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 118 تنظم يوما ترفيهيا لذوي االحتياجات اخلاصة« جامعة نورة -

 118 ية مودة للحد من الطالقاتفاقية بني جامعة األمرية نورة ومجع -

  صحيفة الشرق األوسط

 119 تبحث عن مواهب األطفال يف اإللقاء والفنون بالرياض« عواملنا» -

 120 قوى إلطالق الطاقات اإلبداعية 4تشجع األطفال بـ« مسك اخلريية»الرياض:  -

 صحيفة عني اليوم اإللكرتونية
 122  منتجًا ثقافيًا يف معرض الكتاب 150جامعة نورة تعرض  -

 123 تعلن متديد القبول للدراسات العليا "نورة"جامعة  -

 124 دراسة تكشف أسباب وعالج اخلالفات األسرية يف اململكة -

 صحيفة عني اإللكرتونية
 125 «جامعة نورة»اجمللس الربيطاني يكرم عميدة كلية التمريض يف  -

 126  رائدات أعمال يستعرضن جتاربهن الناجحة يف جامعة نورة -

 127 ي بوتر وثالثية اخلوامت تؤهالن طالبات جامعة األمرية نورة ملؤمتر الطالب اجلامعيني باملدينةهار -

 128 مبعرض الكتاب بركن مميز حول دراسات عن املرأة مشاركتهاجامعة نورة تنهي  -

 129 جامعة األمرية نورة تشارك يف معرض "وظفين" -

 130   جامعة األمرية نورة ختصص يوما لـ"الربجميات احلديثة" -

 131 جامعة نورة تستعرض جتارب خرجياتها الناجحة يف "تواصل" -

 132 فرص عمل للخرجياتيوم املهنة" جبامعة األمرية نورة.. يوفر " -

 133 محلة صحية جبامعة األمرية نورة حتذر من عدم شرب املاء وتأثريه على الكلى -

 134 جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى )اختيار التخصص( لطالبات السنة التحضريية -

 135 لتربع بالدمجامعة األمرية نورة تنظم محلة ل -

 136 جامعة األمرية نورة ختصص يوما للمهنة مبشاركة جهات حكومية وخاصة -

 صحيفة سبق اإللكرتونية
 138  جامعة األمرية نورة تشارك يف معرض "وظفين"  -

 140 ة نسائية حول "املرأة وحقوق املريض"حرم أمري الرياض ترعى افتتاح ندو -

 142 بالصور.. "مسك اخلريية" تنظم "عواملنا" لتعزيز "البطولة" لدى األطفال -

 144 دامعة نورة" تنّظم "مقهى اإلبداع" ملنسوبات التعليم عن ُبعج" -

 145 لعميل" تدشِّن خدمات العيادات اخلارجية مبستشفى امللك عبداهلل اجلامعي"ا -

 147 تدشني العيادات اخلارجية مبستشفى امللك عبداهلل جبامعة نورة -

 149 افتتاح ملتقى "نورة العطاء" األول األحد املقبل -

 150 لذوي االحتياجات اخلاصةصوت متالزمة داون" تنظم يوًما ترفيهًيا " -

  صحيفة صدى اإللكرتونية

 151 برنامج للغة اإلجنليزية يستهدف القيادات يف جامعة األمرية نورة -

 152 ال يستعرضن جتاربهن الناجحة يف جامعة نورةرائدات أعم -

  صحيفة إنماء اإللكرتونية

 153 منتج 150جامعة نورة ُتشارك يف معرض الكتاب بأكثر من  -

http://3ym.co/638137
http://3ym.co/638137
http://3ym.co/640592
http://3ym.co/640592
http://ien.sa/?q=node/294
http://ien.sa/?q=node/294
http://ien.sa/?q=node/306
http://ien.sa/?q=node/306
http://www.ien.sa/?q=node/336
http://ien.sa/?q=node/335
http://ien.sa/?q=node/356
http://ien.sa/?q=node/356
https://sabq.org/PLkrvY
http://www.slaati.com/2016/03/12/p506582.html
http://www.slaati.com/2016/03/12/p506582.html
http://www.slaati.com/2016/03/13/p507509.html
http://www.slaati.com/2016/03/13/p507509.html
http://inma.net.sa/43459/
http://inma.net.sa/43459/
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 153 ورشة عمل لألفالم الوثائقية يف جامعة األمرية نورة -

 154 عياده استشارية 24ديرة جامعة االمرية نورة ُتدشن خدمات العيادات اخلارجي بم -

 156 جامعة نورة ُتنظم ُملتقى إداري متخصص مبشاركة اخلدمة املدنية -

  صحيفة وطني الحبيب اإللكرتونية

 157  مديرة جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تدشن املقهى احلواري بكلية اخلدمة االجتماعية -

 159  جامعة االمريه نورة تنظم يوم املهنة األول خلرجيات الطب -

 160  جامعة األمرية نورة نظمت لقاءًا مجع بني رائدات أعمال -

 160  جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تستضيف فريق مبادرة )سيماء( -

 160   منتجًا ثقافيًا يف معرض الكتاب 150جامعة نورة تعرض أكثر من  -

 160 "وظفين"جامعة نورة تشارك يف معرض  -

 160  ت عبدالرمحن تنظم يوما لتشجيع الطالبات على البحث العلميجامعة األمرية نورة بن -

 161   دراسة ميدانية جبامعة األمرية نورة : مستوى تعليم األب يؤثر يف بناء شخصية الطالبة القيادية أكثر من األم -

 162  يف جامعة األمرية نورة "عواملنا"تنظم فعالية  "مسك اخلريية"مؤسسة  -

 162 مقهى لإلبداع.. يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن -

 162 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ختصص يوم للبحث العلمي يف طب األسنان -

 162 اتفاقية بني جامعة األمرية نورة ومجعية املودة -

 162 يهياً لذوي االحتياجات الخاصةجامعة األميرة نورة تنظم يوماً ترف -

  صحيفة فيفاء اإللكرتونية

 163 الفساد يف اجملتمع السعودي_مكافحة#نسبة امللمني بقوانني  %58دراسة :  -

  صحيفة صراحة اإللكرتونية

 165 ية مبركز األحباث الواعدة يف البحوث االجتماعيةجامعة األمرية نورة تبدأ استقبال املشروعات البحث -

 166  حبًثا نسائًي 18كتاًبا علمًيا وتدعم  11جامعة األمرية نورة تصدر  -

 169 جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى )اختيار التخصص( لطالبات السنة التحضريية -

