htm 

 

 

 م  2015 ديسمبر 23-هـ  1437ربيع األول  12 األربعاء   

 حاضنة ذكية لدعم األعمال النسائية
أطلق مركز دعم وتطوير األعمال في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وألول مرة في اململكة حاضنة اإلعاشة 

لدعم ريادة األعمال النسائية، وتعزيز ثقافة العمل الحر للمرأة السعودية في مجال صناعة الغذاء « قوت»الذكية 

ومشاريع التموين الغذائي بتقنيات جديدة ومبتكرة، للمساهمة في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد املزيد من الفرص 

 الوظيفية لبنات الوطن.

عزيز الفدا املدير التنفيذي للمركز، أهمية إطالق الحاضنة في التعرف على وأكدت الدكتورة علياء بنت عبدال

منتجات غذائية جديدة للسوق السعودي، وابتكار طرق إلعادة صناعة األغذية العاملية بنكهات محلية، وتعزيز 

لذكية، جودة وكفاءة صناعة اإلعاشة الذكية، وإتاحة فرص عمل جديدة للسيدات في مجال األغذية واإلعاشة ا

وتشجيع املواهب الشابة وتنمية املهارات في مجال األغذية واإلعاشة الذكية، وإكساب الطاهيات السعوديات 

 مهارات احترافية جديدة.

تتميز الحاضنة بتقديم خدمات وبرامج احتضان متكاملة بطرق علمية متطورة ومبتكرة لخدمة السيدات »وقالت: 

، «يع ريادية في مجال خدمات اإلعاشة والتموين وإنتاج األغذية من املنزل السعوديات الراغبات في إطالق مشار 

موضحة أن هذه الحاضنة تكتسب أهمية خاصة نظرا لإلقبال الذي تحظى به مشاريع األغذية املنزلية من قبل 

افة يجعل املستهلكين بسبب تغيير األنماط الحياتية للمواطنين، مؤكدة أن النمو املتزايد لقطاع التموين والضي

االستثمار في هذه املشاريع مجاال رحبا لرائدات األعمال السعوديات للتخصص في فنون الطهي وصنع الحلويات على 

 أسس املعرفة املهنية الحديثة.
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 م  2015 ديسمبر 14-هـ  1437ربيع األول  3 اإلثنين   

 بجامعة نورة بالرياض« KSA 10»من خالل مبادرة 
 بالرياض« جينيس»أطول شريط وردي للتوعية بسرطان الثدي يسجل يف 

دخلت متطوعات، يوم أمس األول، بجامعة نورة بنت عبدالرحمن، موسوعة "جينس لألرقام القياسية"، من خالل 

، بتشكيل أطول شريط وردي بشري للتوعية ( التي نظمتها شركة ألف خير بالتعاون مع جمعية بداية10ksaمبادرة )

 10الصحية الشاملة؛ ملواجهة مرض سرطان الثدي، حيث وصل عدد املشاركات في هذا الحدث التوعوي أكثر من 

سيدة شاركن في الشريط وفقا ملعايير معينة حددتها موسوعة جينس، وكان الرقم  8264آالف سيدة، وتم احتساب 

شري توعوي ملواجهة مرض سرطان الثدي كان مسجال باسم املنتدى الوطني القياس ي السابق أطول شريط ب

 سيدة. 6800م من خالل مشاركة ما يزيد على 2012الهندي، والذي حصل عليه في عام 

( وكان من أبرزها فعالية الفحص املبكر عن املرض، والعديد من 10ksaوشارك الحشد النسائي في فعاليات مبادرة )

ية التوعوية للمشاركات في الحدث، ومشاركة األندية الصحية، وبعض الشركات التي تقدم األكل الرياضات الترفيه

الصحي، باإلضافة إلى فعالية بالتبرع لقص الشعر للمشاركات من باب الوقوف مع املصابات باملرض، وشملت 

 ترجمة بلغة الصم. ( عرض فيلم تعريفي للتوعية الصحية بمرض سرطان الثدي، وصاحب الحدث10ksaفعاليات )

( بمشاركة وتفاعل كافة فئات املجتمع من مواطنات ومقيمات وطالبات ومشاهير 10ksaوتميزت فعاليات مبادرة )

وسيدات أعمال وأكاديميات، إضافة إلى مشاركة العديد من زوجات السفراء املوجودين باململكة والبعثات 

 ت الخاصة.سيدة من ذوات االحتياجا 40الدبلوماسية، ومشاركة 

وشاركت العديد من الجهات الحكومية واملؤسسات الخاصة في هذه املبادرة، من أبرزها )الشؤون االجتماعية، 

الصحة، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، اللجنة األوملبية العربية 

البشرية، شركة مايكرو سوفت، الوليد لإلنسانية، والعديد السعودية، الغرفة التجارية بالرياض، صندوق التنمية 

 من املستشفيات الحكومية والخاصة(. 

من جانبها، أكدت األميرة ريما بنت بندر بن سلطان الرئيس التنفيذي لشركة "ألف خير"، أن الفوز بالرقم القياس ي 

(، مشيرة بقولها "أتوجه بالشكر 10ksaلتشكيل أكبر شريط توعوي بشري كان تتويجا لجهود اتفاقية مبادرة )

العميق لكافة املتطوعات والقيادات املجتمعية وكافة الشركاء والرعاة والسفراء على الدعم غير املحدود الذي 

 قدموه إلنجاح املبادرة".

اها وأضافت: "نعد الجميع بأن تكون رايتنا خالل العام املقبل هي الصحة الشاملة لنكمل القصة الجميلة التي بدأن

 (".10ksaفي مشروع حملة مبادرة )
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 م  2015 ديسمبر 21-هـ  1437ربيع األول  10 اإلثنين   

 جامعة نورة حتتفل باليوم العاملي للغة العربية
http://www.alyaum.com/article/4108174 

 
 
 
 م  2015 ديسمبر 30-هـ  1437ربيع األول  19 األربعاء   

 برنامج لتنمية مهارات السعوديات« إنتاج األغذية من املنزل»
على مدى خمسة أيام، البرنامج  نعبد الرحمنظم مركز دعم وتطوير األعمال بجامعة األميرة نورة بنت 

، برعاية معهد صناعة الحياة لالستشارات «إنتاج األغذية من املنزل »نوعه  التدريبي االحترافي األول من

والتدريب، بهدف تنمية مهارات السيدات السعوديات وصقل مواهبهن في مجال صناعة األغذية من املنزل، 

 واكتساب مهارات احترافية جديدة لصناعة األغذية من املنزل.

درجة لحاضنة اإلعاشة الذكية )قوت(، املدربة الدولية ناهد وقدمت البرنامج الذي يأتي ضمن البرامج امل

 من صاحبات املشاريع الصغيرة واملتوسطة واملتخصصات في مجال األغذية من املنزل. 20الحنبلي، بمشاركة 

وتناول البرنامج التدريبي عدة محاور رئيسية تضمنت: التوعية باالشتراطات الصحية والجوانب العلمية 

ية من املنزل، ومناقشة اإلجراءات التأسيسية، والقانونية، والجوانب املالية، والجوانب لتصنيع األغذ

 لالطالعالتسويقية ملشاريع إنتاج األغذية من املنزل، باإلضافة إلى زيارة مصنع شركة الربيع السعودية لألغذية 

 على طرق حفظ وتعليب وإنتاج األغذية.

نتجات الغذائية ذات األصل النباتي أو الحيواني يعد من أفضل طرق وأوضحت املدربة الحنبلي، أن تجفيف امل

 أن أسباب االهتمام بعمليات التجفيف 
ً
الحفظ، التي تستخدم على مدى واسع مقارنة بالطرق األخرى، مبينة

تعود إلى ارتفاع معدالت الرفض الستخدام الكيماويات في حفظ األغذية، ومطالب الحد من استخدام الطاقة 

 فاظ على البيئة.والح

، وألول مرة في اململكة نعبد الرحموكان مركز دعم وتطوير األعمال بجامعة األميرة نورة بنت 
ً
، قد أطلق مؤخرا

، لدعم ريادة األعمال النسائية وتعزيز ثقافة العمل الحر للمرأة السعودية في «قوت»حاضنة اإلعاشة الذكية 

ئي بتقنيات جديدة ومبتكرة، الذي يؤدي بدوره إلى اإلسهام في مجال صناعة الغذاء ومشاريع التموين الغذا

 تنويع مصادر الدخل، وتوفير املزيد من الفرص الوظيفية للسعوديات.

 

http://www.alyaum.com/article/4108174
http://www.alyaum.com/article/4108174
http://www.alyaum.com/article/4109993


 

 
58 

 

 

 م  2015 يناير 1-هـ  1437ربيع األول  21 الجمعة

لكليات الصحيةمبناهج ا« املهنية الطبية»حبث إدراج   
بالتعاون مع كلية  نعبد الرحمتبحث ندوة علمية مشتركة بين كلية الطب البشري في جامعة األميرة نورة بنت 

الطب البشري بجامعة امللك سعود أهمية تطبيق املهنية الطبية في جميع مجاالت العمل اإلكلينيكي 

 واألكاديمي.

قبل في قاعة القاعة الرئيسية بمبنى كلية الطب في جامعة امللك يناير امل 4و 3وتناقش الندوة التي تقام يوم 

سعود ضرورة إدراج املهنية الطبية كمقرر في جميع مناهج الكليات الصحية معتمدين على نتائج الدراسات 

 العاملية في هذا املجال.

ي في كلية الطب وقالت رئيس اللجنة املنظمة استشارية طب األسرة وصحة املرأة رئيسة قسم التعليم الطب

بجامعة األميرة نورة الدكتورة نورة الزامل: إن الندوة ستتناول أيضا موضوعات تطبيق املهنية الطبية في 

مجال التدريب باملحاكاة، وكيفية تقييم هذه املهارة للطالب والطالبات واملمارسين الصحيين بوصف املهنية 

 طباء متمكنين في املجال الصحي.الطبية مهارة أساسية ال بد من توافرها؛ لتخريج أ

وبينت أن الندوة سيشارك فيها متحدثون عامليون منهم: البروفسور جودي مكيم من جامعة سوان س ي في 

التعليم، والدكتورة كوليت فوس ي من  استراتيجيةاململكة املتحدة املتخصص في التعليم الطبي وتطوير 

تعليم باملحاكاة الطبية، باإلضافة إلى متحدثين من داخل جامعة ماكوان في أدمنتن بكندا واستشارية في ال

 اململكة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alyaum.com/article/4110335
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 م  2015 يناير 5-هـ  1437ربيع األول  25 الثالثاء   

اجلامعي عبد اهللجديدة تربز عاملية مستشفى امللك  اسرتاتيجية  
بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن فعالية تعريفية  هللا عبدأقام مستشفى امللك 

نظمها مكتب إدارة االستراتيجية، أعلن خاللها الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة، املدير العام التنفيذي 

وإدارات مسؤولية جميع موظفي  االستراتيجيةللمستشفى عن استراتيجية املستشفى الجديدة، مؤكدا أن 

 املستشفى وليست مسؤولية إدارة واحدة.

وتهدف الرؤية إلى أن يكون املستشفى نموذجا يحتذى للمستشفيات الجامعية الوطنية ويعرف بوصفه 

مجاالت رئيسية وهي: مجال صحة املرأة ومجال صحة اليافعين ومجال  3نموذجا عامليا ومرجعية إقليمية في 

لى تقديم الخدمات الطبية في بيئة آمنة محفزة على الشفاء، ترتكز على نمو الطفل وتطوره. مع التركيز ع

 احتياجات املرض ى وتحسين تجربتهم.

الجامعي"،  زعبد العزيبن  عبد هللاوكانت الفعالية بعنوان: "رحلة استكشاف استراتيجية مستشفى امللك 

أعمال املوظفين اليومية ودورهم في هدفها تعريف منسوبي املستشفى باالستراتيجية الجديدة، وكيفية ربطها ب

 وتوضيح أهمية مؤشرات األداء للوصول ألهداف املنظمة.  تحقيقها،

موظفا وموظفة، واشتملت على عرض يحكي  433وأقيمت الفعالية بالقاعة الرئيسة للمحاضرات بحضور 

 مت
ً
 مبسطا

ً
حدثين عن أهداف قصة بناء استراتيجية املستشفى، ثم قدم كل قائد من قادة املحاور عرضا

 املحاور واملبادرات ومؤشرات األداء، كما تحدثوا عن بعض االنجازات التي حققها كل محور.

في العمل مع اإلدارات العليا لتحديد األهداف  االستراتيجيةوأشاد الدكتور أبو عباة بدور مكتب إدارة 

والوصول إليها، ودوره في ايجاد الفرص  االستراتيجية طويلة األجل وإيجاد املبادرات التي تساعد في تحقيقها

املنشأة. وقال إن مكتب ادارة املشاريع إحدى املبادرات الريادية  تواجهالبديلة والتهديدات املحتملة التي قد 

للمستشفى، التي تعمل إلى جانب مكتب إدارة االستراتيجية منذ بداية التأسيس وتقوم بأدوار تنظيمية 

 شاريع لتحقيق استراتيجية املستشفى.أساسية في إدارة ودعم امل

يذكر أن مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي أحد صروح جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

.
ً
 ويجرى اإلعداد الفتتاحة قريبا
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 م  2015 ديسمبر 19-هـ  1437ربيع األول  8 السبت   

 جامعة األمرية نورة تشارك ألوان السعودية

ألميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة في كلية التصاميم والفنون قسم التصميم الجرافيكي والوسائط تشارك جامعة ا

  .الرقمية في ملتقى ألوان السعودية املقام في املركز الدولي للمعارض واملؤتمرات بالرياض

كتورة بسمة فودة، أن وأفادت األستاذ املشارك بقسم التصميم الجرافيكي بكلية التصاميم و الفنون بالجامعة الد

املشاركة تسهم في دعم أعمال طالبات الجامعة وتشجيعهن على اإلبداع والتميز و إظهار مشاريعهن وتوظيفها ، 

مفيدة أن األعمال املشاركة في امللتقى هي مشاريع طالبات كلية التصاميم والفنون قسم الجرافيك والوسائط 

 يتضمن  120وضحت أن املعرض املقام على مساحة .وأ 2وتصوير  1الرقمية من مادتي ، تصوير 
ً
 مربعا

ً
مترا

مجموعة من األعمال تظهر تقنية اإلضاءة والتصوير ، صور إعالنية ، احادية ، بورتريه ، وصور مفاهيمية و 

في املقرارت. وقد جذب التصميم املميز لجناح الجامعة  املطروحةسريالية ، ومجموعة منوعه من املواضيع العامة 

 .ستوى األعمال املعروضة أنظار زوار امللتقىوم

 

 

 

 م  2015 ديسمبر 30-هـ  1437ربيع األول  19 األربعاء   

 مشاريع نسائية يف معرض "منتجون 3"

-https://www.albiladdaily.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9

-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9

3-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6/ 

 

 

 

 

 

http://www.albiladdaily.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF/
https://www.albiladdaily.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-3/
https://www.albiladdaily.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-3/
https://www.albiladdaily.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-3/
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 م  2015 ديسمبر 13-هـ  1437ربيع األول  2 األحد   

 يف الرياض(« التحرير»صباح احلرف )جيش 
يفترض أن تجتمع اليوم السبت، أكثر من عشرة آالف امرأة من السعوديات وجميع الجنسيات، إلطالق مبادرة 

 .سانية للتوعية الصحية الشاملة مع التركيز على مرض سرطان الثديإن

، ليصبحن النواة األولى للتوعية نعبد الرحمهذا الجيش النسائي يجتمع اليوم في رحاب جامعة األميرة نورة بنت 

 .الصحية الشاملة لدى فئات املجتمع كافة

 أن أكثر من هذه الحملة الناعمة ضد مرض قاٍس عانت منه الكثيرات حول ال
ً
عالم أجدها نبيلة وهادفة، خصوصا

نصف الحاالت املصابة بسرطان الثدي في السعودية يتم اكتشافها في مراحل متأخرة، مقارنة بنسبة عشرين في املئة 

في الدول املتقّدمة، وقد حدث انخفاض في الوفيات املرتبطة به في السنوات األخيرة في الدول املتقّدمة بسبب اتباع 

 .شف املبكر، وتطوير العالج، وزيادة حمالت التوعية به بمساهمة فعاليات املجتمع كافةالك

يجب أن تزداد توعية األسر السعودية واملقيمة بأهمية الكشف املبكر على مرض سرطان الثدي، واألمثل أن تتغير 

 
ً
النساء، الى زيارة املوقع كثير من عادات الوقاية والفحص الدوري لكل أفراد األسرة، وأدعو الجميع، خصوصا

 إلى (//http://www.10ksa.com) اإللكتروني للحملة أعاله
ً
، ومن كانت تحتس ي قهوتها اآلن فعليها التوّجه فورا

 لتحرير النساء من آفة  100جامعة األميرة نورة لعّل الرقم يصل إلى 
ً
 نسائيا

ً
ألف امرأة، وتكون هذه األفواج جيشا

 .وآفة الجهل بأهمية الفحصين املبكر والدوري الجهل بهذا املرض وغيره،

 عن توقيت الحملة لهذا اليوم السبت، كونه يوم انطالق االنتخابات البلدية التي تشهد للمرة األولى 
ً
كنت متحّفظا

حضور املرأة مرشحة وناخبة، وخشيت لوهلة أن تتأثر هذه الحملة التوعوية بانشغال النساء باالنتخابات، ثم 

 ودقة في املواعيد منا نحن أدركت كم ا
ً
لسعوديات حريصات على التفاعل مع الشأن العام، وهّن أكثر تنظيما

 « السائق»الرجال، على رغم أن حركتهن مقّيدة بالصديق العتيد 
ً
شريك الحياة العملية »الذي يصبح أحيانا

 .، إن صّحت املقاربة الساخرة«النهارية

، أننا في عاصمة تموج
ً
 فعاليات  ثم استدركت أيضا

ً
بالعمل على كل األصعدة، وملاليين سكانها وآالف مسؤوليها يوميا

ومناسبات، وأكبر دليل على ذلك أيام العمل الثالثة األخيرة من األسبوع الذي ينتهي اليوم، والتي شهدت ثالثة 

 
ّ
سها خادم الحرمين مؤتمرات سياسية، للمعارضة السورية، ولوزراء خارجية الخليج، ثم القمة الخليجية التي ترأ

الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز، وحفلة جائزة كبرى هي جائزة امللك خالد، ثم منتدى الرياض االقتصادي 

http://www.alhayat.com/Opinion/Mohammed-Al-Yami/12715942
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الذي يعّد األكبر في مجاله في البالد، وربما غير ذلك من الفعاليات واملناسبات التي تدور في عاصمة العز الحبيبة مما 

 .هلم أقرأ عنه أو أحضره أو أتابع

الرياض اليوم، تموج ببنات السعودية وسيداتها في االنتخابات البلدية، وتموج بهّن وبشقيقات وصديقات من 

،  -في غالبيتهن  –مختلف الجنسيات في الحملة الصحية التوعوية، وإذا كّن 
ً
 والتزاما

ً
 وجماال

ً
حن السواد حجابا

ّ
يتوش

 وتوعية
ً
 وتفاعال

ً
 .فهن ينثرن البياض حضورا

 شِف كل مريض برحمتك يا أرحم الراحمينهللا، إ
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 م  2015 ديسمبر 24-هـ  1437ربيع األول  13 الخميس   

 متخصصات: املرأة حتارب العنف بفاعلية... واألمان األسري مسؤولية اجلميع

في الوقت الذي يقلل بعض أفراد املجتمع من دور املرأة في الحماية من العنف واإلرهاب، يؤكد خبراء أنها تشكل خط 

 من كونها تعمل على حماية أطفالها من الفكر املنحرف، إل
ً
ى جانب دورها في مؤسسات الحماية األول، وذلك انطالقا

 .املجتمع املدني وبث الرسائل اإليجابية من خاللها، التي تدعو إلى السالم

، بالتعاون  نعبد الرحموينّوه الخبراء خالل مشاركتهم في الندوة الحقوقية املقامة في جامعة األميرة نورة بنت 
ً
أخيرا

تعزيز دور األسرة في حماية األبناء من العنف »حول  مع الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان برنامج األمان األسري،

، بأن حماية األطفال من العنف مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات املجتمع، إذ ترى املتحدثة األمير «واإلرهاب

، أن األسرة هي أولى املؤسسات املعنية بتأسيس قواعد هذه الحماية، داعية كل أسرة للوعي عبد هللاعادلة بنت 

يتعلق بعالقة الوعي بحماية األسرة ألطفالها من العنف، وعالقة العنف  وفيما»ا. وتضيف خالل مشاركتها: بدوره

األسري بسلوك األطفال وتأثيره على انحرافهم أو انصياعهم لإلرهاب في مرحلة الشباب، فإن وعي الوالدين في الدرجة 

ؤسسات األخرى في املجتمع، لذا على األم واألب عندما األولى يشكل توجه شخصية األطفال قبل مرحلة املدرسة أو امل

يتفقان على تكوين األسرة أن يتحمال مسؤولية تربية األطفال وتوفير البيئة اآلمنة لهم. فيما شددت مديرة جامعة 

الدكتورة هدى العميل، على أهمية تصدي املؤسسات العلمية لقضية حق الطفل في  نعبد الرحماألميرة نورة بنت 

ايته من العنف واإلرهاب من خالل العمل املشترك والدراسات التطبيقية واللقاءات العلمية، معتبرة أن نشر حم

ثقافة حقوق الطفل بين أفراد املجتمع وتسليط الضوء على أهمية دور األسرة في تأمين بيئة داعمة وآمنة ألفرادها 

 مع اتساع حجم اإلرهاب وتع
ً
 وعامليا

ً
 وطنيا

ً
دد أشكاله وتهديده ألمن واستقرار ورفاهية معظم شعوب يشكالن تحديا

العالم. وتصف العميل األسرة بالدرع الواقي والحصن املنيع في مواجهة االنحرافات الفكرية التي تولد العنف 

في ظل االنفتاح املعلوماتي وثوره االتصاالت تراجع دور األسرة التربوي ملصلحة وسائل »واإلرهاب، الفتة إلى أنه 

 ا
ً
إلعالم ووسائل التواصل االجتماعي، مما جعل األطفال والشباب فريسة سهلة ملروجي الفكر املنحرف، ووقودا

 .لحروب يجهلون ماهيتها وأهدافها

وأوضحت الوكيلة املساعدة لرئيس هيئة حقوق اإلنسان الدكتورة وفاء التويجري، أن األنظمة واالتفاقات التي 

 قانون
ً
 لترسيخ قواعد التعامل مع حقوق الطفل وتحديد حاالت انتهاكها، مشيرة إلى أن تحمي الطفل تشكل إطارا

ً
يا

توقيع السعودية على اتفاقات حقوق الطفل جاء بعد درسها لضمان عدم تعارضها مع الشريعة اإلسالمية والهوية 

 .الثقافية للمجتمع السعودي

ا املنيف بما كشفته التقارير بأن املتعرضين للعنف في ونّوهت املدير التنفيذي لبرنامج األمان األسري الدكتورة مه

طفولتهم يمارسونه على أسرتهم واملجتمع، محذرة من تجارب الطفولة السيئة التي تتضمن تعرض الطفل ملمارسات 

العنف األسري بأنواعه النفس ي أو الجسدي أو الجنس ي أو اإلهمال، أو ممارسات التفكك األسري من طالق أو 

راد األسرة أو إدمان أحد أفراد األسرة، أو املشاهدة الفعلية ملمارسات عنف داخل األسرة أو في سجن أحد أف

 .املجتمع املحيط
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ورأت مستشارة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة األميرة نورة الدكتورة عزيزة املانع، أن على املرأة 

جتمع، من خالل تعزيز دورها في رفع وعيها التربوي األسري، االستفادة من الطاقات اإليجابية لتفعيل دورها في امل

وتعزيز دورها في اإلعالم، وكذلك تعزيز دورها في درس أوضاع النساء ذوات التجارب الداعمة للعنف والتحريض 

يز، على اإلرهاب، وتعزيز جهودها في جمعيات املجتمع املدني في الدفاع عن حقوق املرأة وحمايتها من العنف والتمي

مقترحة إنشاء مركز لدراسات الحماية الوقائية من التطرف واإلرهاب لتحقيق الحماية االستباقية للمراهقين 

 .والشباب

وأبانت أستاذ علم النفس املشارك في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة 

ببث مفاهيم مختلفة عما يروجون له من صيانة املرأة ومن دون  الشعالن واقع استغالل التنظيمات اإلرهابية للمرأة

اعتبار ألي نهج شرعي أو أخالقي، مستعرضة تطور تاريخ املرأة السعودية، فيما يؤكد عضو مجلس الشورى الدكتور 

 إلى إمكان اختراق دور األسرة من املدرسة أو غيرها 
ً
من البيئة عيس ى الغيث أن وراء كل إرهاب بيئة محفزة له، مشيرا

عت عليها السعودية موافقة 
ّ
 بأن جميع األنظمة التي وق

ً
املحيطة باألسرة في حال قّصرت األسرة عن دورها، منوها

 بإيجاد ضمانات تفعل األنظمة
ً
 .للشريعة اإلسالمية، مطالبا
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 م  2015 ديسمبر 28-هـ  1437ربيع األول  17 اإلثنين   

 «احملتاجني»وتساعد «.. قانونياً »مبادرة تنشر الوعي « انصر أخاك»
عندما بدأت تلك الطالبة في السنة الثانية من دراسة القانون في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض 

غفت بدراسته، كانت تفكر كيف تقوم بدور ريادي تخدم من خالله مجتمعها
ُ
، قادتها خطاها إلى تخصصها الذي ش

وبعد مراجعتها لواقع املجتمع وجدت أنها بين فئات عدة، إال أن اثنتين منها لفتت نظرها فهناك من يجهل األنظمة 

والقوانين التشريعية، وآخرون يعانون ليس لجهل وإنما للكلفة العالية ملكاتب املحاماة من أجل الترافع عنهم أمام 

القضاء، وعندما بدأت تفكر وبشكل جدي في مبادرة نوعية تبلور في ذهنها الهدف منها، انطلقت إلى خطوتها التالية 

بتحديد الفئة املستهدفة لتطلق املبادرة بادئة بوسائل التواصل االجتماعي، وتكون الوجهة األولى لها بنات جنسها 

 من يعانين من أزمات خانقة في املجال الق
ً
انوني، لتكون البداية بمجهود فردي تحول في وقت الحق إلى عمل وتحديدا

منظم، يشمل ثالث لجان متخصصة. وإذ كانت البداية بطالبة واحدة، فإنها بعد مرور أربعة أشهر فقط تجاوز عدد 

 ومحامية، يمتلكون تصاريح رسمية للترافع أمام الجهات القضائية، و  16املنظمين تحت هذه املبادرة 
ً
ما يصل محاميا

 ومستشارة في القانون يقدمون االستشارات لفريق العمل، و 15إلى 
ً
عضو هيئة تدريس من الجامعات  17مستشارا

 ومحامية تحت التدريب، واثنين من مكاتب املحاماة تعمل معهم من دون مقابل، لتكون  29السعودية، و
ً
محاميا

 .قضية 26رة قانونية، والسعي في استشا 65ثمرات تلك الفترة الوجيزة للفريق الناش ئ تقديم 

أوضحت صاحبة املبادرة الطالبة الشيماء الظاهري أنها تهدف من إطالقها لهذه املبادرة إلى مساعدة املظلومين، 

ممن يصعب عليهم تحمل التكاليف املادية الباهظة لالستشارات القانونية، أو الترافع أمام القضاء، مضيفة: 

، كما نسعى من نسعى من خالل هذه املبادر »
ً
ة إلى أن نكف أذى الظالم عن الفئات املستفيدة من املبادرة خصيصا

 القانوني
ً
 .«خاللها إلى تأصيل مفهوم العمل التطوعي وخصوصا

دت أن دور هذه املبادرة ال يقتصر على املمارسة املهنية، إذ يتجاوزها إلى تدريب طالب وطالبات القانون، 
ّ
وأك

شارات، وإعداد ملفات القضايا قبل عرضها على املحامي، فيعايشون الجانب العملي، وهم بإشرافهم على سير االست

تحويل هذه الفكرة إلى منظمة كبرى »، الفتة إلى أن من أهم األهداف التي تسعى إليها «اليزالون في طور الدراسة

عنى بهذا الشأن
ُ
 من عدد«. مستقلة ت

ً
 وترحيبا

ً
  وأفادت بأن املبادرة القت تفاعال

ً
كبير من فئات املجتمع، إذ إن كثيرا

من مكاتب املحاماة فتحت أبوابها لخدمة فريق العمل، وليتمكنوا من القيام بدورهم على أكمل وجه، والحال ذاته 

 من أعضاء 
ً
ينطبق على عدد من الجامعات التي رحبت باملبادرة وتكفلت بحمالتها التثقيفية والتوعوية، كما أن عددا

 .في الجامعات بادروا لإلشراف على سير أعمال املبادرةهيئة التدريس 
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 م  2015 ديسمبر 12-هـ  1437ربيع األول  1 السيت   

 

 إىل معشر النساء
ك وجب الحفاظ عليها، وعلى صحتها ألنه كما يقال إن املرأة هي نصف املجتمع، وهي التي تلد النصف اآلخر، لذل

لتحقيق صحة املجتمع. ومن هذا املنطلق قامت شركة ألف خير االجتماعية، التي ترأسها األميرة ريما بنت بندر، 

، وهي حملة وطنية للتوعية بمرض سرطان الثدي، بمشاركة جهات حكومية، وخاصة، 
ً
بمبادرة رائعة جدا

 منها بأن ا
ً
ل نصف الحل، ونصف العالج، إن لم يكن أكثر.الحملة ستنطلق يوم ومؤسسات إنسانية، إيمانا ِ

ّ
لوعي يشك

السبت من خالل تجمع نسائي، يهدف إلى استقطاب عشرة آالف سيدة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، 

ركم بأن من أهم عالمات املجتمعات الصحية السليمة: الحمالت التوعوية، التي يجب ع ِ
ّ
لى كل فرد وهنا أود أن أذك

 يحبه، أو على األقل يعرفه
ً
 تعني شخصا

ً
 منها حتى لو لم تكن تعنيه، فهي حتما

ً
 .في املجتمع أن يكون جزءا

اسمحوا لي أن أستعرض معكم بعض املعلومات املهمة حول هذا املرض: سرطان الثدي، هو عبارة عن نمو خاليا 

م قد ينتقل إلى أي جزء في الجسم، يصيب سرطان بشكل غير طبيعي، وانقسامها بسرعة، وتراكمها على شكل ور 

 من املعلومات حول أعراضه، وطرق 
ً
الثدي كال الجنسين، لكنه شائع أكثر عند النساء. موقع الشركة يحوي كثيرا

 إلى اآلن، والعامل الوراثي موجود بنسبة 
ً
الفحص الذاتي والوقاية منه، أما أسبابه العضوية فليست مؤكدة تماما

منة، أو تعرضت إلشعاعات، كلما زادت احتمالية %10إلى  5% ، وكلما تقدمت السيدة بالعمر، أو أصيبت بالس 

إصابتها باملرض، حمى هللا معشر النساء. املحزن في األمر هو أن أكثر من نصف الحاالت املصابة به لدينا تم 

 أن عدد ا
ً
لوفيات املرتبط باملرض انخفض في اكتشافها في مرحلة متقدمة ما يقلل من نسبة الشفاء التام، علما

الدول املتقدمة، وُيعزى ذلك إلى الحمالت الوقائية، والكشف املبكر، لذا أرجو من كل َمْن يقرأ هذه املقالة أن 

لع على موقع الشركة
َّ
رها إلى غيره، وأن يط   .ملزيد من املعلومات www.10ksa.com :يمّرِ

 لنا، ونشركم له
ع
شكرون عليه، ودمتم بصحةقراءتكم هذه املقالة هدف

ُ
 .ا واجب توعوي ت
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 م  2015 ديسمبر 13-هـ  1437ربيع األول  2 األحد 

 

 آالف حماربة للسرطان 10بـ « جينس»تدخل « جامعة نورة
، التي «ألف خير»موسوعة األرقام القياسية )جينس( بمبادرة  سجلت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اسمها في

آالف سيدة سعودية من مختلف مناطق اململكة، ملحاربة سرطان الثدي، عبر تشكيل شعار  10شهدت تعاون 

الشريط الوردي النسائي في املركز الرياض ي الترفيهي للطالبات في مقر الجامعة. وقالت عميدة عمادة خدمة املجتمع 

عليم املستمر في الجامعة الدكتورة آمال الهبدان إن البرنامج يأتي ضمن املبادرات االجتماعية التي تبنتها والت

التي تشارك فيها وزارات الصحة والتعليم والشؤون االجتماعية، باإلضافة إلى  (KSA 10) الجامعة، وتهدف الحملة

تسعى هذه »بسرطان الثدي في اململكة. وأضافت  عديد من الجمعيات والجهات التوعوية إلى خفض نسبة اإلصابة

القطاعات إلى تحقيق أهداف الفعالية، في زيادة الوعي الصحي لدى املجتمع من خالل الفعاليات املصاحبة 

باستعراض مسببات السرطان، وسبل الوقاية منه، وأهمية الكشف املبكر عن سرطان الثدي، ودور ذلك في 

طت الهبدان الضوء على سعوديات وصلن لبر األمان بعد إصابتهن بالسرطان، وسل«. الشفاء التام من املرض

ويتخلل «. املصابات روين تجاربهن الشخصية ومراحل املرض والشفاء لتوعية وكسر حاجز الخوف منه»وقالت: 

التوعوية الفعاليات أركان توعوية وتثقيفية منها ركن الفحص الذاتي، وركن االستشارات الطبية، وتوزيع النشرات 

 .وقياس الوزن والضغط والسكري 
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 م  2015 ديسمبر 15-هـ  1437ربيع األول  4 الثالثاء   

 خمتصون يدعون إىل تأسيس هيئة تنسيق لشؤون الطفولة
)تعزيز دور األسرة في حماية األبناء من العنف واإلرهاب(، التي اختتمت أمس، ندوة حقوق الطفل تحت عنوان 

ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالشراكة مع  نعبد الرحمنظمتها جامعة األميرة نورة بنت 

قوق الطفل وخرجت الندوة بعدة توصيات منها حماية ح .هيئة حقوق اإلنسان وبالتعاون مع برنامج األمان األسري 

في اململكة وفق ضوابط مبادئ الشريعة اإلسالمية، وتكثيف الجهود والتنسيق بين املؤسسات الحكومية واألهلية 

إلنفاذ االتفاقيات الدولية واألنظمة الوطنية الخاصة بحقوق الطفل، وتأسيس هيئة وطنية أو مجلس يعمل كمظلة 

عنية بشؤون الطفولة، وتمكين املرأة وتعزيز قدرتها في جعلها تنسيقية جامعة للقطاعات الحكومية واملجتمعية امل

 في حماية املجتمع من العنف واإلرهاب من خالل التشريعات الحامية للمرأة وبرامج التثقيف 
ً
 فاعال

ً
شريكا

تثقيف والتدريب، ورعاية أبناء وأسر املتورطين في اإلرهاب وتقديم الدعم النفس ي واالجتماعي والبرامج املكثفة في ال

 .الفكري والتربوي لحماية أبنائهم من العنف واإلرهاب
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 م  2015 ديسمبر 16-هـ  1437ربيع األول  5 األربعاء   

مة إىل امل«: الصحة
َّ
 رضىرفع كفاءة اإلنفاق ضروري لتحسني اخلدمات املقد

، سيسهم في تحسين مستوى الخدمة املقدمة 
ً
 كبيرا

ً
أكد نائب وزير الصحة حمد الضويلع، أن الوزارة تعيش حراكا

 إلى أهمية رفع كفاءة اإلنفاق في ظل التحديات 
ً
إلى املريض، وتحقيق رضا املستفيدين من خدمات الوزارة، الفتا

 .نيات الحديثة في تحسين األداء، وضبط املصروفات في الوزارةالراهنة، مع ضرورة تحقيق االستفادة املثلى من التق

، «إعادة تصنيف امليزانية وفق دليل اإلحصاءات املالية الحكومية»وشدد الضويلع، خالل رعايته أمس ورشة عمل 

مة بالتعاون مع 
َّ
من جانبه،  ، على أهمية عقد لقاءات دورية لتقييم اإلجراءات املتخذة في هذا اإلطار.«املالية»املنظ

ن املستشار االقتصادي املشرف على إحصاءات مالية الحكومة علي آل حصوصة، أن إجراء املراجعة الشاملة  بيَّ

للميزانية، وتقسيماتها، جاء بهدف جعلها أكثر تلبية ملتطلبات الشفافية الالزمة للتحليل السليم، والدقيق لسياسة 

ضع الخطط، واتخاذ القرارات املناسبة. وأوضح أنه تم تصنيف بنود مالية الحكومة، ومساندة مسؤولي الدولة في و 

 من الوضوح على مستوى اإليرادات واملصروفات والتمويالت، إضافة إلى أنه تم 
ً
امليزانية بطريقة تضمن مزيدا

قية. صياغتها في إطار يسمح بتطبيق أفضل القواعد املحاسبية، وتوفير معلومات وبيانات أكثر شمولية ودقة وموثو 

 للتصنيف االقتصادي الوارد في دليل تصنيف 
ً
يذكر أن وزارة املالية قامت بإعادة تصنيف امليزانية العامة وفقا

. وأفاد أن التصنيف الجديد يتيح إعداد، وعرض امليزانية العامة في إطار شامل 2001إحصاءات مالية الحكومة 

الية واملستقبلية للميزانية على توازنات االقتصاد الكلي، متوسط املدى للسياسات االقتصادية، وتقييم اآلثار الح

وعلى مستوى النمو، ودراسة استمرارية املالية العامة، والتعرف على مخاطرها املحتملة للحد من مدى تأثيرها على 

 للحملة الوطنية «ksa10» االقتصاد واملجتمع. من جهة أخرى، شاركت وكالة الوزارة للصحة العامة في مبادرة

 مع شركة 
ً
 استراتيجيا

ً
في هذه املبادرة، التي انطلقت في جامعة « ألف خير»للتوعية بسرطان الثدي بصفتها شريكا

ل «. ألف خير»األميرة نورة بنت عبدالرحمن تحت رعاية األميرة ريما بنت بندر بن سلطان، الرئيس املؤسس لـ  وستفّعِ

توعية، والكشف املبكر عن صحة املرأة، مع التركيز على سرطان الوزارة حملة وطنية تستمر ملدة عام، تهدف إلى ال

الثدي عبر تجمع نسائي لتشكيل شريط وردي بشري، يرمز إلى أهمية التوعية ملواجهة سرطان الثدي. وحرصت 

الحملة على االستفادة من هذا التجمع والحشد الكبير لرفع الوعي لدى السيدات من جميع األعمار بكل ما يتعلق 

مراض املزمنة من عوامل الخطورة، وكيفية تجنبها، وأهمية الكشف املبكر، إضافة إلى توفير فحوصات الكشف باأل 

ألف امرأة، وتم تسجيل الرقم القياس ي في  13املبكر عن بعض هذه األمراض. يذكر أنه شارك في املبادرة ما يزيد عن 

 .سيدة 8246ِقبل موسوعة جينيس لهذا العام، حيث تم تشكيل الشريط البشري من 
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 م  2015 ديسمبر 17-هـ  1437ربيع األول  6 الخميس   

 «جينيس»مؤسسة الوليد لإلنسانية تدعم أكرب شريط وردي بشري يدخل 
ملوسوعة جينيس، وشاركن في تكوين أكبر شريط  آالف امرأة في تحطيم الرقم القياس ي العالمي 10نجحت أكثر من 

، وذلك بدعم من مؤسسة الوليد لإلنسانية، التي يرأس مجلس 
ً
وردي بشري بجامعة األميرة نورة في الرياض أخيرا

 .10KSAأمنائها األمير الوليد بن طالل بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة اململكة القابضة وبالشراكة مع مع 

سة الوليد من وراء هذا الدعم إلى نشر الوعي والتركيز على الصحة الشاملة وتسليط الضوء على وتهدف مؤس

أحدث سبل الوقاية من سرطان الثدي. وقالت األميرة ملياء بنت ماجد بن سعود بن عبد العزيز مدير العالقات 

ؤسسة، وكانت هذه املبادرة خطوة في تمكين املرأة من أهم أهداف امل»العامة واإلعالم ملؤسسة الوليد لإلنسانية إن 

مسيرة مساهمتنا لنشر الوعي عن أهمية الصحة العامة ومساعدة النساء السعوديات في معرفة أحدث سبل 

الوقاية، للسيطرة على مرض سرطان الثدي، وذلك من خالل الكشف املبكر لتحقيق نسبة أعلى من املتعافيات من 

ملكة العربية السعودية تتميز بتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية وتقدم وعلى الرغم من أن امل«. املرض ذاته

برامج حكومية صحية مضمونة للمواطنين السعوديين. إال أن اململكة تعتبر من البلدان التي تكثر فيها الوفيات 

عية وإدراك الناتجة عن أمراض يمكن السيطرة عليها، ومثال على ذلك سرطان الثدي، الذي انتشر بسبب قلة التو 

وسائل العالج املتوفرة، وكيفية الحماية من هذا املرض. ويكمن الهدف من هذه الشراكة في رفع درجة الوعي بالنسبة 

الواجهة لحركة عاملية لنظام  10KSAللصحة العامة، وتوعية الفرد التخاذ قرارات سليمة تجاه صحته. وتعتبر 

املرض، وذلك ما يعكس واحدة من أهم نقاط تركيز مؤسسة الوليد صحي، ينتقل من إدارة األزمة إلى الوقاية من 

 على صحة 
ً
 من خالل توفير معلومات تنعكس إيجابيا

ً
لإلنسانية، وهي تمكين املرأة عن طريق توعيتها وتثقيفها صحيا

 باململكة العربية السعودية. تعمل مؤسسة 
ً
 على إطالق امل 35منذ « الوليد لإلنسانية»األسرة عامة

َ
شاريع عاما

دول حول العالم، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس. كما تتعاون املؤسسة مع  104ودعمها في أكثر من 

مجموعة كبيرة من املؤسسات التعليمية والحكومية والخيرية من أجل محاربة الفقر وتمكين املرأة والشباب، إضافة 

 .اء جسور التفاهم بين الثقافات من خالل التوعية والتعليمإلى تنمية املجتمعات ومد يد العون عند الكوارث وبن
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 م  2015 يناير 1-هـ  1437ربيع األول  21 الجمعة

 جامعتا األمرية نورة وامللك سعود تبحثان املهنية الطبية
بالتعاون مع قسم  نعبد الرحمثلة في قسم التعليم الطبي في جامعة األميرة نوره بنت تنظم كلية الطب البشري مم

 4و 3التعليم الطبي في كلية الطب البشري بجامعة امللك سعود، الندوة العلمية املشتركة في املهنية الطبية يومي 

لت رئيسة اللجنة املنظمة استشارية املقبلين في القاعة الرئيسة بمبنى كلية الطب في جامعة امللك سعود. وقا يناير

طب األسرة وصحة املرأة رئيسة قسم التعليم الطبي في كلية الطب بجامعة األميرة نورة الدكتورة نورة الزامل، إن 

الندوة سوف تناقش مواضيع تتعلق بأهمية تطبيق املهنية الطبية في جميع مجاالت العمل اإلكلينيكي واألكاديمي، 

 على نتائج الدراسات العاملية في هذا املجالوضرورة إدخالها كم
ً
 .قرر في جميع مناهج الكليات الصحية اعتمادا

 مواضيع تطبيق املهنية الطبية في مجال التدريب باملحاكاة، وكيفية تقييم هذه 
ً
وأشارت إلى أن الندوة ستتناول أيضا

مهارة أساسية ال بد من توافرها لتخريج أطباء املهارة للطالب والطالبات واملمارسين الصحيين بوصف املهنية الطبية 

نت أن الندوة سيشارك فيها متحدثون عامليون منهم: البروفسور جودي مكيم من  متمكنين في املجال الصحي. وبيَّ

جامعة سوان س ي في اململكة املتحدة املتخصص في التعليم الطبي وتطوير استراتيجية التعليم، والدكتورة كوليت 

ة ماكوان في أدمنتن بكندا واستشارية التعليم باملحاكاة الطبية، باإلضافة إلى متحدثين من داخل فوس ي من جامع

هت الدكتورة الزامل الدعوة لجميع العاملين في القطاع الصحي من أطباء وطبيبات وممرضات  اململكة. ووجَّ

ور الندوة واالستفادة من والتخصصات الطبية األخرى، باإلضافة إلى طالب وطالبات الكليات الصحية، لحض

 .الفعاليات العلمية املقدمة فيها
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 م  2015 يناير 5-هـ  1437ربيع األول  25 الثالثاء   

التواصل »خمتصون يوصون بربامج علمية أمنية للحد من سلبيات 
 «االجتماعي

أوص ى مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، بوضع برامج علمية أمنية متكاملة، للحد من االستخدامات 

السلبية لوسائل التواصل االجتماعي، وذلك عقب ورشة العمل التي عقدها، ملناقشة نتائج وتوصيات دراسة 

قي(، التي يباشرها فريق عمل مشترك من إمارتي بعنوان )وسائل التواصل االجتماعي ما لها وما عليها وأثرها األخال

الرياض وعسير، باإلضافة إلى املركز. وافتتح الورشة مدير إدارة الدراسات والبحوث باملركز الدكتور ماجد الرويبخ، 

رعاية »بحضور ومشاركة عديد من القطاعات املعنية بموضوع الورشة، ممثلة في وزارتي الثقافة واإلعالم والتعليم، 

، «العلوم والتقنية»، «الحوار الوطني»هيئة االتصاالت، الجامعة اإللكترونية، جامعة األميرة نورة، « شبابال

املديرية العامة للمباحث، األمن العام، كلية امللك فهد األمنية، مركز املعلومات الوطني، شرطتي القصيم والرياض، 

ة والباحثين، ومديرو اإلدارات باملركز، حيث خرجت الورشة وإمارة عسير(. كما شارك في الورشة العديد من األساتذ

 .بعديد من التوصيات العلمية، التي يؤمل أن تسهم في مكافحة مثل هذه السلبيات
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 م  2015 ديسمبر 14-هـ  1437ربيع األول  3 اإلثنين   

 آالف سيدة يشكلن شعار مكافحة سرطان الثدي 8
امرأة على أرض املركز الرياض ي الترفيهي للطالبات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض،  8264سجلت 

الذي يمثل شعار "مكافحة الرقم القياس ي في موسوعة "جينيس" لألرقام القياسية في تشكيل الشريط الوردي 

سرطان الثدي" في أكبر نشاط نسائي توعوي نظمته شركة "ألف خير" بالتعاون مع الجامعة ممثلة بعمادة خدمة 

  املجتمع والتعليم املستمر.

