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 م  2015 نوفمبر 14 -هـ  7143 صفر 2 السبت   

 حرم أمري الرياض تفتتح غدا معرض " اجتاهات" جبامعة األمرية نورة
تفتتح صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد حرم أمير منطقة الرياض غدا معرض "اتجاهات" معرض مشاريع 

مشروعا ما بين  60ة التصاميم والفنون في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الذي يضم التخرج ألقسام كلي

  التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي وتصميم األزياء والنسيج والتصوير التشكيلي والطباعة .

تهدف  ويعد املعرض األول من نوعه ملشروعات التخرج ألربعة أقسام مجتمعة تصب في الفن والتصميم، حيث

الكلية من خالله إلى التأكيد على أهداف وخطط الجامعة اإلستراتيجية في دعم الطالبات الخريجات لالنخراط في 

سوق العمل تحقيقا للهدف الذي تسعى له الكلية والجامعة كقوة داعمة للفتاة السعودية التي تعد أحد أهم 

  ربية السعودية .االستثمارات الجديدة في الخارطة االقتصادية للمملكة الع

وتحرص إدارة الجامعة على لفت أنظار املشهد االقتصادي ملخرجات جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن املميزة 

التي تعبر عن نتاج عمل وجهد ومثابرة من كافة قطاعات الجامعة والكلية ، وإتاحة الفرصة لشريحة املستثمرين 

  على مستوياتهن ومعاينة أعمالهن إليجاد فرص عمل حقيقية لهن . لاللتقاء بخريجات الكلية والتعرف عن قرب

يذكر أن املعرض يصاحبه ورش تخصصية مجانية تقدمها أستاذات في التخصص لزوار املعرض من خارج الجامعة 

مشروعا من مشاريع الطالبات لترشيح أربعة منها للفوز  12، كما تم يوم االثنين املاض ي فتح باب التصويت على 

  جائزة املعرض القيمة .ب

مساء للزوار  10عصرا وحتى  4ومن املقرر أن تتاح زيارة املعرض من يوم االثنين وحتى الخميس من الساعة 

 والعوائل من خارج الجامعة .
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 م  2015 نوفمبر 16 -هـ  7143 صفر 4 اإلثنين   

 حرم أمري الرياض تفتتح معرض "اجتاهات" جبامعة األمرية نورة
افتتحت حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد بن سعود مساء أمس، معرض " اتجاهات 

 لخريجات جميع أقسام كلية التصاميم والفنون، 60" في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الذي يضم 
ً
 مشروعا

ما بين التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي وتصميم األزياء والنسيج والتصوير التشكيلي والطباعة، وذلك في 

  مركز املؤتمرات باملدينة الجامعية.

وأقيم حفل بهذه املناسبة استهل بتالوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى 

يها بسمو األميرة والحضور وأمهات الخريجات، موجهة الشكر لسموها على دعمها املستمر العميل كلمة رحبت ف

  للمرأة السعودية وحرصها على تميزها ونجاحها.

وأوضحت معاليها أن معرض "اتجاهات" يعـد أحد مبادرات كلية التصاميم والفنون في الجامعة الذي يهدف إلى 

الكلية التي تقوم على دعم الفن واالبتكار واإلبداع، مؤكدة أن جامعة تعريف املجتمع وقطاع األعمال بمخرجات 

 بإنتاج طالباتها وتشجع األفكار اإلبداعية واملشاريع الريادية من خالل تنظيم مثل 
ً
األميرة نورة تولي اهتماما خاصا

  هذه الفعاليات التي تربط مخرجات الجامعة بسوق العمل العام والخاص.

تقوم من خالل مركز ريادة األعمال بتبني إنتاج الطالبات ومشاريعهن الصغيرة لتحويلها إلى  وأضافت أن الجامعة

مشروعات استثمارية واعدة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتوجد فرص عمل للسيدات، موجهة الشكر لعميدة 

عرض وعلى حرصهم على الكلية الدكتورة صيتة املطيري وجميع منسوبات الكلية وطالباتها على تنظيمهم لهذا امل

  إخراجه بصوره تليق بجامعة األميرة نورة.

بعد ذلك ألقت عميدة كلية التصاميم والفنون الدكتورة صيتة املطيري كلمة أرعبت فيها عن سعادتها بإقامة 

، وأن يكن على 
ً
 باهرا

ً
قدر معرض "اتجاهات " وتخريج طالبات أقسام كلية التصاميم والفنون، متمنية لهن مستقبال

املسؤولية واألمانة في حياتهن العملية، ويسعين بجد واجتهاد ليمثلن اململكة العربية السعودية في كل محفل خيَر 

 يعبر عن املرأة السعودية في ظل ما 
ً
تمثيل بإبراز الهوية والثقافة اإلسالمية العربية األصيلة وتقديم نموذجا مشرفا

 لجميع شرائح املجتمع. تحظى به اململكة من دعم القيادة الحكيمة

وأكدت املطيري أن كلية التصاميم والفنون في جامعة األميرة نورة من الكليات املميزة والجديدة املنافسة للكليات 

املختصة في املجال الفني على مستوى الجامعات السعودية وتحرص على نوعية البرامج األكاديمية ومخرجاتها 

  للنهوض بالعملية التعليمية.

 عن النمطية والتكرار، تناولت فيه الطالبات موضوعات وأف
ً
ادت أن املشروعات اتسمت باألصالة والتجديد بعيدا

متعددة منها ما هو تعليمي وتربوي وفني وتراثي واجتماعي وقيمي باستخدام أحدث وسائل التقنية والبرامج 

 ألبرز إنجازاتها وأفكارها وهو خالصة ما املستخدمة في مجال التصاميم والفنون، ويعد مشروع تخرج الطالبة نتا
ً
جا

تعلمته من املواد الدراسية وما اكتسبته من خبرات أستاذاتها بالجامعة، وتختار الطالبة مشروعها بنفسها ليعبر عن 

  شخصيتها وفكرها ورؤيتها الخاصة مع التركيز على التفكير اإلبداعي وتحقيق مفهوم ثقافة اإلنجاز.

ى أن الكلية حرصت على التواصل من خالل تفعيل خدمة التصويت على أعمال الخريجات املميزة وأشارت املطيري إل

 ليرشح األفضل منها للفوز بجائزة قّيمة، مبينة أن املعرض يستمر  12عبر فتح باب التصويت على 
ً
أيام،  5مشروعا

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1419725


 

 
9 

تقدمها نخبة من أعضاء الهيئة ويفتح أبوابه للجميع من داخل الجامعة وخارجها ويصاحبه ورش تخصصية مجانية 

  التعليمية بالكلية.

عقب ذلك اصطفت صاحبات املشروعات لإلعالن عن املشروع الفائز بأكثر تصويت حيث فازت وعد الطميحي عن 

مشروعها ) خلقة (، وغدير الخضير عن )كروز املنيفة مع الهوية الوطنية (، وشهد العريفي عن ) متحف مكي (، 

  (. magicوريم القفاري ) 

وفي الختام قامت سمو راعية الحفل بتسليم الفائزات الجوائز وتكريم لجان املعرض والرعاة، ثم تسلمت من مديرة 

  الجامعة درعا تكريميا لحضورها ورعايتها الحفل .

وعلى هامش الحفل تحدثت الخريجة بشرى العودة عن مشروع تخرجها في قسم التصوير التشكيلي والطباعة بأنها 

تمنى من خالل مشروعها الحرب والسالم أن يعم السالم كافة أنحاء األرض وأن تعيش البشرية حياة أفضل، وأن ت

يحفظ هللا اململكة من كل سوء ، أما عائشة السعدي من قسم التصميم الداخلي عن مشروعها " ميقات السعدية 

اإلسالمية والعمارة الخضراء ملا تتميز به هذه " بأنها تتطلع إلى إعادة تصميمه برؤيا مستوحاة من فنون العمارة 

 الفنون من إبداع وإتقان وجمال وتعد املواقيت الواجهة اإلسالمية املعبرة عن حضارتنا وثقافتنا.
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و أمري الرياض ترعى ندوة "محاية األبناء" جبامعة األمرية نورة حرم مس
 األثنني القادم

ترعى حرم سمو أمير منطقة الرياض صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد بن سعود االثنين القادم ندوة بعنوان ) 

ة بنت عبدالرحمن ممثلة في وكالة تعزيز دور األسرة في حماية األبناء من العنف واإلرهاب ( تنظمها جامعة األميرة نور 

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، بالشراكة مع هيئة حقوق اإلنسان وبالتعاون مع برنامج األمان األسري 

  وذلك في قاعة املؤتمرات باملدينة الجامعية . 

ساهمة مع الدولة في التصدي للعنف وتهدف الندوة التي تستمر ملدة يومين إلى إبراز دور الجامعة في نشر املعرفة وامل

 منها في نشر الوعي بحقوق الطفل ومن أهمها حقه في التربية ضمن أسرة تقدم له الرعاية والحماية 
ً
واإلرهاب ، ورغبة

حيث سيشارك فيها صناع قرار وممثلون للوزارات املعنية كوزارة الداخلية ووزارة الشؤون االجتماعية ووزارة 

مهنيون ممارسون، وباحثون وأساتذة جامعات ، وممثلون ملنظمات دولية حكومية وغير حكومية ، التعليم وغيرها ، و 

  ومؤسسات املجتمع املدني، وجهات تمويل وتستهدف جميع شرائح املجتمع . 

وأوضحت مستشارة كلية التربية بجامعة األميرة نورة الدكتورة سهام الصويغ خالل املؤتمر الصحفي املنعقد 

( التي صادقت عليها اململكة 1989اليوم أن الندوة ستلقي الضوء على بنود اتفاقية حقوق الطفل ) بالجامعة

، والتوعية بحقوق الطفل في اإلسالم واملواثيق الدولية ودعم تنفيذ حق الطفل في  1997العربية السعودية في عام

هاب ، والتعريف بحقوق الطفل في اإلسالم التربية من خالل تعزيز دور األسرة في حماية األبناء من العنف واإلر 

هـ( الذي وافقت عليه اململكة العربية السعودية ، والتعريف بنظام 1426الصادر عن منظمة املؤتمر اإلسالمي )

الحماية من اإليذاء الصادر من مجلس الوزراء باململكة العربية السعودية ، والتعريف ببنود نظام حماية الطفل 

لوزراء باململكة العربية السعودية ، والتعريف ببرنامج األمان األسري كجهة بادرت وعملت في الصادر من مجلس ا

حماية األسرة من العنف ألكثر من عشر سنوات ، ومناقشة دور األسرة في حماية الطفل من العنف واإلرهاب ، 

  ها من العنف واإلرهاب . وتحديد الفرص املتوفرة لتطوير الخدمات املقدمة لتمكين األسرة في حماية أبنائ

وأفادت الصويغ أن الندوة تدور محاورها ملناقشة السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير خدمات الطفولة من 

منظور حقوقي ، والتحاور حول أهمية مرحلة الطفولة في وضع األسس لبناء املستقبل على املستوى الشخص ي 

ي حماية األبناء من العنف واإلرهاب ، والتشارك في الخبرات املحلية والوطني ، ومناقشة سبل تعزيز دور األسرة ف

واإلقليمية والدولية ، والتعرف على املمارسات الناجحة في مجال رعاية حقوق األطفال وخاصة في بند تربية الطفل 

داعمة لرعاية ومسؤولية األسرة في حمايته من العنف واإلرهاب ، والتعرف على املستجدات البحثية والنظريات ال

الطفولة ومناقشة سبل تحويلها إلى استراتيجيات وبرامج لتطوير برامج حماية الطفل من اإليذاء والعنف واإلرهاب ، 

والتعرف على البرامج الداعمة لتنفيذ حقوق األطفال ورعايتهم املتوفرة في اململكة العربية السعودية ومناقشة 

 ت وفرص التطوير التي تدعم النهوض ببرامج تنفيذ حقوق الطفولة ورعايتها . العوائق والتحديات ، و تحديد األولويا

من جانبها بّينت وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى الوهيبي أن الندوة ستعرض 

منهن في مبادرات مقدمة من قبل طالبات الجامعة وسترشح فائزة حيث هدفت الجامعة مشاركة طالباتها كتشجيع 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1421039
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1421039
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تنمية املواهب واملهارات وتبادل الخبرات بين البعض وتنمية حس الشعور باملسؤولية تجاه املجتمع والتوعية وزرع 

ثقافة الحوار وحب املناقشة ، مشيرة إلى أنه من املتوقع بعد الندوة نشر الوعي بأهمية تنفيذ االتفاقيات واألنظمة 

ارها أساسا لبناء املستقبل اآلمن ، ودعم الشراكة والتنسيق بين الخاصة بحقوق األطفال مع الجامعة باعتب

املؤسسات والوزارات التي تقدم خدمات الطفولة على املستوى املحلي واإلقليمي ، والتواصل بين الجهات الداعمة 

جهات لرعاية الطفولة على املستوى املحلي واإلقليمي والخروج بتوصيات عملية تتم متابعة تنفيذها من قبل ال

  املشاركة في الندوة . 

كما أفادت املشرفة العامة على إدارة اإلعالم الدكتورة الجوهرة الصقيه أن الندوة ستقام سنويا في شهر نوفمبر 

نوفمبر من كل علم وستختار الجامعة مواضيع تسلط فيها الضوء 20بالجامعة حيث يصادف اليوم العالمي للطفل 

م و ذوي االحتياجات الخاصة ، الفتة إلى أنه ستصاحب الندوة معرضا يشارك على حقوق وواجبات الطفل السلي

جهة حكومية وخاصة وجمعيات خيرية بإشراف أخصائيين يقدمون استشارات مجانية لألسر ويعرفون على  40فيه 

ق إضاءة عاما ، مؤكدة أن الندوة هي بداية إطال  18الخدمات والبرامج الخاصة بالطفل من عمر الوالدة وحتى سن 

تنبيه للمجتمع حول مشاكل الطفل وكيفية تجاوزها مع التركيز على دور األم كونها الجزء الكبير من األسرة ،موجهة 

 الدعوة للجميع لالستفادة ما ستطرحه الندوة .
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 م  2015 نوفمبر 23 -هـ  7143 صفر11 اإلثنين

حرم أمري الرياض ترعى ندوة "تعزيز دور األسرة يف محاية األبناء من العنف 
 واإلرهاب " جبامعة األمرية نورة

رعت حرم أمير منطقة الرياض سمو األميرة نورة بنت محمد بن سعود اليوم ندوة بعنوان ) تعزيز دور األسرة في 

تها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات حماية األبناء من العنف واإلرهاب ( نظم

العليا والبحث العلمي بالشراكة مع هيئة حقوق اإلنسان وبالتعاون مع برنامج األمان األسري ، بحضور صاحبة 

وأعضاء هيئة  السمو امللكي األميرة عادلة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز وعدد من وكيالت الجامعة وعميدات الكليات

  التدريس والطالبات وذلك في قاعة املؤتمرات باملدينة الجامعية .

وهدفت الندوة التي تستمر ملدة يومين إلى إبراز دور الجامعة في نشر املعرفة واملساهمة مع الدولة في التصدي 

ات املعنية ، مهنيون للعنف واإلرهاب ، ونشر الوعي بحقوق الطفل بمشاركة عدد من صناع قرار وممثلون للوزار 

ممارسون، باحثون وأساتذة جامعات ، ممثلون ملنظمات دولية حكومية وغير حكومية ، ومؤسسات املجتمع املدني، 

  جهات تمويل وتستهدف جميع شرائح املجتمع .

حبت فيها وبدأت الندوة بتالوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقت معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل كلمة ر 

نوفمبر من كل عام لتسلط  20بالحضور مؤكدة أن الجامعة ستحتفل سنويا بيوم الطفل العالمي الذي يصادف 

الضوء فيها بمواضيع مختلفة تركز على الطفل واهتماماته وواجباته وحقوقه ، مفيدة أن هذا العام تم اختيار 

هذه الحماية ( وذلك ألهمية تصدي املؤسسات العلمية  موضوع ) الحماية من العنف واالرهاب ودور األسرة في تأمين

لهذه القضية من خالل العمل املشترك والدراسات التطبيقية واللقاءات العلمية ، وتهدف الندوة الي نشر ثقافة 

حقوق الطفل بين أفراد املجتمع ودور األسرة في تأمين بيئة داعمة و آمنة ألفرادها خاصة وان قضية العنف 

باتت تشكل تحديا وطنيا وعامليا مع اتساع حجم ااٍلرهاب وتعدد اشكاله وتهديده ألمن واستقرار ورفاهية واالرهاب 

  معظم شعوب العالم .

وأفادت معاليها أن األسرة تعّد هي الدرع الواقي والحصن املنيع في مواجهة االنحرافات الفكرية إال انه في ظل االنفتاح 

اجع دور األسرة التربوي لصالح وسائل األعالم ووسائل التواصل االجتماعي مما جعل املعلوماتي وثوره االتصاالت تر 

األطفال والشباب فريسة سهلة ملروجي الفكر املنحرف ووقودا لحروب يجهلون ماهيتها و أهدافها، لذا جاء تنظيم 

والشباب من طالبات  هذه الندوة للمساهمة في مواجهة هذا الخطر بعمل مشترك يساهم فيه الباحثين واملهتمين

الجامعة بهدف الوصول الي رؤى مشتركة وتصورات عمليه قابلة للتنفيذ على ارض الواقع ، مشيرة إلى أنه ستعرض 

خاللها مبادرات مقدمة من قبل طالبات الجامعة وسترشح فائزة حيث هدفت الجامعة مشاركة طالباتها كتشجيع 

خبرات بين البعض وتنمية حس الشعور باملسؤولية تجاه املجتمع منهن في تنمية املواهب واملهارات وتبادل ال

 والتوعية وزرع ثقافة الحوار وحب املناقشة ، متمنية للجميع بالتوفيق .

بعدها استشهدت سمو راعية الندوة األميرة نورة بنت محمد بن سعود في كلمة لها خالل الحفل بمواقف في التاريخ 

وتشكيل شخصية الطفل في عمره األول ، مؤكدة أن األسرة إذا لم تمتلك أو لم تطبق  عن دور املرأة في تربية األبناء

آليات التنشئة السليمة قد تكون أحد األطراف املسؤولة عن اإلنحرافات السلوكية واإلضطرابات النفسية 

عدوانية أو الجريمة أو واإلجتماعية لألطفال ، وبالتالي تسهم في تدهور شخصية الطفل مما قد يؤدي إلنجراِفها إلى ال

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1422234
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1422234
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حتى اإلرهاب وتدهور املجتمع والدولة كاملة ، موجهة شكرها لكافة الجهات املشاركة في أوراق العمل على تسخير 

سري و 
ُ
وقِتهم وعلمهم في إثراء هذه الندوة ، راجية من هللا الوصول لتطبيقات فّعالة ، وآليات تحّقق األمن األ

 من خطر العنف وآثارِه املدمرة.املجتمعي ، فاألطفال هم شباب 
َ
  املستقبل ويستحقون األمان والحماية

أعقبها ألقت الوكيلة املساعدة لرئيس هيئة حقوق اإلنسان الدكتورة وفاء التويجري كلمة مبينة أن تهدف الندوة 

الطفل التي  إلى تسليط الضوء على بنود اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها اململكة وكذلك التوعية بحقوق 

كفلها اإلسالم باإلضافة إلى عدد من املحاور األخرى التي تغطي كافة الجوانب املتعلقة بقضايا حقوق الطفل في 

بالدنا، مع التركيز على دور املرأة واألسرة واملجتمع في تحقيق وتعزيز وحماية حقوق الطفل في اململكة ، مؤكدة إن 

ة هيئة حقوق اإلنسان لتنظيم هذه الفعالية املشتركة بأهمية دور املؤسسات موافقة جامعة األميرة نورة على مبادر 

العلمية في نشر وتكريس مسار عملية حقوق اإلنسان ، وتتطلع الهيئة إلى استمرار العمل املشترك مع كافة 

سيق القطاعات املعنية ومؤسسات املجتمع املدني واملبادرات الوطنية الخاصة من أجل تطوير مستويات التن

والتعاون وتوحيد الجهود لرفع الوعي العام بقضايا حقوق الطفل وتطوير املمارسات التربوية والثقافية التي تحيط 

 
ً
بمجتمع الطفولة واكساب كافة البرامج والتنظيمات املتعلقة باألسرة والطفل الصفة والسمة الحقوقية وفقا

يماننا الكامل بالعالقة الوثيقة بين نشر ثقافة حقوق الطفل للنظام األساس ي للمملكة وكذلك التزاماتها الدولية إل 

 في مرحلة املراهقة والشباب.
ً
 وبين عملية محاصرة قبول األفكار العنيفة واملتطرفة لدى هؤالء األطفال الحقا

  نشأته .بعد ذلك استعرضت املدير التنفيذي لبرنامج األمان األسري الوطني الدكتورة مها املنيف نبذة عن البرنامج و 

ثم انطلقت الجلسة األولى بكلمة صاحبة السمو امللكي األميرة عادلة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز قالت فيها : إّن 

حماية األطفال من العنف هي مسؤولية مشتركة بين جميِع مؤسسات املجتمع ، واألسرة هي أولى املؤسسات املعنّية 

ه من 
ّ
املهم أْن تكون على وعّي بالدور املنوط بها ويشمل العمل بالقواعد بتأسيس قواعد هذه الحماية ، لهذا فإن

 ، حيث إّن وعي الوالدين يشكل توجَه شخصية األطفال في 
ً
السليمة في التربية كما في الكتاب والسنة وتطبيقها فعليا

مراٍض نفسيٍة ال أعوامه األولى قبل أن يأتي دور املدرسة كما أجمع عليه معظم علماء النفس فيمكن أن يصاَب بأ

ها في مرحلة 
ُ
يستطيع تخطّيها مع مروِر الزمن تؤثر على حياِته املستقبلية وينتج عنها انحرافات خطيرة يصعب تعديل

  الحقة .

وشددت سموها على أهمية دور وسائل اإلعالم في الوقاية و الحماية لألسرة لتحقيق نمو متوازن لشـخصية الطفـل ، 

ملجتمع في السعي إلى التمكّين التوعوّي لألسرة ، و تحديد دور كلٌّ منها حسب اختصاصه وتكاتف جميــع مؤسسات ا

ملا لها من قدرة في ذلك ال سيما وقد أصبح التأثير اإلعالمي أكثر قوة مع انتشار وسائل التقنية الجديدة ، وهي أداة 

 خطيرة إذا لم يتم إستغاللها بالطريقة الصحيحة .

وثائقيا من عمل طالبات كلية التصاميم والفنون عنوانه ) اتفاقية حقوق الطفل ونظام  ثم شاهد الجميع فيلما

  حقوق الطفل املقر من مجلس الوزراء ( .

بعدها انطلقت الجلسة الثانية بورقة بعنوان ) تجارب الطفولة السيئة وتأثيرها بعيد املدى ( قدمتها املدير 

لدكتورة مها املنيف مستعرضة فيها أن أداة منظمة الصحة العاملية التنفيذي لبرنامج األمان األسري الوطني ا

 فوق سن الثامنة عشر وجمعت البيانات من مختلف املناطق اإلدارية  10,156استخدمت عينة الدراسة على 
ً
فردا

 وأثبتت وجود عالقة طردية بين 39الثالثة عشر باململكة العربية السعودية وشملت 
ً
 محافظة اختيرت عشوائيا

 ممارسته لسلوكيات 
ً
 وأيضا

ً
تجارب الطفولة السيئة واألمراض الجسدية والنفسية املزمنة التي تصيبه مستقبال
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خطرة ، حيث أن نسبة اإلصابة باألمراض الجسدية )كالسكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والسمنة 

شخاص الذين لم يتعرضوا ألية تجارب تجارب فأكثر هي ضعف نسبة اإلصابة لدى األ 4املفرطة ( ممن تعرضوا ل 

أضعاف  4سيئة في الطفولة ، وتتضاعف النسبة في األمراض النفسية حيث تبلغ نسبة املصابين باالكتئاب والقلق 

نظرائهم ، أما فيما يتعلق بممارسة السلوكيات الخطرة لدى هذه الفئة كاإلدمان هي ستة أضعاف ، مؤكدة الحاجة 

هود في الوقاية من األمراض املزمنة والسلوكيات الخطرة من خالل الحد من انتشار العوامل إلى بذل املزيد من الج

املرتبطة بالعنف والتفكك األسري ، كما يمكن استخدام نتائجها لحمالت توعوية تستهدف جميع األسر وتشجع 

، يمكن تقديم تو 
ً
صيات محددة لسياسة تعمل السلوك اإليجابي تجاه الطفل وبناء على هذه الدراسة الوطنية أيضا

  على تحسين نطاق وفعالية، وتنسيق خدمات الوقاية في اململكة العربية السعودية .

إثرها ناقشت الجلسة الثالثة موضوع ) تعزيز دور املرأة في حماية املجتمع من العنف واإلرهاب ( حيث ناقش كل من 

ة نورة الدكتورة عزيزة املانع وعضو مجلس الشورى : مستشارة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة االمير 

استاذ علم النفس املشارك بجامعة االميرة نورة الدكتورة لطيفة الشعالن و عضو مجلس الشورى قاض ي بوزارة 

العدل الدكتور عيس ى الغيث ، حيث تناولت الدكتورة املانع بعض التساؤالت املتعلقة بدور املرأة في حماية املجتمع 

ا مدى أهمية ان تنغمس املرأة في البحث عن حلول للمشكالت األمنية في املجتمع وإنهاء العنف داخله؟ وهل ، مثل م

ذلك فعال في جعل املجتمع اكثر أمنا وسالما؟ هل يمكن للمرأة أن تكون شريكا فاعال في حماية املجتمع من العنف 

عنف، وهي نفسها تعاني من ذلك وتطالب املجتمع واالرهاب؟ كيف نطلب من املرأة أن تكون حامية للمجتمع من ال

بحمايتها منه؟ كيف نعين املرأة على أن يكون لها دور فعال في حماية مجتمعها من العنف واالرهاب؟ ، وبعض 

املقترحات التي قد تكون ذات فائدة في االنتفاع من جهود املرأة في حماية املجتمع من العنف ، فيما أبرزت الدكتورة 

عن املرتكزات التربوية للتنشئة األسرية التي تقود للعنف واإلرهاب مستعرضة نماذج واقعية ملجموعة من  الشعالن

النساء من البيئة املحلية ، تورطن في فكر وعمليات اإلرهاب ممثال في "القاعدة" أو "داعش" ، وأخيرا بّين الدكتور 

  ن خالل القرآن والسنة .اللغيث عن دور املرأة ورعايتها ألسرتها من منطلق شرعي م

وفي الختام قامت معالي مديرة الجامعة بتكريم راعية الندوة األميرة نورة بنت محمد واألميرة عادلة بنت عبدهللا بن 

عبدالعزيز بدروع تقدير عبارة عن منحوتات من عمل طالبات كلية التصاميم والفنون ، ثم تكريم املشاركات 

  الرعاة .واملتحدثات ورئيسات الجلسات و 

جهة حكومية وخاصة وجمعيات خيرية بإشراف أخصائيين  40يذكر أنه يصاحب الندوة معرض يشارك فيه 

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

 عاما .
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 م  2015 نوفمبر 24 -هـ  7143 صفر12 الثالثاء

حرم أمري الرياض تثني على جهود إدارة تعليم املنطقة يف محاية األبناء 
 من العنف

أثنت حرم أمير منطقة الرياض سمو األميرة نورة بنت محمد بن سعود على جهود اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة 

يه واإلرشاد على جهود اإلدارة في حماية األبناء من العنف ، وذلك خالل حضورها لندوة الرياض ممثلة بإدارة التوج

حقوق الطفل )تعزيز دور األسرة في حماية األبناء من العنف واإلرهاب ( املقامة في جامعة األميرة نورة، أمس 

  بالشراكة مع هيئة حقوق اإلنسان .

دوة وأطلعت على ركن إدارة تعليم الرياض الذي يعرض البرامج وكانت سموها قد تجولت في املعرض املصاحب للن

والخدمات اإلرشادية التي تقدمها اإلدارة ، ممثلة بوحدة الخدمات اإلرشادية التابعة إلدارة التوجيه واإلرشاد، مثنية 

  على ما شاهدته من خدمات إرشادية مقدمة لألسر للتوعية في حماية األبناء من العنف واإلرهاب .

أوضحت مديرة إدارة التوجيه واإلرشاد بتعليم الرياض هيا الناصر، من جهتها، أن املشاركة كانت من خالل و 

مدرسة من  20املعرض املصاحب للندوة بركن يعرض البرامج والخدمات اإلرشادية التي تقدمها اإلدارة بمشاركة 

وزارة التعليم موض ي املقيضيب ومجموعة من أنحاء منطقة الرياض، وشهد زيارة مديرة إدارة التوجيه واإلرشاد ب

  منسوبات إدارة التعليم بالرياض والطالبات وجمع من منسوبات جامعة األميرة نورة .

 إلى أن 
ً
وأكدت الناصر أهمية تفعيل مثل هذه الندوات واملعارض في نشر الوعي بين كافة شرائح املجتمع ، مشيرة

ية الالحقة للطالبات الالتي يجدن صعوبة في التوافق النفس ي واالجتماعي البرامج التي تقدمها الوحدة تحقق الرعا

بعد استنفاذ كافة الوسائل العالجية في املدرسة ومكتب التعليم من خالل خدمات متخصصة في الرعاية النفسية 

بات ، وتساعد واالجتماعية ، كما تقدم خدمات استشارية في هذا املجال ملديرات املدارس واملعلمات وأمهات الطال

على تحقيق االستقرار النفس ي والتربوي واالجتماعي ، وتنشر الوعي بين األسرة واملدرسة واملجتمع بأهمية التوجيه 

واإلرشاد، وتوعية املجتمع بخصائص املراحل العمرية وكيفية التعامل ومراعاة الفروق الفردية ويسعى أيًضا إلى 

  مراعاة ذوي االحتياجات الخاصة .

ت رئيسة وحدة الخدمات اإلرشادية بتعليم الرياض ماجدة عبيد أن الوحدة تعمل على دراسة حاالت الطالبات وبين

املحولة إلى الوحدة والالتي يعانين من مشكالت نفسية أو سلوكية أو اجتماعية ، وأن برامج الحماية من العنف و 

 أن هذه البر 
ً
امج تهدف إلى بناء الشخصية اإلسالمية املتكاملة اإليذاء تدرج في الخط التشغيلية للوحدة، مفيدة

 للطالب والطالبة لخدمة الدين واملجتمع والوطن ، وتخص بالرعاية الطالبات املتعرضات للعنف .

وأبانت أن هناك آليات في التبليغ عن حاالت العنف عند اكتشافها في املدارس ويتم متابعتها مع الجهات املختصة 

الوحدة إلى توعية املجتمع املدرس ي وأولياء األمور بالعنف وتقديم استشارات وقائية عالجية  بالحماية ، مؤكدة سعي

  إجرائية حيال العنف .

( ملساندة الطفل، ودعم من هم دون 116111يذكر أن التوجيه واإلرشاد خصص خط هاتفي مجاني موحد وهو)

م، وتقديم املشورة الفورية لهم وإحالتهم للجهات سن الثامنة عشرة عبر االستجابة التصالهم واالستماع ملشكالته

املعنية مع متابعة بلوغ الخدمة لهم ، وسعًيا للوصول إلى أكبر شريحة من املتصلين قام بتمديد ساعات العمل إلى 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1422677
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1422677
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 وحتى الحادية  14
ً
، وكذلك أيام اإلجازة األسبوعية )الجمعة والسبت( من الساعة التاسعة صباحا

ً
ساعة يوميا

 اء.عشرة مس

 

 

 م  2015 نوفمبر 26 -هـ  7143 صفر14 الخميس

اتفاقية تعاون طبي بني مركز األمري سلطان للقلب ومستشفى امللك عبداهلل 
 بن عبدالعزيز اجلامعي

اللواء الدكتور سليمان بن محمد املالك، واملدير وقع مدير عام اإلدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات املسلحة 

العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة، اليوم مذكرة 

تعاون طبي بين مركز األمير سلطان للقلب ومستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي ، وذلك في مركز األمير 

  للقلب بالرياض.سلطان 

وأوضح مدير مركز األمير سلطان ملعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات املسلحة اللواء الطبيب خلف بن علي 

 من اإلرتقاء 
ً
الخلف أن اإلتفاقية تأتي ضمن دور اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات املسلحة لتحقيق مزيدا

 
ً
من مبدأ الشراكة بين املؤسسات الصحية والتعليمية ، كما تهدف  بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية وانطالقا

لالستفادة وتبادل الخبرات والتجارب باإلضافة إلى دعم وتطوير األبحاث والدراسات بما يسهم في تأهيل وتنمية 

  الكوادر الطبية والفنية وستستمر بإذن هللا تعالى ملدة ثالث سنوات.

مركز األمير سلطان ملعالجة أمراض وجراحة القلب بتدريب الكوادر الطبية وبين أن بموجب االتفاقية سيقوم 

والفنية بمستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي في مجال معالجة أمراض وجراحة القلب باإلضافة إلى عقد 

فع بكل ورش عمل وندوات ومؤتمرات وأنشطة وبرامج تعليم مستمر مشتركة وإنشاء لجان مشتركة ومتخصصة للر 

  الجوانب لتسهيل العمل واألنشطة التدريبية والتطبيقية.

وأفاد اللواء الخلف أن بنود هذه املذكرة سيتم تنفيذها على أربع مراحل تبدأ املرحلة األولى ) لتغطية العيادات 

بن  وتدريب وتأهيل الكادر الطبي من مستشفى امللك عبدهللا -ومعمل األشعة الصوتية ، ومعمل جهد القلب 

عبدالعزيز الجامعي ( ، واملرحلة الثانية ستكون باإلشراف على معامل قسطرة القلب التشخيصية والعالجية للكبار 

، واملرحلة الثالثة ستكون اكتمال الخدمات والكوادر التشغيلية املؤهلة والبدء التدريجي في إجراء عمليات القلب 

ل الخدمات املذكورة أعاله واستقاللية خدمات القلب بمستشفى الجراحية ، فيما ستكون املرحلة الرابعة باكتما

امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي يبقى مركز األمير سلطان ملعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات املسلحة 

  كمرجعية استشارية للحاالت الطبية الصعبة واملعقدة .

بن عبدالعزيز الجامعي الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة عن وعبر املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا 

شكره لصاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس 

 أن هذه االتفاقية تمثل خطوة مميزة لألمام في مسيرة 
ً
الوزراء وزير الدفاع على دعمه لهذه االتفاقية ، مبينا

 مست
ً
شفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بهدف تحقيق أهداف وطموحات القائمين عليه ، بأن يكون انموذجا

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1423545
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1423545
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 بين املستشفيات الجامعية من خالل تقديم الخدمة الطبية والتعليمية والبحثية بأسلوب مميز يحقق 
ً
مميزا

  تطلعات املرض ى .

ير سلطان ملعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات املسلحة كونه وبين الدكتور أبو عباة أنه تم اختيار مركز األم

 في الخدمة التي يقدمها في مجال عالج أمراض وجراحة القلب على املستويين املحلي والدولي .
ً
  متميزا

من جانبه أفاد مدير عام اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات املسلحة اللواء الدكتور سليمان بن محمد املالك 

 من االرتقاء أ
ً
ن هذا التعاون يأتي ضمن دور اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات املسلحة في تحقيق مزيدا

 ملا 
ً
 مـن مبدأ الشراكة بين املؤسسات الصحية والتعليمية ونتاجا

ً
بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية وانطالقا

قها من دعم القيادة الكريمة ورؤية صاحب السمو تلقاه الخدمات الطبية للقوات املسلحة ومستشفياتها ومراف

امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لتطوير 

  القوات املسلحة .

مية الكوادر الطبية في وبين اللواء الدكتور املالك أن املذكرة تهدف لالستفادة وتبادل الخبرات والتجارب وتأهيل وتن

مجال معالجة أمراض وجراحة القلب بمستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي ودعم وتطوير األبحاث 

 مع مراحل تشغيل مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة األميرة 
ً
والدراسات ذات العالقة تزامنا

 نورة بنت عبدالرحمن بالرياض .
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عمادة خدمة اجملتمع جبامعة األمرية نورة تشارك يف فعاليات التوعية 
 بسرطان الثدي

 12يم املستمر السبت املوافق تشارك جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بعمادة خدمة املجتمع والتعل

االف سيدة سعودية،  10، بالتعاون مع مبادرة " ألف خير" في تشكيل شريط وردي نسائي مكون من 2015/ 12/

ضمن فعاليات التوعية بسرطان الثدي، وذلك في املركز الرياض ي الترفيهي للطالبات في مقر الجامعة من الساعة 

  عشرة مساء .الرابعة عصرا وحتى الساعة الحادية 

وأوضحت عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر الدكتورة آمال بنت محمد الهبدان أن استضافة الجامعة 

للفعالية، يأتي ضمن برامج املسؤولية االجتماعية، لدعم وتعزيز املبادرات التوعوية والتعليمية الهادفة لرفع 

إلى خفض نسبة اإلصابة بسرطان الثدي في اململكة، وزيادة املستوى الصحي للمجتمع، مشيرة إلى أن الحملة تهدف 

الوعي لدى املجتمع، وخاصة في األوساط النسائية، باستعراض مسببات السرطان وسبل الوقاية منه، وأهمية 

الكشف املبكر عن سرطان الثدي، ودور ذلك في الشفاء التام من املرض بأذن هللا، مشيرة إلى أن الفعاليات 

ليات الضوء على سيدات مواطنات وصلن لبر األمان بعد إصابتهن بسرطان الثدي ، حيث سيروين ستسلط الفعا

  تجاربهن الشخصية ومراحل املرض والشفاء لتوعية وكسر حاجز الخوف منه.

ووجهت الهبدان الدعوة لجميع السيدات للمشاركة في الفعالية حيث سيتخللها إقامة العديد من األركان التوعوية 

قيفية تتضمن ركن الفحص الذاتي، وركن االستشارات الطبية وتوزيع النشرات التوعوية، وفعاليات أخرى والتث

خاصة بالتغذية والصحة، بمشاركة عدة جهات أهمها وزارة التعليم ، والصحة ، والشؤون االجتماعية، إلى جانب 

  شاركة زيارة الرابط التالي:مجموعة من الجهات الخيرية والجمعيات التوعوية، وعلى الراغبات في امل

https://t.co/moKNyHrUnG . 
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 جامعة األمرية نورة تدشن غدًا مشروع دعم اجلودة
 "مشروع دعم الجودة وا

ً
لتهيئة لالعتماد املؤسس ي األكاديمي "، بهدف تجويد البرامج تدشن جامعة نورة غدا

  األكاديمية املقدمة .

ويسهم املشروع في الرفع من كفاءة مخرجات الجامعة وإسهامها في التنمية املعرفية واالقتصادية واالجتماعية في 

  اململكة .

لة في عمادة ضمان الجودة واالعتماد، هو يذكر أن املشروع الذي تشرف عليه وكالة الجامعة للتطوير والجودة ممث

هـ، وفق استراتيجية  1436-1435الثاني لدعم الجودة واالعتماد األكاديمي بعد مرحلته األولى التي تمت في عام 

 الجامعة.
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مركز امللك سلمان للشباب ينظم ملتقى خطط الرابع بالتعاون مع جامعة 
 األمرية نورة

 
ّ
ط

ّ
( قدم خاللها نخبة من الخبراء واملختصين للحديث حول  4أقام مركز امللك سلمان للشباب أمس ملتقى ) خط

  عبدالرحمن . التخطيط وصناعة النجاح وذلك في مركز املؤتمرات بجامعة األميرة نورة بنت

ويأتي امللتقى ضمن مذكرة التفاهم بين املركز والجامعة الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز املهارات التي تسهم 

في رسم مستقبل أفضل للشباب والشابات من خالل نشر الوعي وزيارة املعرفة وإكسابهم مهارة التخطيط اإليجابي 

  التخطيط .والتطرق إلى أبرز املفاهيم املتعلقة ب

واستهل امللتقى بفيلم قصير عن البرنامج ، ثم تحدثت من كلية التربية بجامعة األميرة نورة مدرب معتمد الدكتورة 

هدى الحمود عن " الحلم وصناعة الواقع "مشيرة إلى كيفية صناعة الحلم والعقبات التي تواجه أي شخص 

ه وتربية النفس ، مستشهدة بقصة نجاح الدكتورة والضغوط املصاحبة وأدوات صناعة الحلم وكيفية تحقيق

 سلوى الهزاع رئيسة قسم العيون بمستشفى امللك فيصل التخصص ي وحاصلة على عدة جوائز عاملية .

بعدها عرضت مدرب محترف في اإلشراف التربوي الفعال موزة العتيبي عن " التخطيط مشروع الحياة " مبينة 

عن التخطيط االستراتيجي والخطوة األولى للحلم ،وكيفية كتابة الهدف الذكي أهمية التخطيط وأثره في الحياة و 

  وفق معايير معينة ليتم تحويله إلى مشروع ثم حقيقة .

أما املدير العام ملكتب أموالي للتخطيط املالي واالستشارات والتطوير الدكتورة سمر القحطاني تكلمت عن " املال 

لتخطيط املالي وتمكين املتدربات من وضع خططها املالية وتقديم األدوات العلمية ادخار واستمرار " مبينة كيفية ا

وزيادة الوعي املعرفي والتعامل مع العجز املالي وخطورة عدم وجود خطة مالية لألسر التي تؤدي أحيانا إلى 

  االنفصال وتشتت األبناء .

طوير املوارد البشرية مستشارة معالي مديرة جامعة وفي الختام قدمت مدربة معتمدة من األكاديمية البريطانية لت

األميرة نورة للشؤون اإلعالمية هند الدهمش عن " االتصال عين التواصل " موضحة عن مفهوم االتصال ومراحله 

وأغراضه والعناصر املؤثرة في االتصال وموصفات االتصال الجيدة ، كيف يمكنلإلنسان اكتساب عدة مهارات منها 

التحدث ومهارة االتصال غير اللفظي والحوار وبنك املشاعر واالتصال الدموي ، مؤكدة أهمية التواصل االستماع و 

فقط ، ثم شاهد  % 7في عملية االتصال بينما تصل الكلمات  % 55غير اللفظي " لغة الجسد" الذي تصل منه 

  الجميع فيلم عن "األداء بوصلة األهداف " و"روق وخطط" .

ن ملتقى خطط احدى مبادرات مركز سلمان للشباب ويهتم بتوجيه الشباب والشابات للتخطيط الجدير بالذكر أ

 السليم ويحظى باهتمام كبير من قبلهم .
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ألف  50اجلودة يستشعر املسئولية حنو مديرة جامعة األمرية نورة : مشروع 
 طالبة ونسعى لننافس خرجيات اجلامعات العاملية

 
ّ
ط

ّ
( قدم خاللها نخبة من الخبراء واملختصين للحديث حول  4أقام مركز امللك سلمان للشباب أمس ملتقى ) خط

  ن .التخطيط وصناعة النجاح وذلك في مركز املؤتمرات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحم

ويأتي امللتقى ضمن مذكرة التفاهم بين املركز والجامعة الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز املهارات التي تسهم 

في رسم مستقبل أفضل للشباب والشابات من خالل نشر الوعي وزيارة املعرفة وإكسابهم مهارة التخطيط اإليجابي 

  والتطرق إلى أبرز املفاهيم املتعلقة بالتخطيط .

واستهل امللتقى بفيلم قصير عن البرنامج ، ثم تحدثت من كلية التربية بجامعة األميرة نورة مدرب معتمد الدكتورة 

هدى الحمود عن " الحلم وصناعة الواقع "مشيرة إلى كيفية صناعة الحلم والعقبات التي تواجه أي شخص 

النفس ، مستشهدة بقصة نجاح الدكتورة والضغوط املصاحبة وأدوات صناعة الحلم وكيفية تحقيقه وتربية 

  سلوى الهزاع رئيسة قسم العيون بمستشفى امللك فيصل التخصص ي وحاصلة على عدة جوائز عاملية .

بعدها عرضت مدرب محترف في اإلشراف التربوي الفعال موزة العتيبي عن " التخطيط مشروع الحياة " مبينة 

ط االستراتيجي والخطوة األولى للحلم ،وكيفية كتابة الهدف الذكي أهمية التخطيط وأثره في الحياة وعن التخطي

  وفق معايير معينة ليتم تحويله إلى مشروع ثم حقيقة .

أما املدير العام ملكتب أموالي للتخطيط املالي واالستشارات والتطوير الدكتورة سمر القحطاني تكلمت عن " املال 

الي وتمكين املتدربات من وضع خططها املالية وتقديم األدوات العلمية ادخار واستمرار " مبينة كيفية التخطيط امل

وزيادة الوعي املعرفي والتعامل مع العجز املالي وخطورة عدم وجود خطة مالية لألسر التي تؤدي أحيانا إلى 

  االنفصال وتشتت األبناء .

ارد البشرية مستشارة معالي مديرة جامعة وفي الختام قدمت مدربة معتمدة من األكاديمية البريطانية لتطوير املو 

األميرة نورة للشؤون اإلعالمية هند الدهمش عن " االتصال عين التواصل " موضحة عن مفهوم االتصال ومراحله 

وأغراضه والعناصر املؤثرة في االتصال وموصفات االتصال الجيدة ، كيف يمكنلإلنسان اكتساب عدة مهارات منها 

هارة االتصال غير اللفظي والحوار وبنك املشاعر واالتصال الدموي ، مؤكدة أهمية التواصل االستماع والتحدث وم

فقط ، ثم شاهد  % 7في عملية االتصال بينما تصل الكلمات  % 55غير اللفظي " لغة الجسد" الذي تصل منه 

  الجميع فيلم عن "األداء بوصلة األهداف " و"روق وخطط" .

طط احدى مبادرات مركز سلمان للشباب ويهتم بتوجيه الشباب والشابات للتخطيط الجدير بالذكر أن ملتقى خ

 السليم ويحظى باهتمام كبير من قبلهم .
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تنفيذ ورشها التدريبية يف "إدارة اإلعالم" جبامعة األمرية نورة تواصل 
 التحرير الصحفي

تواصلت الورش التدريبية التي تنفذها اإلدارة العامة لإلعالم في جامعة األميرة نورة ِبنت عبدالرحمن هذه األيام، 

وتركز على التحرير والكتابة الصحفية، ضمن البرنامج التدريبي املكثف، الذي يستهدف منسقات اإلعالم في عمادات 

عة وكلياتها، في نطاق إستراتيجية جديدة تنتهجها الجامعة للنهوض بكوادرها، وتعزيز جودة التواصل الجامعي الجام

  مع مختلف وسائل اإلعالم.

وأوضحت املشرفة على اإلدارة العامة لإلعالم في الجامعة الدكتورة الجوهرة الصقيه، أنَّ صناعة األخبار وأساليب 

ة، وفي تطور مستمر، امتد ليشمل لغة الخبر وطريقة صياغته وتحريره وقوالبه إعدادها وإخراجها باتت متجدد

  والشكل الذي يصل به إلى املتلقي.

وأكدت أن اإلدارة العامة لإلعالم في الجامعة أولت أهمية خاصة لجانب التدريب وفقا لألساليب الحديثة، وأطلقت 

 بذلك، هو األول من نوعه على مستوى امل
ً
 25ملكة، يستمر ملدة عام كامل، ويستهدف تأهيل وتدريب برنامجا خاصا

منسقة إعالمية في الجامعة، مشددة على عزم اإلدارة تكوين فريق إعالمي داخلي محترف يرصد ويغطي فعاليات 

الجامعة ، ويعد املحتوى الصحفي بمختلف أنواعه سواء اإلخبار ، التقارير ، الحوارات والتحقيقات ،التي توضح 

  لجهود الجبارة للجامعة ومنسوباتها في مختلف العمادات والكليات .وتنقل ا

وأفادت أن ورش العمل تناولت التغطية الصحفية للمناسبات الجامعية، وتطبيقات عملية، ورصد وكتابة األخبار، 

 ملا يقتضيه العمل اإلعالمي وما يتسم به من دقة وسر 
ً
 ألساليب وكاالت األنباء العاملية، وفقا

ً
عة وموضوعية، إلى وفقا

جانب محاور أخرى تتعلق بتوضيح أهمية املصادر في الخبر، وخطوات الكتابة الواضحة البسيطة املتسلسلة، 

واألساليب السليمة املتعارف عليها لبناء الخبر والصياغة املحكمة، وتوظيف الصور وفق سياسة الجامعة لدعم 

  نشر التغطيات املختلفة في الصحف املحلية.

ت االنتباه إلى أن الورش سلطت الضوء على محاور أخرى مهمة، على غرار دور النشر الصحفي واإلعالمي في ولفت

توثيق األحداث واإلنجازات، ومدى ضرورته لنشر رسالة الجامعة، وأهدافها والتواصل مع مختلف الجماهير 

 .الداخلية والخارجية
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 مديرة جامعة األمرية نورة تفتتح املدينة التعليمية يف روضة اجلامعة
افتتحت معالي مديرة جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة هدى العميل امس املدينة التعليمية في روضة 

ن الطالبات الدكتورة نائلة الديحان ووكيلة التطوير والجودة دكتورة فاتن الزامل الجامعة بحضور وكيلة شؤو 

  ومديرة ادارة االشراف على املدارس دكتورة مرفت بابعير ومديرة الروضة هيفاء البليهد .