 170 ألمرية نورة تنظم غدا يومًا ترفيهيًا لذوي االحتياجات اخلاصةجامعة ا -

  صحيفة عاجل اإللكرتونية

 171 "صوت متالزمة داون" تنظم يوما ترفيهيا لذوي االحتياجات اخلاصة -

  اإللكرتونية صحيفة الزمن

 173 ل للخرجياتجبامعة األمرية نورة.. يوفر فرص عم” يوم املهنة“  -

 174 جامعة األمرية نورة تتبنى أول ملتقى تطوعي برعاية حرم أمري الرياض -

  صحيفة رؤى الخرب اإللكرتونية

 175 جامعة األمرية نورة تشارك يف معرض "وظفين" -

 176  حبًثا نسائًيا 18كتاًبا علمًيا وتدعم  11جامعة األمرية نورة تصدر  -

 178 عيادة استشارية24مديرة جامعة األمرية نورة تدشن خدمات العيادات اخلارجية.. بـ -

 180 لة صحية جبامعة األمرية نورة حتذر من عدم شرب املاء وتأثريه على الكلىمح -

http://www.watny1.com/cultural-news/464872.html
http://www.watny1.com/cultural-news/464872.html
http://www.watny1.com/%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81/467380.html
http://www.watny1.com/%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81/467380.html
http://www.sra7h.com/?p=241550
http://www.sra7h.com/?p=241550
http://roaanews.org/archives/59697
http://roaanews.org/archives/59697
http://www.roaanews.net/?p=47062#.VvbW5MpJlOx
http://www.roaanews.net/?p=47062#.VvbW5MpJlOx
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 181 جامعة األمرية نورة تتبنى أول ملتقى تطوعي برعاية حرم أمري الرياض -

 182 جامعة األمرية نورة تنظم محلة للتربع بالدم -

  خباريةشبكة املجد اإل

 183 اهتمام بالدراسات حول املرأة السعودية.. يف ركن جامعة األمرية نورة مبعرض الكتاب -

  وكالة أنباء الشعر

 185 اشية لكرسي اجلزيرة وادبي الرياض"الصالونات الثقافية النسائية" حلقة نقخرب جامعة األمرية -

 187 ائية" تطالب املؤسسات بدعمهاالصالونات الثقافية النس -

  صحيفة الخليج اإللكرتونية

 189 مركز إفادة داون بالرياض حيتفل باليوم العاملي ألطفال املتالزمة -

  صحيفة غرب اإلخبارية 

 191 جامعة األمرية نورة تستضيف فريق مبادرة )سيماء( -

 193 محلة صحية جبامعة األمرية نورة حتذر من عدم شرب املاء وتأثريه على الكلى -

 194 جامعة األمرية نورة تنظم أول ملتقى تطوعي األحد القادم -

  صحيفة تم اإللكرتونية

 195 مكافحة الفساد من السعوديات بأحكام %58دراسة جامعية تؤكد إملام  -

  صحيفة املواطن اإللكرتونية

 197 رائدات أعمال يستعرضن جتاربهن الناجحة يف جامعة نورة -

 198 جامعة األمرية نورة تكّرم طالبات برنامج جامعة دبلن ضمن تعاون أكادميي بني اجلامعتني -

 199 )استهالك( يف جامعة األمرية نورة -

 200 جامعة نورة تقفل باب قبول برنامج ماجستري جامعة دبلن -

  صحيفة املناطق اإللكرتونية

 202 جامعة نورة تنظم يوم املهنة األول خلرجيات الطب -

 203  جامعة األمرية نورة تستضيف فريق مبادرة )سيماء( -

 205 السمنة ملعاجلة صحياجامعة األمرية نورة تتبنى برناجما  -

 206  اهتمام بالدراسات حول املرأة السعودية.. يف ركن جامعة األمرية نورة مبعرض الكتاب -

 208 "وظفين"جامعة األمرية نورة تشارك يف معرض  -

 209 جامعة األمرية نورة تنظم يوما لتشجيع الطالبات على البحث العلمي -

 210 لن ضمن تعاون أكادميي بني اجلامعتنيجامعة األمرية نورة تكّرم طالبات برنامج جامعة دب -

 211 "الربجميات احلديثة"جامعة األمرية نورة ختصص يوما لـ -

 212 مقهى لإلبداع.. يف جامعة األمرية نورة -

 213 ورشة عمل لألفالم الوثائقية يف جامعة األمرية نورة -

 214 جبامعة األمرية نورة.. يوفر فرص عمل للخرجيات” يوم املهنة“ -

 215 جامعة األمرية نورة تكّرم طالبات برنامج جامعة دبلن -

 216 محلة صحية جبامعة األمرية نورة حتذر من عدم شرب املاء وتأثريه على الكلى -

 217 األمرية نورة يف جامعة” استهالك“ -

http://grbeih.com/archives/800673
http://grbeih.com/archives/800673
http://www.almowaten.net/2016/03/%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9/
http://www.almowaten.net/2016/03/%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9/
http://www.almowaten.net/?p=482440
http://www.almowaten.net/?p=482440
http://almnatiq.net/209315/?mobile=1
http://almnatiq.net/209315/?mobile=1
http://almnatiq.net/210383/?mobile=1
http://almnatiq.net/210383/?mobile=1
http://almnatiq.net/210858/
http://almnatiq.net/210858/
http://almnatiq.net/211873/
http://almnatiq.net/211873/
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 218 جامعة األمرية نورة ختصص يوم للبحث العلمي يف طب األسنان -

 219 جامعة األمرية نورة تتبنى أول ملتقى تطوعي برعاية حرم أمري الرياض -

 220 جامعة األمرية نورة تقفل باب قبول برنامج ماجستري جامعة دبلن.. اخلميس -

 222 جامعة األمرية نورة تنظم محلة للتربع بالدم -

  صحيفة حائل

 223 جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى إداري متخصص مبشاركة اخلدمة املدنية -

  صحيفة التعليم

 226 نيًاجامعة األمرية نورة تقيس مستوى طالبات التمريض ميدا -

 227 ملتقى العطاء»مبادرة تطوعية يف  60« .. جامعة نورة -

 228 جامعة نورة تنظم ملتقى إداريًا متخصصًا مبشاركة اخلدمة املدنية -

 229 جامعة نورة تنظم ملتقى لطالبات التحضريي -

 230 تطوعيةتدعم مبادرات « جامعة نورة -

 231 تنظم يوما ترفيهيا لذوي االحتياجات اخلاصة« جامعة نورة -

  صحيفة وصف

 232 منها 18مبادرة تطوعية وترشيح  60استقبال جامعة االمرية نورا ل -

  صحيفة روافد

 234 كلية اجملتمع جبامعة االمرية نورةمجعية بنيان تشكر  -

  صحيفة سفراء االكرتونية

 235 «اجملتمع»خلرجيات « تواصل»جامعة األمرية نورة تنظِّم  -

 236 جامعة نورة تنظم ملتقى إداريًا متخصصًا مبشاركة اخلدمة املدنية -

 237 ملتقى اختيار التخصص لطالبات السنة التحضرييةجامعة نورة تنظم  -

  النوار نت اإلخبارية

 238 “كلية اجملتمع جبامعة األمرية نورة تدعم األسر املنتجة - 

  صحيفة اململكة اليوم

 239 جامعة نورة تنظم يومًا للمهنة وختصص برناجما أكادمييًا إلتقان اإلجنليزية -

  مبتعث

 241 دراسة سعودية: البنت تتأثر مبستوى تعليم أبيها أكثر من أمها -

  غاية

 224 ( يف تقنية التخزين اآللي ASRSجامعة األمرية نورة تعتمد نظام )