وأسهم النشاط النسائي التوعوي الذي أقيم أمس في رفع مستوى الوعي الصحي العام، والتركيز على سرطان الثدي 

ورفع الروح املعنوية لدى املصابات به وسبل الوقاية منه، والدعوة للكشف املبكر واالهتمام بجميع ومكافحته 

  الجوانب الصحية والرياضية للمرأة كافة.

جهة  30وحضر الفعالية عدد من األكاديميات واملهتمات بالعمل االجتماعي، فيما شاركت ضمن الفعالية أكثر من 

 مهتمة.
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 م  2015 ديسمبر 18-هـ  1437ربيع األول  7 معةالج   

 مليون اختبار للسموم خالل عام 2.3

سموم والكيمياء أكد وكيل وزارة الصحة للمختبرات وبنوك الدم، الدكتور إبراهيم العمر، أن مراكز مراقبة ال

  اختبارا في مختبراتها. 780ألفا و 361الطبية الشرعية أجرت العام املاض ي مليونين و

جاء ذلك، خالل افتتاحه الدورة التدريبية وورشة العمل الثانية بعنوان "التوجهات الجديدة في التعامل مع حاالت 

الكيمياء الطبية الشرعية، بالتعاون مدينة امللك سعود التسمم"، التي نظمتها اإلدارة العامة ملراكز مراقبة السموم و 

 الطبية، وتستمر ثالثة أيام، وذلك في مدينة امللك سعود الطبية بالرياض.

  خدمات عالجية

أضاف الدكتور العمر أن اإلدارة العامة ملراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية قامت بتفعيل كثير من 

همة، منها خدمة تلقي االتصاالت الهاتفية واالستشارات الطارئة لحاالت التسمم على مدار الخدمات العالجية امل

"، إذ 8004428800" والرقم املجاني الخاص بمراكز مراقبة السموم "937الساعة، واملرتبطة برقم مركز الطوارئ "

صيادلة في اإلدارة العامة ملراكز يتم اإلشراف على االتصال من املختصين في مجال السموم اإلكلينيكية من أطباء و 

مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية، ومراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية لتشمل الخدمة 

  جميع أنحاء اململكة. 

  الطواقم الطبية 

نا بأهمية هذا املجال قال الدكتور العمر، إن هذا املحفل العلمي الذي تقيمه الوكالة للمرة الثانية يأتي إيمانا م

ومتابعة مستجداته وكيفية التعامل مع الحاالت الطارئة، عبر االهتمام بالعنصر البشري من أطباء ومختصين، 

وذلك نظرا للحاجة امللحة إلى تطوير وتدريب مختلف الطواقم الطبية باختالف تخصصاتها وفي كل القطاعات 

اء الطوارئ والخدمات اإلسعافية في التعامل مع حاالت التسمم، الصحية، والعمل على رفع مستوى الجاهزية ألطب

األمر الذي سيقلل املضاعفات والوفيات الناجمة عن التسمم. وفيما يتعلق بمجال التدريب، أوضح أنه تم البدء 

ذلك بتدريب طلبة الجامعات في برنامج السموم اإلكلينيكية، وهو أول برنامج تدريبي في هذا التخصص باململكة، و 

لتعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعات التعليمية والخدمية، إذ تم االنتهاء من تدريب الدفعة الثانية من طالبات 

كلية الصيدلة "تخصص صيدلي دكتور"، ملرحلة البكالوريوس واملاجستير في جامعة األميرة نورة على هذا البرنامج، 

لبعض الجامعات الحكومية واألهلية، مشيرا إلى أن البرنامج كما يتم تدريب مجموعة أخرى من الطالب والطالبات 

 التدريبي يشمل محاضرات نظرية في علم السموم، وكذلك التدريب العملي، إذ يتم استخدام جهاز املحاكاة. 

 خطط مستقبلية

لخدمة أشار إلى أن الخطط املستقبلية تشمل إنشاء املركز الوطني ملعلومات األدوية والسموم، والتوسع في ا

التحليلية لتشمل الكشف عن املنشطات الرياضية، والسموم البيئية واملهنية، إضافة إلى افتتاح كثير من مراكز 

مراقبة السموم في بعض املناطق واملحافظات، وتبني إعداد واعتماد البورد السعودي في مجال السموم، وإنشاء 

 تحكم عن بعد لالستشارات الطبية التخصصية.املعامل االفتراضية ملعايرة األدوية العالجية ذات ال
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 م  2015 ديسمبر 15-هـ  1437ربيع األول  4 الثالثاء   

  «شؤون الطفولة»دوة يف الرياض توصي بتأسيس هيئة وطنية لـن
 

ألبناء من العنف واإلرهاب التي أقامتها جامعة األميرة نورة بعنوان دور األسرة في حماية ا»أوصت ندوة حقوق الطفل 

مؤخرا برعاية من حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود بالشراكة مع 

ة هيئة حقوق اإلنسان وبرنامج األمان األسري على التأكيد على حماية حقوق الطفل في اململكة العربية السعودي

  وفق ضوابط مبادئ الشريعة اإلسالمية. 

كما دعت إلى تكثيف الجهود والتنسيق بين املؤسسات الحكومية واألهلية إلنفاذ االتفاقيات الدولية واألنظمة 

الوطنية الخاصة بحقوق الطفل وتأسيس هيئة وطنية أو مجلس أعلى يعمل بوصفه مظلة تنسيقية جامعة 

املعنية بشؤون الطفولة. وأوصت أيضا بنشر الوعي بأبرز املرتكزات التربوية للقطاعات الحكومية واملجتمعية 

للتنشئة األسرية التي تقود إلى العنف واإلرهاب بالتنسيق مع اإلعالم واملؤسسات الحكومية ومؤسسات املجتمع 

 في حماية املجتمع من املدني التي تقدم برامج في تثقيف األسرة وتمكين املرأة وتعزيز قدرتها في جعلها شريكا فاعال

العنف واإلرهاب من خالل التشريعات الحامية للمرأة وبرامج التثقيف والتأهيل والتدريب لجميع الفئات 

 االجتماعية.

كما أوصت الندوة برعاية أبناء وأسر املتورطين في اإلرهاب وتقديم الدعم النفس ي واالجتماعي والبرامج املكثفة في 

ي لحماية أبنائهم من العنف واإلرهاب، وتوعية املجتمع واألسرة على وجه الخصوص التثقيف الفكري والتربو 

وتثقيفها بوسائل حماية األبناء من االستغالل واالختطاف والزج بهم في مواطن العنف والحروب. وبذل املزيد من 

امج توعية األسر وتثقيفها الجهود في الوقاية من األمراض املزمنة والسلوكات الخطرة املرتبطة بالعنف من خالل بر 

باآلثار السلبية للعنف والتفكك األسري، وأن يستفيد صانعو القرار من الدراسات العلمية عن واقع العنف ضد 

الطفل في اململكة لبناء رؤية مستبصرة وواقعية للتعامل مع ظاهرة العنف واإلرهاب. وإصدار التشريعات الداعمة 

لآلباء واألمهات إليجاد بيئة مستقرة وآمنة وحامية للطفل من العنف واإلرهاب، العتماد برامج التثقيف الوالدي 

ونشر الوعي من خالل اإلعالم واملؤسسات الحكومية واألهلية بمخاطر األلعاب اإللكترونية ووسائل التواصل 

جتها فور االجتماعي، وتثقيف األهل في كيفية ضبط استخدام األطفال لها والتنبوء بخطورتها وكيفية معال

 اكتشافها.
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 م  2015 ديسمبر 16-هـ  1437ربيع األول  5 األربعاء   

 «سرطان الثدي»سيدة للتوعية بـ 8246شريط بشري من 
( للحملة الوطنية للتوعية عن سرطان الثدي، والتي ksa10شاركت وزارة الصحة وشركة )ألف خير( في مبادرة )

عة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، تحت رعاية صاحبة السمو امللكي األميرة ريما بنت بندر بن انطلقت في جام

  سلطان، الرئيس املؤسس لـ)ألف خير(.

ألف امرأة، وتم تسجيل الرقم القياس ي في موسوعة جينيس لهذا العام، حيث تم  13وشارك في املبادرة ما يزيد على 

  سيدة. 8246تشكيل الشريط البشري من 

وستفعل الوزارة حملة وطنية تستمر ملدة عام، تهدف إلى التوعية والكشف املبكر عن صحة املرأة، مع التركيز على 

  سرطان الثدي، عبر تجمع نسائي لتشكيل شريط وردي بشري يرمز ألهمية التوعية ملواجهة سرطان الثدي.

الوعي لدى السيدات من جميع األعمار عن  وحرصت الحملة على االستفادة من هذا التجمع والحشد الكبير لرفع

كل ما يتعلق باألمراض املزمنة من عوامل الخطورة وكيفية تجنبها وأهمية الكشف املبكر، إضافة إلى توفير 

  فحوصات الكشف املبكر عن بعض هذه األمراض.

ت باإلضافة وقدمت وزارة الصحة خدمات دعم عبر فريق طبي كامل ومدرب )مثقفات صحيات، ممرضات، طبيبا

إلى متطوعات(، ومن خالل تزويد جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بأجهزة للكشف املبكر عن )مرض السكري، 

هشاشة العظام زيادة الوزن والسمنة، ارتفاع ضغط الدم(. وبعيادتين للكشف املبكر عن سرطان الثدي 

ما يقارب ألف سيدة من خالل الفعالية، علًما أن  سيدة وتثقيف 150باملاموغرام، إضافة إلى الكشف عما يزيد على 

العيادة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تستمر ملدة شهر، وتنتقل بعد ذلك إلى موقع آخر وذلك على مدار 

 العام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-madina.com/node/648838/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-8246-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF%D9%8A%C2%BB.html


 

 
77 

 

 م  2015 ديسمبر 19-هـ  1437ربيع األول  8 السبت   

 سعودية 8.264بتطوع « غينيس»تدخل « الوليد»
بدعم من مؤسسة الوليد لإلنسانية والذي يرأس مجلس أمنائها صاحب السمو امللكي األمير الوليد بن طالل بن 

لنشر الوعي والتركيز على  10KSAعبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة اململكة القابضة وبالشراكة مع 

آالف امرأة، وتم  10الشاملة وتسليط الضوء على أحدث سبل الوقاية من سرطان الثدي، اجتمع أكثر من الصحة 

امرأة لتكوين أكبر شريط وردي بشري بجامعة  8.264تحطيم الرقم القياس ي العالمي ملوسوعة غينيس بمشاركة 

  هـ.1437ربيع األول  1م، 2015ديسمبر 12األميرة نورة بالرياض يوم السبت املوافق 

صرحت صاحبة السمو امللكي األميرة ملياء بنت ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود مدير العالقات العامة 

تمكين املرأة من أهم أهداف املؤسسة وكانت هذه املبادرة خطوة في مسيرة »واإلعالم ملؤسسة الوليد لإلنسانية 

لنساء السعوديات في معرفة أحدث سبل الوقاية مساهمتنا لنشر الوعي عن أهمية الصحة العامة ومساعدة ا

للسيطرة على مرض سرطان الثدي وذلك من خالل الكشف املبكر لتحقيق نسبة أعلى من املتعافيات من املرض 

 ذاته.

 

 م  2015 ديسمبر 22-هـ  1437ربيع األول  11 الثالثاء   

 جتمع بني الدراسة وتصنيع العطور« أملنا»
خطفت الطالبة أملنا الشهري أنظار زميالتها في كلية إدارة األعمال بجامعة األميرة نورة كأصغر مصممة للعطور. 

ونجحت أمل في الجمع بين الدراسة وممارسة هوايتها التي تحّولت لحرفة إنتاجية من املنزل، حيث القت تصميماتها، 

 في منافسة قوية مع أو الخلطات التي ت
ً
قّدمها على إعجاب الكثيرين. وتقول أمل إن مشروعها أقيم بدعم ذاتي أمال

  الشركات العاملية.

وتروي قصتها مع العطور قائلة إنها بدأت بشغف كبير للروائح الطبيعية، قبل أن تتعّرف على العطور العاملية، ومن 

  هنا بدأت التفكير في خلطات وتصميمات نادرة.

 عن إرضاء أكبر فئة من املجتمع،  -وهذا هو اسمها-حلم أملنا وت
ً
في أن يصبح لها اسم كبير في عالم العطور، فضال

مشددة على أن للعطور لغة مشتركة جمعت بينها وبين الكثير، وكونت لديها عالقات كثيرة بمن هم في عمرها وأكبر 

ا.   منها سنًّ

بدعمها وإلحاقها بدورات داخلية، باإلضافة إلى دراستها، الفتة إلى أنها  وأوضحت الشهري في حديثها أن والدتها تقوم

، ومن ثم ستعرض عطوراتها في دور شهيرة.
ً
 ستنطلق في الخليج أوال
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 م  2015 يناير 5-هـ  1437ربيع األول  25 الثالثاء   

 اجلامعي بالرياض يعلن اسرتاتيجيته اجلديدة مستشفى امللك عبداهلل
 3أن يكون املستشفى نموذًجا يحتذى للمستشفيات الجامعية الوطنية، ونموذجا عامليا ومرجعية إقليمية في »

مجاالت رئيسة وهي: مجال صحة املرأة ومجال صحة اليافعين ومجال نمو الطفل وتطوره، مع التركيز على تقديم 

هذا هو «.. بيئة آمنة محفزة على الشفاء، ترتكز على احتياجات املرض ى وتحسين تجربتهمالخدمات الطبية في 

ملخص االستراتيجية الجديدة ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة األميرة نورة بنت 

ة، خالل فعالية عبدالرحمن، التي أعلنها املدير العام التنفيذي للمستشفى الدكتور أحمد بن محمد أبو عبا

الفعالية بعنوان: رحلة استكشاف استراتيجية مستشفى امللك »تعريفية، نظمها مكتب إدارة االستراتيجية، بعنوان 

وتهدف الفعالية لتعريف منسوبي املستشفى باالستراتيجية الجديدة، وكيفية «. عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي

 تحقيقها.ربطها بأعمال املوظفين اليومية ودورهم في 

 

 

 م  2015 يناير 8-هـ  1437ربيع األول  28 الجمعة   

 جامعة نورة تطلق برناجما لتعليم القرآن الكريم
 بوكالة الجامعة للّدعم األكاديمي والخدمات الطالبية، و 

ً
بالتعاون تنفذ جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ُممثلة

مع قسم القراءات القرآنية في الجامعة، والجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه )تبيان(، برنامًجا مميًزا 

ا بعنوان  قيمها الجامعة في سكن الطالبات.«اإلقراء»نوعيًّ
ُ
  ، امتداًدا لدورات التالوة والحفظ التي ت

الجامعات السعودية املوجهة للطالبات، وتنفذُه جهات أكاديمية علمية  وُيعد  البرنامج من أوائل برامج اإلقراء في

ا من أهمية تعليم القرآن الكريم والعناية بضْبطه، وحفظ 
ً
بإشراف كوادر نسائية متخصصة، ويأتي البرنامج إدراك

ة أخذ القرآن بالتلقي من املشايخ الضابطين خلًفا عن سلف، وذلك بتوجيه ودعم من مدي رة الجامعة إحياء ُسنَّ

الدكتورة هدى العميل. يهدف برنامج )اإلقراء( إلى تدريب الطالبات، وتأهيلهّن؛ للحصول على إجازاٍت قرآنيٍة مسندٍة 

 إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم، وتمكين الطالبات املتمّيزات في حفظ القرآن الكريم وضبطه.
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 م  2015 مبرديس 14-هـ  1437ربيع األول  3 اإلثنين   

  «أخو نورة».. و2015.12.12

وردي، حدثان عظيمان في يوم واحد صباحه أخضر بوقفتنا مع  ومساءههذا التاريخ يجب أال ينس ى صباحه أخضر 

ابتسامة. جلس املرشحون واملرشحات للمجالس البلدية الوطن في أحد أيامه املشرقة، كنا نساء ورجاال نتنافس ب

 كل في مقره يرقبون الحدث بكل فخر، سعيدين بشرف املشاركة والتواجد. 

خروج الكثير منهم في يوم إجازتهم وهذه األجواء الباردة للمشاركة والتصويت في االنتخابات البلدية هو بداية 

 التغيير وصناعة الفرق! 

ن يتحقق جزء من أحالمهم على أيدي مرشحيهم، وأن نكون صوتا واحدا ويدا واحدة ندفع خرجوا وكلهم أمل بأ

بلدنا لألمام في تحد لكل من يمس بلدنا بكلمة، في وجه كل من يريد تعطيل دور املرأة ويعتبر مشاركتها في االنتخابات 

وما عدا ذلك فهو حق  -الوالية العظمى خروجا عن امللة وعن العادات والتقاليد، ونسوا أن الشرع لم يمنعها إال من 

وتناسوا أمهاتنا وجداتنا أخوات الرجال والالتي كان الرجال يتنادون  -مشروع لها بالضوابط الشرعية املعروفة 

ويفخرون بأسمائهم، ألم يتسم امللك عبد العزيز، طيب هللا ثراه، قائد مسيرتنا وموحد تراب وطننا بـ "أخو نورة" 

"لو كان عندك ولد سمه موض ي" للدور الرائد الذي تقوم به النساء في البناء والدفاع عن وطنهن. ونقل عنه قوله 

كانت املرأة وال تزال وستظل أقوى بمؤازرة أخيها الرجل ودعمه لها. من قال إن مشاركة املرأة مع أخيها الرجل 

نت مشاركة أو غير مشاركة، بقولكم تخرجها عن حشمتها ووقارها? من ترد أن تكون بصورة ما فستفعلها سواء كا

تبتعد عن املشاركة وتترك املجال ملن هم  التجربةهذا ستجعلون من يتوسم فيهن الصالح والقدوة والكفاءة لخوض 

 أقل منها. 

ونعود ليومنا التاريخي الذي توشح مساؤه بالوردي وتحولت ظلمة الليل فيه واملرض إلى نور وردد الجميع أهازيج 

شيد الوطني مرارا وتكرارا ولساعات حتى تخطينا حاجز الرقم السابق ألكبر تجمع نسائي ضد سرطان الفرح والن

الثدي. أطلقت املبادرة اإلنسانية التوعوية جامعة األميرة نورة بالشراكة مع شركة )ألف خير( ومجموعة من 

عشرة آالف سيدة داخل  يستهدف التجمع استقطاب 10KSAاملؤسسات الوطنية وتم تنظيم التجمع تحت مسمى 

حرم الجامعة، لتشكيل أكبر شريط توعوي بشري، يمثل الشعار العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي، ليكون 

 اللبنة األولى لتوعية مجتمعية شاملة باملرض الذي يعتبر األول عامليا وثاني مسبب لوفيات النساء في اململكة! 

م للقضاء على أعتى عدو للمرأة والرجل على حد سواء فعندما تصاب حلق الحضور بأجنحة من نور في سماء الحل

 املرأة به يمرض البيت والعائلة ككل! 

https://www.aleqt.com/2015/12/14/article_1014243.html
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تم التجمع تحت إشراف مراقبات دوليات للعد وقبل العاشرة بقليل كسرنا الرقم وازددنا وعيا بأهمية مشاركة 

 املرض ى آالمهم على أرض جامعة األميرة نورة أخت عبد العزيز.

 

 

 م  2015 ديسمبر 17-هـ  1437ربيع األول  6 الخميس   

 امرأة سعودية 8264بدعمها .. تكوين أكرب شريط وردي بشري بتطوع 
ئيس مجلس إدارة شركة بدعم من مؤسسة الوليد لإلنسانية، التي يترأس مجلس أمنائها األمير الوليد بن طالل ر 

لنشر الوعي والتركيز على الصحة الشاملة وتسليط الضوء على أحدث  10KSAاململكة القابضة وبالشراكة مع 

سبل الوقاية من سرطان الثدي، اجتمع أكثر من عشرة آالف امرأة، وتم تحطيم الرقم القياس ي العالمي ملوسوعة 

وردي بشري في جامعة األميرة نورة في الرياض يوم السبت امرأة لتكوين أكبر شريط  8264جينيس بمشاركة 

هـ. وقالت األميرة ملياء بنت ماجد مدير العالقات العامة واإلعالم 1437ربيع األول،  1، 2015ديسمبر،  12املوافق 

ملؤسسة الوليد لإلنسانية، إن تمكين املرأة من أهم أهداف املؤسسة، وكانت هذه املبادرة خطوة في مسيرة 

اهمتنا لنشر الوعي عن أهمية الصحة العامة ومساعدة النساء السعوديات في معرفة أحدث سبل الوقاية مس

للسيطرة على مرض سرطان الثدي، وذلك من خالل الكشف املبكر لتحقيق نسبة أعلى من املتعافيات من املرض 

 ذاته. 

ة وتقدم برامج حكومية صحية مضمونة وعلى الرغم من أن السعودية تتميز بتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحي

للمواطنين السعوديين، إال أن السعودية تعتبر من البلدان التي تكثر فيها الوفيات الناتجة عن أمراض يمكن 

السيطرة عليها ومثال على ذلك سرطان الثدي، الذي انتشر بسبب قلة التوعية وإدراك وسائل العالج املتوافرة 

رض، ويكمن الهدف من هذه الشراكة في رفع درجة الوعي بالنسبة للصحة العامة وكيفية الحماية من هذا امل

 وتوعية الفرد التخاذ قرارات سليمة تجاه صحته. 

الواجهة لحركة عاملية لنظام صحي، ينتقل من إدارة األزمة إلى الوقاية من املرض، وذلك ما يعكس  10KSAوتعتبر 

، من واحدة من أهم نقاط تركيز مؤسسة الوليد لإل
ً
نسانية، وهي تمكين املرأة عن طريق توعيتها وتثقيفها صحيا

 خالل توفير معلومات تنعكس إيجابيا على صحة األسرة عامة في السعودية.
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 م  2015 ديسمبر 13-هـ  1437ربيع األول  2 األحد   

 جهة سرطان الثديإطالق محلة وطنية سعودية ملوا
ديسمبر  12حملة وطنية سعودية للتوعية الصحية الشاملة بمرض سرطان الثدي في « ألف خير»تطلق شركة 

  )كانون األول( املقبل، عبر تجمع نسائي في جامعة األميرة نورة، وتستمر ملدة عام.

أن املبادرة تهدف لحشد تجمع  ، األميرة ريما بنت بندر بن سلطان،«ألف خير»وأكدت الرئيسة املؤسسة لشركة 

نسائي لتكوين النواة األولى للتوعية الصحية الشاملة بمرض سرطان الثدي لدى كل أطياف املجتمع، في حملة 

القائمين على الحملة يأملون في تشكيل أكبر شريط بشري وردي للتوعية »تستمر ملدة عام. كما أشارت إلى أن 

  «.بموضوع سرطان الثدي

توعية الصحية الشاملة بمرض سرطان الثدي تستوجب تضافر كل الجهود الرسمية واالجتماعية في وقالت إن ال

« ألف خير»املجاالت الصحية والتعليمية واإلعالمية، الفتة إلى أن الحملة هي إحدى املبادرات املتعددة التي أطلقتها 

  كحملة وطنية للتوعية الصحية.

ص وتطوير املوارد البشرية، إضافة إلى إطالق وتنفيذ عدة مبادرات إنسانية في مجال توفير الفر « ألف خير»وتعمل 

  وطنية في مجاالت التعليم والتدريب والصحة وريادة األعمال من منطلق املسؤولية االجتماعية.

وينتظر أن تقدم الجهات الحكومية والخاصة املشاركة في التجمع الكثير من العروض واألنشطة التوعية بشأن 

سرطان الثدي من خالل أجنحة في املعرض املصاحب إلطالق املبادرة، وتقديم مجموعة من الهدايا  مرض

التذكارية. كما سيشارك مجموعة من فتيات دار التربية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية وعدد من النساء 

  آالف امرأة. 10املتطوعات بالشريط الوردي البشري والذي من املستهدف أن يضم 

يذكر أن اإلحصاءات الصحية الرسمية في السعودية تشير إلى أن سرطان الثدي هو السرطان األول من حيث 

ألف من النساء،  100لكل  25في املائة لبقية أنواع السرطانات عند النساء، بمعدل  29اإلصابة عند النساء بنسبة 

م، متوقعة وصول النسبة لثالثة أضعاف بحلول ونسبة اإلصابة بسرطان الثدي في تزايد مستمر في كل دول العال

في املائة من الحاالت املصابة بسرطان الثدي في السعودية في مراحل متأخرة، مقارنة  60. ويتم اكتشاف 2030عام 

في الدول املتقدمة  1990في املائة في الدول املتقدمة، وقد حدث انخفاض في الوفيات املرتبطة به منذ عام  20بـ

  ع الكشف املبكر، وتطوير العالج.بسبب اتبا

وتشارك العديد من الجهات الحكومية واملؤسسات الخاصة في هذه املبادرة، من أبرزها الشؤون االجتماعية، 

والصحة، ووزارة التعليم ممثلة بجامعة األميرة نورة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والرئاسة العامة 

 األوملبية العربية السعودية، والغرفة التجارية بالرياض، وصندوق التنمية البشرية.لرعاية الشباب، واللجنة 

الحملة الوطنية للتوعية الصحية »كما انضمت مؤسسة الوليد لإلنسانية كشريك عالمي ملجموعة شركاء ورعاة 

 صحية الوقائية.، وذلك لزيادة الوعي الصحي وتعزيز املفهوم الشمولي للصحة وممارسات الرعاية ال«الشاملة

http://aawsat.com/node/508391
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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10KSA تكافح سرطان الثدي بشريط وردي 
رة نورة، على تحسين طرق التوعية الشاملة ، التي أقيمت أمس بمدينة الرياض بجامعة األمي10KSAحرصت حملة 

آالف سيدة،  10للمساعدة في وقف األزمات الصحية، وكان هدف الحملة تحطيم الرقم القياس ي من خالل توعية 

  سنوات في محافظة جدة. 5وهي حملة قامت بها األميرة ريما بنت بندر بن سلطان منذ 

كان هدفنا توعية املرأة بأهمية الكشف املبكر، وذلك عن طريق  2010في حدث جدة «: مكة«وقالت األميرة ريما لـ

كسر رقم قياس ي من خالل الشريط، لكن ما حدث هو أننا استطعنا بالفعل الوصول إلى الرقم املأمول لكن نسينا 

آالف سيدة مرة أخرى، لكن هذه املرة ليس من  10التوعية، واليوم هدفنا إعادة املبادرة مرة أخرى واستقطاب 

جل تحطيم الرقم القياس ي في الشريط الوردي لكن األهم اآلن التوعية بسرطان الثدي، وكذلك التوعية بأهمية أ

 4الصحة الشاملة، لذلك تم التعاون مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون االجتماعية، وذلك كون وزارة الصحة لديها 

  حمالت وطنية من بينها حملة سرطان الثدي.

ن االجتماعية ممثلة في الدكتور ماجد القصبي من أوائل املشجعين لحملتنا، وكذلك األمير وكانت وزارة الشؤو 

سلطان بن سلمان في الهيئة العليا للسياحة، حيث سهلت الشؤون االجتماعية مخاطبة الجمعيات ودمجها في 

حة فقد تفاعلت معنا الحملة لتوسيع مفهوم التوعية بسرطان الثدي والصحة الشاملة، أما الهيئة العليا للسيا

  بشكل جيد، وذلك من خالل الحملة التي تقوم بها الهيئة ضد تلوث البيئة.

هي واحدة من املبادرات التي تأتي في مقدمة الحركة العاملية لتغيير أنظمة الرعاية الصحية لالنتقال  10KSAمبادرة 

  من العالج إلى الوقاية من املرض.

  هو العامل الرئيس في أن يتمتع املجتمع السعودي بصحة جيدة.ونحن متيقنون أن تعليم املرأة 

  فتعليم املرأة يعني تعليم املجتمع.

وقالت استشارية جراحة الثدي والغدد الصماء دكتورة وفاء الخيال: اململكة في املرتبة الثانية عامليا في إصابة 

، لكن في اململكة 55ت بالورم في أمريكا من سن النساء بسرطان الثدي بعد أمريكا، وتبدأ الفئات العمرية للمصابا

، بينما %5سنة تقدر بـ 45سنوات، وكذلك نسبة حدوث سرطان الثدي لنساء أمريكا في سن أقل من  10تقل بـ

  .%20السعودية تقدر بـ 

، وهو في تصاعد الفت جدا، وأغلب %22ويعتبر سرطان الثدي أكثر أمراض السرطان إصابة في اململكة بنسبة 

الحاالت تكتشف إصابتها في مراحل متقدمة من انتشار املرض، وهذا يعني أن العالج يكون أصعب ونسبة الشفاء 

 أقل.

أسابيع، بعد ذلك  6كيف يتم إتالف العضو املسرطن?يذهب العضو إلى املختبر للتحليل ويتم االحتفاظ به لـ -

بيل املثال بمدينة األمير سلطان الطبية العسكرية يتم تتخذ املستشفى القرار بإتالفه إما بالحرق أو الدفن، على س

 دفنه حسب الطريقة اإلسالمية.

http://www.makkahnewspaper.com/makkahNews/society-human/153350#.VnOKscpunIW
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 مبادرة ترميم الصدر املصاب بعد استئصاله:

كانت دول أمريكا الشمالية وكندا األوائل في القيام بمبادرة ترميم الصدر املصاب بعد االستئصال، وذلك ملنح األمل 

الثقة لهن، حيث اعتمدت الدول املبادرة في الترميم مرحلتين، هما، مرحلة الترميم للنساء املصابات بالورم وإعادة 

 املباشر، ومرحلة الترميم ما بعد االستئصال بفترة معينة.

 السجل السعودي لألورام

 وفقا للتقرير األخير للسجل السعودي لألورام - 1

(SCR تشكل النساء )30ألعلى معدل يحدث للفئة العمرية بين من جميع حاالت تشخيص السرطان، وفقا  %27.4 

 عاما. 44و

 املناطق الخمس األعلى في معدالت اإلصابة بالسرطان، هي: - 2

 املنطقة الشرقية

 القصيم

 الرياض

 مكة املكرمة

 املدينة املنورة

 وتمثل املنطقة الشرقية أعلى نسبة لإلصابة بسرطان الثدي في البالد.

السعودية في الوقت الحاضر في مراحل متقدمة أكثر مما عليه في البلدان معظم حاالت سرطان الثدي في  - 3

 عناصر، هي: 5املتقدمة، ويرجع ذلك إلى 

 عدم وجود برامج فحص حكومية

 نقص التعليم حول الوقاية من السرطان

 الحواجز الثقافية حول موضوع الفحص.

مرات  4.5ه املشكلة الصحية العامة الكبيرة بـ تشير االتجاهات الديموجرافية إلى أن هناك زيادة مستمرة في هذ

 سنويا.

 نسبة النجاة من املرض قليلة مقارنة بالدول الغربية.

 املصورة متطوعة

أن املشاركة في الحملة تجربة فريدة من نوعها، وتحمل « مكة«أكدت املصورة السورية دافيدا شاهين فنجان لـ

ع النسائي الذي سيتحد لتكوين شريط وردي للتوعية بسرطان عددا من املشاعر التي ستشهدها من أعلى التجم

الثدي، ذلك املرض املنتشر في العالم كله، وأفادت فنجان أنها التجرية األولى لها وهي تشعر بحماس للصعود إلى 

آالف سيدة يحاربن املرض بالتوعية واإلصرار، لذلك عند  10األعلى والتقاط عدد من الصور املؤثرة خالل تجمع 
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طرح فكرة التقاط الصور من خالل طائرة مروحية شعرت بالتوتر والرغبة في التطوع لهذا العمل، نحن نريد شعوبا 

 سليمة ومحبة.
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 سيدة يدخلن "نورة" جينيس 4628
من « جينيس لألرقام القياسية»أدخل حشد من املتطوعات أمس األول جامعة نورة بنت عبدالرحمن موسوعة 

( والتي نظمتها شركة ألف خير بالتعاون مع جمعية بداية، بتشكيل أكبر شريط وردي بشري ksa 10خالل مبادرة )

سرطان الثدي، حيث وصل عدد املشاركات في هذا الحدث التوعوي أكثر  للتوعية الصحية الشاملة ملواجهة مرض

سيدة شاركن في الشريط وفقا ملعايير معينة حددتها املوسوعة، وكان  8264آالف سيدة، وتم احتساب  10من 

الرقم القياس ي السابق ألكبر شريط بشري توعوي ملواجهة مرض سرطان الثدي كان مسجال باسم املنتدى الوطني 

 سيدة. 6800من خالل مشاركة ما يزيد عن  2012هندي والذي حصل عليها في عام ال
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 جامعة األمرية نورة تستضيف محلة ألف خري للتوعية بأمراض الثدي

جامعة األمير نورة بالرياض الدكتورة آمال الهبدان أن الجامعة فتحت منشآتها  أكدت عميدة خدمة املجتمع في

 الستقبال حملة ألف خير برئاسة األميرة ريما بنت بندر بن سلطان للتوعية بمرض سرطان الثدي.

عة لخلو املباني من الطالبات أو أي أنشطة خاصة بالجام” الهبدان“وعن سر اختيار الجامعة ليوم السبت، أكدت 

فيستطيع القائمون على الحملة االستفادة منها بشكل أكبر فمن باب خدمة املجتمع قدمت عمادة خدمة املجتمع 

 والتعليم املستمر هذه الخدمة ودورنا يكمن في استضافة أصحاب املبادرة بمنشآت الجامعة وجميع مرافقها.

جتماعية، باإلضافة إلى العديد من الجمعيات تشارك في الحملة وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة الشؤون اال 

  والجهات التوعوية وتهدف إلى خفض نسبة اإلصابة بسرطان الثدي في اململكة.

كما تستهدف زيادة الوعي الصحي لدى املجتمع من خالل الفعاليات املصاحبة باستعراض مسببات السرطان وسبل 

  ودور ذلك في الشفاء التام من املرض.الوقاية منه وأهمية الكشف املبكر عن سرطان الثدي 

وتسلط الفعاليات الضوء على سيدات مواطنات وصلن لبر األمان بعد إصابتهن بسرطان الثدي؛ حيث سيروين 

  تجاربهن الشخصية ومراحل املرض والشفاء لتوعية وكسر حاجز الخوف منه.

وركن االستشارات الطبية وتوزيع النشرات  ويتخلل الفعاليات أركان توعوية وتثقيفية منها: ركن الفحص الذاتي

 التوعوية وقياس الوزن والضغط والسكري.
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 بالشريط الوردي.. جامعة نورة تقتحم جينيس القياسية

حمن الرقم القياس ي، واقتحمت موسوعة جينيس لألرقام القياسية من حققت جامعة األميرة نورة بنت عبد الر 

خالل تشكيل شعار سرطان الثدي في إطار حملة سعودية توعوية للتعريف باملرض ومكافحته، كأكبر مبادرة 

 وحتى الحادية عشر مساء، ودعت 
ً
للتوعية بمرض سرطان الثدي، والتي دشنت أمس من الساعة الثالثة عصرا

 من عمر الجامعة ال
ً
 فما فوق، للحضور. 14نساء والفتيات بدءا

ً
  عاما

التي شاركت فيها وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة الشؤون االجتماعية، باإلضافة إلى  KSA 10وتهدف الحملة 

 العديد من الجمعيات والجهات التوعوية إلى خفض نسبة اإلصابة بسرطان الثدي في اململكة.

لوعي الصحي لدى املجتمع من خالل الفعاليات املصاحبة باستعراض مسببات السرطان وسبل كما تستهدف زيادة ا

  الوقاية منه، وأهمية الكشف املبكر عن سرطان الثدي، ودور ذلك في الشفاء التام من املرض.

لنشرات تخلل الفعاليات أركان توعوية وتثقيفية منها: ركن الفحص الذاتي، وركن االستشارات الطبية وتوزيع ا

 التوعوية وقياس الوزن والضغط والسكري.
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كلية الرتبية جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن حتتفي بيوم باللغة 
 العربية

 

رة بنت عبدالرحمن اليوم األحد باللغة العربية في يومها العالمي، الذي احتفت كلية التربية بجامعة األميرة نو 

 ، وذلك بمسرح كلية التربية.“العربية والعلوم ” ديسمبر من كل عام تحت شعار  18يصادف 

وبدأ الحفل بكلمة عميدة كلية التربية الدكتورة أمامة الشنقيطي، بينت فيها أهمية اللغة العربية وعالقتها بمختلف 

لعلوم، مشيرة إلى أن اللغة العربية من اللغات السبع األكثر استخداًما في اإلنترنت، ومبينة أن الهدف من االحتفاء ا

باليوم هو إحياء اللغة العربية وإذكاء روح الحياة األدبية في مجتمعاتنا العربية التي تسهم في إعطاء الحضارة صبغتها 

 ضارة.اإلنسانية التي بدونها ال تكون هنالك ح

وقدمت بعدها ورقتي عمل ،األولى ألستاذة التعليم العالي في قسم التربية الخاصة بكلية التربية بالجامعة الدكتورة 

سعيدة إبراهيمي بعنوان ) تعريب العلوم : تعريب املصطلحات (، مبينة أن التعريب أمر يبدأ ويصب في املناهج وهو 

العقول والكفاءات التي درست العلوم بلغة أقوامها ، ليسهم في الحد  البديل اللغوي الحاضن للعلم للحد من هجرة

من عوامل هجرة العقول العربية والكفاءات العاملة في الوطن العربي، وأن اللغة العربية الخالدة لغة القران الكريم 

 الذي أعجز أمة فصيحة ال تغلبها األمم بالبالغة والفصاحة والشعر وفنون األدب.