  ص .وأثنت معاليها على مستوى االتقان والجودة التي تمتعت بها الروضة بشكل عام واملدينة الترفيهية بشكل خا

وتؤمن إدارة اإلشراف على املدارس بأن املدن الترفيهية تنمي خيال الطفل وتوسع مداركه وتشجعه على االكتشاف 

واملغامرة من خالل الترفيه واملرح والتعلم لذا ومن منطلق رؤية مدارس جامعة االميرة نورة في تحقيق أفضل السبل 

ز املدينة التعليمية داخل املبنى التي تحقق التعلم والترفيه لتعليم االطفال فقد قامت الروضة بالعمل على تجهي

لألطفال إضافة الى تطوير املهارات واملواهب لديهم وتوظيفها بشكل يناسب املناهج التعليمية ، وشملت املدينة 

 إسفلتية ومباني وأرصفة وإشارات مرور ضوئية تحاكي الواقع .
ً
  تعليمية طرقا

ماء الشوارع الحقيقية في مدينة الرياض ووضع مرافق مثل املستشفى بتجهيزات وقد تمت تسمية الشوارع بأس

محاكية وإسعاف مركز شرطة ومركز تسوق ومحطة اطفاء وغيرها من املرافق التي يمكن للطفل أن يصادفها في 

 طريقه .
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عمادة التطوير يف جامعة األمرية نورة ختتتم برنامج القيادات التنفيذية 
 الرائدة بالتعاون مع كلية انسياد الفرنسية

تختتم عمادة التطوير وتنمية املهارات في جامعة األميرة نورة غدا برنامج القيادات التنفيذية الرائدة مع كلية انسياد 

لفرنسية في مرحلته السابعة واألخيرة ) استعراض القيادة ( والذي ضم نخبة من القيادات النسائية باململكة ، جرى ا

خاللها نقاش املشاركات حول التغييرات الحديثة في نمطهن القيادي وما وصل إليه كما قدمن فيها مشاريعهن 

  باستعراض خطط عملهن في املستـقبل .

إحدى أكبر كليات إدارة األعمال الرائدة والدراسات العليا في العالم، حيث أنها توفر برامج وتعتبر كلية انسياد 

تسريع التغيير وتحسين أداء األعمال باإلضافة إلى إكساب املهارات على املستوى الفردي وعلى مستوى املنظمة 

حرصها على االندماج في العمل  معتمدة على استخدام مجموعة واسعة من التقنيات واملناهج العلمية إضافة إلى

الحقيقي ومواجهة التحديات ، وقد قدمت عمادة التطوير وتنمية املهارات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

بهذا البرنامج الذي تم تنفيذه بالتعاون مع كلية انسياد الفرنسية تجربة تعليمية فريدة من نوعها في تفاعل 

 ، قيادة  املشاركات من خالل املراحل
ً
السبع التي مر بها البرنامج وهي ) القيادة داخل املنظمة ، قيادة املنظمة عامليا

، استعراض 360، قيادة االبتكار ، بناء آليات العمل بكفاءة القيادة التطبيقية توجيه 360الذات واآلخر بتوجيه 

  القيادة ( .

فيها عن مدى الفائدة املكتسبة للمشاركات والتي  وجاءت مرحلة استعراض القيادة مرحلة ختام للبرنامج ُيكشف

تساهم في صناعة قيادات مميزة قادرة على إحداث تغيير حقيقي وذلك بمواجهة تحديات املستقبل والتغلب عليها 

 ووعيها بمتطلبات تحقيق التغيير اإليجابي الفعال.
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آالف  10جامعة األمرية نورة تدخل موسوعة جينس بتشكيل شريط من 
 امرأة للتوعية بسرطان الثدي

تشارك جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر مع مبادرة "ألف خير" 

االف امرأة سعودية للدخول في موسوعة جينس العاملية ،  10يط الوردي النسائي املكون من في تشكيل شعار الشر 

ربيع األول ضمن فعاليات التوعية بسرطان الثدي ، وذلك في املركز الرياض ي الترفيهي للطالبات في  1يوم السبت 

  مقر الجامعة من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الحادية عشر مساء .

التي تشارك فيها وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة الشؤون االجتماعية باإلضافة الى  KSA 10الحملة  وتهدف

العديد من الجمعيات والجهات التوعوية إلى خفض نسبة اإلصابة بسرطان الثدي في اململكة ، وزيادة الوعي الصحي 

رطان وسبل الوقاية منه ،أهمية الكشف لدى املجتمع من خالل الفعاليات املصاحبة باستعراض مسببات الس

املبكر عن سرطان الثدي، ودور ذلك في الشفاء التام من املرض ، كما ستسلط الفعاليات الضوء على سيدات 

مواطنات وصلن لبر األمان بعد إصابتهن بسرطان الثدي، حيث سيروين تجاربهن الشخصية ومراحل املرض 

  والشفاء لتوعية وكسر حاجز الخوف منه.

كما يتخلل الفعاليات أركان توعوية وتثقيفية منها : ركن الفحص الذاتي وركن االستشارات الطبية وتوزيع النشرات 

التوعوية وقياس الوزن والضغط والسكري ، ومن ترغب باملشاركة بالفعالية زيارة الرابط التالي: 

https://t.co/moKNyHrUnG . 
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جامعة األمرية نورة حتصل على امليدالية الربونزية للتميز يف التعليم 
 العايل

م 2015حصلت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن على امليدالية البرونزيه لجائزة وارتون للتميز في التعليم العالي 

  ، خالل لقاء التميز في مشروع الشراكة التعليمي مع جامعة دبلن سيتي في ايرلندا.

مشروع مشارك في املنافسة على الجائزة خالل الحفل في مركز وارتون للتعليم  500وتميز مشروع الشراكة من بين 

  م.2015ديسمبر  9-7في جامعة بنسلفانيا في امريكا خالل الفترة من 

وارتون من الجوائز العاملية التي تعنى بأساليب التعليم املبتكرة التي تعزز التعلم والتوظيف، وقد تم وتعد جائزة 

لتصنيف الجامعات ومركز وارتون في جامعة بنسلفانيا وذلك لتعزيز  QSتطويرها من خالل الشراكة بين منظمة 

  املشاريع االبتكارية في التعليم العالي.

ن كليتي إدارة األعمال في كل من جامعة األميرة نوره وجامعة دبلن سيتي ثالثة برامج ويتضمن مشروع الشراكة بي

أكاديمية في ايرلندا: برنامج بكالوريوس تقنيات التسويق واالبتكار ، برنامج بكالوريوس التمويل الدولي، برنامج 

  ماجستير العلوم في إدارة األعمال.

جامعة األميرة نوره الدكتورة وفاء املبيريك أن مشروع الشراكة استحق وأوضحت عميدة كلية اإلدارة واألعمال في 

امليدالية البرونزيه لقاء املميزات التي يتمتع بها واألهداف التي يسعى إلى تحقيقها ، حيث توفر الشراكة مجموعة من 

للغة االنجليزية، وقد تم اختيارها البرامج األكاديمية املتميزة ذات الجودة العالية في مجال إدارة األعمال والتي تقدم با

بعناية بحيث توفر مخرجات تتمتع بمجموعة من املهارات العلمية والشخصية والتي تفي باحتياجات سوق العمل 

القائمة حاليا مستقبال أخذا في االعتبار التطورات املستمرة التي يشهدها السوق محليا ودوليا وبالتالي فإن هذه 

اشر في تعزيز ودعم التوظيف وبناء مهارات العمل الحر في اململكة، كما أن تنفيذ هذه البرامج ستسهم بشكل مب

البرامج في البيئة السعودية يتم بنفس املعايير التي يتم فيها تطبيق البرامج في ايرلندا ، فضال عن أن نمط الشراكة 

وغير مسبوقة ألنها قائمة على تقديم البرامج بين الجامعتين يعد من الشراكات املتميزة في التعليم العالي في اململكة 

 بالكامل من قبل الجامعة األم التي يترتب عليها انتقال ملكية البرامج لجامعة األميرة نورة.
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 لطالبات جامعة األمرية نوره« تاجتاها»حرم أمري الرياض تفتتح معرض 
تفتتح حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد آل سعود، يوم األحد املقبل املعرض الفني 

"اتجاهات" ملشاريع التخرج لطالبات أقسام كلية التصاميم والفنون، الذي سيقام بمركز املؤتمرات في جامعة 

 . األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 ما بين التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي وتصميم األزياء والنسيج والتصوير  60املعرض يضم 
َ
مشروعا

التشكيلي والطباعة، ويعد األول ملشاريع التخرج ألربعة أقسام مجتمعة تصب في الفن والتصميم، حيث تهدف 

ي دعم الطالبات الخريجات لالنخراط في سوق الكلية من خالله إلى تأكيد أهداف الجامعة وخططها اإلستراتيجية ف

العمل تحقيقا للهدف الذي تسعى إليه الكلية والجامعة كقوة داعمة للمرأة السعودية التي تعد احد أهم 

 االستثمارات الجديدة في الخارطة االقتصادية للملكة. 

ميرة نورة بنت عبدالرحمن التي كما تحرص إدارة الجامعة على لفت أنظار املشهد االقتصادي ملخرجات جامعة األ 

تعد نتاج عمل وجهد ومثابرة من كافة قطاعات الجامعة والكلية، وإتاحة الفرصة لشريحة املستثمرين لاللتقاء 

 بخريجات الكلية والتعرف عن قرب إلى مستوياتهن ومعاينة أعمالهن لخلق فرص عمل حقيقية لهن. 

مجانية تقدمها أستاذات في التخصص بدرجة أستاذ مساعد الجدير بالذكر أن املعرض يصاحبه ورش تخصصية 

 من مشاريع  12لزوار املعرض من خارج الجامعة، حيث تم من يوم االثنين املاض ي فتح باب التصويت على 
ً
مشروعا

 منها للفوز بجائزة املعرض.  4الطالبات لترشيح 

 للزيارة بدًءا من يوم االثنين حتى يوم ال
ً
عصرا حتى العاشرة مساء  4خميس من الساعة وسيكون املعرض مفتوحا

 للزوار والعوائل من خارج الجامعة. 
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 «KSA 10»ناجيات من سرطان الثدي يروين قصصهن يف محلة 

 

ت مواطنات وصلن لبر األمان بعد إصابتهن بسرطان الثدي، حيث " الضوء على سيداKSA 10تسلط حملة "    

 سيروين تجاربهن الشخصية ومراحل املرض والشفاء لتوعية وكسر حاجز الخوف منه. 

ديسمبر بالتضامن مع  12والحملة هي مبادرة توعوية وتعليمية عاملية خاصة بسرطان الثدي في اململكة وتقام في 

تجتمع عشرة آالف امرأة في جامعة األميرة نورة في الرياض لتشكيل أكبر شريط زهري "ألف خير" ومركز البداية، و 

 بشري يتم تسجيله في موسوعة جينيس لألرقام القياسية. 

الجدير بالذكر أن الكثير من الناس ال يتخذون الخطوات الالزمة للكشف عن مرض سرطان الثدي في مراحله 

 بمرض سرطان الثدي في الواليات املتحدة األميركية هن  %50املبكرة، وتشير الدراسات إلى أن 
ً
من املصابات حديثا

، بينما يصيب املرض السيدات في الدول العربية بما فيها اململكة، في سن  65فوق سن 
ً
. وتسجل  52عاما

ً
عاما

البيانات اململكة واحدة من أعلى معدالت اإلصابة بالسرطان بشكل عام، وسرطان الثدي بشكل خاص، حيث تفيد 

من حاالت سرطان الثدي  %19.9حالة في اململكة، منها  2741بأن عدد الحاالت الجديدة من مصابي السرطان بلغ 

 .لدى السيدات وهي النسبة األعلى
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يعقدان شراكة « رعاية الطفولة»اجلامعي ومستشفى امللك عبداهلل 
 اسرتاتيجية

وقع مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجمعية رعاية  

الطفولة، اتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون في عدد من البرامج، حيث وقع الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة، 

م التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، والجوهرة العجاجي، رئيس مجلس إدارة املدير العا

جمعية رعاية الطفولة، مذكرة تفاهم لبناء "شراكة استراتيجية لتقديم برامج متنوعة في مجال التوعية املجتمعية 

 فيما يخص األمومة والطفولة واليافعين". 

إنتاج البرامج التوعوية، والتعاون في إقامة املعارض التوعوية، تصميم برامج تعزيز واتفق الطرفان على إعداد و 

 األمومة الصحية، وبرامج صحة الطفل واليافع. 

وأكد د. أبو عباة أن االتفاقية تنسجم مع رؤية املستشفى وخططه االستراتيجية. وقال "سنعمل على تحقيق أهداف 

عنى بشريحة ع
ُ
ريضة من املجتمع، وهي الشريحة الكبرى، فاألطفال هم عماد املستقبل، واألم املذكرة ألنها أهداف ت

 هي الحاضنة األولى واملدرسة األهم للطفل. 

 عما يقدمه من عالج للطفل فإنه يركز على البرامج التثقيفية والوقائية لألسرة 
ً
وأشار إلى أن املستشفى فضال

 أكبر وفائدة أوسع. واملجتمع، وبال شك فان الشراكة مع الجمعية ستع
ً
 طي لهذه البرامج مردودا

من جابنها، رحبت الجوهرة العجاجي مديرة الجمعية بشراكة جمعية رعاية الطفولة مع مستشفى امللك عبدهللا بن 

عبدالعزيز الجامعي، وأكدت على األدوار املهمة التي يمكن أن يسهم بها املستشفى لتحقيق األهداف املشتركة، 

طاعات املجتمع مطالبة بالحفاظ على األطفال، ألن ذلك يعني تأهيل مواطن صالح لخدمة الوطن، مؤكدة أن كل ق

وأن التوعية والتثقيف تشمالن كل الجوانب حتى الصحة العقلية للطفل، وقالت إن الشراكة مفهوم متقدم للعمل 

اتها، كما أعربت عن سعادتها املثمر، والشراكة مع مؤسسات الدولة تعطي االستدامة للجمعيات األهلية ومشروع

 من الشراكة مع املستشفى ملا ملسته من تقارب كبير في االستراتيجيات وحماس واضح من إدارته العليا.
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 في حفل رعته نورة بنت محمد

 عمالً إبداعياً  60وجن خترجهن بـ طالبات نورة يت

 
 تنوعت أشكالها ما بين التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية والتصميم الداخلي وتصميم األزياء 

ً
ستون مشروعا

والنسيج والتصوير التشكيلي والطباعة اشتمل عليها معرض "اتجاهات" لطالبات كلية التصاميم والفنون في جامعة 

 عته حرم أمير منطقة الرياض األميرة نورة بنت محمد آل سعود مساء أمس األول. االميرة نورة الذي ر 

إبداع الطالبات اتسم باألصالة والتجديد متنحيا عن النمطية والتكرار حيث تناولت الطالبات مواضيع متعددة 

دث وسائل التقنية وتطرقت لجوانب مختلفة منها ما هو تعليمي وتربوي وفني وتراثي واجتماعي وقيمي باستخدام أح

 والبرامج املستخدمة في مجال التصاميم والفنون. 

 متقدما ألبرز إنجازات ورقي أفكار الطالبات الالئي اخترن مواضيعه بانفسهن ليعبرن عن 
ً
املشروع يعد نتاجا

 شخصايتهن وفكرهن ورؤيتهن الخاصة مع التركيز على التفكير اإلبداعي وتحقيق مفهوم ثقافة اإلنجاز. 

طالبة بشرى العودة تحدثت عن مشروع تخرجها قائلة " إنها تتمنى من خالل مشروعها الحرب والسالم أن يعم ال

 السالم كافة أنحاء األرض وأن تعيش البشرية حياة أفضل وأن يحفظ هللا اململكة من كل سوء.." 

روعها وهو عبارة عن منتج وتحدثت آالء القرني من خريجات قسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية عن مش

 لترسيخ الهوية السعودية قائلة : " أشعر باملسؤولية تجاه 
ً
تراثي يركز على املالبس التقليدية السعودية املميزة سعيا

وطني وأؤمن أن الفن أحد أبرز الوسائل املهمة للتعبير عن االنتماء والوفاء والعطاء لبلدنا الحبيب واتطلع كخريجة 

 للمرأة السعودية املنتمية لوطنها والعاملة لنهضته ورفعته".  من طالبات جامعة
ً
 األميرة نورة أن أكون أنموذجا
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 برعاية حرم أمير الرياض

من العنف جامعة نورة تنظم ندوة حول دور األسرة يف محاية األبناء 
 واإلرهاب

تحت رعاية حرم أمير منطقة الرياض سمو األميرة نورة بنت محمد آل سعود تقيم جامعة األميرة نورة بنت 

عبدالرحمن باملشاركة مع هيئة حقوق اإلنسان وبالتعاون مع برنامج األمان األسري ندوة حقوق الطفل "تعزيز دور 

"، وذلك صباح االثنين املقبل وتستمر ملدة يومين بمركز املؤتمرات األسرة في حماية األبناء من العنف واإلرهاب

 بالجامعة. 

وسيشارك في الندوة عدد من صناع قرار وممثلون للوزارات املعنية وباحثون وأساتذة جامعات وممثلون ملنظمات 

 دولية حكومية وغير حكومية . 

خالل املؤتمر الصحافي الذي عقد أمس على الدور  وأكدت د. هدى الوهيبي وكيلة البحث العلمي والدراسات العليا

الحيوي الذي تحمله جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في نشر املعرفة واملساهمة مع الدولة في التصدي للعنف 

واإلرهاب ، وتضيف " رغبة من الجامعة في نشر الوعي بحقوق الطفل ومن أهمها حقه في التربية ضمن أسرة تقدم 

والحماية األمر الذي دعا إلى إقامة هذه الندوة التي ستقام خالل يومي االثنين والثالثاء املقبلين بمشاركة  له الرعاية

 نخبة من صناع القرار وممثلين من الوزارات املعنية وممارسين وباحثين واساتذة جامعات . 

صويغ مستشارة كلية التربية وحول املواضيع التي ستطرح كمحاور رئيسية في الندوة اوضحت الدكتورة سهام ال

بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بأنها ستناقش السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير خدمات الطفولة من 

منظور حقوقي والتحاور حول اهمية مرحلة الطفولة في وضع األسس لبناء املستقبل على املستوى الشخص ي 

ت البحثية والنظريات الداعمة لرعاية الطفولة ومناقشة سبل والوطني، كما سيتعرف الحضور على املستجدا

 تحويلها إلى استراتيجيات وبرامج لتطوير برامج حماية الطفل من اإليذاء والعنف واإلرهاب. 

 وسيصاحب الندوة معرض متخصص يضم عددا من الجهات الحكومية والخاصة ذات العالقة بالطفولة.
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 مركز دعم وتطوير األعمال جبامعة نورة يزف مخس رائدات لسوق العمل
كرمت حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد بن سعود، خمس رائدات أعمال ممن 

 لنجاحهن احتضنت مشروعاتهن في مركز دعم وتطوير األع
ً
مال بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، وذلك تقديرا

 في تحويل أفكارهن الريادية إلى مشروعات تجارية واعدة. 

جاء هذا التكريم ضمن حفل تخريج طالبات الدراسات العليا والحاصالت على مراتب الشرف من خريجات 

ور مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد ه، بحض 1436–1435البكالوريوس بجامعة األميرة نورة لعام 

العميل، ووكيالت وعميدات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، وأمهات الخريجات. واحتفلت الجامعة بإطالق 

خمس مشروعات رائدة وناجحة تحكي قصص نجاح لشابات سعوديات آمن بقدرتهن وتسلحن باألمل والصبر، 

ن: رائدة األعمال نوف اليمني صاحبة مشروع )نوف اليمني الهندس ي(؛ وهو ورائدات األعمال الالئي تم تكريمهن ه

مكتب هندس ي يقوم بتصميم وتنفيذ جميع التفاصيل لألماكن السكنية، والتجارية، واملكتبية، والفندقية، 

والحكومية بجودة عالية وتصميم راٍق، ورائدتا األعمال حصة الشمران، ودنى السياري صاحبات مشروع 

ية( وهو أول متجر إلكتروني يسعى لتغيير مفهوم القرطاسية الحالي لدى املستهلك العربي وإعطائه صورة )قرطاس

أكثر عصرية. وتوفر منتجات قرطاسية وقتك وتساعدك لبدء مشروعك وترتيب مهامك اليومية وتلهمك لتكون 

 بتصاميمها املبتكرة وألوانها املمّيزة. 
ً
 وأكثر إنجازا

ً
 مميزا

ً
 شخصا

تم تكريم رائدة األعمال ندى أبو ستة صاحبة مشروع )مهرة لإلنتاج اإلعالمي(، وهو عبارة عن مؤسسة كما 

متخصصة في اإلنتاج الفني واإلعالمي والتسويقي منذ الفكرة، وحتى التنفيذ من خالل تقديم اإلعالنات واألفالم 

رج صاحبة مشروع )هاوس أوڤ فريل( وهو مكتب القصيرة والوثائقية والدرامية والكرتونية، ورائدة األعمال رشا الف

هندس ي لتصميم وصناعة األثاث واإلكسسوار الفاخر العصري واملمّيز تحت أيٍد سعودية، ورائدة األعمال حنين 

مقهى متخصص بتقديم القهوة العربية بطريقة عصرية مبتكرة، باإلضافة إلى  الشمري صاحبة مشروع )ُبنيتا( وهو

ر مقهى ُبنيّتا خدمة التوصيل لجميع مرافق الجامعة، كما يقّدم تقديم املشروبات الس
ّ
اخنة والحلويات املميزة يوف

 عربة قهوة ُبنيّتا مع مضيفاتها في الفعاليات واملناسبات.
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 إال بإرادته.. اليوم ال جمتمع معزوالً 
املؤكد أنه لم يعد هناك وجود ملجتمع انساني معزول عن بقية العالم.. فقد استطاعت ثورة االتصاالت ان تنقل 

العالم بكل تفاصيله الى حيث يكون االنسان سواء أكان في مكتبه ام حديقة منزله ام في خيمته بالصحراء.. فعبر 

جدة، وتعاطفنا مع اهلنا هناك واملؤكد اننا استخدمنا اجهزتنا الحاسبة  اجهزتنا االلكترونية تابعنا احداث سيول 

 الى يومنا هذا، واين يكمن الخلل..؟  2009ملعرفة كم املبالغ املدفوعة ملعالجة املشكلة منذ بدء املشكلة عام 

ة..( حيث االعالم املحايد وايضا وعبر اجهزتنا الهاتفية )الحظوا مازالنا بعيدين عن وسائل االعالم االهلية او الحكومي

واالعالم املوجه واالعالم املختطف واالعالم النايم.. تابعنا تفجيرات باريس وايضا تعاطفنا مع االبرياء هناك من 

 اصدقاء وربما رجعت ببعضنا الذاكرة ملكان اكل فيه او شرب قهوته فيه، او استمتع فيه بجمال الفن واالبداع. 

 ايضا استنكرنا هذا اإلجرام ورفضناه ومنطلقاته بكل حيثياتها ومبرراتها. واملؤكد اننا كبشر طبيعي 

وبأجهزتنا تابعنا معرض اتجاهات الذي نظمته كلية التصاميم في جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن حيث تجلت 

حتواء والدعم من أرواح فتياتنا باإلبداع وفنون الرسم والنحت وبأعمال تؤكد ان هذه االنامل موهوبة وتستحق اال 

 الجميع وليس جامعة االميرة نورة فقط.. 

ومن خالل هاتفك عزيزي القارئ تستطيع ان ترى كيف احتفل الشباب االميركي بعيد استقالل بالده، وكيف يتباهى 

بنفسه كأميركي دون ابتذال ودون ان يشوه الصورة الذهنية عنه وعن امته التي اتفق وعمل الجميع على صناعتها 

ناغم واتفاق استراتيجي.. وبنفس الهاتف يمكنك ان ترى شابا سعوديا مبتعثا هناك في بالد االفرنجة يبهرك بفكره بت

وانفتاح عقله على حضارات اخرى دون ان ينس ى ثوابت دينه ودون ان ينس ى طبخ الكبسة وفي نفس هاتفك يمكنك 

مات مصر دون ان تدفع تذكرة او تبحث عن ان ترى جزءا من حفلة موسيقية يقيمها موسيقار عالمي وسط أهرا

 حجز طيران.. 

وبهاتفك يمكنك ان تكتفي برسالة واتس تؤكد لك أن كل مشكالتك الصحية يمكن حلها بنفثة من قارئ لم تفته 

تكبيرة االحرام مرة واحدة طوال عمره.. ويمكنك أن تعطل عقلك وتكتفي برسالة تؤكد لك أن الدعاء نص مغلق 

 وح وصفاء ايمان بينك وبين ربك.. وليس ارتقاء ر 

مجتمعات منغلقة اال بإرادتها وبرغبة افرادها.. نعم اليوم يمكنك معرفة كل املعلومات واملستجدات  اليوم ال توجد

العلمية ومعرفة اآلراء واالفكار مع تحقيق أمر ربك بإعمال عقلك والتدبر واالختيار يمكنك ان تبني نموذجا 

 م االيجابي.. لشخصية االنسان املسل

شخص اليجد في التعاطف مع مدنيي باريس خطأ، وال يجد في التعاطف والدعم لضحايا سورية واجبا دينيا فقط 

بل وانسانيا.. حينها ستستقبل املخترعات العلمية بعقلية كيف سأستفيد منها وارتقي معها وبها.. وليس البحث في 

الوقت أن من توقف عند سلبياتها وسلبك حقك في التفكير  سلبياتها والوقوف عندها سنوات لتكتشف مع مرور

والتمعن كما أمرك ربك كان األكثر استخداما واستثمارا فيها بينما انت بقيت أسير عقل اكتفى باالستقبال دون 
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 االعمال والتدبر والتفكير.. ألنك عشت حالة الوهم التي ارادها لك من اراد ان تكون على الهامش او مجرد رقم في

 قطيعه.. قطيع يستثمر فيه وال يستثمر له.. 

اليوم ال مبرر ألي انسان يقرأ ويكتب ويؤمن بربه وبمن وهبه هذا العقل ومسؤوليته في التفكير أن عليه التدبر في 

 مواقفه وآرائه.. وأال يكون رقما بل كيانا مسؤوال عن أفعاله وأفكاره.

 

 

  م 2015 نوفمبر 23 -هـ  7143 صفر 11 اإلثنين

 اتفاقية تعليمية بني جامعتي نورة وتكساس

عت كلية طب األسنان بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مع كلية بيلر من جامعة تكساس قبل أشهر     
َّ
وق

اإلثرائي العالمي املعرفي" لطالبات كلية اتفاقية تتضمن إنشاء برنامج تعليمي تبادلي للطالبات تحت مسمى "البرنامج 

 األسنان لتتعلم الطالبة من هذا البرنامج مالحظة االختالفات في الرعاية اإلكلينيكية وتعليم طب األسنان. 

وتم تصميم البرنامج لدمج املعرفة مع املهارات األساسية لتطبيق أنواع املعالجة املختلفة في مجال طب وعالج 

وإلنشاء شبكه طالبية فعالة بين طالبات كلية طب األسنان في جامعة نورة والطالبات من كلية األسنان الحديث. 

 بيلر في جامعة تكساس. 

وقد قامت الطالبات بعمل مشروعات متنوعة وامتحانات ورقية لكي يحصلن على رخصة أكاديمية لجولتهن 

ن خالل التعايش والتعلم في بيئة مختلفة، العاملية، وساعدت هذه التجربة الطالبات في النضج الشخص ي لهن م

 ومشاركتهن الفعالة في حلقات الدراسة.
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تعزيز دور األسرة يف محاية األبناء من العنف »جامعة نورة تنظم ندوة 
 «واإلرهاب

ية حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد آل سعود، نظمت صباح أمس جامعة تحت رعا

األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالشراكة مع هيئة حقوق اإلنسان وبالتعاون مع برنامج األمان األسري ندوة حقوق 

 الطفل "تعزيز دور األسرة في حماية األبناء من العنف واإلرهاب". 

الدكتورة هدى بنت محمد العميل مديرة الجامعة في كلمتها على هدف الندوة األساس ي الذي يدعو إلى نشر  وأكدت

 ثقافة حقوق الطفل بين أفراد املجتمع وتسليط الضوء على أهمية دور األسرة في تأمين بيئة داعمة وآمنة ألفرادها. 

واقي والحصن املنيع في مواجهة االنحرافات الفكرية التي وتواصل الدكتورة العميل بقولها "تعتبر األسرة هي الدرع ال

تولد العنف واإلرهاب إال أنه في ظل االنفتاح املعلوماتي وثوره االتصاالت تراجع دور األسرة التربوي لصالح وسائل 

اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي مما جعل األطفال والشباب فريسة سهلة ملروجي الفكر املنحرف ووقودا 

لحروب يجهلون ماهيتها وأهدافها، لذا جاء تنظيم هذه الندوة للمساهمة في مواجهة هذا الخطر بعمل مشترك 

يساهم فيه الباحثون واملهتمون والشباب بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة وتصورات عملية قابلة للتنفيذ على أرض 

 الواقع". 

ة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز املتحدث الرئيس في الجلسة وفي كلمة لها أوضحت صاحبة السمو امللكي األميرة عادل

األولى من الندوة على أن حماية األطفال من العنف هي مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات املجتمع، واألسرة هي 

ملنوِط أولى املؤسسات املعنية بتأسيس قواعد هذه الحماية، لهذا فإنه من املهم أْن تكوَن األسرة على وعّيٍ بالدوِر ا

بها، وبماهّيِة الوعّي بحّد ذاته.. فالوعي ال يقتصر على امتالِك املعرفة، لكنه يشمُل العمل بهذه املعرفة أي تطبيقها 

 عن 
ً
 في املعرفة وغافال

ً
، أي محصورا

ً
، واإلشكالية تكمْن إّما بغياِب الوعي أو عندما يكوُن الوعي سطحيا

ً
فعليا

 التطبيِق في الواقع. 

وها في كلمتها على أن وعي الوالدين في الدرجة األولى يشكل توجه شخصية األطفال قبل أن يأتي دور كما بينت سم

 املدرسة أو املؤسسات األخرى في املجتمع. 

آالف فرد فوق سن الثامن عشرة، كشفت الدكتورة مها املنيف  10ومن خالل دراسة ميدانية شملت أكثر من 

ألسري الوطني في ورقتها بأن هناك عالقة طردية بين من تعرضوا لتجارب سيئة في املدير التنفيذي لبرنامج األمان ا

الطفولة واإلصابة باألمراض الجسدية والنفسية وممارسة سلوكيات مضرة بالصحة، وتدعو املنيف إلى بذل املزيد 

عوامل املرتبطة من الجهود في الوقاية من األمراض املزمنة والسلوكيات الخطرة من خالل الحد من انتشار ال

 بالعنف والتفكك األسري، وإقامة حمالت توعوية تستهدف جميع األسر وتشجع السلوك اإليجابي تجاه الطفل. 
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ومن ناحية تحليلية خاطبت الدكتورة عزيزة املانع مستشارة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نورة الحضور 

ات تكون في بعض األحيان سببا في شل حركتها وقمع مساهماتها، كما بوضع املرأة في املجتمع وما يواجهها من تحدي

تجنح الدكتورة املانع في ختام ورقتها بتقديم بعض املقترحات التي قد تكون ذات فائدة في االنتفاع من جهود املرأة في 

 حماية املجتمع من العنف. 

لم النفس املشارك بجامعة نورة في فيما استعرضت الدكتورة لطيفة الشعالن عضو مجلس الشورى وأستاذ ع

 ورقتها لنماذج واقعية ملجموعة من النساء من البيئة املحلية تورطن في فكر وعمليات اإلرهاب.
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م الرياض يف محاية األبناء من نورة بنت حممد تثني على جهود تعلي
 العنف

أثنت حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد آل سعود على جهود اإلدارة العامة للتعليم 

بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة التوجيه واإلرشاد على جهود اإلدارة في حماية األبناء من العنف، وذلك خالل 

رهاب" املقامة في جامعة األميرة إلبناء من العنف واألسرة في حماية األفل "تعزيز دور احضورها لندوة حقوق الط

من شهر صفر الجاري، حيث تجولت األميرة نورة في  11-12نورة بالشراكة مع هيئة حقوق اإلنسان ملدة يومين 

إلرشادية التي تقدمها املعرض املصاحب للندوة وزارت ركن إدارة تعليم الرياض والذي يعرض البرامج والخدمات ا

اإلدارة، ممثلة بوحدة الخدمات اإلرشادية التابعة إلدارة التوجيه واالرشاد حيث أثنت األميرة على ما شاهدته من 

 خدمات إرشادية مقدمة لألسر للتوعية في حماية األبناء من العنف واإلرهاب. 

ستاذة هيا الناصر أن املشاركة كانت من خالل ألمن جهتها، بينت مديرة إدارة التوجيه واإلرشاد بتعليم الرياض ا

املعرض املصاحب للندوة بركن يعرض البرامج والخدمات اإلرشادية التي تقدمها اإلدارة، ممثلة بوحدة الخدمات 

 اإلرشادية التابعة لإلدارة.
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 «اجتاهات»حرم أمري الرياض تكرم بنك الرياض لدعمه معرض 
 لدور 

ً
كّرمت حرم سمو أمير الرياض صاحبة السمو األميرة نورة بن محمد بن سعود آل سعود بنك الرياض، تقديرا

ملعرض البنك الفاعل في دعم األنشطة اإلبداعية لطالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ورعايته 

 .
ً
 "اتجاهات" الخاص بمشروعات التخّرج ألقسام كلية التصاميم والفنون بالجامعة الذي احتضنته الجامعة مؤخرا

ويهدف املعرض الذي يعد األول من نوعه ملشروعات التخرج إلى دعم الطالبات الخريجات لالنخراط في سوق 

اململكة بمخرجات الجامعة في هذه املجاالت،  العمل، من خالل ما يتيحه من فرصة لتعريف مجتمع األعمال في

 للتخّرج عرضته الخريجات خالل املعرض،  60والكشف عن النتاجات اإلبداعية للخريجات والتي عكسها 
ً
مشروعا

حيث ينقسم املعرض ألربعة أقسام تندرج تحت مظلة الفن والتصميم موزعة بين التصميم الجرافيكي، والتصميم 

 ياء والنسيج، والتصوير والطباعة، الداخلي، وتصميم األز 

مها الدرع التكريمية من قبل سمو 
ّ
واعتبرت مديرة املصرفية النسائية لدى بنك الرياض عبير آل الشيخ عقب تسل

 للشراكة االستراتيجية 
ً
راعية الحفل خالل حفل افتتاح املعرض، أن مساهمة البنك في هذه املناسبة تعد امتدادا

ميرة نورة، وتندرج ضمن سلسلة برامج الرعاية التي يحرص بنك الرياض على توجيهها لصالح التي تجمعه بجامعة األ 

 من حرصه على دعم املرأة السعودية وتحفيز حضورها وتشجيع دورها في 
ً
مشروعات وأنشطة الجامعة، انطالقا

 املجتمع. 

رة واملؤسسات األكاديمية في وأكدت آل الشيخ على الدور التنموي الحيوي الذي تضطلع به جامعة األميرة نو 

اململكة، لتنشئة أجيال من الكوادر النسائية ذات الكفاءات األكاديمية والعملية املميزة، والقادرات على تقديم 

نماذج مشّرفة للمرأة السعودية القادرة على املساهمة في إحداث التغيير اإليجابي املنشود في املجتمع، واملساهمة في 

لى مختلف األصعدة، األمر الذي ينسجم مع أهداف االستراتيجية التي يتبناها البنك لخدمة الحراك التنموي ع

 املجتمع. 

وأشادت آل الشيخ باألفكار القّيمة والحلول اإلبداعية املميزة التي عّبرت عنها مشروعات الطالبات، الفتة إلى أن بنك 

ودية واستقطابها لبيئات العمل ومساندة تطلعاتها في الرياض حريص على مواصلة دوره الريادي في دعم املرأة السع

 بناء مستقبلها املنهي الواعد.
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 جامعة نورة تطلق برناجمًا تدريبيًا إلعالمياتها
 ملنسقات الوحدات أطلقت اإلدارة العامة لإلعالم في جامعة 

ً
 مكثفا

ً
 تدريبيا

ً
األميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامجا

 اإلعالميات في الكليات والعمادات. 

ساعة تدريبية على مدار العام الدراس ي الحالي، وذلك ضمن باقة دوراتها  75دورة، بواقع  24ويتكون البرنامج من 

جامعي مع وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها. ويهدف اإلعالمية املتخّصصة التي تستهدف رفع جودة االتصال ال

البرنامج التدريبي املكثف إلى تمكين املنسقات وموظفات أقسام اإلعالم في الجامعة من إتقان مهارات الكتابة 

والتحرير الصحافي بمختلف أنواعه وفنونه، والتعرف على أشكال وقوالب الكتابة والفروق بينها، وكيفية توظيفها في 

فعاليات الجامعة املختلفة، والتغطية الصحافية للفعاليات واملناسبات الجامعية والعمل امليداني  تغطية

 عن إعداد التقارير الخاصة التي تعكس إنجازات 
ً
الصحافي، وتحرير العناوين الصحافية بشكل محترف، فضال

ى تعريف املنسقات بالسياسة اإلعالمية الجامعة ومنسوباتها في املجالين األكاديمي واالجتماعي. ويركز البرنامج عل

للجامعة، وكيفية التعامل مع وسائل اإلعالم، وإجراء الحوارات الصحافية مع املسؤوالت والطالبات في الجامعة 

وإبراز إنجازاتهن وأنشطة الكليات والعمادات، وعمل استطالعات الرأي والتحقيقات التي تخدم مسيرة الجامعة 

العلمية والعملية، مع تطبيق على نماذج عملية من واقع عمل الجامعة. وأكدت املشرفة على الطموحة نحو الريادة 

 ويسهم في عملية تطوير أداء 
ً
اإلدارة العامة لإلعالم في الجامعة الدكتورة الجوهرة الصقيه أن البرنامج ُيعد تأسيسيا

ا وسائل اإلعالم وتغير املستمر في أنماط منسقات اإلعالم في الجامعة بشكل يواكب التطورات الحديثة التي تشهده

وقوالب الكتابة والتحرير الصحافي، مشيرة إلى أن البرنامج يتطلع إلى تكوين فريق إعالمي مميز يدعم التواصل مع 

 وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها ويسهل مهمة اإلعالميات زائرات الجامعة.
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  جامعة األمرية نورة تستعد ألكرب حدث نسائي للتوعية بسرطان الثدي

تشارك جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر وبالشراكة مع مبادرة 

آالف سيدة سعودية للدخول في موسوعة جينس  10ي املكون من ألف خير في تشكيل الشريط الوردي النسائ

ديسمبر في املركز الرياض ي الترفيهي  12العاملية، ضمن فعاليات التوعية بسرطان الثدي، وذلك يوم السبت املوافق 

 وحتى الساعة الحادية عشر مساًء. هذا وقد ذكرت آمال ب
ً
نت للطالبات في مقر الجامعة من الساعة الرابعة عصرا

محمد الهبدان عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر: أن استضافة جامعة األميرة نورة لهذه الفعالية ضمن 

برامج املسؤولية االجتماعية التي تتبناها الجامعة لدعم وتعزيز املبادرات التوعوية والتعليمية الهادفة هو لرفع 

بة اإلصابة بسرطان الثدي في اململكة، وزيادة الوعي لدى املستوى الصحي للمجتمع. كما تهدف الحملة إلى خفض نس

املجتمع، وخاصة في األوساط النسائية، باستعراض مسببات السرطان وسبل الوقاية منه وأهمية الكشف املبكر 

عن سرطان الثدي، ودور ذلك في الشفاء التام من املرض. كما ستسلط الفعاليات الضوء على سيدات مواطنات 

مان بعد إصابتهن بسرطان الثدي، حيث سيروين تجاربهن الشخصية ومراحل املرض والشفاء لتوعية وصلن لبر األ 

وكسر حاجز الخوف منه. وتدعوكم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للمشاركة في الفعالية حيث سيتخللها 

ستشارات الطبية وتوزيع النشرات إقامة العديد من األركان التوعوية والتثقيفية منها: ركن الفحص الذاتي وركن اال 

التوعوية، وفعاليات أخرى خاصة بالتغذية والصحة بمشاركة عدة جهات أهمها: وزارة التعليم، وزارة الصحة، 

 وزارة الشؤون االجتماعية، مجموعة من الجهات الخيرية والجمعيات التوعوية.
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 الرابع يسلط الضوء على التخطيط وصناعة النجاح «خطط»ملتقى 

http://www.alriyadh.com/1105797 
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 ملتقى مهارة التخطيط اإلجيابي يستضيف« مركز امللك سلمان للشباب»
" والذي يستضيف 4يعقد مركز امللك سلمان للشباب اليوم في مركز املؤتمرات بجامعة األميرة نورة ملتقى "خطط  

 فيه نخبة من الخبراء واملختصين للحديث حول التخطيط وصناعة النجاح. 

ي رسم مستقبل أفضل للشباب والشابات من خالل ويهدف امللتقى إلى تسليط الضوء على أبرز املهارات التي تسهم ف

" الذي سيقام هذا العام في 4نشر الوعي وزيادة املعرفة، وإكسابهم مهارة التخطيط اإليجابي وفي ملتقى "خطط 

جامعة نورة، حيث سيتم التطرق إلى أبرز املفاهيم املتعلقة بالتخطيط من خالل خمس محطات رئيسية، حيث 

تحت اسم "الحلم صناعة الواقع" وتقدمها د. هدى الحمود حيث ستتطرق إلى كيفية صناعة ستكون املحطة األولى 

الحلم والعقبات التي تواجه أي شخص والضغوط املصاحبة وأدوات صناعة الحلم وكيفية تحقيقه، أما املحطة 

شخص ي وستتحدث الثانية تحت اسم "التخطيط ملشروع الحياة" تقدمها موزة العتيبي وهي مختصة في التخطيط ال

 عن التخطيط وأثره في الحياة وعن التخطيط االستراتيجي والخطوة األولى للحلم. 

وفي املحطة الثالثة والتي تحمل اسم "املال ادخار واستمرار" وتقدمها د. سمر القحطاني مختصة في التخطيط املالي 

ملالية وتقديم األدوات العلمية وزيادة وستتطرق إلى كيفية التخطيط املالي وتمكين املتدربات من وضع خططها ا

الوعي املعرفي، والتعامل مع العجز املالي، أما املحطة الرابعة فهي تحت اسم "االتصال عين التواصل" وتقدمها هند 

الدهمش املختصة في اإلعالم واالتصال حيث ستتحدث عن مفهوم االتصال ومراحله وأغراضه والعناصر املؤثرة في 

 ت االتصال الجيدة، وتحمل املحطة الخامسة عنوان "قياس األداء بوصلة األهداف". االتصال وموصفا

يذكر أن ملتقى "خطط" احدى مبادرات مركز امللك سلمان للشباب ويهتم بتوجيه الشباب والشابات للتخطيط 

 السليم ويحظى باهتمام كبير من قبلهم.
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 مه مركز الملك سلمان في جامعة نورةنظ

 «4خطط»فتاة يف ملتقى  1700مهارات التخطيط اإلسرتاتيجي تشحذ همم 
قدم نخبة من الخبراء واملختصين أساسيات وتفاصيل التخطيط وطريقة صناعة النجاح، خالل ملتقى     

امللك سلمان للشباب في مركز املؤتمرات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن حيث  " الذي ينظمه مركز4"خطط

 فتاة حضرن لالستفادة من امللتقى.  1700استطاع جذب أكثر من 

ويهدف امللتقى إلى تسليط الضوء على أبرز املهارات التي تسهم في رسم مستقبل أفضل للشباب والشابات من خالل 

 فة وإكسابهم مهارة التخطيط اإليجابي والتطرق إلى أبرز املفاهيم املتعلقة بالتخطيط. نشر الوعي وزيادة املعر 

واشتمل امللتقى على فيلم قصير عن البرنامج، كما تحدثت من كلية التربية بجامعة األميرة نورة مدرب معتمد 

عقبات التي تواجه أي الدكتورة هدى الحمود عن "الحلم وصناعة الواقع" مشيرة إلى كيفية صناعة الحلم وال

شخص والضغوط املصاحبة وأدوات صناعة الحلم وكيفية تحقيقه وتربية النفس، مستشهدة بقصة نجاح 

 الدكتورة سلوى الهزاع رئيسة قسم العيون بمستشفى امللك فيصل التخصص ي وحصولها على عدة جوائز عاملية. 

ي عن "التخطيط مشروع الحياة" مبينة أهمية وعرضت مدرب محترف في اإلشراف التربوي الفعال موزة العتيب

التخطيط وأثره في الحياة وعن التخطيط االستراتيجي والخطوة األولى للحلم، وكيفية كتابة الهدف الذكي وفق 

 معايير معينة ليتم تحويله إلى مشروع ثم حقيقة. 

ورة سمر القحطاني تكلمت عن "املال أما املدير العام ملكتب أموالي للتخطيط املالي واالستشارات والتطوير الدكت

ادخار واستمرار" مبينة كيفية التخطيط املالي وتمكين املتدربات من وضع خططها املالية وتقديم األدوات العلمية 

وزيادة الوعي املعرفي والتعامل مع العجز املالي وخطورة عدم وجود خطة مالية لألسر التي تؤدي أحيانا إلى 

 اء. االنفصال وتشتت األبن

كما قدمت مدربة معتمدة من األكاديمية البريطانية لتطوير املوارد البشرية مستشارة معالي مديرة جامعة األميرة 

نورة للشؤون اإلعالمية هند الدهمش عن "االتصال عين التواصل" موضحة عن مفهوم االتصال ومراحله 

، كيف يمكن لإلنسان اكتساب عدة مهارات منها وأغراضه والعناصر املؤثرة في االتصال وموصفات االتصال الجيدة

االستماع والتحدث ومهارة االتصال غير اللفظي والحوار وبنك املشاعر واالتصال الدموي، مؤكدة أهمية التواصل 

فقط، ثم شاهد الجميع  %7في عملية االتصال بينما تصل الكلمات  %55غير اللفظي "لغة الجسد" الذي تصل منه 

بوصلة األهداف" و"روق وخطط"، يذكر أن ملتقى خطط احدى مبادرات مركز سلمان للشباب  فيلم عن "األداء

 ويهتم بتوجيه الشباب والشابات للتخطيط السليم ويحظى باهتمام كبير من قبلهم.
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 خالل لقائها بغرفة الرياض..

 «سرطان الثدي»رميا بنت بندر: إطالق محلة وطنية للتوعية ب 
اعلنت األميرة ريما بنت بندر بن سلطان الرئيس املؤسس لشركة "ألف خير" عن انتهاء االستعدادات إلطالق     

 عام. " وهي حملة وطنية للتوعية الصحية الشاملة بمرض سرطان الثدي تستمر ملدة ksa 10مبادرة "

وبينت األميرة ريما خالل لقاء عقدته بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض، بحضور عدد من سيدات االعمال 

واملهتمات، عن مشاركة العديد من الجهات الحكومية واملؤسسات الخاصة في هذه املبادرة، من أبرزها الشؤون 

لهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والرئاسة العامة االجتماعية، والصحة، وزارة التعليم ممثلة بجامعة نورة، ا

 لرعاية الشباب، واللجنة األوملبية العربية السعودية، والغرفة التجارية بالرياض، وصندوق التنمية البشرية. 

وأكدت أن املبادرة تهدف لحشد تجمع نسائي لتكوين النواة االولى للتوعية الصحية الشاملة بمرض سرطان الثدي 

دى كافة اطياف املجتمع في حملة تستمر ملدة عام، مشيرة إلى أن القائمين على الحملة يأملون تشكيل أكبر شريط ل

 بشري وردي للتوعية بموضوع سرطان الثدي. 

وأضافت األميرة ريما: "إن التوعية الصحية الشاملة بمرض سرطان الثدي تستوجب تضافر كافة الجهود الرسمية 

جاالت الصحية والتعليمية واإلعالمية"، الفتة إلى أن املبادرة هي إحدى املبادرات املتعددة التي واالجتماعية في امل

 اطلقتها شركة ألف خير كحملة وطنية للتوعية الصحية. 

وأشارت إلى أن شركة ألف خير مؤسسة اجتماعية تعمل في مجال توفير الفرص وتطوير املوارد البشرية، إضافة إلى 

 عدة مبادرات إنسانية وطنية في مجاالت التعليم والتدريب والصحة وريادة األعمال. إطالق وتنفيذ 

من جانبها، نوهت رئيس لجنة سيدات االعمال بغرفة الرياض نوف الراكان بهذه املبادرة الكريمة التي تؤكد على 

الوعي بأهمية مكافحة هذا  اهمية برامج املسؤولية االجتماعية، وتسخيرها في التصدي لقضايا وهموم املجتمع ونشر

 الداء.
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  دورة تدريبية لقيادي مستشفى امللك عبداهلل اجلامعي« بناء املهارات»

 

دورة تدريبية  عة األميرة نورة بنت عبدالرحمننظم مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي في جام    

( 28التي عقدت تحت اشراف املدرب الكندي بول هورلي، عدد) وشارك في الدورة«. بناء املهارات القيادية»بعنوان 

 من املديرين التنفيذين ومديري اإلدارات في املستشفى. 