 243 جامعة األمرية نورة تتبنى برناجما صحيا ملعاجلة السمنة

 244 ورشة عمل لألفالم الوثائقية يف جامعة األمرية نورة

 245 إلداريةجامعة األمرية نورة تنظم امللتقى السنوي األول ألعضاء اهليئة ا

 247 متطوعة جبامعة األمرية نورة األحد القادم 135حرم أمري الرياض خترج 

  املغرب اليوم

http://goo.gl/l4dSvy
http://goo.gl/l4dSvy
http://mmlaaka.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d8%a8%d8%b1%d9%86/?mobile=1
http://mmlaaka.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d8%a8%d8%b1%d9%86/?mobile=1
http://mbt3th.us/home/دراسة-سعودية-البنت-تتأثر-بمستوى-تعليم/
http://mbt3th.us/home/دراسة-سعودية-البنت-تتأثر-بمستوى-تعليم/
https://gaya-sa.org/70073.html
https://gaya-sa.org/70169.html?mobile=1
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 249 س مستوى طالبات التمريض ميدانًياجامعة األمرية نورة تقي -

 249 حاضنات األعمال تكفي رواد األعمال أعباء مرحلة االنطالق -

  لكرتونيةصحيفة فجر اإل

 250 مجعية بنيان اخلريية ختتتم مشروع بازار خريي لدعم األسر املنتجة -

  صحيفة رصد نيوز االلكرتونية

 251 اصةجامعة األمرية نورة تنظم غدا يومًا ترفيهيًا لذوي االحتياجات اخل -

  صحيفة مال االقتصادية

 252 القيادة الناجحة .. -

  النهار 

 254 فيفا إنرتناشونال": جناح مرحلة االختبار لربنامج فيفا يف جامعة األمرية نورة السعودية" -

  صحيفة الحدث نيوز 

 256 «عواملنا»تستقطب املوهوبني ب« مسك اخلريية» -

  صحيفة املحور 

 259 «عواملنا»تستقطب املوهوبني ب« مسك اخلريية» -

  عيون الخليج

 262 ”العب حتى تتعب” السعوديه حمليات جامعة األمرية نورة تنظم فعالية  -

  العربية

 263 قانون التحرش... آٍت ال ريب فيه -

  الثقافية

 267 عن الصالونات الثقافية النسائية زيرة وأدبي الرياض ينظمان حلقة نقاشيةكرسي اجل -

 269 حلقة نقاشية عن الصالونات النسائية يف أدبي الرياض -

 مجلة سيدتي
 271 ين يؤثر على تنمية شخصية األبناءدراسة: مستوى تعليم الوالد -

 272 العمل التطوعي األول حرم أمري الرياض ترعى ملتقى -

  مجلة لها

 273 دراسة سعودية: اجلهل باحلقوق وغياب الزوج أهم أسباب اخلالفات األسرية -

 275 متطوعة يف جامعة األمرية نورة األحد املقبل 135حفل لتخريج  -

 مجلة هي
 277 رة" ألول مرة على مستوى اجلامعات السعوديةمسابقة "املرأة املبتك -

 مجلة روج
 279 كادر طيب 900مستشفى عبد اهلل اجلامعي ؛ حيتضن  -

  إحصائية النشر يف الصحف  

 

http://www.fajr.sa/tag/جامعة-الأميره-نورة
http://www.fajr.sa/tag/جامعة-الأميره-نورة
http://www.fajr.sa/tag/جامعة-الأميره-نورة
http://www.maaal.com/archives/99852
http://www.maaal.com/archives/99852
http://www.elhadas.com/arabic/174830.html
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2016/03/17/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%AA%D9%8D-%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D9%87-.html
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2016/03/17/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%AA%D9%8D-%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D9%87-.html
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 م 2016 مارس 12-هـ 1437 الثانيجمادى  3 السبت

 للغة اإلجنليزية يستهدف القيادات يف جامعة األمرية نورةبرنامج 
 للقيادات يهدف إلى تحسين إتقان اللغة اإلنجليزية 

ً
 أكاديميا

ً
طرحت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامجا

للغة للقادة األكاديميين ويشتمل على االستماع والتحدث والقراءة وتطوير املفردات ، كما يهدف لتحسين إجادة ا

 باستخدام سياقات واضحة و موثقة وعملية ، وكذلك ممارسة وتحقيق لغة ذات صلة باحتياجاتهم 
ً
أكاديميا

األكاديمية ، وتطوير مهارات ومعرفة إدارة الذات من خالل التعلم الفردي واملستقل ، وتطوير مهارات التفكير 

  مستويات في كفاءة اللغة اإلنجليزية . 6وذلك عبر  النقدي و العمل الجماعي من خالل العمل الجماعي أو الثنائي ،

ويأتي املستوى األول للبرنامج على هيئة بيئة تعليمية تفاعلية لكي يحصلوا على تجربة تعليمية مثلى لتحقيق التوازن 

، ن النشاطات املستخدمةبين الدقة والطالقة ويستخدم نهج واضح ومتكامل مما يعني ان هناك مجموعة م

 180أسبوع وساعاته  15إلى أنه يعطى املشاركين فرص وافرة ملمارسة وتطبيق اللغة، ويستمر البرنامج  باإلضافة

ساعة من  12ساعة الذي يقدم على أساس االحتياج، ويطلب من املشاركين الحضور كامل الفترة ، ويقدم مدة 

 25-20يعابية لكل مستوى هو أيام بحيث يكون عدد السعة االست 3التعليم وجها لوجه كل أسبوع على فترة 

 مشاركة، كما يتوقع من املشاركين القيام بالواجبات املنزلية واملهام األسبوعية .

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1476956
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 م 2016 مارس 14-هـ 1437 الثانيجمادى  5 اإلثنين

 ات التمريض ميدانيا  جامعة األمرية نورة تقيس مستوى طالب
تعاونت جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن مع مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي إلقامة اختبار 

  تجريبي لكفاءة وقياس ما سبق من املهارات التمريضية لطالبات كلية التمريض املتوقع تخرجهن.

لية في جميع املجاالت التعليمية واملهنية الخاصة بالتمريض، ويهدف التعاون إلى تعزيز الشراكة بين املستشفى والك

  كما يهدف لقياس مستوى مهارات طالبات كلية التمريض في املستوى الثامن، وذلك لتقييم احتياجاتهن التدريبية.

لدقيق وتخلل البرنامج جولة تعريفية للطالبات ملرافق املستشفى واألقسام واملعامل واألجهزة، وكذلك االختبار ا

 إلى 
ً
دقيقة، وبعد ذلك  15، وتختبر فيها الطالبة مدة  procedureمحطات، كل محطة يوجد بها  10الذي كان مقسما

  تنتقل إلى املحطة التالية إلى أن تنتهي الطالبة من جميع املحطات.