قة الثانية أستاذة املناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية املساعد الدكتورة نسرين الحميد بعنوان ) وقدمت الور 

تعريب اللغة العربية بين التمايز اللغوي والتعايش الحضاري للثقافات والعلوم (، متطرقة فيها إلى مفهوم التعريب 

 وأهميته والفرق بينه وبين الترجمة.

 وفيديو يتناول إنجازات بعض ثم قدمت فاتن املالك بال
ً
 مسرحيا

ً
تعاون مع مجموعة من طالبات كلية التربية عرضا

 علماء املسلمين في مختلف العلوم.

 

http://ien.sa/?p=66881
http://ien.sa/?p=66881
http://ien.sa/66881/%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%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-%d8%a8%d9%86%d8%aa-%d8%b9/
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كومية : ألف خري استطاعت أن جتمع جهات ح"عني اليوم"جامعة نورة لـ
 وخاصة

 

حول انعكاسات آخر إنجازات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في العاصمة الرياض بتحطيم الرقم القياس ي 

عين ”ملوسوعة جينيس لألرقام القياسية أكدت عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر الدكتورة آمال الهبدان لـ

باب املسؤولية االجتماعية فالجامعة لها ثالثة أدوار رئيسية وهي أن مشاركة الجامعة في الحملة جاءت من ” اليوم

 التدريس والبحث العلمي وخدمة املجتمع.

وقالت إن عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر دورها أن تدعم مثل هذه املبادرات، ومبادرة ألف خير برئاسة 

د بما قدمته األميرة ريما التي وصفتها الهبدان األميرة نورة بنت بندر بن سلطان التي استضافتها الجامعة تشي

 بالقائدة واملنظمة واملخططة.

وأضافت أن الفعالية كانت أشبه بالكرنفال ألنها لم تكن عبارة عن شريط وردي وكان توجد بها أركان لأللعاب 

للفحص عن سرطان  وأركان للرياضة في الهواء الطلق، وكذلك ركن الفحص بتقنية املاموجرام وهي التقنية األولى

 الثدي في اململكة.

 

 

 

 

 

 

http://3ym.co/603816
http://3ym.co/603816
http://www.3alyoum.com/news/a/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%80%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%ae%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d8%b9/
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 م  2015 ديسمبر 15-هـ  1437ربيع األول  4 الثالثاء   

« تعزيز دور األسرة يف محاية األبناء من العنف واإلرهاب»اختتام ندوة 
 جبامعة األمرية نورة

التي « تعزيز دور األسرة في حماية األبناء من العنف واإلرهاب»ن اختتمت اليوم ندوة حقوق الطفل تحت عنوا

نظمتها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالشراكة مع 

 هيئة حقوق اإلنسان وبالتعاون مع برنامج األمان األسري.

ق الطفل في اململكة وفق ضوابط مبادئ الشريعة اإلسالمية، وخرجت الندوة بعدة توصيات منها حماية حقو 

وتكثيف الجهود والتنسيق بين املؤسسات الحكومية واألهلية إلنفاذ االتفاقيات الدولية واألنظمة الوطنية الخاصة 

بحقوق الطفل، وتأسيس هيئة وطنية أو مجلسا يعمل كمظلة تنسيقية جامعة للقطاعات الحكومية واملجتمعية 

نية بشؤون الطفولة، وتمكين املرأة وتعزيز قدرتها في جعلها شريكا فاعال في حماية املجتمع من العنف واإلرهاب املع

من خالل التشريعات الحامية للمرأة وبرامج التثقيف والتدريب، ورعاية أبناء وأسر املتورطين في اإلرهاب وتقديم 

 يف الفكري والتربوي لحماية أبنائهم من العنف واإلرهاب.الدعم النفس ي واالجتماعي والبرامج املكثفة في التثق

كما أوصت الندوة إلى بذل املزيد من الجهود في الوقاية من األمراض املزمنة والسلوكيات الخطرة املرتبطة بالعنف 

ن من خالل برامج توعية األسر وتثقيفها باآلثار السلبية للعنف والتفكك األسري، وأن يستفيد صانعو القرار م

الدراسات العلمية عن واقع العنف ضد الطفل في اململكة لبناء رؤية مستبصرة وواقعية للتعامل مع ظاهرة العنف 

واإلرهاب ونشر الوعي من خالل اإلعالم واملؤسسات الحكومية واألهلية بمخاطر األلعاب اإللكترونية ووسائل 

طفال لها والتنبؤ بخطورتها وكيفية معالجتها فور التواصل االجتماعي، وتثقيف األهل في كيفية ضبط استخدام األ 

 اكتشافها.

وهدفت الندوة التي أقيمت بقاعة املؤتمرات باملدينة الجامعية واستمرت يومين إلى إبراز دور الجامعة في نشر 

ار املعرفة واإلسهام مع الدولة في التصدي للعنف واإلرهاب، ونشر الوعي بحقوق الطفل بمشاركة عدد من صناع قر 

 وممثلون للوزارات املعنية.

وافتتحت الندوة التي حضرها عدد من وكيالت الجامعة وعميدات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطالبات بتالوة 

 –آيات من القرآن الكريم، ثم انطلقت الجلسة األولى بورقة ) معدل انتشار ممارسات العنف ضد الطفل في اململكة 

ائب املدير التنفيذي لبرنامج األمان األسري الوطني الدكتور ماجد العيس ى، مستعرضا عن حقائق وبيانات ( قدمها ن

مناطق إدارية وهي الرياض، ومكة املكرمة، واملنطقة الشرقية، وجازان وتبوك، حيث شملت  5دراسة مسحية في 

 وطالبة من املدارس الثانوية الحكومية والخاصة، مس 16.939العينة العشوائية 
ً
 النموذج الدولي طالبا

ً
تخدما

هـ، وتباينت معدالت 1434/  1433لتقص ي ممارسات إيذاء وإهمال الطفل املنزلية، حيث أجريت الدراسة عام 

http://ien.sa/?p=67235
http://ien.sa/?p=67235
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للعنف الجنس ي،  %10للعنف النفس ي بينما لم تتجاوز  %65العنف الذي تعرض له املراهقون واملراهقات وبلغت 

 عند الفتيات.وكانت معدالت اإلهمال والعنف النفس ي ومشاهدة 
ً
 العنف أعلى كثيرا

بعد ذلك تناولت الجلسة الثانية ورقه عن ) دور برامج التثقيف األسري في حماية األطفال من العنف واإلرهاب ( 

قدمتها مستشارة كلية التربية بجامعة األميرة نورة الدكتورة سهام الصويغ ، بينت خاللها أن األسرة أهم مؤسسة 

اب األطفال القيم والسلوك واملعايير االجتماعية وتمّدهم باألمن النفس ي ومشاعر االنتماء اجتماعية تسهم في إكس

نهم من العيش بتوافق مع متطلبات الحياة، حيث تؤكد األبحاث أن ضعف أساليب التربية مثل اإلهمال و 
ّ
التي تمك

داية مبكرة لجنوح األطفال قلة متابعة الطفل ووجود اعتداء جسدي عليه، يعد من العوامل التي قد تنبئ بب

 واملراهقين.

وتطرقت الجلسة الثالثة لورقة عمل عن )دور األسرة في حماية األبناء من األلعاب اإللكترونية املحرضة على العنف 

واإلرهاب( قدمتها األستاذة املشاركة بكلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة الدكتورة أمل الفريخ شرحت فيها 

 األسرة الثالثة: البنائي والوقائي والعالجي. أدوار

وأشارت عميدة كلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة الدكتورة جميلة اللعبون عن ) دور األسرة في حماية 

األبناء من وسائل التواصل االجتماعي املحرضة على العنف واإلرهاب ( مبينة إلى ما توصلت له العديد من الدراسات 

هناك تأثيرات الستخدام الشباب ملواقع وبرامج التواصل االجتماعي في عالقاتهن، من حيث ضعف العالقة  بأن

 املتبادلة مع األسرة، وإلى ضعف التواصل مع األصدقاء واألقارب وتفضيل العالقات في العالم االفتراض ي.

دمتها املشرفة العامة على مركز اإلرشاد فيما تناولت الجلسة الرابعة )دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي( ق

بجامعة األميرة نورة الدكتورة هناء الصقير، حيث تطرقت إلى دور الجامعات في نقل املعرفة ” ترابط“األسري 

ونشرها على جميع املستويات، واألسرة ودورها في الحماية من بعض أشكال العنف واإلرهاب ودور املركز كفرصه 

 التي ستقدم لألسر في سبيل تحقيق األهداف الوقائية والتنموية. متاحه لتطوير الخدمات

فيما ركز املحامي واملستشار القانوني بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أحمد املحيميد على ) دور اإلعالم 

ا وسائل االعالم (الذي دورا هاما ومؤثرا في توجهات الرأي العام واتجاهاته من خالل االخبار والبرامج التي تزوده به

املختلفة، اذ ال يستطيع الشخص تكوين موقف معين او تبني فكرة معينة اال من خالل املعلومات والبيانات التي يتم 

توفيرها له، مما يؤكد قدرة االعالم بكافة صوره واشكاله على احداث تغييرات في املفاهيم واملمارسات الفردية 

 والتوعية والتنوير وتكوين الرأي ونشر املعلومات والقضايا املختلفة.واملجتمعية عن طريق تعميم املعرفة 

كذلك أوضحت األستاذة رشا التركي، املدير التنفيذي لجمعية النهضة النسائية الخيرية في ورقتها )مشاريع جمعية 

لجمعية، منها مشاريع الدعم املادي واالجتماعي، ودورة النهضة املوجهة لألسر( عن أهم املشاريع التي تنفذها ا

الوالدية الفعالة، ودورة افالطون، حيث تقوي هذه الدورات قدرة املستفيدات على تربية أبناءهم بطريقة فعالة 

 لترشدهم الى التخطيط ملستقبلهم.

ي ورقتها عن )دور مؤسسات وتناولت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة األستاذة منيرة القنيبط ف

املجتمع املدني( إلى مسئولية تحسين مستوى الرعاية املقدمة لألطفال، وإلى الشراكة الفّعالة في العمل على تحسين 

مستوى الرعاية بين أفراد ومؤسسات املجتمع، وتطرقت الورقة إلى تجربة جمعية رعاية الطفولة في تطبيق برنامج 

 م. 2112م إلى  2111ه / من  1331هـ إلى  1332خمس سنوات من تثقيف األم والطفل خالل ال
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جهة حكومية وخاصة وجمعيات خيرية بإشراف أخصائيين  40الجدير بالذكر أن الندوة صاحبها معرضا شارك فيه 

 18يقدمون استشارات مجانية لألسر ويعرفون على الخدمات والبرامج الخاصة بالطفل من عمر الوالدة وحتى سن 

 عام.

 

 

 م  2015 ديسمبر 21-هـ  1437ربيع األول  10 اإلثنين   

 «اليوم العاملي للغة العربية»جبامعة األمرية نورة حتتفل بـ« كلية اآلداب»
ًيا بالتزامن مع نظم قسم اللغة العربية وآدابها بكلية اآلداب في جامعة األميرة نورة يوم االثنين املاض ي ملتقى علم

 احتفال العالم باليوم العالمي للغة العربية.

وأقيم امللتقى بالشراكة مع مركز امللك عبد هللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية تحت عنوان )اللغة 

 العربية والعلوم(، وهو املوضوع الذي اعتمده املركز منطلقا لالحتفال باللغة العربية هذا العام.

 إلى ربط الدراسات املعاصرة وي
ً
هدف إلى تعزيز الهوية اإلسالمية والعربية والحفاظ على لغة القران الكريم وأيضا

 بالتراث اللغوي واألدبي العربي القديم.

ويأتي هذا امللتقى في إطار إسهامات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة في قسم اللغة العربية في إغناء 

عالمي باللغة العربية الذي يوافق يوم الثامن عشر من ديسمبر كل عام بدراسات علمية رصينة تسهم في االحتفال ال

 تمكين اللغة العربية، واالرتقاء بلسان الناطقين بها.

وتضمن امللتقى ثالث جلسات علمية ألقى فيها نخبة من الباحثين، والباحثات أوراقا تتصل بعالقة اللغة العربية 

 ختلفة.بالعلوم امل

ل،  وافتتح امللتقى ببرنامج خطابي بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لعميدة كلية اآلداب الدكتورة منى الدخّيِ

 وكلمة لرئيسة قسم اللغة العربية وآدابها د. هيفاء الحمدان.

رحت فيها ورقتان، قدمت الو 
ُ
رقة األولى وناقشت الجلسة األولى محور اللغة العربية في ضوء العلوم، حيث ط

األستاذة الدكتورة فاطمة الوهيبي، املعنونة بـ )دليل للمتاهة: الجهد العلمي للخليل بن أحمد في علم العروض( على 

الجهد العلمي الذي انتهى بالخليل بن أحمد إلى وضع علم العروض، أما الورقة الثانية فقدمها باالشتراك كل من 

 رة عايدة البصلة وتناولت الورقة )البناء املنطقي لصرف العربية(.األستاذ الدكتور محمد السيدي، والدكتو 

دمت في الجلسة الثانية التي حملت عنوان )اللغة العربية بين جهود الترجمة، وفضاء املصطلح ( ثالث ورقات.
ُ
 وق

يب، ثم حيث قدمت الدكتورة روال صالحية ورقتها التي تقف عند أثر العلماء العرب في مجاالت الترجمة والتعر 

ناقشت الدكتورة زكية السائح في ورقتها مناهج وضع املصطلح اللساني العربي واضطراب الجهاز االصطالحي، أما 

الورقة األخيرة في هذه الجلسة فقدمتها الدكتورة خولة املوس ى، وتناولت عالقة املصطلح األدبي بالعلمي من خالل 

 نظرة على بعض املصطلحات األدبية الجديدة.

http://ien.sa/?p=68697
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دمت في هذا اإلطار وتناو 
ُ
لت الجلسة الثالثة واألخيرة من امللتقى النص األدبي بوصفه منطلقا للدراسات البينية، وق

أربع ورقات عمل، قدمت الورقة األولى منها الدكتورة هيفاء الحمدان تحت عنوان )نص رفيف زيادة )ظالل 

 الغضب(: الكناية الكبرى في ظالل النص(.

م القاض ي ورقة بعنوان: الشعر العربي ودوره في توثيق املواقع الجغرافية في شبه الجزيرة ثم قدمت الدكتورة ابتسا

.)
ً
 العربية )منطقة القصيم أنموذجا

أما الورقة الثالثة في هذه الجلسة فأتت تحت عنوان: )الدكتور محمد املخزنجي: خمسة وجوه لإلبداع األدبي(، 

 وقدمتها الدكتورة داليا سعودي.

دمت الو 
ُ
رقة الرابعة في هذه الجلسة باالشتراك بين الدكتورة مريم الجابر، والدكتورة وفاء الخريجي، وتناولت وق

 الورقة موضوع: القصيدة األندلسية منطلًقا لجغرافية املكان: حنينيات ابن زيدون أنموذج.

الجمهور واملتحدثين، وأدارت جلسات امللتقى الدكتورة سهام العبودي، وتخلل الجلسات مداخالت، ونقاشات بين 

ثم ختمت الجلسات بتقديم توصيات تثري الدراسات املتعلقة باللغة العربية من خالل وصلها بالعلوم املختلفة 

 وكانت التوصيات كالتالي:

ـ الحاجة إلى شراكات بحثية بين أقسام اللغة العربية وأقسام الجغرافيا؛ للقيام بدراسات بحثية تهتم باألدب 1

 مة و الشعر خاصة ، في العصر الجاهلي و بعد اإلسالم.الجغرافي عا

 ـ أهمية إبراز أثر األدباء والعلماء املسلمين في تطور الحضارة اإلنسانية من خالل إحياء التراث اإلسالمي العربي.2

ها ـ ضرورة دراسة الثروات اللغوية التي تزخر بها لغتنا من خالل دراسة مدلوالت األسماء الجغرافية وعالقت3

 باملظاهر الطبيعية.

ـ تشكيل لجان علمية تقوم على إعداد أطالس تشمل جميع املواقع الجغرافية التي ذكرت في الشعر العربي الجاهلي 4

 يشترك في إعدادها لغويون مع الجغرافيين .

لتراث ـ إعادة النظر في دراسة الشعر األندلس ي متقاطعا مع غيره من العلوم ؛ الكتشاف ذخائر غائبة عن ا5

 األندلس ي تنتظر من يجلوها

 6ـ إنشاء معجم صرفي لتوحيد املصطلحات الصرفية 

 ـ بناء نظرية صرفية جديدة قائمة على الربط بين القديم والحديث ، للتفريق بين املباحث الصرفية والصوتية .7

 8ـ ضرورة ضم كثير من مباحث االشتقاق والتصريف إلى املعجم 

من قضايا اإلعالل والقلب وفق النظريات الصوتية الحديثة ؛ لحل الكثير من مشاكل الدرس  ـ إعادة النظر في كثير9

 الصرفي ، والخالف فيه

 ـ تتبع التغيير في بنية الكلمة لدى القدماء ، وتحديد نوعه ، سواء أ كان صرفيا ، أم صوتيا ، أم معجميا10

 يتناسب مع واقع اللغة املترجم إليهاـ الحاجة إلى النظر في تفسير املصطلحات املترجمة بما 11

ـ توحيد املصطلحات األدبية من خالل املجامع اللغوية ، وذلك بإصدار معاجم رسمية متفق عليها، لدفع الخلط 12

 واإلشكال.
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ـ التركيز على جهود الخليل بن أحمد العلمية التي استفادت من علم األصوات والرياضيات واملنطق واملوسيقى و 13

عمية لإلفادة من عقلية الخليل وآليات عملها في الدراسات املقارنة، وبخاصة في الجزء املتعلق بالشعر علم الت

 والعروض.

 

 م  2015 ديسمبر 21-هـ  1437ربيع األول  10 اإلثنين   

 
امعة تعرف على عدد من أبرز أنشطة اجلمعية السعودية لرعاية الطفل جب

 نورة
حرصت الجمعية العلمية السعودية لرعاية الطفل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بنشر إنفوجرافيك يوضح 

 دولة. 30 في دراسة 48 نتيجة خالل من وذلك الثدي، بسرطان االصابة منأثر الرضاعة الطبيعية في الوقاية 

رطان الثدي، تسعى الجمعية العلمية السعودية لرعاية وكمواكبه لألحداث الراهنة للتوعية في مجال مكافحة س 

الطفل برئاسة األستاذة نادية السيف باطالق حمالت توعوية باالضافة لعقد لقاءات علمية متخصصة ملناقشة 

احدث ما تواصل اليه العلم في مجال الطفولة واحدث التطبيقات ونقل كل ما تمخضت به الدراسات للوعي العام 

الجمعية، مقاطع فيديو قصيرة سيتم اطالقها خالل قنوات التواصل االجتماعي واالعالمي باسم  من خالل تصميم

 .  تواصل متدفقة كوسيلة

ملجتمع من ا بتوعية املشاركة في  كمثال وغيرة  من يوم الطفل العالمي ويوم السكري  لالستفادةكما تعمد الجمعية  

جنبية والعربية في املواضيع املعنية وترجمة االجنبي منها ثم خالل البحث عن أحدث ما توصلت له الدراسات اال 

تلخيص النتائج ويقوم بعد ذلك فريق متخصص في تصميم انفوجرافيك يمثل املعلومة برسومات توضيحية 

وجذابه، وذلك بإشراف رئيسة الجمعية العلمية السعودية لرعاية الطفل االستاذة نادية فهد السيف حتي تصل 

 اسرع و بأسهل املعلومة نشر  صورة لتوعية العامة كفئة مستهدفة ، مما يّسر بأبسطت املفيدة هذه املعلوما

 واملطويات الورقية املنشورات عن االستغناء بهدف ذلك و ، العمرية الفئة مختلفة مجتمعية شريحة وألكبر طريقة

 .  قتالختزال التكلفة و الو  باإلضافةاجل الحفاظ على البيئة  من للجمعية كهدف

http://ien.sa/?p=68721
http://ien.sa/?p=68721
http://ien.sa/68721/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9/
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مقتبسة من محاور الندوة املقامة بجامعة االميرة نورة بنت ” انفوجرافيك“بستة تصاميم  وشاركت الجمعيةهذا 

 واالرهاب(.االسرة في حماية الطفل من العنف  )دور باملشاركة مع هيئة حقوق االنسان بعنوان  نعبد الرحم

 نعبد الرحمفل انبثقت من جامعة األميرة نورة بنت الجدير بالذكر أن الجمعية العلمية السعودية لرعاية الط

كلية التربية واملمثلة بوكالة الدراسات العليا والبحث العلمي املهتمة بالجمعيات العلمية والتي تعنى بإثراء  ومقرها في

تشارات املعرفة في مجال رعاية الطفولة، والعمل على التواصل العلمي فيما بين اعضاؤها وكذلك تهتم بتقديم االس

 األطفال.العلمية للجهات املعنية برعاية 
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جبامعة نورة تعقد ورشة  "ادارة اإلعالم"وفقًا ألساليب وكاالت األنباء العاملية..
 منسقة 25التحرير الصحفي لـ

دت اإلدارة العامة لإلعالم في جامعة األميرة نورة ِبنت عبدالرحمن الورشة التدريبية الرابعة في الكتابة والتحرير عق

، ضمن البرنامج التدريبي املكثف ” التغطيات الصحفية للندوات واللقاءات العلمية” الصحفي التي حملت عنوان 

 . عمادة وكلية  25الذي اطلقته مؤخرا ملنسقات اإلعالم في أكثر من 

سلسلة الورش التدريبية التي  بينت املشرفة على االدارة العامة لإلعالم في الجامعة الدكتورة الجوهرة الصقيه ، ان 

اطلقتها االدارة العامة لإلعالم مؤخرا تأتي في نطاق استراتيجيتها الجديدة لنهوض بكوادرها وتعزيز جودة التواصل 

الم ، حيث يحظى البرنامج بدعم وتوجيه من معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى الجامعي مع مختلف وسائل اإلع

العميل ،مؤكدة ان االدارة العامة لإلعالم في الجامعة اولت أهمية خاصة لجانب التدريب وفقا لألساليب الحديثة 

توافق مع معايير النشر ،في خطوة تهدف الى مواكبة التطورات والتحوالت السريعة في كتابة وصياغة األخبار بما ي

 .  الجديدة

وهي ضمن البرنامج التدريبي املكثف في الكتابة والتحرير الصحفي و التي عقدت يوم -وقد سلطت الورشة الرابعة 

الضوء على كتابة التغطيات الصحفية البعدية للندوات واللقاءات العلمية التي ستعقد في   -الخميس املاض ي

 ألساليب و 
ً
كاالت األنباء العاملية، مع ما تتطلبه هذه الكتابة من دقة وسرعة وتوازن ، و توضيح أهمية الجامعة ، وفقا

الى خطوات الكتابة الواضحة البسيطة املتسلسلة ، الهيكل السليم لبناء الخبر  باإلضافةاملصادر في الخبر، 

 تلفة في الصحف املحلية.والصياغة املحكمة ، وتوظيف الصور وفق سياسة الجامعة لدعم نشر التغطيات املخ

التدريبية التي تقدمها املدربة االستاذة نوير بنت سليمان الشمري وكيلة قسم الصحافة والنشر  وتتميز الورش

القائم على  االسالمية، بأسلوبهاااللكتروني ومدير تحرير صحيفة مرآة الجامعة في جامعة االمام محمد بن سعود 

لخلق قصص متميزة  املختلفة،الجامعة  واالعالنات، وفعالياتانات الصحفية التدريب العملي، حيث تستخدم البي

حين ستواصل املتدربات كتابة وتحرير بعض املوضوعات الصحفية تحت إشراف املدربة الى ان  جديد، فيبأسلوب 

 تعقد الورشة الخامسة.

ن نوعه ملدة عام كامل يستهدف خالل االسابيع املاضية برنامجا خاص هو األول م أطلقتيشار الى ان الجامعة 

ويتطلع البرنامج الى تكوين فريق إعالمي داخلي محترف يرصد ويغطي  الجامعة،منسقة اعالمية في  25تأهيل وتدريب 

والتحقيقات، الحوارات  التقارير، اإلخبار،ويعد املحتوى الصحفي املتميز بمختلف أنواعه سواء  الجامعة،فعاليات 

 د الجبارة للجامعة ومنسوباتها في مختلف العمادات والكلياتتوضح وتنقل الجهو  التي
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 مدارس جامعة األمرية نورة تدشن خطتها االسرتاتيجية

 
دشنت مدارس جامعة األميرة نورة مسيرة خطتها االستراتيجية هذا األسبوع بعرض خطوات الخطة على اللجنة 

وتكمن أهمية هذه الخطوة في رسم طريق واضح لتطوير املدارس  عليها،رس وأخذ املوافقة االستشارية للمدا

 واالستفادة القصوى من البرامج املطروحة .

وتضم املدارس والتي تشرف عليها إدارة تابعة لوكالة الجامعة للتطوير والجودة: )الحضانة النموذجية والتي تطبق 

الحاضنات عليه، وتعتبر الحضانة بكادرها السعودي الكامل من الحضانات التي البرنامج االبداعي والذي تم تدريب 

 تطبق البرنامج اإلبداعي 
ً
تعد مرجع ونموذجا يحتذى به في تطبيقها للبرنامج وكفاءة حاضناته، الروضة والتي أيضا

سة االبتدائية والتي والذي يعنى بمهارات وقدرات الطالب ويساعد على استخراج الطاقات االبداعية لديهم، املدر 

تقع تحت مظلة تطوير فهي تطبق مع املدرسة املتوسطة والثانوية مفهوم مدارس التطوير املنهي التربوي والذي 

 يشمل املجتمعات املهنية واملدارس املختبرية(.

يدة في اململكة وتعد هي املدارس الحكومية الوحيدة في العالم العربي التي تطبق هذا املفهوم كما أنها املدارس الوح

 التربية،التي تخضع إلشراف كامل من الجامعة وتطبق الشراكات املهنية واملجتمعية مع جميع كلياتها وأولها كلية 

كلية  والترجمة،اللغات  املجتمع، كليةكلية التصاميم والفنون، كلية اآلداب، كلية الخدمة االجتماعية، كلية 

كلية طب االسنان،  التأهيل،كلية االدارة واألعمال، كلية الصحة وعلوم  كلية علوم الحاسب واملعلومات، العلوم،

 كلية الطب البشري، كلية الصيدلة، كلية التمريض

 وتعتبر املدارس بمبانيها النموذجية وبنيتها التحتية وبرامجها الفريدة نقطة قوة في الخطة االستراتيجية للجامعة.
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السعوديات يشكلن أكرب شريط وردي يف جامعة األمرية نورة ويدخلن 
 موسوعة جينس العاملية

االف سيدة سعودية من قطاعات مختلفة أكبر شريط )بشري( للتوعية الصحية الشاملة في  8شكلت نحو أكثر من 

ممثلة  نعبد الرحموالتي استضافتها جامعة األميرة نورة بنت  األوسط،ة على مستوى الشرق أقوى بادرة توعوي

 بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر.

أقيمت الحملة بمبادرة من مؤسسة ألف خير وبدعم من العديد من املؤسسات الحكومية والخاصة وبإشراف 

بندر بن سلطان في املركز الترفيهي للطالبات في مقر جامعة األميرة مباشر من صاحبة السمو امللكي األميرة ريما بنت 

 .مساءً ، )تاريخ الحملة( من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الحادية عشر نعبد الرحمنورة بنت 

 وتأتي استضافة جامعة األميرة نورة لهذه الفعالية ضمن برامج املسؤولية االجتماعية التي تتبناها الجامعة لدعم

 النسائية.وتعزيز املبادرات التوعوية والتعليمية الهادفة لرفع املستوى الصحي للمجتمع خاصة في األوساط 

مؤسسة حكومية وخاصة وكذلك خيرية إلى خفض نسبة اإلصابة  15وتهدف الحملة التي تأتي بمشاركة أكثر من 

بات السرطان وسبل الوقاية منه، أهمية مسب املجتمع، باستعراضبسرطان الثدي في اململكة، وزيادة الوعي لدى 

الكشف املبكر عن سرطان الثدي، ودور ذلك في الشفاء التام من املرض، كما سلطت الفعاليات واألجنحة املشاركة 

 الضوء على مصابات بمرض سرطان الثدي ومراحل شفائهن للتوعية وكسر حاجز الخوف من املرض.

والتعليم املستمر الدكتورة أمال الهبدان، أن جامعة األميرة نورة  وفي هذا الصدد بينت عميدة خدمة املجتمع

نجحت بفضل من هللا باستضافة املبادرة التي تبنتها مؤسسة ألف خير بقيادة صاحبة السمو امللكي األميرة ريما، 

ر تمكن من تكون أكب املجتمع،سيدة ومتطوعة من مختلف شرائح  8000بحشد أكبر تجمع نسائي وصل أكثر من 

ارتفاع حاالت  السعوديات، بعدفي بادرة مميزة ألكبر حملة توعوية بمرض سرطان الثدي لدى النساء  بشري،شريط 

 املبكر.ان هناك إجراءات بسيطة تحد من انتشار املرض كالفحص  واملحلي، رغماإلصابة على املستوى العالمي 

حية الشاملة بمرض سرطان الثدي تستوجب وأكدت عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر إن التوعية الص

تضافر كافة الجهود الرسمية واالجتماعية في املجاالت الصحية والتعليمية واإلعالمية، وهو دور تؤمن به الجامعة 

الفتة إلى أن مبادرة الشريط البشري هي  الهدف،وتسعى جاهدة للمشاركة أو استضافة أي فعالية تحقق هذا 

 دة التي أطلقتها ألف خير كحملة وطنية للتوعية الصحية.إحدى املبادرات املتعد

وتوجه الجامعة شكرها لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي دعمت هذه املبادرة وفي مقدمتهم مبادرة ألف خير 

الشؤون االجتماعية، مجموعة من الجهات  الصحة، وزارة التعليم، وزارةوعدد من الشركاء الرئيسيين مثل وزارة 

رية والجمعيات التوعوية، مشيدة بدور السيدات املشاركات في تشكيل الشريط البشري والالتي صممن على الخي

 الحضور واملشاركة وإيصال رسالة الحملة وأهدافها.

وقد تخلل الفعالية التي شهدت حضور كبير، إقامة العديد من األجنحة التوعوية والتثقيفية منها: الفحص الذاتي 

 تشارات الطبية وتوزيع النشرات التوعوية، وفعاليات أخرى خاصة بالتغذية والصحة.واملجاني، االس
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 جامعة األمرية نورة: مركز األحباث ينفذ حلقة نقاش عن قضايا املرأة العاملة
” قضايا املرأة العاملة“االجتماعية ودراسات املرأة حلقة نقاش تحت عنوان  اث الواعدة في البحوثأقام مركز األبح

م ، أدارت النقاش األستاذة الدكتورة/ سارة بنت 14/12/2015ه املوافق3/3/1437، وذلك في يوم االثنين بتاريخ 

واإلدارية ووزارة التربية وقد تم طرح أهم صالح الخمش ي ، بحضور عدد من األساتذة املتميزين من الجهة التعليمية 

  التحديات التي تواجهها املرأة في أدوارها االجتماعية في األسرة ومحيط العمل:

  ي تتمثل في :املجتمع املحور األول التي تواجه املرأة في املجال• 

  القرار في املجتمع ضعف مشاركة املرأة في التخطيط وصنع-

  ضد املرأةتحيز األحكام القضائية -

  في األمور املتعلقة باألحوال املدنية ضعف صالحيتها على أبنائها وخاصة-

  البيئة املختلطة ضعف تأهيل املرأة بضوابط العمل في-

  طرح وظائف غير مالئمة لطبيعة املرأة-

  قضايا املرأة العاملة وحقوقها ضعف األبحاث العلمية املسحية التي تدرس-

  األراض ي مثل : صندوق التنمية العقاري و منح رجل في الهبات والعطاياعدم املساواة مع ال-

  لحماية حقوق املرأة عدم وجود لجان حقوقية في املنظمات-

  ضعف الدور الرقابي للمتابعة في املنظمات ، حيث أن هدفها هو حماية املنظمة-

  الحقوقية الضعف اإلعالمي في تغطية قضايا املرأة-

  أهم التحديات التي تواجه املرأة في البيئة التنظيمية واإلدارية في مجال العمل املحور الثاني• 

  سوء استخدام السلطة-

  عشوائية توزيع املهام في بيئة العمل-

  التعامل املواد الكيميائية ضعف الوعي باإلجراءات االحترازية مثل-

  استراحة ( في بيئة العمل-دورات مياه-عدم توفر خدمات ) مصلى-

  مولود مما يؤثر على إنجاز العمل سوء استخدام اإلجازات مثل إجازة رعاية-

  األساسية إسناد مهام عمل للموظف بغير مهامه-

  العمل كثرة املستجدات والتعاميم الخاصة في سير-

  مثل : فرض العمل عن طريق برنامج معين عدم تهيئة املرأة العاملة باألنظمة الجديدة-

  التنظيمي للمؤسسة القرار وعدم وضوح الهيكل مركزية اتخاذ-

  ضعف مرونة رئيس العمل-

  اتخاذ القرار في التوقيت الخاطئ مثل : اإلجازات االضطرارية في حالة هطول األمطار-

  املرأة في مجال األسرة املحور الثالث أهم التحديات التي تواجه• 

  ة آمنة للطفلوجود بيئ قلة وجود الحضانات مما يترتب عليها عدم-

  العاملة السعودي مثل : عدم تقدير الزوج ملهام املرأة الظروف األسرية للمرأة في املجتمع-

  سوء استخدام الرجل للسلطة األبوية-

  أحادية اتخاذ القرار األسري -

http://ien.sa/?p=71046
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  تعدد األدوار االجتماعية للمرأة-

  العاملة تجاه أسرتها ضعف الوعي بحقوق وواجبات املرأة-

  يترتب عليها من مشكالت السائقين املواصالت بالنسبة للمرأة وما صعوبة-

  التحديات: أهم الحلول املقترحة ملواجهة تلك

  التي تواجه املرأة في املجال املجتمعي أهم الحلول املقترحة ملواجهة التحديات• 

  املجتمعي بشكل فاعل املشاركة في اتخاذ القرار والتخطيط

 للوقوع بتحيز األحكام في املحاكم تضم وضع لجان تفصل بالحكم
ً
  القضائية نساء ورجال تجنبا

  أبنائها في القضاء مع الحرص على تسهيل إجراءاتها نحو أهمية تثقيف املرأة من الجانب الحقوقي

  املختلطة تأهيل وتدريب املرأة للعمل في البيئة

  املختلطة تهيئة أماكن عمل املرأة العاملة في البيئة

  قضايا املرأة توجيه األولويات البحثية لصالح ضرورة

  املرأة العاملة مع أهمية تفعيل التوصيات إجراء دراسات حول املشكالت التي تواجه

  وحمايتها إيجاد لجان حقوقية لصيانة حقوق املرأة

  االختصاص لخدمة املنشآت عقد الشراكات العلمية مع الجهات ذات

  الضوء تجاه قضايا املرأة الحقوقية تسليطتوجيه ُمختلف وسائل اإلعالم ب

  واإلدارية في مجال العمل التي تواجه املرأة في البيئة التنظيمية أهم الحلول املقترحة ملواجهة التحديات• 

 ألي مالبسات-
ً
  وضع لوائح معلنة تجنبا

  وضع لجان حقوقية في جميع املؤسسات-

  سن قوانين لحماية املرأة من األخطار-

  يةاملهن

  استراحة ( في بيئة العمل-دورات مياه-توفير خدمات ) مصلى-

  العمل عن بعد –دوام جزئي  –مثل : ساعات عمل مرنة  سن القوانين التي تدعم املرأة وتنظم عملها-

  مع تخصصه و مؤهالته االلتزام بإيكال مهام كل موظف بما يتالءم-

  تفصيلية إعادة دراسة اللوائح ووضع لوائح-

  بكيفية التعامل مع األنظمة الجديدة د دورات تأهيلية للمرأة العاملة مختصةعق-

  العامالت املؤهالت تدوير املنصب القيادي بين النساء-

  الدقة في اختيار املرشحات القياديات-

  مع أهمية اإلعالن بشأن القرار املتخذ اإلسراع باتخاذ القرار في الحاالت الطارئة-

  التي تواجه املرأة في مجال األسرة قترحة ملواجهة التحدياتأهم الحلول امل• 

  لالحتياج النسوي  توفير حضانات لألطفال بعدد مالئم-

  ومساعدته على تفهم مهام املرأة العاملة ضرورة تثقيف الزوج بمتغيرات العصر-

  مسؤولية أسرته رفع وعي الرجل بواجباته وتحمله-

  القرار األسري  رأة وأسرتها من شأنه أن يسهم في عملية اتخاذرفع الرواتب لتفي بمتطلبات امل-

  لكل دور  التخطيط الزمني املناسب بتفريغ كل مهام-

  العاملة بث الوعي الحقوقي واالعالمي للمرأة-

 الصحية( بأجور رمزية ، ضيافة األطفال ، الرعاية تسهيل الخدمات املساندة )املواصالت-
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كلية الطب البشري يف جامعة األمرية نورة تنظم الندوة العلمية املشرتكة 
 يف املهنية الطبية

 كلية الطب البشري في جامعة األميرة نورة تنظم الندوة العلمية املشتركة في املهنية الطبية

ممثلة في قسم التعليم الطبي في جامعة األميرة نوره بالتعاون مع قسم التعليم الطبي في تنظم كلية الطب البشري 

كلية الطب البشري بجامعة امللك سعود الندوة العلمية املشتركة في املهنية الطبية والتي تعقد في الثالث والرابع من 

 هـ.24/03/1437-23 ، املوافق2016شهر يناير 

لق بأهمية تطبيق املهنية الطبية في جميع مجاالت العمل اإلكلينيكي واألكاديمي وضرورة وتناقش الندوة مواضيع تتع

إدخالها كمقرر في جميع مناهج الكليات الصحية معتمدين على نتائج الدراسات العاملية في هذا املجال، هذا 

تدريب باملحاكاة وكيفية باإلضافة إلى عرض بعض املواضيع التي توضح كيفية تطبيق املهنية الطبية في مجال ال

 تقييم هذه املهارة للطالب والطالبات واملمارسين الصحيين.

وتزخر الندوة بمتحدثين عامليين من اململكة املتحدة وكندا مثل بروفسور جودي مكيم من جامعة سوان س ي في 

س ي من جامعة ماكوان في التعليم الطبي وتطوير استراتيجية التعليم، و د.كوليت فو  وبروفسور فياململكة املتحدة 

 الداخل.أدمنتن في كندا واستشارية في التعليم باملحاكاة الطبية، باإلضافة إلى املتحدثين من 

وتستهدف الندوة حضور جميع العاملين في القطاع الصحي من أطباء وطبيبات وممرضات والتخصصات الطبية 

يتم بعد انتهاء الندوة كتابة التوصيات في هذا املجال األخرى باإلضافة إلى طالب وطالبات الكليات الصحية هذا وس

 .ةووضع الخطط الالزمة لتطبيقها لالرتقاء بالتعليم الطبي في اململك
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ومركز خطوات  جامعة األمرية نورة: شراكة بني قسم الرتبية اخلاصة
 التواصل للتوحد

عقدت جامعة األميرة نورة ممثلة بكلية التربية اتفاقية شراكة أكاديمية بين قسم التربية الخاصة ومركز خطوات 

التواصل للتوحد وذلك ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى تحقيق الشراكة املجتمعية مع عدد من الجهات 

 واملؤسسات الوطنية املختلفة.

مثلت كلية التربية في توقيع االتفاقية كل من الدكتورة أمامه الشنقيطي عميدة الكلية والدكتورة عال ابو سكر و 

 رئيسة قسم التربية الخاصة في حين مثل مركز خطوات التواصل للتوحد االستاذة نجالء الذويب.

يم التدريب املستمر واالستشارات وتهدف اتفاقية الشراكة إلى تحقيق تعاون مثمر وتبادل للخبرات عن طريق تقد

واستقبال املركز لطالبات التدريب امليداني لتحقيق ثقل  الخاصة،لكادر املركز من قبل الخبيرات بقسم التربية 

 بخبراتهن امليدانية املتميزة والربط بين الجانب النظري والعملي إلعدادهن لسوق العمل.

ين قسم التربية الخاصة واملركز بما يخدم املبادرات التي تعود بالنفع كما يهدف إلى التعاون والتفاعل الفعال ما ب

 على ذوي التوحد وأسرهم والعاملين في مجال التوحد، كذلك غرس القيم وسبل التعاون بين كل األطراف.