تطوير املنظمة والتميز التشغيلي أن حضور وأوضح د. جمعة بن فرحان العنزي، نائب املدير العام التنفيذي ل

 للمشاركين 
ً
 قويا

ً
الدكتور أحمد أبو عباة املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا الجامعي شكلت دافعا

 لتحقيق أقص ى استفادة ممكنة وتحقيق أهداف التدريب. 

تطوير القيادات من خالل رؤية واضحة قيادة املستشفى تسعى منذ وقت مبكر إلى مبادرة بناء القدرات و  وقال إن

استقطاب وتطوير واملحافظة على القيادات »ليكون نموذجا يحتذى به وتفعيال ألهدافه االستراتيجية ومن ضمنها 

، من خالل العمل الدؤوب الذي تقوم به إدارة تطوير املنظمة والتميز التشغيلي في املستشفى «واملهنيين املتميزين

 رة التنفيذية للشؤون األكاديمية والتدريب. بالتعاون مع اإلدا

وتم خالل الدورة العمل على تقييم هذه الكفاءات من خالل أداة قياس تعرف القيادات بإمكانياتهم وأنفسهم 

وكذلك صفات من يديرون. وسوف يتم استكمال املرحلة الثانية من الدورة في شهر ديسمبر الجاري وتتبعها املرحلة 

ر بإذن هللا. وأشار العنزي إلى أنه ضمن مساعي إدارة تطوير املنظمة والتميز التشغيلي لجعل تدريب الثالثة في يناي

القيادات عملية مستمرة تتجه فيها القيادات في املستشفى إلى أهداف املنظمة بنفس السرعة ووحدة االتجاه، 

خطط التعاقب الوظيفي وبناء هناك برامج أخرى سيتم تنفيذها بغرض غرس ثقافة تنظيمية تعمل على تبني 

 ألحد القيم األساسية للمستشفى وهي التعلم واملشاركة.
ً
 الصف الثاني من القيادات تعزيزا
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 محاكاة لشوارع العاصمة للتدريب على السالمة

 نة التعليمية يف روضة جامعة نورةافتتاح املدي

 

افتتحت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل يوم امس املدينة التعليمية في روضة     

الجامعة بحضور وكيلة شؤون الطالبات الدكتورة نائلة الديحان ووكيلة التطوير والجودة دكتورة فاتن الزامل 

 اف على املدارس الدكتورة مرفت بابعير ومديرة الروضة هيفاء البليهد. ومديرة ادارة االشر 

وأثنت مديرة الجامعة على مستوى االتقان والجودة التي تتمتع بها الروضة بشكل عام واملدينة الترفيهية بشكل 

 خاص. 

ه وتشجعه على هذا وتؤمن إدارة اإلشراف على املدارس بأن املدن الترفيهية تنمي خيال الطفل وتوسع مدارك

االكتشاف واملغامرة من خالل الترفيه واملرح والتعلم، كما قامت الروضة بالعمل على تجهيز املدينة التعليمية داخل 

املبنى الذي يحقق التعلم والترفيه لألطفال إضافة الى تطوير املهارات واملواهب لديهم وتوظيفها بشكل يناسب 

مسح للبرامج التعليمية املقدمة لألطفال في مدينة الرياض أنه ال يوجد  املناهج التعليمية، حيث لوحظ بعد عمل

مشروع جدير بالذكر يقدم األنشطة التي تنمي مواهب ومهارات وقدرات األطفال ويتناسب مع عقلية الطفل ويراعي 

دينة تعليمية األمن والسالمة للطفل واملقاييس العاملية الواجب توافرها بأي مشروع، وتحقيقا لذلك تم انشاء م

 إسفلتية ومباني وأرصفة وإشارات مرور ضوئية تحاكي الواقع، وقد تمت تسمية الشوارع بأسماء 
ً
تشمل طرقا

الشوارع الحقيقية في مدينة الرياض ووضع مرافق مثل املستشفى وإسعاف ومركز شرطة ومركز تسوق ومحطة 

 يقه. اطفاء وغيرها من املرافق التي يمكن للطفل أن يصادفها في طر 
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م بنك الرياض لرعايته حفل ختريج جامعة 
ِّ
كر

ُ
حرم أمري منطقة الرياض ت

 األمرية نورة
آل سعود، بنك الرياض لرعايته حفل كّرمت حرم سمو أمير منطقة الرياض سمو األميرة نورة بنت محمد بن سعود 

قيم في 
ُ
تخريج طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن للعام الجامعي املنصرم، وذلك خالل االحتفال الذي أ

قاعة االحتفاالت باملدينة الجامعية، وبحضور مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل، وأعضاء الهيئتين 

 لدوره في  التدريسية واإلدارية
ً
في الجامعة، وجمع غفير ضم الخريجات وذويهن. ويأتي تكريم بنك الرياض تقديرا

عد 
ُ
تقديم الدعم والرعاية املتواصلة لحفل تخريج طالبات الجامعة، وذلك للسنة الرابعة على التوالي، والتي ت

 ،
ً
 لشراكة البنك الفاعلة مع املؤسسات األكاديمية في اململكة عموما

ً
وجامعة األميرة نورة بشكل خاص، امتدادا

 وجهوده املتميزة في تقديم الدعم الالزم لتحفيز مسيرة العلم والتعليم. 

وبهذه املناسبة قّدمت مديرة املصرفية النسائية لدى بنك الرياض عبير آل الشيخ التهنئة بالنيابة عن البنك، لكوكبة 

ء أمورهن، معربة عن اعتزاز بنك الرياض باملشاركة الطالبات الخريجات من مختلف التخصصات ولذويهن وأوليا

بهذه املناسبة املنسجمة مع تطلعاته نحو املرأة السعودية، وإيمانه بقدراتها على املساهمة الفاعلة في حركة النماء 

 وإعالء شأن العلم كمحّرك لتحقيق التنمية الشاملة املستدامة. 

لتي اتخذها البنك لتوسيع حضور املرأة في العمل املصرفي من خالل وأشارت آل الشيخ إلى أن املبادرات النوعية ا

من مجموع العاملين لديه، وتمكينها من التدّرج الوظيفي نحو أعلى املناصب التنفيذية، إلى  %23استحواذها على 

 للخريجات الجدد. 
ً
 جانب تصّدره لقائمة أكثر البنوك استقطابا

لة بجهازها ووّجهت مديرة املصرفية النسائية لدى 
ّ
بنك الرياض رسالة تهنئة وتقدير إلى جامعة األميرة نورة ممث

 على التزام البنك بشراكته مع الجامعة املمتدة 
ً
اإلداري واألكاديمي لتخريج فوج جديد من طالبات الجامعة، مؤكدة

تها لتشمل منذ عدة سنوات، والتي كانت وستبقى على رأس أولويات أجندته املوجهة لخدمة املجتمع، وامت
ّ
دت مظل

سلسلة من األنشطة الثقافية واالجتماعية وتقديم املنح الدراسية ودعم الدورات التدريبية وتشجيع املتميزات من 

 الطالبات. 
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 «اجتاهات»حرم أمري منطقة الرياض تفتتح معرض 
jazirah.com/2015/20151115/ln58.htm-http://www.al 
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 جبامعة األمرية نورة« اجتاهات»حرم أمري الرياض تفتتح معرض 
 azirah.com/2015/20151117/ln1.htmj-http://www.al 
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 ديسمرب 14جامعة نورة تواصل القبول للماجستري حىت 
ة نورة بنت عبدالرحمن فتح برامج الدراسات العليا ملرحلة املاجستير تعتزم عمادة الدراسات العليا بجامعة األمير 

هـ. وأوضحت الجامعة أن التقديم سيشمل كلية اآلداب 1438/1437للفصل الدراس ي األول للعام الجامعي 

بية )الدراسات اإلسالمية، التفسير وعلوم القرآن، العقيدة، السنة وعلومها: فقه السنة، علوم الحديث، اللغة العر 

وآدابها، األدب والبالغة، اللسانيات "اللغة والنحو"، النقد، اللسانيات الحاسوبية(، كما سيشمل كلية اإلدارة 

، التسويق، ريادة األعمال، املالية(. وأكدت أن مواعيد القبول التي بدأت يوم MSCواألعمال )العلوم في إدارة األعمال 

 14هـ املوافق 1437ربيع األول  3م ستستمر إلى يوم االثنين 2015نوفمبر  15هـ املوافق 1437صفر/ 3األحد 

( والبريد SMSم، وأنه سيتم التواصل مع املرشحات للمقابلة الشخصية عن طريق رسائل الجوال )2015ديسمبر 

  –اإللكتروني. 
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حرم أمري منطقة الرياض: سالمة التنشئة حتمي األطفال من االحنرافات 
 السلوكية

رعت حرم أمير منطقة الرياض سمو األميرة نورة بنت محمد بن سعود أمس ندوة بعنوان )تعزيز دور األسرة في 

رة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات حماية األبناء من العنف واإلرهاب( نظمتها جامعة األمي

العليا والبحث العلمي، بالشراكة مع هيئة حقوق اإِلنسان وبالتعاون مع برنامج األمان األسري ، بحضور صاحبة 

هيئة السمو امللكي األميرة عادلة بنت عبد هللا بن عبد العزيز وعدد من وكيالت الجامعة وعميدات الكليات وأعضاء 

 التدريس والطالبات وذلك في قاعة املؤتمرات باملدينة الجامعية. 

وهدفت الندوة التي تستمر ملدة يومين إلى إبراز دور الجامعة في نشر املعرفة واملساهمة مع الدولة في التصدي 

، مهنيين للعنف واإلرهاب، ونشر الوعي بحقوق الطفل بمشاركة عدد من صناع قرار وممثلون للوزارات املعنية

ممارسين، باحثون وأساتذة جامعات، ممثلين ملنظمات دولية حكومية وغير حكومية، ومؤسسات املجتمع املدني، 

جهات تمويل وتستهدف جميع شرائح املجتمع. وبدأت الندوة بتالوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقت معالي مديرة 

 بيوم الطفل الجامعة الدكتورة هدى العميل كلمة رحبت فيها بالحضو 
ً
ر، مؤكدة أن الجامعة ستحتفل سنويا

نوفمبر من كل عام لتسلط الضوء فيها على موضوعات مختلفة تركز على الطفل  20العالمي الذي يصادف 

واهتماماته وواجباته وحقوقه ، مفيدة بأن هذا العام تم اختيار موضوع ) الحماية من العنف واإلرهاب ودور األسرة 

ماية ( وذلك ألهمية تصدي املؤسسات العلمية لهذه القضية من خالل العمل املشترك والدراسات في تأمين هذه الح

التطبيقية واللقاءات العلمية ، وتهدف الندوة إلى نشر ثقافة حقوق الطفل بين أفراد املجتمع ودور األسرة في تأمين 

تحديا وطنيا وعامليا مع اتساع حجم بيئة داعمة وآمنة ألفرادها خاصة ان قضية العنف واإلرهاب باتت تشكل 

 اإلرهاب وتعدد أشكاله وتهديده ألمن واستقرار ورفاهية معظم شعوب العالم. 

وأفادت معاليها بأن األسرة تعّد هي الدرع الواقي والحصن املنيع في مواجهة االنحرافات الفكرية إال أنه في ظل 

سرة التربوي لصالح وسائل االعالم ووسائل التواصل االجتماعي؛ االنفتاح املعلوماتي وثوره االتصاالت تراجع دور األ 

مما جعل األطفال والشباب فريسة سهلة ملروجي الفكر املنحرف ووقودا لحروب يجهلون ماهيتها وأهدافها، لذا جاء 

 تنظيم هذه الندوة للمساهمة في مواجهة هذا الخطر بعمل مشترك يساهم فيه الباحثون واملهتمون والشباب من

طالبات الجامعة بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة وتصورات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ، مشيرة إلى أنه 

ستعرض خاللها مبادرات مقدمة من قبل طالبات الجامعة وسترشح فائزة حيث هدفت الجامعة مشاركة طالباتها 

لبعض وتنمية حس الشعور باملسؤولية تجاه كتشجيع منهن في تنمية املواهب واملهارات وتبادل الخبرات بين ا

 املجتمع والتوعية وزرع ثقافة الحوار وحب املناقشة. 

بعدها استشهدت سمو راعية الندوة األميرة نورة بنت محمد بن سعود في كلمة لها خالل الحفل بمواقف في التاريخ 

مؤكدة أن األسرة إذا لم تمتلك أو لم تطبق عن دور املرأة في تربية األبناء وتشكيل شخصية الطفل في عمره األول ، 

آليات التنشئة السليمة فقد تكون أحد األطراف املسؤولة عن االنحرافات السلوكية واالضطرابات النفسية 

واالجتماعية لألطفال، وبالتالي تسهم في تدهور شخصية الطفل مما قد يؤدي النجرافها إلى العدوانية أو الجريمة أو 

هور املجتمع والدولة كاملة ، موجهة شكرها لكافة الجهات املشاركة في أوراق العمل على تسخير حتى اإلرهاب وتد

سري 
ُ
وقِتهم وعلمهم في إثراء هذه الندوة ، راجية من هللا الوصول لتطبيقات فّعالة، وآليات تحّقق األمن األ

http://www.al-jazirah.com/2015/20151124/ln93.htm
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 من خط
َ
ر العنف وآثارِه املدمرة. عقبها ألقت واملجتمعي، فاألطفال هم شباب املستقبل ويستحقون األمان والحماية

الوكيلة املساعدة لرئيس هيئة حقوق اإِلنسان الدكتورة وفاء التويجري كلمة مبينة أن الندوة تهدف إلى تسليط 

الضوء على بنود اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها اململكة وكذلك التوعية بحقوق الطفل التي كفلها 

د من املحاور األخرى التي تغطي كافة الجوانب املتعلقة بقضايا حقوق الطفل في بالدنا، مع اإلسالم باإلضافة إلى عد

التركيز على دور املرأة واألسرة واملجتمع في تحقيق وتعزيز وحماية حقوق الطفل في اململكة ، مؤكدة ان موافقة 

املشتركة بأهمية دور املؤسسات العلمية جامعة األميرة نورة على مبادرة هيئة حقوق اإِلنسان لتنظيم هذه الفعالية 

في نشر وتكريس مسار عملية حقوق اإِلنسان، وتتطلع الهيئة إلى استمرار العمل املشترك مع كافة القطاعات املعنية 

ومؤسسات املجتمع املدني واملبادرات الوطنية الخاصة من أجل تطوير مستويات التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود 

عام بقضايا حقوق الطفل وتطوير املمارسات التربوية والثقافية التي تحيط بمجتمع الطفولة وإكساب لرفع الوعي ال

 للنظام األساس ي للمملكة، 
ً
كافة البرامج والتنظيمات املتعلقة باألسرة والطفل الصفة والسمة الحقوقية وفقا

ثقافة حقوق الطفل وبين عملية محاصرة قبول وكذلك التزاماتها الدولية إليماننا الكامل بالعالقة الوثيقة بين نشر 

 في مرحلة املراهقة والشباب. 
ً
 األفكار العنيفة واملتطرفة لدى هؤالء األطفال الحقا

بعد ذلك استعرضت املدير التنفيذي لبرنامج األمان األسري الوطني الدكتورة مها املنيف نبذة عن البرنامج ونشأته. 

احبة السمو امللكي األميرة عادلة بنت عبد هللا بن عبد العزيز قالت فيها : إّن ثم انطلقت الجلسة األولى بكلمة ص

حماية األطفال من العنف هي مسؤولية مشتركة بين جميِع مؤسسات املجتمع، واألسرة هي أولى املؤسسات املعنّية 

ه من املهم أْن تكون على وعّي بالدور املنوط به
ّ
ا ويشمل العمل بالقواعد بتأسيس قواعد هذه الحماية، لهذا فإن

، حيث إن وعي الوالدين يشكل توجَه شخصية األطفال في 
ً
السليمة في التربية كما في الكتاب والسنة وتطبيقها فعليا

أعوامه األولى قبل أن يأتي دور املدرسة كما أجمع عليه معظم علماء النفس فيمكن أن يصاَب بأمراٍض نفسيٍة ال 

ها في مرحلة يستطيع تخطّيها مع مروِر ال
ُ
زمن تؤثر على حياِته املستقبلية وينتج عنها انحرافات خطيرة يصعب تعديل

 الحقة. 

وشددت سموها على أهمية دور وسائل اإلعالم في الوقاية والحماية لألسرة لتحقيق نمو متوازن لشـخصية الطفـل، 

وتحديد دور كلٌّ منها حسب اختصاصه ملا وتكاتف جميـع مؤسسات املجتمع في السعي إلى التمكّين التوعوّي لألسرة، 

لها من قدرة في ذلك وال سيما قد أصبح التأثير اإلعالمي أكثر قوة مع انتشار وسائل التقنية الجديدة، وهي أداة 

خطيرة إذا لم يتم استغاللها بالطريقة الصحيحة. ثم شاهد الجميع فيلما وثائقيا من عمل طالبات كلية التصاميم 

 ه )اتفاقية حقوق الطفل ونظام حقوق الطفل املقر من مجلس الوزراء(. والفنون عنوان

بعدها انطلقت الجلسة الثانية بورقة بعنوان )تجارب الطفولة السيئة وتأثيرها بعيد املدى( قدمتها املدير التنفيذي 

عاملية استخدمت لبرنامج األمان األسري الوطني الدكتورة مها املنيف، مستعرضة فيها أن أداة منظمة الصحة ال

 فوق سن الثامنة عشرة وجمعت البيانات من مختلف املناطق اإلدارية الثالث  10.156عينة الدراسة على 
ً
فردا

 وأثبتت وجود عالقة طردية بين تجارب  39عشرة باململكة العربية السعودية وشملت 
ً
محافظة اختيرت عشوائيا

 ممارسته لسلوكيات خطرة ، الطفولة السيئة واألمراض الجسدية والنفسية املزم
ً
 وأيضا

ً
نة التي تصيبه مستقبال

حيث إن نسبة اإلصابة باألمراض الجسدية )كالسكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والسمنة املفرطة ( 

تجارب فأكثر هي ضعف نسبة اإلصابة لدى األشخاص الذين لم يتعرضوا ألية تجارب سيئة في  4ممن تعرضوا لـ 

أضعاف نظرائهم ،  4وتتضاعف النسبة في األمراض النفسية حيث تبلغ نسبة املصابين باالكتئاب والقلق الطفولة ، 

أما فيما يتعلق بممارسة السلوكيات الخطرة لدى هذه الفئة كاإلدمان هي ستة أضعاف ، على إثرها ناقشت الجلسة 

رهاب ( حيث ناقشت كل من : مستشارة الثالثة موضوع ) تعزيز دور املرأة في حماية املجتمع من العنف واإل 
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الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة األميرة نورة الدكتورة عزيزة املانع، وعضو مجلس الشورى أستاذ علم 

النفس املشارك بجامعة األميرة نورة الدكتورة لطيفة الشعالن، وعضو مجلس الشورى قاض ي بوزارة العدل 

ت الدكتورة املانع بعض التساؤالت املتعلقة بدور املرأة في حماية املجتمع، مثل الدكتور عيس ى الغيث ، حيث تناول

ما مدى أهمية ان تنغمس املرأة في البحث عن حلول للمشكالت األمنية في املجتمع وإنهاء العنف داخله؟ وهل ذلك 

ية املجتمع من العنف فعال في جعل املجتمع أكثر أمنا وسالما؟ هل يمكن للمرأة أن تكون شريكا فاعال في حما

واإلرهاب؟ كيف نطلب من املرأة أن تكون حامية للمجتمع من العنف، وهي نفسها تعاني من ذلك وتطالب املجتمع 

بحمايتها منه؟ كيف نعين املرأة على أن يكون لها دور فعال في حماية مجتمعها من العنف واإلرهاب؟، وبعض 

تفاع من جهود املرأة في حماية املجتمع من العنف ، فيما أبرزت الدكتورة املقترحات التي قد تكون ذات فائدة في االن

الشعالن عن املرتكزات التربوية للتنشئة األسرية التي تقود للعنف واإلرهاب مستعرضة نماذج واقعية ملجموعة من 

وأخيرا بّين الكتور  ،« داعش»أو « القاعدة»النساء من البيئة املحلية، تورطن في فكر وعمليات اإلرهاب ممثال في 

 الغيث عن دور املرأة ورعايتها ألسرتها من منطلق شرعي من خالل القرآن والسنة. 

وفي الختام قامت مديرة الجامعة بتكريم راعية الندوة األميرة نورة بنت محمد واألميرة عادلة بنت عبد هللا بن عبد 

التصاميم والفنون ، ثم تكريم املشاركات  العزيز بدروع تقدير عبارة عن منحوتات من عمل طالبات كلية

  40واملتحدثات ورئيسات الجلسات والرعاة. يذكر أنه يصاحب الندوة معرض يشارك فيه 
ً
جهة حكومية خصوصا

وجمعيات خيرية بإشراف أخصائيين يقدمون استشارات مجانية لألسر ويعرفون على الخدمات والبرامج الخاصة 

 عاما.  18ن بالطفل من عمر الوالدة وحتى س
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حرم أمري الرياض تثني على جهود إدارة تعليم املنطقة يف محاية األبناء 
 من العنف
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  )اجتاهات( جامعة األمرية نورة اإلبداعية

تحرص الجامعات واألكاديميات التخصصية عادة على تقديم األنموذج املثالي في املجال الذي ترعاه وتشرف عليه، 

 ما ي
ً
 ما توجه سهام التقصير في هذا الدور إلى الجامعات املحلية بمختلف تخصصاتها وقليال

ً
تحقق ذلك، وكثيرا

بانفصالها عن سوق العمل، واالنكفاء والعيش في األكاديميات والكليات كأبراج عاجية منقطعة عن الواقع املعاش 

وأثرها أقل فاعلية. ولكن األمر اختلف في وعن الساحة املعنية بهذه املجاالت التي ترعاها؛ وهو ما جعل تأثيرها 

نشئت كلية 
ُ
 في املجال الفني، ابتداء من تسمية األشياء بمسمياتها الحقيقية؛ فأ

ً
جامعة األميرة نورة، وخصوصا

مستقلة باسم التصاميم والفنون بأقسام تخصصية في )التصوير التشكيلي والطباعة، تصميم األزياء، الجرافيك 

التصميم الداخلي واالبتكارات وتصميم املنتجات(، واستقطبت الخبرات املحلية األكاديمية  والوسائط الرقمية،

لن عضوات هيئة تدريس مؤسسات في هذه الكلية الفتية، 
ّ
والفنية عالية املستوى العلمي والفني، وتم تأهيلهن ليشك

عية، والعلمي بأفق متسع، جاء معرض ووضعت مناهجها ومقرراتها بعناية. وكنتيجة طبيعية لهذا العمل املنهجي بواق

)اتجاهات( الذي ضم مشاريع تخرُّج أربعة أقسام في كلية التصاميم والفنون، هدفت الكلية من خالله لتأكيد 

تحقيق أهداف وخطط الجامعة االستراتيجية في دعم الطالبات الخريجات لالنخراط في سوق العمل، ودعم الفتاة 

 للفتاة السعودية، سواء قائدة وأكاديمية في الجامعة أو طالبة مبدعة، السعودية؛ فخرج املعرض نموذج
ً
 مشرقا

ً
ا

جمعت خالصة إبداع العمل املنهجي والعلمي من أستاذات حرصن على تطوير أدواتهن، ومواكبة الواقع برؤية عاملية 

لبة في مشروعها غير منفصلة عن جذور الثقافة املحلية؛ فقامت أقسام املعارض على مشاريع، وتقدم كل طا

الخاص رؤيتها وفق ما تعلمته وما صقلت به موهبتها وتقدمه بش يء من االحترافية والتسويق له بشكل جاذب من 

 
ً
 كبيرا

ً
 لصور معروضاته وفعاليته املصاحبة، وتفاعال

ً
؛ إذ شهد املعرض نقال

ً
خالل الوسائط املتعددة إلكترونيا

ق لهم وملنجزهم. وقد أشارت املدير التنفيذي للمعرض عضو هيئة بالوسائط املتنوعة التي تخدم الشباب، وتسو 

أهمية إتاحة الفرصة للطالبات الخريجات، وفرصة لقائهن باملستثمرين »التدريس بالكلية د. فوزية املطيري إلى 

للتعرف على منجزاتهن، وإمكانية فتح آفاق للتعاون املثمر إليجاد فرص حقيقية للخريجات بالسوق السعودي؛ 

، وجاهزة لسوق العمل بأقص ى درجة ممكنة، مع االهمام 
ً
 ومهنيا

ً
لنقدم للمجتمع خريجة معتمدة على نفسها فنيا

والجميل في املعرض االعتماد على إبداعات الطالبات «. بإبراز شخصية الطالبة الواثقة بذاتها واملعتزة بدينها وتراثها

 إلى
ً
معروضات المست حاجة سوق العمل، مثل إعادة تصاميم  بشكل كلي حتى في تصميم الكتيب واملعرض وصوال

شعارات كثير من الشركات املحلية، وإعادة تصميم للمساجد واملباني وفق فنون العمارة اإلسالمية والعمارة 

 إلى األزياء والفن الرقمي، واألعمال التشكيلية والفكرية التي تؤسس لجيل تشكيلي قادم واٍع بما 
ً
الخضراء، وصوال

 ، ومتكئ على ُبعد ثقافي وأساس علمي. يقدم

 شكلت معرض اتجاهات؛ فكان واجهة مشرقة للفتاة السعودية ولألكاديميات السعوديات 
ً
 إبداعيا

ً
ستون مشروعا

وللفن التشكيلي النسائي القادم بوعي ومنهجية، وقطفة أولى لثمار سنوات من العمل بصدق وحب ووعي في هذه 

 الكلية الرمز. 
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م 
ّ
  «اجتاهات»لدعمه معرض « بنك الرياض»حرم أمري الرياض تكر

 

 كّرمت حرم سمو أمير الرياض صاحبة السمو األميرة نورة بن محمد بن سعود آل سعود، بنك الرياض، تقديًرا لدور 

البنك الفاعل في دعم األنشطة اإلبداعية لطالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ورعايته ملعرض 

 الخاص بمشروعات التخّرج ألقسام كلية التصاميم والفنون بالجامعة الذي احتضنته الجامعة مؤخًرا. « اتجاهات»

قسام تندرج تحت مظلة الفن والتصميم ويهدف املعرض الذي يعد األول من نوعه ملشروعات التخرج ألربعة أ

موزعة بين التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي وتصميم األزياء والنسيج والتصوير والطباعة، إلى دعم 

الطالبات الخريجات لالنخراط في سوق العمل، من خالل ما يتيحه من فرصة لتعريف مجتمع األعمال في اململكة 

مشروًعا للتخّرج  60ت، والكشف عن النتاجات اإلبداعية للخريجات التي عكسها بمخرجات الجامعة في هذه املجاال 

 عرضته الخريجات خالل املعرض. 

مها الدرع التكريمية من قبل سمو 
ّ
واعتبرت مديرة املصرفية النسائية لدى بنك الرياض عبير آل الشيخ عقب تسل

هذه املناسبة تعد امتداًدا للشراكة اإلستراتيجية راعية الحفل خالل حفل افتتاح املعرض، أن مساهمة البنك في 

التي تجمعه بجامعة األميرة نورة، وتندرج ضمن سلسلة برامج الرعاية التي يحرص بنك الرياض على توجيهها لصالح 

ا من حرصه على دعم املرأة السعودية وتحفيز حضورها وتشجيع دورها في 
ً
مشروعات وأنشطة الجامعة، انطالق

 املجتمع. 

دت آل الشيخ على الدور التنموي الحيوي الذي تضطلع به جامعة األميرة نورة واملؤسسات األكاديمية في وأ
َّ
ك

اململكة، لتنشئة أجيال من الكوادر النسائية ذات الكفاءات األكاديمية والعملية املميزة، والقادرات على تقديم 

داث التغيير اإليجابي املنشود في املجتمع، واملساهمة في نماذج مشّرفة للمرأة السعودية القادرة على املساهمة في أح

الحراك التنموي على مختلف األصعدة، األمر الذي ينسجم مع أهداف اإلستراتيجية التي يتبناها البنك لخدمة 

 املجتمع. 

فتة إلى أن بنك وأشادت آل الشيخ باألفكار القّيمة والحلول اإلبداعية املميزة التي عّبرت عنها مشروعات الطالبات، ال 

الرياض حريص على مواصلة دوره الريادي في دعم املرأة السعودية واستقطابها لبيئات العمل ومساندة تطلعاتها في 

 بناء مستقبلها املنهي الواعد. 
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 بالصور.. إبداع السعوديات مبعرض )القهوة والشيكوالتة( 
احتضن املعرض الدولي للقهوة والشوكوالته في دورته الثانية واملقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات واملعارض 

ة وتقديم إبداع سعوديات وفنانات بأجواء مشوقة جذبت آالف الزوار بأفكارهن ومشاريعهن في فن إعداد القهو 

الشوكوالته والرسم. وشاركت الباريستا " معدة القهوة بشكل احترافي " سارة العلي الحاصلة على ماجستير أدب 

فرنس ي من جامعة ألبرتا في كندا وفازت باملركز الثالث على مستوى الشرق األوسط لتحضير القهوة التركية 

م ومؤهلة للمشاركة في  2014عة من النحاس "، في دبي باستخدام الركوة " أداة إلعداد القهوة على الرمل مصنو 

م بدبي، حيث برعت في تحضير القهوة على الرمل  2016بطولة العالم ضمن معرض قولف فود املقام في فبراير 

أمام زوار املعرض، مقدمة شرحا عن طريقة إعداد القهوة التركية بحسب ما يفضله الشخص من املرارة أو 

، ومجيبة على استفسارات الزوار وطريقة شراء البن حسب تاريخ التحميص. وأوضحت العلي الحموضة أو الحالوة

ملراسلة " واس " أنها مهتمة بفنون القهوة باختالف أنواعها ودائما تطرح تساؤالت ألصحاب املقاهي حتى اكتشفت أن 

ويتبع املزارعين فيها أفضل أساليب  أفضل أنواع القهوة هي "املختصة" واألغلى سعرا بالعالم ألنها ذات جودة عالية

الزراعة والسقي والشحن والحفظ والتحميص واإلعداد ومنفردة املصدر من مصانع معروفة ببلدان حزام القهوة 

بمحاذاة خط االستواء املمتد من دولة اندونيسيا مرورا باليمن وأثيوبيا إلى أمريكا الجنوبية. وقالت العلي : إن فترة 

استفادت بأخذ دورات معتمدة من الجمعية األوربية لتهيئة الباريستا وهي أول سعودية تحصل على  دراستها بالخارج

الشهادة وتشارك في مناشط على مستوى الشرق األوسط للقهوة، مضيفة أن أفضل طريقة إلعداد القهوة التركية 

إضافة النكهات األخرى كالشوكوالته مل من املاء الفاتر على حرارة متوسطة ثم يمكن  10جرام من القهوة لكل  1هي 

أو البندق والعسل أو الدبس وغيرها حسب الرغبة. كما تفننت الرّسامة إيمان سّراج خريجة جامعة األميرة نورة 

بنت عبدالرحمن بمشاركتها للمرة الثانية في املعرض بتقديم لوح فنية باستخدام القهوة باختالف درجة اللون البني، 

القهوة هي مهنة ممتعة وحرفة اقتصادية وتكاد تكون موادها متوفرة في كل منزل وال تحتاج إال مبينة أن الرسم ب

لوحة بمقاسات مختلفة الحجم وتطمح  20لكوب قهوة وريشة الرسام، وقد أنجزت خالل السنتين أكثر من 

 ، مؤكدة أن اإلبداع ال بمشاركتها في معارض محلية وعاملية، وأنها بدأت مهنة الرسم بالقهوة منذ املتوسطة تقر 
ً
يبا

  –يعرف حدود حتى في أبسط األشياء التي نراها ونستخدمها في حياتنا بشكل يومي ومن بينها القهوة والشوكوالته. 
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 للتوعية بالمرضاألميرة ريما بنت بندر بن سلطان: نهدف لحشد تجمع نسائي ليكون النواة األولى 

 ملواجهة سرطان الثدي يف جامعة نورة ksa10إطالق محلة 
ربيع  1وهي حملة وطنية للتوعية الصحية الشاملة بمرض سرطان الثدي في  10ksaتطلق مبادرة )ألف خير( حملة 

آالف سيدة،  10مبر عبر تجمع نسائي في جامعة األميرة نورة، يستهدف مشاركة ديس 12األول القادم املوافق 

 وتستمر الحملة ملدة عام. 

وتشارك العديد من الجهات الحكومية واملؤسسات الخاصة في هذه املبادرة من أبرزها )الشئون االجتماعية، 

لتراث الوطني، والرئاسة العامة لرعاية والصحة، وزارة التعليم ممثلة بجامعة نورة، الهيئة العامة للسياحة وا

 الشباب، واللجنة األوملبية العربية السعودية ، الغرفة التجارية بالرياض، وصندوق التنمية البشرية. 

الحملة الوطنية لتوعية الصحية »كما انضمت مؤسسة الوليد لإلنسانية كشريك عالمي ملجموعة شركاء ورعاة 

الوعي الصحي وتعزيز املفهوم الشمولي للصحة وممارسات الرعاية الصحية  ، وذلك لزيادة«KSA 10»الشاملة 

 «. الوقائية

األميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أن املبادرة تهدف لحشد تجمع نسائي « ألف خير»وأكدت الرئيس املؤسس لشركة 

ملجتمع، في حملة تستمر لتكوين النواة االولى للتوعية الصحية الشاملة بمرض سرطان الثدي لدى كافة اطياف ا

 ملدة عام. 

 «. أن القائمين على الحملة يأملون تشكيل أكبر شريط بشري وردي للتوعية بمرض سرطان الثدي»مشيرة إلى 

وقالت إن التوعية الصحية الشاملة بمرض سرطان الثدي تستوجب تضافر كافة الجهود الرسمية واالجتماعية في 

عالمية ، الفتة إلى أن املبادرة هي إحدى املبادرات املتعددة التي اطلقتها ألف خير املجاالت الصحية والتعليمية واإل 

 كحملة وطنية للتوعية الصحية. 

وأشارت األميرة ريما بنت بندر إلى أن شركة ألف خير تعمل في مجال توفير الفرص وتطوير املوارد البشرية، إضافة 

ي مجاالت التعليم والتدريب والصحة وريادة األعمال من منطلق إلى إطالق وتنفيذ عدة مبادرات إنسانية وطنية ف

 املسؤولية االجتماعية. 

وعبرت عن شكرها وتقديرها للجهات الحكومية والخاصة التي تدعم هذه املبادرة، والتي سيكون معظم الريع 

 املتحصل منها لصالح جمعية زهرة لسرطان الثدي. 

صة املشاركة في التجمع الكثير من العروض واألنشطة التوعوية بشأن وينتظر أن تقدم الجهات الحكومية والخا

مرض سرطان الثدي من خالل اجنحة في املعرض املصاحب إلطالق املبادرة، وتقديم مجموعة من الهدايا التذكارية، 

وعات كما سيشارك مجموعة من فتيات دار التربية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية و عدد من النساء املتط

 ( آالف امرأة. 10بالشريط الوردي البشري و الذي من املستهدف أن يضم )

يذكر أن اإلحصاءات الصحية الرسمية في اململكة تشير إلى أن سرطان الثدي هو السرطان األول من حيث اإلصابة 

صابة بسرطان ألف من النساء، ونسبة اإل  100لكل  25لبقية أنواع السرطانات، بمعدل  % 29عند النساء بنسبة 

 م. 2030الثدي في تزايد مستمر في كافة دول العالم ومتوقعا بوصول النسبة لثالثة أضعاف بحلول عام 

http://www.al-jazirah.com/2015/20151130/ln93.htm
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في الدول  % 20من الحاالت املصابة بسرطان الثدي في اململكة يتم اكتشافها في مراحل متأخرة، مقارنة بـ  % 60و

في الدول املتقدمة بسبب اتباع الكشف  1990منذ عام املتقدمة، وقد حدث انخفاض في الوفيات املرتبطة به 

 املبكر، وتطوير العالج. 
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د.الشعالن: خصوصية املرأة يف اجملتمع السعودي سبب للجوء إىل 
 يةالتنظيمات اإلرهاب

تعزيز دور األسرة »على هامش ندوة حقوق الطفل األولى التي أقيمت في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بعنوان 

، تحدثت عضو مجلس الشورى و أستاذ علم النفس املشارك بجامعة نورة «في حماية األبناء من العنف واإلرهاب

رأة في املجتمع السعودي إلى التنظيمات اإلرهابية وعن الدكتورة لطيفة الشعالن عن األسباب املؤدية للجوء امل

األدوار الرئيسية للنساء في األعمال اإلرهابية. وأكدت الشعالن على أن هناك العديد من األسباب التي تجعل 

التنظيمات اإلرهابية تلجأ وتستغل العنصر النسائي بشكل غير مباشر و منها: خصوصية املرأة في املجتمع السعودي 

لتي تؤدي إلى الحساسية في التعامل معها مما يوفر لها سهولة التخفي والحركة ، واتساع أنشطة التنظيمات ا

 إلى زيادة التضييق 
ً
اإلرهابية ما بين دعم لوجستي وإعالم جديد وهي أنشطة يمكن للمرأة املساهمة فيها، إضافة

 األمني على العناصر اإلرهابية من الرجال. 

الن على األدوار الرئيسية التي يمكن للنساء القيام بها في األعمال اإلرهابية و التي تتبلور في إيواء هذا و أشارت الشع

العناصر املطلوبة لألمن، إخفاء األسلحة، جمع التبرعات و تقديم الدعم املالي لتلك التنظيمات و نقل الرسائل بين 

و اإلقامة معهم بشكل غير شرعي، و القيام بالنشاط العناصر اإلرهابية، مرافقتهم في تنقالتهم للتستر عليهم 

امرأة سعودية متورطات  17اإلعالمي املتطرف على شبكة اإلنترنت. كما أن نتائج الدراسة التحليلية التي أجريت على 

 
ً
و  في اإلرهاب أوضحت أن أبرز األسباب املؤدية إلى االنضمام لتنظيمات اإلرهابية هي النشأة في بيئة متشددة فكريا

، و عدم استقرار الحالة الزوجية و تعدد مرات الطالق و %100القرابة أو الزواج من عناصر إرهابية كانت بنسبة 

، أما بالنسبة لإلقامة أو املبيت و التنقل والسفر مع غير ذي محرم لدواعي تنظيمه جاء %35الزواج كانت بنسبة 

 . %47بنسبة 

وديات اللواتي انضممن إلى اإلرهاب حسب السجالت الرسمية و استعرضت الشعالن عدد من النساء السع

جميعهن نماذج واقعية من البيئة « هيلة القصير، أروى بغدادي، وفاء اليحيا، وفاء الشهري، مي الطلق»السعودية 

 محكومات في السجون بالداخل
ً
، أو املحلية املمثالت في )القاعدة ، داعش(و هذه النماذج النسائية إما يقضين حاليا

تمكن من التسلل برفقة مهربين إلى مناطق الصراع في بعض الدول املجاورة، أو مازلن في تلك املناطق مساهمات 

 في الدعم. 
ً
 وتعبويا

ً
 لوجستيا

من جانبها أكدت مستشارة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة عزيزة 

همية إنشاء مركز لدراسات الحماية الوقائية من التطرف و اإلرهاب وتحقيق الحماية املانع على ضرورة وأ

 االستباقية للمراهقين. 

http://www.al-jazirah.com/2015/20151130/ln19.htm
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مه مركز الملك سلمان للشباب  ينظ ِّ

 خنبة من املتحدثات يف جامعة األمرية نورة جيمع 4ملتقى خطط 
( والذي يستضيف 4يعقد مركز امللك سلمان للشباب اليوم في مركز املؤتمرات بجامعة األميرة نورة ملتقى )خطط 

فيه نخبة من الخبراء واملختصين للحديث حول التخطيط وصناعة النجاح ويهدف إلى تسليط الضوء على أبرز 

ي رسم مستقبل أفضل للشباب والشابات من خالل نشر الوعي وزيارة املعرفة وإكسابهم مهارة املهارات التي تسهم ف

( الذي سُيقام هذا العام في جامعة نورة سيتم التطرق إلى أبرز املفاهيم 4التخطيط اإليجابي وفي ملتقى )خطط 

 املتعلقة بالتخطيط من خالل خمسة محطات رئيسية: 

صناعة الواقع وتقدمها الدكتورة هدى الحمود، حيث ستتطرق إلى كيفية صناعة  املحطة األولى تحت اسم الحلم

 الحلم والعقبات التي تواجه أي شخص والضغوط املصاحبة وأدوات صناعة الحلم وكيفية تحقيقه. 

 واملحطة الثانية تحت اسم التخطيط: 

ص ي وستتحدث عن التخطيط وأثره مشروع الحياة تقدمها األستاذة موزة العتيبي وهي مختصة في التخطيط الشخ

 في الحياة وعن التخطيط اإلستراتيجي والخطوة األولى للحلم. 

املال ادخار واستمرار وتقدمها الدكتورة سمر القحطاني مختصة في  -وفي املحطة الثالثة والتي تحمل اسم:

ها املالية وتقديم األدوات التخطيط املالي وستتطرق إلى كيفية التخطيط املالي وتمكين املتدربات من وضع خطط

 العلمية وزيادة الوعي املعرفي والتعامل مع العجز املالي. 

وفي املحطة الرابعة تحت اسم: االتصال عين التواصل وتقدمها األستاذة هند الدهمش مختصة في اإلعالم 

رة في االتص ِ
ّ
ال ومواصفات واالتصال، حيث ستتحدث عن مفهوم االتصال ومراحله وأغراضه والعناصر املؤث

 االتصال الجيدة. 

 وفي املحطة الخامسة: قياس األداء بوصلة األهداف. 

الجدير بالذكر أن ملتقى خطط إحدى مبادرات مركز سلمان للشباب ويهتم بتوجيه الشباب والشابات للتخطيط 

 السليم ويحظى باهتمام كبير من قبلهم. 

 يرجى زيارة الرابط: ( موجه للنساء وللتسجيل في امللتقى 4وملتقى خطط )

http://www.ksyc.org.sa/vol/register / 
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 املرأة.. وغياب التخصص!
ع أن يتم تدشين قسم خاص بدراسات املرأة في جامعة مثل ج

ّ
امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، كونها كنت أتوق

تركز على مسيرة املرأة ودعمها وتحصينها بالقوة العلمية، وألنها ظهرت بثوب جديد من بين الجامعات األخرى ال من 

ناحية الشكل واملبني فقط مع أنني لم أدخله لكن مثلي مثل اآلخرين الذين يستمتعون بجمال مبنى الجامعة من 

 من ناحية املضمون.  الخارج، وكذلك

قسم دراسات املرأة بدأ في الستينيات امليالدية في الجامعات الغربية وقام بتأسيسه مجموعات تهدف إلى رفع الوعي 

 من فروع العلوم االجتماعية، 
ً
بما يخص املرأة وبعض املهتمين في القضايا النسوية، وهو قسم متخصص يعتبر فرعا

على التحليل النقدي واملوضوعي لقضايا املرأة وتقديم الحلول لكافة املشكالت  وهذا القسم يمنح الطالب القدرة

 التي تعترضها بلغة أكاديمية، ولهذا القسم فروع وتخصصات كثيرة فيما يخص املرأة. 

إن وجود تخصص خاص باملرأة هو نوع من الترف، وقد ينظر له البعض اآلخر بأنه نوع من  -بعضهم -قد يقول 

 يحتاج إلى دراسة، هناك آراء كثيرة قد أتفق معها أو أختلف، إال أن البحث في التمييز ضد 
ً
 مختلفا

ً
املرأة بجعلها كائنا

هذا التخصص والنظر إلى أعماقه اإلنسانية واملهارات التي يكتسبها من يتخّرج من هذا التخصص كلها مغرية ألن 

ألهمية بعض الدول العربية مثل الكويت واألردن تجعلني أطالب بإيجاد هذا التخصص محلًيا، وقد أدركت هذه ا

ولديهم بالفعل هذا القسم داخل جامعاتهم، وهنا أشير إلى أن طالبات سعوديات قد تخصصن في هذا القسم، 

ل من أهمية هذا التخصص لم يهتم بهّن، بل ُحرمن من االبتعاث ألن عقل 
ّ
ولألسف كون العقل الذكوري الذي يقل

مدرك ألهمية هذا التخصص، وأنا هنا ال أشير بكالم عام، بل أخصص وأذكر من هؤالء الفتيات التعليم العالي غير 

النور ابنة زميلنا الدكتور صالح الشادي، وهي أول طالبة سعودية تتخصص في علم املرأة وحصلت على شهادة 

اتخاذ القرار، وأثر الزواج  املاجستير من الجامعة األردنية وكانت رسالتها حول ظروف تمكين املرأة السعودية من

ومستوى التعليم للزوجين على نوعية القرار وقيمته. وخرجت دراسة النور بعدة توصيات كان أهمها ضرورة عقد 

ق بالتفاهم والتشاور بين األزواج 
ّ
ا في توسيع أفقهم فيما يتعل

ً
دورات توعوية للمقبلين على الزواج واملتزوجين حديث

سرة، وضرورة إدراك كال الزوجان أهمية تبادل اآلراء في كافة القضايا األسرية، حيث يكون في األمور املتعلقة باأل 

ز مصلحة األسرة هو املحدد الفاصل في اتخاذ أي من القرارات األسرية.. وعدد كبير  اختيار البديل األفضل بما يعّزِ

حتفاء بها وبغيرها من الدارسات في هذا من التوصيات في دراسة ثرية كنت أتمنى أن يستفيد منها الوطن وأن يتم اال 

التخصص، إال أن قلة الوعي بأهمية الندرة والتخصصات املثرية للمجتمع خصوًصا في مجتمع تفتقد املرأة فيه كثير 

من بعض من يسمين أنفسهن بالناشطات يتصدرن « طشاش»من الحقوق وتحتاج إلى الدعم العلمي وليس 

مجتمعنا بحاجة إلى النور ومثيالتها لتأسيس قسم املرأة في جامعاتنا وإلثراء حركة الفضائيات بال علم وال دراسة، 

نهضة املرأة في املجتمع، وليكّن نواة ملجلس أعلى أو وزارة خاصة بشؤون املرأة تعتمد في أرضيتها على العلم والتوازن 

 الذي نحتاجه كمجتمع وتحتاجه املرأة! 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2015/20151202/ar5.htm
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 م  2015 سمبردي 4 -هـ  7143 صفر  22 الجمعة

م ملتقى خطط الرابع بالتعاون مع جامعة 
ِّ
مركز امللك سلمان للشباب ينظ

 األمرية نورة
jazirah.com/2015/20151204/ln101.htm-http://www.al 

 

 

 

 

 م  2015 ديسمبر 8 -هـ  7143 صفر  26 الثالثاء

 الثدي_جامعة األمرية نورة تدخل موسوعة جينس بـ #سرطان
تشارك جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر مع مبادرة "ألف خير" 

االف امرأة سعودية للدخول في موسوعة جينس العاملية ،  10النسائي املكون من في تشكيل شعار الشريط الوردي 

ربيع األول ضمن فعاليات التوعية بسرطان الثدي ، وذلك في املركز الرياض ي الترفيهي للطالبات في  1يوم السبت 

التي تشارك  KSA 10مقر الجامعة من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الحادية عشر مساء . وتهدف الحملة 

فيها وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة الشؤون االجتماعية باإلضافة الى العديد من الجمعيات والجهات التوعوية 

إلى خفض نسبة اإلصابة بسرطان الثدي في اململكة ، وزيادة الوعي الصحي لدى املجتمع من خالل الفعاليات 

لوقاية منه ،أهمية الكشف املبكر عن سرطان الثدي، ودور ذلك املصاحبة باستعراض مسببات السرطان وسبل ا

في الشفاء التام من املرض ، كما ستسلط الفعاليات الضوء على سيدات مواطنات وصلن لبر األمان بعد إصابتهن 

بسرطان الثدي، حيث سيروين تجاربهن الشخصية ومراحل املرض والشفاء لتوعية وكسر حاجز الخوف منه. كما 

لفعاليات أركان توعوية وتثقيفية منها : ركن الفحص الذاتي وركن االستشارات الطبية وتوزيع النشرات يتخلل ا

التوعوية وقياس الوزن والضغط والسكري ، ومن ترغب باملشاركة بالفعالية زيارة الرابط التالي: 

https://t.co/moKNyHrUnG . -  

 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2015/20151204/ln101.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151204/ln101.htm
http://www.al-jazirahonline.com/news/2015/20151208/68792
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 م  2015 ديسمبر 8 -هـ  7143 صفر  26 الثالثاء

 تصميم أكرب نسخة من دليل فطن مبدارس جامعة نورة
شهدت مديرة مكتب التعليم بشمال الرياض، بحضور مساعدة مديرة املكتب هدى الشريف، تصميم أكبر نسخة 

مصممة ومنفذة الدليل رائدة النشاط بمدارس  للدليل العلمي لفطن خالل افتتاحها معرض فطن، وأوضحت

الجامعة نوف بنت عبدالعزيز الحسين، أنها انفردت بهذا العمل في هذا املعرض، مقارنة ببقية األعمال املعروضة، 

م، وقدم املجسم كهدية ملكتب 3.30م، وبارتفاع 1.65صفحة ومساحة قاعدته  53مبينة أن الدليل يتكون من 

 تعليم الشمال. 