لقائمات على الجامعة من جانبها أشادت املشرفة األكاديمية حنان الشهري بهذه الشراكة التعاونية، مقدمة الشكر ل

على ما بذلنه من جهود وتسهيالت من أجل معرفة املهارات املكتسبة للطالبات وتوثيق املهارات واملمارسة املبنية على 

.
ً
 البراهين في تطوير التعليم والعمل املنهي للتمريض مستقبال

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1477507
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 م 2016 مارس 16-هـ 1437 الثانيجمادى  7 األربعاء

 دراسة : حاضنات األعمال تكفي رواد األعمال أعباء مرحلة االنطالق"
كشفت دراسة وصفية أجرتها أكاديمية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن على دور حاضنات األعمال في دعم 

لرياض عن أن الحاضنات تقدم الدعم الفني واإلداري واملالي لرواد رواد األعمال واملشروعات الصغيرة في مدينة ا

  األعمال لتتجاوز مشروعاتهم أعباء مرحلة االنطالق .

وأكدت الدراسة التي قدمتها األستاذ املساعد في قسم تنظيم املجتمع في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

القضاء على املشكالت التي قد تواجه املشروعات أثناء  الدكتورة الجوهرة ناصر الهزاني إسهام الحاضنة في

تنفيذها، وأن الصعوبات التي تواجه الحاضنات الحصول على ممولين وغياب ثقافة الفكر الريادي بين الشباب في 

املجتمع والروتين وتعقد إجراءات الحصول على تراخيص وعدم حصول الحاضنة على الدعم من املجتمع املحلي 

  بتوصيات ملواجهة تلك الصعوبات . وتم الخروج

وقالت الهزاني: تعد ريادة األعمال من أهم عناصر التنمية في االقتصاديات الحديثة وتقدم حاضنات األعمال 

بأنواعها املختلفة العديد من األدوار لدعم رواد األعمال واملشروعات الصغيرة، وتبنت املؤسسات الحكومية 

ة لتقليص احتمالية الفشل فضال عن كونها أداة لتسريع عمليات االبتكار في والخاصة الحاضنات بوصفها أدا

األعمال وذلك باحتضانها للطاقات البشرية القادرة على العمل واإلبداع وتسعى هذه الدراسة لتحديد دور حاضنات 

ت، وتحول دون األعمال في دعم رواد االعمال واملشروعات الصغيرة وتحديد الصعوبات التي تواجه تلك الحاضنا

تحقيق الدعم املطلوب للخروج برؤيا لكيفية مواجهة تلك الصعوبات ولتحقيق هدف الدراسة قمت بتصميم 

  استبانة لرواد األعمال ودليل مقابلة ملديري الحاضنات بمدينة الرياض.

 وجه الخصوصوأضاتف أن االهتمام والعناية الالزمتين لريادة األعمال بشكل عام واملشروعات الصغيرة على 

 لقدرة هذا القطاع على اإلسهام الفعال في عملية التنمية بأنواعها ومجاالتها وتحقيق  
ً
أمر في غاية األهمية نظرا

مجموعة من األهداف االقتصادية واالجتماعية، مبينة أن هذه الدراسة مع توجهات خطط التنمية في اململكة التي 

 إلى تركز على تحفيز العمالة الوطنية على تمث
ً
يل قيم املثابرة والصبر على العمل واإلبداع واالبتكار والتجديد وصوال

 مستوى عمالة املعرفة التي يطلبها التحول املنشود نحو اقتصاد املعرفة.

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1478355


 

 
12 

 م 2016 مارس 17-هـ 1437 الثانيجمادى  8 الخميس

 منتجا  ثقافيا  يف معرض الكتاب 150جامعة نورة تعرض أكثر من 
م أكثر من 2016الرياض الدولي للكتاب  تعرض جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بجناحها املشارك في معرض

 ألعضاء الهيئة التعليمية فيها. 150
ً
 ثقافيا

ً
  منتجا

مثل السيرة والخدمة االجتماعية والفنون والتصاميم وتتناول منتجات الجامعة املعروضة تخصصات مختلفة، 

والتربية واألدب وتقنية التعليم، وتقدمها للزوار كدليل إرشادي يحصر اإلنتاج العلمي للجامعة، ويبرز دور املرأة في 

 يزية.النهضة الوطنية، إلى جانب تقدم دليل تعريفي عن أقسام الكليات والخدمات العامة باللغتين العربية واإلنجل

يذكر أن بين املنتجات املعروضة كتاب يوزع مجاًنا بعنوان "دور املرأة في نجد" من تأليف عضو مجلس الشورى 

  عضو هيئة التدريس بالجامعة الدكتورة دالل الحربي.

، بهدف التعريف بإنجازاتها العلمية وبرامجها األكاد
ً
 كبيرا

ً
يمية وتولي الجامعة املشاركة في معرض الكتاب اهتماما

والتدريبية والنشاطات الثقافية التي تقدمها للطالبات، وبما يسهم في تخريج كفاءات مميزة من مختلف 

 التخصصات.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1478913
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 م 2016 مارس 17-هـ 1437 الثانيجمادى  8 الخميس

م عميدة كلية التمريض جبامعة األ
ّ
كر
ُ
 مرية نورةاجمللس الربيطاني ي

ِّمت عميدة كلية التمريض في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هناء السبيل في حفل املجلس 
ر 
ُ
ك

 Education UK Alumni Awads 2016البريطاني الذي يضم امللحقيات الثقافية البريطانية حول العالم عن جائزة 

  ي عشر دول مختارة.للطلبة املتفوقين من خريجي الجامعات البريطانية ف

وتتضمن الجائزة ترشيح عدة أسماء لطلبة متميزين تخرجوا من الجامعات البريطانية في مختلف املجاالت العلمية 

من خالل السفارات البريطانية في البرازيل، والصين، وهونج كونج، والهند، وإندونيسيا، ونيجيريا، وباكستان، 

والواليات املتحدة األمريكية، حيث كان الترشيح للجائزة من كل دولة من هذه واململكة العربية السعودية، وتركيا، 

  أشخاص في ثالثة محاور مختلفة 3الدول 

  وهي جائزة اإلنجاز التخصصية، وجائزة األثر الريادي، وجائزة األثر االجتماعي.

يتم بعد ذلك تحديد أسماء الفائزين،  وترشح السفارات البريطانية الطلبة املتأهلين للمرحلة النهائية في الجائزة ثم

 في عواصم دولهم.
ً
  على أن يتم تكريمهم في حفل خاص الحقا

رت السبيل عن سعادتها بهذا التكريم وفخرها لدخول اسم اململكة ضمن قائمة املرشحين للجائزة، معربة عن  وعب 

ي شخصية نسائية من الجامعة شكرها ملعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل التي تقف وراء نجاح أ

 ولدعمها املتواصل في سبيل خدمة الوطن والرفع من شأنه العلمي .