ها من جانبها عبرت الدكتورة أمامه الشنقيطي عميدة كلية التربية عن امتنانها لعقد هذه الشراكة والتي سيتبع

 شراكات مماثلة مع املؤسسات االجتماعية

  م  2015 يناير 3-هـ  1437ربيع األول  23 األحد   

 ندوة طبية مشرتكة بني كليتي طب األمرية نورة وجامعة امللك سعود
هـ ، والذي 23/3/1437وم األحد املوافق عقدت الندوة العلمية املشتركة في املهنية الطبية في التعليم الطبي الي

تنظمها كلية الطب البشري في جامعة األميرة نورة ممثلة في قسم التعليم الطبي بالتعاون مع كلية الطب البشري 

بالكلمة االفتتاحية والترحيبية من اللجنة املنظمة  8:30بجامعة امللك سعود، وقد افتتحت الندوة في تمام الساعة 

 تكريم املتحدثين وأعضاء اللجنة املنظمة.،بعد ذلك تم 

الطبي، البرنامج العلمي بمحاضرة عن ماهية املهنية  واستشاري التعليموقد افتتحت الدكتورة جودي مكيم أستاذ 

الطبية وما يجب معرفته عنها وأهميتها كمهارة يجب اإلملام بها لكل العاملين في القطاع الصحي، مستندة في ذلك على 

 ة ودراسات عاملية.بحوث علمي

وقد ناقشت الندوة أهمية املهنية الطبية في التعليم باملحاكاة واستعراض بعض الدراسات في أهمية التعامل بين 

أفراد الفريق الصحي كفريق واحد وكيفية بناء التغيير وتطوير املهنية الطبية، ومن املواضيع املهمة التي تم مناقشتها 

 تقييمها.يق املهنية الطبية في املناهج الطبية لجميع الكليات الصحية وآلية أيضا أهمية ادراج تدريس تطب

 ملواضيع عديدة منها كيفية التعامل والتواصل بين أفراد الفريق الصحي، أخالقيات 
ً
وسوف تتطرق الندوة غدا

 الطبيب واملهنية الطبية واستعراض أخر األبحاث في هذا املجال.

http://ien.sa/?p=71560
http://ien.sa/?p=71560
http://ien.sa/?p=71763


 

 
102 

 م  2015 يناير 6-هـ  4371ربيع األول  26 األربعاء   

 مذكرة تفاهم بني جامعة األمرية نورة ومكافحة اجلرمية بوزارة الداخلية
)مركز األبحاث الواعدة في البحوث  نعبد الرحمتم توقيع مذكرة تفاهم علمية بين جامعة األميرة نورة بنت 

، في مقر جامعة األميرة نورة. الداخلية،ركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة االجتماعية ودراسات املرأة( وم
ً
 مؤخرا

وتسعى مذكرة التفاهم لتحقيق األهداف التي يتوخاها كل من مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية ومركز 

عبد الرحمن، واملتمثلة في تعزيز  األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة في جامعة األميرة نورة بنت

جوانب اآلمن االجتماعي والتعاون من خالل استثمار نتائج الدراسات والبحوث العلمية املقدمة من قبل املختصين 

في هذا الجانب للحد من ظاهرة انتشار الجريمة وتجنب مخاطرها على املجتمع، واملساهمة في تقويم واصالح ذوي 

 وكيات الشاذة، وتعزيز مفهوم األمن وأهميته في حياة الفرد والجماعة.امليول اإلجرامية والسل

وأوضحت الدكتورة سارة الخمش ي مديرة مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة في جامعة 

 لكون مركز أبحاث مكافحة الجريمة يهدف من خالل الدراسا
ً
ت إلى تحديد األميرة نورة بنت عبد الرحمن، بأنه نظرا

األسباب ومعرفة الظروف والعوامل التي ينشأ عنها السلوك اإلجرامي لدى الفرد، ومن ثم إعداد البرامج الوقائية 

وفق األسس املبنية على التعاون العلمي مع مراكز البحوث والدراسات التابعة لجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

 اقتراح الحلول ملعالجة املشاكل والظواهر االجتماعية.التي تقوم بدورها بتوفير املعلومات و 

 لبحث القضايا )األمنية 
ً
( من خالل الدراسات والبحوث واالستشارات واالجتماعيةوتم االتفاق على العمل معا

 يتبادل الطرفان املعلومات والبيانات
ُ
 العلمية، وتبادل املشورة في املسائل التي تهم الطرفين في هذا الجانب، حيث

ذات االهتمام املشترك، ويتعاونا في نسخ وتصوير ما يحتاجه كل طرف مع مراعاة حقوق الخصوصية، وامللكية 

 الفكرية.

كم يتم تمويل الدراسات واملشاريع البحثية املشتركة باالتفاق بين الطرفين، على أن يتفقا على كيفية االستفادة من 

 املشاريع املمولة من أحد الطرفين.

طرفان ما يصدر عنهما أو يكونان شركاء في إصداره من مؤلفات ومطبوعات ودوريات مقروءة ومسموعة ويتبادل ال

 ومرئية بشكل دوري ومستمر مع االحتفاظ بحقوق الخصوصية وسرية البيانات.

 .وقد بدأ العمل بهذه املذكرة من تاريخ توقيعها، وأصبحت سارية املفعول ملدة خمس سنوات
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توصيات يف ختام أعمال ندوة املهنية الطبية جبامعتي األمرية نورة  7
 وامللك سعود

بالتعاون مع قسم  نعبد الرحمنظمت كلية الطب البشري ممثلة في قسم التعليم الطبي بجامعة األميرة نورة بنت 

ليم الطبي في كلية الطب البشري بجامعة امللك سعود الندوة العلمية املشتركة في املهنية الطبية واستمرت ملدة التع

 يومين في القاعة الرئيسية بمبنى كلية الطب في جامعة امللك سعود. 

الطب بجامعة  وقالت رئيسة اللجنة املنظمة استشارية طب األسرة وصحة املرأة رئيسة قسم التعليم الطبي في كلية

تتعلق بأهمية تطبيق املهنية  موضوعات ناقشت، أن الندوة الزامل نورةالدكتورة  نعبد الرحم بنت نورةاألميرة 

الطبية في جميع مجاالت العمل اإلكلينيكي واألكاديمي، وضرورة إدخالها كمقرر في جميع مناهج الكليات الصحية 

  املجال.ا معتمدين على نتائج الدراسات العاملية في هذ

وأشارت إلى أن الندوة تناولت موضوعات تطبيق املهنية الطبية في مجال التدريب باملحاكاة، وكيفية تقييم هذه 

املهارة للطالب والطالبات واملمارسين الصحيين بوصف املهنية الطبية مهارة أساسية ال بد من توافره لتخريج أطباء 

 متمكنين في املجال الصحي. 

متحدثون عامليون منهم: البروفسور جودي مكيم من جامعة سوان س ي في اململكة  فيها شاركلندوة وبينت أن ا

املتحدة املتخصص في التعليم الطبي وتطوير استراتيجية التعليم، والدكتورة كوليت فوس ي من جامعة ماكوان في 

 ين من داخل اململكة. أدمنتن بكندا واستشارية في التعليم باملحاكاة الطبية، باإلضافة إلى متحدث

وقد شهدت الندوة حضور فعال من األطباء االستشاريين واألكاديميين املهتمين بتطوير املناهج الطبية باإلضافة إلى 

 حضور جيد من تخصصات طبية أخرى وحضور فعال لطالبات كلية الطب من جامعة األميرة نورة. 

بالنهوض بالعملية التعليمية وتطوير املناهج الطبية لضمان الخروج بتوصيات من شأنها االرتقاء  وحرصت الندوة

  للمريض.جودة مخرجات الكليات الصحية واالرتقاء بالخدمات الطبية املقدمة 

 يلي:ومن التوصيات التي خرجت بها الندوة ما 

 إدراج تدريس املهنية الطبية في مناهج الكليات الصحية -1

   هنية الطبيةلتطوير أساليب وطرق تدريس امل السعي-2

 املحاكاة.التعليم باملحاكاة في تدريس املهنية الطبية وتطبيقها عمليا في معامل  استخدام-3

الكليات الصحية وتهيئتهم  وطالبات للطالبأساليب تقييم املهنية الطبية كمهارة أساسية البد من إتقانها  تطوير-4

   ملزاولة املهنة

مجال املهنية الطبية ملعرفة الواقع الحالي وسد الفجوات إن وجدت عن على عمل البحوث العلمية في  الحث-5

 طريق تطوير املناهج الطبية

للتعاون املشترك بين الكليات الصحية للعمل على تصميم منهج لتدريس املهنية الطبية لجميع طالب  السعي-6

 (inter professional educationالصحية( وطالبات الكليات 

http://ien.sa/?p=72290
http://ien.sa/?p=72290


 

 
104 

الصحية االخرى والتأكد من إدراجها  والقطاعات املستشفياتالسياسات واإلجراءات في  عةمراج علىالحث -7

 الطبية.ألساسيات املهنية 
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األمرية نورة توصي بربط الربامج التعليمية  عمل: جامعةضمن ورشة 
 اجلامعية بتصنيف الوظائف يف وزارة اخلدمة

ة للشؤون التعليمية وكلية املجتمع، ورشة عمل بعنوان: كلية املجتمع .. نظرة واقعية .. رؤية نظمت وكالة الجامع

 واملتخصصات،للتطوير، وذلك على شرف مديرة الجامعة ومشاركة من قيادات الجامعة وعدد من األكاديميات 

ملختصين والخبراء في الجامعات وشارك في الورشة نخبة من املسؤولين في وزارات العمل والخدمة املدنية وعدد من ا

 واملؤسسات األخرى.

الورشة بـعرض دراسة تقييمية لكلية املجتمع بالجامعة قدمتها د. حصة العيس ى مستشار وكيلة  ودارت محاور  

الشهري وكيل وزارة  معبد املنعقدمه د. ” واحتياج سوق العمل لتخصصات الكلية “الجامعة للشؤون التعليمية 

 قدمته” والتصنيف الوظيفي لتخصصات كلية املجتمع بالجامعة في وزارة الخدمة املدنية “ الخاصة،العمل للبرامج 

نوال القحطاني مديرة القسم النسائي بديوان الخدمة املدنية، كما عرض د. أحمد عبد الوهاب عميد كلية  أ.

 .زعبد العزيتجربة جامعة امللك  زعبد العزياملجتمع بجامعة امللك 

كلية املجتمع بالجامعة وضع كلية املجتمع الحالي في  فيها عميدةعددا من األوراق استعرضت  رشةوقدمت الو 

سوق  مبينا حاجةالجامعة، وتطرق فيها سعادة وكيل وزارة العمل إلى أرقام وإحصاءات عن سوق العمل الخاص 

ألكاديمية بسوق العمل العمل الخاص إلى تنوع في التخصصات وجودة املخرجات وأهمية ارتباط املؤسسات ا

  السوق.ومواكبة تطلعات هذا 

 عن نشاطات الوزارة وجهودها ومنها برنامج اإلحالل )إحالل الوظائف الوافدة بأخرى  وبين وكيل
ً
الوزارة مختصرا

محلية( وريادة األعمال وغيرها، موضحا أن بطالة النساء معظمها يمكن عالجه بتطوير مخرجات التعليم والتأهيل 

 ت وتنظيمات العمل واالستثمار. وآليا

إن التصنيف الوظيفي ملخرجات التعليم ال ” من جانبها قالت مديرة القسم النسائي بوزارة الخدمة املدنية النسوي 

أهمية تركيز الجامعات على سوق العمل الخاص وتنمية  مؤكدة علىيعني توفر الوظائف في القطاع العام، 

 “. هذا السوق مخرجاتها بما يتوافق مع تطلعات 

إلى ضرورة مراجعة القرارات والتنظيمات الحالية التي تتعلق بارتباط بدء البرامج التعليمية  وانتهى النقاش

للجامعات بتصنيف الوظائف في الخدمة املدنية، في حين أن سوق العمل الواعد وفي ظل التوجهات االقتصادية 

 الجديدة يكمن في القطاع الخاص.

http://ien.sa/72285/%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%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%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%B1/
http://ien.sa/72285/%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%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%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%B1/
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شاركين أن جودة مخرجات كلية املجتمع ومالءمة ارتباط بعض برامجها بالشاهدات االحترافية وأكد عدد من امل 

الدولية تعزز سمعة وفائدة مخرجات الكلية ومناسبتها للعمل مباشرة في سوق العمل الخاص وبدخول مغرية جدا. 

رجة البكالوريوس عن كلية أهمية الفصل بين التخصصات األكاديمية في كليات الجامعة األخرى ود ورأى آخرون

املجتمع التي ينبغي أن تكون كلية تأهيل محترفين للعمل في برامج تخصصية مركزة، مع ضرورة البعد عن إقحام 

برامج الكلية بمقررات عامة أخرى حتى ال تؤثر على مدة البرنامج الزمنية وتطيله وكذلك ال يضعف التركيز على 

ت جامعة األميرة نورة تسعى إلى تطوير برامجها في املراحل املختلفة بما يتفق مع االختصاص الرئيس للبرامج. وال زال

التطورات العلمية العاملية واملتطلبات الوطنية، وتسعى لرفع مستوى الجودة التعليمية وبما يتفق مع حاجة املرأة 

كريمة ومساهمة نبيلة في بناء  السعودية في رفع نسبة ومستوى مشاركتها في التنمية الوطنية، وبما يكفل لها حياة

 الوطن.
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 م  2015 ديسمبر 13-هـ  1437ربيع األول  2 األحد   

 آالف سيدة يف مبادرة تطوعية جبامعة نورة 10من بني وفد ضم أكثر من 

  لثديسيدة يدخلن "جينس" بأكرب شريط وردي للتوعية بسرطان ا 8264

 

نورة بنت عبدالرحمن موسوعة "جينس لألرقام القياسية" بعد مشاركته في  املتطوعات بجامعةدخل حشد من 

بتشكيل أكبر شريط وردي بشري  ( والتي نظمتها شركة ألف خير بالتعاون مع جمعية بداية،  ksa 10مبادرة )

 للتوعية الصحية الشاملة ملواجهة مرض سرطان الثدي.

سيدة شاركن في  8264وتم احتساب  سيدة،آالف  10ملشاركات في هذا الحدث التوعوي أكثر من ووصل عدد ا

القياس ي السابق ألكبر شريط بشري توعوي  وكان الرقمملعايير معينة حددتها موسوعة جينس،  الشريط وفًقا

 باسم املنتدى الوطني الهندي والذي حصل عليها ف
ً
من خالل  2012ي عام ملواجهة مرض سرطان الثدي كان مسجال

 سيدة. 6800مشاركة ما يزيد عن 

الفحص املبكر عن املرض، والعديد  أبرزها فعالية وكان من( ksa 10وشارك الحشد النسائي في فعاليات مبادرة )

تقدم  الشركات التيمن الرياضات الترفيهية التوعوية للمشاركات في الحدث، ومشاركة األندية الصحية، وبعض 

ي، باإلضافة إلى فعالية بالتبرع لقص الشعر للمشاركات من باب الوقوف مع ملصابات باملرض، وشملت األكل الصح

 ي، وصاحب الحدث ترجمة بلغة الصم ( عرض فيلم تعريفي للتوعية الصحية بمرض سرطان الثدksa 10فعاليات )

طنات ومقيمات وطالبات ومشاهير ( بمشاركة وتفاعل كافة فئات املجتمع من موا ksa 10وتميزت فعاليات مبادرة )

كة والبعثات لوسيدات أعمال وأكاديميات وإضافة إلى مشاركة العديد من زواجات السفراء املوجودين باملم

 سيدة من ذوي االحتياجات الخاصة . 40الدبلوماسية ومشاركة 

من أبرزها )الشئون  في سياق متصل شاركت العديد من الجهات الحكومية واملؤسسات الخاصة في هذه املبادرة

االجتماعية، والصحة، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، واللجنة األوملبية 

العربية السعودية، الغرفة التجارية بالرياض، وصندوق التنمية البشرية، وشركة مايكروسوفت، والوليد لإلنسانية 

  والخاصة.مية والعديد من املستشفيات الحكو 

http://sabq.org/c6Ogde
http://sabq.org/c6Ogde
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الرئيس التنفيذي لشركة "ألف خير" األميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أن الفوز بالرقم القياس ي  جانبها أكدتمن 

 ( .ksa 10لتشكيل أكبر شريط توعوي بشري كان تتويج لجهود اتفاقية مبادرة )

ل العام املقبل هي الصحة الشاملة لنكمل وأضافت األميرة ريما بنت بندر، بقولها: "نعد الجميع بأن تكون رايتنا خال

 (.ksa 10القصة الجميلة التي بدأناها في مشروع حملة مبادرة )
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 م  2015 ديسمبر 13-هـ  1437ربيع األول  2 األحد   

 عة غينيس بشعار سرطان الثديجامعة األمري نورة تدخل موسو

سجلت اململكة رقما جديًدا تدخل به موسوعة جينيس لألرقام القياسية من خالل تنظيم أكبر شريط وردي بشري 

 .، في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن”سرطان الثدي“آالف سيدة للتوعية بـ 10من 

وزارة الشؤون االجتماعية وعدد من النساء املتطوعات اشترك فى الحملة مجموعة من فتيات دار التربية التابع ل

لتشكيل الشريط الوردي البشري للتوعية الصحية الشاملة بمرض سرطان الثدي، حيث جرى تسجيل رقم قياس ي 

 .أهلهن لدخول موسوعة جينيس لألرقام القياسية

ا بنت بندر بن سلطان، كحملة ويأتي ذلك من خالل مبادرة تطلقها شركة ألف خير ورئيسها املؤسس األميرة ريم

وطنية تستمر ملدة عام، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية واملؤسسات الخاصة من أبرزها: وزارات الشؤون 

االجتماعية، والصحة، ووزارة التعليم ممثلة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ودعم مباشر من مديرة 

يم عمادة التعليم وخدمة املجتمع بقيادة عميدتها الدكتورة آمال الهبدان، الجامعة الدكتورة هدى العميل، وتنظ

والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، واللجنة األوملبية العربية السعودية، 

المي ملجموعة شركاء والغرفة التجارية بالرياض، وصندوق التنمية البشرية، ومؤسسة الوليد لإلنسانية كشريك ع

 .KSA 10″“ورعاة الحملة الوطنية للتوعية الصحية الشاملة

وتشير اإلحصاءات الصحية الرسمية في اململكة إلى أن سرطان الثدي هو السرطان األول من حيث اإلصابة عند 

أة، ونسبة ألف امر  100لكل  25في املائة لبقية أنواع السرطانات عند النساء، بمعدل  29السعوديات بنسبة 

اإلصابة بسرطان الثدي في تزايد مستمر في كل دول العالم؛ في ظل توقع بوصول النسبة لثالثة أضعاف بحلول عام 

2030. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slaati.com/2015/12/13/p441129.html
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 م  2015 ديسمبر 30-هـ  1437ربيع األول  19 األربعاء   

 يشاركن حبملة توعويه وتثقيفيه مبستشفى احلرسطالبات جامعة نوره 
بحمله توعوية تثقيفية بمدينة  التأهيل(الصحة وعلوم  )كلية نعبد الرحمشاركن طالبات جامعه األميرة نوره بنت 

 املغربي،بدور  القحطاني،مها  هن:طالبات  5حيث قام الفريق املمثل من  الوطني،الطبية بالحرس  زعبد العزيامللك 

هدى محمد زكريا، وتهدف  الدكتورةمن قائدة الفريق  وبإشرافسمر الشهراني  العتيبي،اريج  العتيبي،ذكرى 

بما يسمى بمرض ى االعتالل الحس ي، حيث اقيمت دورات وورش العمل  التوعيةمشاركه الطالبات في هذه الحملة الى 

رض انما تأهيلهم بطرق عالجيه علميه وان عالجهم ال يقتصر على حمايتهم من امل الحس ي.لتوعيه مرض االعتالل 

بالتعاون مع رئيس قسم  الحملةوكانت  املتبقية،السترجاع بعض من االحساس املفقود ليحاكي الخاليا الطبيعية 

وكان هناك تفاعل كبير  الحس ي،التأهيل الدكتور فايز الشهري وذلك للتطبيق على املرض ى املصابين بمرض الفقد 

 .ضور والحمن املرض ى والزوار 

دوله عربيه في مشروع مؤسسة برنامج إنجاز  14من بين  واملنافسة السعوديةيذكر ان عدد املشاركين في انجاز 

 .العالمالسعودية العرب من أكبر املنظمات في 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slaati.com/2015/12/30/p449721.html
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 م  2015 ديسمبر 31-هـ  1437ربيع األول  20 لخميس

 طبيةجامعتا األمرية نورة وامللك سعود يبحثان املهنية ال
-http://www.arabstoday.net/education/arab

-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9

-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-8%A9%D9%86%D9%88%D8%B1%D

-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9 

 م  2015 يناير 4-هـ  1437ربيع األول  24 اإلثنين   

ا لرائدات األعمال
ً
 جامعة األمرية نورة تنظم لقًاء تعريفي

-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

-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9

-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%8B%D8%A1

-B%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%8

-%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%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 م  2015 ديسمبر 16-هـ  1437ربيع األول  5 األربعاء   

اعة اجلمعية السعودية لرعاية الطفل تطلق محالت توعوية عن اهمية الرض
 يف الوقاية من السرطان

يوضح أثر ” إنفوجرافيك“نشرت الجمعية العلمية السعودية لرعاية الطفل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 دولة . 30دراسة في  48الرضاعة الطبيعية في الوقاية من اإلصابة بسرطان الثدي، وذلك من خالل نتيجة 

ة الطفل برئاسة نادية السيف كمواكبة لألحداث الراهنة للتوعية في وتسعى الجمعية العلمية السعودية لرعاي

مجال مكافحة سرطان الثدي بإطالق حمالت توعوية، باإلضافة لعقد لقاءات علمية متخصصة ملناقشة أحدث ما 

توصل إليه العلم في مجال الطفولة وأحدث التطبيقات ونقل كل ما تمخضت به الدراسات للوعي العام من خالل 

ميم مقاطع فيديو قصيرة سيتم إطالقها خالل قنوات التواصل االجتماعي واإلعالمي باسم الجمعية ، كوسيلة تص

  تواصل متدفقة .

كما تعمد الجمعية لالستفادة من يوم الطفل العالمي ويوم السكري وغيره كمثال في املشاركة بتوعية املجتمع من 

جنبية والعربية في املواضيع املعنية وترجمة األجنبي منها ثم خالل البحث عن أحدث ما توصلت له الدراسات األ 

تلخيص النتائج ويقوم بعد ذلك فريق متخصص في تصميم انفوجرافيك يمثل املعلومة برسومات توضيحية 

وجذابة ، وذلك بإشراف رئيسة الجمعية حني تصل هذه املعلومات املفيدة بأبسط صورة لتوعية العامة كفئة 

يّسر? نشر املعلومة بأسهل و أسرع طريقة وألكبر شريحة مجتمعية مختلفة الفئة العمرية ، و ذلك  مستهدفة ، مما

بهدف االستغناء عن املنشورات الورقية واملطويات كهدف للجمعية من اجل الحفاظ على البيئة باإلضافة الختزال 

  التكلفة و الوقت.

ن محاور الندوة املقامة بجامعة األميرة نورة بنت مقتبسة م” انفوجرافيك“وشاركت الجمعية بستة تصاميم 

  عبدالرحمن باملشاركة مع هيئة حقوق اإلنسان بعنوان ) دور األسرة في حماية الطفل من العنف واإلرهاب ( .

يذكر أن الجمعية العلمية السعودية لرعاية الطفل انبثقت من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن و مقرها في 

ية واملمثلة بوكالة الدراسات العليا والبحث العلمي املهتمة بالجمعيات العلمية والتي تعنى بإثراء املعرفة في كلية الترب

مجال رعاية الطفولة، والعمل على التواصل العلمي فيما بين أعضاؤها وكذلك تهتم بتقديم االستشارات العلمية 

 للجهات املعنية برعاية األطفال.
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 م  2015 ديسمبر 16-هـ  1437ع األول ربي 5 األربعاء   

 جامعة نورة تستعرض أوراق عمل يف اليوم العاملي للغة العربية
ديسمبر  18باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف  نعبد الرحماحتفت كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت 

 وذلك في مسرح كلية التربية.” العربية والعلوم“ من كل عام تحت شعار

وبدأ الحفل بكلمة عميدة كلية التربية د. إمامة الشنقيطي، بينت فيها أهمية اللغة العربية وعالقتها بمختلف 

 العلوم، مشيرة إلى أن اللغة العربية من اللغات السبع األكثر استخداًما في اإلنترنت.

فاء باليوم هو إحياء اللغة العربية وإذكاء روح الحياة األدبية في مجتمعاتنا هذا وأوضحت أن الهدف من االحت

 العربية التي تسهم في إعطاء الحضارة صبغتها اإلنسانية التي بدونها ال تكون هنالك حضارة.

سعيدة  بعدها قدمت ورقتا عمل األولى ألستاذة التعليم العالي في قسم التربية الخاصة بكلية التربية بالجامعة د.

إبراهيمي، بعنوان )تعريب العلوم: تعريب املصطلحات(، مبينة أن التعريب أمر يبدأ ويصب في املناهج وهو البديل 

اللغوي الحاضن للعلم للحد من هجرة العقول والكفاءات التي درست العلوم بلغة أقوامها ليسهم في الحد من 

 وطن العربي.عوامل هجرة العقول العربية والكفاءات العاملة في ال

وأوضحت بأن اللغة العربية الخالدة لغة القرآن الكريم الذي أعجز أمة فصيحة ال تغلبها األمم بالبالغة والفصاحة 

 والشعر وفنون األدب.

أما الورقة الثانية فقدمتها أستاذة املناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية املساعد د. نسرين الحميد بعنوان )تعريب 

ية بين التمايز اللغوي والتعايش الحضاري للثقافات والعلوم( تطرقت فيها إلى مفهوم التعريب وأهميته اللغة العرب

 
ً
 مسرحيا

ً
والفرق بينه وبين الترجمة، ثم قدمت فاتن املالك بالتعاون مع مجموعة من طالبات كلية التربية عرضا

 وفيديو يتناول إنجازات بعض علماء املسلمين في مختلف العلوم.
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 م  2015 ديسمبر 17-هـ  1437ربيع األول  6 الخميس   

ندوة تعزيز دور األسرة يف محاية األبناء من العنف واإلرهاب جبامعة األمرية 
 نورة

ميرة نورة بنت أوصت ندوة تعزيز دور األسرة في حماية األبناء من العنف واإلرهاب التي أقيمت بجامعة األ 

عبدالرحمن والتي نظمتها بالشراكة مع هيئة حقوق اإلنسان وبالتعاون مع برنامج األمان األسري بضرورة حماية 

حقوق الطفل في اململكة وفق ضوابط مبادئ الشريعة اإلسالمية، وتكثيف الجهود والتنسيق بين املؤسسات 

نظمة الوطنية الخاصة بحقوق الطفل، وتأسيس هيئة وطنية أو الحكومية واألهلية إلنفاذ االتفاقيات الدولية واأل 

مجلس يعمل كمظلة تنسيقية جامعة للقطاعات الحكومية واملجتمعية املعنية بشؤون الطفولة، وتمكين املرأة 

وتعزيز قدرتها في جعلها شريكا فاعال في حماية املجتمع من العنف واإلرهاب من خالل التشريعات الحامية للمرأة 

امج التثقيف والتدريب، ورعاية أبناء وأسر املتورطين في اإلرهاب وتقديم الدعم النفس ي واالجتماعي والبرامج وبر 

 املكثفة في التثقيف الفكري والتربوي لحماية أبنائهم من العنف واإلرهاب.

املرتبطة بالعنف من كما أوصت الندوة ببذل املزيد من الجهود في الوقاية من األمراض املزمنة والسلوكيات الخطرة 

 خالل برامج توعية األسر وتثقيفها باآلثار السلبية للعنف والتفكك األسري.

معدل انتشار ممارسات العنف ضد الطفل في “العديد من املشاركات كان أبرزها دراسة عن  ضمت الفعالياتكما 

سري الوطني الدكتور ماجد العيس ى، قدمها نائب املدير التنفيذي لبرنامج األمان األ ” حقائق وبيانات –اململكة 

مناطق إدارية وهي الرياض، ومكة املكرمة، واملنطقة الشرقية، وجازان وتبوك،  5مستعرضا عن دراسة مسحية في 

  16.939حيث شملت العينة العشوائية 
ً
 وطالبة من املدارس الثانوية الحكومية والخاصة، مستخدما

ً
طالبا

 ذاء وإهمال الطفل املنزلية.النموذج الدولي لتقص ي ممارسات إي

هـ، وتباينت معدالت العنف الذي تعرض له املراهقون واملراهقات وبلغت 1434/  1433وقد أجريت الدراسة عام 

للعنف الجنس ي، وكانت معدالت اإلهمال والعنف النفس ي ومشاهدة  %10للعنف النفس ي بينما لم تتجاوز  65%

 عند الفتيات.
ً
 العنف أعلى كثيرا

دور برامج “بدراسة بعنوان “مستشارة كلية التربية بجامعة األميرة نورة “كت الدكتورة سهام الصويغ كما شار 

املشارك بكلية الخدمة “والدكتورة أمل الفريخ األستاذ ” التثقيف األسري في حماية األطفال من العنف واإلرهاب 

ة في حماية األبناء من األلعاب اإللكترونية دور األسر “بينت في دراسة أخرى ” االجتماعية بجامعة األميرة نورة

 وشرحت فيها أدوار األسرة الثالثة: البنائي والوقائي والعالجي.” املحرضة على العنف واإلرهاب

دور األسرة في “فيما أشارت عميدة كلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة الدكتورة جميلة اللعبون، عن 

، مبينة إلى ما توصلت له العديد من ”لتواصل االجتماعي املحرضة على العنف واإلرهابحماية األبناء من وسائل ا

الدراسات بأن هناك تأثيرات الستخدام الشباب ملواقع وبرامج التواصل االجتماعي في عالقاتهن، من حيث ضعف 

 ات في العالم االفتراض ي.العالقة املتبادلة مع األسرة، وإلى ضعف التواصل مع األصدقاء واألقارب وتفضيل العالق

http://inma.net.sa/30552/
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قدمتها املشرفة العامة ” دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي“بعنوان  أيضا محاضرةهذا وقد تناولت الندوة 

بجامعة األميرة نورة الدكتورة هناء الصقير، حيث تطرقت إلى دور الجامعات في ” ترابط“على مركز اإلرشاد األسري 

املستويات، واألسرة ودورها في الحماية من بعض أشكال العنف واإلرهاب، ودور  نقل املعرفة ونشرها على جميع

 املركز كفرصه متاحة لتطوير الخدمات التي ستقدم لألسر في سبيل تحقيق األهداف الوقائية والتنموية.

الهام ” إلعالمدور ا” وركز املحامي واملستشار القانوني بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أحمد املحيميد على

واملؤثر في توجهات الرأي العام واتجاهاته من خالل األخبار والبرامج التي تزوده بها وسائل اإلعالم املختلفة، إذ ال 

يستطيع الشخص تكوين موقف معين أو تبني فكرة معينة إال من خالل املعلومات والبيانات التي يتم توفيرها له، 

ه وأشكاله على إحداث تغييرات في املفاهيم واملمارسات الفردية واملجتمعية عن مما يؤكد قدرة اإلعالم بكافة صور 

 طريق تعميم املعرفة والتوعية والتنوير وتكوين الرأي ونشر املعلومات والقضايا املختلفة.

معية مشاريع ج“بينما أوضحت األستاذة رشا التركي، املدير التنفيذي لجمعية النهضة النسائية الخيرية في ورقتها 

أهم املشاريع التي تنفذها الجمعية، منها مشاريع الدعم املادي واالجتماعي، ودورة الوالدية ” النهضة املوجهة لألسر

الفعالة، ودورة أفالطون، حيث تقوي هذه الدورات قدرة املستفيدات على تربية أبناءهم بطريقة فعالة لترشدهم 

 إلى التخطيط ملستقبلهم.

دور مؤسسات املجتمع “لس إدارة جمعية رعاية الطفولة األستاذة منيرة القنيبط في دراستها وتناولت نائب رئيس مج

إلى مسؤولية تحسين مستوى الرعاية املقدمة لألطفال، وإلى الشراكة الفّعالة في العمل على تحسين مستوى ” املدني

 الرعاية بين أفراد ومؤسسات املجتمع.

جهة حكومية وخاصة وجمعيات خيرية بإشراف  40ض شاركت فيه الجدير بالذكر أن الندوة صاحبها معر 

أخصائيين يقدمون استشارات مجانية لألسر، ويعرفون على الخدمات والبرامج الخاصة بالطفل من عمر الوالدة 

 عاما. 18وحتى سن 

امعة في نشر وهدفت الندوة التي أقيمت بقاعة املؤتمرات باملدينة الجامعية واستمرت يومين إلى إبراز دور الج

املعرفة واإلسهام مع الدولة في التصدي للعنف واإلرهاب، ونشر الوعي بحقوق الطفل بمشاركة عدد من صناع قرار 

 وممثلون للوزارات املعنية.
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 م  2015 ديسمبر 29-هـ  1437ربيع األول  18 الثالثاء

يطلق سلسلة من الدورات التدريبية  "ة نورة جامع"سكن الطالبات يف 
 جماالت متنوعة 8اهلادفة يف 

نظمت إدارة التدريب بسكن الطالبات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض سلسلة من الدورات 

، استفادت منها التدريبية الهادفة للطالبات في عدة ثمانية مجاالت مختلفة منها الدينية والثقافية وتطوير الذات 

طالبة من مختلف املستويات الدراسية .وتأتي هذه السلسلة من الدورات ضمن أنشطة السكن الجامعي  200نحو 

وذلك عن طريق تقديم برامج تدريبية مختلفة  الهادفة إلى تنمية مهارات الطالبات املقيمات فيسكن الجامعة،

 تقديم الترفيه املوّجه إلكسابهن املعارف واملهارات، مما يساهم في صقل شخ
ً
 وعلمًيا، وأيضا

ً
صية الطالبات: مهاريا

بتوفير أجواء مفيدة ومميزة لهن .وتشمل البرامج التدريبية التي تقدمها ادارة السكن ثمانية مجاالت رئيسية أهمها 

لتغلب على تصحيح التالوة وحفظ القرآن الكريم ، فنون الحوار ، الخط العربي وبرامج متخصصة بتطوير الذات وا

الصعوبات واملشاكل الدراسية واألسرية ،باإلضافة إلى برامج ثقافية متنوعة ودروس في الفقه والتفسير والعقيدة 

املشرفة على وحدة التدريب في سكن الطالبات في  قدمتها نخبة من عضوات هيئة التدريس في الجامعة .وبينت 

التدريبية تعتمد على النشاطات الجماعية واملناقشات املتعددة جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن ، ان البرامج 

التي تصب في تعزيز قيم االنتماء والهوية الوطنية ، وصقل شخصية الطالبة وإمدادها باملعلومات في املجاالت 

از إمكاناتها الدينية والعلمية واالجتماعية واإلدارية ،املساهمة في توعية الطالبة الجامعية بحقوقها وواجباتها ،وإبر 

وقدراتها بما يخدم مسيرتها العلمية والعملية، مشيرة إلى أن البرامج تركز كذلك على رفع كفاءة الطالبة واالرتقاء 

بمستوى التفكير البحثي من خالل تزويدها بمهارات التفكير والبحث العلمي وتهيئتها لسوق العمل ،فضال عن شغل 

 نفع والفائدة.وقت فراغ الطالبة بما يعود عليها بال
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 م  2015 يناير 1-هـ  1437ربيع األول  21 الجمعة   

جامعة األمرية نورة: شراكة بني قسم الرتبية اخلاصة ومركز خطوات 
 التواصل للتوحد

بين قسم التربية الخاصة ومركز خطوات  عقدت جامعة األميرة نورة ممثلة بكلية التربية اتفاقية شراكة أكاديمية

التواصل للتوحد وذلك ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى تحقيق الشراكة املجتمعية مع عدد من الجهات 

 واملؤسسات الوطنية املختلفة.

بو سكر ومثلت كلية التربية في توقيع االتفاقية كل من الدكتورة أمامه الشنقيطي عميدة الكلية والدكتورة عال ا

 رئيسة قسم التربية الخاصة في حين مثل مركز خطوات التواصل للتوحد االستاذة نجالء الذويب.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى تحقيق تعاون مثمر وتبادل للخبرات عن طريق تقديم التدريب املستمر واالستشارات 

ز لطالبات التدريب امليداني لتحقيق ثقل واستقبال املرك الخاصة،لكادر املركز من قبل الخبيرات بقسم التربية 

 بخبراتهن امليدانية املتميزة والربط بين الجانب النظري والعملي إلعدادهن لسوق العمل.

كما يهدف إلى التعاون والتفاعل الفعال ما بين قسم التربية الخاصة واملركز بما يخدم املبادرات التي تعود بالنفع 

 ين في مجال التوحد، كذلك غرس القيم وسبل التعاون بين كل األطراف.على ذوي التوحد وأسرهم والعامل

من جانبها عبرت الدكتورة أمامه الشنقيطي عميدة كلية التربية عن امتنانها لعقد هذه الشراكة والتي سيتبعها 

 شراكات مماثلة مع املؤسسات االجتماعية
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 م  5201 يناير 8-هـ  1437ربيع األول  28 الجمعة   

 األمرية نورة وامللك  "املهنية الطبية"توصيات ختام أعمال ندوة 
ْ
ي

َ
جبامعت

 سعود
مت كلية الطب البشري ممثلة في قسم التعليم الطبي بجامعة األميرة نورة بنت 

ّ
، بالتعاون مع قسم نعبد الرحمنظ

ي بجامعة امللك سعود الندوة العلمية املشتركة في املهنية الطبية واستمرت ملدة التعليم الطبي في كلية الطب البشر 

 يومين في القاعة الرئيسية بمبنى كلية الطب في جامعة امللك سعود.

وقالت رئيسة اللجنة املنظمة استشارية طب األسرة وصحة املرأة رئيسة قسم التعليم الطبي في كلية الطب بجامعة 

موضوعات تتعلق بأهمية تطبيق املهنية  الزامل، أن الندوة ناقشت الدكتورة نورة نعبد الرحم بنت األميرة نورة

الطبية في جميع مجاالت العمل اإلكلينيكي واألكاديمي، وضرورة إدخالها كمقرر في جميع مناهج الكليات الصحية 

 معتمدين على نتائج الدراسات العاملية في هذا املجال.

لندوة تناولت موضوعات تطبيق املهنية الطبية في مجال التدريب باملحاكاة، وكيفية تقييم هذه كما أشارت إلى أن ا

املهارة للطالب والطالبات واملمارسين الصحيين بوصف املهنية الطبية مهارة أساسية ال بد من توافره لتخريج أطباء 

 متمكنين في املجال الصحي.

عامليون منهم: البروفسور جودي مكيم من جامعة سوان س ي في اململكة  فيها متحدثون  فيما بّينت أن الندوة شارك

املتحدة املتخصص في التعليم الطبي وتطوير استراتيجية التعليم، والدكتورة كوليت فوس ي من جامعة ماكوان في 

 أدمنتن بكندا واستشارية في التعليم باملحاكاة الطبية، باإلضافة إلى متحدثين من داخل اململكة.

د شهدت الندوة حضور فعال من األطباء االستشاريين واألكاديميين املهتمين بتطوير املناهج الطبية باإلضافة إلى وق

 حضور جيد من تخصصات طبية أخرى وحضور فعال لطالبات كلية الطب من جامعة األميرة نورة.

ة وتطوير املناهج الطبية لضمان وحرصت الندوة الخروج بتوصيات من شأنها االرتقاء بالنهوض بالعملية التعليمي

 جودة مخرجات الكليات الصحية واالرتقاء بالخدمات الطبية املقدمة للمريض.

 ومن التوصيات التي خرجت بها الندوة ما يلي:

 إدراج تدريس املهنية الطبية في مناهج الكليات الصحية-1

 لتطوير أساليب وطرق تدريس املهنية الطبية السعي-2

 ليم باملحاكاة في تدريس املهنية الطبية وتطبيقها عمليا في معامل املحاكاة.التع استخدام-3

وطالبات الكليات الصحية وتهيئتهم  أساليب تقييم املهنية الطبية كمهارة أساسية البد من إتقانها للطالب تطوير-4

 ملزاولة املهنة

قع الحالي وسد الفجوات إن وجدت عن على عمل البحوث العلمية في مجال املهنية الطبية ملعرفة الوا الحث-5

 طريق تطوير املناهج الطبية

http://inma.net.sa/33734/
http://inma.net.sa/33734/
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للتعاون املشترك بين الكليات الصحية للعمل على تصميم منهج لتدريس املهنية الطبية لجميع طالب  السعي-6

 (inter professional educationوطالبات الكليات الصحية( 

والقطاعات الصحية االخرى والتأكد من إدراجها  شفياتمراجعة السياسات واإلجراءات في املست الحث على-7

 ألساسيات املهنية الطبية.
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 م  2015 ديسمبر 14-هـ  1437ربيع األول  3 اإلثنين   

قدر جهود مؤسسة 
ُ
ومبادرتها ” ألف خري“األمرية هيفاء الفيصل ت

 للتوعية بسرطان الثدي
http://www.watny1.com/402817.html 

 

 

 

 

 م  2015 ديسمبر 16-هـ  1437ربيع األول  5 األربعاء   

اجلمعية السعودية لرعاية الطفل تطلق محالت توعوية عن أهمية 
 الرضاعة يف الوقاية من السرطان

atny1.com/403573.htmlhttp://www.w 
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 م  2015 ديسمبر 20-هـ  1437ربيع األول  9 األحد   

 الفهرس العربي ينظم دورة تدريبية يف تطبيقات وصف املصادر وإتاحتها
مقدمة في ” أيام دورة تدريبية ، بعنوان  3املقبل ، وملدة ينظم مركز الفهرس العربي املوحد ابتداًء من يوم الثالثاء 

 ومتدربة من منسوبي املكتبات أعضاء الفهرس من  70بمشاركة ”  RDA” تطبيقات وصف املصادر وإتاحتها 
ً
متدربا

  اململكة العربية السعودية ومصر والسودان والكويت .

سند أن الدورة التدريبية ، تعد حجر األساس لتطبيق وأوضح مدير مركز الفهرس العربي املوحد الدكتور صالح امل

في الفهرس العربي املوحد ، وإكساب املشاركين املعارف ”  RDA” أحدث املعايير الدولية في وصف املصادر وإتاحتها 

 لصيغة ”  RDA“واملهارات التمهيدية لقواعد 
ً
من خالل التعريف املبسط لقواعد وصف ”  21مارك ” وتطبيقها وفقا

 إلى ” RDA“و  AACR2″” أمريكية  -ملصادر وإتاحتها ومعرفة الفوارق بين قواعد االنجلوا
ً
وتطبيق قواعدها ، مشيرا

 من املوضوعات واملحاور األساسية حول مزايا ومفاهيم بناء التطبيق ، باإلضافة إلى تمارين 
ً
أن الدورة تتضمن عددا

الذين يتولون اإلشراف على إدارة أقسام الفهرسة تطبيقية في هذا الشأن ، تستهدف اختصاص ي املكتبات 

  والتصنيف واملفهرسين في املكتبات العربية واألعضاء بالفهرس .