املقابل، أبدى عدد من املسئوالت في املكتب ملصممة الدليل إعجابهم بعملها املميز، من جانبها أوضحت قائدة في 

املدارس فاطمة الخليفة أن مجمع مدارس جامعة األميرة نورة شهد العديد من املشاركات الفاعلة في يوم التدشين، 

قة للبرنامج مي الزنيدي، مشيرة إلى أن املدارس تقوم كانت من تقديم امليسرة لبرنامج فطن صالحة عسيري، واملنس

بعمل العديد من األنشطة من بداية العام الدراس ي، وجميعها تصب في مصلحة الطالبات، بهدف توعيتهم تجاه 

الكثير من القضايا التي تدور بالساحة وباألخص التيارات الفكرية الضالة والجماعات املجرمة وخطرها على 

 تمع والدولة. اإلنسان واملج
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 م  2015 ديسمبر 9 -هـ  7143 صفر  27 األربعاء

 آالف امرأة للتوعية بسرطان الثدي 10جامعة نورة تشكل شريطا من 
« ألف خير»املجتمع والتعليم املستمر مع مبادرة تشارك جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة خدمة 

آالف امرأة سعودية للدخول في موسوعة جينس العاملية،  10في تشكيل شعار الشريط الوردي النسائي املكون من 

ربيع األول ضمن فعاليات التوعية بسرطان الثدي، وذلك في املركز الرياض ي الترفيهي للطالبات في مقر 1يوم السبت 

التي تشارك فيها  KSA 10من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء، وتهدف الحملة الجامعة 

وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة الشؤون االجتماعية باإلضافة الى العديد من الجمعيات والجهات التوعوية إلى 

أركان توعوية وتثقيفية منها: ركن الفحص خفض نسبة اإلصابة بسرطان الثدي في اململكة كما يتخلل الفعاليات 

الذاتي وركن االستشارات الطبية وتوزيع النشرات التوعوية وقياس الوزن والضغط والسكري، ومن ترغب 

 .https://t.co/moKNyHrUnGباملشاركة بالفعالية زيارة الرابط التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2015/20151209/fe28.htm
https://t.co/moKNyHrUnG
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 م  2015 ديسمبر 9 -هـ  7143 صفر  27 ربعاءاأل

 جائزة متيز جديدة جلامعة األمرية نورة
م 2015حصلت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن على امليدالية البرونزية لجائزة وارتون للتميز في التعليم العالي 

، خالل لقاء التميز في مشروع الشراكة التعليمي مع جامعة دبلن سيتي في ايرلندا. وتميز مشروع الشراكة من بين 

مشروع مشارك في املنافسة على الجائزة خالل الحفل في مركز وارتون للتعليم في جامعة بنسلفانيا في أمريكا  500

تون من الجوائز العاملية التي تعنى بأساليب التعليم املبتكرة م. وتعد جائزة وار 2015ديسمبر  9-7خالل الفترة من 

لتصنيف الجامعات ومركز وارتون  QSالتي تعزز التعلم والتوظيف، وقد تم تطويرها من خالل الشراكة بين منظمة 

يتي إدارة في جامعة بنسلفانيا وذلك لتعزيز املشاريع االبتكارية في التعليم العالي. ويتضمن مشروع الشراكة بين كل

األعمال في كل من جامعة األميرة نورة وجامعة دبلن سيتي ثالثة برامج أكاديمية في آيرلندا: برنامج بكالوريوس تقنيات 

التسويق واالبتكار، برنامج بكالوريوس التمويل الدولي، برنامج ماجستير العلوم في إدارة األعمال. وأوضحت عميدة 

األميرة نورة الدكتورة وفاء املبيريك أن مشروع الشراكة استحق امليدالية البرونزية كلية اإلدارة واألعمال في جامعة 

لقاء املميزات التي يتمتع بها واألهداف التي يسعى إلى تحقيقها، حيث توفر الشراكة مجموعة من البرامج األكاديمية 

نجليزية، وقد تم اختيارها بعناية بحيث املتميزة ذات الجودة العالية في مجال إدارة األعمال والتي تقدم باللغة اال 

توفر مخرجات تتمتع بمجموعة من املهارات العلمية والشخصية والتي تفي باحتياجات سوق العمل القائمة حاليا 

مستقبال أخذا في االعتبار التطورات املستمرة التي يشهدها السوق محليا ودوليا وبالتالي فإن هذه البرامج ستسهم 

تعزيز ودعم التوظيف وبناء مهارات العمل الحر في اململكة، كما أن تنفيذ هذه البرامج في البيئة بشكل مباشر في 

السعودية يتم بنفس املعايير التي يتم فيها تطبيق البرامج في ايرلندا، فضال عن أن نمط الشراكة بين الجامعتين يعد 

وقة ألنها قائمة على تقديم البرامج بالكامل من قبل من الشراكات املتميزة في التعليم العالي في اململكة وغير مسب

  –الجامعة األم التي يترتب عليها انتقال ملكية البرامج لجامعة األميرة نورة. 
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 م  2015 ديسمبر 11 -هـ  7143 صفر  29 الجمعة 

 ئي توعوي عن سرطان الثدي.. غدًا جبامعة نورةأكرب جتمع نسا
« ألف خير»تشارك جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر مع مبادرة 

آالف امرأة سعودية للدخول في موسوعة جينس العاملية،  10في تشكيل شعار الشريط الوردي النسائي املكّون من 

بت ضمن فعاليات التوعية بسرطان الثدي، وذلك في املركز الرياض ي الترفيهي للطالبات في مقر يوم غد الس

التي تشارك فيها « KSA 10»الجامعة من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الحادية عشر مساء. وتهدف الحملة 

من الجمعيات والجهات التوعوية إلى وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة الشؤون االجتماعية باإلضافة الى العديد 

خفض نسبة اإلصابة بسرطان الثدي في اململكة، وزيادة الوعي الصحي لدى املجتمع من خالل الفعاليات املصاحبة 

باستعراض مسببات السرطان وسبل الوقاية منه، وأهمية الكشف املبكر عن سرطان الثدي، ودور ذلك في الشفاء 

الفعاليات الضوء على سيدات مواطنات وصلن لبر األمان بعد إصابتهن بسرطان التام من املرض، كما ستسلط 

الثدي، حيث سيروين تجاربهن الشخصية ومراحل املرض والشفاء لتوعية وكسر حاجز الخوف منه، كما يتخلل 

لتوعوية الفعاليات أركان توعوية وتثقيفية منها: ركن الفحص الذاتي وركن االستشارات الطبية وتوزيع النشرات ا

 وقياس الوزن والضغط والسكري.
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  م 2015 نوفمبر 14- هـ 6143 محرم2 السبت

 فتتاح معرض اجتاهات جبامعة االمرية نورة غداا

 
 

يوم غد األحد عند الساعة   مير منطقة الرياضتفتتح صاحبة السمو االميرة نورة بنت محمد آل سعود حرم ا

السابعة مساءا معرض "اتجاهات" معرض مشاريع التخرج ألقسام كلية التصاميم والفنون في جامعة االميرة نورة 

مشروعا ما بين التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي وتصميم االزياء  60بنت عبد الرحمن ، حيث يضم املعرض 

  التشكيلي والطباعة. والنسيج والتصوير

 

االول ملشاريع التخرج ألربعة اقسام مجتمعة تصب في الفن   يقام املعرض في مركز املؤتمرات في الجامعة ويعد

دعم الطالبات   والتصميم، حيث تهدف الكلية من خالله الى التأكيد على اهداف وخطط الجامعة االستراتيجية في

يقا للهدف الذي تسعى له الكلية والجامعة كقوة داعمة للفتاة السعودية الخريجات لالنخراط في سوق العمل تحق

  التي تعد احد اهم االستثمارات الجديدة في الخارطة االقتصادية للملكة العربية السعودية.

 

كما تحرص ادارة الجامعة على لفت انظار املشهد االقتصادي ملخرجات جامعة االميرة نوره بنت عبد الرحمن 

والتي تعد نتاج عمل وجهد ومثابرة من كافة قطاعات الجامعة والكلية، واتاحة الفرصة لشريحة املستثمرين املميزة 

 لاللتقاء بخريجات الكلية والتعرف عن قرب على مستوياتهن ومعاينة اعمالهن لخلق فرص عمل حقيقية لهن.

 

ي التخصص بدرجة استاذ مساعد الجدير بالذكر ان املعرض يصاحبه ورش تخصصية مجانية تقدمها استاذات ف

مشروع من مشاريع  12لزوار املعرض من خارج الجامعة، كما تم يوم االثنين املاض ي فتح باب التصويت على 

  الطالبات لترشيح اربعة منها للفوز بجائزة املعرض القيمة.

 

لعاشرة مساء للزوار عصرا وحتى ا 4املعرض سيكون مفتوح للزيارة من يوم االثنين وحتى الخميس من الساعة 

 والعوائل من خارج الجامعة.

http://www.okaz.com.sa/24x7/Articles/20151114/article39139.html
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  م 2015 نوفمبر 15- هـ 6143 محرم3  األحد 

 تدشني معرض اجتاهات خلرجيات جامعة نورة
)اتجاهات( تفتتح حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد آل سعود مساء اليوم معرض 

مشروعا  60الذي يضم مشاريع التخرج ألقسام كلية التصاميم والفنون في جامعة األميرة نورة، حيث يضم املعرض 

ما بين التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي وتصميم األزياء والنسيج والتصوير التشكيلي والطباعة، بمركز 

التخرج ألربعة أقسام مجتمعة تصب في الفن والتصميم، حيث املؤتمرات في الجامعة ويعد املعرض األول ملشاريع 

تهدف الكلية من خالله الى التأكيد على أهداف وخطط الجامعة االستراتيجية في دعم الطالبات الخريجات 

لالنخراط في سوق العمل، تحقيقا للهدف الذي تسعى له الكلية والجامعة كقوة داعمة للفتاة السعودية التي تعد 

الستثمارات الجديدة في الخارطة االقتصادية. تصاحب املعرض ورش تخصصية مجانية تقدمها أستاذات من أهم ا

في التخصص بدرجة أستاذ مساعد لزوار املعرض من خارج الجامعة، كما تم يوم االثنين املاض ي فتح باب التصويت 

الجذير بالذكر أن املعرض سيكون منها للفوز بجائزة املعرض.  4مشروعا من مشاريع الطالبات لترشيح  12على 

مفتوحا للزيارة من يوم غد االثنين وحتى الخميس، من الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء للزوار والعوائل من خارج 

 الجامعة. 
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 م  2015 نوفمبر 30 -هـ  7143 صفر 18 اإلثنين

 إطالق محلة ملواجهة سرطان الثدي
(، وهي عبارة عن حملة وطنية للتوعية الصحية الشاملة، بمرض KSA 10تنطلق غرة ربيع األول املقبل مبادرة )

 سرطان الثدي، وذلك من خالل تجمع نسائي تستضيفه جامعة األميرة نورة.

، العديد من الجهات الحكومية واملؤسسات الخاصة، فيما انضمت وتشارك في الحملة التي تستمر ملدة عام

مؤسسة الوليد لإلنسانية كشريك عالمي ملجموعة الشركاء والرعاة، وذلك لزيادة الوعي الصحي وتعزيز املفهوم 

 الشمولي للصحة وممارسات الرعاية الصحية الوقائية.

بندر بن سلطان، أن املبادرة تهدف لتكوين النواة االولى  وأكدت الرئيس املؤسس لشركة )ألف خير( األميرة ريما بنت

للتوعية الصحية الشاملة بمرض سرطان الثدي لدى كافة أطياف املجتمع، على أمل تشكيل أكبر شريط بشري 

وردي للتوعية بهذا املوضوع، مشيرة إلى أن التوعية الصحية الشاملة تستوجب تضافر كافة الجهود الرسمية 

 ي املجاالت الصحية والتعليمية واإلعالمية.واالجتماعية ف

وينتظر أن تقدم الجهات الحكومية والخاصة املشاركة في التجمع العديد من العروض واألنشطة التوعوية بشأن 

مرض سرطان الثدي من خالل املعرض املصاحب إلطالق املبادرة، وتقديم مجموعة من الهدايا التذكارية. وتشارك 

ر التربية التابع لوزارة الشؤون االجتماعية وعدد من النساء املتطوعات في الشريط الوردي مجموعة من فتيات دا

( آالف امرأة. يذكر أن اإلحصاءات الصحية الرسمية، تشير إلى أن سرطان 10البشري الذي من املستهدف أن يضم )

 25سرطانات في اململكة، بمعدل مقارنة ببقية أنواع ال %29الثدي هو األول من حيث اإلصابة عند النساء بنسبة 

في الدول  %20من الحاالت املصابة يتم اكتشافها في مراحل متأخرة، مقارنة بـ %60ألف من النساء، وأن  100لكل 

 املتقدمة.

 

 

 م  2015 ديسمبر 9 -هـ  7143 صفر  27 األربعاء

 جينس« نورة»آالف سعودية يدخلن  10
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151209/Con20151209813426.htm 

 
 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151130/Con20151130811643.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151209/Con20151209813426.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151209/Con20151209813426.htm
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 آالف زائر باملعرض الدويل الثاني للقهوة والشيكوالتة بالرياض 10
http://www.alyaum.com/article/4103252 

 

 

 

 
 م  2015 نوفمبر 30 -هـ  7143 صفر 18 اإلثنين

 ملواجهة سرطان الثدي« 10ksa»مبادرة.. جامعة نورة تطلق محلة 
 

" وهي حملة وطنية للتوعية الصحية الشاملة بمرض سرطان 10ksaتطلق شركة "ألف خير" االجتماعية مبادرة "

ديسمبر عبر تجمع نسائي في جامعة األميرة نورة، وتستمر الحملة  12الثدي في األول من ربيع األول القادم املوافق 

 ملدة عام.

جتماعية، وتشارك العديد من الجهات الحكومية واملؤسسات الخاصة في هذه املبادرة من أبرزها )الشئون اال 

والصحة، وزارة التعليم ممثلة بجامعة نورة، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والرئاسة العامة لرعاية 

 الشباب، واللجنة األوملبية العربية السعودية، الغرفة التجارية بالرياض، وصندوق التنمية البشرية(.

ة شركاء ورعاة "الحملة الوطنية لتوعية الصحية كما انضمت مؤسسة الوليد لإلنسانية كشريك عالمي ملجموع

"، وذلك لزيادة الوعي الصحي وتعزيز املفهوم الشمولي للصحة وممارسات الرعاية الصحية  KSA10الشاملة" 

 الوقائية.

وأكدت الرئيس املؤسس لشركة "ألف خير" األميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أن املبادرة تهدف لحشد تجمع نسائي 

النواة االولى للتوعية الصحية الشاملة بمرض سرطان الثدي لدى كافة اطياف املجتمع، في حملة تستمر  لتكوين

ملدة عام مشيرة إلى أن القائمين على الحملة يأملون تشكيل أكبر شريط بشري وردي للتوعية بموضوع سرطان 

 الثدي.

فر كافة الجهود الرسمية واالجتماعية في وقالت: إن التوعية الصحية الشاملة بمرض سرطان الثدي تستوجب تضا

املجاالت الصحية والتعليمية واإلعالمية، الفتة إلى أن املبادرة هي إحدى املبادرات املتعددة التي اطلقتها ألف خير 

 كحملة وطنية للتوعية الصحية.

http://www.alyaum.com/article/4103252
http://www.alyaum.com/article/4103589
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فير الفرص وتطوير وأشارت األميرة ريما بنت بندر، إلى أن مؤسسة ألف خير مؤسسة اجتماعية تعمل في مجال تو 

املوارد البشرية إضافة إلى إطالق وتنفيذ عدة مبادرات إنسانية وطنية في مجاالت التعليم والتدريب والصحة وريادة 

 األعمال.

وعبرت عن شكرها وتقديرها للجهات الحكومية والخاصة التي تدعم هذه املبادرة والتي سيكون معظم الريع 

 لسرطان الثدي.املتحصل منها لصالح جمعية زهرة 

وينتظر أن تقدم الجهات الحكومية والخاصة املشاركة في التجمع الكثير من العروض واألنشطة التوعوية بشأن 

مرض سرطان الثدي من خالل اجنحة في املعرض املصاحب إلطالق املبادرة، وتقديم مجموعة من الهدايا التذكارية 

ع لوزارة الشؤون االجتماعية وعدد من النساء املتطوعات كما سيشارك مجموعة من فتيات دار التربية التاب

 ( آالف امرأة.10بالشريط الوردي البشري والذي من املستهدف أن يضم )

 متأخرة.من حاالت سرطان الثدي في اململكة يتم اكتشافها في مراحل  ٪60يذكر ان 
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يةإعالم جامعة األمرية نورة يطلق برناجما تدريبيا يف الكتابة الصحف  
أطلقت اإلدارة العامة لإلعالم في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامجا تدريبيا مكثفا ملنسقات الوحدات 

ساعة تدريبية على مدار العام الدراس ي الحالي،  75دورة، بواقع  24 اإلعالميات في الكليات والعمادات، يتكون من

وذلك ضمن باقة دوراتها اإلعالمية املتخّصصة التي تستهدف رفع جودة االتصال الجامعي مع وسائل اإلعالم 

 بمختلف أنواعها.

ة التقان مهارات الكتابة ويهدف البرنامج التدريبي املكثف إلى تمكين املنسقات وموظفات أقسام اإلعالم في الجامع

والتحرير الصحفي بمختلف أنواعه وفنونه، والتعرف على أشكال وقوالب الكتابة والفروق بينها، كيفية توظيفها في 

تغطية فعاليات الجامعة املختلفة، التغطية الصحفية للفعاليات واملناسبات الجامعية والعمل امليداني الصحفي، 

ية بشكل محترف، فضال عن إعداد التقارير الخاصة التي تعكس إنجازات الجامعة صياغة وتحرير العناوين الصحف

 ومنسوباتها في املجالين األكاديمي واالجتماعي.

ويركز البرنامج على تعريف املنسقات بالسياسة اإلعالمية للجامعة، وكيفية التعامل مع وسائل اإلعالم، إجراء 

في الجامعة، وإبراز إنجازاتهن وأنشطة الكليات والعمادات، عمل  الحوارات الصحفية مع املسؤوالت والطالبات

استطالعات الرأي والتحقيقات التي تخدم مسيرة الجامعة الطموحة نحو الريادة العلمية والعملية، مع تطبيق على 

 نماذج عملية من واقع عمل الجامعة.

الجوهرة الصقية أن البرنامج يعد تأسيسيا وأكدت املشرفة على اإلدارة العامة لإلعالم في الجامعة الدكتورة 

ويساهم في عملية تطوير أداء منسقات اإلعالم في الجامعة بشكل يواكب التطورات الحديثة التي تشهدها وسائل 

 اإلعالم، والتغير املستمر في أنماط وقوالب الكتابة والتحرير الصحفي.

يز يدعم التواصل مع وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها ويسهل مشيرة إلى أن البرنامج يتطلع إلى تكوين فريق إعالمي مم

 مهمة اإلعالميات الزائرات للجامعة.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alyaum.com/article/4104196
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 هندسة البنات وواجب اجلامعات!
! فبعد م

ً
قاالت عديدة كتبتها حول الحاجة املاسة الستحداث تخصص الهندسة في يبدو أن املحاولة نجحت أخيرا

وأكد فيها مختصو توظيف « اليوم»الجامعات الحكومية للبنات، واستطالعات أجريتها وكان آخرها قد نشر في 

سعوديين أن الحاجة للتخصصات الهندسية في الجانب النسائي تتزايد بشكل مضطرد وأن الجامعات السعودية 

ات بحاجة إلى إطالق كليات للهندسة لتوفير الكفاءات النسائية القادرة على شغل الوظائف بدال من استمرار للبن

 الحاجة للتعاقد املؤقت مع املختصات من الخارج.

 أعلنت جامعة نورة عن قرب افتتاح كلية هندسة للبنات، وهذا تفاعل يحسب لهذه الجامعة النسائية 
ً
أخيرا

، خص
ً
 إذا قورنت عمريا بجامعات موجودة بيننا منذ أكثر من نصف قرن! تلك الجامعات التي لم الحديثة نسبيا

ً
وصا

يعد من هواجسها االعتماد األكاديمي، فما هو هاجسها األهم الذي يشغلها عن توفير كليات تراعي احتياجات سوق 

ت األهلية في اململكة على إطالق عن السر وراء حرص الجامعا« العتيقة»العمل يا ترى؟ هل تساءلت هذه الجامعات 

كليات للهندسة منذ الترخيص لها قبل سنوات قليلة؟ وملاذا يستمر أولياء األمور في سداد رسوم دراسية تصل إلى 

 في ظل توقف االبتعاث الداخلي؟ وسؤالنا األهم اليوم هو: إلى متى سننتظر ظهور كليات 
ً
مائة ألف ريال سنويا

 مية للبنات.. أو حتى أقسام تبشر بوالدة مهندسات سعوديات في القريب؟ هندسة في الجامعات الحكو 

 املواد الغذائية« فساد»الشؤون البلدية و 

يتواصل معي املشرف العام على العالقات واإلعالم بوزارة الشؤون البلدية والقروية، األستاذ حمد بن سعد العمر، 

 على ما جاء في
ً
إن دور وزارة »ويقول: « غذاؤنا.. من الدوادمي إلى واشنطن!»مقالي  بلغة جميلة في خطاب أنيق، تعقيبا

الشؤون البلدية والقروية يقتصر على الرقابة على املنشآت الغذائية وما يتعلق بالصحة العامة، والتأكد من 

ت دورية صالحية املادة الغذائية عبر بطاقة البيانات، حيث يقوم املراقبون الصحيون باألمانات والبلديات بحمال 

 )معتادةـ مجدولةـ رسمية( أو بناء على الشكاوى، وتتم متابعة املخالفين وفق الئحة الغرامات والجزاءات البلدية.

 من الدمام إلى 
ً
 ألخي الكريم حمد العمر، ووافر التقدير لحرصك على التواصل في خطاب يالحقني حرصا

ً
 جزيال

ً
شكرا

 ميدانية ملموسة، وأتمنى أن تنتهج نهجك باقي  الرياض، والشكر موصول للمراقبين الصحيين
ً
الذين يبذلون جهودا

الجهات التي وجهت إليها االستفسارات في ذات املقال، لنعرف دور كل جهة في جانب سالمة غذائنا والتأكد من 

 هو آدمي يحتاج للحفاظ على صحته وصحة أسرته!
ً
 إذا ما عرفنا أن املستهلك دوما

ً
 صالحيته خصوصا

 

 

 

 

http://www.alyaum.com/article/4104785
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الصحفي جبامعة االمرية نورةتواصل ورش التحرير   

http://www.alyaum.com/article/4104878 
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 «ksa 10»ختصص موقعا إلكرتونيا وحسابا يف تويرت ملبادرة « ألف خري»
املوجه للتوعية بخطورة « ksa 10»خصصت شركة ألف خير االجتماعية موقعا إلكترونيا لحملة مبادرة 

إلضافة إلى حسابات مواقع التواصل االجتماعي كتويتر با http://www.ksa.coمرض سرطان الثدي بعنوان )

(Join10KSA.)@ 

من  12( والذي ينطلق يوم ksa 10ويؤمل أن تساهم مواقع التواصل االجتماعي واملوقع اإللكتروني ملبادرة )

 ديسمبر باملشاركة مع جمعية زهرة وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وتستمر ملدة عام في توضيح أهمية

 تحقيق أهداف الحملة ودورها املرتقب في الوقاية والتوعية ونشر ثقافة مواجهة املرض.

وسجل العديد من املشاهير تضامنهم مع حملة املبادرة ملواجهة مرض السرطان من خالل حساب الحملة في 

دي وذلك تويتر. ويأمل القائمون على الحملة في تشكيل أكبر شريط بشري وردي للتوعية بمرض سرطان الث

من خالل حشد تجمع نسائي يكون هو النواة األولى للتوعية الصحية الشاملة باملرض لدى جميع أطياف 

 املجتمع.

( نشر الوعي ضد سرطان الثدي ونشر الثقافة الوقائية للمرض من خالل ksa 10وتهدف حملة مبادرة )

 يمية واإلعالمية.تضافر كل الجهود الرسمية واالجتماعية في املجاالت الصحية والتعل

 

 

 

 

 

http://www.alyaum.com/article/4104878
http://www.alyaum.com/article/4105278
http://www.ksa.co/
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 الفكري« فطن»تصميم أكرب نسخة من دليل 
تم تصميم اكبر نسخة للدليل العلمي لفطن وعرضها في معرض فطن الذي افتتحته مديرة مكتب التعليم 

 رياض. بحضور مساعدة مديرة املكتب االستاذ هدى الشريف.بشمال ال

واوضحت مصممة ومنفذة الدليل رائدة النشاط بمجمع مدارس جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن 

بالرياض االستاذة نوف بنت عبدالعزيز الحسين انها انفردت بهذا العمل في هذا املعرض مقارنة ببقية االعمال 

 املعروضة.

ئلة لقد عملت من اجل انتاج هذا الدليل اليام من التفكير والتخطيط والتصميم، بل ان تنفيذ واشارت قا

هذا التصميم استغرق ساعات طويلة من العمل حتى ان انجازه اضطرني ملواصلة الليل بالنهار في آخر يوم 

على املواصلة النجاز قبل املعرض، وقد كان لتشجيع قائدة املدارس أ/ فاطمة الخليفة أثر واضح في تحفيزي 

سم ومكون 165م عرض ويبلغ الغالف 3،30× م ارتفاع 1،65العمل. وتابعت ان مساحة قاعدة الدليل 

صفحة وكل صفحة بارتفاع متر وعرض متر. وقدمت مدارس جامعة االميرة نورة املجسم هدية  53الدليل من 

 ملكتب التعليم شمال في )يوم تدشين مشروع فِطن(.

ن املسئوالت في مكتب التعليم بشمال الرياض عن شكرهن لالستاذة نوف الحسين على هذا واعربت عدد م

 العمل املميز.

واكدت قائدة املدارس أ/ فاطمة الخليفة ان ملجمع مدارس جامعة االميرة نورة اكثر من مشاركة في يوم 

نامج/ أ مي الزنيدي. مشيرة الى التدشين، كانت من تقديم امليسرة لبرنامج فطن أ/ صالحة عسيري واملنسقة للبر 

ان املدارس تقوم بعمل العديد من االنشطة من بداية العام الدراس ي وكلها تصب لخدمة الطالبات لتوعيتهن 

بالكثير من القضايا التي تدور بالساحة، وخصوصا التيارات الفكرية الضالة والجماعات املجرمة وخطرها 

ه البرامج انطالق املسابقة اإللكترونية في كتاب )عشر قواعد في على االنسان واملجتمع والدولة. ومن هذ

االستقامة(. وتم تنفيذ دورة للطالبات بعنوان )سلوكك سفيرك للنجاح( للمدربة فوزية الوقيت. وتفعيل 

اسبوع التوعية بأمراض الدم الوراثية ونفذتها االستاذة ابتسام الحقباني. ونفذت لجنة االمن والسالمة 

خطة إخالء بنجاح. واقامة مشروع اإليقاظ للصالة واشتمل على تقديم هدايا دعويةللعامالت،  باملدرسة

وتوزيع كتيبات ونشرات عن الصالة للعمال والسائقين، وانطالق مسابقة االمير نايف لحفظ الحديث 

شمال مشاعل الشعالن، وآخرها )مشروع نحو االيجابية نمض ي( وكان على مستوى مكتب  بإشراف املعلمة

 لطالبات الصف الثاني ثانوي بإشراف املعلمة موض ي املاض ي. 

 

 

http://www.alyaum.com/article/4105971
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 حرم أمري الرياض تفتتح معرض )اجتاهات(
http://www.albiladdaily.com/%d8%ad%d8%b1%d9%85-

%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-

%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%ad-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6-

%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa/ 
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 حرم أمري الرياض تفتتح معرض )اجتاهات(
https://www.albiladdaily.com/%D8%AD%D8%B1%D9%85-

%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-

%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-

%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albiladdaily.com/%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%ad-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa/
http://www.albiladdaily.com/%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%ad-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa/
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 م  2015 نوفمبر 27 -هـ  7143 صفر15 الجمعة

يةإعالم جامعة األمرية نورة يطلق برناجما تدريبيا يف الكتابة الصحف  

اطلقت اإلدارة العامة لإلعالم في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامجا تدريبيا مكثفا ملنسقات الوحدات 

عة تدريبية على مدار العام الدراس ي الحالي، سا 75دورة بواقع  24اإلعالميات في الكليات والعمادات يتكون من 

وذلك ضمن باقة دوراتها اإلعالمية املتخّصصة التي تستهدف رفع جودة االتصال الجامعي مع وسائل اإلعالم 

  بمختلف انواعها.

ابة و ويهدف البرنامج التدريبي املكثف الى تمكين املنسقات وموظفات اقسام اإلعالم في الجامعة التقان مهارات الكت

التحرير الصحفي بمختلف انواعه وفنونه ، التعرف على أشكال وقوالب الكتابة والفروق بينها، كيفية توظيفها في 

تغطية فعاليات الجامعة املختلفة ، التغطية الصحفية للفعاليات واملناسبات الجامعية والعمل امليداني الصحفي، 

 عن إعداد التقارير الخاصة التي تعكس انجازات الجامعة صياغة وتحرير العناوين الصحفية بشكل محترف، فضال

  ومنسوباتها في املجالين األكاديمي واالجتماعي.

ويركز البرنامج على تعريف املنسقات بالسياسة اإلعالمية للجامعة وكيفية التعامل مع وسائل اإلعالم ،إجراء 

انجازاتهن وانشطة الكليات والعمادات ، عمل  الحوارات الصحفية مع املسؤوالت والطالبات في الجامعة وابراز

استطالعات الرأي والتحقيقات التي تخدم مسيرة الجامعة الطموحة نحو الريادة العلمية والعملية ، مع تطبيق على 

  نماذج عملية من واقع عمل الجامعة.

ن البرنامج يعد تأسيس ي ويساهم وأكدت املشرفة على االدارة العامة لإلعالم في الجامعة الدكتورة الجوهرة الصقية ا

في عملية تطوير اداء منسقات اإلعالم في الجامعة بشكل يواكب التطورات الحديثة التي تشهدها وسائل اإلعالم 

  وتغير املستمر في أنماط وقوالب الكتابة والتحرير الصحفي.

وسائل اإلعالم بمختلف انواعها ويسهل مشيرة إلى أن البرنامج يتطلع الى تكوين فريق إعالمي مميز يدعم التواصل مع 

 مهمة اإلعالميات الزائرات للجامعة.
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 م  2015 ديسمبر 3 -هـ  7143 صفر  21 الخميس

 جامعة األمرية نورة تدشن دعم اجلودة

، بهدف تجويد البرامج “مشروع دعم الجودة والتهيئة لالعتماد املؤسس ي األكاديمي “تدشن جامعة نورة اليوم 

  األكاديمية املقدمة .

وع في الرفع من كفاءة مخرجات الجامعة وإسهامها في التنمية املعرفية واالقتصادية واالجتماعية في ويسهم املشر 

اململكة .يذكر أن املشروع الذي تشرف عليه وكالة الجامعة للتطوير والجودة ممثلة في عمادة ضمان الجودة 

هـ، وفق  1436-1435ولى التي تمت في عام واالعتماد، هو الثاني لدعم الجودة واالعتماد األكاديمي بعد مرحلته األ 

 استراتيجية الجامعة.

 

 

 

 م  2015 ديسمبر5 -هـ  7143 صفر  23 السبت

 خنبة من املتحدثات يف جامعة األمرية نورة

( الذي يستضيف فيه  4يعقد مركز امللك سلمان للشباب في مركز املؤتمرات بجامعة األميرة نورة ملتقى ) خطط 

  حديث حول التخطيط وصناعة النجاح.نخبة من الخبراء واملختصين لل

ويهدف إلى تسليط الضوء على أبرز املهارات التي تسهم في رسم مستقبل أفضل للشباب والشابات من خالل نشر 

الوعي وزيارة املعرفة وإكسابهم مهارة التخطيط اإليجابي والتطرق إلى أبرز املفاهيم املتعلقة بالتخطيط من خالل 

تقدمها الدكتورة هدى الحمود حيث ستتطرق إلى كيفية ” الحلم وصناعة الواقع ”  خمسة محطات رئيسية وهي

 صناعة الحلم والعقبات التي تواجه أي شخص والضغوط املصاحبة وأدوات صناعة الحلم وكيفية تحقيقه.

خص ي تقدمها موزة العتيبي وهي مختصة في التخطيط الش” التخطيط مشروع الحياة ” واملحطة الثانية تحت اسم 

وستتحدث عن التخطيط وأثره في الحياة وعن التخطيط االستراتيجي والخطوة األولى للحلم ، إما املحطة الثالثة 

من تقديم الدكتورة سمر القحطاني وهي مختصة في التخطيط املالي وستتطرق ” املال ادخار واستمرار ” فهي عن 

ها املالية وتقديم األدوات العلمية وزيادة الوعي املعرفي إلى كيفية التخطيط املالي وتمكين املتدربات من وضع خطط

 والتعامل مع العجز املالي.
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  م 2015 نوفمبر 15- هـ 6143 محرم3  األحد

 يف جامعة نورة« اجتاهات»مشروعًا يف معرض  60

تفتتح حرم أمير منطقة الرياض األميرة نورة بنت محمد آل سعود، اليوم، معرض مشاريع التخرج ألقسام كلية 

 ما بين  60، إذ يضم املعرض «اتجاهات»معة األميرة نورة بنت عبدالرحمن التصاميم والفنون في جا
ً
مشروعا

 .التصميم الجرافيكي، والتصميم الداخلي، وتصميم األزياء، والنسيج، والتصوير التشكيلي والطباعة

في الفن  ويقام املعرض في مركز املؤتمرات في الجامعة، ويعد األول ملشاريع التخرج ألربعة أقسام مجتمعة تصب

والتصميم، إذ تهدف الكلية من خالله إلى التأكيد على أهداف وخطط الجامعة االستراتيجية في دعم الطالبات 

 للهدف الذي تسعى له الكلية والجامعة كقوة داعمة للفتاة السعودية 
ً
الخريجات لالنخراط في سوق العمل، تحقيقا

االقتصادية للسعودية. كما تحرص إدارة الجامعة على لفت  التي تعد أحد أهم االستثمارات الجديدة في الخريطة

أنظار املشهد االقتصادي ملخرجات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن املميزة، التي تعد نتاج عمل وجهد ومثابرة 

من جميع قطاعات الجامعة والكلية، وإتاحة الفرصة لشريحة املستثمرين لاللتقاء بخريجات الكلية والتعرف عن 

 .قرب على مستوياتهن ومعاينة أعمالهن لخلق فرص عمل حقيقية لهن

يذكر أن املعرض يصاحبه ورش تخصصية مجانية تقدمها أستاذات في التخصص بدرجة أستاذ مساعد لزوار 

 من مشاريع الطالبات  12املعرض من خارج الجامعة، كما تم اإلثنين املاض ي فتح باب التصويت على 
ً
مشروعا

 للزيارة من اإلثنين وحتى الخميس من  لترشيح أربعة
ً
منها للفوز بجائزة املعرض القيمة. وسيكون املعرض مفتوحا

 حتى العاشرة مساًء للزوار والعوائل من خارج الجامعة
ً
 .الساعة الرابعة عصرا
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 م  2015 نوفمبر 18 -هـ  7143 صفر 6 األربعاء

 يف عرض أزياء« كاجوال»و« سهرة»قطعة  50جامعية يقدمن  20الرياض: 
، الذي افتتحته حرم أمير منطقة الرياض نورة بنت محمد «اتجاهات»امتزج التصميم بالفن واإلبداع في معرض 

، في جامعة األميرة نورة. وتميز املعرض بمشاريع متنوعة ومبتكرة، قدمتها خر 
ً
يجات كلية التصاميم والفنون، أخيرا

، بين األزياء والنسيج، والتصميم الغرافيكي والوسائط  60وتمثل املشاريع أربعة أقسام في الكلية، ضمت 
ً
مشروعا

 .الرقمية، والتصميم الداخلي، والتصوير التشكيلي

صيتة املطيري، أن  وأوضحت عميدة كلية التصاميم والفنون في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة

دعم خريجات الفن والتصميم، »الهدف من املعرض، الذي ُيعد األول ملشاريع التخرج ألربعة أقسام مجتمعة، هو 

، «وإبراز إبداعاتهن في التصاميم والفنون للجهات الحكومية، والقطاع الخاص، كي تتبنى تلك املشاريع وتدعمها

 بمجال مشيرة إلى أن غالبية املشاريع تخدم قطاع
ً
ات حكومية، وأهلية مهمة في السعودية، وبعضها يظهر اهتماما

، »، أن «الحياة»وكشفت املطيري لـ«. السياحة واآلثار، أو يخدم قضايا مجتمعية
ً
املعرض نظم عرض أزياء حيا

قطعة بين مالبس شتوية، وصيفية، وسهرة  50إن العرض تضمن »وقالت: «. طالبة، مصممات أزياء 20قدمته 

وذكرت أن األميرة نورة «. إنتاج وتنفيذ الطالبات املهتمات بتصميم األزياء»، الفتة إلى أن العرض كان من «اجوالك»و

شتوية مصممة بطريقة « فروة»أعجبت بتصاميم الطالبات، وقبلت هدية من إحداهن عبارة عن »بنت محمد 

قلة الجهات والشركات املمولة »نها تمثلت في وعن الصعوبات التي واجهت إقامة املعرض، قالت املطيرى إ«. مبتكرة

إال أن هناك »وأضافت: «. والداعمة، السيما أن إقامة مثل هذه املعارض تحتاج إلى كلفة عالية، ومجهود كبير

 لهن، إضافة إلى 
ً
شركات خاصة تسويقية بادرت بتخصيص موقعها اإللكتروني لعرض تصاميم الطالبات تشجيعا

 .«مجانية منحهن كوبونات مشتريات

ورشحت »وفي ما يخص املشاريع التي حظيت بالفوز، أشارت املطيري إلى أنه تم فرز املشاريع املشاركة في املعرض، 

ثالثة مشاريع لكل قسم، إلى قائمة التصويت اإللكتروني عبر موقع جامعة نورة، وبعد ظهور نتائج التصويت التي 

ي الكلية، منحت الفائزات جوائز من جهات خاصة داعمة تشترط اختيار مشروع واحد فقط، يمثل كل قسم ف

للطالبة غدير الخضر، وهو عبارة « كروز املنيفة»ومن املشاريع الفائزة في التصميم الداخلي، مشروع «. للمعرض

عن سفينة سياحية تشق طريقها من الساحل الشرقي إلى الغربي من اململكة، وتشبه السفينة مدينة عائمة بما 

وسائل الراحة والرفاهية والتكنولوجيا، مميزة بطرح هوية وطنية للسياحة البحرية، من خالل حلول تحويه من 

تصميمية تحافظ على األصالة الثقافية، لتكون بذلك أول سفينة سياحية تبحر عبر السواحل من جدة إلى الدمام، 

ر الطالبة وعد الطميحي للمركز األول ملدة سبعة أيام بتصاميم داخلية لخمسة مناطق في السعودية. كما تم اختيا

واألدلة القرآنية، « دارون»في مجال التصوير التشكيلي، وتعبر مشاركتها عن جدلية خلق اإلنسان بين نظرية 

ودحض النظرية باإلثبات العلمي، وذلك من خالل لوحات تصويرية، وقطع نحتية تمثل خلق اإلنسان من الطين 

، ويعتمد على إقامة متحف في «الغرافيكي»املركز األول في التصميم « متحف مكي» وتشكيل في الفراغ. ونال مشروع

مدينة الرياض، لتوثيق الحرم املكي بالصور، والفيديو كإضافة سياحية ملدينة الرياض، وهو للطالبة شهد العريني. 

ستفادة من الزخارف الهندسية، وفاز تصميم ريم القفاري في مجال األزياء، وتقوم تصميماتها على ثالثية األبعاد لال 
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صاحبته ورش تدريبية تخصصية في التصاميم « اتجاهات»إثراًء للهوية اإلسالمية في العناصر. يذكر أن معرض 

واملوضة والرسم، منها ست ورش مجانية، واثنتان برسوم رمزية، إضافة إلى سحب جوائز مجوهرات لجميع زوار 

 .املعرض

 

 

 م  2015 نوفمبر 26 -هـ  7143 صفر14 الخميس

 يطلق برناجمًا تدريبيًا يف الصحافة« إعالم جامعة نورة»
 ملنسقات الوحدات 

ً
 مكثفا

ً
 تدريبيا

ً
أطلقت اإلدارة العامة لإلعالم في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامجا

ساعة تدريبية على مدار العام الدراس ي الحالي،  75دورة، بواقع  24يات والعمادات، يتكون من اإلعالميات في الكل

وذلك ضمن باقة دوراتها اإلعالمية املتخّصصة التي تستهدف رفع جودة االتصال الجامعي مع وسائل اإلعالم 

 .بمختلف أنواعها

أقسام اإلعالم في الجامعة من إتقان مهارات  تمكين املنسقات وموظفات»ويهدف البرنامج التدريبي املكثف إلى 

الكتابة والتحرير الصحافي بمختلف أنواعه وفنونه، والتعرف على أشكال وقوالب الكتابة والفروق بينها، وكيفية 

توظيفها في تغطية فعاليات الجامعة املختلفة، والتغطية الصحافية للفعاليات واملناسبات الجامعية والعمل 

 عن إعداد التقارير الخاصة التي امليداني الصحا
ً
في، وصوغ وتحرير العناوين الصحافية بشكل محترف، فضال

 .«تعكس إنجازات الجامعة ومنسوباتها في املجالين األكاديمي واالجتماعي

ويركز البرنامج على تعريف املنسقات بالسياسة اإلعالمية للجامعة، وكيفية التعامل مع وسائل اإلعالم، وإجراء 

رات الصحافية مع املسؤوالت والطالبات في الجامعة وإبراز إنجازاتهن وأنشطة الكليات والعمادات، وعمل الحوا

استطالعات الرأي والتحقيقات التي تخدم مسيرة الجامعة الطموحة نحو الريادة العلمية والعملية، مع تطبيق على 

لعامة لإلعالم في الجامعة الدكتورة الجوهرة انماذج عملية من واقع عمل الجامعة. وأكدت املشرفة على اإلدارة 

 ويسهم في عملية تطوير أداء منسقات اإلعالم في الجامعة بشكل يواكب 
ً
الصقيه أن البرنامج ُيعد تأسيسيا

التطورات الحديثة التي تشهدها وسائل اإلعالم وتغير املستمر في أنماط وقوالب الكتابة والتحرير الصحافي، مشيرة 

مج يتطلع إلى تكوين فريق إعالمي مميز يدعم التواصل مع وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها ويسهل مهمة إلى أن البرنا

 .اإلعالميات زائرات الجامعة
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 م  2015 نوفمبر 30 -هـ  7143 صفر 18 اإلثنين

 أنثوية تطرق أبواب اإلجنازات العاملية جامعة نورة: بيئة أكادميية -حلياة ا
 « جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن»ال تظهر 

ً
في الرياض في صورة الجامعة التقليدية التي ال يتجاوز دورها غالبا

استقبال طالباتها وطالبها وتزويدهم املحاضرات ذات العالقة بمختلف التخصصات وحسب، وإنما يمتد دورها 

 .نجازات علمية وخدمات اجتماعية متنّوعة، بقيادة عضوات الجسمين األكاديمي والطالبيليطاول مالمسة إ

وخالل سبعة أعوام مضت على تأسيس هذه الجامعة ذات القيادة النسائية الخالصة، واجهت تحديات عدة جاء 

به ال
ّ
بيئة األكاديمية، وإدارتها في أبرزها التحّدي االجتماعي الذي يكمن في عدم ثقة بعضهم بقدرتها على توفير ما تتطل

الشكل األمثل، ما دفع بها إلى تكثيف جهودها العلمية والعملية من خالل عقد شراكات واتفاقات مع جهات عاملية 

مرموقة، إلى جانب مشاركاتها املتواصلة في املؤتمرات والندوات املختلفة، وتعزيز حضورها في الجوانب البحثية 

 .واالبتكارية

ت خالل األعوام املاضية تسعى إلى التمّيز وإحداث بصمة في التعليم العالي للمرأة، وبالتالي الجامعة ال
ّ
نسوية ظل

 عن 
ً
عمدت إلى تطبيق إستراتيجيات هادفة إلى دمج قيم التعليم والبحث، واملشاركة واملسؤولية االجتماعية، فضال

شراكة املعرفية والتعليمية مع مؤسسات التعليم العالي التطوير اإلستراتيجي املستمر للبرامج األكاديمية، وتطبيق ال

املميزة في مختلف بلدان العالم، ودعم عقد املؤتمرات والندوات والفعاليات العلمية والثقافية، بما يضمن تطوير 

 .الكفاءات البشرية وتعزيزها بمهارات متقّدمة تؤهلها لخوض تحديات العصر

العميل أن اهتمام هذا املرفق األكاديمي ينصب على تسخير اإلمكانات  وتوّضح مديرة الجامعة الدكتورة هدى

والجهود لدعم جودة تعليم املرأة العالي وتعزيز كفاءة خريجاته بما يلبي الطموحات والتطلعات، مشيرة إلى أن 

 .الصرح يستهدف سبع غايات إستراتيجية ويعمل على تحقيقها

تتمثل غايات الجامعة في البرامج األكاديمية، من خالل تقديم مناهج «: »الحياة»وتضيف العميل في حديثها إلى 

عُد الطالبات للنجاح وتجعلهن قادرات على ريادة األعمال ويتمتعن باألخالق املهنية، كما 
ُ
دراسية ذات جودة عالية ت

ز على خريجات الجامعة بتزويد الطالبات املهارات لتحقيق نجاحهن في الحياة والعمل من طر 
ّ
يق توفير بيئة ترك

ز على الطالبات. أما الغاية الثالثة فتنصب على األبحاث والشراكات باكتساب املعرفة وتطبيقها 
ّ
تعليمية مبتكرة ترك

ز الغاية الرابعة على الشراكة املجتمعية 
ّ
من خالل التواصل الدولي وإدراج تلك املعرفة في املناهج الدراسية، وترك

أة واألسرة وإدراج خدمة املجتمع في برامجها الجامعة. كما نهتم باملهارات واملواهب من بخدمة القضايا املتعلقة باملر 

خالل رفع قدرات جودة عمل الكوادر البشرية في الجامعة الذين يعملون في مجاالت التعليم والبحث واإلدارة 

 .«وتحسينها، من خالل تقديم البرامج ذات العالقة

لعمليات واألنظمة الضرورية من أجل الوصول إلى تحقيق األداء الفّعال، إضافة وتؤكد العميل أن الجامعة تؤسس ا

إلى العمل على تنويع مصادر التمويل لتحقيق االكتفاء املالي واستدامته، وذلك عبر البرنامج التدريبي لألمن والسالمة 

ارات واملعارف التي تتطلبها طبيعة الذي يهدف إلى تأهيل موظفي هذا القطاع وتدريبهم والسالمة على األساسيات وامله

عملهم، إلى جانب مشروع تفعيل مركز املحاكاة واملهارات الطبية الهادف إلى توفير بيئة تعليمية مبتكرة ومنهج 
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تعليمي وتدريبي متكامل لتدريب طالبات وممارسات الرعاية الصحية باستخدام أجهزة املحاكاة في ظل بيئة تدريبية 

م
ّ
 .آمنة للتعل

 ملعالجة وكشا
ً
 علميا

ً
هد على أوجه الدعم والتطوير في الجامعة، أنجزت ست طالبات في طب العالج الطبيعي ابتكارا

عدد من األمراض بواسطة ثالثة اختراعات شاركت في املعرض البريطاني العالمي للمخترعين، وقبلها في مؤتمرين في 

لطالبات الدكتور هدى زكريا إلى سعيها مع فرق البحث كوريا الجنوبية وماليزيا. وتلفت املشرفة على ابتكارات ا

واالبتكار لتحويل املادة العلمية النظرية إلى بحث علمي ثم ابتكار ملموس ُيستفاد منه، منّوهة بأن تلك االبتكارات 

تجت العلمية للطالبات: مها آل غائب، بدور مغربي، ذكرى العتيبي، ريم القحطاني، ريم البركة ومريم العتيبي، أن

 عليها من عدد من املرض ى. وهي جهاز 
ً
بقت على حاالت مرضية في املستشفيات ووجدت إقباال

ُ
ثالثة أجهزة طبية ط

لتحفيز اإلحساس، والنظارة الذكية ملرض ى العمى الدماغي، وجهاز ملساعدة مرض ى شلل الرعاش ملزاولة حاجاتهم في 

 .شكل طبيعي

« يونيسكو»لصقعوب السعودية في املنتدى التاسع للشباب الذي نظمته ويأتي ذلك إلى جانب تمثيل الطالبة منار ا

 .في باريس، إذ شاركت في الحديث عن التنمية املستدامة من خالل خبرتها في العمل التطوعي وريادة األعمال

كلية باختصاصات مختلفة، تتضمن برامج متنوعة ملرحلتي البكالوريوس والدراسات  15ويضم حرم الجامعة 

 .يا، إلى برنامجي السنة التحضيرية والتأسيسية، ومعهد لتعليم اللغة العربية لألجنبياتالعل
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 م  2015 ديسمبر 8 -هـ  7143 صفر  26 الثالثاء

آالف امرأة  10بتشكيل شريط من « غينس»جامعة األمرية نورة تدخل 
 توعية بسرطان الثديلل

تشارك جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر مع مبادرة "ألف خير"، 

آالف امرأة سعودية للدخول في موسوعة "غينس"  10في تشكيل شعار الشريط الوردي النسائي املكون من 