 

 

 

 

 

http://www.was.sa/1478841
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 م 2016 مارس 19-هـ 1437 الثانيجمادى  10 السبت

 جامعة األمرية نورة تعلن متديد القبول للدراسات العليا
أعلنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بمعهد التنمية والخدمات االستشارية، وعمادة الدراسات 

أبريل  2العليا، عن تمديدها فترة القبول لبرنامج الدراسات العليا ماجستير العلوم في إدارة األعمال حتى السبت 

  م .2016

امج ماجستير العلوم في إدارة األعمال، بالتعاون مع جامعة وكانت الجامعة قد أعلنت عن فتح باب القبول لبرن

  مدينة دبلن بإيرلندا، في تخصصات التسويق، وريادة األعمال، واملالية.

وأوضحت الجامعة في إعالنها أن املتقدمة تحصل على شهادة معتمدة من جامعة دبلن، باإلضافة إلى شهادة من 

 مع بداية كل عام، وأن زمن البرنامج جامعة األميرة نورة، حيث يتضمن البرنام
ً
ج دفع رسوم دراسية تسدد سنويا

 مساًء. 8-4مسائي من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1479334
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 م 2016 مارس 20-هـ 1437 الثانيجمادى  11 األحد

م عميدة كل
ّ
كر
ُ
 ية التمريض جبامعة األمرية نورةاجمللس الربيطاني ي

ِّمت عميدة كلية التمريض في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هناء السبيل في حفل املجلس  
ر 
ُ
ك

 Education UK Alumni Awads 2016البريطاني الذي يضم امللحقيات الثقافية البريطانية حول العالم عن جائزة 

  الجامعات البريطانية في عشر دول مختارة. للطلبة املتفوقين من خريجي

وتتضمن الجائزة ترشيح عدة أسماء لطلبة متميزين تخرجوا من الجامعات البريطانية في مختلف املجاالت العلمية 

من خالل السفارات البريطانية في البرازيل، والصين، وهونج كونج، والهند، وإندونيسيا، ونيجيريا، وباكستان، 

بية السعودية، وتركيا، والواليات املتحدة األمريكية، حيث كان الترشيح للجائزة من كل دولة من هذه واململكة العر 

  أشخاص في ثالثة محاور مختلفة 3الدول 

  وهي جائزة اإلنجاز التخصصية، وجائزة األثر الريادي، وجائزة األثر االجتماعي.

النهائية في الجائزة ثم يتم بعد ذلك تحديد أسماء الفائزين، وترشح السفارات البريطانية الطلبة املتأهلين للمرحلة 

 في عواصم دولهم.
ً
  على أن يتم تكريمهم في حفل خاص الحقا

رت السبيل عن سعادتها بهذا التكريم وفخرها لدخول اسم اململكة ضمن قائمة املرشحين للجائزة، معربة عن  وعب 

ل التي تقف وراء نجاح أي شخصية نسائية من الجامعة شكرها ملعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العمي

 ولدعمها املتواصل في سبيل خدمة الوطن والرفع من شأنه العلمي .

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1478841#خبر1
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1478841#خبر1
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 م 2016 مارس 21-هـ 1437 الثانيجمادى  12 اإلثنين

ا لتشجيع الطالبات على كلية طب األسنان جبام
 
عة األمرية نورة تنظم يوم

 البحث العلمي
جمادى اآلخرة الحالي يوم  27تنظم جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية طب األسنان يوم الثالثاء  

األداء  البحث العلمي الثاني الذي يهدف إلى استعراض أعمال الطالبات في املجال البحثي ودعمهم وتشجيعهم على

البحثي وفق أعلى املعايير وكذلك تأهيل الطالبات على كيفية إعداد أبحاث علمية والعمل عليها ليتم تخريج طبيبات 

أسنان على مستوى عاٍل من املعرفة والعلم ، كما تهدف الكلية في هذا اليوم لحث الطالبات على االنخراط بمجال 

سواء ، وسيتم عرض أعمال الطالبات في مجال األبحاث العلمية في  البحثي العلمي لخدمة املجتمع والوطن على حد

مين من خارج الجامعة الختيار الفائزات . ِّ
 
  لقاء أمام ُمَحك

وأكدت عميدة كلية طب األسنان الدكتورة ابتسام املاض ي حرص واهتمام الكلية على تنمية الحس البحثي لدى 

ن مجال طب األسنان متجدد بشكل سريع وهائل ، فيجب دعم أونظم ك  الطالبات ، حيث ال يخفى على الجميع 

ومساعدة الطالبات على تبني املعلومات والتقنيات الحديثة وأن ينتهجن أسلوب التعليم املستمر ، حيث أدرجت 

 إلى وسائل 
ً
كلية طب األسنان العديد من وسائل التعلم التي تدعم الطالبات للحصول على املعارف الجديدة وصوال

م مستمرة وذات بعد أكبر ، منوها بالرعاية واالهتمام والدعم الالمحدود الذي تحظى به الكلية من لدن معالي تعلي

 مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1480033
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1480033
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 م 2016 مارس 21-هـ 1437 الثانيجمادى  12 اإلثنين

كرسي اجلزيرة وأدبي الرياض ينظمان حلقة نقاشية عن الصالونات الثقافية 
 النسائية

م كرس ي بحث صحيفة الجزيرة للدراسات اللغوية الحديثة بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالشراكة مع  
 
ينظ

الثقافية النسائية في اململكة العربية النادي األدبي بالرياض بعد غد األربعاء ، حلقة نقاشية بعنوان " الصالونات 

  السعودية " وذلك بمقر النادي بحي امللز .

ل أستاذ األدب املشارك بجامعة اإلمام محمد بن سعود  وتشارك في الحلقة كل من الدكتورة وفاء بنت إبراهيم السبي 

بسلطنة عمان وصاحبة  -لبريمي اإلسالمية ، والدكتورة فاطمة بنت راشد العلياني أستاذ األدب املساعد بجامعة ا

صالون فاطمة العلياني األدبي بالبريمي ، والدكتورة زكية السايح ، وتديرها الدكتورة هيفاء بنت راشد الحمدان 

  أستاذ األدب والنقد املساعد بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن .

مشروع التٍأريخ للصالونات الثقافية النسائية في  ويأتي انعقاد الحلقة النقاشية للكشف عن نتائج املرحلة األولى من

منطقة الخليج ، الذي يتبناه الكرس ي إذ إن مشروع توثيق ) الصالونات األدبية النسائية في اململكة العربية 

  -السعودية ( هو الخطوة األولى ضمن مشروع بحثي 
ً

يعنى بتوثيق الصالونات األدبية النسائية في دول  -أوسع مجاال

  يج العربي .الخل

أوضحت ذلك رئيسة املشروع البحثي الدكتورة هيفاء بنت راشد الحمدان رئيسة قسم اللغة العربية بكلية اآلداب 

بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ، وقالت " لقد كشف االهتمام بتوثيق الصالونات األدبية النسائية في اململكة 

عودية املثقفة في ريادة الحركة األدبية ، فمن خالل الرصد التوثيقي يمكن العربية السعودية عن فاعلية املرأة الس

بعد إجراء املسح  -الوقوف على مناشط أدبية وفكرية أثرت الساحة الثقافية بشكل عام ، ومن الالفت للنظر

عربية السعودية كثرة عدد الصالونات األدبية في اململكة ال -املبدئي للصالونات األدبية النسائية في دول الخليج 

مقارنة بعدد الصالونات في دول الخليج العربي ، كما أن التوزيع الجغرافي للصالونات األدبية النسائية في اململكة ، 

يؤكد نهوض املرأة السعودية بمسؤوليتها الثقافية واألدبية في معظم املناطق ، ومواكبتها للنهضة املعرفية التي 

 تها " .تعيشها اململكة في جميع مجاال

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1480009
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1480009
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 م 2016 مارس 22-هـ 1437 الثانيجمادى  13 الثالثاء

نسبة  %58يف دراسة جلامعة األمرية نورة عن دور املرأة يف مكافحة الفساد : 
 امللمني بقوانني مكافحة الفساد يف اجملتمع السعودي

يلمون بقوانين مكافحة الفساد من أفراد العينة  %58.33لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أن  كشفت دراسة 

  ، إضافة إلى اإلملام باألحكام الشرعية في مواجهة الفساد واإلملام بقواعد الضبط املنهي واملؤسس ي.