وأشار الدكتور املسند إلى أن قائمة الجهات املشاركة تضم مكتبة امللك عبدالعزيز العامة ، ووزارة االقتصاد 

جلس الشورى ، وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، والتخطيط ، واملكتبة األمنية بجامعة نايف العربية وم

ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، ومعهد اإلدارة العامة ، ودارة امللك عبدالعزيز ، وجامعة امللك سعود ، 

نورة ، وجامعة وجامعة األميرة نورة ، ومكتبة الحرم املكي ، وكليات الغد الدولية ، والجامعة اإلسالمية باملدينة امل

الطائف ، باإلضافة إلى وزارة التربية والتعليم الكويتية وعدد من الجامعات والشركات الحكومية واألهلية واملعاهد 

 العلمية والهيئات في كل من مصر والسودان .

 

 م  2015 ديسمبر 29-هـ  1437ربيع األول  18 الثالثاء   

قضايا "يقيم حلقة نقاش عن  مركز األحباث الواعدة جبامعة األمرية نورة
 "املرأة العاملة

http://www.watny1.com/413074.html 
 م  2015 ديسمبر 30-هـ  1437ربيع األول  19 األربعاء

طلق سلسلة من الدورات التدريبية
ُ
 سكن الطالبات يف "جامعة نورة " ي

http://www.watny1.com/413800.html 

 

http://www.watny1.com/406722.html
http://www.watny1.com/413074.html
http://www.watny1.com/413074.html
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http://www.watny1.com/413800.html
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 م  2015 ديسمبر 22-هـ  1437ربيع األول  11 الثالثاء   

 االسرتاتيجيةنورة تدشن خطتها _األمرية_مدارس #جامعة
faifaonline.net/portal/2015/12/22/236402.htmlhttp://www. 

 

 
 م  2015 ديسمبر 22-هـ  1437ربيع األول  11 الثالثاء   

 األسبوعهذا  االسرتاتيجيةمدارس جامعة األمرية نورة تدشن خطتها 
هذا األسبوع، وذلك بعرض  االستراتيجيةمسيرة خطتها دشنت مدارس جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، 

خطوات الخطة على اللجنة االستشارية للمدارس واخذ املوافقة عليها، حيث تكمن أهمية هذه الخطوة في رسم 

  طريق واضح لتطوير املدارس واالستفادة القصوى من البرامج املطروحة .

التي تطبق ” الحضانة النموذجية“ة الجامعة للتطوير والجودة : وتضم املدارس التي تشرف عليها إدارة تابعة لوكال

البرنامج اإلبداعي والذي تم تدريب الحاضنات عليه، وتعد الحضانة بكادرها السعودي الكامل من الحضانات التي 

 البرنا” الروضة“تعتبر مرجع ونموذجا يحتذى به في تطبيقها للبرنامج وكفاءة حاضناتها، 
ً
مج والتي تطبق أيضا

املدرسة االبتدائية “اإلبداعي ويعنى بمهارات وقدرات الطالب ويساعد على استخراج الطاقات اإلبداعية لديهم، 

التي يقعون تحت مظلة تطوير لتطبيقها مفهوم مدارس التطوير املنهي التربوي ويشمل ” واملتوسطة والثانوية

ية الوحيدة في العالم العربي التي تطبق هذا املفهوم كما املجتمعات املهنية واملدارس املختبرية وهي املدارس الحكوم

أنها املدارس الوحيدة في اململكة التي تخضع إلشراف كامل من الجامعة وتطبق الشراكات املهنية واملجتمعية مع 

  جميع كلياتها وأولها كلية التربية .

كلية ”، و”كلية الخدمة االجتماعية”، و”كلية اآلداب”، و”كلية التصاميم والفنون “كما تضم املدارس كذلك 

كلية اإلدارة ”، و”كلية علوم الحاسب واملعلومات”، و”كلية العلوم”، و”كلية اللغات والترجمة”، و”املجتمع

، ”كلية الصيدلة”، و”كلية الطب البشري ”، و”كلية طب األسنان”، و”كلية الصحة وعلوم التأهيل”، و”واألعمال

  ”.كلية التمريض”و

 للجامعة . االستراتيجيةرس بمبانيها النموذجية وبنيتها التحتية وبرامجها الفريدة، نقطة قوة في الخطة وتعد املدا

http://www.faifaonline.net/portal/2015/12/22/236402.html
http://www.faifaonline.net/portal/2015/12/22/236402.html
http://www.sra7h.com/?p=220005
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 م  2015 ديسمبر 13-هـ  1437ربيع األول  2 األحد   

 في فعالية لمكافحة سرطان الثدي بجامعة األميرة نورة 

 سعودية يقتحمن "جينيس" بأكرب شريط وردي 8264
http://www.ajel.sa/local/1678981 

 

 

 

 م  2015 ديسمبر 13-هـ  1437ربيع األول  2 األحد

جبامعة ” مكافحة سرطان الثدي“آالف سيدة يشكلن شعار  8أكثر من 
 األمرية نورة

426http://www.an7a.com/221/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajel.sa/local/1678981
http://www.ajel.sa/local/1678981
http://www.an7a.com/221426/
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 م  2015 ديسمبر 13-هـ  1437ربيع األول  2 األحد   

 سرطان الثدي“للتوعية بـ

 آالف سيدة 10بأكرب شريط وردي بشري من ” جينيس“السعودية تدخل 

” جينس لألرقام القياسية ” من موسوعة دخل حشد من املتطوعات يوم أمس األول بجامعة نورة بنت عبد الرح 

بتشكيل أكبر شريط وردي   والتي نظمتها شركة ألف خير بالتعاون مع جمعية بداية ، ( ksa 10من خالل مبادرة )

بشري للتوعية الصحية الشاملة ملواجهة مرض سرطان الثدي ، حيث وصل عدد املشاركات في هذا الحدث 

وفقا ملعايير معينة حددتها   سيدة شاركن في الشريط 8264وتم احتساب  ،  أالف سيدة 10التوعوي أكثر من 

الرقم القياس ي السابق ألكبر شريط بشري توعوي ملواجهة مرض سرطان الثدي كان   موسوعة جينس ، وكان

 سيدة . 6800من خالل مشاركة ما يزيد عن  2012مسجل باسم املنتدى الوطني الهندي والذي حصل عليها في عام 

فعالية الفحص املبكر عن املرض ، و العديد   من أبرزها  ( وكان ksa 10رك الحشد النسائي في فعاليات مبادرة )شا

التي تقدم   من الرياضات الترفيه التوعوية للمشاركات في الحدث ، ومشاركة األندية الصحية ، وبعض الشركات

شاركات من باب الوقوف مع ملصابات باملرض ، و االكل الصحي ، باإلضافة إلى فعالية بالتبرع لقص الشعر للم

( عرض فلم تعريفي للتوعية الصحية بمرض سرطان الثدي ، وصاحب الحدث ترجمة ksa 10شملت فعاليات )

 بلغة الصم .

( بمشاركة وتفاعل كافة فئات املجتمع من مواطنات ومقيمات وطالبات ومشاهير   ksa 10تميزت فعاليات مبادرة )

كة والبعثات لوأكاديميات وإضافة إلى مشاركة العديد من زواجات السفراء املوجودين باملم وسيدات أعمال

 سيدة من ذوي االحتياجات الخاصة . 40الدبلوماسية و مشاركة 

وشاركت العديد من الجهات الحكومية واملؤسسات الخاصة في هذه املبادرة من أبرزها )الشئون االجتماعية، 

للسياحة والتراث الوطني، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، واللجنة األوملبية العربية  الهيئة العامة والصحة،

 لإلنسانيةوالوليد  سوفت،وشركة مايكرو  البشرية،السعودية، الغرفة التجارية بالرياض، وصندوق التنمية 

   والخاصة.والعديد من املستشفيات الحكومية 

، أن الفوز بالرقم القياس ي لتشكيل ” ألف خير ” ن الرئيس التنفيذي لشركة و أكدت األميرة ريما بنت بندر بن سلطا

أتوجه بالشكر العميق لكافة ” ( ، مشيرا بقولها  ksa 10أكبر شريط توعوي بشري كان تتويج لجهود اتفاقية مبادرة )

لذي قدموه إلنجاح املتطوعات والقيادات املجتمعية وكافة الشركاء والرعاة والسفراء على الدعم غير محدود ا

 املبادرة .

نعد الجميع بأن تكون رايتنا خالل العام املقبل هي الصحة الشاملة لنكمل ” وأضافت األميرة ريما بنت بندر ، بقولها 

 ( . ksa 10القصة الجميلة التي بدأناها في مشروع حملة مبادرة )

http://www.alweeam.com.sa/373850/
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 م  2015 ديسمبر 16-هـ  1437ربيع األول  5 األربعاء   

ندوة تعزيز دور األسرة يف محاية األبناء من العنف واإلرهاب جبامعة 
 األمرية نورة وضعت اليد فوق اجلرح

أوصت ندوة تعزيز دور األسرة في حماية األبناء من العنف واإلرهاب التي أقيمت بجامعة األميرة نورة بنت 

ظمتها بالشراكة مع هيئة حقوق اإلنسان وبالتعاون مع برنامج األمان األسري بضرورة حماية عبدالرحمن والتي ن

حقوق الطفل في اململكة وفق ضوابط مبادئ الشريعة اإلسالمية، وتكثيف الجهود والتنسيق بين املؤسسات 

وتأسيس هيئة وطنية أو  الحكومية واألهلية إلنفاذ االتفاقيات الدولية واألنظمة الوطنية الخاصة بحقوق الطفل،

مجلس يعمل كمظلة تنسيقية جامعة للقطاعات الحكومية واملجتمعية املعنية بشؤون الطفولة، وتمكين املرأة 

وتعزيز قدرتها في جعلها شريكا فاعال في حماية املجتمع من العنف واإلرهاب من خالل التشريعات الحامية للمرأة 

 وبرامج التثقيف والتدريب،

اء وأسر املتورطين في اإلرهاب وتقديم الدعم النفس ي واالجتماعي والبرامج املكثفة في التثقيف الفكري ورعاية أبن

أوصت الندوة ببذل املزيد من الجهود في الوقاية من األمراض  اواإلرهاب. كموالتربوي لحماية أبنائهم من العنف 

عية األسر وتثقيفها باآلثار السلبية للعنف املزمنة والسلوكيات الخطرة املرتبطة بالعنف من خالل برامج تو 

معدل انتشار ممارسات العنف “العديد من املشاركات كان أبرزها دراسة عن  الفعاليات ناألسري. وضموالتفكك 

قدمها نائب املدير التنفيذي لبرنامج األمان األسري الوطني الدكتور ماجد ” حقائق وبيانات –ضد الطفل في اململكة 

مناطق إدارية وهي الرياض، ومكة املكرمة، واملنطقة الشرقية، وجازان  5عرضا عن دراسة مسحية في العيس ى، مست

 وطالبة من املدارس الثانوية الحكومية والخاصة، 16.939وتبوك، حيث شملت العينة العشوائية 
ً
 طالبا

 النموذج الدولي لتقص ي ممارسات إيذاء وإهمال الطفل املنزلية حيث أجريت
ً
/  1433الدراسة عام  مستخدما

للعنف النفس ي بينما لم  %65هـ، وتباينت معدالت العنف الذي تعرض له املراهقون واملراهقات وبلغت 1434

 عند  %10تتجاوز 
ً
الفتيات. للعنف الجنس ي، وكانت معدالت اإلهمال والعنف النفس ي ومشاهدة العنف أعلى كثيرا

دور برامج “التربية بجامعة األميرة نورة بدراسة بعنوان  شاركت الدكتورة سهام الصويغ مستشارة كلية اكم

و الدكتورة أمل الفريخ األستاذ املشارك بكلية الخدمة ” التثقيف األسري في حماية األطفال من العنف واإلرهاب 

ية دور األسرة في حماية األبناء من األلعاب اإللكترون“االجتماعية بجامعة األميرة نورة بينت في دراسة أخرى 

أشارت عميدة  اوالعالجي. كموشرحت فيها أدوار األسرة الثالثة: البنائي والوقائي ” املحرضة على العنف واإلرهاب

دور األسرة في حماية األبناء من وسائل “كلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة الدكتورة جميلة اللعبون عن 

، مبينة إلى ما توصلت له العديد من الدراسات بأن هناك ”ابالتواصل االجتماعي املحرضة على العنف واإلره

تأثيرات الستخدام الشباب ملواقع وبرامج التواصل االجتماعي في عالقاتهن، من حيث ضعف العالقة املتبادلة مع 

ندوة وقد تناولت ال ااالفتراض ي. هذاألسرة، وإلى ضعف التواصل مع األصدقاء واألقارب وتفضيل العالقات في العالم 

http://roaanews.org/archives/39822
http://roaanews.org/archives/39822
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قدمتها املشرفة العامة على مركز اإلرشاد األسري ” دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي“بعنوان  أيضا محاضرة

 بجامعة األميرة نورة الدكتورة هناء الصقير،” ترابط“

بعض حيث تطرقت إلى دور الجامعات في نقل املعرفة ونشرها على جميع املستويات، واألسرة ودورها في الحماية من 

أشكال العنف واإلرهاب، ودور املركز كفرصه متاحة لتطوير الخدمات التي ستقدم لألسر في سبيل تحقيق 

املحامي واملستشار القانوني بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أحمد  زوالتنموية. وركاألهداف الوقائية 

ام واتجاهاته من خالل األخبار والبرامج التي تزوده بها الهام واملؤثر في توجهات الرأي الع” دور اإلعالم” املحيميد على

وسائل اإلعالم املختلفة، إذ ال يستطيع الشخص تكوين موقف معين أو تبني فكرة معينة إال من خالل املعلومات 

والبيانات التي يتم توفيرها له، مما يؤكد قدرة اإلعالم بكافة صوره وأشكاله على إحداث تغييرات في املفاهيم 

املمارسات الفردية واملجتمعية عن طريق تعميم املعرفة والتوعية والتنوير وتكوين الرأي ونشر املعلومات والقضايا و 

 املختلفة.

مشاريع جمعية “بينما أوضحت األستاذة رشا التركي، املدير التنفيذي لجمعية النهضة النسائية الخيرية في ورقتها 

لتي تنفذها الجمعية، منها مشاريع الدعم املادي واالجتماعي، ودورة الوالدية أهم املشاريع ا” النهضة املوجهة لألسر

الفعالة، ودورة أفالطون، حيث تقوي هذه الدورات قدرة املستفيدات على تربية أبناءهم بطريقة فعالة لترشدهم 

رة القنيبط في نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة األستاذة مني تملستقبلهم. وتناولإلى التخطيط 

إلى مسؤولية تحسين مستوى الرعاية املقدمة لألطفال، وإلى الشراكة ” دور مؤسسات املجتمع املدني“دراستها 

بالذكر أن الندوة صاحبها  راملجتمع. الجديالفّعالة في العمل على تحسين مستوى الرعاية بين أفراد ومؤسسات 

يرية بإشراف أخصائيين يقدمون استشارات مجانية جهة حكومية وخاصة وجمعيات خ 40معرض شاركت فيه 

عاما. وهدفت الندوة التي  18لألسر، ويعرفون على الخدمات والبرامج الخاصة بالطفل من عمر الوالدة وحتى سن 

أقيمت بقاعة املؤتمرات باملدينة الجامعية واستمرت يومين إلى إبراز دور الجامعة في نشر املعرفة واإلسهام مع 

التصدي للعنف واإلرهاب، ونشر الوعي بحقوق الطفل بمشاركة عدد من صناع قرار وممثلون للوزارات  الدولة في

 املعنية.
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 م  2015 ديسمبر 28-هـ  1437ربيع األول  17 اإلثنين    

 ”ملرأة العاملةقضايا ا“مركز األحباث الواعدة يقيم حلقة نقاش عن 
، ” قضايا املرأة العاملة”أقام مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة حلقة نقاش تحت عنوان

أدارت النقاش األستاذة الدكتورة/ سارة بنت صالح الخمش ي،بحضور عدد من األساتذة املتميزين من الجهة 

م طرح أهم التحديات التي تواجهها املرأة في أدوارها االجتماعية في األسرة التعليمية واإلدارية ووزارة التربية وقد ت

 ومحيط العمل:

 املحور األول التي تواجه املرأة في املجال املجتمعي تتمثل في :

ضعف صالحيتها -تحيز األحكام القضائية ضد املرأة -ضعف مشاركة املرأة في التخطيط وصنع القرار في املجتمع -

طرح -ضعف تأهيل املرأة بضوابط العمل في البيئة املختلطة-وخاصة في األمور املتعلقة باألحوال املدني  على أبنائها

 وظائف غير مالئمة لطبيعة املرأة

عدم املساواة مع الرجل في الهبات -ضعف األبحاث العلمية املسحية التي تدرس قضايا املرأة العاملة وحقوقها-

-عدم وجود لجان حقوقية في املنظمات لحماية حقوق املرأة-لعقاري ومنح األراض يصندوق التنمية ا مثل:والعطايا 

الضعف اإلعالمي في تغطية قضايا -ضعف الدور الرقابة ياملتابعة في املنظمات ، حيث أن هدفها هو حماية املنظمة

 املرأة الحقوقية

سوء -نظيمية واإلدارية في مجال العمل املحور الثاني تحدث عن أهم التحديات التي تواجه املرأة في البيئة الت

ضعف الوعي باإلجراءات االحترازية مثال لتعامل املواد -عشوائية توزيعا ملهام في بيئة العمل-استخدام السلطة

سوء استخدام اإلجازات مثل إجازة -في بيئة العمل استراحة(-دورات مياه-)مصلىعد متوفر خدمات -الكيميائية

 إسناد مهام عمل للموظف بغير مهامه األساسية-لى إنجاز العملرعاية مولود مما يؤثر ع

فرض العمل  مثل:عدم تهيئة املرأة العاملة باألنظمة الجديدة -كثرة املستجدات والتعاميم الخاصة في سير العمل-

 عن طريق برنامج معين

 مركزية اتخاذ القرار وعدم وضوح الهيكل التنظيمي للمؤسسة-

 اإلجازات االضطرارية في حالة هطول األمطار مثل:اتخاذ القرار في التوقيت الخاطئ -ضعف مرونة رئيس العمل-

 املحور الثالث تناول أهم التحديات التي تواجه املرأة في مجاال ألسرة

 يترتب عليها عدم وجود بيئة آمنة للطفل الحضانات ماقلة وجود -

سوء استخدام الرجل -قدير الزوج ملهام املرأة العاملةالظروف األسرية للمرأة في املجتمع السعودي مثل : عدم ت-

ضعف الوعي بحقوق وواجبات املرأة -تعدد األدوار االجتماعية للمرأة-أحادية اتخاذ القرار األسري -للسلطة األبوية

 العاملة تجاه أسرتها

http://roaanews.org/archives/42342


 

 
127 

 صعوبة املواصالت بالنسبة للمرأة وما يترتب عليها من مشكالت السائقين-

 املقترحة ملواجهة تلك التحديات فهي : أما أهم ا لحلول 

أهم الحلول املقترحة ملواجهة التحديات التي تواجه املرأة في املجال املجتمعي املشاركة في اتخاذ القرار والتخطيط 

 املجتمعي بشكل فاعل

 للوقوع بتحيز األحكام القضائية وإجراءات
ً
ها نحو وضع لجان تفصل بالحكم في املحاكم تضمن ساء ورجال تجنبا

أبنائها في القضاء وتأهيل وتدريب املرأة للعمل في البيئة املختلطة وتهيئة أماكن عمل املرأة العاملة في البيئة املختلطة 

وضرورة توجيها ألولويات البحثية لصالح قضايا املرأة وإجراء دراسات حول املشكالت التي تواجه املرأة العاملة مع 

لجان حقوقية لصيانة حقوق املرأة وحمايتها وعقد الشراكات العلمية مع الجهات أهمية تفعيل التوصيات وإيجاد 

 ذات االختصاص لخدمة املنشآت وتوجيه ُمختلف وسائل اإلعالم بتسليط الضوء تجاه قضايا املرأة الحقوقية

وضع -جال العمل هي أهم الحلول املقترحة ملواجهة التحديات التي تواجه املرأة في البيئة التنظيمية واإلدارية في م

 ألي مالبسات
ً
 لوائح معلنة تجنبا

-توفير خدمات ) مصلى-سن قوانين لحماية املرأة من األخطار املهنية-وضع لجان حقوقية في جميع املؤسسات-

دوام  –سن القوانين التي تدعم املرأة وتنظم عملها مثل : ساعات عمل مرنة -استراحة ( في بيئة العمل-دورات مياه

إعادة دراسة اللوائح -االلتزام بأي ك الم ها مكل موظف بما يتالءم مع تخصصه ومؤهالته-العمل عن بعد  –جزئي 

تدوير -عقد دورات تأهيلية للمرأة العاملة مختصة بكيفية التعامل معا ألنظمة الجديدة-و وضع لوائح تفصيلية

اإلسراع باتخاذ القرار في -رشحات القيادياتالدقة في اختيار امل-املنصب القيادي بين النساء العامالت املؤهالت

 الحاالت الطارئة مع أهمية اإلعالن شأن القرار املتخذ

توفير حضانات لألطفال بعدد مالئم -أهم الحلول املقترحة ملواجهة التحديات التي تواجه املرأة في مجال األسرة هي 

 لالحتياج النسوي 

رفع وعي الرجل بواجباته وتحمله -على تفهم مهام املرأة العاملة ضرورة تثقيف الزوج بمتغيرات العصر ومساعدته-

 مسؤولية أسرته

التخطيط الزمني -رفع الرواتب لتفي بمتطلبات املرأة وأسرتها من شأنه أن يسهم في عملية اتخاذ القرار األسري -

 بث الوعي الحقوقي واإلعالمي للمرأة العاملة-املناسب بتفريغ كل مهام لكل دور 

 املواصالت بأجور رمزية ، ضيافة األطفال ، الرعاية الصحية(املساندة )الخدمات تسهيل -
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 م  2015 ديسمبر 29-هـ  1437ربيع األول  18 الثالثاء    

يطلق سلسلة من الدورات التدريبية  "جامعة نورة "سكن الطالبات يف 
 جماالت متنوعة 8اهلادفة يف 

نظمت إدارة التدريب بسكن الطالبات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض سلسلة من الدورات 

التدريبية الهادفة للطالبات في عدة ثمانية مجاالت مختلفة منها الدينية والثقافية وتطوير الذات ، استفادت منها 

ية .وتأتي هذه السلسلة من الدورات ضمن أنشطة السكن الجامعي طالبة من مختلف املستويات الدراس 200نحو 

عن طريق تقديم برامج تدريبية مختلفة  الجامعة وذلكالهادفة إلى تنمية مهارات الطالبات املقيمات فيسكن 

 تقديم الترفيه امل
ً
 وعلمًيا، وأيضا

ً
وّجه إلكسابهن املعارف واملهارات، مما يساهم في صقل شخصية الطالبات: مهاريا

بتوفير أجواء مفيدة ومميزة لهن .وتشمل البرامج التدريبية التي تقدمها ادارة السكن ثمانية مجاالت رئيسية أهمها 

تصحيح التالوة وحفظ القرآن الكريم ، فنون الحوار ، الخط العربي وبرامج متخصصة بتطوير الذات والتغلب على 

إلى برامج ثقافية متنوعة ودروس في الفقه والتفسير والعقيدة  الصعوبات واملشاكل الدراسية واألسرية ،باإلضافة

املشرفة على وحدة التدريب في سكن الطالبات في  قدمتها نخبة من عضوات هيئة التدريس في الجامعة .وبينت 

دة جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن ، ان البرامج التدريبية تعتمد على النشاطات الجماعية واملناقشات املتعد

التي تصب في تعزيز قيم االنتماء والهوية الوطنية ، وصقل شخصية الطالبة وإمدادها باملعلومات في املجاالت 

الدينية والعلمية واالجتماعية واإلدارية ،املساهمة في توعية الطالبة الجامعية بحقوقها وواجباتها ،وإبراز إمكاناتها 

، مشيرة إلى أن البرامج تركز كذلك على رفع كفاءة الطالبة واالرتقاء وقدراتها بما يخدم مسيرتها العلمية والعملية

بمستوى التفكير البحثي من خالل تزويدها بمهارات التفكير والبحث العلمي وتهيئتها لسوق العمل ،فضال عن شغل 

 وقت فراغ الطالبة بما يعود عليها بالنفع والفائدة.
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 م  2015 ديسمبر 31-هـ  1437ربيع األول  20 لخميس

كلية الطب البشري ممثلة يف قسم التعليم الطبي يف جامعة األمرية نوره 
 تنظم الندوة العلمية املشرتكة يف املهنية الطبية

ون مع قسم التعليم الطبي في جامعة األميرة نوره بالتعا الطبي فيتنظم كلية الطب البشري ممثلة في قسم التعليم 

والتي تعقد في الثالث والرابع من  كلية الطب البشري بجامعة امللك سعود الندوة العلمية املشتركة في املهنية الطبية

هذا وسوف  هـ، ويسرنا دعوتك لحضور الندوة وعمل التغطية الالزمة.24/03/1437-23 ، املوافق2016شهر يناير 

علق بأهمية تطبيق املهنية الطبية في جميع مجاالت العمل اإلكلينيكي واألكاديمي وضرورة تناقش الندوة مواضيع تت

إدخالها كمقرر في جميع مناهج الكليات الصحية معتمدين على نتائج الدراسات العاملية في هذا املجال، هذا 

لتدريب باملحاكاة وكيفية باإلضافة الى عرض بعض املواضيع التي توضح كيفية تطبيق املهنية الطبية في مجال ا

الندوة بمتحدثين عامليين من اململكة املتحدة  رالصحيين. وتزختقييم هذه املهارة للطالب والطالبات واملمارسين 

في اململكة املتحدة و بروفسور في التعليم الطبي وتطوير  وكندا مثل بروفسور جودي مكيم من جامعة سوان س ي 

في أدمنتن في كندا و استشارية في التعليم باملحاكاة  من جامعة ماكوان  فوس ي  إستراتيجية التعليم، و د.كوليت

 الطبية، باإلضافة إلى املتحدثين من الداخل .

والتخصصات الطبية  وطبيبات وممرضاتتستهدف الندوة حضور جميع العاملين في القطاع الصحي من أطباء 

هذا وسيتم بعد انتهاء الندوة كتابة التوصيات في هذا املجال األخرى باإلضافة إلى طالب وطالبات الكليات الصحية 

 ووضع الخطط الالزمة لتطبيقها لالرتقاء بالتعليم الطبي في اململكة.
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 م  2015 يناير 1-هـ  1437ربيع األول  21 الجمعة   

كلية الرتبية تعقد اتفاقية شراكة أكادميية بني جامعة األمرية نورة ممثلة ب
 قسم الرتبية اخلاصة ومركز خطوات التواصل للتوحد

عقدت جامعة األميرة نورة ممثلة بكلية التربية اتفاقية شراكة أكاديمية بين قسم التربية الخاصة ومركز خطوات 

لشراكة املجتمعية مع عدد من الجهات التواصل للتوحد وذلك ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى تحقيق ا

من الدكتورة أمامه الشنقيطي عميدة   واملؤسسات الوطنية املختلفة .ومثلت كلية التربية في توقيع االتفاقية كل

الكلية والدكتورة عال أبو سكر رئيسة قسم التربية الخاصة في حين مثل مركز خطوات التواصل للتوحد األستاذة 

اتفاقية الشراكة إلى تحقيق تعاون مثمر وتبادل للخبرات عن طريق تقديم التدريب املستمر  نجالء الذويب .وتهدف

واالستشارات لكادر املركز من قبل الخبيرات بقسم التربية الخاصة ، واستقبال املركز لطالبات التدريب امليداني 

لي إلعدادهن لسوق العمل، باإلضافة إلى لتحقيق ثقل بخبراتهن امليدانية املتميزة والربط بين الجانب النظري والعم

التعاون والتفاعل الفعال ما بين قسم التربية الخاصة واملركز بما يخدم املبادرات التي تعود بالنفع على ذوي التوحد 

وأسرهم والعاملين في مجال التوحد، كما تهدف الشراكة إلى غرس القيم وسبل التعاون بين كل األطراف من جانبها، 

دكتورة أمامه الشنقيطي عميدة كلية التربية عن امتنانها لعقد هذه الشراكة والتي سيتبعها شراكات مماثلة عبرت ال

 .مع املؤسسات االجتماعية
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 م  2015 يناير 5-هـ  1437ربيع األول  25 الثالثاء   

 نعبد الرمحية بني جامعة األمرية نورة بنت توقيع مذكرة تفاهم علم
)مركز األحباث الواعدة يف البحوث االجتماعية ودراسات املرأة( ومركز أحباث 

 مكافحة اجلرمية بوزارة الداخلية
تم توقيع مذكرة تفاهم علمية بين جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن )مركز األبحاث الواعدة في البحوث 

ات املرأة(ومركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، وذلك في مقر جامعة األميرة نورة في االجتماعية ودراس

 لتحقيق األهداف التي يتوخاها كل من: مركز أبحاث 1437من العام الهجري  ربيع أول  10يوم االثنين 
ً
هـ.وذلك سعيا

االجتماعية ودراسات املرأة في جامعة األميرة مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية ومركز األبحاث الواعدة في البحوث 

نورة بنت عبد الرحمن واملتمثلة في تعزيز جوانب اآلمن االجتماعي والتعاون من خالل استثمار نتائج الدراسات 

والبحوث العلمية املقدمة من قبل املختصين في هذا الجانب للحد من ظاهرة انتشار الجريمة وتجنب مخاطرها على 

ملساهمة في تقويم وإصالح ذوي امليول اإلجرامية والسلوكيات الشاذة، وتعزيز مفهوم األمن وأهميته في املجتمع، وا

سارة الخمش ي مديرة مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية  الدكتورة. وضحت دوالجماعة. وقحياة الفرد 

 لكون مركز أبحاث مكافحة الجريمة يهدف من بأنه نظر   ودراسات املرأة في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن،
ً
ا

خالل الدراسات إلى تحديد األسباب ومعرفة الظروف والعوامل التي ينشأ عنها السلوك اإلجرامي لدى الفرد، ومن ثم 

إعداد البرامج الوقائية وفق األسس املبنية على التعاون العلمي مع مراكز البحوث والدراسات التابعة لجامعة األميرة 

ورة بنت عبد الرحمن التي تقوم بدورها بتوفير املعلومات واقتراح الحلول ملعالجة املشاكل والظواهر االجتماعية، ن

 لبحث القضايا )األمنية و 
ً
 لروح التعاون املشترك تم االتفاق على العمل معا

ً
 لهذه األهداف وترسيخا

ً
وتحقيقا

العلمية، وتبادل املشورة في املسائل التي تهم الطرفين في االجتماعية( من خالل الدراسات والبحوث واالستشارات 

 يتبادل الطرفان املعلومات والبيانات ذات االهتمام املشترك، ويتعاونا في نسخ وتصوير ما 
ُ
هذا الجانب، حيث

يحتاجه كل طرف مع مراعاة حقوق الخصوصية، وامللكية الفكرية كما يتم تمويل الدراسات واملشاريع البحثية 

تركة باالتفاق بين الطرفين، على أن يتفقا على كيفية االستفادة من املشاريع املمولة من أحد الطرفين ويتبادل املش

الطرفان ما يصدر عنهما أو يكونان شركاء في إصداره من مؤلفات ومطبوعات ودوريات مقروءة ومسموعة ومرئية 

بدأ العمل بهذه املذكرة من تاريخ  دات. وقالبيانبشكل دوري ومستمر مع االحتفاظ بحقوق الخصوصية وسرية 

 توقيعها، وأصبحت سارية املفعول ملدة خمس سنوات.
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 م  2015 يناير 7-هـ  1437ربيع األول  27 الخميس   

جامعة األمرية نورة تنظم ورشة عمل: كلية اجملتمع نظرة واقعية رؤية 
 تطويرلل

رؤية  واقعية.نظمت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية وكلية املجتمع، ورشة عمل بعنوان: كلية املجتمع. نظرة  

للتطوير، وذلك على شرف مديرة الجامعة ومشاركة من قيادات الجامعة وعدد من األكاديميات واملتخصصات، 

والخدمة املدنية وعدد من املختصين والخبراء في وشارك في هذه الورشة نخبة من املسؤولين في وزارات العمل 

الجامعات واملؤسسات األخرى. وقد كانت محاور الورشة تتعلق بـعرض دراسة تقييمية لكلية املجتمع بالجامعة 

واحتياج سوق العمل لتخصصات الكلية  التعليمية،د. حصة العيس ى مستشار وكيلة الجامعة للشؤون  قدمتها

والتصنيف الوظيفي لتخصصات كلية املجتمع  الخاصة،شهري وكيل وزارة العمل للبرامج د. عبداملنعم ال قدمه

نوال القحطاني مديرة القسم النسائي بديوان الخدمة املدنية، كما  أ.بالجامعة في وزارة الخدمة املدنية قدمته 

امللك عبدالعزيز.وقد قدم تجربة جامعة  زعبد العزيعرض د. أحمد عبد الوهاب عميد كلية املجتمع بجامعة امللك 

كلية  وضع القضيبفي الورشة عدد من األوراق استعرضت في أوالها عميدة كلية املجتمع سعادة الدكتورة نورة 

املجتمع الحالي في الجامعة، وتطرق فيها سعادة وكيل وزارة العمل إلى أرقام وإحصاءات عن سوق العمل الخاص 

في التخصصات وجودة املخرجات وأهمية ارتباط املؤسسات األكاديمية وبين حاجة سوق العمل الخاص إلى تنوع 

 عن نشاطات الوزارة وجهودها ومنها 
ً
بسوق العمل ومواكبة تطلعات هذا السوق. كما بين وكيل الوزارة مختصرا

ظمها برنامج اإلحالل )إحالل الوظائف الوافدة بأخرى محلية( وريادة األعمال وغيرها، وبين أن بطالة النساء مع

يمكن عالجه بتطوير مخرجات التعليم والتأهيل وآليات وتنظيمات العمل واالستثمار. وبينت مديرة القسم النسائي 

أن التصنيف الوظيفي ملخرجات التعليم ال يعني توفر الوظائف في القطاع العام، ” بوزارة الخدمة املدنية النسوي 

لخاص وتنمية مخرجاتها بما يتوافق مع تطلعات هذا السوق. وأكدت على أهمية تركيز الجامعات على سوق العمل ا

وخرج النقاش إلى الحاجة إلى مراجعة القرارات والتنظيمات الحالية التي تتعلق بارتباط بدء البرامج التعليمية 

للجامعات بتصنيف الوظائف في الخدمة املدنية، في حين أن سوق العمل الواعد وفي ظل التوجهات االقتصادية 

ديدة يكمن في القطاع الخاص. وأكد عدد من املشاركين أن جودة مخرجات كلية املجتمع ومالءمة ارتباط بعض الج

برامجها بالشاهدات االحترافية الدولية تعزز سمعة وفائدة مخرجات الكلية ومناسبتها للعمل مباشرة في سوق 

بين التخصصات األكاديمية في كليات  العمل الخاص وبدخول مغرية جدا. وأكد مجموعة أخرى إلى أهمية الفصل

الجامعة األخرى ودرجة البكالوريوس عن كلية املجتمع التي ينبغي أن تكون كلية تأهيل محترفين للعمل في برامج 

تخصصية مركزة، مع ضرورة البعد عن إقحام برامج الكلية بمقررات عامة أخرى حتى ال تؤثر على مدة البرنامج 

 يضعف التركيز على االختصاص الرئيس للبرامج. وال زالت جامعة األميرة نورة تسعى إلى الزمنية وتطيله وكذلك ال

تطوير برامجها في املراحل املختلفة بما يتفق مع التطورات العلمية العاملية واملتطلبات الوطنية، وتسعى لرفع 

توى مشاركتها في التنمية الوطنية، مستوى الجودة التعليمية وبما يتفق مع حاجة املرأة السعودية في رفع نسبة ومس

 وبما يكفل لها أيضا حياة كريمة ومساهمة نبيلة في بناء الوطن.
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 م  2015 ديسمبر 16-هـ  1437ربيع األول  5 األربعاء   

جبامعة األمرية  ندوة تعزيز دور األسرة يف محاية األبناء من العنف واإلرهاب
 نورة وضعت اليد فوق اجلرح

أوصت ندوة تعزيز دور األسرة في حماية األبناء من العنف واإلرهاب التي أقيمت بجامعة األميرة نورة بنت 

عبدالرحمن والتي نظمتها بالشراكة مع هيئة حقوق اإلنسان وبالتعاون مع برنامج األمان األسري بضرورة حماية 

ملكة وفق ضوابط مبادئ الشريعة اإلسالمية، وتكثيف الجهود والتنسيق بين املؤسسات حقوق الطفل في امل

الحكومية واألهلية إلنفاذ االتفاقيات الدولية واألنظمة الوطنية الخاصة بحقوق الطفل، وتأسيس هيئة وطنية أو 

لة، وتمكين املرأة مجلس يعمل كمظلة تنسيقية جامعة للقطاعات الحكومية واملجتمعية املعنية بشؤون الطفو 

وتعزيز قدرتها في جعلها شريكا فاعال في حماية املجتمع من العنف واإلرهاب من خالل التشريعات الحامية للمرأة 

وبرامج التثقيف والتدريب، ورعاية أبناء وأسر املتورطين في اإلرهاب وتقديم الدعم النفس ي واالجتماعي والبرامج 

كما أوصت الندوة ببذل املزيد من الجهود .بوي لحماية أبنائهم من العنف واإلرهاباملكثفة في التثقيف الفكري والتر 

في الوقاية من األمراض املزمنة والسلوكيات الخطرة املرتبطة بالعنف من خالل برامج توعية األسر وتثقيفها باآلثار 

ا دراسة عن "معدل انتشار الفعاليات العديد من املشاركات كان أبرزه وضمت .السلبية للعنف والتفكك األسري 

حقائق وبيانات" قدمها نائب املدير التنفيذي لبرنامج األمان األسري  -ممارسات العنف ضد الطفل في اململكة 

مناطق إدارية وهي الرياض، ومكة املكرمة،  5الوطني الدكتور ماجد العيس ى، مستعرضا عن دراسة مسحية في 

 وطالبة من املدارس الثانوية  16.939ملت العينة العشوائية واملنطقة الشرقية، وجازان وتبوك، حيث ش
ً
طالبا

 النموذج الدولي لتقص ي ممارسات إيذاء وإهمال الطفل املنزلية حيث أجريت 
ً
الحكومية والخاصة، مستخدما

للعنف  %65هـ، وتباينت معدالت العنف الذي تعرض له املراهقون واملراهقات وبلغت 1434/  1433الدراسة عام 

للعنف الجنس ي، وكانت معدالت اإلهمال والعنف النفس ي ومشاهدة العنف أعلى  %10نفس ي بينما لم تتجاوز ال

 عند الفتيات
ً
كما شاركت الدكتورة سهام الصويغ مستشارة كلية التربية بجامعة األميرة نورة بدراسة بعنوان .كثيرا

ب " و الدكتورة أمل الفريخ األستاذ املشارك بكلية "دور برامج التثقيف األسري في حماية األطفال من العنف واإلرها

الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة بينت في دراسة أخرى "دور األسرة في حماية األبناء من األلعاب اإللكترونية 

يدة كما أشارت عم.املحرضة على العنف واإلرهاب" وشرحت فيها أدوار األسرة الثالثة: البنائي والوقائي والعالجي

كلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة الدكتورة جميلة اللعبون عن "دور األسرة في حماية األبناء من وسائل 

التواصل االجتماعي املحرضة على العنف واإلرهاب"، مبينة إلى ما توصلت له العديد من الدراسات بأن هناك 

جتماعي في عالقاتهن، من حيث ضعف العالقة املتبادلة مع تأثيرات الستخدام الشباب ملواقع وبرامج التواصل اال 

هذا وقد تناولت الندوة .األسرة، وإلى ضعف التواصل مع األصدقاء واألقارب وتفضيل العالقات في العالم االفتراض ي

سري محاضرة بعنوان "دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي" قدمتها املشرفة العامة على مركز اإلرشاد األ  أيضا 

"ترابط" بجامعة األميرة نورة الدكتورة هناء الصقير، حيث تطرقت إلى دور الجامعات في نقل املعرفة ونشرها على 
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جميع املستويات، واألسرة ودورها في الحماية من بعض أشكال العنف واإلرهاب، ودور املركز كفرصه متاحة 

وركز املحامي واملستشار .الوقائية والتنموية لتطوير الخدمات التي ستقدم لألسر في سبيل تحقيق األهداف

القانوني بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أحمد املحيميد على" دور اإلعالم" الهام واملؤثر في توجهات الرأي 

العام واتجاهاته من خالل األخبار والبرامج التي تزوده بها وسائل اإلعالم املختلفة، إذ ال يستطيع الشخص تكوين 

مما يؤكد قدرة اإلعالم \قف معين أو تبني فكرة معينة إال من خالل املعلومات والبيانات التي يتم توفيرها له، مو 

بكافة صوره وأشكاله على إحداث تغييرات في املفاهيم واملمارسات الفردية واملجتمعية عن طريق تعميم املعرفة 

بينما أوضحت األستاذة رشا التركي، املدير .يا املختلفةوالتوعية والتنوير وتكوين الرأي ونشر املعلومات والقضا

التنفيذي لجمعية النهضة النسائية الخيرية في ورقتها "مشاريع جمعية النهضة املوجهة لألسر" أهم املشاريع التي 

هذه  تنفذها الجمعية، منها مشاريع الدعم املادي واالجتماعي، ودورة الوالدية الفعالة، ودورة أفالطون، حيث تقوي 

وتناولت نائب رئيس .الدورات قدرة املستفيدات على تربية أبناءهم بطريقة فعالة لترشدهم إلى التخطيط ملستقبلهم

مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة األستاذة منيرة القنيبط في دراستها "دور مؤسسات املجتمع املدني" إلى مسؤولية 

لشراكة الفّعالة في العمل على تحسين مستوى الرعاية بين أفراد تحسين مستوى الرعاية املقدمة لألطفال، وإلى ا

جهة حكومية وخاصة وجمعيات  40الجدير بالذكر أن الندوة صاحبها معرض شاركت فيه .ومؤسسات املجتمع

خيرية بإشراف أخصائيين يقدمون استشارات مجانية لألسر، ويعرفون على الخدمات والبرامج الخاصة بالطفل من 