وعية بسرطان الثدي، في املركز الرياض ي الترفيهي للطالبات في مقر العاملية، يوم السبت املقبل ضمن فاعليات الت

 وحتى الساعة الحادية عشرة مساء
ً
 .الجامعة من الساعة الرابعة عصرا

وتهدف الحملة التي تشارك فيها وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة الشؤون االجتماعية، إضافة الى العديد من 

خفض نسبة اإلصابة بسرطان الثدي في اململكة، وزيادة الوعي الصحي لدى  الجمعيات والجهات التوعوية إلى

املجتمع من خالل الفاعليات املصاحبة باستعراض مسببات السرطان وسبل الوقاية منه، وأهمية الكشف املبكر 

ت عن سرطان الثدي، ودور ذلك في الشفاء التام من املرض، كما ستسلط الفعاليات الضوء على سيدات مواطنا

وصلن الى بر األمان بعد إصابتهن بسرطان الثدي، إذ سيروين تجاربهن الشخصية ومراحل املرض والشفاء لتوعية 

 وكسر حاجز الخوف منه
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 م  2015 ديسمبر 11 -هـ  7143 صفر  29 الجمعة 

 «أكرب شريط وردي بشري»تشارك يف مبادرة  «الوليد لإلنسانية»
 إلى مجموعة شركاء ورعاة 

ً
 عامليا

ً
الحملة الوطنية لتوعية الصحية »انضمت مؤسسة الوليد لإلنسانية شريكا

، وذلك لزيادة الوعي الصحي وتعزيز املفهوم الشمولي للصحة وممارسات الرعاية الصحية «KSA 10» الشاملة

 املتعلقة باألمراض التي يمكن التحكم في مسارها  الوقائية، والتي من شأنها
ً
أن تحد من األزمات الصحية، وخصوصا

كسرطان الثدي، وذلك من منطلق ما أثبتته الدراسات من أن ارتفاع األداء في املمارسات الصحية الشمولية يسهم 

العديد من النتائج اإليجابية في تحسن األوضاع الصحية في املجتمع بشكل عام بمعدالت مرتفعة، إضافة إلى تحقيق 

 .األخرى على الصعيد االقتصادي والتنموي 

، من خالل تنظيم تجمع نسائي يستهدف «KSA 10» وتأتي هذه الشراكة املتناغمة مع اقتراب حلول موعد مبادرة

أكبر لألرقام القياسية، عبر تشكيل « غينيس»سيدة، لتحطيم الرقم القياس ي العالمي ملنظمة  10,000استقطاب 

كانون  12شريط بشري وردي للتوعية بموضوع سرطان الثدي، في جامعة األميرة نورة في مدينة الرياض يوم السبت 

  .2015األول )ديسمبر( 

على التعريف بمفاهيم وممارسات الصحة الشمولية وترسيخها لدى فئات املجتمع كافة،  «KSA 10» وترتكز رؤية

املية لتطوير نظم الرعاية الصحية ودفعها لالنتقال من مرحلة إدارة االزمات بما يتماش ى مع أفضل املمارسات الع

 بقدرات املرأة التي تؤهلها ألن تكون  «KSA 10» الصحية إلى ممارسات الرعاية الصحية الوقائية. وتؤمن
ً
 راسخا

ً
إيمانا

 في مسيرة التغيير، وتسعى لتزويدها بالتوعية الالزمة لتمكينها من 
ً
 مؤثرا

ً
املساهمة في زيادة الوعي الصحي في عامال

الشراكة تعكس إيماننا بتمكين املرأة ودعمها وتوعيتها بأهمية »اململكة. واعتبر األمير الوليد بن طالل بن عبدالعزيز 

 
ً
 متكامال

ً
 صحيا

ً
 .«االلتزام بحياة صحية شاملة، مما سينعكس عليها وعلى اهتمامها بعائلتها ليكون الناتج مجتمعا

األميرة ريما بنت بندر بن  «KSA 10» ، والرئيس املشارك ملبادرة«ألف خير»، قالت املؤسس والرئيس لشركة من جهتها

 في »سلطان: 
ً
إن شراكة الوليد لإلنسانية، أكبر داعم لهذا املشروع الوطني للتوعية ضد سرطان الثدي، وخصوصا

 النساء
ً
منه، كما قدمت الشكر العميق لألمير الوليد على  ظل قلة الوعي والثقافة بهذا املرض لدى األفراد وخصوصا

 .«املبادرة بالشراكة في هذا املشروع التوعوي 

، وهي مؤسسة اجتماعية ترأسها األميرة ريما بنت «ألف خير»مدعوم من جانب شركة  «KSA 10» يذكر أن مشروع

م بالتعليم والتدريب وتطوير بإطالق مبادرات تقو « ألف خير»بندر بن سلطان آل سعود ومركز البداية، وتقوم 

املهارات، واحتضان جيل املستقبل من رواد األعمال، ونشر الوعي والثقافة بالقضايا ذات املسار الحرج املؤثرة على 

  .اململكة والعالم كذلك

 على إطالق املشاريع ودعمها في أكثر من  35منذ « الوليد لإلنسانية»كما تعمل مؤسسة 
ً
لم، دولة حول العا 95عاما

بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس، وتتعاون املؤسسة مع مجموعة كبيرة من املؤسسات التعليمية 

والحكومية والخيرية من أجل محاربة الفقر وتمكين املرأة والشباب، إضافة إلى تنمية املجتمعات ومد يد العون عند 

 .والتعليم الكوارث وبناء جسور التفاهم بين الثقافات من خالل التوعية
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  م 2015 نوفمبر 13- هـ 6143 محرم 1 الجمعة

 رحلة علمية دولية 13تصقل مواهب طالباتها عرب « جامعة نورة»

رحلة  13نفذت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بوكالة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية 

الل السنتين املاضيتين، بهدف تجويد مخرجاتها وتعزيز ودعم وصقل مواهبهن وخبراتهن علمية لطالباتها خ

طالبة  15وإكسابهن مهارات متقدمة في مجال التخصص، واالطالع على مستجداته على املستوى العالمي. وقامت 

ملدة ثالثة « إم تكسسأي آند »في جامعة « البرنامج اإلثرائي الصيفي»من كلية طب األسنان برحلة علمية بعنوان 

دوبلن ستي »في جامعة « برنامج اللغة اإلنجليزية»طالبات من كلية اإلدارة واألعمال قمن برحلة بعنوان  9أسابيع، و

طالبات  9ملدة ثالثة أسابيع لتعزيز مهارات اللغة اإلنجليزية في تخّصصهن على مدى عامين، بينما قامت « في إيرلندا

)قسم اللغة اإلنجليزية( برحلة إلى جامعة ليدز في بريطانيا لتعزيز مهارات اللغة اإلنجليزية  من كلية اللغات والترجمة

طالبات. أما قسم اللغة الفرنسية في الكلية  7ملدة ثالثة أسابيع، ورحلة لجامعة فرجينيا في أمريكا ملدة أسبوعين لـ

أسابيع، نفذ على  3نتيه في مدينة بوزنسون ملدة فقد قام برحلة علمية ملركز اللغويات التطبيقية لجامعة فرانش كو 

  .هـ1436طالبة للعام الجامعي  12هـ، و1435طالبة عام  12طالبات، و 5مدار سنتين متواليتين لـ

وقامت الجامعة برحالت علمية للتدريب على املهارات املختلفة غير التخصصية بهدف االستفادة من الثقافات 

رحلة طالبات الجامعة »ملية وإعداد القيادات وتعزيز املهارات االجتماعية املختلفة وهي: املختلفة من املجتمعات العا

 للتواصل الفكري 
ً
لليابان التي أقيمت ضمن رحالت التبادل الطالبي بين الجامعة وجامعة طوكيو باليابان تعزيزا

بات الجامعة لكوريا في مدينة سيئول هـ، ورحلة طال1436طالبات في العام الجامعي  10والتبادل الثقافي شارك فيها 

ألربعين طالبة في مجال التدريب على  «Global Exploration Project, GEP» بجامعة سوميونج ونفذت خاللها دورة

هـ. كما تم تنظيم عديد من املؤتمرات والندوات واملعارض لتعريف املجتمع 1436األنشطة الطالبية للعام الجامعي 

سعودية وما وصلت إليه من نهضة وتقدم من خالل ما تقدمه الجامعة من نماذج شابة قادرة على العالمي باملرأة ال

 .البناء وتعزيز التنمية
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 اليوم«.. اجتاهات»حرم أمري الرياض تفتتح معرض 

الخاص بمشاريع التخرج « اتجاهات»األميرة نورة بنت محمد، اليوم، معرض تفتتح حرم أمير منطقة الرياض 

ًً ما بين التصميم  60ألقسام كلية التصاميم والفنون في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويضم  مشروعاً

  .الجرافيكي والتصميم الداخلي وتصميم األزياء والنسيج والتصوير التشكيلي والطباعة

ألول من نوعه ملشاريع التخرج ألربعة أقسام مجتمعة تصب في الفن والتصميم، حيث تهدف الكلية ويعد املعرض ا

من خالله إلى التأكيد على أهداف وخطط الجامعة االستراتيجية في دعم الطالبات الخريجات لالنخراط في سوق 

 للهدف الذي تسعى إليه الكلية والجامعة كقوة داعمة للفتاة الس
ً
عودية التي تعد أحد أهم العمل تحقيقا

  .االستثمارات الجديدة في الخارطة االقتصادية للمملكة العربية السعودية

وتحرص إدارة الجامعة على لفت أنظار املشهد االقتصادي ملخرجات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن املميزة 

ة، وإتاحة الفرصة لشريحة املستثمرين التي تعبر عن نتاج عمل وجهد ومثابرة من كافة قطاعات الجامعة والكلي

 .لاللتقاء بخريجات الكلية والتعرف عن قرب على مستوياتهن ومعاينة أعمالهن إليجاد فرص عمل حقيقية لهن

ُيذكر أن املعرض تصاحبه ورش تخصصية مجانية تقدمها أستاذات في التخصص لزوار املعرض من خارج 

 من مشاريع الطالبات لترشيح أربعة منها للفوز  12التصويت على  الجامعة، كما تم اإلثنين املاض ي فتح باب
ً
مشروعا

  .بجائزة املعرض القيمة

 وحتى العاشرة مساًء للزوار 
ً
ومن املقرر أن تتاح زيارة املعرض من اإلثنين وحتى الخميس املقبلين من الرابعة عصرا

 .والعائالت من خارج الجامعة
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م بنك الرياض لرعايته حفل ختريج جامعة األمرية 
ِّ
كر

ُ
حرم أمري الرياض ت

 نورة
ج كّرمت حرم أمير منطقة الرياض األميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود، بنك الرياض لرعايته حفل تخري

طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للعام الجامعي املنصرم، وذلك خالل االحتفال الذي أقيم مساء أمس 

األول في قاعة االحتفاالت باملدينة الجامعية، وبحضور مديرة الجامعة معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل، 

  .ع غفير ضم الخريجات وذويهنوأعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية في الجامعية، وجم

 لدوره في تقديم الدعم والرعاية املتواصلة لحفل تخريج طالبات الجامعة، وذلك 
ً
ويأتي تكريم بنك الرياض تقديرا

 
ً
 لشراكة البنك الفاعلة مع املؤسسات األكاديمية في اململكة عموما

ً
للسنة الرابعة على التوالي، التي تعد امتدادا

 .ة بشكل خاص، وجهوده املتميزة في تقديم الدعم الالزم لتحفيز مسيرة العلم والتعليموجامعة األميرة نور 

وبهذه املناسبة قّدمت مديرة املصرفية النسائية لدى بنك الرياض عبير آل الشيخ التهنئة بالنيابة عن البنك، لكوكبة 

اعتزاز بنك الرياض باملشاركة الطالبات الخريجات من مختلف التخصصات ولذويهن وأولياء أمورهن، معربة عن 

في هذه املناسبة املنسجمة مع تطلعاته نحو املرأة السعودية وإيمانه بقدراتها على املساهمة الفاعلة في حركة النماء 

  .وإعالء شأن العلم كمحّرك لتحقيق التنمية الشاملة املستدامة

توسيع حضور املرأة في العمل املصرفي من خالل وأشارت آل الشيخ إلى أن املبادرات النوعية التي اتخذها البنك ل

من مجموع العاملين لدى البنك، وتمكينها من التدّرج الوظيفي نحو أعلى املناصب التنفيذية  %23استحواذها على 

 للخريجات الجدد
ً
  .لدى البنك، إلى جانب تصّدر البنك قائمة أكثر البنوك استقطابا

بنك الرياض رسالة تهنئة وتقدير إلى جامعة األميرة نورة ممثلة بجهازها  ووّجهت مديرة املصرفية النسائية لدى

 التزام البنك بشراكته مع الجامعة املمتدة منذ 
ً
اإلداري واألكاديمي لتخريج فوج جديد من طالبات الجامعة، مؤكدة

تها عدة سنوات، والتي كانت وستبقى على رأس أولويات أجندة بنك الرياض املوجهة لخدمة املجتمع
ّ
، وامتدت مظل

لتشمل سلسلة من األنشطة الثقافة واالجتماعية وتقديم املنح الدراسية ودعم الدورات التدريبية وتشجيع 

 .املتميزات من الطالبات
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ُ
ز دور األسرة يف محاية األبناء من العنف واإلرهابندوة ت

ِّ
 عز

تعزيز دور األسرة في »ترعى حرم أمير منطقة الرياض األميرة نورة بنت محمد بن سعود، اإلثنين املقبل، ندوة بعنوان 

حقوق  ، التي تنظمها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالشراكة مع هيئة«حماية األبناء من العنف واإلرهاب

  .اإلنسان وبالتعاون مع برنامج األمان األسري 

وتهدف الندوة التي تستمر ملدة يومين إلى إبراز دور الجامعة في نشر املعرفة واملساهمة مع الدولة في التصدي للعنف 

 منها في نشر الوعي بحقوق الطفل ومن أهمها حقه في التربية ضمن أسرة تقدم له الرعاية 
ً
واإلرهاب، ورغبة

الحماية، حيث سيشارك فيها صناع قرار وممثلون للوزارات املعنية كوزارة الداخلية ووزارة الشؤون االجتماعية و 

ووزارة التعليم وغيرها، ومهنيون ممارسون، وباحثون وأساتذة جامعات، وممثلون ملنظمات دولية حكومية وغير 

  .شرائح املجتمعحكومية، ومؤسسات املجتمع املدني، وجهات تمويل وتستهدف جميع 

وأوضحت مستشارة كلية التربية بجامعة األميرة نورة الدكتورة سهام الصويغ أن الندوة ستلقي الضوء على بنود 

، والتوعية بحقوق 1997التي صادقت عليها اململكة العربية السعودية في عام« 1989»اتفاقية حقوق الطفل 

حق الطفل في التربية من خالل تعزيز دور األسرة في حماية األبناء  الطفل في اإلسالم واملواثيق الدولية ودعم تنفيذ

هـ الذي 1426من العنف واإلرهاب، والتعريف بحقوق الطفل في اإلسالم الصادر عن منظمة املؤتمر اإلسالمي 

ملكة وافقت عليه اململكة العربية السعودية، والتعريف بنظام الحماية من اإليذاء الصادر من مجلس الوزراء بامل

العربية السعودية، والتعريف ببنود نظام حماية الطفل الصادر من مجلس الوزراء باململكة العربية السعودية، 

والتعريف ببرنامج األمان األسري كجهة بادرت وعملت في حماية األسرة من العنف ألكثر من عشر سنوات، ومناقشة 

يد الفرص املتوفرة لتطوير الخدمات املقدمة لتمكين األسرة دور األسرة في حماية الطفل من العنف واإلرهاب، وتحد

  .في حماية أبنائها من العنف واإلرهاب

وأفادت أن الندوة تدور محاورها ملناقشة السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير خدمات الطفولة من منظور 

على املستوى الشخص ي والوطني، حقوقي، والتحاور حول أهمية مرحلة الطفولة في وضع األسس لبناء املستقبل 

ومناقشة سبل تعزيز دور األسرة في حماية األبناء من العنف واإلرهاب، والتشارك في الخبرات املحلية واإلقليمية 

والدولية، والتعرف على املمارسات الناجحة في مجال رعاية حقوق األطفال وخاصة في بند تربية الطفل ومسؤولية 

نف واإلرهاب، والتعرف على املستجدات البحثية والنظريات الداعمة لرعاية الطفولة األسرة في حمايته من الع

ومناقشة سبل تحويلها إلى استراتيجيات وبرامج لتطوير برامج حماية الطفل من اإليذاء والعنف واإلرهاب، والتعرف 

السعودية ومناقشة العوائق  على البرامج الداعمة لتنفيذ حقوق األطفال ورعايتهم املتوفرة في اململكة العربية

 .والتحديات، وتحديد األولويات وفرص التطوير التي تدعم النهوض ببرامج تنفيذ حقوق الطفولة ورعايتها
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ب موظفاته
ِّ
در

ُ
 ا على الكتابة الصحفيةجامعة نورة ت

 ملنسقات الوحدات 
ً
 مكثفا

ً
 تدريبيا

ً
نظمت اإلدارة العامة لإلعالم في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامجا

 .ساعة تدريبية على مدار العام الدراس ي الحالي 75دورة بواقع  24اإلعالميات في الكليات والعمادات يتكون من 

كثف إلى تمكين املنسقات وموظفات أقسام اإلعالم في الجامعة من إتقان مهارات الكتابة ويهدف البرنامج التدريبي امل

والتحرير الصحفي بمختلف أنواعه وفنونه، والتعرف على أشكال وقوالب الكتابة والفروق بينها، وكيفية توظيفها في 

لجامعية والعمل امليداني الصحفي، تغطية فعاليات الجامعة املختلفة، والتغطية الصحفية للفعاليات واملناسبات ا

 عن إعداد التقارير الخاصة التي تعكس إنجازات 
ً
وصياغة وتحرير العناوين الصحفية بشكل محترف، فضال

  .الجامعة ومنسوباتها في املجالين األكاديمي واالجتماعي

لبرنامج بأنه تأسيس ي ويساهم ووصفت املشرفة على اإلدارة العامة لإلعالم في الجامعة الدكتورة الجوهرة الصقية، ا

في عملية تطوير أداء منسقات اإلعالم في الجامعة بشكل يواكب التطورات الحديثة التي تشهدها وسائل اإلعالم 

  .والتغير املستمر في أنماط وقوالب الكتابة والتحرير الصحفي

ئل اإلعالم بمختلف أنواعها ويسهل وأضافت أن البرنامج يتطلع إلى تكوين فريق إعالمي مميز يدعم التواصل مع وسا

 .مهمة اإلعالميات الزائرات للجامعة
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 «4خطط »مركز امللك سلمان للشباب ينظم ملتقى 
( قدم خالله نخبة من الخبراء واملختصين للحديث حول 4ط أقام مركز امللك سلمان للشباب أمس ملتقى )خط

ويأتي امللتقى ضمن  .التخطيط وصناعة النجاح وذلك في مركز املؤتمرات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

مذكرة التفاهم بين املركز والجامعة الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز املهارات التي تسهم في رسم مستقبل 

للشباب والشابات من خالل نشر الوعي وزيادة املعرفة وإكسابهم مهارة التخطيط اإليجابي والتطرق إلى أبرز  أفضل

واستهل امللتقى بفيلم قصير عن البرنامج، ثم تحدثت من كلية التربية بالجامعة  . املفاهيم املتعلقة بالتخطيط

مشيرة إلى كيفية صناعة الحلم والعقبات التي ” لواقعالحلم وصناعة ا“املدربة املعتمدة الدكتورة هدى الحمود عن 

تواجه أي شخص والضغوط املصاحبة وأدوات صناعة الحلم وكيفية تحقيقه وتربية النفس، مستشهدة بقصة 

نجاح الدكتورة سلوى الهزاع رئيسة قسم العيون بمستشفى امللك فيصل التخصص ي وحاصلة على عدة جوائز 

مبينة ” التخطيط مشروع الحياة“املحترفة في اإلشراف التربوي الفاعل موزة العتيبي  بعدها عرضت املدربة .عاملية

أهمية التخطيط وأثره في الحياة وعن التخطيط االستراتيجي والخطوة األولى للحلم، وكيفية كتابة الهدف الذكي 

لي للتخطيط املالي واالستشارات أما املدير العام ملكتب أموا . وفق معايير معينة ليتم تحويله إلى مشروع ثم حقيقة

مبينة كيفية التخطيط املالي وتمكين ” املال ادخار واستمرار“والتطوير الدكتورة سمر القحطاني تكلمت عن 

املتدربات من وضع خططهن املالية وتقديم األدوات العلمية وزيادة الوعي املعرفي والتعامل مع العجز املالي وخطورة 

  .سر التي تؤدي أحيانا إلى االنفصال وتشتت األبناءعدم وجود خطة مالية لأل 

وفي الختام قدمت املدربة املعتمدة من األكاديمية البريطانية لتطوير املوارد البشرية مستشارة مديرة الجامعة 

وتناولت مفهوم االتصال ومراحله وأغراضه والعناصر  ”االتصال عين التواصل“للشؤون اإلعالمية هند الدهمش 

 .في االتصال وموصفات االتصال الجيدة املؤثرة
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 مركز امللك ينظم ملتقى خطط بالتعاون مع جامعة نورة
، قدم خاللها نخبة من الخبراء واملختصين للحديث 4ول من أمس ملتقى خطط أقام مركز امللك سلمان للشباب أ

  حول التخطيط وصناعة النجاح، وذلك في مركز املؤتمرات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

في  يأتي امللتقى ضمن مذكرة التفاهم بين املركز والجامعة، إذ يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز املهارات التي تسهم

رسم مستقبل أفضل للشباب والشابات، خالل نشر الوعي وزيارة املعرفة، وإكسابهم مهارة التخطيط اإليجابي، 

  والتطرق إلى أبرز املفاهيم املتعلقة بالتخطيط.

ويعد امللتقى إحدى مبادرات مركز سلمان للشباب، ويهتم بتوجيه الشباب والشابات إلى التخطيط السليم، ويحظى 

 بير منهم.باهتمام ك
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 شركة ألف خري تطلق مبادرة للتوعية بسرطان الثدي
" املوجه للتوعية بخطورة مرض سرطان الثدي، ksa 10من ديسمبر مبادرة " 12تطلق شركة ألف خير في اليوم الـ

  وذلك باملشاركة مع جمعية زهرة 

نورة بنت عبدالرحمن، وذلك بهدف نشر الوعي ضد سرطان الثدي، ونشر الثقافة الوقائية   وجامعة األميرة

 ة.للمرض، خالل تضافر كل الجهود الرسمية واالجتماعية في املجاالت الصحية والتعليمية واإلعالمي

/"، إضافة إلى http://www.10ksa.com"   " بعنوانksa 10كما خصصت الشركة موقعا إلكترونيا لحملة املبادرة "

  @". Join10KSAحسابات مواقع التواصل االجتماعي كـ"تويتر" "

ضيح أهمية " التي تستمر عاما، في تو ksa 10ويؤمل أن تسهم مواقع التواصل االجتماعي واملوقع اإللكتروني ملبادرة "

 تحقيق أهداف الحملة، ودورها املرتقب في الوقاية والتوعية، ونشر ثقافة مواجهة املرض.
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 ك حبملة للتوعية الصحيةالوليد لإلنسانية تشار
انضمت مؤسسة الوليد لإلنسانية كشريك عالمي ملجموعة شركاء ورعاة "الحملة الوطنية للتوعية الصحية 

"، لزيادة الوعي الصحي، والتي من شأنها أن تحد من األزمات الصحية، خاصة املتعلقة باألمراض KSA 10الشاملة "

"، من خالل KSA 10ي. وتأتي هذه الشراكة مع اقتراب موعد مبادرة "التي يمكن التحكم في مسارها كسرطان الثد

سيدة، لتحطيم الرقم القياس ي العالمي ملنظمة "جينيس" لألرقام  10000تنظيم تجمع نسائي يستهدف استقطاب 

القياسية، عبر تشكيل أكبر شريط بشري وردي للتوعية بموضوع سرطان الثدي، بجامعة األميرة نورة الذي أقيم 

الرياض مؤخرا. وقال األمير الوليد "إن هذه الشراكة تعكس إيماننا بتمكين املرأة ودعمها وتوعيتها بأهمية االلتزام ب

 بحياة صحية شاملة، مما سينعكس عليها وعلى اهتمامها بعائلتها ليكون الناتج مجتمعا صحيا متكامال". 

" األميرة ريما بنت بندر KSA 10املشارك لـ مبادرة " من جهتها، أوضحت املؤسس والرئيس لشركة "ألف خير"، الرئيس

بن سلطان، أن شراكة الوليد لإلنسانية أكبر داعم لهذا املشروع الوطني للتوعية من سرطان الثدي، خاصة في ظل 

 قلة الوعي والثقافة بهذا املرض لدى األفراد، خاصة النساء منه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=244916&CategoryID=2
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  م 2015 برنوفم 15- هـ 6143 محرم 3 األحد

 جبامعة نورة.. اليوم« اجتاهات»ض حرم أمري الرياض تفتتح معر
http://www.al-madina.com/node/642271 

 

 

 

 م  2015 نوفمبر 27 -هـ  7143 صفر15 الجمعة

 «ن جلراحة القلبسلطا»بـ « عبداهلل اجلامعي»تدريب كوادر 
وقعت اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات املسلحة أمس مذكرة تعاون طبي مع مركز األمير سلطان ملعالجة 

أمراض وجراحة القلب يقوم بموجبها املركز بتدريب الكوادر الطبية والفنية بمستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز 

القلب باإلضافة إلى عقد ورش عمل وندوات ومؤتمرات وأنشطة وبرامج الجامعي في مجال معالجة أمراض وجراحة 

تعليم مستمر مشتركة وإنشاء لجان مشتركة ومتخصصة للرفع بكل الجوانب لتسهيل العمل واألنشطة التدريبية 

د والتطبيقية. وقال مدير عام اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات املسلحة اللواء الدكتور سليمان بن محم

املالك: إن مذكرة التعاون تأتي ضمن دور اإلدارة العامة للخدمات الطبية في تحقيق مزيد من االرتقاء بمستوى 

الخدمات الصحية والتعليمية في كافة مستشفياتها ومرافقها في ظل رؤية القيادة الكريمة ورؤية من صاحب السمو 

هد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لتفعيل امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي الع

  اإلستراتيجية العامة لتطوير القوات املسلحة.

وبين اللواء الدكتور املالك أن املذكرة تهدف لالستفادة وتبادل الخبرات والتجارب وتأهيل وتنمية الكوادر الطبية في 

هللا بن عبدالعزيز الجامعي ودعم وتطوير األبحاث مجال معالجة أمراض وجراحة القلب بمستشفى امللك عبد

  والدراسات ذات العالقة تزامًنا مع مراحل تشغيل املستشفى الجامعي بجامعة األميرة نورة.

وإلى ذلك أوضح مدير مركز األمير سلطان ملعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات املسلحة اللواء الطبيب/ خلف بن 

تي ضمن دور اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات املسلحة في تحقيق مزيد من علي الخلف أن االتفاقية تأ

ا من مبدأ الشراكة بين املؤسسات الصحية والتعليمية، 
ً
االرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية وانطالق

م في تأهيل وتنمية وتهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب باإلضافة إلى دعم وتطوير األبحاث والدراسات بما يساه

  الكوادر الطبية والفنية وستستمر ملدة ثالث سنوات. 

من جهته وصف املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي الدكتور/ أحمد بن محمد 

بين املستشفيات لألمام في مسيرة املستشفى لتكون أنموذًجا مميًزا « خطوة مميزة»أبوعباة االتفاقية بأنها تمثل 

http://www.al-madina.com/node/642271
http://www.al-madina.com/node/644754
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الجامعية من خالل تقديم الخدمة الطبية والتعليمية والبحثية بأسلوب مميز يحقق تطلعات املرض ى. وأضاف: إنه 

تم اختيار مركز األمير سلطان ملعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات املسلحة كونه متميًزا في مجال عالج أمراض 

 تويين املحلي والدولي.وجراحة القلب ويحظى بسمعة مميزة على املس

 

 

 

 م  2015 نوفمبر 30 -هـ  7143 صفر 18 اإلثنين

آالف امرأة يشاركن يف محلة ملواجهة سرطان الثدي 10  

ربيع  1في وهي حملة وطنية للتوعية الصحية الشاملة بمرض سرطان الثدي  10ksaتطلق شركة ألف خير مبادرة 

ديسمبر عبر تجمع نسائي في جامعة األميرة نورة، وتستمر الحملة ملدة عام . ومن املنتظر  12األول املقبل املوافق 

  آالف امرأة في الحملة . 10مشاركة 

وتشارك العديد من الجهات الحكومية واملؤسسات الخاصة في هذه املبادرة من أبرزها ) الشؤون االجتماعية، 

زارة التعليم ممثلة بجامعة نورة، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والرئاسة العامة لرعاية والصحة، و 

  الشباب، واللجنة األوملبية العربية السعودية، الغرفة التجارية بالرياض ، وصندوق التنمية البشرية . 

بادرة تهدف لحشد تجمع نسائي لتكوين و أكدت الرئيس املؤسس للشركة األميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أن امل

النواة االولى للتوعية الصحية الشاملة بمرض سرطان الثدي لدى كافة اطياف املجتمع، في حملة تستمر ملدة عام 

 أن القائمين على الحملة يأملون تشكيل أكبر شريط بشري وردي للتوعية بموضوع سرطان الثدي.» مشيرة إلى 

الشاملة بمرض سرطان الثدي تستوجب تضافر كافة الجهود الرسمية واالجتماعية في وقالت: إن التوعية الصحية 

املجاالت الصحية والتعليمية واإلعالمية، الفتة إلى أن املبادرة هي إحدى املبادرات املتعددة التي اطلقتها ألف خير 

  كحملة وطنية للتوعية الصحية.

ف خير مؤسسة اجتماعية تعمل في مجال توفير الفرص وتطوير وأشارت األميرة ريما بنت بندر، إلى أن مؤسسة أل

املوارد البشرية إضافة إلى إطالق وتنفيذ عدة مبادرات إنسانية وطنية في مجاالت التعليم والتدريب والصحة وريادة 

 األعمال .

 

 

 

 

 

 

http://www.al-madina.com/node/645304
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 م  2015 ديسمبر 7 -هـ  7143 صفر  25 اإلثنين

ا بـ"عبداهلل اجلامعي" 28برنامج تأهيلى لـ
ً
 مدير

( من 28نظم مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن دورة تدريبية لـ)

اف املدرب الكندي املديرين التنفيذيين، ومديري اإلدارات في املستشفى بعنوان "بناء املهارات القيادية"، تحت إشر 

  بول هورلي.

وأوضح الدكتور جمعة بن فرحان العنزي، نائب املدير العام التنفيذي لتطوير املنظمة والتميز التشغيلي أن قيادة 

املستشفى تسعى إلى مبادرة بناء القدرات وتطوير القيادات ليكون املدير نموذًجا يحتذى به من ِقبل فريق العمل، 

برامج أخرى سيتم تنفيذها بغرض غرس ثقافة تنظيمية تعمل على تبني خطط التعاقب مشيًرا إلى أن هناك 

 الوظيفي، وبناء الصف الثاني من القيادات.

 

 

 

 م  2015 ديسمبر 9 -هـ  7143 صفر  27 األربعاء

 جامعة األمرية نورة تدخل موسوعة جينس

emadina.com/node/647194?liv-p://www.altht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-madina.com/node/646891
http://www.al-madina.com/node/647194?live
http://www.al-madina.com/node/647194?live
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 م  2015 نوفمبر 17 -هـ  1437 صفر 5 لثالثاءا

 مشروعا خلرجيات الفنون يف معرض اجتاهات جبامعة نورة 60

 

سعود حرم أمير منطقة الرياض البارحة األولى، معرض "اتجاهات" في جامعة  افتتحت األميرة نورة بنت محمد بن

 لخريجات جميع أقسام كلية التصاميم والفنون، ما بين  60األميرة نورة بنت عبدالرحمن الذي يضم 
ً
مشروعا

ي مركز التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي وتصميم األزياء والنسيج والتصوير التشكيلي والطباعة، وذلك ف

 املؤتمرات في املدينة الجامعية. 

وأوضحت الدكتورة هدى العميل مديرة الجامعة أن معرض "اتجاهات" يعد إحدى مبادرات كلية التصاميم 

والفنون في الجامعة الذي يهدف إلى تعريف املجتمع وقطاع األعمال بمخرجات الكلية التي تقوم على دعم الفن 

 بإنتاج طالباتها وتشجع األفكار اإلبداعية  واالبتكار واإلبداع، مؤكدة أن
ً
جامعة األميرة نورة تولي اهتماما خاصا

واملشاريع الريادية من خالل تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تربط مخرجات الجامعة في سوق العمل العام 

 والخاص. 

شاريعهن الصغيرة لتحويلها إلى وأضافت أن الجامعة تقوم من خالل مركز ريادة األعمال بتبني إنتاج الطالبات وم

مشروعات استثمارية واعدة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتوجد فرص عمل للسيدات، موجهة الشكر لعميدة 

الكلية الدكتورة صيتة املطيري وجميع منسوبات الكلية وطالباتها على تنظيمهم لهذا املعرض وعلى حرصهم على 

 ة. إخراجه بصورة تليق بجامعة األميرة نور 

بعد ذلك ألقت الدكتورة صيتة املطيري عميدة كلية التصاميم والفنون كلمة أعربت فيها عن سعادتها بإقامة 

، وأن يكّن على قدر 
ً
 باهرا

ً
معرض "اتجاهات" وتخريج طالبات أقسام كلية التصاميم والفنون، متمنية لهن مستقبال

تهاد ليمثلن السعودية في كل محفل خيَر تمثيل بإبراز الهوية املسؤولية واألمانة في حياتهن العملية، ويسعين بجد واج

https://www.aleqt.com/2015/11/17/article_1007089.html
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والثقافة اإلسالمية العربية األصيلة وتقديم نموذج مشرف يعبر عن املرأة السعودية في ظل ما تحظى به اململكة من 

 دعم القيادة الحكيمة لجميع شرائح املجتمع. 

فائز بأكثر تصويت حيث فازت وعد الطميحي عن عقب ذلك اصطفت صاحبات املشروعات لإلعالن عن املشروع ال

مشروعها "خلقة"، وغدير الخضير عن "كروز املنيفة مع الهوية الوطنية"، وشهد العريفي عن "متحف مكي"، وريم 

 . Magicالقفاري 

وفي الختام قامت راعية الحفل بتسليم الفائزات الجوائز وتكريم لجان املعرض والرعاة، ثم تسلمت من مديرة 

 جامعة درعا تكريمية لحضورها ورعايتها الحفل. ال

وعلى هامش الحفل تحدثت الخريجة بشرى العودة عن مشروع تخرجها في قسم التصوير التشكيلي والطباعة بأنها 

تتمنى من خالل مشروعها "الحرب والسالم" أن يعم السالم كافة أنحاء األرض وأن تعيش البشرية حياة أفضل، وأن 

لكة من كل سوء. أما عائشة السعدي من قسم التصميم الداخلي عن مشروعها " ميقات السعدية " يحفظ هللا املم

فقد أوضحت أنها تتطلع إلى إعادة تصميمه برؤية مستوحاة من فنون العمارة اإلسالمية والعمارة الخضراء ملا تتميز 

 ة املعبرة عن حضارتنا وثقافتنا.به هذه الفنون من إبداع وإتقان وجمال، وتعد املواقيت الواجهة اإلسالمي
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 م  2015 ديسمبر 4 -هـ  7143 صفر  22 الجمعة

 كلية للهندسة يف جامعة نورة .. قريبا
يرة نورة بنت عبد الرحمن، أن هناك أكدت لـ"االقتصادية" الدكتورة هدى بنت محمد العميل مديرة جامعة األم

تعاونا بين الجامعة ووزارة العمل، لبحث التخصصات األكثر مالءمة لسوق العمل، حيث إن الوزارة تشرف اآلن على 

مركز اإلرشاد املنهي، الذي يقوم بمسؤولية قياس اتجاهات سوق العمل، وتعريف الطالبات بالفرص املتاحة 

ى أن الجامعة تنتظر املوافقة النهائية على افتتاح كلية هندسة فيها، لتغطية طلبات والتطوير الوظيفي، مشيرة إل

 سوق العمل في هذا املجال. 

جاء ذلك خالل افتتاح الدكتورة هدى بنت محمد العميل مشروع دعم الجودة والتهيئة لالعتماد األكاديمي 

ت عبد الرحمن، الذي نظمته عمادة ضمان الجودة املؤسس ي أمس، في مسرح كلية التربية في جامعة األميرة نورة بن

 واالعتماد األكاديمي. 

وبينت مديرة جامعة األميرة نورة، أن الجامعة نجحت في االنتهاء من املرحلة األولى ملشروع دعم الجودة والتهيئة 

حل املستقبلية مدربة ومراجعة داخلية، لالنتهاء من املرا 29لالعتماد األكاديمي، حيث قامت الجامعة بتأهيل 

 ملشروع الجودة، إذ من املفترض التقدم للحصول على االعتماد األكاديمي في شهر شعبان املقبل. 

وأشارت إلى أن الجامعة تستهدف الحصول على االعتماد املؤسس ي املحلي، ومن ثم االنتقال للهدف الثاني وهو 

امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية وتأسيس املركز  الحصول على اعتماد برامجي محلي عالمي، مشيرة إلى أن برنامج

الوطني لقياس أداء أجهزة الدولة، يلزمان املؤسسات في السعودية بتجويد عملها، والسعي لتحقيق أعلى مؤشرات 

 الجودة. 

ألف طالبة هن عدد طالبات  50وأوضحت الدكتورة هدى العميل، أن املشروع يستهدف ويستشعر املسؤولية نحو 

جامعة، لتخريجهن مؤهالت ببرامج تنافس الجامعات العاملية، ليكن مفضالت في سوق العمل ويصبحن فاعالت في ال

 املجتمع، ويحققن التوجه الوطني بمنح السعوديات الريادة في التعليم وكل نواحي الحياة. 

ودة، وال توكل تلك املهمة الحيوية وطالبت في حديثها بأال توكل مهمة الجودة إال لعميدة الكلية أو وكيلة الكلية للج

ألفراد ال يستوعبون املطلوب، وال قيمة املوضوع، حيث من املهم أن تؤخذ خطابات الجامعة الخاصة بمؤشرات 

 الجودة وتقييم البرامج بجدية والتزام من كل الكليات.

 

 

 

 

 

https://www.aleqt.com/2015/12/04/article_1011722.html
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 م  2015 نوفمبر 30 -هـ  7143 صفر18 اإلثنين

 إطالق محلة وطنية سعودية ملواجهة سرطان الثدي
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.

، األميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أن املبادرة تهدف لحشد تجمع «ألف خير»شركة وأكدت الرئيسة املؤسسة ل

نسائي لتكوين النواة األولى للتوعية الصحية الشاملة بمرض سرطان الثدي لدى كل أطياف املجتمع، في حملة 

وردي للتوعية  القائمين على الحملة يأملون في تشكيل أكبر شريط بشري »تستمر ملدة عام. كما أشارت إلى أن 

  «.بموضوع سرطان الثدي

وقالت إن التوعية الصحية الشاملة بمرض سرطان الثدي تستوجب تضافر كل الجهود الرسمية واالجتماعية في 

« ألف خير»املجاالت الصحية والتعليمية واإلعالمية، الفتة إلى أن الحملة هي إحدى املبادرات املتعددة التي أطلقتها 

  عية الصحية.كحملة وطنية للتو 

في مجال توفير الفرص وتطوير املوارد البشرية، إضافة إلى إطالق وتنفيذ عدة مبادرات إنسانية « ألف خير»وتعمل 

  وطنية في مجاالت التعليم والتدريب والصحة وريادة األعمال من منطلق املسؤولية االجتماعية.

تجمع الكثير من العروض واألنشطة التوعية بشأن وينتظر أن تقدم الجهات الحكومية والخاصة املشاركة في ال

مرض سرطان الثدي من خالل أجنحة في املعرض املصاحب إلطالق املبادرة، وتقديم مجموعة من الهدايا 

التذكارية. كما سيشارك مجموعة من فتيات دار التربية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية وعدد من النساء 

  آالف امرأة. 10البشري والذي من املستهدف أن يضم  املتطوعات بالشريط الوردي

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 

ابة بسرطان الثدي في تزايد مستمر في كل دول العالم، متوقعة وصول النسبة لثالثة أضعاف بحلول ونسبة اإلص

في املائة من الحاالت املصابة بسرطان الثدي في السعودية في مراحل متأخرة، مقارنة  60. ويتم اكتشاف 2030عام 

في الدول املتقدمة  1990بطة به منذ عام في املائة في الدول املتقدمة، وقد حدث انخفاض في الوفيات املرت 20بـ

  بسبب اتباع الكشف املبكر، وتطوير العالج.

وتشارك العديد من الجهات الحكومية واملؤسسات الخاصة في هذه املبادرة، من أبرزها الشؤون االجتماعية، 

الوطني، والرئاسة العامة والصحة، ووزارة التعليم ممثلة بجامعة األميرة نورة، والهيئة العامة للسياحة والتراث 

 لرعاية الشباب، واللجنة األوملبية العربية السعودية، والغرفة التجارية بالرياض، وصندوق التنمية البشرية.

الحملة الوطنية للتوعية الصحية »كما انضمت مؤسسة الوليد لإلنسانية كشريك عالمي ملجموعة شركاء ورعاة 

 تعزيز املفهوم الشمولي للصحة وممارسات الرعاية الصحية الوقائية.، وذلك لزيادة الوعي الصحي و «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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جبامعة األمرية نورة تواصل تنفيذ ورشها التدريبية يف   إدارة اإلعالم
 التحرير الصحفي

يبية التي تنفذها اإلدارة العامة لإلعالم في جامعة األميرة نورة ِبنت عبدالرحمن هذه األيام، تواصلت الورش التدر 

وتركز على التحرير والكتابة الصحفية، ضمن البرنامج التدريبي املكثف، الذي يستهدف منسقات اإلعالم في عمادات 

ض بكوادرها، وتعزيز جودة التواصل الجامعي الجامعة وكلياتها، في نطاق إستراتيجية جديدة تنتهجها الجامعة للنهو 

  مع مختلف وسائل اإلعالم.

وأوضحت املشرفة على اإلدارة العامة لإلعالم في الجامعة الدكتورة الجوهرة الصقيه، أنَّ صناعة األخبار وأساليب 

ره وقوالبه إعدادها وإخراجها باتت متجددة، وفي تطور مستمر، امتد ليشمل لغة الخبر وطريقة صياغته وتحري

  والشكل الذي يصل به إلى املتلقي.

وأكدت أن اإلدارة العامة لإلعالم في الجامعة أولت أهمية خاصة لجانب التدريب وفقا لألساليب الحديثة، وأطلقت 

 بذلك، هو األول من نوعه على مستوى اململكة، يستمر ملدة عام كامل، ويستهدف تأهيل وتدريب 
ً
 25برنامجا خاصا

المية في الجامعة، مشددة على عزم اإلدارة تكوين فريق إعالمي داخلي محترف يرصد ويغطي فعاليات منسقة إع

الجامعة ، ويعد املحتوى الصحفي بمختلف أنواعه سواء اإلخبار ، التقارير ، الحوارات والتحقيقات ،التي توضح 

  . وتنقل الجهود الجبارة للجامعة ومنسوباتها في مختلف العمادات والكليات

وأفادت أن ورش العمل تناولت التغطية الصحفية للمناسبات الجامعية، وتطبيقات عملية، ورصد وكتابة األخبار، 

 ملا يقتضيه العمل اإلعالمي وما يتسم به من دقة وسرعة وموضوعية، إلى 
ً
 ألساليب وكاالت األنباء العاملية، وفقا

ً
وفقا

في الخبر، وخطوات الكتابة الواضحة البسيطة املتسلسلة،  جانب محاور أخرى تتعلق بتوضيح أهمية املصادر

واألساليب السليمة املتعارف عليها لبناء الخبر والصياغة املحكمة، وتوظيف الصور وفق سياسة الجامعة لدعم 

  نشر التغطيات املختلفة في الصحف املحلية.

غرار دور النشر الصحفي واإلعالمي في  ولفتت االنتباه إلى أن الورش سلطت الضوء على محاور أخرى مهمة، على

توثيق األحداث واإلنجازات، ومدى ضرورته لنشر رسالة الجامعة، وأهدافها والتواصل مع مختلف الجماهير 

 الداخلية والخارجية.

http://www.makkahnews.net/?p=4896684
http://www.makkahnews.net/?p=4896684
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 امج تدريبي يف الكتابة الصحافيةجامعة األمرية نورة تطلق برن
أطلقت اإلدارة العامة لإلعالم في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامجا تدريبيا مكثفا ملنسقات الوحدات 

ساعة تدريبية على مدار العام الدراس ي الحالي،  75دورة بواقع  24اإلعالميات في الكليات و العمادات يتكون من 

تها اإلعالمية املتخّصصة التي تستهدف رفع جودة االتصال الجامعي مع وسائل اإلعالم وذلك ضمن باقة دورا

 بمختلف انواعها.

ويهدف البرنامج التدريبي املكثف الى تمكين املنسقات وموظفات اقسام اإلعالم في الجامعة إلتقان مهارات الكتابة و 

وقوالب الكتابة والفروق بينها، كيفية توظيفها في التحرير الصحفي بمختلف انواعه وفنونه ، التعرف على أشكال 

تغطية فعاليات الجامعة املختلفة ، التغطية الصحفية للفعاليات واملناسبات الجامعية والعمل امليداني الصحفي، 

صياغة وتحرير العناوين الصحفية بشكل محترف، فضال عن إعداد التقارير الخاصة التي تعكس انجازات الجامعة 

 ها في املجالين األكاديمي واالجتماعي.ومنسوبات

،إجراء   ويركز البرنامج على تعريف املنسقات بالسياسة اإلعالمية للجامعة وكيفية التعامل مع وسائل اإلعالم

الحوارات الصحفية مع املسؤوالت والطالبات في الجامعة وابراز انجازاتهن وانشطة الكليات والعمادات ، عمل 

تحقيقات التي تخدم مسيرة الجامعة الطموحة نحو الريادة العلمية والعملية ، مع تطبيق على استطالعات الرأي وال

 نماذج عملية من واقع عمل الجامعة.

وأكدت املشرفة على االدارة العامة لإلعالم في الجامعة الدكتورة الجوهرة الصقية ان البرنامج يعد تأسيس ي ويساهم 

م في الجامعة بشكل يواكب التطورات الحديثة التي تشهدها وسائل اإلعالم في عملية تطوير اداء منسقات اإلعال 

 وتغير املستمر في أنماط وقوالب الكتابة والتحرير الصحفي.

مشيرة إلى أن البرنامج يتطلع الى تكوين فريق إعالمي مميز يدعم التواصل مع وسائل اإلعالم بمختلف انواعها ويسهل 

 امعة.مهمة اإلعالميات الزائرات للج

 

 

 

 

 

http://3ym.co/597678
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 غدا..حرم أمري الرياض تفتتح معرض اجتاهات جبامعة األمرية نورة
http://ien.sa/?p=58847 
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« اجتاهات»جامعة نورة: اليوم ..حرم أمري منطقة الرياض تدشن معرض 
 مشاريع خترج طالبات التصاميم والفنون

/ صفر/ 3حبة السمو االميرة نورة بنت محمد آل سعود حرم امير منطقة الرياض اليوم االحد املوافق تفتتح صا

معرض مشاريع التخرج ألقسام كلية التصاميم والفنون في ” اتجاهات“هـ عند الساعة السابعة مساء معرض 1437

لتصميم الجرافيكي والتصميم مشروعا ما بين ا 60جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن ، حيث يضم املعرض 

 الداخلي وتصميم االزياء والنسيج والتصوير التشكيلي والطباعة.

 

يقام املعرض في مركز املؤتمرات في الجامعة ويعد االول ملشاريع التخرج ألربعة اقسام مجتمعة تصب في الفن 

الستراتيجية في دعم الطالبات والتصميم، حيث تهدف الكلية من خالله الى التأكيد على اهداف وخطط الجامعة ا

الخريجات لالنخراط في سوق العمل تحقيقا للهدف الذي تسعى له الكلية والجامعة كقوة داعمة للفتاة السعودية 

 التي تعد احد اهم االستثمارات الجديدة في الخارطة االقتصادية للملكة العربية السعودية.

االقتصادي ملخرجات جامعة االميرة نوره بنت عبد الرحمن كما تحرص ادارة الجامعة على لفت انظار املشهد 

املميزة والتي تعد نتاج عمل وجهد ومثابرة من كافة قطاعات الجامعة والكلية، واتاحة الفرصة لشريحة املستثمرين 

 لاللتقاء بخريجات الكلية والتعرف عن قرب على مستوياتهن ومعاينة اعمالهن لخلق فرص عمل حقيقية لهن.

 

ر بالذكر ان املعرض يصاحبه ورش تخصصية مجانية تقدمها استاذات في التخصص بدرجة استاذ مساعد الجدي

مشروع من مشاريع  12لزوار املعرض من خارج الجامعة، كما تم يوم االثنين املاض ي فتح باب التصويت على 

  الطالبات لترشيح اربعة منها للفوز بجائزة املعرض القيمة.