ة عضو مجلس إدارة بمركز وهدفت الدراسة، التي قدمت نتائجها األستاذ املشارك في كلية الخدمة االجتماعي

األبحاث الواعدة بالجامعة الدكتورة فوزية الزبير، إلى وصف وتحليل أداء الدور االجتماعي للمرأة السعودية العاملة 

في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في األسرة والعمل ومعرفة األبعاد االجتماعية والثقافية التي تستند عليها وجهة 

ة العاملة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتعرف على معوقات أداء الدور االجتماعي للمرأة نظر املرأة السعودي

السعودية العاملة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في األسرة والعمل ، وصياغة مؤشرات تخطيطية لتفعيل أداء 

الفساد ، وتنتمي من حيث النوع إلى الدراسات  الدور االجتماعي للمرأة السعودية العاملة في تعزيز النزاهة ومكافحة

  الوصفية التحليلية .

واعتمدت الدراسة على منهج املسح االجتماعي عن طريق العينة، تضمنت فئات العينة على عينة للمرأة السعودية 

ؤسسات العاملة، املتمثلة في عضوات هيئة التدريس بالجامعات السعودية ، وموظفات في الهيكل اإلداري في امل

الحكومية ، وعينة من مجموعة من الخبراء تمثلت في أعضاء هيئة تدريس من درجة أستاذ وأستاذ مشارك في 

تخصصات الخدمة اجتماعية، وعلم االجتماع، والتربية ، والشريعة اإلسالمية(، ومنسوبي الهيئة الوطنية ملكافحة 

  الفساد باململكة .

مع بيانات الدراسة ، األولى : ) استبيان حول الدور االجتماعي للمرأة كما اعتمدت الدراسة على أداتين في ج

السعودية العاملة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد( ، واألداة الثانية: ) دليل مقابلة مع الخبراء حول املؤشرات 

فحة الفساد في األسرة التخطيطية لتفعيل أداء الدور االجتماعي للمرأة السعودية العاملة في تعزيز النزاهة ومكا

  والعمل (.

 في ممارسة املرأة السعودية لدورها داخل األسرة 
ً
وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها أن هناك تفاوتا

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1480330
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1480330
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لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى اإلملام باألحكام الشرعية في مواجهة الفساد واإلملام بقواعد الضبط 

 اإلملام بوسائل التنشئة االجتماعية السليمة داخل األسرة .املنهي واملؤس
ً
 س ي ، وأيضا
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 م 2016 مارس 23-هـ 1437 الثانيجمادى  14 األربعاء

 الرياضحلقة نقاشية عن الصالونات الثقافية النسائية غدا  يف أدبي 

م كرس ي بحث صحيفة الجزيرة للدراسات اللغوية الحديثة بجامعة األميرة نورة بنت  
 
بالشراكة مع  نعبد الرحمينظ

،النادي األدبي بالرياض مساء 
ً
حلقة نقاشية بعنوان " الصالونات الثقافية النسائية في اململكة العربية  غدا

  امللز.السعودية " وذلك بمقر النادي بحي 

ل أستاذ األدب املشارك بجامعة اإلمام محمد بن ويشار  ك في الحلقة كل من .. الدكتورة وفاء بنت إبراهيم السبي 

سعود اإلسالمية ، والدكتورة فاطمة بنت راشد العلياني أستاذ األدب املساعد بجامعة البريمي بسلطنة عمان 

لسايح ، وتديرها الدكتورة هيفاء بنت راشد صاحبة صالون فاطمة العلياني األدبي بالبريمي ، والدكتورة زكية ا

  الحمدان أستاذ األدب والنقد املساعد بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن .

ويأتي انعقاد الحلقة النقاشية للكشف عن نتائج املرحلة األولى من مشروع التأريخ للصالونات الثقافية النسائية في 

أن مشروع توثيق ) الصالونات األدبية النسائية في اململكة العربية منطقة الخليج ، الذي يتبناه الكرس ي إذ 

  -السعودية ( هو الخطوة األولى ضمن مشروع بحثي 
ً

يعنى بتوثيق الصالونات األدبية النسائية في دول  -أوسع مجاال

 الخليج العربي .

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1480446
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1480446
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 م 2016 مارس 23-هـ 1437 الثانيجمادى  14 األربعاء

 "امعة األمرية نورة ختصص يوما للتعريف بـ "الربجميات احلديثةج

نظمت كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يوًما للطالبات، لتعريفهن بالبرمجيات 

  برمجيات الحديثة" تحت إشراف مكتب النشاط الطالبي بالكلية.الحديثة والتقنيات املستخدمة بعنوان "يوم ال

وتناولت الفعالية تقديم عدد من لغات البرمجة والبرامج الحديثة، والتعريف بالتقنيات املستخدمة من برمجة 

 من دورات التق
ً
وية الويب، وتطبيقات الجوال، ولغة الجافا، والبرمجة السحابية، كما قامت الطالبات بتنفيذ عددا

  للغة الجافا خالل الفعالية، ولقيت الفعالية إقباال وتفاعال كبيرا من الطالبات.

وأوضحت عميدة الكلية الدكتورة سحر بنت سراج شبانة أن الكلية تسعى بجدية تامة نحو تأهيل كفاءات نسائية 

 في مجاالت الحاسب واملعلومات، من خالل برامج تعليمية وف
ً
 ومهنيا

ً
ق معايير عاملية وبشراكات تنافس أكاديميا

، بما 
ً
 ومهنيا

ً
ريادية، تسهم في بناء اقتصاد املعرفة وتأسس للبحث العلمي، وإعداد كفاءات نسائية متميزة أكاديميا

يلبي احتياجات سوق العمل، وتحقيق متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي املحلي والعالمي، وتأهيل وتطوير 

ة لتعزيز مكانة الكلية، وعقد شراكات أكاديمية ومهنية ومجتمعية، وتأسيس وتحفيز الكوادر التعليمية واإلداري

 البحث العلمي لدى الطالبات والهيئة التعليمية للمساهمة في التنمية املستدامة للمجتمع وبناء اقتصاد املعرفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1480963
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1480963
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 م 2016 مارس 24-هـ 1437 الثانيجمادى  15 الخميس

ا وتدعم  11جامعة األمرية نورة تصدر 
 
ا علمي

 
  18كتاب

 
ا نسائي

 
 حبث

أصدر مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منذ  

كتيًبا، واعتماد 12كتب أخرى، وطباعة  6علمًيا، ويسعى إلى إنهاء كتاًبا  11هـ حتى العام الجاري 1432تأسيسه عام 

مشروًعا بحثًيا، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتنمية مهارات إجراء البحوث العلمية لطلبة وعضوات هيئة  18

  التدريس.