وهدفت الندوة التي أقيمت بقاعة املؤتمرات باملدينة الجامعية واستمرت يومين إلى  .عاما 18دة وحتى سن عمر الوال 

إبراز دور الجامعة في نشر املعرفة واإلسهام مع الدولة في التصدي للعنف واإلرهاب، ونشر الوعي بحقوق الطفل 

 .بمشاركة عدد من صناع قرار وممثلون للوزارات املعنية
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 م  2015 ديسمبر 28-هـ  1437ربيع األول  17 اإلثنين   

 "قضايا املرأة العاملة"مركز األحباث الواعدة يقيم حلقة نقاش عن 
 "،ايا املرأة العاملةأقام مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة حلقة نقاش تحت عنوان"قض

أدارت النقاش األستاذة الدكتورة/ سارة بنت صالح الخمش ي،بحضور عدد من األساتذة املتميزين من الجهة 

التعليمية واإلدارية ووزارة التربية وقد تم طرح أهم التحديات التي تواجهها املرأة في أدوارها االجتماعية في األسرة 

 ومحيط العمل: 

 ي تواجه املرأة في املجال املجتمعي تتمثل في : املحور األول الت

ضعف صالحيتها -تحيز األحكام القضائية ضد املرأة -ضعف مشاركة املرأة في التخطيط وصنع القرار في املجتمع -

طرح -ضعف تأهيل املرأة بضوابط العمل في البيئة املختلطة-على أبنائها وخاصة في األمور املتعلقة باألحوال املدني 

عدم -ضعف األبحاث العلمية املسحية التي تدرس قضايا املرأة العاملة وحقوقها-ئف غير مالئمة لطبيعة املرأةوظا

عدم وجود لجان حقوقية في -املساواة مع الرجل في الهبات والعطايا مثل : صندوق التنمية العقاري ومنح األراض ي

-في املنظمات ، حيث أن هدفها هو حماية املنظمة ضعف الدور الرقابة ياملتابعة-املنظمات لحماية حقوق املرأة

 الضعف اإلعالمي في تغطية قضايا املرأة الحقوقية 

سوء -تحدث عن أهم التحديات التي تواجه املرأة في البيئة التنظيمية واإلدارية في مجال العمل  املحور الثاني 

اإلجراءات االحترازية مثال لتعامل املواد ضعف الوعي ب-عشوائية توزيعا ملهام في بيئة العمل-استخدام السلطة

سوء استخدام اإلجازات مثل إجازة -استراحة ( في بيئة العمل-دورات مياه-عد متوفر خدمات ) مصلى-الكيميائية

كثرة املستجدات -إسناد مهام عمل للموظف بغير مهامه األساسية-رعاية مولود مما يؤثر على إنجاز العمل

عدم تهيئة املرأة العاملة باألنظمة الجديدة مثل : فرض العمل عن طريق برنامج -العمل والتعاميم الخاصة في سير

اتخاذ القرار في -ضعف مرونة رئيس العمل-مركزية اتخاذ القرار وعدم وضوح الهيكل التنظيمي للمؤسسة-معين

 التوقيت الخاطئ مثل : اإلجازات االضطرارية في حالة هطول األمطار 

يترتب عليها عدم وجود  الحضانات ماقلة وجود - أهم التحديات التي تواجه املرأة في مجاال ألسرة ول الثالث تنااملحور 

سوء -عدم تقدير الزوج ملهام املرأة العاملة مثل:الظروف األسرية للمرأة في املجتمع السعودي -بيئة آمنة للطفل

ضعف الوعي بحقوق -األدوار االجتماعية للمرأةتعدد -أحادية اتخاذ القرار األسري -استخدام الرجل للسلطة األبوية

أما  صعوبة املواصالت بالنسبة للمرأة وما يترتب عليها من مشكالت السائقين-وواجبات املرأة العاملة تجاه أسرتها

  فهي:أهم ا لحلول املقترحة ملواجهة تلك التحديات 

جال املجتمعي املشاركة في اتخاذ القرار والتخطيط أهم الحلول املقترحة ملواجهة التحديات التي تواجه املرأة في امل

  مااملجتمعي بشكل 

 للوقوع بتحيز األحكام القضائية وإجراءاتها نحو 
ً
وضع لجان تفصل بالحكم في املحاكم تضمن ساء ورجال تجنبا

ملة في البيئة املختلطة أبنائها في القضاء وتأهيل وتدريب املرأة للعمل في البيئة املختلطة وتهيئة أماكن عمل املرأة العا

وضرورة توجيها ألولويات البحثية لصالح قضايا املرأة وإجراء دراسات حول املشكالت التي تواجه املرأة العاملة مع 
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أهمية تفعيل التوصيات وإيجاد لجان حقوقية لصيانة حقوق املرأة وحمايتها وعقد الشراكات العلمية مع الجهات 

 وتوجيه ُمختلف وسائل اإلعالم بتسليط الضوء تجاه قضايا املرأة الحقوقية ذات االختصاص لخدمة املنشآت 

وضع -أهم الحلول املقترحة ملواجهة التحديات التي تواجه املرأة في البيئة التنظيمية واإلدارية في مجال العمل هي 

 ألي مالبسات 
ً
 لوائح معلنة تجنبا

-توفير خدمات ) مصلى-ية املرأة من األخطار املهنيةسن قوانين لحما-وضع لجان حقوقية في جميع املؤسسات-

دوام  –سن القوانين التي تدعم املرأة وتنظم عملها مثل : ساعات عمل مرنة -استراحة ( في بيئة العمل-دورات مياه

إعادة دراسة اللوائح -االلتزام بأي ك الم ها مكل موظف بما يتالءم مع تخصصه ومؤهالته-العمل عن بعد  –جزئي 

تدوير -عقد دورات تأهيلية للمرأة العاملة مختصة بكيفية التعامل معا ألنظمة الجديدة-ضع لوائح تفصيليةو و 

اإلسراع باتخاذ القرار في -الدقة في اختيار املرشحات القياديات-املنصب القيادي بين النساء العامالت املؤهالت

 الحاالت الطارئة مع أهمية اإلعالن شأن القرار املتخذ 

توفير حضانات لألطفال بعدد مالئم -الحلول املقترحة ملواجهة التحديات التي تواجه املرأة في مجال األسرة هي أهم 

رفع وعي الرجل -ضرورة تثقيف الزوج بمتغيرات العصر ومساعدته على تفهم مهام املرأة العاملة-لالحتياج النسوي 

ات املرأة وأسرتها من شأنه أن يسهم في عملية اتخاذ رفع الرواتب لتفي بمتطلب-بواجباته وتحمله مسؤولية أسرته

-بث الوعي الحقوقي واإلعالمي للمرأة العاملة-التخطيط الزمني املناسب بتفريغ كل مهام لكل دور -القرار األسري 

 .املواصالت بأجور رمزية ، ضيافة األطفال ، الرعاية الصحية( املساندة )تسهيل الخدمات 
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 م  2015 ديسمبر 29-هـ  1437ربيع األول  18 الثالثاء    

 طالبة وشاركت في تقديمها عضوات هيئة التدريس 200استفادت منها نحو 

يطلق سلسلة من الدورات التدريبية  "جامعة نورة "سكن الطالبات يف 
 جماالت متنوعة 8اهلادفة يف 

دارة التدريب بسكن الطالبات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض سلسلة من الدورات نظمت إ

التدريبية الهادفة للطالبات في عدة ثمانية مجاالت مختلفة منها الدينية والثقافية وتطوير الذات ، استفادت منها 

من الدورات ضمن أنشطة السكن الجامعي  طالبة من مختلف املستويات الدراسية .وتأتي هذه السلسلة 200نحو 

عن طريق تقديم برامج تدريبية مختلفة  الجامعة وذلكالهادفة إلى تنمية مهارات الطالبات املقيمات فيسكن 

 تقديم الترفيه املوّجه 
ً
 وعلمًيا، وأيضا

ً
إلكسابهن املعارف واملهارات، مما يساهم في صقل شخصية الطالبات: مهاريا

دة ومميزة لهن .وتشمل البرامج التدريبية التي تقدمها ادارة السكن ثمانية مجاالت رئيسية أهمها بتوفير أجواء مفي

تصحيح التالوة وحفظ القرآن الكريم ، فنون الحوار ، الخط العربي وبرامج متخصصة بتطوير الذات والتغلب على 

وعة ودروس في الفقه والتفسير والعقيدة الصعوبات واملشاكل الدراسية واألسرية ،باإلضافة إلى برامج ثقافية متن

املشرفة على وحدة التدريب في سكن الطالبات في  قدمتها نخبة من عضوات هيئة التدريس في الجامعة .وبينت 

جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن ، ان البرامج التدريبية تعتمد على النشاطات الجماعية واملناقشات املتعددة 

قيم االنتماء والهوية الوطنية ، وصقل شخصية الطالبة وإمدادها باملعلومات في املجاالت التي تصب في تعزيز 

الدينية والعلمية واالجتماعية واإلدارية ،املساهمة في توعية الطالبة الجامعية بحقوقها وواجباتها ،وإبراز إمكاناتها 

ج تركز كذلك على رفع كفاءة الطالبة واالرتقاء وقدراتها بما يخدم مسيرتها العلمية والعملية، مشيرة إلى أن البرام

بمستوى التفكير البحثي من خالل تزويدها بمهارات التفكير والبحث العلمي وتهيئتها لسوق العمل ،فضال عن شغل 

 وقت فراغ الطالبة بما يعود عليها بالنفع والفائدة.
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 م  2015 ديسمبر 31-هـ  1437ربيع األول  20 لخميس

كلية الطب البشري ممثلة يف قسم التعليم الطبي يف جامعة األمرية نوره 
 تنظم الندوة العلمية املشرتكة يف املهنية الطبية

الطبي في جامعة األميرة نوره بالتعاون مع قسم التعليم  الطبي فيتنظم كلية الطب البشري ممثلة في قسم التعليم 

والتي تعقد في الثالث والرابع من  كلية الطب البشري بجامعة امللك سعود الندوة العلمية املشتركة في املهنية الطبية

هذا وسوف  هـ، ويسرنا دعوتك لحضور الندوة وعمل التغطية الالزمة.24/03/1437-23 ، املوافق2016شهر يناير 

ملهنية الطبية في جميع مجاالت العمل اإلكلينيكي واألكاديمي وضرورة تناقش الندوة مواضيع تتعلق بأهمية تطبيق ا

إدخالها كمقرر في جميع مناهج الكليات الصحية معتمدين على نتائج الدراسات العاملية في هذا املجال، هذا 

كيفية باإلضافة الى عرض بعض املواضيع التي توضح كيفية تطبيق املهنية الطبية في مجال التدريب باملحاكاة و 

الندوة بمتحدثين عامليين من اململكة املتحدة  رالصحيين. وتزختقييم هذه املهارة للطالب والطالبات واملمارسين 

في اململكة املتحدة و بروفسور في التعليم الطبي وتطوير  وكندا مثل بروفسور جودي مكيم من جامعة سوان س ي 

في أدمنتن في كندا و استشارية في التعليم باملحاكاة  كوان من جامعة ما إستراتيجية التعليم، و د.كوليت فوس ي 

 الطبية، باإلضافة إلى املتحدثين من الداخل .

وممرضات والتخصصات الطبية  تستهدف الندوة حضور جميع العاملين في القطاع الصحي من أطباء وطبيبات 

هاء الندوة كتابة التوصيات في هذا املجال األخرى باإلضافة إلى طالب وطالبات الكليات الصحية هذا وسيتم بعد انت

 ووضع الخطط الالزمة لتطبيقها لالرتقاء بالتعليم الطبي في اململكة.
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 م  2015 يناير 1-هـ  1437ربيع األول  21 الجمعة

د اتفاقية شراكة أكادميية بني جامعة األمرية نورة ممثلة بكلية الرتبية تعق
 قسم الرتبية اخلاصة ومركز خطوات التواصل للتوحد

عقدت جامعة األميرة نورة ممثلة بكلية التربية اتفاقية شراكة أكاديمية بين قسم التربية الخاصة ومركز خطوات 

مع عدد من الجهات  التواصل للتوحد وذلك ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى تحقيق الشراكة املجتمعية

من الدكتورة أمامه الشنقيطي عميدة   واملؤسسات الوطنية املختلفة .ومثلت كلية التربية في توقيع االتفاقية كل

الكلية والدكتورة عال أبو سكر رئيسة قسم التربية الخاصة في حين مثل مركز خطوات التواصل للتوحد األستاذة 

إلى تحقيق تعاون مثمر وتبادل للخبرات عن طريق تقديم التدريب املستمر  نجالء الذويب .وتهدف اتفاقية الشراكة

واالستشارات لكادر املركز من قبل الخبيرات بقسم التربية الخاصة ، واستقبال املركز لطالبات التدريب امليداني 

العمل، باإلضافة إلى  لتحقيق ثقل بخبراتهن امليدانية املتميزة والربط بين الجانب النظري والعملي إلعدادهن لسوق 

التعاون والتفاعل الفعال ما بين قسم التربية الخاصة واملركز بما يخدم املبادرات التي تعود بالنفع على ذوي التوحد 

وأسرهم والعاملين في مجال التوحد، كما تهدف الشراكة إلى غرس القيم وسبل التعاون بين كل األطراف من جانبها، 

نقيطي عميدة كلية التربية عن امتنانها لعقد هذه الشراكة والتي سيتبعها شراكات مماثلة عبرت الدكتورة أمامه الش

 .مع املؤسسات االجتماعية
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 عبد الرمحنمرية نورة بنت توقيع مذكرة تفاهم علمية بني جامعة األ
)مركز األحباث الواعدة يف البحوث االجتماعية ودراسات املرأة( ومركز أحباث 

 مكافحة اجلرمية بوزارة الداخلية
تم توقيع مذكرة تفاهم علمية بين جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن )مركز األبحاث الواعدة في البحوث 

أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، وذلك في مقر جامعة األميرة نورة في  االجتماعية ودراسات املرأة(ومركز

 لتحقيق األهداف التي يتوخاها كل من: مركز أبحاث 1437من العام الهجري  ربيع أول  10يوم االثنين 
ً
هـ.وذلك سعيا

سات املرأة في جامعة األميرة مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية ومركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودرا

نورة بنت عبد الرحمن واملتمثلة في تعزيز جوانب اآلمن االجتماعي والتعاون من خالل استثمار نتائج الدراسات 

والبحوث العلمية املقدمة من قبل املختصين في هذا الجانب للحد من ظاهرة انتشار الجريمة وتجنب مخاطرها على 

م وإصالح ذوي امليول اإلجرامية والسلوكيات الشاذة، وتعزيز مفهوم األمن وأهميته في املجتمع، واملساهمة في تقوي

سارة الخمش ي مديرة مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية  الدكتورة. وضحت دوالجماعة. وقحياة الفرد 

 لكون مركز أب  ودراسات املرأة في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن،
ً
حاث مكافحة الجريمة يهدف من بأنه نظرا

خالل الدراسات إلى تحديد األسباب ومعرفة الظروف والعوامل التي ينشأ عنها السلوك اإلجرامي لدى الفرد، ومن ثم 

إعداد البرامج الوقائية وفق األسس املبنية على التعاون العلمي مع مراكز البحوث والدراسات التابعة لجامعة األميرة 

حمن التي تقوم بدورها بتوفير املعلومات واقتراح الحلول ملعالجة املشاكل والظواهر االجتماعية، نورة بنت عبد الر 

 لبحث القضايا )األمنية و 
ً
 لروح التعاون املشترك تم االتفاق على العمل معا

ً
 لهذه األهداف وترسيخا

ً
وتحقيقا

املشورة في املسائل التي تهم الطرفين في  االجتماعية( من خالل الدراسات والبحوث واالستشارات العلمية، وتبادل

 يتبادل الطرفان املعلومات والبيانات ذات االهتمام املشترك، ويتعاونا في نسخ وتصوير ما 
ُ
هذا الجانب، حيث

يحتاجه كل طرف مع مراعاة حقوق الخصوصية، وامللكية الفكرية كما يتم تمويل الدراسات واملشاريع البحثية 

ين الطرفين، على أن يتفقا على كيفية االستفادة من املشاريع املمولة من أحد الطرفين ويتبادل املشتركة باالتفاق ب

الطرفان ما يصدر عنهما أو يكونان شركاء في إصداره من مؤلفات ومطبوعات ودوريات مقروءة ومسموعة ومرئية 

ل بهذه املذكرة من تاريخ بشكل دوري ومستمر مع االحتفاظ بحقوق الخصوصية وسرية البيانات.وقد بدأ العم

 توقيعها، وأصبحت سارية املفعول ملدة خمس سنوات.
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جامعة األمرية نورة تنظم ورشة عمل: كلية اجملتمع نظرة واقعية رؤية 
 للتطوير

رؤية  واقعية.بعنوان: كلية املجتمع. نظرة نظمت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية وكلية املجتمع، ورشة عمل 

للتطوير، وذلك على شرف مديرة الجامعة ومشاركة من قيادات الجامعة وعدد من األكاديميات واملتخصصات، 

وشارك في هذه الورشة نخبة من املسؤولين في وزارات العمل والخدمة املدنية وعدد من املختصين والخبراء في 

رى. وقد كانت محاور الورشة تتعلق بـعرض دراسة تقييمية لكلية املجتمع بالجامعة الجامعات واملؤسسات األخ

واحتياج سوق العمل لتخصصات الكلية  التعليمية،د. حصة العيس ى مستشار وكيلة الجامعة للشؤون  قدمتها

املجتمع والتصنيف الوظيفي لتخصصات كلية  الخاصة،د. عبداملنعم الشهري وكيل وزارة العمل للبرامج  قدمه

نوال القحطاني مديرة القسم النسائي بديوان الخدمة املدنية، كما  أ.بالجامعة في وزارة الخدمة املدنية قدمته 

تجربة جامعة امللك عبدالعزيز.وقد قدم  زعبد العزيعرض د. أحمد عبد الوهاب عميد كلية املجتمع بجامعة امللك 

كلية  وضع القضيبميدة كلية املجتمع سعادة الدكتورة نورة في الورشة عدد من األوراق استعرضت في أوالها ع

املجتمع الحالي في الجامعة، وتطرق فيها سعادة وكيل وزارة العمل إلى أرقام وإحصاءات عن سوق العمل الخاص 

وبين حاجة سوق العمل الخاص إلى تنوع في التخصصات وجودة املخرجات وأهمية ارتباط املؤسسات األكاديمية 

 عن نشاطات الوزارة وجهودها ومنها بسوق ال
ً
عمل ومواكبة تطلعات هذا السوق. كما بين وكيل الوزارة مختصرا

برنامج اإلحالل )إحالل الوظائف الوافدة بأخرى محلية( وريادة األعمال وغيرها، وبين أن بطالة النساء معظمها 

واالستثمار. وبينت مديرة القسم النسائي  يمكن عالجه بتطوير مخرجات التعليم والتأهيل وآليات وتنظيمات العمل

بوزارة الخدمة املدنية النسوي" أن التصنيف الوظيفي ملخرجات التعليم ال يعني توفر الوظائف في القطاع العام، 

وأكدت على أهمية تركيز الجامعات على سوق العمل الخاص وتنمية مخرجاتها بما يتوافق مع تطلعات هذا السوق. 

الحاجة إلى مراجعة القرارات والتنظيمات الحالية التي تتعلق بارتباط بدء البرامج التعليمية  وخرج النقاش إلى

للجامعات بتصنيف الوظائف في الخدمة املدنية، في حين أن سوق العمل الواعد وفي ظل التوجهات االقتصادية 

املجتمع ومالءمة ارتباط بعض  الجديدة يكمن في القطاع الخاص. وأكد عدد من املشاركين أن جودة مخرجات كلية

برامجها بالشاهدات االحترافية الدولية تعزز سمعة وفائدة مخرجات الكلية ومناسبتها للعمل مباشرة في سوق 

العمل الخاص وبدخول مغرية جدا. وأكد مجموعة أخرى إلى أهمية الفصل بين التخصصات األكاديمية في كليات 

ن كلية املجتمع التي ينبغي أن تكون كلية تأهيل محترفين للعمل في برامج الجامعة األخرى ودرجة البكالوريوس ع

تخصصية مركزة، مع ضرورة البعد عن إقحام برامج الكلية بمقررات عامة أخرى حتى ال تؤثر على مدة البرنامج 

ورة تسعى إلى الزمنية وتطيله وكذلك ال يضعف التركيز على االختصاص الرئيس للبرامج. وال زالت جامعة األميرة ن

تطوير برامجها في املراحل املختلفة بما يتفق مع التطورات العلمية العاملية واملتطلبات الوطنية، وتسعى لرفع 

مستوى الجودة التعليمية وبما يتفق مع حاجة املرأة السعودية في رفع نسبة ومستوى مشاركتها في التنمية الوطنية، 

 مة نبيلة في بناء الوطن. وبما يكفل لها أيضا حياة كريمة ومساه
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 فعاليات ندوة محاية األبناء من العنف و#اإلرهاب
ن "تعزيز دور األسرة في اختتام فعاليات ندوة حقوق الطفل تحت عنوا نعبد الرحمشهدت جامعة األميرة نورة بنت 

حماية األبناء من العنف واإلرهاب"، والتي نظمتها بالشراكة مع هيئة حقوق اإلنسان وبالتعاون مع برنامج األمان 

 .األسري 

وتتمثل أبرز مخرجات الندوة بحماية حقوق الطفل في اململكة وفق ضوابط مبادئ الشريعة اإلسالمية، وتكثيف 

سسات الحكومية واألهلية إلنفاذ االتفاقيات الدولية واألنظمة الوطنية الخاصة بحقوق الجهود والتنسيق بين املؤ 

الطفل، وتأسيس هيئة وطنية أو مجلس يعمل كمظلة تنسيقية جامعة للقطاعات الحكومية واملجتمعية املعنية 

ن العنف واإلرهاب من بشؤون الطفولة، وتمكين املرأة وتعزيز قدرتها في جعلها شريكا فاعال في حماية املجتمع م

خالل التشريعات الحامية للمرأة وبرامج التثقيف والتدريب، ورعاية أبناء وأسر املتورطين في اإلرهاب وتقديم 

 .الدعم النفس ي واالجتماعي والبرامج املكثفة في التثقيف الفكري والتربوي لحماية أبنائهم من العنف واإلرهاب

جهود في الوقاية من األمراض املزمنة والسلوكيات الخطرة املرتبطة بالعنف من كما أوصت الندوة ببذل املزيد من ال

 .خالل برامج توعية األسر وتثقيفها باآلثار السلبية للعنف والتفكك األسري 

واحتوت الفعاليات على العديد من املشاركات كان أبرزها دراسة عن "معدل انتشار ممارسات العنف ضد الطفل في 

وبيانات" قدمها نائب املدير التنفيذي لبرنامج األمان األسري الوطني الدكتور ماجد العيس ى،  حقائق-اململكة 

مناطق إدارية وهي الرياض، ومكة املكرمة، واملنطقة الشرقية، وجازان وتبوك،  5مستعرضا عن دراسة مسحية في 

 وطالبة من املدارس الثانوية الح 16.939حيث شملت العينة العشوائية 
ً
 طالبا

ً
كومية والخاصة، مستخدما

 .النموذج الدولي لتقص ي ممارسات إيذاء وإهمال الطفل املنزلية

 مستشارة كلية التربية بجامعة األميرة نورة الدكتورة سهام الصويغ بدراسة بعنوان "دور برامج 
ً
كما شاركت أيضا

دور األسرة في حماية األبناء من التثقيف األسري في حماية األطفال من العنف واإلرهاب " وفي دراسة أخرى عن "

األلعاب اإللكترونية املحرضة على العنف واإلرهاب" قدمتها األستاذة املشاركة بكلية الخدمة االجتماعية بجامعة 

 .األميرة نورة الدكتورة أمل الفريخ شرحت فيها أدوار األسرة الثالثة: البنائي والوقائي والعالجي

جتماعية بجامعة األميرة نورة الدكتورة جميلة اللعبون عن "دور األسرة في حماية ثم أشارت عميدة كلية الخدمة اال 

، مبينة إلى ما توصلت له العديد من "األبناء من وسائل التواصل االجتماعي املحرضة على العنف واإلرهاب
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ن، من حيث ضعف الدراسات بأن هناك تأثيرات الستخدام الشباب ملواقع وبرامج التواصل االجتماعي في عالقاته

 .العالقة املتبادلة مع األسرة، وإلى ضعف التواصل مع األصدقاء واألقارب وتفضيل العالقات في العالم االفتراض ي

فيما تناولت الجلسة الرابعة "دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي" قدمتها املشرفة العامة على مركز اإلرشاد 

الدكتورة هناء الصقير، حيث تطرقت إلى دور الجامعات في نقل املعرفة  األسري "ترابط" بجامعة األميرة نورة

ونشرها على جميع املستويات، واألسرة ودورها في الحماية من بعض أشكال العنف واإلرهاب، ودور املركز كفرصه 

 .متاحه لتطوير الخدمات التي ستقدم لألسر في سبيل تحقيق األهداف الوقائية والتنموية

ي واملستشار القانوني بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أحمد املحيميد على" دور اإلعالم" الهام وركز املحام

واملؤثر في توجهات الرأي العام واتجاهاته من خالل األخبار والبرامج التي تزوده بها وسائل اإلعالم املختلفة، إذ ال 

من خالل املعلومات والبيانات التي يتم توفيرها له، يستطيع الشخص تكوين موقف معين أو تبني فكرة معينة إال 

مما يؤكد قدرة اإلعالم بكافة صوره وأشكاله على إحداث تغييرات في املفاهيم واملمارسات الفردية واملجتمعية عن 

 .طريق تعميم املعرفة والتوعية والتنوير وتكوين الرأي ونشر املعلومات والقضايا املختلفة

رشا التركي، املدير التنفيذي لجمعية النهضة النسائية الخيرية في ورقتها "مشاريع جمعية  كذلك أوضحت األستاذة

النهضة املوجهة لألسر" عن أهم املشاريع التي تنفذها الجمعية، منها مشاريع الدعم املادي واالجتماعي، ودورة 

على تربية أبناءهم بطريقة فعالة الوالدية الفعالة، ودورة أفالطون، حيث تقوي هذه الدورات قدرة املستفيدات 

 .لترشدهم إلى التخطيط ملستقبلهم

وتناولت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة األستاذة منيرة القنيبط في دراستها "دور مؤسسات املجتمع 

تحسين مستوى  املدني" إلى مسؤولية تحسين مستوى الرعاية املقدمة لألطفال، وإلى الشراكة الفّعالة في العمل على

 .الرعاية بين أفراد ومؤسسات املجتمع

جهة حكومية وخاصة وجمعيات خيرية بإشراف  40الجدير بالذكر أن الندوة صاحبها معرض شاركت فيه 

أخصائيين يقدمون استشارات مجانية لألسر، ويعرفون على الخدمات والبرامج الخاصة بالطفل من عمر الوالدة 

 .عاما 18وحتى سن 
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 م  2015 ديسمبر 14-هـ  1437ربيع األول  3 اإلثنين   

آالف سيدة يشكلن شعار " مكافحة سرطان الثدي " جبامعة  8أكثر من 
 األمرية نورة

7853474856.html-http://enayh.com/news/general/20943 

 

 

 م  2015 يناير 7-هـ  1437ربيع األول  27 الخميس   

 خمتصون يدعون لتدريس املهنية الطبية يف الكليات الصحية
http://www.enayh.com/news/21091 
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 م  2015 ديسمبر 16-هـ  1437ربيع األول  5 األربعاء   

 املرأة السعودية خترتق البىن التقليدية
هامة: انتخابات املجالس البلدية، ومعرض الكتاب بجدة، احتفلت السعودية هذا األسبوع بإطالق ثالث فعاليات 

 للتضامن مع مرض ى السرطان. KSA 10ومبادرة 

اتجهت أنظار املجتمع السعودي السبت املاض ي إلى صناديق االقتراع النتخابات املجالس البلدية بمشاركة املرأة 

 يدعو إلى عدم جواز ألول مرة كناخبة ومرشحة. كالعادة، أدلى املتشددون بدلوهم، فأصدر ع
ً
دد من املشايخ بيانا

 “ترشيح املرأة والتصويت لها بدعوى أنه 
ً
 ”.أمر غير جائز شرعا

 
ً
ماعندنا حريم “أما مقطع الفيديو املضحك لشخص يمزق الفتة امرأة مرشحة في االنتخابات البلدية مرددا

بعض املرشحات في حائل من مضايقات من ، فهو عينة أخرى من التخلف األخالقي. إضافة إلى ذلك، عانت ”للترشيح

 بعض شرائح املجتمع من قذف وسب وشتم، مباشرة أو عن طريق مواقع التواصل االجتماعي.

ولكن مع كل هذه التحديات، فإن املرشحات صنعن التاريخ هذا األسبوع. املشاركة بحد ذاتها، برغم صغرها، 

 را أكثر أهمية في املجتمع السعودي.محورية ودليل ساطع أن بإمكان املرأة أن تلعب أدوا

أقفلت صناديق االقتراع وأقفلت معها أبواب التشدد واإلقصاء والتخلف. أتفق مع سيدة األعمال فاتن بندقجي في 

 بين الرجال والنساء على حد سواء.” مقاعد التعيين“املطالبة بمناصفة 

، أدل
ً
ى املتشددون بدلوهم من املاء العكر. قاطع املحتسبون الحدث الهام الثاني هو معرض الكتاب في جدة. هنا أيضا

األكاديمية بجامعة امللك عبدالعزيز والشاعرة أشجان الهندي معترضين على مشاركتها على املنصة. سأل املحتسب 

أكملت الشاعرة هندي أمسيتها بعد ”. نعم يرضينا إطلع برا“، فرد الجمهور ”يرضيكم يا إخوان?“املغوار الجمهور 

 ة الهدوء والسكينة إلى القاعة.عود

نفت هيئة األمر باملعروف أن يكون املحتسبون من أعضاء فريقهم املشارك بشكل نظامي في املعرض، ولكن هذا 

 النفي ال يجب أن يمنع مالحقة ومقاضاة من يعبثون باألمن ويعيقون النشاط الثقافي.

ب_بجدة، وعلق أحد املتابعين على الخبر بقوله انتشر بعد هذا الحدث وسم #طرد_محتسبين_ من_ معرض_الكتا

نعم، فاملجتمع السعودي اليوم ”. ما يثلج الصدر بأن الوعي لدى العامة بدأ باالنتشار ملحاربة هذا الفكر املتحجر“

 ضد اإلقصاء واإللغاء بكافة أشكاله.

http://www.alarab.co.uk/m/?id=68662
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اض ي لزيادة الوعي الصحي للتوعية ضد السرطان التي انطلقت السبت امل KSA 10أما الحدث الثالث فهو حملة 

وتعزيز ممارسات الرعاية الصحية الوقائية. تهدف الحملة إلى جعل سرطان الثدي املوضوع الصحي األول في اململكة 

 للحد من املعدالت العالية لألمراض السرطانية الفتاكة.

لرقم القياس ي العالمي استقطبت الحملة ثمانية آالف امرأة في ملعب جامعة األميرة نورة في الرياض لتحطيم ا

 .الثدي بسرطان للتوعية وردي بشري  شريط وأجمل أكبر السيدات شكلت. القياسية لألرقام ″غينيس“ملنظمة 

قادت الحملة األميرة ريما بنت بندر آل سعود، وترتكز على التعريف بمفاهيم املمارسات الصحية الشمولية 

 وترسيخها لدى كافة فئات املجتمع. 

مبادرات تتماش ى مع أفضل السبل العاملية لتطوير نظم الرعاية الصحية، ودفعها لالنتقال من مرحلة جميل أن نرى 

 إدارة األزمات الصحية إلى ممارسات الرعاية الصحية الوقائية. 

إضافة إلى ذلك، سعت الحملة إلى تحفيز العديد من البرامج واألفكار والشراكات لتعزيز الوعي حول سرطان الثدي 

 ف املبكر.والكش

سيدة املجالس البلدية، وتضامن املرأة مع مرض ى السرطان، وتألقها في معرض الكتاب رغم استفزازها أو  20دخول 

استدراجها للمواجهة إضافات ثرية للمجتمع السعودي كله. الخطوة التالية: أن تستمر املرأة باختراق البنى 

 ر والعالج واالبتعاث والعمل من دون الحاجة إلذن من ولي أمرها.التقليدية وتنال حقوقها املشروعة في التنقل والسف

 وزوجة وأختا وابنة. آمل أن ” الرجال“قوامتكم على املرأة، أن تقوموا أنتم 
ً
على خدمتها ملا تضحي به هي من أجلكم أما

 الفكرة قد وصلت.
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 م  2015 ديسمبر 16-هـ  1437ربيع األول  5 األربعاء   

 فعاليات ندوة محاية األبناء من العنف واإلرهاب
تعزيز دور األسرة في “اختتام فعاليات ندوة حقوق الطفل تحت عنوان  نعبد الرحمشهدت جامعة األميرة نورة بنت 

مع هيئة حقوق اإلنسان وبالتعاون مع برنامج األمان  ، والتي نظمتها بالشراكة”حماية األبناء من العنف واإلرهاب

 األسري.

وتتمثل أبرز مخرجات الندوة بحماية حقوق الطفل في اململكة وفق ضوابط مبادئ الشريعة اإلسالمية، وتكثيف 

 الجهود والتنسيق بين املؤسسات الحكومية واألهلية إلنفاذ االتفاقيات الدولية واألنظمة الوطنية الخاصة بحقوق 

الطفل، وتأسيس هيئة وطنية أو مجلس يعمل كمظلة تنسيقية جامعة للقطاعات الحكومية واملجتمعية املعنية 

بشؤون الطفولة، وتمكين املرأة وتعزيز قدرتها في جعلها شريكا فاعال في حماية املجتمع من العنف واإلرهاب من 

اية أبناء وأسر املتورطين في اإلرهاب وتقديم خالل التشريعات الحامية للمرأة وبرامج التثقيف والتدريب، ورع

 الدعم النفس ي واالجتماعي والبرامج املكثفة في التثقيف الفكري والتربوي لحماية أبنائهم من العنف واإلرهاب.

  

معدل انتشار ممارسات العنف ضد الطفل “واحتوت الفعاليات على العديد من املشاركات كان أبرزها دراسة عن 

قدمها نائب املدير التنفيذي لبرنامج األمان األسري الوطني الدكتور ماجد العيس ى، ” حقائق وبيانات –في اململكة 

مناطق إدارية وهي الرياض، ومكة املكرمة، واملنطقة الشرقية، وجازان وتبوك،  5مستعرضا عن دراسة مسحية في 

 وطالبة من املدارس الثانو  16.939حيث شملت العينة العشوائية 
ً
 طالبا

ً
ية الحكومية والخاصة، مستخدما

 النموذج الدولي لتقص ي ممارسات إيذاء وإهمال الطفل املنزلية.

كما أوصت الندوة ببذل املزيد من الجهود في الوقاية من األمراض املزمنة والسلوكيات الخطرة املرتبطة بالعنف من 

 ألسري.خالل برامج توعية األسر وتثقيفها باآلثار السلبية للعنف والتفكك ا

 

 

 

http://feda-news.com/اخبار-السعودية/18946
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 م  2015 ديسمبر 17-هـ  1437ربيع األول  6 الخميس   

تطلقان الدورة الثامنة من برنامج "أمواج  مؤسسة كوكاكوال وإجناز العرب
 "فرح

أطلقت مؤسسة كوكاكوال، باالشتراك مع مؤسسة إنجاز العرب، الدورة الثامنة من برنامج "أمواج فرح"، وهو مبادرة 

تعليمية هادفة إلى تأهيل وتدريب طلبة الجامعات في منطقة الشرق األوسط، إلدارة األعمال وشؤونها املالية، مع 

 عن إعدادهم لبيئة العمل في املستقبلمراع
ً
 .اة التحديات االجتماعية املحدقة بمجتمعاتهم، فضال

جامعة في ست دول في منطقة الشرق  22طالب وطالبة من  360ويشارك في هذه النسخة من البرنامج ما يزيد عن 

ردن وفلسطين ولبنان، لتحظى األوسط، هي اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية والبحرين واأل 

ألف دوالر أمريكي تقدمها مؤسسة  22الفرق املشاركة بنهاية البرنامج بفرصة الفوز بمنحات نقدية يبلغ مجموعها 

  50كوكاكوال، ليتم توظيفها في تمويل مشاريعهم. هذا ويشارك في البرنامج من اململكة العربية السعودية نحو 
ً
طالبا

   .حكمة، وجامعة طيبة، وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنمن كل من كلية دار ال

وسيحضر الطالب املشاركون في البرنامج عدد من الحلقات التدريبية الهادفة إلى تطوير وبناء قدراتهم على إدارة 

شركة  املشاريع واألعمال، باإلضافة إلى جلسات تدريبية يقدمها متطوعون من العاملين في القطاع الخاص، بما ذلك

كوكاكوال، حول إدارة الشؤون املالية للمشاريع واالستعداد لبيئة العمل ومنحهم املهارات الالزمة إلدارة املشاريع، 

 عن اطالع الطلبة على خبراتهم في مجال القطاع الخاص
ً
  .فضال

ها من قبل وكجزء من برنامج "أمواج فرح"، ستضع كافة الفرق خطط عمل خاصة بمشاريعهم، على أن يتم تقييم

، بما في ذلك مدى نجاح 
ً
لجنة تحكيم مستقلة بحلول نهاية البرنامج بناًء على عدد من املعايير املحددة مسبقا

   .املشاريع واستدامتها وتأثيرها االيجابي على مجتمعاتهم

 

بفضل شراكتنا  تعليق له على البرنامج، قال عاكف العقرباوي، الرئيس التنفيذي ملؤسسة إنجاز العرب: "تمكنا وفي

مع مؤسسة كوكاكوال خالل األعوام املاضية، من إعداد وتحضير جيل جديد من رواد األعمال الذين يعون 

التحديات االجتماعية التي تواجه املجتمعات التي يعيشون فيها. وقد أسهم برنامج أمواج فرح بنقل املعارف 

ا التحديات في اآلن ذاته، حيث يتعلم الطلبة كيفية في بيئة يسوده والخبرات إلى جيل الشباب عبر أسلوب ممتع

  ."إدارة مشاريعهم وأعمالهم في املستقبل وهم ال يزالون على مقاعد الدراسة

 

ومن جانبه، صرح عمر بنيس، مدير االتصاالت املؤسسية والشؤون العامة في شركة كوكاكوال الشرق األوسط، 

: "نلتزم في شركة كوكاكوال الشرق األ 
ً
وسط بتطبيق مفهوم االستدامة ودعم وتطوير املجتمعات التي نزاول بها قائال

أعمالنا. وقد سمحت لنا شراكتنا مع إنجاز العرب من الوصول إلى شريحة أكبر من طالب الجامعات في منطقة 

http://www.menafn.com/arabic/1094482676/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D8%B1%D8%AD
http://www.menafn.com/arabic/1094482676/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D8%B1%D8%AD
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عد الجيل املقبل من رواد األعمال الذين يدركون ماهية طبيعة التحديات التي تحدق 
ُ
الشرق األوسط، وأن ن

 ."بمجتمعاتهم

وسيتم تسليم الفرق الفائزة ببرنامج "أمواج الفرح" الذي سيختتم دورته الثامنة خالل شهر يناير املقبل، منح مالية 

آالف دوالر أمريكي للمرتبة األولى، وسبعة آالف آالف دوالر أمريكي للمرتبة الثانية، وخمسة آالف دوالر  10بواقع 

  .أمريكي للمرتبة الثالثة

طالب جامعي في ست دول في  2300، أكثر من 2012شارك في برنامج "أمواج فرح" منذ انطالقته في العام هذا و 

 منطقة الشرق األوسط. للمزيد من املعلومات حول البرنامج وأهدافه، يرجى زيارة املوقع االلكتروني

www.ripplesofhappiness.com. 

 

 

About برنامج أمواج فرح  

سية للبرنامج التعليمي "أمواج فرح"، الذي أنشأته كل من مؤسسة كوكاكوال ومؤسسة إنجاز تتركز األهداف الرئي

العرب،على املسؤولية االجتماعية ومهارات ريادة األعمال والثقافة املالية والجاهزية للعمل، حيث يستكشف 

أثناء زيارتهم للقاعات الطالب االهتمامات والفرص الوظيفية ويتعلمون املبادئ الرئيسية للجاهزية للعمل. ف

الدراسية، يقوم املتطوعون من كوكاكوال وشركائها بتسهيل حصول الطالب على املعرفة. ومن خالل مجموعة 

متنوعة من األنشطة التجريبية، يعمل البرنامج على مساعدة الطالب للحصول على فهم أفضل فيما يتعلق بتطبيق 

واملشاركة الناجحة في مجتمعاتهم. ويتم إجراء البرنامج بالتعاون مع  ما يتعلمونه على مقاعد الدراسة عبر التفاعل

مجموعة من أبرز الجامعات عبر أنحاء املنطقة بفضل الجهود املشتركة ملؤسسة كوكاكوال ومؤسسة إنجاز العرب. 