عصرا وحتى العاشرة مساء للزوار  4للزيارة من يوم االثنين وحتى الخميس من الساعة  املعرض سيكون مفتوح

 والعوائل من خارج الجامعة.

http://ien.sa/?p=58847
http://ien.sa/?p=5899
http://ien.sa/?p=5899
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جبامعة نورة ينثر إبداعات خرجيات « اجتاهات»افتتحته حرم أمري الرياض.. 
 التصاميم والفنون كلية

 

هـ 1437/ صفر/ 3افتتحت صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد آل سعود حرم أمير منطقة الرياض يوم األحد 

معرض مشاريع التخرج لجميع أقسام كلية التصاميم والفنون في جامعة االميرة نورة بنت عبد ” اتجاهات“معرض 

الجامعة وضم مشاريع تخرج أربعة أقسام مجتمعة تصب في الفن الرحمن . حيث أقيم املعرض في مركز مؤتمرات 

والتصميم وهدفت الكلية من خالله على التأكيد على أهداف وخطط الجامعة االستراتيجية في دعم الطالبات 

 للهدف الذي تسعى له الكلية والجامعة كقوة داعمة للفتاة السعودية 
ً
الخريجات لالنخراط في سوق العمل تحقيقا

 تعد أحد أهم االستثمارات الجديدة في الخارطة االقتصادية للملكة العربية السعودية .التي 

يضم :”من جهتها وفي كلمتها قالت معالي مدير الجامعة د. هدى بنت محمد العميل بعد ترحيبها براعية املعرض 

الجرافيكي والتصميم معرض اتجاهات أعماال فنيه أبدعتها طالبات كلية التصاميم والفنون ما بين التصميم 

الداخلي وتصميم األزياء والنسيج والتصوير وتهدف الكلية من خالله إلى التأكيد على أهداف وخطط الجامعة 

االستراتيجية في دعم الطالبات الخريجات لالنخراط في سوق العمل تحقيقا للهدف الذي تسعى له جامعة األميرة 

 ”هم االستثمارات في الخارطة االقتصادية الوطنية.نوره بدعم الفتاة السعودية التي تعد أحد أ

 بإنتاج طالباتها وتشجع األفكار اإلبداعية واملشاريع الريادية من 
ً
مضيفة: تولي جامعة األميرة نورة اهتماما خاصا

خالل تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تربط مخرجات الجامعة بسوق العمل العام والخاص كما تقوم الجامعة في 

ريادة االعمال على تبني أنتاج الطالبات ومشاريعهن الصغيرة لتحويلها الي مشاريع استثمارية واعدة تسهم في  مركز

 ” .تنويع مصادر الدخل وتخلق فرص عمل للسيدات 

هذا فيما أشارت املدير التنفيذي ملعرض اتجاهات د.فوزية املطيري ألهمية إتاحة الفرصة للطالبات الخريجات 

باملستثمرين للتعرف على منجزاتهن وإمكانية فتح آفاق للتعاون املثمر إليجاد فرص حقيقة  وفرصة لقائهن

 وجاهزة لسوق العمل بأقص ى 
ً
 ومهنيا

ً
للخريجات بالسوق السعودي لنقدم للمجتمع خريجة معتمدة على نفسها فنيا

ا وتراثها ، كما حرصنا على التواصل درجة ممكنة، مع االهتمام بإبراز شخصية الطالبة الواثقة بذاتها واملعتزة بدينه

من خالل تفعيل خدمة التصويت على أعمال الخريجات املميزة من خالل فتح باب التصويت على اثني عشر 

 ليرشح األفضل منها للفوز بجائزة قّيمة. وقدم املعرض ورش تخصصية مصاحبة مجانية قدمتها نخبة من 
ً
مشروعا

http://ien.sa/?p=59243
http://ien.sa/?p=59243
http://ien.sa/59243/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%ac%d8%a7/
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ختلف شرائح املجتمع من زوار املعرض من داخل الجامعة وخارجها ، واستمر أعضاء الهيئة التعليمية بالكلية مل

 خمسة أيام للزوار والعوائل من خارج الجامعة وداخلها .
ً
  املعرض مفتوحا

وتحدثت آالء القرني من خريجات قسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية عن مشروعها وهو عبارة عن منتج 

 لترسيخ الهوية السعودية قائلة : ا تراثي يركز على املالبس
ً
أشعر باملسؤولية اتجاه ” لتقليدية السعودية املميزة سعيا

وطني وأؤمن أن الفن أحد أبرز الوسائل املهمة للتعبير عن االنتماء والوفاء والعطاء لبلدنا الحبيب واتطلع كخريجة 

 للمرأة السعودية 
ً
 ”وطنها والعاملة لنهضته ورفعته..املنتمية لمن طالبات جامعة األميرة نورة أن أكون إنموذجا

أنها تتمنى من خالل ” أما عن مشروع تخرجها في قسم التصوير التشكيلي والطباعة أفادت الطالبة بشرى العودة 

مشروعها الحرب والسالم أن يعم السالم كافة أنحاء األرض وأن تعيش البشرية حياة أفضل وأن يحفظ هللا اململكة 

هذا فيما تسعى الطالبة دالل الخضير من قسم تصميم األزياء والنسيج إلى العاملية بمشروعها  ”من كل سوء..

املتمثل في مجموعة من األزياء التي تعنى بالزيارات من خالل التنويع والدمج بين القطع املختلفة من األقمشة لتقدم 

 ”خيارات إبداعية لزي املرأة السعودية األنيقة..

بأنها تتطلع إلى ” ميقات السعدية ” ائشة السعدي من قسم التصميم الداخلي عن مشروعها وتحدثت الخريجة ع

إعادة تصميمه برؤيا مستوحاة من فنون العمارة اإلسالمية والعمارة الخضراء ملا تتميز به هذه الفنون من إبداع 

وأعربت عميدة كلية التصاميم  ..”وإتقان وجمال وتعد املواقيت الواجهة اإلسالمية املعبرة عن حضارتنا وثقاقتنا 

وتخريج طالبات أقسام كلية التصاميم والفنون متمنية ” اتجاهات “والفنون د.صيتة املطيري عن سعادتها بمعرض 

 وأن يكن على قدر املسؤولية واألمانة في حياتهن العملية وأن يسعين بجد واجتهاد ليمثلن اململكة 
ً
 باهرا

ً
لهن مستقبال

 العربية السعودي
ً
 مشرفا

ً
ة في كل محفل خيَر تمثيل بإبراز الهوية والثقافة اإلسالمية العربية األصيلة وتقديم إنموذجا

 يعبر عن املرأة السعودية في ظل ماتحظى به اململكة من دعم القيادة الحكيمة لكافة شرائح املجتمع ،

والجديدة املنافسة للكليات املختصة في  وتعد كلية التصاميم والفنون في جامعة األميرة نورة من الكليات املميزة

املجال الفني على مستوى الجامعات السعودية وتحرص الكلية على نوعية البرامج األكاديمية ومخرجاتها للنهوض 

 ما بين التصميم الجرافيكي والوسائط 
ً
بالعملية التعليمية . والجدير بالذكر أن املعرض اشتمل على ستين مشروعا

م الداخلي وتصميم األزياء والنسيج والتصوير التشكيلي والطباعة وتتسم املشاريع باألصالة الرقمية والتصمي

 عن النمطية والتكرار حيث تناولت الطالبات مواضيع متعددة وتطرقت لجوانب مختلفة منها ماهو 
ً
والتجديد بعيدا

لبرامج املستخدمة في مجال تعليمي وتربوي وفني وتراثي واجتماعي وقيمي باستخدام أحدث وسائل التقنية وا

 ألبرز إنجازاتها وأفكارها وهو خالصة ما تعلمته من املواد 
ً
التصاميم والفنون ، ويعد مشروع تخرج الطالبة نتاجا

الدراسية وما اكتسبته من خبرات أستاذاتها بالجامعة وتختار الطالبة مشروعها بنفسها ليعبر عن شخصيتها 

  يز على التفكير اإلبداعي وتحقيق مفهوم ثقافة اإلنجاز .وفكرها ورؤيتها الخاصة مع الترك

ويذكر أنه قد تم عرض أفالم نوعية مميزة قدمت كلية التصاميم والفنون بأقسامها املختلفة بطريقة فنية وبعبارات 

ناول رسالة وأهداف كل قسم على حد سواء بإشراف من أ.زينب أبوعون وهي من إنتاج وإخراج الطالبتين سمية تت

املطيري وأفراح حربين وتصوير طالبات الوسائط الرقمية وتتطلع سمية وأفراح للوصول إلى كافة شرائح املجتمع 

اإلعالنية املؤثرة برؤيا إبداعية خاصة والنجاح كمخرجات سعوديات متميزات في إنتاج األفالم الوثائقية و 

،واستطاعت الطالبة سارة العقيلي أن تحظى بتصميم جميع املطبوعات واملنشورات املتعلقة بمعرض اتجاهات 

 وتألقت في جميع ماقدمته الطالبة بإشراف مباشر من د.فوزية املطيري .

 

http://ien.sa/wp-content/uploads/2015/11/آلاء-عصام-القرني-التصميم-الجرافيكي.jpg
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 م  2015 نوفمبر 20 -هـ  7143 صفر 8 الجمعة

 جامعة األمرية نورة: تعرف على أكرب قطار جامعي آيل يف العامل

 
حظي تعليم املرأة في اململكة العربية السعودية بقدر وافر من الرعاية واالهتمام أتاح لها أن تسير بخطى واثقة نحو 

ل الفت ليس على املستوى املحلي فقط بل تحقيق طموحاتها وإظهار تميزها في مجاالت مختلفة، مما جعلها تبرز بشك

وحتى على املستوى العالمي حيث نجد نماذج للمرأة السعودية املثقفة والباحثة املتخصصة ممن يشار لهن بالبنان 

 ذلك نجاحهن وجدارتهن التي ال تقل عن نظيراتهن في دول 
ً
وتذكر أسماؤهن في املحافل الدولية وميادين العلم مثبتا

كما ان جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تسعى الي ان تكون منارة املرأة للمعرفة والقيم، و جامعة أخرى متقدمة.

 شاملة للمرأة متميزة بريادتها التعليمية وأبحاثها العلمية تسهم في بناء االقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية.

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن أكبر جامعة نسائية في ( ماليين متر مربع وتعد  8كما تبلغ مساحة الجامعة )   

في حركت تقل الطالبات في  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في طالباتها و منسوبي الجامعة   العالم.واهتمت

 املترو ليسهل عملية التنقل بين الكليات ومرافق الجامعة.  حيث إنشائه نظام نقل آلي عباره عن قطار مترو  

املترو جميع   ويغطي  ( كلم 12عبارة تتحرك وتنتقل على كل مرافق املدينة الجامعيةعلى طول ) 22 كما تم توفير    

الكليات واملباني اإلدارية النسائية ومراكز األسكان ألعضاء الهيئة التدريس وسكن الطالبات ،والنادي الترفيهي 

( محطة بين كل محطة وأخرى 14معة كلم وتتوقف عند) للطالبات ومحطات الحافالت القادمة من خارج الجا

( م، ويتواجد ثالث مسرات للقطار ويمر كل ثالث دقائق في املحطة قاطرة لنقل الطالبات حيث يتم اإلعالن 400)

 
ً
   ويتم  و يتم التحكم بها الكتروني  عن وجهت القاطرة في املحطة ، حيث يمتاز مترو الجامعةانه ال يتطلب سائقا

    ر في كل قاطرة كابتن من النساء للحاالت الطارئة واالحتياط.توفي

( واقف لكل عربة وهو يعد أكبر قطار 119جالس) 24( راكب143و يقدر استيعابية القاطرة الواحدة تصل إلى)

 6.30   النقل على مدار الساعة لألكاديميات واإلداريات والطالبات .ما بين جامعي آلي في العالم ،وهو يوفر خدمة 

 مساء وفي فترة املساء تعود القاطرات حتى يتم صيانتها وتنظيفها لليوم الثاني. 6حتى الساعة ” صباحا
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 م  2015 نوفمبر 24 -هـ  7143 صفر12 الثالثاء

ندوة جبامعة األمرية «..سرة يف محاية األبناء من العنف واإلرهابدور األ»
 نورة

  

تعزيز دور األسرة في “رعت حرم أمير منطقة الرياض سمو األميرة نورة بنت محمد بن سعود اليوم ندوة بعنوان 

الجامعة للدراسات نظمتها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بوكالة ” حماية األبناء من العنف واإلرهاب

العليا والبحث العلمي بالشراكة مع هيئة حقوق اإلنسان وبالتعاون مع برنامج األمان األسري بحضور صاحبة 

السمو امللكي األميرة عادلة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز وعدد من وكيالت الجامعة وعميدات الكليات وأعضاء هيئة 

 ت باملدينة الجامعية.التدريس والطالبات وذلك في قاعة املؤتمرا

وهدفت الندوة التي تستمر ملدة يومين إلى إبراز دور الجامعة في نشر املعرفة واملساهمة مع الدولة في التصدي 

للعنف واإلرهاب، ونشر الوعي بحقوق الطفل بمشاركة عدد من صناع قرار وممثلون للوزارات املعنية ، مهنيون 

لون ملنظمات دولية حكومية وغير حكومية، ومؤسسات املجتمع املدني، ممارسون، باحثون وأساتذة جامعات، ممث

 جهات تمويل وتستهدف جميع شرائح املجتمع.

وبدأت الندوة بتالوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقت معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل كلمة رحبت فيها 

نوفمبر من كل عام لتسلط  20لعالمي الذي يصادف بالحضور مؤكدة أن الجامعة ستحتفل سنويا بيوم الطفل ا

الضوء فيها بمواضيع مختلفة تركز على الطفل واهتماماته وواجباته وحقوقه مفيدة أن هذا العام تم اختيار 

موضوع )الحماية من العنف واإلرهاب ودور األسرة في تأمين هذه الحماية( وذلك ألهمية تصدي املؤسسات العلمية 

 خالل العمل املشترك والدراسات التطبيقية واللقاءات العلمية. لهذه القضية من

وأفادت معاليها أن األسرة تعّد هي الدرع الواقي والحصن املنيع في مواجهة االنحرافات الفكرية إال انه في ظل االنفتاح 

ل االجتماعي مما جعل املعلوماتي وثوره االتصاالت تراجع دور األسرة التربوي لصالح وسائل األعالم ووسائل التواص

األطفال والشباب فريسة سهلة ملروجي الفكر املنحرف ووقودا لحروب يجهلون ماهيتها و أهدافها، لذا جاء تنظيم 

http://ien.sa/?p=61735
http://ien.sa/?p=61735
http://ien.sa/61735/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d9%88/
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هذه الندوة للمساهمة في مواجهة هذا الخطر بعمل مشترك يساهم فيه الباحثين واملهتمين والشباب من طالبات 

 صورات عمليه قابلة للتنفيذ على ارض الواقع.الجامعة بهدف الوصول إلي رؤى مشتركة وت

بعدها استشهدت سمو راعية الندوة األميرة نورة بنت محمد بن سعود في كلمة لها خالل الحفل بمواقف في التاريخ 

عن دور املرأة في تربية األبناء وتشكيل شخصية الطفل في عمره األول مؤكدة أن األسرة إذا لم تمتلك أو لم تطبق 

تنشئة السليمة قد تكون أحد األطراف املسؤولة عن االنحرافات السلوكية واالضطرابات النفسية آليات ال

واالجتماعية لألطفال، وبالتالي تسهم في تدهور شخصية الطفل مما قد يؤدي النجراِفها إلى العدوانية أو الجريمة أو 

ات املشاركة في أوراق العمل على تسخير حتى اإلرهاب وتدهور املجتمع والدولة كاملة موجهة شكرها لكافة الجه

سري و املجتمعي 
ُ
وقِتهم وعلمهم في إثراء هذه الندوة راجية من هللا الوصول لتطبيقات فّعالة ، وآليات تحّقق األمن األ

 من خطر العنف وآثارِه املدمرة.
َ
 ، فاألطفال هم شباب املستقبل ويستحقون األمان والحماية

اعدة لرئيس هيئة حقوق اإلنسان الدكتورة وفاء التويجري كلمة مبينة أن تهدف الندوة أعقبها ألقت الوكيلة املس

إلى تسليط الضوء على بنود اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها اململكة وكذلك التوعية بحقوق الطفل التي 

قة بقضايا حقوق الطفل في كفلها اإلسالم باإلضافة إلى عدد من املحاور األخرى التي تغطي كافة الجوانب املتعل

بالدنا، مع التركيز على دور املرأة واألسرة واملجتمع في تحقيق وتعزيز وحماية حقوق الطفل في اململكة مؤكدة إن 

موافقة جامعة األميرة نورة على مبادرة هيئة حقوق اإلنسان لتنظيم هذه الفعالية املشتركة بأهمية دور املؤسسات 

سار عملية حقوق اإلنسان، وتتطلع الهيئة إلى استمرار العمل املشترك مع كافة العلمية في نشر وتكريس م

القطاعات املعنية ومؤسسات املجتمع املدني واملبادرات الوطنية الخاصة من أجل تطوير مستويات التنسيق 

افية التي تحيط والتعاون وتوحيد الجهود لرفع الوعي العام بقضايا حقوق الطفل وتطوير املمارسات التربوية والثق

 
ً
بمجتمع الطفولة وإكساب كافة البرامج والتنظيمات املتعلقة باألسرة والطفل الصفة والسمة الحقوقية وفقا

للنظام األساس ي للمملكة وكذلك التزاماتها الدولية إليماننا الكامل بالعالقة الوثيقة بين نشر ثقافة حقوق الطفل 

 في مرحلة املراهقة والشباب.وبين عملية محاصرة قبول األفكار العنيف
ً
 ة واملتطرفة لدى هؤالء األطفال الحقا

 بعد ذلك استعرضت املدير التنفيذي لبرنامج األمان األسري الوطني الدكتورة مها املنيف نبذة عن البرنامج ونشأته .

يز قالت فيها: إّن حماية ثم انطلقت الجلسة األولى بكلمة صاحبة السمو امللكي األميرة عادلة بنت عبدهللا بن عبدالعز 

األطفال من العنف هي مسؤولية مشتركة بين جميِع مؤسسات املجتمع، واألسرة هي أولى املؤسسات املعنّية بتأسيس 

ه من املهم أْن تكون على وعّي بالدور املنوط بها ويشمل العمل بالقواعد السليمة في 
ّ
قواعد هذه الحماية، لهذا فإن

، حيث إّن وعي الوالدين يشكل توجَه شخصية األطفال في أعوامه التربية كما في الكتاب و 
ً
السنة وتطبيقها فعليا

األولى قبل أن يأتي دور املدرسة كما أجمع عليه معظم علماء النفس فيمكن أن يصاَب بأمراٍض نفسيٍة ال يستطيع 

ها في مرحلة الحقة. تخطّيها مع مروِر الزمن تؤثر على حياِته املستقبلية وينتج عنها انحرافات خطيرة
ُ
 يصعب تعديل

ثم شاهد الجميع فيلما وثائقيا من إعداد قناة العربية )اتفاقية حقوق الطفل ونظام حقوق الطفل املقر من مجلس 

 الوزراء(.

بعدها انطلقت الجلسة الثانية بورقة بعنوان )تجارب الطفولة السيئة وتأثيرها بعيد املدى( قدمتها املدير التنفيذي 

ج األمان األسري الوطني الدكتورة مها املنيف .ثم ناقشت الجلسة الثالثة موضوع )تعزيز دور املرأة في حماية لبرنام

املجتمع من العنف واإلرهاب( حيث شارك فيها مستشارة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة األميرة نورة 

ملشارك بجامعة األميرة نورة الدكتورة لطيفة الدكتورة عزيزة املانع وعضو مجلس الشورى أستاذ علم النفس ا

 الشعالن وعضو مجلس الشورى قاض ي بوزارة العدل الدكتور عيس ى الغيث.
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وقد تناولت الدكتورة املانع بعض التساؤالت املتعلقة بدور املرأة في حماية املجتمع، مثل ما مدى أهمية أن تنغمس 

ملجتمع وإنهاء العنف داخله؟ وهل ذلك فعال في جعل املجتمع أكثر املرأة في البحث عن حلول للمشكالت األمنية في ا

أمنا وسالما؟ هل يمكن للمرأة أن تكون شريكا فاعال في حماية املجتمع من العنف واإلرهاب؟ كيف نطلب من املرأة 

املرأة أن تكون حامية للمجتمع من العنف، وهي نفسها تعاني من ذلك وتطالب املجتمع بحمايتها منه؟ كيف نعين 

على أن يكون لها دور فعال في حماية مجتمعها من العنف واإلرهاب؟ وبعض املقترحات التي قد تكون ذات فائدة في 

 االنتفاع من جهود املرأة في حماية املجتمع من العنف.

ضة نماذج فيما أبرزت الدكتورة الشعالن عن املرتكزات التربوية للتنشئة األسرية التي تقود للعنف واإلرهاب مستعر 

” داعش“أو ” القاعدة“واقعية ملجموعة من النساء من البيئة املحلية، تورطن في فكر وعمليات اإلرهاب ممثال في 

 وأخيرا بّين الدكتور اللغيث عن دور املرأة ورعايتها ألسرتها من منطلق شرعي من خالل القرآن والسنة.

لندوة األميرة نورة بنت محمد واألميرة عادلة بنت عبدهللا بن وفي الختام قامت معالي مديرة الجامعة بتكريم راعية ا

عبدالعزيز بدروع تقدير عبارة عن منحوتات من عمل كلية التصاميم والفنون ثم تكريم املشاركات واملتحدثات 

 ورئيسات الجلسات والرعاة.

من ذلك إلى مشاركة طالباتها ثم تم عرض املبادرات الفائزة املقدمة من قبل طالبات الجامعة حيث هدفت الجامعة 

وتشجيعهن لعرض مواهبهن ومهاراتهن وتبادل الخبرات بينهن وتنمية حس الشعور باملسؤولية تجاه املجتمع 

والتوعية وزرع ثقافة الحوار وحب املناقشة بين الطالبات، وقد تم فوز املبادرة املقدمة من قسم علم النفس / كلية 

كلية التصاميم والفنون، واملبادرة املقدمة من كلية الخدمة االجتماعية، واملبادرة  التربية، واملبادرة املقدمة من

 املقدمة من كلية املجتمع، واملبادرة املقدمة من كلية الصحة وعلوم التأهيل.

جهة حكومية وخاصة وجمعيات خيرية بإشراف أخصائيين يقدمون  40ويصاحب الندوة معرض يشارك فيه 

 سر ويعرفون على الخدمات والبرامج الخاصة بالطفولة.استشارات مجانية لأل 
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 ترعى تدشني مشروع دعم اجلودة« العميل»جامعة نورة: 

 
النقلة النوعية في منظومة الجامعة قامت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بوضع خطة استراتيجية لتحقق 

أكاديميا وإداريا وتنظيميا لتتواكب بذلك مع رؤيتها ورسالتها املستقبلية وتعزز مكانتها االستراتيجية املرموقة بين 

  مؤسسات التعليم العالي محليا ودوليا.

واالعتماد األكاديمي يوم من هذا املنطلق نظمت وكالة الجامعة للتطوير والجودة ممثلة في عمادة ضمان الجودة 

هـ في مسرح كلية التربية حفل تدشين مشروع دعم الجودة والتهيئة لالعتماد 21/2/1437الخميس املوافق 

األكاديمي املؤسس ي برعاية كريمة من معالي مديرة الجامعة د. هدى بنت محمد العميل ، واستهل الحفل بتالوة آيات 

  من الذكر الحكيم.

امعة كلمة رحبت فيها بالحضور موضحة دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن ثم ألقت مديرة الج

لدور املرأة الريادي في التعليم وكافة نواحي الحياة وأن رؤية الجامعة انطلقت للتوافق مع  -حفظه هللا-عبدالعزيز 

  هذا التوجه الوطني.

الق بالجامعة نحو الجودة والتميز مؤكدة على أهمية وأضافت د. العميل أن مشروع دعم الجودة قاعدة لالنط

  تظافر جهود جميع منسوبي الجامعة لتحقيق هذا الهدف.

عقب ذلك ألقت د. أسماء بنت شايع الشعيفان عميدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي كلمة في هذه االحتفالية 

رأة للمعرفة والقيم من خالل تميزها الريادي في أكدت فيها أن جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن هي منارة امل

  الجودة التعليمية املبنية على أحدث االتجاهات العلمية.

وأوضحت د.أسماء أن إطالق مشروع دعم الجودة يعد لبنة األساس في تدعيم مكانة الجامعة املحلية والدولية كما 

جاتها في تحقيق رؤية املغفور له _بإذن هللا_ امللك يعد أداة تحقيق التوائم والتوافق بين مدخالت الجامعة ومخر 

عبدهللا بن عبدالعزيز والتي تلقت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز_حفظه 

  م.2020هللا_ في كون اململكة بمنتجاتها وخدماتها معيارا عامليا للجودة واالتقان 

ول الجامعة على االعتماد املؤسس ي سيحقق لها تميزها وثبات مكانتها على واختتمت الشعيفان كلمتها بأن حص

  خارطة التميز التعليمي والبحثي والخدمة املجتمعية محليا ودوليا.

واختتم الحفل بتكريم الكليات الفائزة واملشاركة باملعرض الدوري األول للجودة والذي أقيم يوم األربعاء املوافق 

 دف لتحفيز أفضل املمارسات في الكليات بغرض بناء )خريطة التميز( في التعليم الجامعي.هـ وكان يه 20/2/1437

http://ien.sa/?p=64635
http://ien.sa/64635/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%b9%d9%89-%d8%aa%d8%af%d8%b4%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9/
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  وفاز ت باملركز األول كلية/الصيدلة

  وفازت باملركز الثاني كلية/العلوم

  وفازت باملركز الثالث كلية/الطب البشري 

  وفازت باملركز الثالث مكرر كلية/ اآلداب

  في أفضل اخراجفازت عمادة السنة التحضيرية 
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 جبامعة نورة تواصل ورش التحرير الصحفي« إدارة اإلعالم»
http://ien.sa/?p=64645 

 

 م  2015 ديسمبر 8 -هـ  7143 صفر  26 الثالثاء

حتاكي الواقع..افتتاح املدينة التعليمية يف روضة جامعة األمرية نورة بنت 
 عبد الرمحن

افتتحت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميالمس املدينة التعليمية في روضة   

جودة دكتورة فاتن الزامل الجامعة بحضور وكيلة شؤون الطالبات الدكتورة نائلة الديحان ووكيلة التطوير وال

 ومديرة إدارة اإلشراف على املدارس دكتورة مرفت بابعير ومديرة الروضة هيفاء البليهد.

 وأثنت معاليها على مستوى اإلتقان والجودة التي تمتعت بها الروضة بشكل عام واملدينة الترفيهية بشكل خاص.

تنمي خيال الطفل وتوسع مداركه وتشجعه على االكتشاف  وتؤمن إدارة اإلشراف على املدارس بأن املدن الترفيهية

واملغامرة من خالل الترفيه واملرح والتعلم لذا ومن منطلق رؤية مدارس جامعة األميرة نورة في تحقيق أفضل السبل 

فيه لتعليم األطفال فقد قامت الروضة بالعمل على تجهيز املدينة التعليمية داخل املبنى والتي تحقق التعلم والتر 

لألطفال إضافة إلى تطوير املهارات واملواهب لديهم وتوظيفها بشكل يناسب املناهج التعليمية، حيث لوحظ بعد 

عمل مسح للبرامج التعليمية املقدمة لألطفال في مدينة الرياض أنه ال يوجد مشروع جدير بالذكر يقدم األنشطة 

قلية الطفل ويراعي أمور األمن والسالمة للطفل التي تنمي مواهب ومهارات وقدرات األطفال ويتناسب مع ع

 إسفلتية 
ً
واملقاييس العاملية الواجب توافرها بأي مشروع، وتحقيقا لذلك تم إنشاء مدينة تعليمية تشمل طرقا

 ومباني وأرصفة وإشارات مرور ضوئية تحاكي الواقع.

ع مرافق مثل املستشفى بتجهيزات وقد تمت تسمية الشوارع بأسماء الشوارع الحقيقية في مدينة الرياض ووض

محاكية وإسعاف مركز شرطة ومركز تسوق ومحطة إطفاء وغيرها من املرافق التي يمكن للطفل أن يصادفها في 

 طريقه.

 

http://ien.sa/?p=64645
http://ien.sa/?p=64645
http://ien.sa/?p=65527
http://ien.sa/?p=65527
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 ياضاختتام فعاليات اليوم العاملي للطفل يف الر

م، تحت شعار "حماية 2015اختتمت مجموعة دعم الطفولة، يوم السبت، فعاليات اليوم العالمي للطفل لعام 

 جسدية، نفسية، فكرية".

بساحة املطاعم بمركز  1437صفر  9 -8وكانت الفعاليات قد أقيمت في مدينة الرياض يومْي الجمعة والسبت 

 اململكة التجاري.

مجموعة "دعم الطفولة" الدكتورة أمل الهاشم، أن املجموعة ساهمت في اليوم العالمي وأوضحت رئيسة الفعالية ب

زت فيه على هدف واحد وهو "الحماية" من خالل ثالثة مسارات، هي: توعية األهالي 
ّ
للطفل ببرنامج توعوي تثقيفي رك

اإللكترونية، ووسائل بكيفية حماية األطفال من العنف، والحماية من التحرش، وتوعية ضد أضرار األلعاب 

 التواصل االجتماعي، مع إيجاد بدائل فعالة.

 من األطفال وا
ً
 ملحوظا

ً
 ونشاطا

ً
 كبيرا

ً
هالي وجميع الحضور؛ ألوأكدت "الهاشم" أن الفعاليات املتنوعة شهدت تفاعال

 ركن االستشارات مع ا
ً
حيث تم خصائيات، إضافة إلى ركن الحماية والتوعية من التحرش؛ ألخصائيين واألخصوصا

 1919طفال، كما تم تعريف األطفال وجميع الحضور بأهداف ومهام الرقم ألالحوار بطريقة طريفة تناسب أعمار ا

 للتبليغ عن حاالت العنف األسري والتابع لوزارة الشؤون االجتماعية.

الوطنية لتعزيز  حضر الفعاليات مدير عام إدارة الصحة النفسية واالجتماعية بوزارة الصحة، األمين العام للجنة

الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب، الذي أبدى إعجابه بتنظيم الفعالية، وبتضافر عدة جهات لتفعيل 

هذا اليوم، كما امتازت الفعاليات بوجود رئيسة املجموعة واستشارية الطب النفس ي لألطفال واملراهقين الدكتورة 

 يين واألخصائيين النفسيين في النقاش والحوار املباشر.سميرة الغامدي، ووجود مجموعة من االستشار 

وشارك في الفعاليات عدد من ِفَرق تطوعية، كفريق "طفلي يقرأ"؛ حيث قّدموا للجمهور قائمة بأسماء القصص 

املناسبة لألطفال وتدور حول الحماية، ومبادرة "أطفالنا أبطال السرطان"، واللجنة الوطنية للطفولة، وفريق 

، "لنسعد 
ً
قلوبهم" من جامعة األميرة نورة؛ حيث قّدموا األلعاب البديلة التي يمكن لألهالي واألسر اللعب بها جماعيا

وفريق "طفولتي أمانة" من جامعة امللك سعود للتوعية ضد التحرش لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، كما كان 

افيها دور خاص وفعال
ّ
 وحيوي في تنظيم الفعالية. للجنة التنمية االجتماعية في عرقة وكش

 وختمت "الهاشم" الفعالية بشكرها لصحيفة "سبق" على تغطيتها للفعاليات.

 

 

http://sabq.org/iEMgde
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 حمطات للتخطيط يف جامعة نورة 5" يناقش 4ملتقى "خطط 
"، في مركز املؤتمرات بجامعة األميرة نورة، 4األربعاء القادم، ملتقى "خطط  يعقد مركز امللك سلمان للشباب،

 والذي يستضيف فيه نخبة من الخبراء واملختصين للحديث حول التخطيط وصناعة النجاح.

ويهدف امللتقى إلى تسليط الضوء على أبرز املهارات التي تسهم في رسم مستقبل أفضل للشباب والشابات، من خالل 

" الذي سيقام هذا العام في 4لوعي وزيارة املعرفة وإكسابهم مهارة التخطيط اإليجابي وفي ملتقى "خطط نشر ا

 جامعة نورة، سيتم التطرق إلى أبرز املفاهيم املتعلقة بالتخطيط من خالل خمسة محطات رئيسية.

يث ستتطرق إلى كيفية وتحمل املحطة األولى اسم "الحلم صناعة الواقع" وتقدمها الدكتورة هدى الحمود، ح

 صناعة الحلم والعقبات، التي تواجه أي شخص والضغوط املصاحبة، وأدوات صناعة الحلم وكيفية تحقيقه.

واملحطة الثانية عن "التخطيط مشروع الحياة"، وتقدمها موزة العتيبي وهي مختصة في التخطيط الشخص ي، 

 ستراتيجي والخطوة األولى للحلم.وستتحدث عن التخطيط، وأثره في الحياة، وعن التخطيط اال 

وتقدم املحطة الثالثة "املال ادخار واستمرار" الدكتورة سمر القحطاني، املختصة في التخطيط املالي، وتتطرق إلى 

كيفية التخطيط املالي وتمكين املتدربات من وضع خططها املالية، وتقديم األدوات العلمية، وزيادة الوعي املعرفي، 

 لعجز املالي.والتعامل مع ا

وتتناول املحطة الرابعة "االتصال عين التواصل" والتي تقدمها هند الدهمش، املتخصصة في اإلعالم واالتصال، 

حيث ستتحدث عن مفهوم االتصال ومراحله، وأغراضه والعناصر املؤثرة في االتصال وموصفات االتصال الجيدة، 

 داف".وتتناول املحطة الخامسة "قياس األداء بوصلة األه

ويعد ملتقى خطط إحدى مبادرات مركز سلمان للشباب، ويهتم بتوجيه الشباب والشابات للتخطيط السليم 

  " موجه للنساء وللتسجيل يمكن زيارة الرابط التالي: 4ويحظى باهتمام كبير من قبلهم ، وملتقى "خطط 

yc.org.sa/vol/registerhttp://www.ks 
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 نظمه "مركز الملك سلمان" بهدف توجيه الشباب للتخطيط السليم

 " فتاة بـ"جامعة نورة"1700" جيذب أكثر من "4ملتقى "خطط 

 

"، الذي قدمت خالله نخبة من الخبراء واملختصين 4ب"، أمس؛ ملتقى "خطط أقام "مركز امللك سلمان للشبا

للحديث حول التخطيط وصناعة النجاح، وذلك في مركز املؤتمرات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ حيث 

 " فتاة حضرن لالستفادة من امللتقى.1700استطاع جذب أكثر من "

التفاهم بين املركز والجامعة، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز  وفي التفاصيل: يأتي امللتقى ضمن مذكرة

املهارات التي تسهم في رسم مستقبل أفضل للشباب والشابات؛ من خالل نشر الوعي وزيارة املعرفة وإكسابهم مهارة 

 التخطيط اإليجابي والتطرق إلى أبرز املفاهيم املتعلقة بالتخطيط.

عن البرنامج، ثم تحدثت من كلية التربية بجامعة األميرة نورة املدرب املعتمد "الدكتورة  واستهّل امللتقى بفيلم قصير

هدى الحمود" عن "الحلم وصناعة الواقع"، مشيرة إلى كيفية صناعة الحلم والعقبات التي تواجه أي شخص، 

نجاح "الدكتورة والضغوط املصاحبة وأدوات صناعة الحلم، وكيفية تحقيقه وتربية النفس، مستشهدة بقصة 

 والحاصلة على عدة جوائز عاملية. سلوى الهزاع" رئيسة قسم العيون بمستشفى امللك فيصل التخصص ي

بعدها عرضت املدربة املحترفة في اإلشراف التربوي الفعال "موزة العتيبي": "التخطيط مشروع الحياة"، مبينة 

ي والخطوة األولى للحلم، وكيفية كتابة الهدف الذكي أهمية التخطيط وأثره في الحياة، وعن التخطيط اإلستراتيج

 وفق معايير معينة ليتم تحويله إلى مشروع ثم حقيقة.

أما املدير العام ملكتب أموالي للتخطيط املالي واالستشارات والتطوير "الدكتورة سمر القحطاني"، فتحدثت عن 

املتدربات من وضع خططهن املالية وتقديم األدوات  "املال ادخار واستمرار"، مبينة كيفية التخطيط املالي وتمكين

 
ً
العلمية، وزيادة الوعي املعرفي، والتعامل مع العجز املالي، وخطورة عدم وجود خطة مالية لألسر التي تؤدي أحيانا

 إلى االنفصال وتشتت األبناء.

البشرية مستشارة معالي مديرة جامعة وفي الختام: قدمت املدربة املعتمدة من األكاديمية البريطانية لتطوير املوارد 

األميرة نورة للشؤون اإلعالمية "هند الدهمش"؛ عن "االتصال عين التواصل"، موضحة مفهوم االتصال ومراحله 

http://sabq.org/IKNgde
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وأغراضه والعناصر املؤثرة في االتصال ومواصفات االتصال الجيدة، كيف يمكن لإلنسان اكتساب عدة مهارات؛ 

رة االتصال غير اللفظي والحوار، وبنك املشاعر واالتصال الدموي، مؤكدة أهمية منها االستماع والتحدث، ومها

" فقط، ثم %7" في عملية االتصال، بينما تصل الكلمات "%55التواصل غير اللفظي "لغة الجسد" الذي تصل منه "

 عن "األداء بوصلة األهداف" و"روق وخطط".
ً
 شاهد الجميع فيلما

ادرات مركز سلمان للشباب، ويهتم بتوجيه الشباب والشابات للتخطيط السليم يذكر أن ملتقى خطط إحدى مب 

 ويحظى باهتمام كبير من قبلهم.
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"األكادمييون السعوديون" تنظم ورشة عمل حول تصميم العروض 
 التقدميية

"، الذي Emazeنظمت جمعية "األكاديميون السعوديون"، ورشة عمل إلكترونية بعنوان: "كيفية استخدام موقع 

يدعم اللغة العربية، في تصميم العروض التقديمية، قدمتها عضو هيئة التدريس بجامعة جدة "إيمان الشريف"، 

. 350سجل في ورشة العمل أكثر من 
ً
 مشاركا

" إلنشاء العروض التقديمية االحترافية سحابية املنشأ وثالثية Emazeة طريقة استخدام موقع "وتضمنت الورش

األبعاد، وطريقة عرضها أو تحريرها من أي جهاز آخر، وكذلك طريقة التسجيل في املوقع وإنشاء وإعداد العروض 

، وأخيًرا الترجمة اآللية للمحتوى التقديمية، وإخراج التصميم وإنشاء الوسائط املتعددة، وحفظ ومعاينة العروض

 واملشاركة، والنشر عبر اإلنترنت.

ونظمت الجمعية في وقت سابق ورشة عمل إلكترونية بعنوان: "تنظيم مراجع البحث باستخدام البرنامج 

"، قدمتها عضو هيئة تدريس في جامعة األميرة نورة وباحثة الدكتوراه في جامعة لفبرا في Mendeleyاملتخصص 

 مشارك. 300طانيا "هيفاء الحميدان"، وقد وسجل في ورشة العمل أكثر من بري

، وطريقة إنشاء مكتبة إلكترونية ملراجع البحث، وكذلك Mendeleyوتطرقت ورشة العمل إلى التعريف ببرنامج 

وأخيًرا كيفية املزامنة مع متصفح اإلنترنت لحفظ املرجع مباشرة، وطريقة تصنيف املراجع وتنظيمها وإدارتها، 

 طريقة املزامنة مع برنامج وورد إلدخال االقتباسات.

وجمعية "األكاديميون السعوديون" هي جمعية أكاديمية تعنى بنشر الثقافة األكاديمية والبحثية، وتسعى لبناء 

 ، وقدمت العديد من الدورات واللقاءات األكاديمية املثمرة.2009مجتمع أكاديمي متميز، وأسست عام 
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 م2030عالمياً بالمجال عام  30رؤية مستقبلية لتقدم المملكة للمركز 

 "منتدى الرياض" يوصي بتأسيس كيان مؤسسي لالقتصاد املعريف

 

َب منتدى الرياض االقتصادي خالل مناقشاته لدراسته
َ
: "تطوير قطاع تقنية املعلومات كمحرك ومحفز طال

عقد تحت رعاية خادم الحرمين 
ُ
للتنمية والتحول إلى اقتصاد املعرفة"، في ثاني أيام أعمال دورته السابعة التي ت

 
ً
الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه هللا، بضرورة تأسيس كيان مؤسس ي لالقتصاد املعرفي، يكون قادرا

أداء األجهزة املتعددة املعنية بتنمية االقتصاد املعرفي، والتنسيق في بناء رؤية مستقبلية لخريطة طريق على تفعيل 

 واضحة املعالم قابلة للتنفيذ.

وطالبت الدراسة التي شهدت مناقشات متعمقة من جانب جمع من املتخصصين واملهتمين بقطاع تقنية املعلومات 

أسها املستشار بالديوان امللكي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وبحضور واقتصاد املعرفة في الجلسة التي ر 

وزير االتصاالت وتقنية املعلومات الدكتور محمد السويل، بالعمل على تطوير األطر التشريعية والقواعد 

صغيرة التنظيمية ألنشطة قطاع تقنية املعلومات بما يعزز تنافسية القطاع، ويدعم الحضور الفعال للشركات ال

 واملتوسطة؛ في ظل مناخ مالئم لالستثمار في هذا القطاع.

ودعت الدراسة التي استعرضها رئيس الفريق املشرف على الدراسة الدكتور عبدالرحمن العريني، وشارك في نقاشها 

ير وتفعيل الدكتورة نجاح القبالن عضو هيئة التدريس بجامعة األميرة نورة، في توصياتها الختامية الهادفة إلى تطو 

قطاع تقنية املعلومات كمدخل لتحول اقتصاد اململكة نحو اقتصاد املعرفة، بالتوافق مع الخطط الوطنية 

الخمسية لوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات، دعت إلى السعي لتدعيم املكون التصنيعي ملنظومة قطاع تقنية 

الختالل الناجم عن غلبة أنشطة التوزيع والتوكيالت املعلومات؛ بما يسمح بتوطين التقنية باململكة، وتصويب ا

التجارية؛ وال سيما مع توفر فرص واعدة عديدة إلقامة صناعة وطنية في هذا القطاع في مجاالت شتى تتوفر 

 مقوماتها باململكة.

 تقنية املعلومات

http://sabq.org/UkOgde
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اجهة العجز الحالي في ونادت بتوفير متطلبات قطاع تقنية املعلومات من الخبرات االحترافية املطلوبة؛ ملو 

التخصصات املهنية ومتطلبات القطاع املستقبلية من املهارات البشرية، وهو ما يقتض ي التخطيط الجيد ملنظومة 

 التعليم باململكة؛ لضمان توافق مخرجاتها من الخبرات التقنية مع متطلبات سوق العمل في قطاع تقنية املعلومات.

ية املعلومات والتوجه نحو تسويق املنتجات الحديثة وتعميمها في كل وأوصت الدراسة بتنويع منتجات تقن

القطاعات الرئيسة، وبخاصة تطبيق نظام الحوسبة السحابية في مجال التعليم الجامعي، إضافة إلى املطالبة 

 بتنشيط املعامالت اإللكترونية ملتاجر التجزئة.

بت بتطبيق نظام إحصائي متكامل للقطاع، واقترحت ل
َ
ه مسمى "نظام الحسابات الفرعية للقطاع"؛ بهدف وطال

مواجهة قصور البيانات واملعلومات املتعلقة بقطاع تقنية املعلومات، وكذلك معالجة املثالب الناجمة عن عدم 

ن من التعرف السليم على حجم القطاع والتحليل الدقيق 
ّ
وضوح تصنيفات أنشطة القطاع ومنتجاته؛ بما يمك

 ه االقتصادية.إلنجازاته وتأثيرات

نها من التحول من اقتصاد يعتمد على مصدر أحادي 
ّ
َمك

ُ
وطرحت الدراسة رؤيتها بشأن تبني اململكة الستراتيجية ت

"، وتعني التخطيط 30/ 30رئيس وهو البترول، إلى اقتصاد متقدم يرتكز على املعرفة والتقنية، وأطلقت عليها "رؤية 

 في مجال اقتصاد املعرفة من إجمالي لتقدم اململكة من موقعها الذي تحتله 
ً
، وهو املركز الخمسين عامليا

ً
 145حاليا

دولة بحسب الدليل العام القتصاد املعرفة، واحتالل املركز الثالثين ضمن أهم الدول في القطاع بحلول عام 

 م.2030

، حتى عام  %15و %10وتستند الرؤية إلى تسريع نمو قطاع تقنية املعلومات بمعدالت تتراوح ما بين 
ً
، 2030سنويا

مع النهوض بكفاءة األداء ملجابهة تحديات ومعوقات تطوير نشاط القطاع، وتعزيز إسهاماته االقتصادية من حيث 

نسبة املشاركة في الناتج املحلي اإلجمالي، والنمو االقتصادي، وتوظيف العمالة الوطنية، وتحسين اإلنتاجية، 

 قتصاد الوطني لزيادة تنافسيته، ونشر املعرفة وردم الفجوة الرقمية.والتطوير املعلوماتي واملعرفي لال

 تصويب االختالالت

ورأت الدراسة أنه يأتي في مقدمة آليات التحرك لتنفيذ هذه الرؤية، إعادة هيكلة القطاع بما يفيد تصويب 

الشركات الكبيرة على االختالالت القائمة، وأبرزها: غلبة النشاط التجاري، وضعف املكون التصنيعي وهيمنة 

السوق وخاصة في املناقصات الحكومية، واختالل هيكل مكونات القطاع لصالح مكون األجهزة، وسيادة األنشطة 

 عن تحيز سوق العمل لصالح العمالة الوافدة.
ً
 التقليدية للقطاع واقتصارها على السوق املحلية؛ فضال

علومات على نحو مستدام التحرك، بالتوازي على محورين وتابعت أنه ينبغي تسريع معدل نمو قطاع تقنية امل

متكاملين، يتعلق أولهما بمواجهة التحديات التي تحد من تنامي عرض منتجات القطاع واالرتقاء بجودته، وعلى 

رأسها قصور الكوادر االحترافية الوطنية، واملعوقات املرتبطة بأمن املعلومات، وسرعة وجودة اإلنترنت ذات النطاق 

لعريض، وإجراءات وشروط االشتراك في املناقصات الحكومية، ويتعلق ثانيها باتخاذ التدابير الالزمة لتنشيط طلب ا

القطاعات الرأسية على منتجات تقنية املعلومات، وفي مقدمتها القطاع االستهالكي، والقطاع الحكومي، والقطاع 

 التجاري، والخدمات التعليمية والصحية.
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باإلسراع بمعدالت نمو مرتفعة للطلب على منتجات قطاع تقنية املعلومات؛ إلمكان إحداث وطالبت الدراسة 

زيادات ملموسة في إسهاماته في الناتج املحلي اإلجمالي، والنمو االقتصادي، ومستويات التوظيف واإلنتاجية، ومن 

بيقات نظم املنشآت، وخدمات أهم املجاالت الواعدة ألنشطة القطاع التي تتمتع بوجود طلب فعال: برمجيات تط

 التخزين املتطورة، وحلول أمن املعلومات بالنسبة لقطاع األعمال الكبيرة.

وتشتمل خدمات مراكز االتصاالت واملعلومات والتطبيقات املتنوعة، على أجهزة الحاسب والهواتف املتنقلة 

اته، وأشباه املوصالت، والرقائق والذكية للقطاع االستهالكي، وصناعة البرمجيات، ومكونات الحاسب وملحق

اإللكترونية بالنسبة للمكّون التصنيعي للقطاع، وبرمجيات تصميم املحتوى، واملناهج وطرق التدريس، وتقويم 

 قدرات الطالب، ونظم الحوسبة السحابية في التعليم اإللكتروني والتعليم الـمدمج.

حلي اإلجمالي للمملكة قالت الدراسة: إن مساهمته وحول حجم مساهمة قطاع تقنية املعلومات في الناتج امل

ّدر بنسبة 
َ
ق
ُ
، وإذا أضيف قطاع االتصاالت %2.2، وترتفع في حالة تحييد قطاع النفط إلى نحو %1متواضعة ت

، %12من الناتج اإلجمالي؛ في حين تصل هذه املساهمة في ماليزيا إلى  %3لتقنية املعلومات؛ فإن املساهمة ترتفع إلى 

 سنغافورة. %5أستراليا، و %7فنلندا، و %8كوريا الجنوبية، والهند، و %10و

 تبلغ نحو 
ً
لقطاع  %5.2في النمو االقتصادي املحقق؛ منها  %9وبّينت أن مساهمة االتصاالت وتقنية املعلومات معا

، %85بة لقطاع تقنية املعلومات، وتأتي معظم مساهمة هذا األخير من نشاط األجهزة بنس %3.8االتصاالت، و

لكوريا الجنوبية، ولفتت إلى أن  %17في حالة أستراليا، و %16واعتبرتها الدراسة مساهمة منخفضة باملقارنة بنسبة 

ف نحو 
ّ
من جملة العاملين باململكة؛ مقارنة بنسبة  %1ألف فرد بنسبة  130قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات وظ

 لندا وأستراليا وسنغافورة.في حالة فن %6 -%5مع كوريا الجنوبية، و 10%

 ركائز لالقتصاد املعرفي

ولفتت الدراسة إلى أن االقتصاد املعرفي يرتكز على أربع ركائز أساسية؛ تتمثل في: التعليم والتدريب، واالتصاالت 

 عن التمثيل املن
ً
اسب وتقنية املعلومات، واالبتكار والبحث والتطوير، واإلطار املؤسس ي واملناخ االقتصادي؛ فضال

للجوانب الثالثة الرئيسة لتطوير قطاع تقنية املعلومات؛ وهي: الجانب املؤسس ي والتنظيمي، والجانب التطويري 

لقدرات القطاع، والجانب التنشيطي للطلب على منتجات القطاع، مع تنويع الجهات اإلشرافية على املبادرات 

منطلق املسؤولية املشتركة في دعم دور القطاع في بناء بحسب طبيعة كل منها واملهام املوكلة للقائمين عليها، من 

 االقتصاد املعرفي.