لعلمي عند دورة تدريبية وورش عمل تناولت موضوعات تنمية مهارات البحث ا 55وأتم املركز إلى جانب ذلك 

عضوات هيئة تدريس الجامعة، ونشر الثقافة الحقوقية للمرأة، فضال عن نشر ثقافة العمل الحر عند الطالبات 

وعضوات الهيئة اإلدارية، بجانب دورات توعوية في تطوير الذات استهدفت جميع منسوبي الجامعة، وأخرى موجهة 

  للفئات الخاصة.

واعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة حول املعرفة العلمية بوصفها وتركزت فكرة إنشاء مركز األبحاث ال

أساًسا لتقدم املجتمعات، وأن الدراسات واألبحاث العلمية هي التي تبني املعرفة العلمية، ومن خاللها فإن اكتشاف 

معرفة علمية حقيقية  الظواهر االجتماعية السلبية ومعالجتها ووضع الحلول الناجحة لها ال يتأتى إال من خالل

  مبنية على دراسة للواقع بكل معطياته.

صات من جامعة األميرة نورة  وتعد األبحاث والدراسات واألعمال الفكرية واألكاديمية املشتركة بين باحثات متخص 

بنت عبدالرحمن والجامعات األخرى في اململكة من أهم أهداف املركز إلى جانب الشراكة البحثية من خالل 

جموعة من األكاديميين واألكاديميات من داخل وخارج اململكة وإقامة الندوات واملؤتمرات واملحاضرات العلمية م

  وورش العمل والدورات التي تهتم بالتوعية والتدريب والتطوير في مجال عمل املركز.

ول بروفيسورة في اململكة وتكمن رسالة املركز كما أوضحت مديرة املركز الدكتورة سارة بنت صالح الخمش ي وهي أ

في مجال التخطيط االجتماعي على مستوى دول الخليج العربي، في توفير املناخ العلمي املالئم للباحثين والباحثات 

وذلك بتفعيل البحث العلمي وتناول قضايا املجتمع ومشكالته وخاصة ما يرتبط منها باملرأة للوصول ألنسب الحلول 

في املجتمع السعودي بطريقة ممنهجة مدروسة ترصد وتستشعر وتتعايش مع الظروف ملعالجة الظواهر السلبية 

 الحالية واملستقبلية ، مع استثمار الكوادر املتخصصة من أعضاء 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1481479
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1481479
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هيئة التدريس في صناعة السياسة االجتماعية وتقويمها والتواصل مع املخططين وصناع القرار للمساهمة في قيادة 

  ستوى الوطني .التنمية الشاملة على امل

نت الخمش ي في حديث لـ"واس" أن املركز يهدف إلى إعطاء قضايا الوطن األولوية وااللتزام نحوها بتهيئة مناخ  وبي 

يساعد في تنمية وتطوير البحث العلمي في مجاالت العلوم االجتماعية واإلنسانية، ولفت االنتباه للقضايا والظواهر 

التدخل السريع ، عالوة على توفير بيئة بحثية مدعمة ومعززة للباحثين من  املستجدة في املجتمع والتي تتطلب

منح  7أعضاء هيئة التدريس والطالبات وغيرهم ونشر أبحاثهم في مرحلتي املاجستير والدكتوراه ، كاشفة أنه يوجد 

رة نورة بنت ألف ريال لدعم حركة البحث العلمي في جامعة األمي 150سنوية تقدم كحد أقص ى بميزانية تبلغ 

  عبدالرحمن.

كما يهدف املركز إلى جانب تعزيز التنمية العلمية والبشرية بما يحقق األهداف الوطنية عامة، ودعم التعاون 

وتوثيق العالئق بين الباحثين في داخل اململكة وخارجها ، وسد النقص القائم في الدراسات واألبحاث العلمية في 

راسات املرأة بشكل خاص في اململكة العربية السعودية ، ودعم تأليف أو ترجمة أو العلوم االجتماعية بشكل عام ود

شراء حقوق الكتب وتكون األولوية للكتب ذات الجانب العلمي التطبيقي وذات املوضوعات الحديثة التي تعالج 

 لها أو آليات للتعامل معها ، تق
ً
ديم االستشارات مشكالت مجتمعية واجتماعية وقضايا إنسانية وتقدم حلوال

املتخصصة ملؤسسات املجتمع املحلي الحكومية والخاصة ذات العالقة واالرتباط باملجال االجتماعي واملؤسسات 

الخدمية الخاصة باملرأة في املجاالت املختلفة ، مفيدة أن املركز يستهدف أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج 

  بجميع فئاته. الجامعة وطالبات الجامعة واملجتمع الخارجي

وأشارت إلى أن اإلطار العام ملجال عمل املركز اثنان في البحوث واملشاريع ، والتطوير والتدريب ، أما مجاالت عمل 

املركز تركز في ثالث جوانب : األول في البحوث االجتماعية وهو مجال واسع يتضمن املجال األسري والطفولة 

االحتياجات الخاصة واملسنين واأليتام وغيرهم من املشمولين ببرامج الرعاية واملشكالت املتعلقة بهم إلى جانب ذوي 

االجتماعية باملجتمع السعودي ، والجانب الثاني في دراسات املرأة ويتضمن كل مشكالت وقضايا املرأة من فقر 

هدف رفع مستوى وبطالة وحقوق والعنف املوجه وغيره ، والجانب الثالث في التنمية االجتماعية والبشرية ويست

الحياة االجتماعية من حيث الصحة والتعليم واملعيشة والتنمية البشرية من خالل التدريب ونقل الخبرات وتنمية 

  القدرات وتعديل السلوكيات والتوجهات والعالقات نحو األفضل .

مهام تنظيمية وأكاديمية وأفادت أن املركز يلتزم بعدد من املهام لتحقيق التميز املستقبلي في مجال عمله ومنها 
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وبحثية وتدريبية، فضال عن مهام أخرى تتعلق بخدمة املجتمع وتحقيق عائد اقتصادي ، ويتم ترجمة وتنفيذها من 

 خالل خطط املركز التنفيذية ) كل ستة أشهر ( املعتمدة من الوزارة وترفع بتقريرين 

بزيارات مسؤولي املركز من داخل و خارج اململكة ومهام أحدهما فني وآخر مالي منها على سبيل املثال : مهام تتعلق 

  تتعلق بأنشطة وفعاليات، ومهام تتعلق بدعم مشاريع متميزة لطالبات الدراسات العليا وغيرها.