يما بفضل أنشطته العملية، يقوم برنامج "أمواج فرح" بتعزيز شعور الطالب باملسؤولية تجاه مجتمعاتهم، ف

يستعدون لدخول مجال العمل واملشاركة الفاعلة في املجتمع والسوق العالمي. وبعد املشاركة في هذا البرنامج، 

يتمتع الطالب بالقدرة على: تحديد الفرص التي تتيح التطور اإليجابي في مجتمعاتهم، االستجابة للفرص بطرح حلول 

باملسؤولية تجاه مجتمعاتهم، تعلم التواصل االجتماعي والعمل  مبتكرة، تخطيط وتنظيم وتمويل املشاريع التي تلتزم

الجماعي وحل املشكالت والتخطيط والتنظيم والثقافة املالية واإلبداع، اكتساب املهارات في مجال تقنية املعلومات 

 .والتسويق واألعمال الخيرية والعالقات العامة
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 جامعة األمرية نورة تشارك يف معرض ملتقى ألوان السعودية الرابع
تشارك جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة في كلية التصاميم والفنون قسم التصميم الجرافيكي والوسائط 

  .ملتقى ألوان السعودية املقام في املركز الدولي للمعارض واملؤتمرات بالرياضالرقمية في 

وأفادت األستاذ املشارك بقسم التصميم الجرافيكي بكلية التصاميم و الفنون بالجامعة الدكتورة بسمة فودة، أن 

شاريعهن وتوظيفها ، املشاركة تسهم في دعم أعمال طالبات الجامعة وتشجيعهن على اإلبداع والتميز و إظهار م

مفيدة أن األعمال املشاركة في امللتقى هي مشاريع طالبات كلية التصاميم والفنون قسم الجرافيك والوسائط 

 .  2وتصوير  1الرقمية من مادتي ، تصوير 

 يتضمن مجموعة من األعمال تظهر تقنية اإلضاءة  120وأوضحت أن املعرض املقام على مساحة 
ً
 مربعا

ً
مترا

ير ، صور إعالنية ، احادية ، بورتريه ، وصور مفاهيمية و سريالية ، ومجموعة منوعه من املواضيع العامة والتصو 

 .املطروحه في املقرارت. وقد جذب التصميم املميز لجناح الجامعة ومستوى األعمال املعروضة أنظار زوار امللتقى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kharjnews.com/news-action-show-id-77592.htm
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 م  2015 رديسمب 28-هـ  1437ربيع األول  17 اإلثنين   

السعوديات يشكلن أكرب شريط وردي يف جامعة األمرية نورة ويدخلن 
 موسوعة جينس العاملية

ي آالف سيدة سعودية من قطاعات مختلفة أكبر شريط )بشري( للتوعية الصحية الشاملة ف 8شكلت نحو أكثر من 

أقوى بادرة توعوية على مستوى الشرق األوسط، والتي استضافتها جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة 

  .بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

 

 وبإشرافأقيمت الحملة بمبادرة من مؤسسة ألف خير وبدعم من العديد من املؤسسات الحكومية والخاصة، 

كي االميرة ريما بنت بندر بن سلطان في املركز الترفيهي للطالبات في مقر جامعة األميرة مباشر من صاحبة السمو املل

  .نورة بنت عبدالرحمن ،)تاريخ الحملة( من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء

 

تتبناها الجامعة لدعم  وتأتي استضافة جامعة األميرة نورة لهذه الفعالية ضمن برامج املسؤولية االجتماعية التي

  . وتعزيز املبادرات التوعوية والتعليمية الهادفة لرفع املستوى الصحي للمجتمع خاصة في األوساط النسائية

 

مؤسسة حكومية وخاصة وكذلك خيرية إلى خفض نسبة اإلصابة  15وتهدف الحملة التي تأتي بمشاركة أكثر من 

لدى املجتمع ،باستعراض مسببات السرطان وسبل الوقاية منه ،وأهمية بسرطان الثدي في اململكة ، وزيادة الوعي 

الكشف املبكر عن سرطان الثدي، ودور ذلك في الشفاء التام من املرض، كما سلطت الفعاليات واألجنحة املشاركة 

  .الضوء على مصابات بمرض سرطان الثدي ومراحل شفائهن للتوعية وكسر حاجز الخوف من املرض

 

لصدد بينت عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر الدكتورة أمال الهبدان، ان جامعة األميرة نورة وفي هذا ا

نجحت بفضل من هللا باستضافة املبادرة التي تبنتها مؤسسة ألف خير بقيادة صاحبة السمو امللكي األميرة ريما، 

شرائح املجتمع ، تمكّن من تكوين  سيدة ومتطوعة من مختلف 8000بحشد أكبر تجمع نسائي وصل إلى أكثر من 

أكبر شريط بشري ، في بادرة مميزة ألكبر حملة توعوية بمرض سرطان الثدي لدى النساء السعوديات ،بعد ارتفاع 

حاالت اإلصابة على املستوى العالمي واملحلي ،رغم ان هناك إجراءات بسيطة تحد من انتشار املرض كالفحص 

 .املبكر

 

جتمع والتعليم املستمر أن التوعية الصحية الشاملة بمرض سرطان الثدي تستوجب وأكدت عميدة خدمة امل

تضافر كافة الجهود الرسمية واالجتماعية في املجاالت الصحية والتعليمية واإلعالمية، وهو دور تؤمن به الجامعة 

لشريط البشري هي وتسعى جاهدة للمشاركة أو استضافة أي فعالية تحقق هذا الهدف، الفتة إلى أن مبادرة ا

  .إحدى املبادرات املتعددة التي أطلقتها ألف خير كحملة وطنية للتوعية الصحية

 

وتوجه الجامعة شكرها لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي دعمت هذه املبادرة وفي مقدمتهم مبادرة الف خير 

لشؤون االجتماعية ،مجموعة من الجهات وعدد من الشركاء الرئيسيين مثل وزارة التعليم ،وزارة الصحة ،وزارة ا

http://www.kharjnews.com/news-action-show-id-78129.htm
http://www.kharjnews.com/news-action-show-id-78129.htm
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الخيرية والجمعيات التوعوية ، مشيدة بدور السيدات املشاركات في تشكيل الشريط البشري والالتي صممن على 

 .  الحضور واملشاركة وايصال رسالة الحملة واهدافها

 

عوية والتثقيفية منها : الفحص هذا وقد تخلل الفعالية التي شهدت حضورا كبيرا، إقامة العديد من األجنحة التو 

 .الذاتي واملجاني ، االستشارات الطبية وتوزيع النشرات التوعوية، وفعاليات أخرى خاصة بالتغذية والصحة
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 م  2015 ديسمبر 17-هـ  1437ربيع األول  6 الخميس   

 ليا " لإلدارةجامعة سعودية تعتمد نظاما "آ تيسري:
 GRPمشروع تيسير )نظام املوارد الحكومية  الرحمن بالرياضأطلقت جامعة األميرة نورة بنت عبد 

ً
( الذي يضم كال

جميع إجراءات العمل الداخلية  أتمتمن نظام املوارد البشرية والنظام املالي ونظام سلسلة اإلمداد ويهدف إلى 

قدرة على تقديم خدمات متنوعة لجميع منسوبي الجامعة وتمكينهم من بالجامعة ويعمل على رفع جودة العمل وال

 إجراء طلباتهم من مكاتبهم دون الحاجة ملراجعة األقسام املختلفة.

ويعمل على تنفيذ مشروع تيسير فريق عمل من وحدة خدمة املستفيدين وإدارات عمادة شؤون أعضاء هيئة 

وعمادة التطوير وتنمية املهارات واإلدارات املعنية في وكالة الجامعة  التدريس واملوظفين )الرواتب وشؤون املوظفين(

 )امليزانية واملالية واملشتريات واملستودعات ومراقبة املخزون(

تحت إشراف مكتب اإلشراف العام على مشروع تيسير في الوكالة وذلك بالتعاون مع اإلدارة العامة لتقنية املعلومات 

  واالتصاالت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-omah.com/misc/126014-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9.html
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 م  2015 يناير 9-هـ  1437ربيع األول  29 السبت   

 عودية حتصل على الربونزية جلائزة وارتون يف التعليم العايلجامعة س

 

امليدالية البرونزية لجائزة وارتون للتميز في التعليم  على نعبد الرحمحصلت جامعة األميرة نورة بنت 

وفق لقاء التميز في مشروع الشراكة التعليمي  .Wharton-QS Stars Reimagine Education Award 2015العالي

 .امعة دبلن سيتي في ايرلندامع ج

مشروع مشارك في املنافسة على الجائزة خالل الحفل في مركز وارتون للتعليم في  500تميز مشروع الشراكة من بين 

 .م2015ديسمبر  9-7جامعة بنسلفانيا في امريكا خالل الفترة من 

بتكرة والتي تعزز التعلم والتوظيف، وقد تم وتعد جائزة وارتون من الجوائز العاملية التي تعنى بأساليب التعليم امل

لتصنيف الجامعات ومركز وارتون في جامعة بنسلفانيا وذلك لتعزيز  QS تطويرها من خالل الشراكة بين منظمة

   .املشاريع االبتكارية في التعليم العالي

ت عبدالرحمن وجامعة دبلن مشروع الشراكة بين كليتي إدارة األعمال في كل من جامعة األميرة نورة بن يذكر أن 

 : سيتي يتضمن ثالثة برامج أكاديمية بالشراكة مع جامعة دبلن سيتي في ايرلندا يتضمن

   برنامج بكالوريوس تقنيات التسويق واالبتكار •

    برنامج بكالوريوس التمويل الدولي •

  برنامج ماجستير العلوم في إدارة األعمال •

ميدة كلية اإلدارة واألعمال في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى ان مشروع وقد اشارت د. وفاء املبيريك ع

 الشراكة قد استحق امليدالية البرونزيه لقاء املميزات التي يتمتع بها واالهداف التي يسعى إلى تحقيقها،

رة االعمال والتي تقدم توفر الشراكة مجموعة من البرامج األكاديمية املتميزة ذات الجودة العالية في مجال إدا 

باللغة االنجليزية، وقد تم اختيارها بعناية بحيث توفر مخرجات تتمتع بمجموعة من املهارات العلمية والشخصية 

http://www.al-omah.com/culture/127093-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-500-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A.html
http://www.al-omah.com/media/k2/items/cache/d01f6c4535988bdaff21aafeb21c95ba_XL.jpg
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والتي تفي باحتياجات سوق العمل القائمة حاليا ومستقبال أخذا في االعتبار التطورات املستمرة التي يشهدها 

 .السوق محليا ودوليا

ج ستساهم بشكل مباشر في تعزيز ودعم التوظيف وبناء مهارات العمل الحر في اململكة كما أن تنفيذ وهذه البرام 

هذه البرامج في البيئة السعودية يتم بنفس املعايير التي يتم فيها تطبيق البرامج في ايرلندا. فضال عن أن نمط 

لي في اململكة العربية السعودية وغير مسبوقة ألنها الشراكة بين الجامعتين يعد من الشراكات املتميزة في التعليم العا

قائمة على تقديم البرامج بالكامل من قبل الجامعة األم والتي يترتب عليها انتقال ملكية البرامج لجامعة األميرة نورة 

وعلى  QS بنت عبدالرحمن. وتعد جامعة دبلن ستي في ايرلندا من الجامعات املتميزة دوليا ومحليا واملصنفة من قبل

 .عاما 50جامعة عمرها أقل من  100مدى العامين املاضيين من ضمن أفضل 

 

وتؤكد د. وفاء املبيريك على ان الشراكة الدولية مع جامعة دبلن سيتي يعد نموذجا للمشاريع التي تعكس رسالة 

كما أن هذه املشروع يؤكد  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن والتي تتضمن بناء االقتصاد املعرفي بشراكة عاملية،

الدعم الذي توليه القيادة في جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن على بناء شراكات ناجحة، حيث تحرص معالي 

مديرة الجامعة د. هدى العميل على بناء هذا النوع من الشراكات من خالل توفير كل ما من شانه دعم هذه البرامج 

  .ات التي تواجههاوالعمل على تذليل جميع التحدي
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 م  2015 ديسمبر 17-هـ  1437ربيع األول  6 الخميس   

طالبًا وطالبة من ثالث معاهد أكادميية باململكة مؤسسة  50مبشاركة حنو 
 ة من برنامج "أمواج فرح"كوكاكوال وإجناز العرب تطلقان الدورة الثامن

أطلقت مؤسسة كوكاكوال، باالشتراك مع مؤسسة إنجاز العرب، الدورة الثامنة من برنامج "أمواج فرح"، وهو مبادرة 

تعليمية هادفة إلى تأهيل وتدريب طلبة الجامعات في منطقة الشرق األوسط، إلدارة األعمال وشؤونها املالية، مع 

 عن إعدادهم لبيئة العمل في املستقبل. ويشارك في هذه مراعاة التحديات االجتماعي
ً
ة املحدقة بمجتمعاتهم، فضال

جامعة في ست دول في منطقة الشرق األوسط، هي  22طالب وطالبة من  360النسخة من البرنامج ما يزيد عن 

لتحظى الفرق املشاركة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية والبحرين واألردن وفلسطين ولبنان، 

ألف دوالر أمريكي تقدمها مؤسسة كوكاكوال، ليتم  22بنهاية البرنامج بفرصة الفوز بمنحات نقدية يبلغ مجموعها 

 من كل من كلية  50توظيفها في تمويل مشاريعهم. هذا ويشارك في البرنامج من اململكة العربية السعودية نحو 
ً
طالبا

. وسيحضر الطالب املشاركون في البرنامج عدد نعبد الرحمامعة األميرة نورة بنت دار الحكمة، وجامعة طيبة، وج

من الحلقات التدريبية الهادفة إلى تطوير وبناء قدراتهم على إدارة املشاريع واألعمال، باإلضافة إلى جلسات تدريبية 

ارة الشؤون املالية للمشاريع يقدمها متطوعون من العاملين في القطاع الخاص، بما ذلك شركة كوكاكوال، حول إد

 عن اطالع الطلبة على خبراتهم في مجال 
ً
واالستعداد لبيئة العمل ومنحهم املهارات الالزمة إلدارة املشاريع، فضال

القطاع الخاص. وكجزء من برنامج "أمواج فرح"، ستضع كافة الفرق خطط عمل خاصة بمشاريعهم، على أن يتم 

، بما في ذلك تقييمها من قبل لجنة تحكيم مس
ً
تقلة بحلول نهاية البرنامج بناًء على عدد من املعايير املحددة مسبقا

 مدى نجاح املشاريع واستدامتها وتأثيرها االيجابي على مجتمعاتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adwaamagazine.net/details.php?ID=139750
http://www.adwaamagazine.net/details.php?ID=139750
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 م  2015 ديسمبر 19-هـ  1437ربيع األول  8 السبت   

 آالف سعودية يدخلن غينيس بأكرب شريط وردي لسرطان الثدي 8حنو 

امرأة لتكوين  8.264كة بمشار ” غينيس“آالف امرأة، وتم تحطيم الرقم القياس ي العالمي ملوسوعة  10اجتمعت نحو 

 بالرياض اليوم.” جامعة األميرة نورة”أكبر شريط وردي بشري بـ

الذي يرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس إدارة شركة اململكة ” مؤسسة الوليد لإلنسانية“وجرت املشاركة بدعم من 

لنشر الوعي والتركيز على الصحة ” 10KSA“آل سعود، وبالشراكة مع  زعبد العزيبن  الوليد بن طاللالقابضة األمير 

 الشاملة وتسليط الضوء على أحدث سبل الوقاية من سرطان الثدي.

ود بن عبدالعزيز األميرة ملياء بنت ماجد بن سع” مؤسسة الوليد لإلنسانية”وأكدت مدير العالقات العامة واإلعالم لـ

آل سعود، أن تمكين املرأة من أهم أهداف املؤسسة، وكانت هذه املبادرة خطوة لنشر الوعي عن أهمية الصحة 

العامة، ومساعدة النساء السعوديات في معرفة أحدث سبل الوقاية للسيطرة على مرض سرطان الثدي، وذلك من 

 ت من املرض ذاته.خالل الكشف املبكر لتحقيق نسبة أعلى من املتعافيا

 لدى النساء في العالم بنسبة 
ً
، وكذلك في السعودية، %24يذكر أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان انتشارا

 100حالة لكل  18وتقدر نسبة حدوثه حسب املعلومات الواردة من السجل الوطني لألورام في السعودية بنحو 

 100حالة لكل  120 نة بدول أخرى، حيث تبلغ في أميركا ما يقاربألف من النساء، إذ تعتبر من أقل النسب مقار 

 قرابة 
ً
حالة جديدة من أورام الثدي، ومعدل العمر عند  950إلى  800ألف امرأة، ويشخص في اململكة سنويا

. 48اإلصابة في اململكة يبلغ 
ً
 عاما
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 م  2015 ديسمبر 21-هـ  1437ربيع األول  10 اإلثنين   

 لسعودية جامعة نورة حتتفل باليوم العاملي للغة العربيةا
نظم قسم اللغة العربية وآدابها بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة ملتقى علميا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 

عربية والعلوم( بالشراكة مع مركز امللك عبدهللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، تحت عنوان )اللغة ال

 وهو املوضوع الذي اعتمده املركز منطلقا لالحتفال باللغة العربية هذا العام.

 الى ربط الدراسات 
ً
وهدف امللتقى الى تعزيز الهوية االسالمية والعربية والحفاظ على لغة القرآن الكريم وأيضا

 املعاصرة بالتراث اللغوي واألدبي العربي القديم.

إسهامات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في قسم اللغة العربية في إغناء االحتفال ويأتي هذا في إطار 

العالمي باللغة العربية الذي يوافق يوم الثامن عشر من ديسمبر كل عام بدراسات علمية رصينة تسهم في تمكين 

 اللغة العربية، واالرتقاء بلسان الناطقين بها.

علمية ألقى فيها نخبة من الباحثين، والباحثات أوراقا تتصل بعالقة اللغة العربية وتضمن امللتقى ثالث جلسات 

 بالعلوم املختلفة.

ل كلمة ترحيبية ثم كلمة لرئيسة  وافتتح بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقت عميدة كلية اآلداب الدكتورة منى الدخّيِ

 قسم اللغة العربية وآدابها الدكتورة هيفاء الحمدان.

حيث طرحت الورقة األولى الدكتورة فاطمة ” محور اللغة العربية في ضوء العلوم“طلقت الجلسة األولى عن ثم ان

الوهيبي عن )دليل للمتاهة: الجهد العلمي للخليل بن أحمد في علم العروض(، وكانت الورقة الثانية باالشتراك بين 

 بناء املنطقي لصرف العربية(.كل من الدكتور محمد السيدي، والدكتورة عايدة البصلة عن )ال

وأما الجلسة الثانية فحملت عنوان )اللغة العربية بين جهود الترجمة، وفضاء املصطلح( تضمنت ثالث ورقات، 

األولى قدمتها الدكتورة روال صالحية عن )أثر العلماء العرب في مجاالت الترجمة والتعريب(، ثم ناقشت الدكتورة 

هج وضع املصطلح اللساني العربي واضطراب الجهاز االصطالحي(، أما الورقة األخيرة زكية السائح في ورقتها )منا

فقدمتها الدكتورة خولة املوس ى، وتناولت )عالقة املصطلح األدبي بالعلمي من خالل نظرة على بعض املصطلحات 

 األدبية الجديدة(.

دمت في هذا اإلطار أربع ”سات البينيةالنص األدبي بوصفه منطلقا للدرا“وتناولت الجلسة الثالثة واألخيرة 
ُ
، وق

ورقات عمل، األولى للدكتورة هيفاء الحمدان تحت عنوان )نص رفيف زيادة )ظالل الغضب(: الكناية الكبرى في 

ظالل النص(، ثم قدمت الدكتورة ابتسام القاض ي ورقة بعنوان ) الشعر العربي ودوره في توثيق املواقع الجغرافية 

(، أما الورقة الثالثة في هذه الجلسة فأتت تحت عنوان )الدكتور في شبه الجزيرة 
ً
العربية )منطقة القصيم أنموذجا

 محمد املخزنجي: خمسة وجوه لإلبداع األدبي(، وقدمتها الدكتورة داليا سعودي.

http://www.newsbookra.com/104681/2015/12/21/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7.html
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دمت الورقة الرابعة في هذه الجلسة باالشتراك بين الدكتورة مريم الجابر، والدكتورة وفاء الخريجي
ُ
، وتناولت وق

الورقة موضوع )القصيدة األندلسية منطلًقا لجغرافية املكان: حنينيات ابن زيدون أنموذجا( وتخلل الجلسات 

مداخالت، ونقاشات بين الجمهور واملتحدثين، ثم ختمت الجلسات بتقديم توصيات تثري الدراسات املتعلقة باللغة 

 العربية من خالل وصلها بالعلوم املختلفة.
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 م  2015 ديسمبر 22-هـ  1437ربيع األول  11 الثالثاء   

مركز دعم وتطوير األعمال جبامعة األمرية نورة يطلق حاضنة اإلعاشة الذكية 
 )قوت(

   

ألول مرة في اململكة حاضنة اإلعاشة الذكية  أطلق مركز دعم وتطوير األعمال بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

)قوت(، لدعم ريادة األعمال النسائية وتعزيز ثقافة العمل الحر للمرأة السعودية في مجال صناعة الغذاء ومشاريع 

التموين الغذائي بتقنيات جديدة ومبتكرة، للمساهمة في تنويع مصادر الدخل، وخلق املزيد من الفرص الوظيفية 

  ن.لبنات الوط

وأكدت املدير التنفيذي ملركز دعم وتطوير األعمال بجامعة األميرة نورة الدكتورة علياء بنت عبدالعزيز الفدا ، 

أهمية إطالق حاضنة )قوت( لخدمة هذا القطاع الحيوي الهام من خالل دورها فينشر الوعي وثقافة اإلعاشة 

، وابتكار طرق إلعادة صناعة األغذية العاملية الذكية، والتعرف على منتجات غذائية جديدة للسوق السعودي

بنكهات محلية، وتعزيز جودة وكفاءة صناعة اإلعاشة الذكية في اململكة، باإلضافة إلى دور الحاضنة في إتاحة فرص 

عمل جديدة للسيدات في مجال األغذية واإلعاشة الذكية، وتشجيع املواهب الشابة وتنمية املهارات في مجال 

  عاشة الذكية ،وإكساب الطاهيات السعوديات مهارات احترافية جديدة.األغذية واإل 

وأوضحت الدكتورة الفدا إن الحاضنة تتمّيز بتقديم خدمات وبرامج احتضان متمّيزة ومتكاملة بطرق علمية 

متطورة ومبتكرة لخدمة السيدات السعوديات الراغبات في إطالق مشاريع ريادية في مجال خدمات اإلعاشة 

 لالقبال الكبير الذي والت
ً
موين وانتاج األغذية من املنزل؛ مفيدة بأن هذه الحاضنة تكتسب أهمية خاصة نظرا

تحظى به مشاريع األغذية املنزلية من قبل املستهلكين بسبب تغيير األنماط الحياتية للمواطنين في اململكة، والتي 

برامج تدريبية ملساعدة السيدات الحتراف هذا استدعت االستعانة بخدمات ملثل هذه املشاريع التي تمتاز ب

  العمل،ورفع مستوى املخرجات بجودة وكفاءة عالية.

وأشارت الدكتورة الفدا، إلى النمو املتزايد الذي يشهده قطاع التموين والضيافة في اململكة مما يجعل االستثمار في 

 لرائدات األعمال السعوديات خاصة وأ
ً
 رحبا

ً
ن هذا القطاع يتطلب املزيد من السيدات هذه املشاريع مجاال

https://gaya-sa.org/57368.html
https://gaya-sa.org/57368.html
https://gaya-sa.org/57368.html
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 بأن حاضنة )قوت( 
ً
املتخصصات في مجال فنون الطهي وصنع الحلويات على أسس املعرفة املهنية الحديثة، مبينة

ستفتح املجال الحتضان املشاريع في العديد من املجاالت ذات العالقة مثل: مهارات فنون الطهي و إعداد الطعام، و 

 ليف، و أدوات الطهي املبتكرة، و الحمية الصحية، و املقاهي وصناعة القهوة، و توصيل األغذية.التموين، و التغ

وأشادت الفدا بهذه املناسبة بالدعم السخي والرعاية الكريمة التي توليها جامعة األميرة نورة لكافة جهود املركز 

 في هذا الصدد باالهتمام والرعاية الكبيرة  الهادفة إلى تعزيز االبتكار وريادة األعمال النسائية في اململكة،
ً
منوهة

والتوجيهات السديدة التي يحظى بها املركز من معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل ، ووكيلة 

  الدعم األكاديمي والخدمات الطالبية بالجامعة الدكتورة نائلة بنت عبدالرحمن الديحان .

 يهدف إلى تمكين األعمال يذكر أن مركز دعم وتطوير 
ً
 هاما

ً
 وطنيا

ً
عتبر مشروعا األعمال بجامعة األميرة نورة، يع

التجارية املبتكرة وذات القيم املضافة للسيدات في اململكة، وتسويق نتائج البحوث الخاصة باملبتكرات، من خالل 

مشاريعهن الواعدة ، كما  تزويد السيدات السعوديات بمجموعة متكاملة من الخدمات والتسهيالت لضمان نجاح

يعمل املركز على تطوير ودعم األعمال النسائية املبتكرة،وتعزيز ثقافة ريادة األعمال والعمل الحر للسيدات، 

 وتحسين كفاءة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وتطوير املشاريع التجارية النسائية الجديدة واملبتكرة.

 ت في االلتحاق ببرامج املركز، وحاضنةويمكن لجميع السيدات السعوديات الراغبا

وتعبئة نموذج التقديم باملعلومات www.bsdcenter.netاألعاشة الذكية )قوت( زيارة موقع الجامعة اإللكتروني: 

 . bsdc@pnu.edu.saاملطلوبة، أو من خالل التواصل عبر البريد اإللكتروني التالي: 
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 م  2015 ديسمبر 24-هـ  1437ربيع األول  13 الخميس   

فتح باب التقديم للتدريس بنظام املكافأة يف قسم "جامعة األمرية نورة"
 "اللغة الفرنسية

   

نت عبدالرحمن عن فتح باب التقديم للتدريس في الكلية بنظام تعلن كلية اللغات والترجمة بجامعة األميرة نورة ب

هـ للحاصالت 1437–1436املكافأة باملحاضرة في قسم اللغة الفرنسية للفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي 

 فأعلى( فعلى من تجد ف
ً
ي على )درجة املاجستير والبكالوريوس( التخصص العام اللغة الفرنسية ) بتقدير جيد جدا

 إلجراء املقابلة الشخصية وإحضار ملف كامل يحوي جميع صور وأصول 
ً
نفسها القدرة والكفاءة الحضور شخصيا

  الشهادات والوثائق املطلوبة للتدقيق وهي كالتالي:

  . املؤهالت العلمية املعتمدة.1

  . السجالت األكاديمية املعتمدة.2

  . شهادات حسن السيرة والسلوك.3

  خص ي )الهوية الوطنية أو دفتر العائلة(.. اإلثبات الش4

  . السيرة الذاتية باللغتين العربية والفرنسية.5

 . شهادات الخبرات الوظيفية السابقة أو الدورات التدريبية املهنية أو التزكيات األكاديمية والعملية إن وجدت.6

  . األفضلية للسعوديات.7

 بأن اخر موعد الستقبال طلبات التعاون 
ً
 هـ .1437/ 3/ 20هو يوم الخميس  علما
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  م  2015 يناير 3-هـ  1437ربيع األول  23 األحد   

عقد اتفاقية شراكة أكادميية بني جامعة األمرية نورة ومركز خطوات 
 التواصل للتوحد

كلية التربية اتفاقية شراكة أكاديمية بين قسم التربية الخاصة عقدت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة ب

 عدد مع املجتمعية الشراكة تحقيق إلى الرامية الجامعة استراتيجية ضمن وذلك للتوحد ومركز خطوات التواصل

  .املختلفة الوطنية واملؤسسات الجهات من

الشنقيطي عميدة الكلية والدكتورة عال ابو سكر  تربية في توقيع االتفاقية كل من الدكتورة أمامهال كلية ومثلت

 رئيسة قسم التربية الخاصة في حين مثل مركز خطوات التواصل للتوحد االستاذة نجالء الذويب.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى تحقيق تعاون مثمر وتبادل للخبرات عن طريق تقديم التدريب املستمر واالستشارات 

ات بقسم التربية الخاصة، واستقبال املركز لطالبات التدريب امليداني لتحقيق ثقل لكادر املركز من قبل الخبير 

بخبراتهن امليدانية املتميزة والربط بين الجانب النظري والعملي إلعدادهن لسوق العمل، باإلضافة إلى التعاون 

د بالنفع على ذوي التوحد وأسرهم والتفاعل الفعال ما بين قسم التربية الخاصة واملركز بما يخدم املبادرات التي تعو 

والعاملين في مجال التوحد، كما تهدف الشراكة إلى غرس القيم وسبل التعاون بين كل األطراف من جانبها، عبرت 

الدكتورة أمامه الشنقيطي عميدة كلية التربية عن امتنانها لعقد هذه الشراكة والتي سيتبعها شراكات مماثلة مع 

 املؤسسات االجتماعية.
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 م  2015 يناير 6-هـ  1437ربيع األول  26 األربعاء   

 جامعة األمرية نورة حتصد امليدالية الربونزية جلائزة وارتون للتميز
رتون للتميز في التعليم تمكنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من الحصول على امليدالية البرونزية لجائزة وا

  .Wharton-QS Stars Reimagine Education Award 2015العالي

، حيث تميز Dublin City Universityوفق لقاء التميز في مشروع الشراكة التعليمي مع جامعة دبلن سيتي في ايرلندا 

في مركز وارتون للتعليم في مشروع مشارك في املنافسة على الجائزة خالل الحفل  500مشروع الشراكة من بين 

 م. 2015ديسمبر  9-7جامعة بنسلفانيا في امريكا خالل الفترة من 

وتعد جائزة وارتون من الجوائز العاملية التي تعنى بأساليب التعليم املبتكرة والتي تعزز التعلم والتوظيف، وقد تم 

تون في جامعة بنسلفانيا وذلك لتعزيز لتصنيف الجامعات ومركز وار  QSتطويرها من خالل الشراكة بين منظمة 

   املشاريع االبتكارية في التعليم العالي.

إن مشروع الشراكة بين كليتي إدارة األعمال في كل من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة دبلن سيتي 

  في ايرلندا: Dublin City University DCUيتضمن ثالثة برامج أكاديمية بالشراكة مع جامعة دبلن سيتي 

  Marketing Technology and Innovationبرنامج بكالوريوس تقنيات التسويق واالبتكار • 

  International Financeبرنامج بكالوريوس التمويل الدولي • 

  Master of Science in Business Administrationبرنامج ماجستير العلوم في إدارة األعمال • 

ء املبيريك عميدة كلية اإلدارة واألعمال في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى ان مشروع وقد اشارت د. وفا

الشراكة قد استحق امليدالية البرونزيه لقاء املميزات التي يتمتع بها واالهداف التي يسعى إلى تحقيقها، حيث توفر 

لية في مجال إدارة االعمال والتي تقدم باللغة الشراكة مجموعة من البرامج األكاديمية املتميزة ذات الجودة العا

االنجليزية، وقد تم اختيارها بعناية بحيث توفر مخرجات تتمتع بمجموعة من املهارات العلمية والشخصية والتي 

تفي باحتياجات سوق العمل القائمة حاليا ومستقبال أخذا في االعتبار التطورات املستمرة التي يشهدها السوق 

ا وبالتالي فإن هذه البرامج ستساهم بشكل مباشر في تعزيز ودعم التوظيف وبناء مهارات العمل الحر في محليا ودولي

اململكة كما أن تنفيذ هذه البرامج في البيئة السعودية يتم بنفس املعايير التي يتم فيها تطبيق البرامج في ايرلندا. 

املتميزة في التعليم العالي في اململكة العربية السعودية  فضال عن أن نمط الشراكة بين الجامعتين يعد من الشراكات

وغير مسبوقة ألنها قائمة على تقديم البرامج بالكامل من قبل الجامعة األم والتي يترتب عليها انتقال ملكية البرامج 

ا ومحليا لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن. وتعد جامعة دبلن ستي في ايرلندا من الجامعات املتميزة دولي

 عاما. 50جامعة عمرها أقل من  100وعلى مدى العامين املاضيين من ضمن أفضل  QSواملصنفة من قبل 

وتؤكد د. وفاء املبيريك على ان الشراكة الدولية مع جامعة دبلن سيتي يعد نموذجا للمشاريع التي تعكس رسالة 

د املعرفي بشراكة عاملية، كما أن هذه املشروع يؤكد جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن والتي تتضمن بناء االقتصا

الدعم الذي توليه القيادة في جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن على بناء شراكات ناجحة، حيث تحرص معالي 

مديرة الجامعة د. هدى العميل على بناء هذا النوع من الشراكات من خالل توفير كل ما من شانه دعم هذه البرامج 

 مل على تذليل جميع التحديات التي تواجهها.والع

 

https://gaya-sa.org/59531.html
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    مسابقة تصميم أفضل كوب آيس كريم جبامعة األمرية نورة اختتام
 تماشيا مع التزامها بالتفاعل مع املرأة السعودية بشكل 

ً
الشركة  مهارات جديدة، قامت الكتسابمستمر وتمكينا

في يوم للتغذية فريد من نوعه في جامعة األميرة  باالشتراك مؤخرا” سدافكو“السعودية ملنتجات األليان واألغذية 

 .عبد الرحمن في الرياض تنورة بن

بهن الفنية وتصميم أفضل حيث نظمت سدافكو مسابقة على مدار خمسة أيام لتشجيع الطالبات على إبراز مواه

آيس كريم باستخدام مجموعة متنوعة من نكهات اآليس كريم التابعة ملنتجات شركة الشركة السعودية  كوب

ملنـتـجات األلـبــــان واألغــذية. قامت خمس مجموعات من الطالبات بالتنافس ضد بعضهن البعض كل يوم، مع 

 .اختيار خمسة فائزات في نهاية كل جولة

شخص بزيارة موقع الفعالية ملشاهدة املنافسات، من ضمنهم أساتذة وفريق إدارة الجامعة،  1000أكثر من  وقام

العربية وقاموا بمعرفة املزيد عن املنتجات املختلفة التي تقدمها شركة ” السعودية“استمتعوا بمشروب قهوة  حيث

 تثقيف الجمهور بشأن قنوات وسائل التواصل اإل 
ً
جتماعي التابعة لسدافكو )إنستاجرام وتويتر سدافكو.وتم أيضا

 وفيس بوك( وقام مسئولو الشركة بتسليمهم هدايا متنوعة من منتجات الشركة
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 مايتهن؟!نساؤنا يف خطر.. فهل نهب حل
منذ أن خلق هللا البسيطة والرجل واملرأة يتعاضدان ويعمرانها، فال مجتمع بدونهما معا، ولذا جعل هللا في كل منهما 

  صفات ومميزات ال توجد في اآلخر.

ويحمل الرجل على عاتقه حماية املرأة بكافة السبل وشتى الوسائل من كل خطر يداهمها أو يحاول املساس بها، 

ي ذلك الغالي والنفيس، سواء كانت أما أو أختا أو بنتا أو زوجة أو غير ذلك من ذوي األرحام والقربى، وامتد ويبذل ف

  ذلك ليشمل كافة بنات املجتمع.

وفي اآلونة األخيرة ظهر خطر يكاد يفتك بنسبة ليست يسيرة من نساء مجتمعنا، ويحتاج مواجهة جادة وقوية، وفي 

صيب واحدة من كل أربع نساء بل وربما من كل ثالث، يسري في الجسد دون أن يشعر التفاصيل أن مرضا عضاال ي

  به املصاب، وال يتم اكتشافه إال في وقت متأخر!

ولفتت األنظار الحملة التوعوية التي أطلقتها جامعة األميرة نورة مؤخرا وهي مبادرة إنسانية للتوعية الصحية 

بالشراكة مع مجموعة من املؤسسات الوطنية من منطلق املسؤولية  الشاملة، يقوم بتنظيمها شركة ألف خير

ديسمبر، من خالل  12، وانطلقت املبادرة غرة ربيع األول الحالي املوافق 10KSAاالجتماعية، تحت مسمى مبادرة 

 ( سيدة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ليصبحن النواة10,000تنظيم تجمع نسائي يستهدف استقطاب )

  األولى للتوعية الصحية الشاملة لدى كافة فئات املجتمع.

تأملت كثيرا ملا نشرته صحفنا املحلية من تحقيقات وتقارير صحفية عن هذا الخطر الداهم، وذكرت أمورا خطيرة 

 من الحاالت ال يتم اكتشافها إال في مراحل متأخرة، مما يعني أن نسبة %60جدا يفترض التنبه لها، ومن ذلك أن 

  الشفاء تكون أقل؛ فالعالقة عكسية.

واألدهى من ذلك أن نسبة املصابات بهذا املرض تتجاوز واحدة إلى أربع، مما يعني تصدره لألمراض. إنه باختصار 

  والذي سيتم التركيز عليه في الحملة املشار إليها آنفا.« سرطان الثدي لدى النساء»

السابع لسرطان الثدي، ونظمته الشؤون الصحية بالقطاع الغربي  وقد استضافت اململكة مؤخرا املؤتمر الدولي

 4ورقة علمية، وأقيمت  26لوزارة الحرس الوطني بجدة، بالتعاون مع الجمعية السعودية لألورام،. ونوقشت خالله 

متخصص في علم األورام عامليا ومحليا، واستعرض أحدث التطورات في عالج  1500ورش عمل، بمشاركة أكثر من 

أورام الثدي، وسبل العالج الكيميائي والجراحي واإلشعاعي والهرموني والعالج املوجه، باإلضافة للعالج التعزيزي 

  والتلطيفي، والنظرة الحديثة لسرطان الثدي.

ومن أسف أن تصل النسبة إلى مستوى مخيف، فبحسب اإلحصائية املتأخرة )وليست األخيرة حيث صدرت عام 

 تقريبا! %29دي يحتل املرتبة األولى من مجمل السرطانات عند النساء في بالدنا وبنسبة تبلغ ( أن سرطان الث2010

وقبل فترة يسيرة ذهبت قريبة لي نتيجة معاناتها الشديدة، وتتفاقم املعاناة مع السفر للمستشفى التخصص ي، وهنا 

ن مدن اململكة، ومن عجب أن تخلو مناطق أرجو أن تخلص الحملة إلى املطالبة بإيجاد مراكز لألورام في كل مدينة م

  بأكملها من مثل هذا املركز كمنطقة املدينة املنورة على سبيل املثال.

http://almadenh.com/show_art.php?id=1233
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وثمة مالحظة على مسببات هذا املرض؛ فاملرء بات في حيرة من أمره، إذ ال توجد محددات معينة يمكن تعيينها، ومن 

ء لكن ال جهود ملموسة لتوعية من ابتالها هللا بهذا األمر، املعلوم أن التدخين قد انتشر مؤخرا في أوساط النسا

  وذكر املؤتمر أنه من مسببات املرض الرئيسة.

وهو أن معظم من يصاب بهذا الداء هو نتيجة العين والحسد، والقصص  -هو في تصوري وجيه جدا-وللمشايخ رأي 

ديد باألذكار التي تحمي نصف املجتمع والذي في هذا املجال أكثر من أن تحص ى، وبالتالي بات لزاما التمسك الش

  أنجب النصف اآلخر ويصح أن يطلق عليهن املجتمع كله.

وعتب شديد على مراكز البحث لدينا كمركز امللك فيصل وغيره، فاملفترض أن يكون اإلعالم مسلطا على كل ما هو 

قول إن في حليب اإلبل وبولها شفاء، جديد في هذا الجانب، ونحن نعايش كثيرا ممن ينشرون أبحاثهم، فباحثة ت

وآخر يذكر عالجا عشبيا، ويتداول املتداولون لبرامج الجوال ومواقع التواصل االجتماعي رسائل ألنواع من املأكوالت 

  واملشروبات ويذكرون أنها تسبب السرطان، بينما مراكز البحث ملتزمة بالصمت املطبق!

رة الصحة والجامعات والشؤون االجتماعية وغيرها من الجهات العلمية إن املرجو أن تتكاتف جميع الجهات كوزا

 والبحثية للتصدي وبقوة لهذا الداء الذي بات يفتك وبشدة في نسائنا، فهل يهب الجميع لحمايتهن?
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 2015تويرت السعودي يف 
، وهذا العام تفاعل السعوديون مع 

ً
 في السعودية يعد األعلى واألنشط عربيا

ً
تلقى شبكة تويتر االجتماعية رواجا

اشتاغات على تويتر كما يفعلون كل سنة. سنلقي نظرة على أهم اللحظات التي مرت على األحداث والحسابات واله

 .2015تويتر السعودي في 

ط إال أن نشا 2013، مع أنه انضم في  KingSalman@لعل الحساب األبرز الذي انضم إلى تويتر هو امللك سلمان 

لكن هذا العدد تضاعف أكثر  2014حركة املتابعة كانت األعلى هذه السنة. حيث كان هناك حوالي مليون متابع في 

 مليون متابع هذه السنة. 4,19مرات ليصل إلى  4من 

ممثليهم  والتصويت الختيارحيث يمكنهم الترشح  #االنتخابات_البلديهوألول مرة في السعودية شاركت النساء في 

ستخدمن سيدة من مختلف املدن واملحافظات السعودية. املالحظ أن املرشحات ا 17وكانت نتائج االنتخابات فوز 

ما أعطاهن حرية أكبر بالوصول للناخبين. ومن املرشحات كانت ميساء  االنتخابيةتويتر للترويج لحمالتهن 

 التي استخدمت تويتر كمنبر للوصول إلى جمهورها، وحتى بعد فوزها شاركت من خالله رؤيتها Maysa_M@ املانع

 وأهدافها التي تريد تحقيقها.

األكثر شعبية بينهن. وحقق  Join10KSA@وبمناسبة الحديث عن النشاط النسوي على تويتر، أصبح حساب 

آالف امرأة شكلوا شريط وردي للتوعية  10جعله ينضم إلى موسوعة غينيس حيث جمع رقم قياس ي الحساب 

 بسرطان الثدي وذلك في ملعب جامعة األميرة نورة.

خاصة  #دوري_عبداللطيف_جميلومن املعتاد بين السعوديين أن يشاركوا بكثافة أثناء الفعاليات الرياضية مثل 

. يغرد السعوديين كل ش يء أثناء املباراة، من توقعاتهم  AlNassrFC@ و النصر Alhilal_FC@ مباراة الهاللفي 

 بتفاعلهم مع وقوع العب مهم على األرض وحتى تسجيل األهداف والفوز باملباراة والبطولة.
ً
 بالنتيجة النهائية مرورا

 9ليصل إلى  %80ويتر السعودي الذي نمى عدد مستخدميه من اململكة بمعدل على ت 2015هذه كانت أبرز أحداث 

 مليون مستخدم وفق أحدث األرقام.