ورأت الدراسة أن اململكة تمتلك عوامل قوة تساعدها على التحول السريع إلى اقتصاد املعرفة؛ منها: توافر إرادة 

قتصاد حديث قائم وطنية قوية إلحداث التغيير في البنيان االقتصادي للمملكة من اقتصاد أحادي النشاط إلى ا

على التقنية واملعرفة، كما يتمتع االقتصاد السعودي بمزايا نسبية تتمثل في االستقرار االقتصادي ووفرة الطاقة 

 منخفضة التكاليف.
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وتمتلك اململكة عوامل االنفتاح االقتصادي واملناخ الجاذب لالستثمار، وتوافر الكيانات التقنية واملعلوماتية، 

رية الفتية الداعمة لجهود التحول لالقتصاد املعرفي، إضافة إلى تزايد اإلنفاق الحكومي على مشاريع والقاعدة البش

قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات مع تنامي املعامالت الحكومية اإللكترونية، وتنامي اإلنفاق العائلي والخاص على 

. %15منتجات القطاع بمعدالت تربو على 
ً
 سنويا

أن نقاط الضعف تتمثل في قصور األطر التنظيمية للقطاع، وعدم نضج السوق، ونقص املهارات  ورأت الدراسة 

البشرية الوطنية، وضعف التوطين التقني مع ارتفاع درجة التركز السوقي، والفجوة الرقمية، وضعف فاعلية 

 حاضنات األعمال، ورأس املال الجريء في تنمية الشركات الصغيرة.

(، أن ترتفع مساهمة القطاع  %9.4ع تقديراتها ملعدل نمو اإلنفاق على تقنية املعلومات )وتوقعت الدراسة م 
ً
سنويا

م، كما توقعت أنه في حالة ارتفاع معدل 2030عام  %3.4م، إلى نحو 2015عام  %1.5في الناتج املحلي اإلجمالي من 

، تتصاعد مساهمة الق %12نمو اإلنفاق على تقنية املعلومات إلى 
ً
، وفي حالة %5طاع في الناتج املحلي إلى سنويا

، توقعت أن تزداد فرص التوظيف من  %3.5تواصل نمو العمالة بالقطاع بمعدل 
ً
 2015ألف فرد عام  40سنويا

 حال ارتفاع معدل نمو العمالة إلى  82، وقد يزداد العدد إلى 2030ألف فرد عام  68إلى نحو 
ً
. %4.8ألفا

ً
 سنويا

 منتج للتقنية من مجتمع مستخدم إلى 

وكانت مناقشات املتداخلين واملشاركين قد أكدت ضرورة التركيز على الصناعة املعرفية وتطويرها وتوطينها 

واستثمارها لخدمة التنمية، من خالل االستغالل األمثل للمعلومة والتقنية والعامل البشري ورأس املال؛ بهدف 

تقنية املعلومات واالتصاالت الذي ُيَعّد املحرك الرئيس لالقتصاد زيادة اإلنتاج املعرفي، وأكدوا أن تفعيل قطاع 

املعرفي، يتطلب تنشيط الطلب على منتجات القطاع، وتذليل املعوقات وتعزيز روابط القطاع مع القطاعات األخرى 

 الداعمة لركائز االقتصاد املعرفي.

ى اقتصاد املعرفة القائم على إفرازات العقول ولفت املشاركون إلى أن الدول املتقدمة اتجهت بقوة لالعتماد عل 

املبدعة واملبتكرة، واستثمار ما تنتجه من فرص عمل واسعة أمام الطاقات الشبابية واإلبداعية، واستشهدوا 

باقتصادات عاملية عديدة نهضت كنتاج لتطور هذا القطاع؛ مما جعل لها حظوة كبيرة على الخريطة العاملية؛ 

بهذا الحضور العالمي الحالي، وكذلك سنغافورة وفنلندا وغيرها من  -قبل أقل من عقدين-تكن  فدولة مثل كوريا لم

 الدول التي كان لقطاع تقنية املعلومات الدور املحوري في نهضتها اليوم.

ة ورأوا أن خطط التحول إلى املجتمع املعرفي تتطلب االهتمام كذلك بمخرجات التعليم واملناهج ذات العالقة بتقني 

املعلومات، وربطها بسوق العمل، وتوفير فرص التدريب للخريجين، إضافة إلى تشجيع االبتكارات للتحول من 

مجتمع مستخدم للتقنية إلى مجتمع منتج لها، وتحفيز قطاع األعمال لالستثمار في مجال تقنية املعلومات؛ مؤكدين 

من خالل تطوير املناهج واالستثمار في التقنية، وتحفيز  أهمية بناء األجيال القادرة على استيعاب الثقافة املعرفية

ودعم الشركات العاملة في مجال االبتكار واإلبداع، وإنشاء مراكز إلدارة املعرفة؛ باعتبارها أحد أهم مكونات 

 االقتصاد املعرفي.
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 م  2015 ديسمبر 10 -هـ  7143 صفر  28 الخميس 

 رائدة نشاط بالرياض تصمم أكرب نسخة من دليل "فطن"
صّممت رائدة النشاط بمجمع مدارس جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، نوف بنت عبدالعزيز 

سم، 165م عرض(، ويبلغ الغالف 3.30× م ارتفاع 1.65الحسين، أكبر نسخة للدليل العلمي لـ"فطن"، بحجم: )

ة، وكل صفحة بارتفاع متر وعرض متر، وتم عرضها في معرض "فطن" الذي افتتحته مديرة صفح 53ومكون الدليل 

، بحضور مساعدة مديرة املكتب هدى الشريف.
ً
 مكتب التعليم بشمال الرياض مؤخرا

وأوضحت مصممة ومنّفذة الدليل أنها انفردت بهذا العمل في هذا املعرض مقارنة ببقية األعمال املعروضة؛ الفتة 

 من التفكير والتخطيط والتصميم؛ بل إن تنفيذ هذا التصميم استغرق ساعات طويلة من إلى أ
ً
نه استغرق أياما

 العمل حتى إنجازه.

وأضافت "الحسين" أن تشجيع قائدة املدارس فاطمة الخليفة لها، كان له أثر واضح في تحفيزها على املواصلة 

 إلنجاز العمل.

 53سم، ومكون الدليل 165م عرض، ويبلغ الغالف 3.30× م ارتفاع 1.65وتابعت أن مساحة قاعدة الدليل 

صفحة؛ كل صفحة بارتفاع متر وعرض متر، وقدمت مدارس جامعة األميرة نورة املجّسم هدية ملكتب التعليم 

 بشمال الرياض في يوم تدشين مشروع "فطن".

 ف الحسين على هذا العمل املميز.وأعربت عدد من املسؤوالت في مكتب التعليم بشمال الرياض عن شكرهن لنو 

وأكدت قائدة املدارس فاطمة الخليفة أن ملجمع مدارس جامعة األميره نورة أكثر من مشاركة في يوم التدشين، كانت 

من تقديم امليّسرة لبرنامج "فطن" صالحة عسيري واملنّسقة للبرنامج مي الزنيدي؛ مشيرة إلى أن املدارس تقوم بعمل 

طة من بداية العام الدراس ي وكلها تصّب في خدمة الطالبات لتوعيتهن بالكثير من القضايا التي العديد من األنش

 التيارات الفكرية الضالة والجماعات املجرمة وخطرها على اإلنسان واملجتمع والدولة.
ً
 تدور في الساحة، وخصوصا

واعد في االستقامة"، وتم تنفيذ دورة وأكملت: ومن هذه البرامج انطالق املسابقة اإللكترونية في كتاب "عشر ق

للطالبات بعنوان "سلوكك سفيرك للنجاح" للمدربة فوزية الوقيت، وتفعيل أسبوع التوعية بأمراض الدم الوراثية، 

 ونّفذتها ابتسام الحقباني.

لى تقديم ونّفذت لجنة األمن والسالمة باملدرسة خطة إخالء بنجاح، وتم إقامة مشروع اإليقاظ للصالة، واشتمل ع

هدايا دعوية للعامالت، وتوزيع كتيبات ونشرات عن الصالة للعمال والسائقين، وانطالق مسابقة األمير نايف 

لحفظ الحديث بإشراف املعلمة مشاعل الشعالن، وآخرها "مشروع نحو اإليجابية نمض ي" وكان على مستوى 

 اض ي.مكتب شمال لطالبات الصف الثاني ثانوي بإشراف املعلمة موض ي امل

 

http://sabq.org/IpOgde
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 م  2015 ديسمبر 11 -هـ  7143 صفر  29 الجمعة 

 

 "جامعة نورة" تنظم مبادرة توعوية بالمرض غدًا

 آالف سعودية يشاركن يف مبادرة عاملية ملكافحة سرطان الثدي 10

يرمز إلى مرض سرطان الثدي، خالل الشهر  آالف امرأة سعودية شكل الشريط الوردي الذي 10استعداًدا لتنظيم 

الجاري، في إطار حملة سعودية نوعية للتعريف باملرض ومكافحته، تحتضن "جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن" 

غًدا السبت، أكبر مبادرة للتوعية بمرض سرطان الثدي، وتحطيم الرقم القياس ي العالمي ملوسوعة جينس، وهي 

 التركيز على مرض سرطان الثدي. مبادرة صحية شاملة، مع

عاًما فما فوق، للحضور، ابتداء من الساعة الثالثة مساء، مع  14ودعت الجامعة النساء والفتيات بدًءا من عمر 

 www.10ksa.com/singupالعلم أنَّ الدخول واملشاركة مجاًنا، ويمكن التسجيل على: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sabq.org/0wOgde
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  م 2015 مبرنوف 18- هـ 6143 صفر 6 األربعاء

  مشروعا خلرجيات الفنون يف معرض اجتاهات جبامعة نورة 60

في جامعة ” اتجاهات“افتتحت األميرة نورة بنت محمد بن سعود حرم أمير منطقة الرياض البارحة األولى، معرض 

 لخريجات جميع أقسام كلية التصاميم والفنون، ما بين  60األميرة نورة بنت عبدالرحمن الذي يضم 
ً
مشروعا

التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي وتصميم األزياء والنسيج والتصوير التشكيلي والطباعة، وذلك في مركز 

 املؤتمرات في املدينة الجامعية.

بادرات كلية التصاميم يعد إحدى م” اتجاهات“وأوضحت الدكتورة هدى العميل مديرة الجامعة أن معرض 

والفنون في الجامعة الذي يهدف إلى تعريف املجتمع وقطاع األعمال بمخرجات الكلية التي تقوم على دعم الفن 

 بإنتاج طالباتها وتشجع األفكار اإلبداعية 
ً
واالبتكار واإلبداع، مؤكدة أن جامعة األميرة نورة تولي اهتماما خاصا

ظيم مثل هذه الفعاليات التي تربط مخرجات الجامعة في سوق العمل العام واملشاريع الريادية من خالل تن

 والخاص.

وأضافت أن الجامعة تقوم من خالل مركز ريادة األعمال بتبني إنتاج الطالبات ومشاريعهن الصغيرة لتحويلها إلى 

لشكر لعميدة مشروعات استثمارية واعدة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتوجد فرص عمل للسيدات، موجهة ا

الكلية الدكتورة صيتة املطيري وجميع منسوبات الكلية وطالباتها على تنظيمهم لهذا املعرض وعلى حرصهم على 

 إخراجه بصورة تليق بجامعة األميرة نورة.

بعد ذلك ألقت الدكتورة صيتة املطيري عميدة كلية التصاميم والفنون كلمة أعربت فيها عن سعادتها بإقامة 

، وأن يكّن على قدر ” اهاتاتج“معرض 
ً
 باهرا

ً
وتخريج طالبات أقسام كلية التصاميم والفنون، متمنية لهن مستقبال

املسؤولية واألمانة في حياتهن العملية، ويسعين بجد واجتهاد ليمثلن السعودية في كل محفل خيَر تمثيل بإبراز الهوية 

يعبر عن املرأة السعودية في ظل ما تحظى به اململكة من والثقافة اإلسالمية العربية األصيلة وتقديم نموذج مشرف 

 دعم القيادة الحكيمة لجميع شرائح املجتمع.

عقب ذلك اصطفت صاحبات املشروعات لإلعالن عن املشروع الفائز بأكثر تصويت حيث فازت وعد الطميحي عن 

، وريم ”متحف مكي“العريفي عن  ، وشهد”كروز املنيفة مع الهوية الوطنية“، وغدير الخضير عن ”خلقة“مشروعها 

 .Magicالقفاري 

وفي الختام قامت راعية الحفل بتسليم الفائزات الجوائز وتكريم لجان املعرض والرعاة، ثم تسلمت من مديرة 

 الجامعة درعا تكريمية لحضورها ورعايتها الحفل.

http://www.artsgulf.com/637148.html
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وير التشكيلي والطباعة بأنها وعلى هامش الحفل تحدثت الخريجة بشرى العودة عن مشروع تخرجها في قسم التص

أن يعم السالم كافة أنحاء األرض وأن تعيش البشرية حياة أفضل، وأن ” الحرب والسالم“تتمنى من خالل مشروعها 

” ميقات السعدية ” يحفظ هللا اململكة من كل سوء. أما عائشة السعدي من قسم التصميم الداخلي عن مشروعها 

ة تصميمه برؤية مستوحاة من فنون العمارة اإلسالمية والعمارة الخضراء ملا تتميز فقد أوضحت أنها تتطلع إلى إعاد

به هذه الفنون من إبداع وإتقان وجمال، وتعد املواقيت الواجهة اإلسالمية املعبرة عن حضارتنا وثقافتنا. وفقا ملا 

 « .االقتصادية»نشر بصحيفة 
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  م 2015 وفمبرن 20- هـ 6143 صفر 8 الجمعة

هل حتمي األمهات أطفاهلن من التطرف ؟ ومن هن السعوديات الالئي 
 ورطن أبنائهن بالتوجهات اإلرهابية؟

املقبل الدكتورة سهام  شددت رئيسة اللجنة العلمية لندوة حقوق الطفل التي تنظمها جامعة األميرة نورة االثنين

الصويغ أن الندوة ستعمل على تبني توصيات بتقديم برامج خاصة ألبناء املتطرفين أو املنضمين لتنظيمات إرهابية، 

وبرامج نفسية لألطفال الذين تعرضوا لالستدراج إلى مناطق نزاع للمشاركة في الحروب أو بغرض اختطافهم على أن 

  .العالقة واملهتمة في هذا املجال ترفع هذه التوصيات للجهات ذات

وقالت الصويغ ردا على سؤال اثناء مؤتمر صحفي نظمته إدارة اإلعالم بالجامعة إن التعويل في حماية األطفال من 

العنف واإلرهاب على توعية أمهات األطفال أبناء اآلباء املتطرفين وعلى محبة األمهات، الفتة إلى أن الندوة تستهدف 

  .درجة األولىاألمهات بال

وبحسب صحيفة مكة تقام ندوة تعزيز دور األسرة في حماية األبناء من العنف واإلرهاب بالتعاون بين جامعة األميرة 

سنوات على برنامج األمان األسري، وهو ما دفع إلى أن تهتم الدورة  10نورة وهيئة حقوق اإلنسان بالتزامن مع مرور 

يا بتعزيز دور األسرة في حماية األبناء من العنف واإلرهاب، ويرافق الندوة معرض األولى من الندوة التي ستعقد سنو 

  .جهة حكومية وخاصة، كما تسلط الندوة الضوء على بنود اتفاقيات حقوق الطفل 40تشارك به 

 وتخصص الندوة محورا رئيسا ملناقشة دور املرأة في حماية املجتمع من العنف واإلرهاب يشارك فيه اثنان من

أعضاء مجلس الشورى هما الدكتورة لطيفة الشعالن والدكتور عيس ى الغيث، إضافة إلى مستشارة الدراسات 

العليا والبحث العلمي بجامعة األميرة نورة الدكتورة عزيزة املانع، فما تتضمن فعاليات اليوم الثاني محورا رئيسا 

  .ملحرضة على العنف واإلرهابعن دور األسرة في حماية األبناء من األلعاب االلكترونية ا

اتفاقيات تتعلق بحقوق الطفل وتشارك السعودية بها كمصدر لها أو موقعة  4وتستهدف الندوة إلقاء الضوء على 

 :عليها

  .م1989اتفاقية حقوق الطفل 

  .عهد حقوق الطفل في اإلسالم الصادر عن منظمة املؤتمر اإلسالمي

  .هـ1435مجلس الوزراء بالسعودية نظام الحماية من اإليذاء الصادر عن 

 .هـ1436نظام حماية الطفل الصادر عن مجلس الوزراء بالسعودية 

 

  

http://www.alazd.net/news.php?action=show&id=54611
http://www.alazd.net/news.php?action=show&id=54611
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  م 2015 نوفمبر 24- هـ 6143 صفر 12 الثالثاء

 جبامعة فتح باب التقديم لربامج الدراسات العليا ملرحلة املاجستري
 األمرية نورة

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن عن فتح برامج الدراسات العليا ملرحلة 

  .اجستير للفصل الدراس ي األول للعامامل

/ربيع 3م إلى يوم االثنين 2015/نوفمبر/15هـ املوافق 1437/صفر/3مواعيد القبول: يبدأ التقديم من يوم األحد  –

  .م2015/ديسمبر/14هـ املوافق 1437األول/

والبريد  (SMS) وأشارة العمادة إلى سيتم التواصل مع املرشحات للمقابلة الشخصية عن طريق رسائل الجوال

  .اإللكتروني

 . (http://goo.gl/Y8KWM5) من التفاصيل على الرابط التالي للمزيد

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slaati.com/2015/11/24/p430017.html
http://www.slaati.com/2015/11/24/p430017.html
http://goo.gl/Y8KWM5
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 م  2015 نوفمبر 22 -هـ  7143 صفر 10 األحد

ملراكز األوىل يف املعرض الربيطاني الدويل أربع سعوديات حيققن ا
 للمخرتعني

 

حازت أربع طالبات من جامعة األميرة نورة الجوائز املاسية والذهبية والبالتينية في املعرض البريطاني الدولي 

ي للمخترعين والذي أقيم قي العاصمة لندن خالل األسبوع املاض ي، ونالت الطالبتان مريم العتيبي وبدور املغرب

الجائزة املاسية، وحصلت على الذهبية كل من ذكرى العتيبي وبدور املغربي، بينما حصلت على البالتينية كل من 

مريم العتيبي وبدور املغربي مرة أخرى حيث حققت الطالبات املبتكرات مها القحطاني، وبدور املغربي، وذكرى 

 العتيبي املركز األول في املعرض وحصدن كافة الجوائز.

ركت الطالبات مها القحطاني وبدور عبدهللا املغربي وذكرى العتيبي من جامعة األميرة نورة في املؤتمر البريطاني وشا

 بابتكار جهاز إلعادة تأهيل وتحفيز اإلحساس ملرض ى االعتالل الحس ي .

جديد يقوم وتعتمد الفكرة األساسية لالبتكار على برنامج نهج التحفيز املتعدد الحواس وهو برنامج عالجي 

باستخدام الحواس املختلفة ملساعدة املصابين بضعف في الجهاز الحس ي ويعمل على التحسين الوظيفي في الخاليا 

 املتضررة.

 حكومتنا الرشيدة على دعمها املتواصل لنا، والشكر املوصول ”: “الرياض“وقالت الطالبات لصحيفة 
ً
نشكر أوال

بن نواف بن عبدالعزيز على دعمه ومساندته التي كان لها ردة فعل  لوالدنا صاحب السمو امللكي األمير محمد

 ”.وصدى كبير على نجاحنا، كما نشكر منسوبات جامعة األميرة نورة

يذكر أن للطالبات مشاركة في املؤتمر العلمي الخامس والسادس لطالب وطالبات التعليم العالي في اململكة وهن 

لطبيعي، وعضوات مؤسسة في نادي البحث العلمي واالبتكار، ونادي العالج عضوات في الجمعية السعودية للعالج ا

http://www.arabstoday.net/breakingnews/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://www.arabstoday.net/breakingnews/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86
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الطبيعي في جامعة األميرة نورة، كما حصد اختراع جهاز إعادة وتأهيل وتحفيز مرض االعتالل الحس ي على املركز 

 .2014الثاني وامليدالية الفضية في املعرض الكوري الدولي للنساء املخترعات لعام 

البتان بدور املغربي ومريم نايف العتيبي الجائزة املاسية والبالتينية ملشاركتهن في املؤتمر البريطاني كما حصلت الط

، وهو عبارة عن نظارة للمصابين بالعمى ”سأتعرف عليك رغم إصابتي بالعمى الدماغي“للمخترعين بابتكار نظارة 

ة التي يضعها املريض والتي تقوم برسم صورة الدماغي تساعدهم على التعرف على من حولهم من خالل هذه النظار 

ملحيط املريض وتعريفه به من خالل بعث كلمات منطوقة بعد تحليلها عبر تطبيق في الهاتف املحمول ترسل عبر 

سماعة األذن تمكنه من إدراك ومعرفة من حوله، وهو االختراع الذي قد حصل على املركز الثاني وامليدالية الفضية 

كما حصل على امليدالية الذهبية من االتحاد األندونيس ي  2015وري الدولي للنساء املخترعات لعام في املعرض الك

 للمخترعين املشارك في نفس املعرض الكوري.

وقد قام صاحب السمو امللكي األمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اململكة 

ي في اليوم األول من املعرض البريطاني العالمي للمخترعين لالطالع على االبتكارات املتحدة بزيارة الجناح السعود

 وتشجيع املشاركات.

وقد أبدى سموه إعجابه بقدرة املرأة السعودية على االبتكار ورفع راية اململكة بفخر في املحافل الدولية املتخصصة 

فين امللك سلمان بن عبدالعزيز الذي يرعى حفظه بفضل هللا تعالى ثم بفضل جهود حكومة خادم الحرمين الشري

هللا العلم ويشجع عليه من أجل تحقيق هذه املكانة العالية التي تتبوؤها اململكة من خالل الجهود املخلصة لرعاية 

 التعليم وبرامج االبتعاث وهو دليل واضح على اكتساب الحركة التعليمية أولوية في برامجها التنموية.

األوطان “ر محمد بن نواف املخترعات على مواصلة مسيرتهن في خدمة الوطن والبشرية، وقال سموه: كما حث األمي

ال تبنى باألحالم وإنما بالعمل والجهد واالجتهاد وأنتن شرفتن وطنكن والوطن يفخر بكن وأنتن بإذن هللا على قدر 

 ”.املسؤولية ومصدر فخر واعتزاز
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ا ملنسقات الوحدات اإلعالمية
ً
 "جامعة نورة" تنظم تدريبي

برنامًجا تدريبًيا مكثًفا ملنسقات الوحدات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أطلقت اإلدارة العامة لإلعالم في 

 اإلعالمية في الكليات والعمادات.

ساعة تدريبية على مدار العام الدراس ي الحالي، وذلك ضمن باقة دوراتها  75دورة، بواقع  24ويتكون البرنامج من 

 ع جودة االتصال الجامعي مع وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها.اإلعالمية املتخّصصة التي تستهدف رف

ويهدف البرنامج التدريبي املكثف إلى تمكين املنسقات وموظفات أقسام اإلعالم في الجامعة من إتقان مهارات الكتابة 

توظيفها في  والتحرير الصحافي بمختلف أنواعه وفنونه، والتعرف على أشكال وقوالب الكتابة والفروق بينها، وكيفية

تغطية فعاليات الجامعة املختلفة، والتغطية الصحافية للفعاليات واملناسبات الجامعية والعمل امليداني 

 عن إعداد التقارير الخاصة التي تعكس إنجازات 
ً

الصحافي، وتحرير العناوين الصحافية بشكل محترف، فضال

ويركز البرنامج على تعريف املنسقات بالسياسة اإلعالمية الجامعة ومنسوباتها في املجالين األكاديمي واالجتماعي. 

للجامعة، وكيفية التعامل مع وسائل اإلعالم، وإجراء الحوارات الصحافية مع املسؤوالت والطالبات في الجامعة 

وإبراز إنجازاتهن وأنشطة الكليات والعمادات، وعمل استطالعات الرأي والتحقيقات التي تخدم مسيرة الجامعة 

 موحة نحو الريادة العلمية والعملية، مع تطبيق على نماذج عملية من واقع عمل الجامعة.الط

وأكدت املشرفة على اإلدارة العامة لإلعالم في الجامعة الدكتورة الجوهرة الصقيه أن البرنامج ُيعد تأسيسًيا ويسهم 

لحديثة التي تشهدها وسائل اإلعالم في عملية تطوير أداء منسقات اإلعالم في الجامعة بشكل يواكب التطورات ا

وتغير املستمر في أنماط وقوالب الكتابة والتحرير الصحافي، مشيرة إلى أن البرنامج يتطلع إلى تكوين فريق إعالمي 

 مميز يدعم التواصل مع وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها ويسهل مهمة اإلعالميات زائرات الجامعة.
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http://www.arabstoday.net/education/pagenews/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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 األثنني القادم” حنتاجكم“جامعة نوره: تقيم محلة بعنوان 
، ”نحتاجكم“، إقامة حملة بعنوان 977تعتزم جامعة األميرة نوره املمثلة بطالبات كلية الخدمة االجتماعية، شعبة 

سماح السالم، األستاذ املشارك بقسم الخدمة االجتماعية، في يوم االثنين املوافق  وذلك تحت إشراف الدكتورة

الدور  –ظهرا، وسيكون مقر إقامة الحملة بكلية الخدمة االجتماعية  12_ 11هـ، ابتداءا من الساعة 1437/2/18

إلى تسليط الضوء إلى فئة األول، وقد أعلنت الجامعة عن الحملة عبر حسابها الرسمي في تويتر، حيث تهدف الحملة 

 في املجتمع وأهمية العناية بهم ومراعاة اهتماماتهم واحتياجاتهم.” املسنين“
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  إختتام مسابقة تصميم أفضل كوب آيس كريم جبامعة األمرية نورة 
 إلكتساب مهارات جديدة، قامت الشركة 

ً
تماشيا مع التزامها بالتفاعل مع املرأة السعودية بشكل مستمر وتمكينا

السعودية ملنـتـجات األلـبــــان واألغــذية )ســدافكو( مؤخرا باإلشتراك في يوم للتغذية فريد من نوعه في جامعة األميرة 

 نورة بنت عبد الرحمن في الرياض.

سدافكو مسابقة على مدار خمسة أيام لتشجيع الطالبات على إبراز مواهبهن الفنية وتصميم أفضل حيث نظمت 

كوب آيس كريم باستخدام مجموعة متنوعة من نكهات اآليس كريم التابعة ملنتجات شركة الشركة السعودية 

عضهن البعض كل يوم، مع ملنـتـجات األلـبــــان واألغــذية. قامت خمس مجموعات من الطالبات بالتنافس ضد ب

 اختيار خمسة فائزات في نهاية كل جولة.

شخص بزيارة موقع الفعالية ملشاهدة املنافسات، من ضمنهم أساتذة وفريق إدارة الجامعة،  1000وقام أكثر من 

شركة العربية وقاموا بمعرفة املزيد عن املنتجات املختلفة التي تقدمها ” السعودية“حيث استمتعوا بمشروب قهوة 

 تثقيف الجمهور بشأن قنوات وسائل التواصل اإلجتماعي التابعة لسدافكو )إنستاجرام وتويتر 
ً
سدافكو. وتم أيضا

 وفيس بوك( وقام مسئولو الشركة بتسليمهم هدايا متنوعة من منتجات الشركة.
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آالف سيدة لتوعية بسرطان  10تشكل شريطًا ورديًا من ” األمرية نورة“
 الثدي

شارك جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
ُ
مبادرة   وبالشراكة مع  ت

دخول في موسوعة جينس آالف سيدة سعودية لل 10ألف خير في تشكيل الشريط الوردي النسائي املكون من 

 العاملية ضمن فعاليات التوعية بسرطان الثدي.

في املركز الرياض ي الترفيهي للطالبات في مقر الجامعة من الساعة الرابعة  12/2015/ 12وذلك يوم السبت املوافق 

 عصرا وحتى الساعة الحادية عشر مساء.

ورة آمال بنت محمد الهبدان، أن استضافة جامعة هذا وقد ذكرت عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر الدكت

األميرة نورة لهذه الفعالية ضمن برامج املسؤولية االجتماعية التي تتبناها الجامعة لدعم وتعزيز املبادرات التوعوية 

والتعليمية الهادفة لرفع املستوى الصحي للمجتمع .وتهدف الحملة إلى خفض نسبة اإلصابة بسرطان الثدي في 

كة، وزيادة الوعي لدى املجتمع، وخاصة في األوساط النسائية ،باستعراض مسببات السرطان وسبل الوقاية اململ

 التام من املرض.  منه، أهمية الكشف املبكر عن سرطان الثدي، ودور ذلك في الشفاء

حيث  الفعاليات الضوء على سيدات مواطنات وصلن لبر األمان بعد إصابتهن بسرطان الثدي،  كما ستسلط

سيروين تجاربهن الشخصية ومراحل املرض والشفاء لتوعية وكسر حاجز الخوف منه. وتدعوكم جامعة األميرة 

نورة بنت عبدالرحمن للمشاركة في الفعالية حيث سيتخللها إقامة العديد من األركان التوعوية والتثقيفية منها: ركن 

التوعوية، وفعاليات أخرى خاصة بالتغذية والصحة  الفحص الذاتي وركن االستشارات الطبية وتوزيع النشرات

بمشاركة عدة جهات أهمها: وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة الشؤون االجتماعية، مجموعة من الجهات الخيرية، 

 والجمعيات التوعوية.

 https://t.co/moKNyHrUnG ومن ترغب باملشاركة بالفعالية زيارة الرابط التالي:
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عمادة خدمة اجملتمع جبامعة االمرية نورة تشارك يف فعاليات التوعية 
 بسرطان الثدي

 12ع والتعليم املستمر السبت املوافق: تشارك جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بعمادة خدمة املجتم

االف سيدة سعودية،  10في تشكيل شريط وردي نسائي مكون من ”، ألف خير“، بالتعاون مع مبادرة 2015/ 12/

ضمن فعاليات التوعية بسرطان الثدي، وذلك في املركز الرياض ي الترفيهي للطالبات في مقر الجامعة من الساعة 

 الحادية عشرة مساء . الرابعة عصرا وحتى الساعة

الدكتورة: آمال بنت محمد الهبدان، أن استضافة الجامعة ” عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر“وأوضحت 

للفعالية، يأتي ضمن برامج املسؤولية االجتماعية، لدعم وتعزيز املبادرات التوعوية والتعليمية الهادفة لرفع 

الحملة تهدف إلى خفض نسبة اإلصابة بسرطان الثدي في اململكة، وزيادة املستوى الصحي للمجتمع، مشيرة إلى أن 

الوعي لدى املجتمع، وخاصة في األوساط النسائية، باستعراض مسببات السرطان وسبل الوقاية منه، وأهمية 

 الكشف املبكر عن سرطان الثدي، ودور ذلك في الشفاء التام من املرض بأذن هللا، مشيرة إلى أن الفعاليات

ستسلط الفعاليات الضوء على سيدات مواطنات وصلن لبر األمان بعد إصابتهن بسرطان الثدي ، حيث سيروين 

 تجاربهن الشخصية ومراحل املرض والشفاء لتوعية وكسر حاجز الخوف منه.

الدعوة لجميع السيدات للمشاركة في الفعالية حيث سيتخللها إقامة العديد من األركان ” الهبدان“ووجهت 

لتوعوية والتثقيفية تتضمن ركن الفحص الذاتي، وركن االستشارات الطبية وتوزيع النشرات التوعوية، وفعاليات ا

أخرى خاصة بالتغذية والصحة، بمشاركة عدة جهات أهمها وزارة التعليم ، والصحة ، والشؤون االجتماعية، إلى 

راغبات في املشاركة زيارة الرابط جانب مجموعة من الجهات الخيرية والجمعيات التوعوية، وعلى ال

 https://t.co/moKNyHrUnGالتالي:
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 ةنور األمرية جبامعة ″4خطط “مركز امللك سلمان للشباب ينظم ملتقى 
 القادم األربعاء وينطلق

 نورة، األميرة بجامعة املؤتمرات مركز في ،″4خطط “يعقد مركز امللك سلمان للشباب، األربعاء القادم، ملتقى 

 صين للحديث حول التخطيط وصناعة النجاح.واملخت الخبراء من نخبة فيه يستضيف والذي

لتي تسهم في رسم مستقبل أفضل للشباب والشابات، من حيث يهدف امللتقى إلى تسليط الضوء على أبرز املهارات ا

 العام هذا سيقام الذي ″4خطط “خالل نشر الوعي وزيارة املعرفة وإكسابهم مهارة التخطيط اإليجابي وفي ملتقى 

 تم التطرق إلى أبرز املفاهيم املتعلقة بالتخطيط من خالل خمسة محطات رئيسية.سي نورة، جامعة في

وتقدمها الدكتورة هدى الحمود، حيث ستتطرق إلى كيفية ” الحلم صناعة الواقع“األولى اسم فيما تحمل املحطة 

 صناعة الحلم والعقبات، التي تواجه أي شخص والضغوط املصاحبة، وأدوات صناعة الحلم وكيفية تحقيقه.

 املحطة الثانية عن 
ً
التخطيط الشخص ي، ، وتقدمها موزة العتيبي وهي مختصة في ”التخطيط مشروع الحياة“أيضا

 وستتحدث عن التخطيط، وأثره في الحياة، وعن التخطيط االستراتيجي والخطوة األولى للحلم.

الدكتورة سمر القحطاني، املختصة في التخطيط املالي، وتتطرق ” املال ادخار واستمرار“فيما تقدم املحطة الثالثة 

ها املالية، وتقديم األدوات العلمية، وزيادة الوعي إلى كيفية التخطيط املالي وتمكين املتدربات من وضع خطط

 املعرفي، والتعامل مع العجز املالي.

والتي تقدمها هند الدهمش، املتخصصة في اإلعالم ” االتصال عين التواصل“حيث تتناول املحطة الرابعة 

صال وموصفات واالتصال، حيث ستتحدث عن مفهوم االتصال ومراحله، وأغراضه والعناصر املؤثرة في االت

 ”.قياس األداء بوصلة األهداف“االتصال الجيدة، وتتناول املحطة الخامسة 

كما يعد ملتقى خطط إحدى مبادرات مركز سلمان للشباب، ويهتم بتوجيه الشباب والشابات للتخطيط السليم 

 :التالي طالراب زيارة يمكن وللتسجيل للنساء موجه ″4خطط “ويحظى باهتمام كبير من قبلهم ، وملتقى 

http://www.ksyc.org.sa/vol/register/ 

 

 

 

 

http://inma.net.sa/27687/
http://inma.net.sa/27687/
http://www.ksyc.org.sa/vol/register/
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طلق مبادرة 
ُ
للتوعية خبطورة مرض سرطان   ksa 10شركة  ألف خري ت

 الثدي
املوجه للتوعية بخطورة مرض سرطان الثدي ، ” ksa 10“من ديسمبر مبادرة  12في يوم الـ ” ألف خير“تطلق شركة 

وذلك باملشاركة مع جمعية زهرة و جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن. وذلك بهدف نشر الوعي ضد سرطان الثدي 

رسمية واالجتماعية في املجاالت الصحية والتعليمية ونشر الثقافة الوقائية للمرض من خالل تضافر كل الجهود ال

 واإلعالمية.

 لحملة املبادرة 
ً
/( باإلضافة http://www.10ksa.com)   بعنوان” ksa 10“كما خصصت الشركة موقعا إلكترونيا

 @(. ويؤمل أن تساهم مواقع التواصل االجتماعيJoin10KSAإلى حسابات مواقع التواصل االجتماعي كـ تويتر ) 

( التي تستمر ملدة عام، في توضيح أهمية تحقيق أهداف الحملة ودورها املرتقب ksa 10واملوقع اإللكتروني ملبادرة )

 في الوقاية والتوعية ونشر ثقافة مواجهة املرض.

فيما سجل العديد من املتخصصين واملشاهير تضامنهم مع حملة املبادرة ملواجهة مرض السرطان من خالل حساب 

ومنهم : الدكتور محمود يماني الرئيس التنفيذي امللك فهد الطبية التنفيذي ، الدكتور قاسم    في تويترالحملة 

القصبى الرئيس التنفيذي ملستشفى امللك فيصل التخصص ي ، الكاتب والصحفي الدكتور عبد هللا العلمي ، 

يصل التخصص ي ، املذيعة هالة سرحان الدكتور ناصر الصانع مدير ادارة املسئولية االجتماعية بمستشفى امللك ف

، املذيعة وسيدة االعمال منى ابو سليمان ، الالعب الشهير سامي الجابر ، الفنان املصري أحمد حلمي ، باإلضافة 

إلى كل عدد من الشخصيات األجنبية املشهورة ومنهم دوريس روبرتس ، ازدي عجمي ، وهنيدة الصيرفي ، جيل 

 ديكون.

ى الحملة في تشكيل أكبر شريط بشري وردي للتوعية بمرض سرطان الثدي ، وذلك من خالل ويأمل القائمين عل

 حشد تجمع نسائي يكون هو النواة األولى للتوعية الصحية الشاملة باملرض لدى جميع أطياف املجتمع.

شارك العديد من الجهات الحكومية واملؤسسات الخاصة في هذه املبادرة؛ من أبرزها: الشؤون ا
ُ
الجتماعية، وت

والصحة، وزارة التعليم ممثلة في جامعة نورة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والرئاسة العامة لرعاية 

 الشباب، واللجنة األوملبية العربية السعودية، والغرفة التجارية بالرياض، وصندوق التنمية البشرية.

تشير إلى أن سرطان الثدي هو السرطان األول من حيث اإلصابة ُيذكر أن اإلحصاءات الصحية الرسمية في اململكة، 

ألف من النساء، وأن نسبة  100لكل  25لبقية أنواع السرطانات عند النساء، بمعدل  %29عند النساء بنسبة 

 في الدول املتقدمة. % 20الحاالت التي يتم اكتشافها في مراحل متأخرة أكثر من النصف ، مقابل 

 

http://inma.net.sa/24829/
http://inma.net.sa/24829/
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 إعالم جامعة األمرية نورة يطلق برنامج تدريبي يف الكتابة الصحافية
الوحدات  اطلقت اإلدارة العامة لإلعالم في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامجا تدريبيا مكثفا ملنسقات

ساعة تدريبية على مدار العام الدراس ي الحالي،  75دورة بواقع  24اإلعالميات في الكليات والعمادات يتكون من 

وذلك ضمن باقة دوراتها اإلعالمية املتخّصصة التي تستهدف رفع جودة االتصال الجامعي مع وسائل اإلعالم 

  .بمختلف انواعها

 

الى تمكين املنسقات وموظفات اقسام اإلعالم في الجامعة التقان مهارات ويهدف البرنامج التدريبي املكثف 

الكتابة و التحرير الصحفي بمختلف انواعه وفنونه ، التعرف على أشكال وقوالب الكتابة والفروق بينها، 

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

والعمل امليداني الصحفي، صياغة وتحرير العناوين الصحفية بشكل محترف، فضال عن إعداد التقارير 

  .الخاصة التي تعكس انجازات الجامعة ومنسوباتها في املجالين األكاديمي واالجتماعي

 

،إجراء  إلعالمويركز البرنامج على تعريف املنسقات بالسياسة اإلعالمية للجامعة وكيفية التعامل مع وسائل ا

الحوارات الصحفية مع املسؤوالت والطالبات في الجامعة وابراز انجازاتهن وانشطة الكليات والعمادات ، عمل 

استطالعات الرأي والتحقيقات التي تخدم مسيرة الجامعة الطموحة نحو الريادة العلمية والعملية ، مع تطبيق 

  .على نماذج عملية من واقع عمل الجامعة

 

املشرفة على االدارة العامة لإلعالم في الجامعة الدكتورة الجوهرة الصقية ان البرنامج يعد تأسيس ي  وأكدت

ويساهم في عملية تطوير اداء منسقات اإلعالم في الجامعة بشكل يواكب التطورات الحديثة التي تشهدها 

  .وسائل اإلعالم وتغير املستمر في أنماط وقوالب الكتابة والتحرير الصحفي

 

مشيرة إلى أن البرنامج يتطلع الى تكوين فريق إعالمي مميز يدعم التواصل مع وسائل اإلعالم بمختلف انواعها 

 .ويسهل مهمة اإلعالميات الزائرات للجامعة

 

 

http://www.tawwater.com/news-action-show-id-14175.htm
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 ملواجهة سرطان الثدي يف جامعة نورة ksa 10إطالق محلة 
للتوعية الصحية الشاملة بمرض سرطان الثدي في غرة ربيع األول ” ksa 10“تطلق شركة ألف خير مبادرة 

 ديسمبر عبر تجمع نسائي في جامعة األميرة نورة، كحملة وطنية تستمر ملدة عام. 12القادم املوافق 

واملؤسسات الخاصة في هذه املبادرة؛ من أبرزها: الشؤون االجتماعية، وتشارك العديد من الجهات الحكومية 

والصحة، وزارة التعليم ممثلة في جامعة نورة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والرئاسة العامة 

 بشرية.لرعاية الشباب، واللجنة األوملبية العربية السعودية، والغرفة التجارية بالرياض، وصندوق التنمية ال

كما انضمت مؤسسة الوليد لإلنسانية كشريك عالمي ملجموعة شركاء ورعاة الحملة الوطنية للتوعية الصحية 

؛ وذلك لزيادة الوعي الصحي وتعزيز املفهوم الشمولي للصحة وممارسات الرعاية الصحية KSA 10″“الشاملة 

 الوقائية.

بنت بندر بن سلطان، أن املبادرة تهدف لحشد تجمع األميرة ريما ” ألف خير“وأكدت الرئيس املؤسس لشركة 

نسائي لتكوين النواة األولى للتوعية الصحية الشاملة بمرض سرطان الثدي لدى جميع أطياف املجتمع، في 

أن القائمين على الحملة يأملون في تشكيل أكبر شريط بشري وردي للتوعية “حملة تستمر ملدة عام؛ مشيرة إلى 

 ”.يبموضوع سرطان الثد

وقالت: إن التوعية الصحية الشاملة بمرض سرطان الثدي تستوجب تضافر كل الجهود الرسمية واالجتماعية 

ألف “في املجاالت الصحية والتعليمية واإلعالمية؛ الفتة إلى أن املبادرة هي إحدى املبادرات املتعددة التي أطلقتها 

 كحملة وطنية للتوعية الصحية.” خير

الجهات الحكومية والخاصة املشاركة في التجمع الكثير من العروض واألنشطة التوعوية وُينتظر أن تقّدم 

بشأن مرض سرطان الثدي من خالل أجنحة في املعرض املصاحب إلطالق املبادرة، وتقديم مجموعة من 

عدد من الهدايا التذكارية، كما سيشارك مجموعة من فتيات دار التربية التابع لوزارة الشؤون االجتماعية و 

 ( آالف امرأة.10النساء املتطوعات بالشريط الوردي البشري، والذي من املستهدف أن يضم )

يذكر أن اإلحصاءات الصحية الرسمية في اململكة، تشير إلى أن سرطان الثدي هو السرطان األول من حيث 

ألف من النساء،  100ل لك 25لبقية أنواع السرطانات عند النساء، بمعدل  %29اإلصابة عند النساء بنسبة 

ونسبة اإلصابة بسرطان الثدي في تزايد مستمر في كل دول العالم؛ في ظل توقع بوصول النسبة لثالثة أضعاف 

 .2030بحلول عام 

http://www.almowaten.net/2015/11/430195/
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 للتوعية بشأن سرطان الثدي بالسعودية "10ksaمحلة "
لرفع الوعي ضد سرطان الثدي في السعودية، ونشر ثقافة  "10ksaعوديات للمشاركة في حملة "تستعد الس

  .الفحص املبكر بين النساء

 12التي أطلقتها األميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود والدكتورة موض ي بترجي، في  10ksaوستقام حملة 

العاصمة السعودية الرياض، وتهدف إلى رفع الوعي حيال  ديسمبر/كانون األول املقبل في جامعة األميرة نورة في

عشرة آالف امرأة، سيشكلن مجتمعات أكبر شريط وردي بشري، لكسر  سرطان الثدي في السعودية، بمشاركة

  .رقم غينيس القياس ي، باإلضافة إلى جمع التبرعات لجمعية زهرة لسرطان الثدي

ى نشر ثقافة الفحص املبكر وكسر حاجز الخوف والرهبة وتأتي هذه الحملة في سياق حمالت عدة تهدف إل

وتسليط الضوء على أن عدم وجود تاريخ من سرطان الثدي في العائلة أو أي نوع من السرطان ال يعني أن املرأة 

  .مستثناة من تشخيصه لديها

الحملة الوصول إلى أكبر وفي حديثها لـ "العربي الجديد" أكدت سفيرة املبادرة األستاذة آية بخاري أن الهدف من 

عدد ممكن من السيدات، وإلى شرائح مختلفة من املجتمع، بهدف مساعدة املرأة وتثقيفها بخصوص سرطان 

وتضيف بخاري " تؤكد املبادرة أهمية تبني نظام غذائي صحي ومفيد، وأهمية  .الكشف املبكر الثدي، وحثها على

  ."ممارسة الرياضة بانتظام لتفادي كل ما يمكن أن يتسبب في انتشار سرطان الثدي

 لدى النساء في العالم بنسبة  الجدير بالذكر أن سرطان الثدي
ً
في املائة،  24هو أكثر أنواع السرطان انتشارا

وكذلك في اململكة العربية السعودية. وتقدر نسبة حدوثه حسب املعلومات الواردة من السجل الوطني لألورام 

خرى، حيث مائة ألف من النساء، وهي تعتبر من أقل النسب مقارنة بدول أ حالة لكل 18في السعودية بنحو 

مائة ألف، وفي  حالة لكل 98نحو  مائة ألف امرأة، وفي كندا حالة لكل 120 تبلغ في أميركا ما يقارب

حالة جديدة  950إلى  800قرابة  مائة ألف من النساء. ويشخص في اململكة سنويا حالة لكل 36حوالى  الكويت

  48بلغ من أورام الثدي سنويا. ومعدل العمر عند اإلصابة في اململكة ي
ً
  .عاما

ويالحظ، بصفة عامة، أن حاالت سرطان الثدي في اململكة وكذلك في الدول املجاورة تشخص في مرحلة 

أشهر، ويكون  9-8متأخرة. فمعظم املرض ى يراجعون عيادات األورام ولديهم تاريخ ألعراض منذ ما يقارب 

  .سم 6-4معدل حجم الورم 

 في املائة من حا 24وتبين األرقام أن 
ً
الت سرطان الثدي تشخص في املرحلة الثالثة حيث يكون الورم متقدما

 حتى الغدد الليمفاوية، وفي 
ً
 ومنتشرا

ً
في املائة من الحاالت يكون املرض قد انتشر خارج الثدي  18موضعيا

 في  35إلى العظام والكبد والرئة. وفي حوالى الغدد الليمفاوية و 
ً
في املائة من الحاالت يكون االنتشار محدودا

في املائة فقط من الحاالت في  7إلى  6الغدد الليمفاوية تحت اإلبط، وهو املرحلة الثانية من املرض، أما ما بين 

اململكة يتم تشخيص املرض في املرحلة األولى، حيث يكون الورم صغير الحجم وغير منتشر في الغدد 

 .الليمفاوية

 

http://www.alaraby.co.uk/society/2015/11/29/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-10ksa-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://site.alaraby.co.uk/society/2015/10/29/%D9%86%D9%85%D8%B4%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-450-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9
http://site.alaraby.co.uk/miscellaneous/2015/10/17/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A7
http://site.alaraby.co.uk/miscellaneous/2015/10/17/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A7
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ة خدمة اجملتمع جبامعة األمرية نورة تشارك يف فعاليات التوعية عماد
 بسرطان الثدي

http://www.watny1.com/392116.html 

 

 

 

 م  2015 ديسمبر 4 -هـ  7143 صفر  22 الجمعة

التدريبية يف جبامعة األمرية نورة تواصل تنفيذ ورشها  "إدارة اإلعالم"
 التحرير الصحفي

http://www.watny1.com/395517.html 

 

 

 

 

 

http://www.watny1.com/392116.html
http://www.watny1.com/392116.html
http://www.watny1.com/395517.html
http://www.watny1.com/395517.html
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 املرأة.. وغياب التخصص!

https://shar.es/1cFd8W 

 

 

 

 
 م  2015 ديسمبر 2 -هـ  7143 صفر  20 ربعاءاأل

 اجلودة_جامعة األمرية نورة تدشن غدًا مشروع #دعم
 
ً
ج ، بهدف تجويد البرام“مشروع دعم الجودة والتهيئة لالعتماد املؤسس ي األكاديمي “تدشن جامعة نورة غدا

  األكاديمية املقدمة .

ويسهم املشروع في الرفع من كفاءة مخرجات الجامعة وإسهامها في التنمية املعرفية واالقتصادية واالجتماعية 

  في اململكة .

يذكر أن املشروع الذي تشرف عليه وكالة الجامعة للتطوير والجودة ممثلة في عمادة ضمان الجودة واالعتماد، 

هـ، وفق  1436-1435دة واالعتماد األكاديمي بعد مرحلته األولى التي تمت في عام هو الثاني لدعم الجو 

 استراتيجية الجامعة.

 

https://shar.es/1cFd8W
https://shar.es/1cFd8W
http://www.faifaonline.net/portal/2015/12/02/230167.html


 

 
137 

 
 م  2015 ديسمبر 3 -هـ  7143 صفر  21 الخميس

 50مديرة جامعة األمرية نورة : مشروع اجلودة يستشعر املسئولية حنو 
 لبةألف طا

افتتحت معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل، اليوم مشروع 

دعم الجودة و التهيئة لالعتماد األكاديمي املؤسس ي بمسرح كلية التربية بالجامعة الذي نظمته عمادة ضمان 

  الجودة واالعتماد االكاديمي .

مشروع دعم الجودة قاعدة لالنطالق بالجامعة نحو الجودة والتميز، وان هذا وقالت معاليها في كلمتها : إن 

يستلزم تضافر جميع جهود منسوبي الجامعة لتحقيق الهدف، مضيفة أن املشروع يستهدف ويستشعر 

الف طالبة هن عدد طالبات الجامعة لتخريجيهن مؤهالت ببرامج تنافس الجامعات العاملية،  50املسئولية نحو 

مفضالت بسوق العمل و يصبحن فاعالت باملجتمع ويحققن التوجه الوطني بمنح السعوديات الريادة في ليكن 

  التعليم وكافة نواحي الحياة .

وأكدت معاليها أن الجامعة تستهدف الحصول على االعتماد املؤسس ي املحلي وبعده االنتقال للهدف الثاني وهو 

إلى أن برنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية و تأسيس املركز الحصول على اعتماد برامجي عالمي، مشيرة 

الوطني لقياس اداء أجهزة الدولة يلزم املؤسسات بالسعودية الى تجويد عملها، والسعي لتحقيق اعلى مؤشرات 

  الجودة .

توكل تلك املهمة  وطالبت معاليها بأن ال توكل مهمة الجودة اال لعميدة الكلية او وكيلة الكلية للجودة، وال

الحيوية ألفراد ال يستوعبون املطلوب وال قيمة املوضوع ،حيث من املهم ان تؤخذ خطابات الجامعة الخاصة 

بمؤشرات الجودة و تقييم البرامج بجدية والتزام من كافة الكليات ، معربة عن تفاؤلها بان املبادرات التي 

امعة اجتازت املرحلة االولى من مشروع دعم الجودة و طرحتها كليات الجامعة باملعرض تؤكد على ان الج

التهيئة لالعتماد االكاديمي بنجاح ،وان نسبة كبيرة من االهداف تحققت خالل املدة الزمنية التي وضعت 

للمرحلة االولى، وان التعاون مع جامعات عاملية كساوث ويست ببريطانيا ودبلن استطاع ان يؤتي ثماره ويجعل 

  . اعالمي لبرامجهالزمن والطريق لتحقيق هدفها بالحصول على االعتماد املحلي واعتماد  الجامعة تختصر

من جهتها بينت عميدة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي الدكتورة اسماء بنت شايع الشعيفان ان املشروع 

ململكة بمنتجاتها يتبنى رؤية خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا بأن تكون ا

مؤشرا متعلقة بأربع انواع  115معيارا و 11م، حيث تم وضع 2020وخدماتها معيار عالمي للجودة واالتقان في 

  من الجودة هم االدارية واالكاديمية والبحثية وخدمة املجتمع لتحققها الكليات .

ي وهو مما يساعد على سرعة واشارت الشعيفان ان الجامعة تتجه لتفعيل نظام املؤشرات بشكل الكترون

االداء و قياس النجاح بشكل سريع ويدعم توجه الجامعة لتبني اقتصاد املعرفة ،قائلة إن الجودة هي اللبنة 

االساسية لرفع سمعة اي جامعة واالتجاه لتجويد الخدمات والبرامج لتكون جامعة االميرة نورة بنت عبد 

ة للسعوديات ،منوهة أن الهدف االساس ي من املشروع هو الحصول الرحمن االولى بين نظيراتها وتتحول ملنار 

http://www.sra7h.com/?p=214581
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على االعتماد املؤسس ي املحلي و اعتماد البرامج والخدمات التي تقدمها الجامعة عامليا، لتنافس خريجاتنا 

خريجات جامعات اقليمية وعاملية، وهذا الهدف يحقق الى جانبه الشفافية و التميز واالتقان بالبرامج التي 

  مها الجامعة.تقد

واكدت الشعيفان انهم يسعون بالجامعة لتحفيز باقي الكليات على النجاح باالنتهاء من مراحل مشروع الجودة 

من خالل اختيار افضل ثالث كليات نجحن باملرحلة االولى وهم كلية الصيدلة باملركز االول وكلية العلوم 

شري وكلية اآلداب، وهم الكليات االكثر نجاح بتحقيق باملركز الثاني وتقاسم املركزالثالث كلية الطب الب

املعايير االربعة للجودة التي حددها املشروع ، موضحة ان مكونات مشروع الجودة تضم تشكيل لجان الفرق و 

التي وضعت ويسعون اآلن لتتم مرحلة جمع  11وضع مقاييس للتقويم الذاتي وجمع األدلة وتوثيقها للمعايير الـ 

ل فترة زمنية وبعدها كتابة السياسات و التعامل مع مؤشرات االداء وتسليم الدراسة الذاتية وبعدها االدلة بأق

يتم تحضير قطاعات الجامعة ومنسوبيها وطالباتها لزيارات املراجعة الخارجية وبعدها نستطيع الحصول على 

  االعتماد املؤسس ي.

ت الكليات حيث عليهن االنتهاء من وضع خطة وشددت ان الدور االكبر بمشروع الجودة يقع على عميدا

استراتيجية للكلية وموائمة تلك الخطة لخطة الجامعة،الى جانب دور منسقة املقرر التي عليها تقديم املقرر 

بحسب توصيفه املعتمد ووضع التقييمات حسب مخرجات التعليم وتقديم التغطية املرجعية للمقرر الدراس ي 

تهن على فهم عملية الجودة وتنفيذها له دور بنجاح الكلية باجتياز مراحل مشروع وأن مشاركة الطالبات وقدر 

  الجودة .

واختتم الحفل بتكريم الكليات الفائزة واملشاركة باملعرض الدوري األول للجودة، ويهدف لتحفيز أفضل 

ركز األول كلية الصيدلة املمارسات في الكليات بغرض بناء )خريطة التميز( في التعليم الجامعي ، حيث فازت بامل

، وباملركز الثاني كلية العلوم ، وباملركز الثالث كلية الطب البشري ، واملركز الثالث مكرر كلية اآلداب ، وفازت 

 عمادة السنة التحضيرية في أفضل إخراج .
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 م  2015 ديسمبر 7 -هـ  7143 صفر  25 اإلثنين

 مديرة جامعة األمرية نورة تفتتح املدينة التعليمية يف روضة اجلامعة
افتتحت معالي مديرة جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة هدى العميل امس املدينة التعليمية في 

لجودة دكتورة فاتن روضة الجامعة بحضور وكيلة شؤون الطالبات الدكتورة نائلة الديحان ووكيلة التطوير وا

  الزامل ومديرة ادارة االشراف على املدارس دكتورة مرفت بابعير ومديرة الروضة هيفاء البليهد .

 وأثنت معاليها على مستوى االتقان والجودة التي تمتعت بها الروضة بشكل عام واملدينة الترفيهية بشكل خاص .

يهية تنمي خيال الطفل وتوسع مداركه وتشجعه على وتؤمن إدارة اإلشراف على املدارس بأن املدن الترف

االكتشاف واملغامرة من خالل الترفيه واملرح والتعلم لذا ومن منطلق رؤية مدارس جامعة االميرة نورة في 

تحقيق أفضل السبل لتعليم االطفال فقد قامت الروضة بالعمل على تجهيز املدينة التعليمية داخل املبنى التي 

لترفيه لألطفال إضافة الى تطوير املهارات واملواهب لديهم وتوظيفها بشكل يناسب املناهج تحقق التعلم وا

 إسفلتية ومباني وأرصفة وإشارات مرور ضوئية تحاكي الواقع .
ً
 التعليمية ، وشملت املدينة تعليمية طرقا

املستشفى بتجهيزات وقد تمت تسمية الشوارع بأسماء الشوارع الحقيقية في مدينة الرياض ووضع مرافق مثل 

محاكية وإسعاف مركز شرطة ومركز تسوق ومحطة اطفاء وغيرها من املرافق التي يمكن للطفل أن يصادفها 

 في طريقه .
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 م  2015 ديسمبر 9 -هـ  7143 صفر  27 األربعاء

دالية الربونزية للتميز يف التعليم جامعة األمرية نورة حتصل على املي
 العايل

حصلت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن على امليدالية البرونزيه لجائزة وارتون للتميز في التعليم العالي 

 م ، خالل لقاء التميز في مشروع الشراكة التعليمي مع جامعة دبلن سيتي في ايرلندا.2015

مشروع مشارك في املنافسة على الجائزة خالل الحفل في مركز وارتون  500وتميز مشروع الشراكة من بين 

  م.2015ديسمبر  9-7للتعليم في جامعة بنسلفانيا في امريكا خالل الفترة من 

وتعد جائزة وارتون من الجوائز العاملية التي تعنى بأساليب التعليم املبتكرة التي تعزز التعلم والتوظيف، وقد 

لتصنيف الجامعات ومركز وارتون في جامعة بنسلفانيا وذلك  QSالشراكة بين منظمة تم تطويرها من خالل 

  لتعزيز املشاريع االبتكارية في التعليم العالي.

ويتضمن مشروع الشراكة بين كليتي إدارة األعمال في كل من جامعة األميرة نوره وجامعة دبلن سيتي ثالثة 

ريوس تقنيات التسويق واالبتكار ، برنامج بكالوريوس التمويل الدولي، برامج أكاديمية في ايرلندا: برنامج بكالو 

  برنامج ماجستير العلوم في إدارة األعمال.

وأوضحت عميدة كلية اإلدارة واألعمال في جامعة األميرة نوره الدكتورة وفاء املبيريك أن مشروع الشراكة 

ا واألهداف التي يسعى إلى تحقيقها ، حيث توفر الشراكة استحق امليدالية البرونزيه لقاء املميزات التي يتمتع به

مجموعة من البرامج األكاديمية املتميزة ذات الجودة العالية في مجال إدارة األعمال والتي تقدم باللغة 

االنجليزية، وقد تم اختيارها بعناية بحيث توفر مخرجات تتمتع بمجموعة من املهارات العلمية والشخصية 

حتياجات سوق العمل القائمة حاليا مستقبال أخذا في االعتبار التطورات املستمرة التي يشهدها والتي تفي با

السوق محليا ودوليا وبالتالي فإن هذه البرامج ستسهم بشكل مباشر في تعزيز ودعم التوظيف وبناء مهارات 

فس املعايير التي يتم فيها تطبيق العمل الحر في اململكة، كما أن تنفيذ هذه البرامج في البيئة السعودية يتم بن

البرامج في ايرلندا ، فضال عن أن نمط الشراكة بين الجامعتين يعد من الشراكات املتميزة في التعليم العالي في 

اململكة وغير مسبوقة ألنها قائمة على تقديم البرامج بالكامل من قبل الجامعة األم التي يترتب عليها انتقال 

 عة األميرة نورة.ملكية البرامج لجام
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  م 2015 نوفمبر 15- هـ 6143 صفر 3 األحد

 حرم أمري الرياض ترعى معرض اجتاهات يف جامعة نورة

برعاية األميرة نورة بنت محمد بن سعود بن عبد الرحمن آل سعود حرم أمير الرياض تقيم جامعة األميرة نورة بنت 

شاريع تخرج أقسام كلية التصاميم والفنون في مركز املؤتمرات بالجامعة، وذلك عبد الرحمن معرض "اتجاهات مل

 من مشاريع التخرج لطالباتها في األقسام األربعة فيها، وهي: قسم 
ً
ضمن احتفالية كبيرة تقدم من خاللها الكلية نخبة

التشكيلي، قسم التصميم تصميم األزياء والنسيج، قسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية، قسم التصوير 

 م .2015/نوفمبر/ 15 -هـ 1437/ صفر / 3الداخلي. وذلك في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم األحد املوافق 

 ما بين التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي وتصميم األزياء والنسيج والتصوير  60املعرض يضم 
َ
مشروعا

التخرج ألربعة أقسام مجتمعة تصب في الفن والتصميم، حيث تهدف  التشكيلي والطباعة، ويعد األول ملشاريع

الكلية من خالله إلى تأكيد أهداف الجامعة وخططها اإلستراتيجية في دعم الطالبات الخريجات لالنخراط في سوق 

العمل تحقيقا للهدف الذي تسعى إليه الكلية والجامعة كقوة داعمة للمرأة السعودية التي تعد احد أهم 

  ستثمارات الجديدة في الخارطة االقتصادية للملكة.اال 

 

كما تحرص إدارة الجامعة على لفت أنظار املشهد االقتصادي ملخرجات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن التي 

تعد نتاج عمل وجهد ومثابرة من كافة قطاعات الجامعة والكلية، وإتاحة الفرصة لشريحة املستثمرين لاللتقاء 

  الكلية والتعرف عن قرب إلى مستوياتهن ومعاينة أعمالهن لخلق فرص عمل حقيقية لهن. بخريجات

 

الجدير بالذكر أن املعرض يصاحبه ورش تخصصية مجانية تقدمها أستاذات في التخصص بدرجة أستاذ مساعد 

 من مشاريع مش 12لزوار املعرض من خارج الجامعة، حيث تم من يوم االثنين املاض ي فتح باب التصويت على 
ً
روعا

  منها للفوز بجائزة املعرض. 4الطالبات لترشيح 

 

 للزيارة حتى يوم الخميس من الساعة 
ً
عصرا حتى العاشرة مساء للزوار والعوائل من  4وسيكون املعرض مفتوحا

 خارج الجامعة.
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 م  2015 نوفمبر 26 -هـ  7143 صفر14 الخميس

 العنفاألمرية نورة تثني على دور اإلرشاد يف التصدي لقضايا 
تحت رعاية حرم أمير منطقة الرياض األميرة نورة بنت محمد آل سعود نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

بالشراكة مع هيئة حقوق اإلنسان وبالتعاون مع برنامج األمان األسري ندوة حقوق الطفل "تعزيز دور األسرة في 

 حماية األبناء من العنف واإلرهاب". 

نت حرم أمير منطقة الرياض األميرة نورة بنت محمد آل سعود على جهود اإلدارة العامة للتعليم في من جانبها أث

 بإدارة التوجيه واإلرشاد على جهود اإلدارة في حماية األبناء من العنف. 
ً
  منطقة الرياض ممثلة

لناصر أّن املشاركة كانت من ستاذة هيا األكما أوضحت من جهتها، مديرة إدارة التوجيه واإلرشاد بتعليم الرياض ا

 بوحدة 
ً
خالل املعرض املصاحب للندوة بركن يعرض البرامج والخدمات اإلرشادية التي تقدمها اإلدارة، ممثلة

  الخدمات اإلرشادية التابعة لإلدارة "وفًقا للرياض". 

ندوة وزارت ركن إدارة تعليم وضمن الندوة املقامة بجامعة األميرة نورة تجولت األميرة نورة في املعرض املصاحب لل

 بوحدة الخدمات اإلرشادية التابعة 
ً
الرياض والذي يعرض البرامج والخدمات اإلرشادية التي تقدمها اإلدارة، ممثلة

 إلدارة التوجيه واإلرشاد.
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 م  2015 نوفمبر 30 -هـ  7143 صفر18 اإلثنين

ا من 
ًّ
ا وردي

ً
ل شريط

ّ
آالف سيدة للتوعية بسرطان  10"األمرية نورة" تشك

 الثدي

 

 بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر، وبالشراكة مع مبادرة 
ً
تشارك جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة

ة للدخول في موسوعة جينيس آالف سيدة سعودي 10ألف خير في تشكيل الشريط الوردي النسائي املكون من 

في املركز الرياض ي  2015-12-12العاملية، ضمن فعاليات التوعية بسرطان الثدي، وذلك يوم السبت املوافق

 الترفيهي للطالبات في مقر الجامعة من الساعة الرابعة عصًرا وحتى الساعة الحادية عشر مساًء.

الدكتورة آمال بنت محمد الهبدان أّن استضافة جامعة  هذا وقد ذكرت عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

األميرة نورة لهذه الفعالية جاء ضمن برامج املسؤولية االجتماعية التي تتبناها الجامعة لدعم وتعزيز املبادرات 

  التوعوية والتعليمية الهادفة لرفع املستوى الصحي للمجتمع.

دي في اململكة، وزيادة الوعي لدى املجتمع، وخاصة في األوساط وتهدف الحملة إلى خفض نسبة اإلصابة بسرطان الث

النسائية، باستعراض مسببات السرطان وسبل الوقاية منه، أهمية الكشف املبكر عن سرطان الثدي، ودور ذلك 

في الشفاء التام من املرض، كما ستسلط الفعاليات الضوء على سيدات مواطنات وصلن لبر األمان بعد إصابتهّن 

 طان الثدي، حيث سيروين تجاربهّن الشخصية ومراحل املرض والشفاء منه للتوعية وكسر حاجز الخوف منه. بسر 

وتدعوكم جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن للمشاركة في الفعالية حيث سيتخللها إقامة العديد من األركان 

لطبية، وتوزيع النشرات التوعوية، وفعاليات التوعوية والتثقيفية، منها: ركن الفحص الذاتي، وركن االستشارات ا

أخرى خاصة بالتغذية والصحة. بمشاركة عدة جهات أهمها: وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة الشؤون 

  االجتماعية، مجموعة من الجهات الخيرية والجمعيات التوعوية.

 https://t.co/moKNyHrUnGومن ترغب املشاركة بالفعالية ما عليها إال زيارة الرابط التالي: 

 

 

http://www.sayidaty.net/node/367621/
http://www.sayidaty.net/node/367621/
https://t.co/moKNyHrUnG
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 تستعد ألكرب حدث للتوعية بسرطان الثدي« األمرية نورة»جامعة 
شارك ج

ُ
 في عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر مع مبادرة ت

ً
ألف »امعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، ممثلة

ة للدخول في موسوعة  10في تشكيل شعار الشريط الوردي النسائي املكون من « خير « غينيس»آالف امرأة سعوديَّ

ة، يوم السبت  الثدي، في املركز الرياض ي الترفيهي للطالبات، ربيع األول ضمن فعاليات التوعية بسرطان  1العامليَّ

ة عشرة مساء.  وحتى الساعة الحاديَّ
ً
 بمقر الجامعة من الساعة الرابعة عصرا

ة باإلضافة إلى  KSA 10وتهدف الحملة  التي تشارك فيها وزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الشؤون االجتماعيَّ

ة ، إلى خفض نسبة اإلصابة بسرطان الثدي في اململكة، وزيادة الوعي الصحي العديد من الجمعيات والجهات التوعويَّ

ة الكشف  لدى املجتمع من خالل الفعاليات املصاحبة باستعراض مسببات السرطان وسبل الوقاية منه، وأهميَّ

  املبكر عن سرطان الثدي، ودور ذلك في الشفاء التام من املرض.

اطنات وصلن لبّرِ األمان بعد إصابتهنَّ بسرطان الثدي، حيث سيروين وتسلط الفعاليات الضوء على سيدات مو 

ة ومراحل املرض والشفاء لتوعية وكسر حاجز الخوف منه.   تجاربهنَّ الشخصيَّ

ة، وتوزيع النشرات  ة منها، ركن الفحص الذاتي، وركن االستشارات الطبيَّ ة وتثقيفيَّ وتتخلل الفعاليات أركان توعويَّ

ة، وقي   اس الوزن والضغط والسكري.التوعويَّ

ة زيارة هذا الرابط:    وعلى من ترغب باملشاركة بالفعاليَّ

https://t.co/moKNyHrUnG 
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 جامعة نورة حتصل على ميدالية جائزة وارتون للتميز يف التعليم العايل
امتداًدا لإلنجازات املستمرة لجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، تمكنت الجامعة مؤخًرا من الحصول على 

 Wharton-QS Stars Reimagine Educationامليدالية البرونزية لجائزة وارتون للتميز في التعليم العالي 

Award2015و ذلك لقاء التميز في مشروع الشراكة التعليمي مع جامعة دبلن سيتي في أيرلندا 

Dublin City University.  

 500وتميز مشروع الشراكة بين كليتي إدارة األعمال في كل من جامعة األميرة نورة وجامعة دبلن سيتي من بين 

نافسة على الجائزة خالل الحفل في مركز وارتون للتعليم في جامعة بنسلفانيا في أمريكا خالل مشروع مشارك في امل

 Dublin Cityم، وكان يتضمن ثالثة برامج أكاديمية بالشراكة مع جامعة دبلن سيتي 2015ديسمبر  9-7الفترة من 

University DCU :في أيرلندا  

  Marketing Technology and Innovationبرنامج بكالوريوس تقنيات التسويق واالبتكار 

  International Financeبرنامج بكالوريوس التمويل الدولي 

  Master of Science in Business Administrationبرنامج ماجستير العلوم في إدارة األعمال 

 

نورة إلى أّن مشروع الشراكة قد وقد أشارت الدكتورة وفاء املبيريك عميدة كلية اإلدارة واألعمال في جامعة األميرة 

استحق امليدالية البرونزية لقاء املميزات التي يتمتع بها، واألهداف التي يسعى إلى تحقيقها. حيث توفر الشراكة 

مجموعة من البرامج األكاديمية املتميزة ذات الجودة العالية في مجال إدارة االعمال والتي تقدم باللغة اإلنجليزية، 

رها بعناية بحيث توفر مخرجات تتمتع بمجموعة من املهارات العلمية والشخصية والتي تفي وقد تم اختيا

ا  ا في االعتبار التطورات املستمرة التي يشهدها السوق محليًّ
ً
. آخذ

ً
ا ومستقبال باحتياجات سوق العمل القائمة حاليًّ

ا. وبالتالي فإّن هذه البرامج ستساهم بشكل مباشر في تعزيز ودع م التوظيف وبناء مهارات العمل الحر في ودوليًّ

اململكة، كما أّن تنفيذ هذه البرامج في البيئة السعودية يتم بنفس املعايير التي يتم فيها تطبيق البرامج في أيرلندا. 

 عن أّن نمط الشراكة بين الجامعتين يعد من الشراكات املتميزة في التعليم العالي في اململكة العربية السعود
ً

ية فضال

ية البرامج وغير مسبوقة؛ ألنها قائمة على تقديم البرامج بالكامل من قبل الجامعة األم والتي يترتب عليها انتقال ملك

  لجامعة األميرة نورة.

يشار إلى أّن جائزة وارتون تعد من الجوائز العاملية التي تعنى بأساليب التعليم املبتكرة والتي تعزز التعلم والتوظيف، 

لتصنيف الجامعات ومركز وارتون في جامعة بنسلفانيا وذلك  QSطويرها من خالل الشراكة بين منظمة وقد تم ت

  لتعزيز املشاريع االبتكارية في التعليم العالي.

ا واملصنفة من قبل  ا ومحليًّ وعلى  QSالجدير بالذكر تعد جامعة دبلن ستي في أيرلندا من الجامعات املتميزة دوليًّ

 عاًما. 50جامعة عمرها أقل من  100اضيين من ضمن أفضل مدى العامين امل

 

 

http://www.sayidaty.net/node/371916
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 تصمم متحف مكة يف الرياض! طالبة جامعية سعودية
يعلم الكثيرون أن غير املسلمين ال يمكنهم الدخول إلي مكة املكرمة وبالتالي قررت إحدى الطالبات الجامعيات 

  بجامعة األميرة نورة تخصيص مشروع تخرجها بإفتتاح متحف خاص ملكة بالعاصمة الرياض.

  

صغر وهي تعشق األجواء الروحانية في مكة املكرمة وعندما حان وقالت شهد سليمان العريني ملجلة "هي" أنها منذ ال

وقت مشروع تخرجها قررت أن تنقل ذلك اإلحساس لألطفال الذين لم يشاهدوا الكعبة من خالل متحف خاص 

 يشمل صور وفيديو ملكة املكرمة قامت هي بتصويرها أو جمعها.

  

صة يريد وضعها في املتحف بشرط أن تكون عالية وذكرت شهد أنها ترحب بجميع من لديه صور وفيديوهات خا

الجودة وتتناسب مع فكرة املتحف الديني، وأكدت أنها ستتعاون مع هيئة السياحة لدعم مشروعها والذي إعتبرته 

من أول املتاحف الدينية بالعاصمة الرياض. هذا وحصلت شهد بمشروعها على جائزة التخرج بجامعة األميرة نورة 

  م.عن فئة التصمي
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 سعوديات حيولن القهوة للوحات فنية وجتارة!
بة ما فمن الطبيعي أن تحولي هذه املوهبة لعمل يتوج هذا التقدير الذي حينما يتكرر من حولك أنك تملكين موه

يدعمك به من حولك وهو ما تجده الفتيات فعليا حينما تجدن من يمتدح أكلة ما صنعنعا أو طريقتهن في عمل ما 

 ليتحول ملشروع تجاري أو موهبة وجدت النور...

عشقها للقهوة ملشروع تجاري خاص بعد أن نالت قهوتها ومن هذا الباب حولت السيدة السعودية زهوة الجربوع 

 إعجاب كل من تذوقها باسم "قهوة سنجارة" نسبة لقبيلة "سنجارة" و هي قبيلة كانت تسكن نجد.

مجلة "هي" التقت السيدة زهزة الى اكدت إن القهوة اللذيذة والصحيحة هي التي ال تختلط بأي منكهات أو توابل كما 

وسرها الحقيقي يأتي من طريقة اختيار نوع البن وتحميسها وهو ما تعتمد عليه في قهوتها ثم  يفعل الجميع اآلن،

طحنها واستخدامها خالل شهر فقط بعد ذلك تفقد جودتها وهذا ما ال تنتبه له بعض السيدات. وبينت أنها بدأت 

نستقرام" كمتجر لها واملعارض التي منذ ستة أشهر تجارتها الرسمية ببيع قهوتها عبر مواقع التواصل االجتماعي "اال

 على منتجها حتى استطاعت بيعها في "السوبر ماركت" ووجدت إقباال رائعا عليها.
ً
 واسعا

ً
 تشارك فيها لتجد إقباال

عن السيدة زهوة فهي كذلك بدأت بمشروعها الخاص بالقهوة العربية مطلقة  رانيا العسافولم تختلف السيدة 

عليها اسم "قهوة الهيف". وقالت رانيا ملجلة "هي" أن الهيف هو أول فنجان يقدم للضيف و الذي يشربه صاحب 

ي كانت بإعجاب من حولي املجلس أمام ضيوفه إلثبات سالمة القهوة ويليه فنجان الكيف. وتقول رانيا : "بدايت

بقهوتي وشجعوني على تسويقها ووجدت إقبال واسع في طلبها فقررت حينها أن أحوله إلى مشروع خاص مع وضع 

بصمة من الخلطة السرية الصحية الخالية من املواد الحافظة التي تزيد للقهوة لذة وال تؤثر سلبا على من يشربها 

يرة إلى بدايتها كانت من معرض "منتجون" العام املاض ي والذي عرفت من وتختلف تبهيرت الرجال عن النساء ، مش

  خالله على نطاق أوسع".

وبينت أنها تقوم بشراء البن بجميع أنواعه ثم تنظيفه وغسله وحمسه يدويا فطحنه وتعبئته بأكياس خاصة 

ألن سرها الحقيقي يكمن في مستوردة مختلفة الحجم ومفرغة من الهواء لتحفظ قهوتها طازجة ألطول فترة ممكنة 

 طريقة حفظها.

وأوضحت رانيا أن صناعة القهوة تحتاج إلى الخبرة في انتقاء البن للبدء في تحميسه وطحنه وال تحتاج إلى أيدي عاملة 

 كثيرة أو أجهزة متعددة وهناك أنواع من القهوة غالية الثمن وهي التي تعتمد خاماتها على البن الغالي مثل البن اليمني

والبرازيلي وتختلف أنواعها على حسب مستهلكيها فمنها الغامق واملتوسط والفاتح اللون ويجب مراعاة جميع األذواق 

والوصفات الجديدة للقهوة وأيضا إنتاج أكثر من منتج بأسعار مختلفة حسب الطلب والحرص على الجودة التي 

  تجعل املستهلك يثق في صاحب املشروع.

إيمان سّراج خريجة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرسم بالقهوة هي مهنة ممتعة  كما تفننت الرّسامة

وحرفة اقتصادية وتكاد تكون موادها متوفرة في كل منزل وال تحتاج إال لكوب قهوة وريشة الرسام، وقد أنجزت 

حلية وعاملية، وتشاركها لوحة بمقاسات مختلفة الحجم وتطمح بمشاركتها في معارض م 20خالل السنتين أكثر من 

ألف متابع وتستقبل طلبات الرسم بالقهوة في حسابها  82بذلك مشاعل والتي يتابعها في االنستغرام أكثر من 

  الخاص في اإلنستقرام.

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%A9/305856-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://www.hiamag.com/entities?eid=3717681469&ename=رانيا%20العساف&lang=ar
http://www.hiamag.com/entities?eid=3717681469&ename=رانيا%20العساف&lang=ar
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 مبركز دعم وتطوير األعمال بنورةحرم أمري الرياض تكرم مخس رائدات 
كرمت حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود، خمس رائدات أعمال 

 
ً
ممن احتضنت مشارعهن في مركز دعم وتطوير األعمال بجامعة األميرة نورةبنت عبد الرحمن، وذلك تقديرا

 لى مشاريع تجارية واعدة.لنجاحهن في تحويل أفكارهن الريادية إ

جاء هذا التكريم ضمن حفل تخريج طالبات الدراسات العليا والحاصالت على مراتب الشرف من خريجات 

هـ، بحضور معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد  1436 – 1435البكالوريوس بجامعة األميرة نورة لعام 

 يئة التدريس، وأمهات الخريجات.العميل، و وكيالت وعميدات الجامعة، وأعضاء ه

واحتفلت الجامعة بإطالق خمس مشاريع رائدة وناجحة تحكي قصص نجاح لشابات سعوديات آمن بقدرتهن 

وتسلحن باألمل والصبر،و هن: رائدة األعمال نوف اليمني صاحبة مشروع )نوف اليمني الهندس ي( وهو مكتب 

كن السكنية، و التجارية، واملكتبية، و الفندقية، والحكومية هندس ي يقوم بتصميم وتنفيذ جميع التفاصيل لألما

بجوده عالية وتصميم راقي، ورائدتي األعمال حصة الشمران و دنى السياري صاحبات مشروع )قرطاسية( وهو أول 

متجر الكتروني يسعى لتغيير مفهوم القرطاسية الحالي لدى املستهلك العربي وإعطائه صورة أكثر عصرية. وتوفر 

 وأكثر م
ً
 مميزا

ً
نتجات قرطاسية وقتك وتساعدك لبدأ مشروعك وترتيب مهامك اليومية وتلهمك لتكون شخصا

 بتصاميمها املبتكرة وألوانها املمّيزة.
ً
 انجازا

صاحبة مشروع )مهرة لإلنتاج اإلعالمي(، وهو عبارة عن مؤسسة  كما تم تكريم رائدة األعمال ندى أبوستة

واإلعالمي والتسويقي منذ الفكرة، وحتى التنفيذ من خالل تقديم اإلعالنات واألفالم متخصصة في اإلنتاج الفني 

القصيرة والوثائقية والدرامية والكرتونية، و رائدة األعمال رشا الفرج صاحبة مشروع )هاوس أوف فريل( وهو 

دية، ورائدة األعمال مكتب هندس ي لتصميم وصناعة األثاث واإلكسسوار الفاخر العصري واملمّيز تحت أيدّي سعو 

حنين الشمري صاحبة مشروع )ُبنيتا( وهو مقهى متخصص بتقديم القهوة العربية بطريقة عصرية مبتكرة، 

ر مقهى ُبنيّتا خدمة التوصيل لجميع مرافق الجامعة، 
ّ
باإلضافة إلى تقديم املشروبات الساخنة والحلويات املميزة يوف

 ها في الفعاليات واملناسبات.كما يقّدم عربة قهوة ُبنيّتا مع مضيفات

وثمن فريق مركز دعم وتطوير األعمال بالجامعة، الرعاية الكريمة لصاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد 

سعود وتكريمها للرائدات الخريجات، والدعم السخي الذي توليه جامعة األميرة نورة لفعاليات وأنشطة املركز  بن

 في هذا الصدد باالهتمام والتوجيهات السديدة التي بهدف تعزيز االبتكار وريادة األع
ً
مال النسائية في اململكة، مشيدا

http://goo.gl/RLFEFl
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يحظى بها املركز من معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل، وسعادة وكيلة الدعم األكاديمي 

 والخدمات الطالبية بالجامعة الدكتورة نائلة بنت عبدالرحمن.

طوير األعمال، عن تهنئته الخالصة لرائدات األعمال الخريجات بعد نجاحهن في االنتهاء من وعبر فريق مركز دعم و ت

فترة االحتضان وإطالق مشاريعهن الريادية الناجحة التي تعود عليهن بالنفع والفائدة وتسهم في تنويع مصادر الدخل 

 بأن املركز نجح في احتضان العديد من
ً
املشاريع الريادية للسيدات  وتوظيف السيدات السعوديات، موضحا

السعوديات في مختلف املجاالت االقتصادية والتعليمية والخدمية، وتوفير العديد من الخدمات املهمة لهذه 

 املشاريع

مثل املكاتب، والتدريب املتخصص، وورش العمل، واملنافذ التجارية داخل الجامعة وخارجها والعديد من الخدمات 

 ي تطوير املشاريع املحتضنة.اللوجستية التي أسهمت ف
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 جامعة نورة تطلق ندوة حقوق الطفل األوىل

 

ة في تعزيز دور األسر “تستعد جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض إلنطالق ندوة حقوق الطفل بعنوان 

، برعاية حرم أمير مدينة الرياض صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد آل ” حماية األبناء من العنف و اإلرهاب

سعود ، و بشراكة مع هيئة حقوق اإلنسان و برنامج األمان األسري، و التي ستقام في مركز املؤتمرات بجامعة األميرة 

 م .2015نوفمبر  24-23هـ ، 1437صفر  12-11نورة بنت عبدالرحمن على مدى يومان من 

 من أهمية دور الجامعة في نشر املعرفة و املساهمة مع الدولة في التصدي للعنف و اإلرهاب، و 
ً
و جاء ذلك انطالقا

 منها في نشر الوعي بحقوق الطفل و من أهمها حقة في التربية ضمن أسرة تقدم له الرعاية و الحماية، حيث 
ً
رغبة

ة عدد من صناع قرار و ممثلون للوزارات املعنية، مهنيون ممارسون، باحثون و أساتذة جامعات، سيشارك في الندو 

 ممثلون ملنظمات دولية حكومية و غير حكومية، و مؤسسات املجتمع املدني ، و جهات التمويل.

ة السعودية في ( التي صادقت عليها اململكة العربي1989و تسلط الندوة الضوء على بنود اتفاقية حقوق الطفل )

، و التوعية بحقوق الطفل في اإلسالم و املواثيق الدولية و دعم تنفيذ حق الطفل في التربية من خالل 1997عام 

تعزيز دور األسرة في حماية األبناء من العنف و اإلرهاب، و التعريف بحقوق الطفل في اإلسالم الصادر عن منظمة 

هـ، و التعريف بنظام 25/8/1427علية اململكة العربية السعودية بتاريخ ( و الذي وافقت 1426املؤتمر اإلسالمي )

هـ، و التعريف ببنود نظام حماية 15/11/1435الحماية من اإليذاء الصادر من مجلس الوزراء بالسعودية بتاريخ 

في حماية  هـ، و التعريف ببرنامج األمان األسري كجهة بادرت و عملت1436الطفل الصادر من مجلس الوزراء عام 

األسرة من العنف ألكثر من عشر سنوات، كذلك ستتم مناقشة دور األسرة في حماية الطفل من العنف و اإلرهاب 

 و تحديد الفرص املتوفرة لتطوير الخدمات املقدمة لتمكين األسرة في حماية أبنائها من العنف و اإلرهاب.

حقوقي، و التحاور حول أهمية مرحلة الطفولة في  حيث ستتبنى هذه األهداف توفير خدمات الطفولة من منظور 

وضع أسس لبناء املستقبل على املستوى الشخص ي و الوطنين و مناقشة سبل تعزيز دور األسرة في حماية األبناء من 

العنف و اإلرهاب، و التشارك في الخبرات املحلية و اإلقليمية و الدولية، و التعرف على املمارسات الناجحة في مجال 

 في بند تربيته و مسؤولية األسرة في حمايته، و التعرف على املستجدات البحثية و ر 
ً
عاية حقوق الطفل و خاصة

http://goo.gl/wY005W
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النظريات الداعمة لرعاية الطفولة و مناقشة العوائق و التحديات، و تحديد األولويات و فرص التطوير التي تدعم 

 النهوض ببرامج تنفيذ حقوق الطفولة و رعايتها.

دوة إلى نشر الوعي بأهمية تنفيذ االتفاقيات و األنظمة الخاصة بحقوق األطفال ، و دعم الشراكة بين و تطمح الن

املؤسسات و الوزارات التي تقدم خدمات الطفولة على املستوى املحلي و اإلقليمي ، و الخروج بتوصيات عملية تتم 

 متابعة تنفيذها من قبل الجهات املشاركة في الندوة.
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 األمرية عادلة:محاية األطفال من العنف هي مسؤولية مشرتكة
سعود على أن حماية  آل عبدهللا بنت عادلة أكدت املتحدثة الرسمية عن الوعي األسري بحقوق الطفل األميرة

بين جميِع مؤسسات املجتمع، واألسرة هي أولى املؤسسات املعنية   هي مسؤولية مشتركة األطفال من العنف

بتأسيِس قواعد هذه الحماية ، لهذا فإنه من املهم أْن تكون األسرة على وعي بالدور املنوط بها ، و بماهية الوعي بحد 

 ، واإلشكالية تكمن لكنه يشمل العمل بهذه امل  ذاته، فالوعي ال يقتصر على امتالك املعرفة ،
ً
عرفة أي تطبيقها فعليا

 عن التطبيِق 
ً
 في املعرفة و غافال

ً
 ، أي محصورا

ً
 في الواقع .  إّما بغياب الوعي أو عندما يكون الوعي سطحيا

، و التي نظمتها جامعة ” تعزيز دور األسرة في حماية األبناء من العنف و اإلرهاب“وذلك خالل ندوة حقوق الطفل 

ورة بنت عبدالرحمن برعاية حرم أمير مدينة الرياض األميرة نورة بنت محمد آل سعود ، و بشراكة مع هيئة األميرة ن

و ذلك بمركز املؤتمرات بالجامعة، و التي إستمرت على مدار يومين   حقوق اإلنسان و برنامج األمان األسري،

 م.2015نوفمبر  24-23هـ،املوافق 1437صفر 12-11 من

عادلة على أهمية دور الوقاية و الحماية الذي يجب أن تتواله األسرة لتحقيق نمو متوازن  و شددت األميرة

لشـخصية الطفـل، ينبغـي تكاتف جميــع مؤسسات املجتمع في السعي إلى التمكين التوعوي لألسرة ، و تحديد دور كل 

على تشكيل   حة ، ملا لها من قدرةالوسائل اإلعالمية املتا  باإلضافة إلى اإلستفادة من  منها حسب إختصاصه،

املعرفة املجتمعية ، ال سيما وقد أصبح التأثير اإلعالمي أكثر قوة مع إنتشار وسائل اإلعالم الجديد ، وهي أداة خطيرة 

، لذلك من املهم التركيز على دوِر وسائِل   في تشكيِل وعي األفراِد املجتمعي إذا لم يتم إستغاللها بالطريقِة الصحيحة

 و املناسب مع املرحلِة املعاصرة.  باألسلوِب الصحيح  إلعالم في تشكيِل وعي الوالدين بحمايِة أطفاِلهم ورعايِتهما

إلى أن توقيع السعودية على  التويجري  حمد وفاء و أشارت الوكيل املساعد لرئيس هيئة حقوق اإلنسان الدكتورة

ر البيئة التشريعية و القانونية في بالدنا ، حيث جاء اتفاقية حقوق الطفل يشكل خطوة إضافية مهمة في تطوي

انضمام السعودية لهذة االتفاقية بعد دراسة شاملة و دقيقة ملبادئ و أهداف و مواد االتفاقية ، لضمان عدم 

تعرضها مع قواعد و نصوص الشريعة اإلسالمية أو هوية السعودية الثقافية و االجتماعية التي نص عليها النظام 

 يرسخ القواعد و اإلجراءات الحقوقية و القانونية املتعلقة األسا
ً
 قانونيا

ً
س ي للحكم، و تعد هذه االتفاقية إطارا

بالطفل، التي تحترم الهويات الوطنية للدول و ال تتنافى أو تتصادم مع تشريعاتها املحلية أو تمس تركيبة و طبيعة 

 النظام االجتماعي .

يئة حقوق اإلنسان تتطلع إلى استمرار العمل املشترك مع كافة القطاعات و أضافت الدكتورة التويجري أن ه

املعنية و مؤسسات التنسيق و التعاون و توحيد الجهود لرفع الوعي العام بقضايا حقوق الطفل و تطوير املمارسات 

املتعلقة باألسرة و التربوية و الثقافية التي تحيط بمجتمع الطفولة في وطننا و إكساب كافة البرامج و التنظيمات 

 للنظام األساس ي في السعودية و كذلك التزاماتها الدولية.
ً
 الطفل الصفة و السمة الحقوقية وفقا

إلى ان الدراسات السابقة في  املنيف مها من جهتها أوضحت املدير التنفيذي لبرنامج األمان األسري الوطني الدكتورة

املسببة إلصابة األشخاص باألمراض املزمنة ، لكن لم يتم دراسة مجال الصحة العامة ركزت على عوامل الخطورة 

العوامل التي تسببت في تلك العوامل في املقام األول، إلى أن بدأت منظمة الصحة العاملية بتوجيه جهودها في نهاية 

 التسعينيات امليالدية لدراسة تلك العوامل و خرجت بنموذج دولي مطور مقنن لجمع البيانات.

http://goo.gl/Xu3Vb9
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في الندوة نماذج واقعية ملجموعة من النساء من البيئة املحلية، انضممن إلى فكرو عمليات اإلرهاب في و عرض 

 محكومات في السجون الداخلية، أو تمكن من التسلل برفقة مهربين إلى ” القاعدة ،و داعش“
ً
اللواتي يقضين حاليا

 في الدعم ، أو من مناطق الصراع في بعض الدول املجاورة ،أو مازلن في تلك املناطق 
ً
 و تعبويا

ً
مساهمات لوجستيا

.
ً
 مصيرهن بات مجهوال

وتناول اليوم الثاني من الندوة العديد من أوراق العمل التي تحتضن دور برامج التثقيف األسري في حماية األبناء من 

الي و اإلعالم و األلعاب اإللكترونية املحرضة على العنف و اإلرهاب، و دور الجامعات و مؤسسات التعليم الع

مؤسسات املجتمع املدني في تعزيز دور األسرة في حماية املجتمع من العنف و اإلرهاب، و عرض ملعدل انتشار 

 ممارسات العنف ضد الطفل في اململكة العربية السعودية.

فات املعالجة إن أبرز ص املحيميد و قال املستشار القانوني األول في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أحمد

اإلعالمية للعنف و اإلرهاب هو من حيث تركيزها على الحدث أكثر من التركيز على العنف و اإلرهاب كظاهرة لها 

أسبابها و عواملها، حيث تتوارى في الغالب معالجة جذور هذه الظاهرة مما يجعلها تبدوء و كأنها مجردة و مطلقة، 

 إلى هيمنة الطابع اإلخباري و الد
ً
عائي و تغيب التغطية ذات الطابع التحليلي و التفسيري مما يضعف قدرتها إضافة

على اإلقناع ، و يفقدها التأثير الفاعل ، كذلك تفتقر بعض وسائل اإلعالم إلى كادر إعالمي مؤهل و متخصص قادر 

جاالت األمنية و على تقديم معالجة مناسبة لهذه الظاهرة ، إلى جانب افتقارها إلى الخبراء و املتخصصين في امل

االجتماعية و النفسية و التربوية و التعليمية و الثقافية املعنية بمواجهة الظاهرة اإلرهابية، و في املقابل البد من 

توسيع مساحة التغطية اإلعالمية التي تحمي األسرة و تشجع املشاركة الفعلية و االسهامات التطوعية من األفراد في 

و العنف، و توعية الناس بمخاطرها، و محاولة الوصول إلى حلول عملية و جذرية و توخي التصدي لظاهرة اإلرهاب 

 عن االثارة و التهويل.
ً
 الدقة و استقصاء الحقيقة و البحث عن املعلومة من مصادرها الرئيسية بعيدا

وأنشطتها تدور   أن محاور الندوة العميل هدى الدكتورة عبدالرحمن بنت نورة و أوضحت مديرة جامعة األميرة

حول حق الطفل في الحماية من العنف واالرهاب ودور األسرة في تأمين هذه الحماية وذلك ألهمية تصدي 

املؤسسات العلمية لهذه القضية من خالل العمل املشترك والدراسات التطبيقية واللقاءات العلمية، و هدف 

ط الضوء على أهمية دور االسرة في تأمين بيئة داعمه الندوة هو نشر ثقافة حقوق الطفل بين أفراد املجتمع وتسلي

ااٍلرهاب   مع اتساع حجم  وعامليا  وطنيا  و آمنه ألفرادها خاصة وان قضية العنف واالرهاب باتت تشكل تحديا

وتعدد اشكاله وتهديده ألمن واستقرار ورفاهية معظم شعوب العالم، و مناقشة سبل تعزيز دور األسرة في حماية 

 ء من العنف و اإلرهاب، و التشارك في الخبرات املحلية و اإلقليمية و الدولية.األبنا
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 مدينة تعليمية يف روضة جامعة نورة

 

 من رؤية مدارس جامعة األميرة 
ً
ع في تحقيق أفضل السبل لتعليم األطفال،و تنمية خيال الطفل وتوس نورةانطالقا

مداركه وتشجيعه على االكتشاف واملغامرة من خالل الترفيه واملرح والتعلم، قامت روضة جامعة األميرة نورة 

 إلى تطوير املهارات واملواهب لديهم 
ً
بالعمل على تجهيز مدينة تعليمية، تحقق التعلم والترفيه لألطفال إضافة

 وتوظيفها بشكل يناسب املناهج التعليمية.

 العميل هدىالدكتورة  عبد الرحمن بنت نورةدينة التعليمية تحت إشراف مديرة جامعة األميرة و تم افتتاح امل

م املدينة التعليمة في روضة الجامعة ، بإشراف مديرة وكيلة شؤون الطالبات 2015ديسمبر  7صباح أمس املوافق 

، و عدد من البليهد هيفاءديرة الروضة ، و وكيلة التطوير والجودة ومديرة إدارة اإلشراف على املدارس دكتورة ، وم

 األكاديميون.

على مستوى اإلتقان والجودة التي تمتعت بها الروضة بشكل عام  نورةحيث أثنت معالي مديرة جامعة األميرة 

 واملدينة الترفيهية بشكل خاص.

مشروع جدير بالذكر و لوحظ بعد عمل مسح للبرامج التعليمية املقدمة لألطفال في مدينة الرياض أنه ال يوجد 

يقدم األنشطة التي تنمي مواهب ومهارات وقدرات األطفال ويتناسب مع عقلية الطفل ويراعي أمور األمن والسالمة 

 
ً
للطفل واملقاييس العاملية الواجب توافرها بأي مشروع ، وتحقيقا لذلك تم إنشاء مدينة تعليمية تشمل طرقا

 ئية تحاكي الواقع.إسفلتية ومباني وأرصفة وإشارات مرور ضو 

ووضع مرافق مثل املستشفى بتجهيزات محاكية  الرياضو تمت تسمية الشوارع بأسماء الشوارع الحقيقية في مدينة 

 وإسعاف مركز شرطة ومركز تسوق ومحطة إطفاء وغيرها من املرافق التي يمكن للطفل أن يصادفها في طريقه .

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rougemagz.com/2015/12/08/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9/
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 صحفإحصائية عامة لألخبار المنشورة في ال
 

 
 

 

 عدد األخبار المنشورة حسب الشهر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد وتنسيق : 
 اإلعالم   إدارةفريق عمل 
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خبر141: محرممجموع األخبار المنشورة لشهر 
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إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر الماضية
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هـ1436جة ذو احل  خبر 682مجموع األخبار: 

 خبر
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 إعداد وتنسيق: 
 اإلعالم   إدارةفريق عمل 

  

  PNUMedia : في الشبكاتالخاص معرفنا 
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