 

http://www.tech-wd.com/wd/2015/12/23/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2015/
https://twitter.com/KingSalman
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87?src=hash
https://twitter.com/Maysa_M
https://twitter.com/Join10KSA
https://twitter.com/Join10KSA/status/676025036898193408
https://twitter.com/Join10KSA/status/676025036898193408
https://twitter.com/search?q=%23%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84&src=tyah
https://twitter.com/search?q=%23%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84&src=tyah
https://twitter.com/Alhilal_FC
https://twitter.com/AlNassrFC
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 ملرأة خط احلماية األول لألسرة واجملتمع يف #السعوديةا
ا من كونها تعمل على حماية أكد عدد 

ً
من الخبراء، أنَّ املرأة تشكل خط الحماية األول لألسرة واملجتمع، انطالق

أطفالها من الفكر املنحرف، إلى جانب دورها في مؤسسات املجتمع املدني وبث الرسائل اإليجابية التي تدعو إلى 

 السالم.

، أن حماية األطفال من ”ية األبناء من العنف واإلرهابتعزيز دور األسرة في حما“وأوضح الخبراء في ندوة حول 

 العنف مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات املجتمع.

، أن األسرة هي أولى املؤسسات املعنية بتأسيس قواعد هذه الحماية، عبد هللاوأضافت املتحدثة األميرة عادلة بنت 

لوعي بحماية األسرة ألطفالها من العنف، وعالقة العنف يتعلق بعالقة ا فيما“داعية كل أسرة للوعي بدورها. قائلة 

األسري بسلوك األطفال وتأثيره على انحرافهم أو انصياعهم لإلرهاب في مرحلة الشباب، فإن وعي الوالدين في الدرجة 

عندما األولى يشكل توجه شخصية األطفال قبل مرحلة املدرسة أو املؤسسات األخرى في املجتمع، لذا على األم واألب 

 ”.يتفقان على تكوين األسرة أن يتحمال مسؤولية تربية األطفال وتوفير البيئة اآلمنة لهم

الدكتورة هدى العميل، على أهمية تصدي املؤسسات العلمية  نعبد الرحموشددت مديرة جامعة األميرة نورة بنت 

دراسات التطبيقية واللقاءات لقضية حق الطفل في حمايته من العنف واإلرهاب من خالل العمل املشترك وال

العلمية، معتبرة أن نشر ثقافة حقوق الطفل بين أفراد املجتمع وتسليط الضوء على أهمية دور األسرة في تأمين 

بيئة داعمة وآمنة ألفرادها يشكالن تحدًيا وطنًيا وعاملًيا مع اتساع حجم اإلرهاب وتعدد أشكاله وتهديده ألمن 

 ب العالم.واستقرار ورفاهية معظم شعو 

وأبانت الوكيلة املساعدة لرئيس هيئة حقوق اإلنسان الدكتورة وفاء التويجري، أن األنظمة واالتفاقات التي تحمي 

الطفل تشكل إطاًرا قانونًيا لترسيخ قواعد التعامل مع حقوق الطفل وتحديد حاالت انتهاكها، مشيرة إلى أن توقيع 

د درسها لضمان عدم تعارضها مع الشريعة اإلسالمية والهوية السعودية على اتفاقات حقوق الطفل جاء بع

 الثقافية للمجتمع السعودي.

ونّوهت املدير التنفيذي لبرنامج األمان األسري الدكتورة مها املنيف بما كشفته التقارير بأن املتعرضين للعنف في 

التي تتضمن تعرض الطفل ملمارسات طفولتهم يمارسونه على أسرتهم واملجتمع، محذرة من تجارب الطفولة السيئة 

العنف األسري بأنواعه النفس ي أو الجسدي أو الجنس ي أو اإلهمال، أو ممارسات التفكك األسري من طالق أو 

سجن أحد أفراد األسرة أو إدمان أحد أفراد األسرة، أو املشاهدة الفعلية ملمارسات عنف داخل األسرة أو في 

 املجتمع املحيط.

http://www.tmm24.org/93817
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الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة األميرة نورة الدكتورة عزيزة املانع، إلى أن على املرأة  وأشارت مستشارة

االستفادة من الطاقات اإليجابية لتفعيل دورها في املجتمع، من خالل تعزيز دورها في رفع وعيها التربوي األسري، 

لنساء ذوات التجارب الداعمة للعنف والتحريض وتعزيز دورها في اإلعالم، وكذلك تعزيز دورها في درس أوضاع ا

على اإلرهاب، وتعزيز جهودها في جمعيات املجتمع املدني في الدفاع عن حقوق املرأة وحمايتها من العنف والتمييز، 

مقترحة إنشاء مركز لدراسات الحماية الوقائية من التطرف واإلرهاب لتحقيق الحماية االستباقية للمراهقين 

 والشباب.

وهت أستاذ علم النفس املشارك في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة ون

الشعالن واقع استغالل التنظيمات اإلرهابية للمرأة ببث مفاهيم مختلفة عما يروجون له من صيانة املرأة ومن دون 

 السعودية.اعتبار ألي نهج شرعي أو أخالقي، مستعرضة تطور تاريخ املرأة 

وصرَّح عضو مجلس الشورى الدكتور عيس ى الغيث، بأن وراء كل إرهاب بيئة محفزة له، مشيًرا إلى إمكان اختراق 

دور األسرة من املدرسة أو غيرها من البيئة املحيطة باألسرة في حال قّصرت األسرة عن دورها، منوًها بأن جميع 

عت عليها السعودية موافقة لل
ّ
 شريعة اإلسالمية، مطالًبا بإيجاد ضمانات تفعل األنظمة.األنظمة التي وق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
171 

 
 م  2015 يناير 3-هـ  1437ربيع األول  23 األحد   

ا إلنتاج األغذية من املنزل
ً
ا تدريبي

ً
 جامعة األمرية نورة تنظم برناجم

تاج األغذية من املنزل، نظم مركز دعم وتطوير األعمال بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، برنامًجا تدريبًيا إلن

 على مدار خمسة أيام.

ويهدف البرنامج لتنمية مهارات السيدات السعوديات، وتعزيز مواهبهن بجانب إكسابهم مهارات احترافية جديدة في 

 مجال صناعة األغذية من املنزل، على أسس علمية وصحية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rowadalaamal.com/4998/%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%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%8B%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A
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اسرتاتيجية جديدة تربز املرجعية العاملية ملستشفى امللك عبداهلل اجلامعي 
 بالرياض

 
فعالية تعريفية  نعبد الرحمالجامعي في جامعة األميرة نورة بنت  زعبد العزيبن  عبد هللاأقام مستشفى امللك 

العام التنفيذي للمستشفى  عباة، املدير، أعلن خاللها الدكتور أحمد بن محمد أبو نظمها مكتب إدارة االستراتيجية

وليست  وإدارات املستشفىمسؤولية جميع موظفي  االستراتيجيةعن استراتيجية املستشفى الجديدة. وأكد أن 

 .مسؤولية إدارة واحدة

نموذج  بوصفه ويعرفية الوطنية وتهدف الرؤية إلى أن يكون املستشفى نموذجا يحتذى للمستشفيات الجامع

مجاالت رئيسية وهي: مجال صحة املرأة ومجال صحة اليافعين ومجال نمو الطفل  3في  ومرجعية إقليميةعالمي 

املرض ى  احتياجاتوتطوره. مع التركيز على تقديم الخدمات الطبية في بيئة آمنة محفزة على الشفاء، ترتكز على 

 .وتحسين تجربتهم

الجامعي، هدفها  زعبد العزيبن  عبد هللاة بعنوان: رحلة استكشاف استراتيجية مستشفى امللك وكانت الفعالي

 تحقيقها،تعريف منسوبي املستشفى باالستراتيجية الجديدة، وكيفية ربطها بأعمال املوظفين اليومية ودورهم في 

الرئيسة للمحاضرات بحضور  اعةالفعالية بالقوتوضيح أهمية مؤشرات األداء للوصول ألهداف املنظمة. وأقيمت 

عرض يحكي قصة بناء استراتيجية املستشفى، ثم قدم كل قائد من قادة  على واشتملتموظفا وموظفة.  433

 متحدثين عن أهداف املحاور واملبادرات ومؤشرات األداء، كما تحدثوا عن بعض االنجازات 
ً
 مبسطا

ً
املحاور عرضا

 .التي حققها كل محور 

http://www.fajr.sa/66338
http://www.fajr.sa/66338
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في العمل مع اإلدارات العليا لتحديد األهداف االستراتيجية  االستراتيجيةبو عباة بدور مكتب إدارة أ وأشاد الدكتور 

ايجاد الفرص البديلة والتهديدات  ودوره فياملبادرات التي تساعد في تحقيقها والوصول إليها،  وإيجاد األجلطويلة 

املبادرات الريادية للمستشفى، التي تعمل إلى  إحدى ريعاملشاوقال إن مكتب ادارة  املنشأة.  تواجهاملحتملة التي قد 

جانب مكتب إدارة االستراتيجية منذ بداية التأسيس وتقوم بأدوار تنظيمية أساسية في إدارة ودعم املشاريع لتحقيق 

 .استراتيجية املستشفى

األميرة نورة بنت وتجدر اإلشارة إلى أن مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي أحد صروح جامعة 

. الفتتاحه اإلعداد  عبدالرحمن ويجرى 
ً
 قريبا
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 اجلرمية يوصي بربامج أمنية عن االستخدام السلبيمركز مكافحة 
 في إدارة العالقات العلمية ورشة عمل ملناقشة نتائج  وزارة الداخليةعقد مركز أبحاث مكافحة الجريمة ب

ً
ممثال

ها وأثرها األخالقي"، التي يباشرها فريق عمل وتوصيات دراسة بعنوان "وسائل التواصل االجتماعي مالها وما علي

 مشترك من إمارة منطقة الرياض وإمارة منطقة عسير، باإلضافة إلى مركز أبحاث مكافحة الجريمة.

وهدفت الورشة إلى تقديم املقترحات والتوصيات التي تساعد على وضع برامج علمية أمنية متكاملة للحد من 

 ئل.االستخدامات السلبية لهذه الوسا

وافتتح الورشة مدير إدارة الدراسات والبحوث بمركز أبحاث مكافحة الجريمة الدكتور ماجد بن سعيد الرويبخ، 

بحضور ومشاركة العديد من القطاعات املعنية بموضوع الورشة، ممثلة في: ) الرئاسة العامة لرعاية الشباب، 

، وزارة التعليم، الجامعة السعودية اإللكترونية، جامعة وزارة الثقافة واإلعالم، هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات

األميرة نورة بنت عبدالرحمن، مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني، مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، 

يم، املديرية العامة للمباحث، األمن العام، كلية امللك فهد األمنية، مركز املعلومات الوطني، شرطة منطقة القص

 إمارة منطقة الرياض، إمارة منطقة عسير(.

كما شارك في الورشة العديد من األساتذة والباحثين، ومديري اإلدارات باملركز،حيث خرجت الورشة بالعديد من 

 التوصيات العلمية التي يؤمل أن تسهم في مكافحة مثل هذه السلبيات.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emiratesvoice.com/news/arabworld/مركز-مكافحة-الجريمة-يوصي-ببرامج-أمنية-عن-الاستخدام-السلبي
http://www.emiratesvoice.com/news/arabworld/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82-47-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8B%D8%A7
http://www.emiratesvoice.com/news/arabworld/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82-47-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8B%D8%A7
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 "3مشاريع متنوعة تقدمها املرأة السعودية يف معرض "منتجون 
كسسوارات احرف يدوية وتصاميم أزياء و ة من صاحبات املشاريع الصغير  املستثمرات السعوديات تنوعت مشاركة

بالرياض ويستمر حتى الغرفة التجارية والصناعية  " الذي تنظمه3وديكور ، وتنظيم حفالت في معرض "منتجون 

 ول، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات واملعارض .ربيع األ  19

وتأتي إقامة هذه املعارض نتيجة لحرص واهتمام اململكة بتشجيع املرأة السعودية على األنشطة الحرفية إلبراز 

 في عملية  املجاالت،إبداعاتها بمختلف 
ً
 حقيقيا

ً
وإلثبات دورها وأهميته االقتصادية باململكة باعتبارها شريكا

 التنمية.

فقد شاركت أمل محمد املوس ى بمشروعها وهو تصميم هدايا خاصة باألمهات والجدات وقد اتجهت إلى هذا 

املشروع من سنتين بعد أن درست حاجة السوق إلى هدايا خاصة بهم تحمل عبق املاض ي وتشعرهم بالحنين وهي 

ي املاض ي من الشامبو األحمر، والكريم، عبارة عن صندوق يحتوي على األدوات التي كانت تستخدمها السيدات ف

 واملكحلة الحديدية القديمة ، والديرم ، والحنة ، والسدر، واألمشطة القديمة ، ودهن العود ،والبخور .

كما تخصصت عليا القحطاني خريجه مالبس ونسيج من جامعة األميرة نورة ووالدتها الحاصلة على عدة دورات 

في نسج وخياطة أقمشة مصممة ألدوات الضيافة والقوارير  النهضة،ن جمعية تدريبية في الخياطة والنسيج م

كما تعمل على تصميم تلبيسات األباريق من الكروشية  واملناسبات،وتكون مناسبة أيضا لألفراح والحفالت 

هو واألقمشة الحافظة للحرارة، وقد لقي تصميمها الذي قدمته في شهر رمضان )مخدة رمضان( إقباال كبيرا، و 

 يحتوي على وسادة تطرز عليها عبارات مختارة ، باإلضافة إلى املصحف املطرز على غالفه ومسبحة وثوب للصالة.

وصممت هند الخميس )هدايا من عبق التاريخ( وهي تصاميم مجسمات تراثية ألبرز املعالم األثرية واألدوات التراثية 

اال كبيرا وخاصة عند الوفود األجنبية الزائرة للمملكة ، كما في اململكة يدويا من الفخار والطين ، وقد لقيت إقب

صور في لوحة واحدة ، في الواجهة تظهر صورة امللك املؤسس  3ابتكرت لوحة أسمتها )صورة امللوك( وهي عبارة عن 

ـ رحمه هللا ـ  عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ رحمه هللا ـ و من الجانب األيمن تظهر صورة امللك عبد هللا بن عبد العزيز

  ومن الجانب األيسر تظهر صورة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه هللا ـ

فيما عملت شهد الناصر ووفاء الشهري ، نوف العقيل ، لمى الهويشان الخريجات من جامعه األميرة نورة 

)سيم(املتخصص في تصميم العالمات التجارية وتصوير  متخصصات بالجرافيك ديزاين وإدارة األعمال على مشروع

املنتجات للمطاعم وقطاع األغذية ،وقد استوحين اسم مشروعهن من جمع )سمة( وهي العالمة التي يتميز بها 

 الش يء عن غيره.

ر ( لألجهزة الذكية لتسويق منتجات ومشاريع األسinstashopsكما ابتكرت نورة العنيزان تطبيق )انستاشوب ( )

املنتجة يغنيهن عن تكاليف اإلعالنات ويسهل للعميل اإلطالع على جميع املتاجر حيث صنف التطبيق أنواع 

 املنتجات إلى )الصحة ، والجمال، واملأكوالت ، واملشروبات ، واألزياء واإللكترونيات (.

http://www.emiratesvoice.com/breakingnews/مشاريع-متنوعة-تقدمها-المرأة-السعودية-في-معرض-منتجون-3
http://www.arabstoday.net/women/investigation/%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
http://www.arabstoday.net/business/specialreports/22-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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اجلامعي  عبد اهللاسرتاتيجية جديدة تربز املرجعية العاملية ملستشفى امللك 
 بالرياض

فعالية تعريفية  نعبد الرحمالجامعي في جامعة األميرة نورة بنت  زعبد العزيبن  عبد هللاأقام مستشفى امللك 

أحمد بن محمد أبو عباة، املدير العام التنفيذي للمستشفى  نظمها مكتب إدارة االستراتيجية، أعلن خاللها الدكتور 

وليست  وإدارات املستشفىمسؤولية جميع موظفي  االستراتيجيةعن استراتيجية املستشفى الجديدة. وأكد أن 

 مسؤولية إدارة واحدة.

ه نموذج وتهدف الرؤية إلى أن يكون املستشفى نموذجا يحتذى للمستشفيات الجامعية الوطنية ويعرف بوصف

مجاالت رئيسية وهي: مجال صحة املرأة ومجال صحة اليافعين ومجال نمو الطفل  3في  ومرجعية إقليميةعالمي 

املرض ى  احتياجاتوتطوره. مع التركيز على تقديم الخدمات الطبية في بيئة آمنة محفزة على الشفاء، ترتكز على 

 وتحسين تجربتهم.

بن عبدالعزيز الجامعي، هدفها  عبد هللاف استراتيجية مستشفى امللك وكانت الفعالية بعنوان: رحلة استكشا

 تحقيقها،تعريف منسوبي املستشفى باالستراتيجية الجديدة، وكيفية ربطها بأعمال املوظفين اليومية ودورهم في 

بحضور وتوضيح أهمية مؤشرات األداء للوصول ألهداف املنظمة. وأقيمت الفعالية بالقاعة الرئيسة للمحاضرات 

موظفا وموظفة. واشتملت على عرض يحكي قصة بناء استراتيجية املستشفى، ثم قدم كل قائد من قادة  433

 متحدثين عن أهداف املحاور واملبادرات ومؤشرات األداء، كما تحدثوا عن بعض االنجازات 
ً
 مبسطا

ً
املحاور عرضا

 التي حققها كل محور.

ة اإلستراتيجية في العمل مع اإلدارات العليا لتحديد األهداف االستراتيجية وأشاد الدكتور أبو عباة بدور مكتب إدار 

ايجاد الفرص البديلة والتهديدات  ودوره فيطويلة األجل وإيجاد املبادرات التي تساعد في تحقيقها والوصول إليها، 

ادية للمستشفى، التي تعمل إلى املبادرات الري إحدىاملحتملة التي قد تواجة املنشأة. وقال إن مكتب ادارة املشاريع 

جانب مكتب إدارة االستراتيجية منذ بداية التأسيس وتقوم بأدوار تنظيمية أساسية في إدارة ودعم املشاريع لتحقيق 

 استراتيجية املستشفى.

بن عبدالعزيز الجامعي أحد صروح جامعة األميرة نورة بنت  عبد هللاوتجدر اإلشارة إلى أن مستشفى امللك 

. الفتتاحهرحمن ويجرى اإلعداد عبدال
ً
 قريبا

http://www.boroz-sa.com/?p=64414
http://www.boroz-sa.com/?p=64414
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 أكرب قطار جامعي آيل يف العامل يف جامعة األمرية نورة

في ظل التطورات التي تشهدها السعودية من االهتمام باملرأة في عدة مجاالت عامة وفي التعليم خاصة، تواجدت 

تميز مثلها مثل السيدات على املستوى العربي، األمر الذي قد املرأة السعودية في مجاالت البحث واالكتشاف وال

  .يوصلها إلى التنافس على املستوى العالمي

 

 تعد منارة العلم 
ً
ومن األمثلة على هذه النجاحات نجاح جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، والتي أصبحت مؤخرا

للوصول إلى مستوى تعليمي له الدور الفعال في االرتقاء  واملعرفة واإلنجاز، وتتميز بما تقدمه من ميزات مللتحقيها

التعليمي واألكاديمي ضمن اإلمكانيات والخدمات املتاحة لتأمين أكبر قدر من الراحة والتميز، والتي ظهرت من خالل 

نت ( ماليين متر مربع ِلتعد بذلك جامعة األميرة نورة ب 8عدة جوانب، من أهمها: مساحة الجامعة التي بلغت )

عبدالرحمن أكبر جامعة نسائية في العالم، وبالتالي فقد اهتمت بطالباتها ومنسوبي الجامعة في حركة نقل الطالبات 

على هذه املساحة الكبيرة، وأنشأت نظام نقل" آلي" عبارة عن قطار مترو ليسهل عملية التنقل بين الكليات ومرافق 

 .الجامعة

 .  ( كلم12على كل مرافق املدينة الجامعية على طول )عبارة تتحرك وتنتقل  22كما تم توفير 

ويسعى املترو إلى تغطية جميع الكليات واملباني اإلدارية النسائية ومراكز اإلسكان ألعضاء الهيئة التدريسية وسكن 

( محطة 14الطالبات والنادي الترفيهي للطالبات ومحطات الحافالت القادمة من خارج الجامعة، ويتوقف عند ) 

  .( م400ين كل محطة وأخرى )ب

 

كما أن هناك ثالثة مسارات للقطار، وتمر كل ثالث دقائق في املحطة قاطرة لنقل الطالبات، حيث يتم اإلعالن عن 

، كما يتم توفير كابتن 
ً
 ويتم التحكم به إلكترونيا

ً
وجهة القاطرة في املحطة، ويمتاز مترو الجامعة بأنه ال يتطلب سائقا

:  143أن استيعاب القاطرة الواحدة يصل إلى  للحاالت الطارئة واالحتياط مع العلم ل قاطرة من النساء في ك
ً
راكبا

24  ، 
ً
 لكل عربة، ويعد أكبر قطار جامعي آلي في العالم، ويوفر خدمة النقل على مدار الساعة  119جالسا

ً
واقفا

 حتى الساعة  6.30لألكاديميات واإلداريات والطالبات بين 
ً
ساء، وفي فترة املساء تعود القاطرات حتى تتم م 6صباحا

 .صيانتها وتنظيفها لليوم التالي

 

 

 

http://www.sayidaty.net/node/377611/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%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%B4%D8%A6-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A2%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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 م  2015 ديسمبر 29-هـ  1437ربيع األول  18 الثالثاء   

 من الدورات يف 
ً
جماالت  8سكن الطالبات يف "جامعة نورة" يطلق سلسلة

 متنوعة
 من الدورات نظ

ً
مت إدارة التدريب بسكن الطالبات في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض سلسلة

التدريبية الهادفة للطالبات في ثمانية مجاالت مختلفة، منها: الدينية، والثقافية، وتطوير الذات، استفادت منها نحو 

  طالبة من مختلف املستويات الدراسية. 200

لسلسلة من الدورات ضمن أنشطة السكن الجامعي الهادفة إلى تنمية مهارات الطالبات املقيمات في وتأتي هذه ا

سكن الجامعة، وذلك عن طريق تقديم برامج تدريبية مختلفة إلكسابهّن املعارف واملهارات، ورفع الوعي لديهّن في 

ا ا وعلميًّ ، وأيًضا تقديم الترفيه املوّجه بتوفير أجواء كافة املجاالت؛ مما يساهم في صقل شخصية الطالبات: مهاريًّ

  مفيدة ومميزة لهّن.

وتشمل البرامج التدريبية التي تقدمها إدارة السكن ثمانية مجاالت رئيسية، أهمها: تصحيح التالوة وحفظ القرآن 

ل الدراسية الكريم، فنون الحوار، الخط العربي، وبرامج متخصصة بتطوير الذات والتغلب على الصعوبات واملشاك

واألسرية، باإلضافة إلى برامج ثقافية متنوعة، ودروس في الفقه والتفسير والعقيدة قدمتها نخبة من عضوات هيئة 

  التدريس في الجامعة .

وبينت املشرفة على وحدة التدريب في سكن الطالبات في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن أّن البرامج التدريبية 

اطات الجماعية واملناقشات املتعددة التي تصب في تعزيز قيم االنتماء والهوية الوطنية، وصقل تعتمد على النش

شخصية الطالبة وإمدادها باملعلومات في املجاالت الدينية والعلمية واالجتماعية واإلدارية، املساهمة في توعية 

 إلى أّن  الطالبة الجامعية بحقوقها وواجباتها، وإبراز إمكاناتها وقدراتها بما
ً
يخدم مسيرتها العلمية والعملية، مشيرة

البرامج تركز كذلك على رفع كفاءة الطالبة واالرتقاء بمستوى التفكير البحثي من خالل تزويدها بمهارات التفكير 

 عن شغل وقت فراغ الطالبة بما يعود عليها بالنفع والفائدة.
ً

 والبحث العلمي، وتهيئتها لسوق العمل، فضال
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 م  2015 ديسمبر 16-هـ  1437ربيع األول  5 األربعاء   

 الثدي سرطان ضد محلة يف يشاركن سعودية امرأة 8000 –بالصور 
قيمت في مدينة الرياض بهدف التوعية  10KSAامرأة سعودّية في حملة  8000شاركت أكثر من 

ُ
من سرطان التي أ

 الثدي.

 مع مرض ى سرطان الثدي لتحسين طرق التوعية 
ً
وخالل الحفل وفقت السيدات بشكل شريط وردي كبير تضامنا

 الشاملة للمساعدة في الحّد من األزمات الصحّية.

ودخلن بذلك موسوعة "غينيس" بعدما حطمن الرقم القياس ي ألكبر شريط وردي إنساني للتوعية حول سرطان 

 الثدي.

د االنتهاء من التصويت وصندوق االقتراع، اتجهت السيدات الى ملعب كرة القدم في جامعة األميرة نورة حيث وبع

ون ووصل عددهن الى 
ّ
 سّيدة. 8264استلمن األوشحة الوردّية الل
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 م  2015 ديسمبر 12-هـ  1437ربيع األول  1 السيت   

 السعودية حتطم الرقم القياسي للشريط الوردي
في منافسة دولية دخلت فيها املرأة السعودية إستطاعت على أثرها تحقيق رقم قياس ي جديد ملوسوعة غينيس 

رياض بجامعة األميرة نورة على أرض املركز الرياض ي الترفيهي امرأة في ال 8264لألرقام القياسية حينما سجلت 

الذي يمثل شعار " مكافحة سرطان الثدي " في أكبر نشاط نسائي توعوي  الورديللطالبات في تشكيل الشريط 

 لف خير" بالتعاون مع الجامعة .نظمته شركة "أ

وأوضحت صاحبة السمو امللكي األميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز املؤسس الرئيس التنفيذي لشركة 

"ألف خير" وهي عضو في جمعية زهرة لسرطان الثدي في كلمتها خالل الحفل االفتتاحي أن شركة "ألف خير" 

اململكة العربية هي مشروع اجتماعي يهدف إلى تبني الفرص الالمحدودة في م وتعني ألف بركة و  2015تأسست عام 

، وتطلق "ألف خير" سلسلة ، وتعزيز اإلنتاجية ودعم اإلبداع ، وذلك بالعمل الجاد واألسلوب العصري  السعودية

من املبادرات املصممة خصصت من أجل تثقيف وتدريب وتطوير املهارات ، واحتضان والعناية بالجيل القادم من 

رواد األعمال ، وزيادة الوعي والتثقيف بشأن القضايا الحساسة والتي تترك تأثيرا بالسعودية والعالم ككل لبناء جيل 

 العربية .مسؤول يبتكر ويدرك املواهب 

هي أول حملة وركيزة أطلقتها الشركة لدعم نشاطات نشر الوعي والتعليم في  10KSA وأشارت سموها إلى أن مبادرة 

اململكة وتهدف إلى التوعية الصحية الشاملة والوقائية مؤكدة أن مرض سرطان الثدي له تأثير كبير على صحة املرأة 

شيوعا ويحمل الكثير من التعقيدات الصحية واالجتماعية واالقتصادية في السعودية ويعتبر الورم الخبيث األكثر 

 والنفسية التي تؤثر بشكل كبير على مستوى الصحة العامة .

ألف امرأة منهن صاحبات السمو امللكي  11والجميل في املناسبة هو كثافة الحضور الذي بلغ عددهن أكثر من 

ديميات واملهتمات بالعمل االجتماعي ، و شاركت ضمن الفعالية واألميرات ونساء من السلك الدبلوماس ي واألكا

 الكثير من الجهات الحكومية والخاصة كان من ضمنها مجلة هي.

 

 

 

 

http://www.hiamag.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A9/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF%D9%8A/309641-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A
http://www.hiamag.com/entities?eid=115609&ename=الوردي&lang=ar
http://www.hiamag.com/entities?eid=115609&ename=الوردي&lang=ar
http://www.hiamag.com/entities?eid=47950&ename=المملكة%20العربية%20السعودية&lang=ar
http://www.hiamag.com/entities?eid=47950&ename=المملكة%20العربية%20السعودية&lang=ar
http://www.hiamag.com/entities?eid=47950&ename=المملكة%20العربية%20السعودية&lang=ar
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 م  2015 ديسمبر 29-هـ  1437ربيع األول  18 الثالثاء   

 "3مشاريع إبداعية تقدمها السعوديات يف "منتجون
 في العاصمة السعودية، بتنظيم من الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، 3يشهد معرض "منتجون 

ً
" املقام حاليا

 من قبل الزائرين والزائرات الراغبين في االطال 
ً
ع على املنتجات الحرفية املتنوعة واألفكار واملشاريع إقباال كثيفا

أسرة منتجة، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات  620اإلبداعية التي يضمها املعرض بين جدرانه بمشاركة 

  واملعارض.

 مشاريع السعوديات 

والتي تنوعت في يحظى املعرض بمشاركات متميزة من قبل املستثمرات السعوديات صاحبات املشاريع الصغيرة، 

مجاالتها ما بين الحرف اليدوية وتصاميم األزياء واإلكسسوارات والديكور وتنظيم الحفالت وغيرها، وتضمنت 

العديد من األجنحة أفكار ومشاريع إبداعية لفتت األنظار إليها بتميزها وخروجها عن املألوف، وكذلك جودة 

 تنفيذها.

 ومن هذه املشاريع: 

 باألمهات والجدات تصميم هدايا خاصة 

تشارك "أمل محمد املوس ى" بمشروعها الذي ابتدأت به منذ عامين "تصميم هدايا خاصة باألمهات والجدات"، بعد 

أن درست حاجة السوق إلى هدايا خاصة بهن، تحمل عبق املاض ي وتشعرهم بالحنين، وهي عبارة عن صندوق 

املاض ي من الشامبو األحمر، والكريم، واملكحلة الحديدية يحتوي على األدوات التي كانت تستخدمها السيدات في 

 القديمة، والديرم، والحنة، والسدر، واألمشطة القديمة، ودهن العود، والبخور .

 هدايا من عبق التاريخ 

أما املشاركة "هند الخميس" فقد صممت "هدايا من عبق التاريخ" وهي تصاميم مجسمات تراثية ألبرز املعالم 

ألدوات التراثية في اململكة يدويا من الفخار والطين، ولقد لقيت تصاميمها إقباال كبيرا وخاصة من قبل األثرية وا

 الوفود األجنبية الزائرة للمملكة.

صور في لوحة واحدة، حيث تظهر في الواجهة  3كما ابتكرت الخميس لوحة أسمتها "صورة امللوك" وهي عبارة عن  

، عبدهللا بن عبدالعزيزبن عبدالرحمن، ومن الجانب األيمن تظهر صورة امللك صورة امللك املؤسس عبدالعزيز 

 ز آل سعود.ومن الجانب األيسر تظهر صورة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزي

 تصاميم "أدوات الضيافة والقوارير" 

تخصصت عليا القحطاني خريجه مالبس ونسيج من جامعة األميرة نورة، ووالدتها الحاصلة على عدة دورات 

تدريبية في الخياطة والنسيج من جمعية النهضة، في نسج وخياطة أقمشة مصممة ألدوات الضيافة والقوارير 

ح والحفالت واملناسبات، كما تعمل على تصميم تلبيسات األباريق من الكروشية وتكون مناسبة أيضا لألفرا

  واألقمشة الحافظة للحرارة.

http://www.hiamag.com/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/314106-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%863
http://www.hiamag.com/entities?eid=2917934174&ename=عبدالله%20بن%20عبدالعزيز&lang=ar
http://www.hiamag.com/entities?eid=2917934174&ename=عبدالله%20بن%20عبدالعزيز&lang=ar
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 "سيممشروع "

املتخصصات بالجرافيك ديزاين وإدارة األعمال، وهن تتبنى هذا املشروع عدد من الخريجات من جامعه األميرة نورة 

ويتخصص مشروع "سيم" في تصميم العالمات  "شهد الناصر، وفاء الشهري، نوف العقيل، لمى الهويشان"، 

التجارية وتصوير املنتجات للمطاعم وقطاع األغذية، وقد استوحين اسم مشروعهن من جمع )سمة( وهي العالمة 

 عن غيره.التي يتميز بها الش يء 

 (instashops)  تطبيق "انستاشوب"  

( لألجهزة الذكية، لتسويق منتجات ومشاريع األسر املنتجة instashopsابتكرت نورة العنيزان تطبيق "انستاشوب" )

ما يغنيهن عن تكاليف اإلعالنات ويسهل للعميل اإلطالع على جميع املتاجر، حيث صنف التطبيق أنواع املنتجات إلى 

 والجمال، واملأكوالت، واملشروبات، واألزياء، واإللكترونيات(. )الصحة،
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 م  2015 ديسمبر 15-هـ  1437ربيع األول  4 الثالثاء   

 2015جامعة األمرية نورة حتصل على امليدالية الربونزية جلائزة وارتون
نت عبدالرحمن من الحصول على امليدالية البرونزية لجائزة وارتون للتميز في التعليم تمكنت جامعة األميرة نوره ب

 .Wharton-Q S Stars Re imagine Education Award 2015      العالي

. حيث Dublin City Universityو ذلك لقاء التميز في مشروع الشراكة التعليمي مع جامعة دبلن سيتي في ايرلندا 

مشروع مشارك في املنافسة على الجائزة خالل الحفل في مركز وارتون للتعليم في  500لشراكة من بين تميز مشروع ا

م. وتعد جائزة وارتون من الجوائز العاملية التي تعنى 2015ديسمبر  9-7جامعة بنسلفانيا في امريكا خالل الفترة من 

 Q Sم تطويرها من خالل الشراكة بين منظمة بأساليب التعليم املبتكرة والتي تعزز التعلم والتوظيف، وقد ت

 لتصنيف الجامعات ومركز وارتون في جامعة بنسلفانيا وذلك لتعزيز املشاريع االبتكارية في التعليم العالي.

إن مشروع الشراكة بين كليتي إدارة األعمال في كل من جامعة األميرة نوره وجامعة دبلن سيتي يتضمن ثالثة برامج 

 في ايرلندا: Dublin City University D C Uراكة مع جامعة دبلن سيتي أكاديمية بالش

 .Marketing Technology and Innovation  برنامج بكالوريوس تقنيات التسويق واالبتكار-

 .International Financeالتمويل الدولي   برنامج بكالوريوس-

 .Master of Science in Business Administrationبرنامج ماجستير العلوم في إدارة األعمال -

وقد اشارت عميدة كلية اإلدارة واألعمال في جامعة األميرة نوره الدكتورة وفاء املبيريك إلى ان مشروع الشراكة قد 

استحق امليدالية البرونزية لقاء املميزات التي يتمتع بهاو االهداف التي يسعى إلى تحقيقها. حيث توفر الشراكة 

برامج األكاديمية املتميزة ذات الجودة العالية في مجال إدارة االعمال والتي تقدم باللغة االنجليزية، مجموعة من ال

وقد تم اختيارها بعناية بحيث توفر مخرجات تتمتع بمجموعة من املهارات العلمية والشخصية والتي تفي 

ات املستمرة التي يشهدها السوق محليا و باحتياجات سوق العمل القائمة حاليا ومستقبال أخذا في االعتبار التطور 

دوليا وبالتالي فإن هذه البرامج ستساهم بشكل مباشر في تعزيز ودعم التوظيف وبناء مهارات العمل الحر في اململكة 

كما أن تنفيذ هذه البرامج في البيئة السعودية يتم بنفس املعايير التي يتم فيها تطبيق البرامج في ايرلندا. فضال عن 

نمط الشراكة بين الجامعتين يعد من الشراكات املتميزة في التعليم العالي في اململكة العربية السعودية و غير  أن

مسبوقة ألنها قائمة على تقديم البرامج بالكامل من قبل الجامعة األم والتي يترتب عليها انتقال ملكية البرامج لجامعة 

وعلى مدى  QSندا من الجامعات املتميزة دوليا ومحليا واملصنفة من قبل األميرة نوره. وتعد جامعة دبلن ستي في ايرل

 عاما. 50جامعة عمرها أقل من  100العامين املاضيين من ضمن أفضل 

http://goo.gl/5F9H6V
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و أكدت املبيريك على ان الشراكة الدولية مع جامعة دبلن سيتي يعد نموذجا للمشاريع التي تعكس رسالة جامعة 

لتي تتضمن بناء االقتصاد املعرفي بشراكة عاملية. كما أن هذه املشروع يؤكد الدعم األميرة نوره بنت عبدالرحمن وا

الذي توليه القيادة في جامعة االميرة نوره بنت عبد الرحمن على بناء شراكات ناجحة، حيث تحرص معالي مديرة 

ه دعم هذه البرامج والعمل الجامعة د. هدى العميل على بناء هذا النوع من الشراكات من خالل توفير كل ما من شان

 على تذليل جميع التحديات التي تواجهها.
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 م  2015 ديسمبر 22-هـ  1437ربيع األول  11 الثالثاء   

 نورة تطلق )قوت(؛ حاضنة اإلعاشة الذكية

 

نورة بنت عبد الرحمن وألول مرة في السعودية حاضنة اإلعاشة أطلق مركز دعم وتطوير األعمال بجامعة األميرة 

الذكية )قوت(، لدعم ريادة األعمال النسائية وتعزيز ثقافة العمل الحر للمرأة السعودية في مجال صناعة الغذاء 

رص ومشاريع التموين الغذائي بتقنيات جديدة ومبتكرة،و للمساهمة في تنويع مصادر الدخل، وخلق املزيد من الف

 الوظيفية لسيدات.

وأكدت املدير التنفيذي ملركز دعم و تطوير األعمال بجامعة األميرة نورة الدكتورة علياء بنت عبد العزيز الفدا على 

أهمية إطالق حاضنة اإلعاشة الذكية )قوت( في نشر الوعي وثقافة اإلعاشة الذكية، و إضافة منتجات غذائية 

ق إلعادة صناعة األغذية العاملية بنكهات محلية، وتعزيز جودة وكفاءة جديدة للسوق السعودي، وابتكار طر 

صناعة اإلعاشة الذكية في اململكة، باإلضافة إلى دور الحاضنة في إتاحة فرص عمل جديدة للسيدات في مجال 

السعوديات األغذية واإلعاشة الذكية، وتشجيع املواهب الشابة وتنمية املهارات في هذا املجال، واكساب الطاهيات 

 مهارات احترافية جديدة.

و أضافت الفدا أن الحاضنة تتمّيز بتقديم خدمات وبرامج احتضان متمّيزة ومتكاملة بطرق علمية متطورة ومبتكرة 

األغذية   لخدمة السيدات السعوديات الراغبات في إطالق مشاريع ريادية في مجال خدمات اإلعاشة والتموين وانتاج

ب أهمية خاصة من حيث اإلقبال الكبير الذي تحظى به مشاريع األغذية املنزلية من قبل من املنزل،كما تكتس

املستهلكين بسبب تغيير األنماط الحياتية للمواطنين في السعودية ، والتي استدعت االستعانة بخدمات ملثل هذه 

مستوى املخرجات بجودة وكفاءة  املشاريع والتي تمتاز ببرامج تدريبيه ملساعدة السيدات الحتراف هذا العمل، ورفع

 عالية.

وأشارت الفدا إلى النمو املتزايد الذي يشهده قطاع التموين والضيافة في السعودية مما يجعل االستثمار في هذه 

 وأن هذا القطاع يتطلب املزيد من السيدات املتخصصات 
ً
 لرائدات األعمال السعوديات خاصة

ً
 رحبا

ً
املشاريع مجاال

 في مجال فنون ا
ً
حاضنة )قوت( ستفتح املجال  بأن لطهي وصنع الحلويات على أسس املعرفة املهنية الحديثة، مبينة

و التموين، و  الطعام، إعداد و مهارات فنون الطهي الحتضان املشاريع في العديد من املجاالت ذات العالقة مثل:

 توصيل األغذية. و القهوة، عةاملقاهي و صنا و الصحية، الحمية و الطهي املبتكرة، أدوات و التغليف،

 

 

http://goo.gl/2FUYSD
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 م  2015 ديسمبر 29-هـ  1437ربيع األول  18 الثالثاء   

 تبدأ التدريب إلنتاج األغذية من املنزل"قوت"
بجامعة األميرة نورة  وتطوير األعمالمن قبل مركز دعم  مؤخرا والذي أطلق ”قوت“نظمت حاضنة اإلعاشة الذكية 

ديسمبر  31- 27أيام في الفترة من  5مدى  املنزل علىإلنتاج األغذية من  افياحتر بنت عبد الرحمن، برنامج تدريبي 

 .من صاحبات املشاريع الصغيرة واملتوسطة واملتخصصات في مجال األغذية من املنزل  20 وذلك بمشاركةم، 2015

واكتساب نزل، في مجال صناعة األغذية من امل وصقل مواهبهنإلى تنمية مهارات السيدات السعوديات  والذي يهدف

 .احترافية جديدة لكيفية صناعة األغذية مهارات

وتناول البرنامج التدريبي عدة محاور رئيسية تضمنت: التوعية باالشتراطات الصحية والجوانب العلمية لتصنيع 

شاريع األغذية من املنزل، ومناقشة اإلجراءات التأسيسية، والقانونية، والجوانب املالية، والجوانب التسويقية مل

على طرق حفظ وتعليب  لالطالعإنتاج األغذية من املنزل، باإلضافة إلى زيارة مصنع شركة الربيع السعودية لألغذية 

 .وإنتاج األغذية

 السعودية،في اململكة العربية  نوعهيعتبر األول من  ”قوت“أن مشروع حاضنة اإلعاشة الذكية  وجدير بالذكر

زيز ثقافة العمل الحر للمرأة السعودية في مجال صناعة الغذاء ومشاريع التموين لدعم ريادة األعمال النسائية وتع

بدوره الى املساهمة في تنويع مصادر الدخل، وخلق املزيد من  والذي يؤديالغذائي بتقنيات جديدة ومبتكرة، 

 .الفرص الوظيفية للسيدات السعوديات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rougemagz.com/2015/12/29/%D9%82%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9/
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احمللية والتغطيات  حفإحصائية عامة لألخبار املنشورة يف الص

 اإلعالمية
 

 

 
 

 

 عدد األخبار المنشورة حسب الشهر
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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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