وكشفت الخمش ي عن أن املركز بصدد توقيع اتفاقيتين األولى مع مركز أبحاث الجريمة لبحث مسببات الجرائم 

ثاني مع املركز الوطني ألبحاث الشباب في جامعة امللك سعود والذي سيطرح مواضيع مشتركة النسوية في اململكة وال

بين الجنسين ، الفتة النظر إلى أن أكثر البحوث التي طرح موضوعها املركز للنقاش وتقديم البحوث تهتم بقضايا 

شاركتها في املجالس البلدية ، وما يتعلق الساعة مثل : دور املرأة في األمن الفكري ، ودورها في الحد من اإلرهاب ، وم

بحقوق املرأة ، كما أن اختيار املواضيع املطروحة تختلف بين الباحثين والباحثات حسب الفئة العمرية فالشباب 

يهتمون في إعداد بحوثهم عن بعض السلوكيات واملظاهر وشبكات التواصل االجتماعي أما فئة أعضاء هيئة 

عن دور املرأة في التنمية واالقتصاد وهذا دليل على حب توعية املجتمع وطرح الحلول  التدريس فتدور مواضيعهم

 لألجيال القادمة لتفادي املشكالت .

نت الخمش ي أنه يتقدم الباحث أو الباحثة بطلبه بحيث يشمل مخططة  وعن طريقة تحكيم مشروعات البحوث بي 

ألولوية لألبحاث االبتكارية الحديثة في الجانب العملي على جميع عناصر خطة البحث العلمية املعروفة وتعطى ا

التطبيقي التي تعالج مشكالت راهنة وتقدم حلول لها ، ثم تعرض على ثالث من املحكمين في مجال التخصص وفي 

  حالة القبول يتم مخاطبة الباحث ليتم دعم املشروع البحثي .

عات البحثية التي دعمها ومنها: ) االستقالل االقتصادي واستعرضت الخمش ي في حديثها منجزات املركز من املشرو 

للمرأة السعودية العاملة، دور املرأة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، مدى وعي املرأة السعودية بحقوق الطفل ، 

منها ) قلق املستقبل لدى الشباب الجامعي ، تجربة املرأة السعودية في مجلس الشورى (، أما عن الكتب الصادرة ف

نظام التقاعد السعودي وتعامله مع املرأة ، املواطنة وتعزيز العمل التطوعي ، اإليذاء اللفظي ضد األطفال ، األزمات 

األسرية للمرأة السعودية املعيلة مستويات إدارتها وأساليب مواجهتها (، فيما يخص الكتيبات املطبوعة منها ) دليل 

ركز ، الدليل اإلرشادي للمهام التنظيمية ، الدليل املختصر لعمل املركز (، املركز ، التقرير السنوي األول للم

والدورات التدريبية ) أحكام املنازعات األسرية في القضاء السعودي ، إعداد وكتابة البحوث العلمية األكاديمية ، 

اء ، مهارات االتصال الفعال ، ، الحوار مع األبن ISIطريقك لتصبح رائد أعمال ناجح ، آليات الشر الدولي في مجاالت 
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  هندسة العقل ، تأهيل الفتيات للزواج (.

إحصائية  150وأضافت أن املركز وبالتعاون مع أحد الصحف املحلية يقدم نشرة أسبوعية إلحصائية بيانية بلغت 

جوانب تعطي القارئ معلومة سريعة موثقة مسنودة بنتائج البحث األكاديمي املحكم تلقي الضوء على بعض ال

  الغائبة عن الوعي العام بالقضايا االجتماعية وقضايا املرأة تحديدا.

وعرجت الخمش ي في حديثها إلى أهم التوصيات التي طرحتها ورشة العمل مؤخًرا في الجامعة بعنوان ) قضايا املرأة 

راها االجتماعية في األسرة العاملة في املجتمع السعودي ( موضحة أنها ناقشت التحديات التي تواجهها املرأة في أدو 

ومحيط العمل، بحضور أعضاء بارزين وكتاب ومثقفين في اململكة، ومن أهمها : وضع لجان تفصل بالحكم في 

 للوقوع بتحيز األحكام القضائية ، وأهمية تثقيف املرأة من الجانب الحقوقي مع 
ً
املحاكم تضم نساء ورجال تجنبا

ائها في القضاء ، وتأهيل وتدريب املرأة للعمل في البيئة املختلطة، إجراء الحرص على تسهيل إجراءاتها نحو أبن

  دراسات حول املشكالت التي تواجه املرأة العاملة ، االلتزام بإيكال مهام كل موظف بما يعزز تخصصه ومؤهالته.

عقد دورات وأضافت أن الورشة بحث موضوعات: إعادة دراسة اللوائح ووضع لوائح تفصيلية بنظام العمل، و 

تأهيلية للمرأة العاملة مختصة بكيفية التعامل مع األنظمة الجديدة ، الدقة في اختيار املرشحات القياديات ، 

اإلسراع باتخاذ القرار في الحاالت الطارئة مع أهمية اإلعالن بشأن القرار املتخذ ، توفير حضانات لألطفال بعدد 

وج بمتغيرات العصر ومساعدته على تفهم مهام املرأة العاملة ، رفع وعي مالئم لالحتياج النسوي ، ضرورة تثقيف الز 

الرجل بواجباته وتحمله مسؤولية أسرته ، بث الوعي الحقوقي واإلعالمي للمرأة العاملة ، تسهيل الخدمات املساندة 

 )املواصالت بأجور رمزية ، ضيافة األطفال ، الرعاية الصحية( .
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 ورشة عمل لألفالم الوثائقية يف جامعة األمرية نورة

نفذت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بنادي الفيزياء في كلية العلوم بالجامعة ورشة عمل )األفالم 

 هـ.1436/1437ائقية(، ضمن أنشطة نادي الفيزياء املفعلة في الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي الوث

وشاركت في الورشة مجموعة من طالبات قسم الفيزياء وطالبات األقسام األخرى، وتعرفن على أساسيات الفيلم 

  الوثائقي ومعرفة كيفية البدء بتصوير مثل هذا النوع من األفالم.

رئيسة قسم الفيزياء الدكتورة فاطمة فراج الحربي فتح املجال لجميع طالبات القسم لالنضمام إلى النادي وأكدت 

 االنتباه إلى إتاحة 
ً
العلمي الذي يهدف إلى تنمية مهاراتهن العلمية والعملية وتنمية روح البحث واالبتكار لديهن، الفتة

 إلى توفر فرص قسم الفيزياء للطالبات بعد التخرج االلتحاق باألع
ً
مال في املجالين الصناعي أو التعليمي، مشيرة

عديدة للطالبات املتميزات في مواصلة دراستهن العليا عن طريق االبتعاث الداخلي أو الخارجي، إلى جانب تشجيع 

يجرونها  القسم الطالبات على تنمية مهارتهن العلمية والبحثية وتطوير قدراتهن على االبتكار من خالل البحوث التي

  بالقسم.

 ملعايير الجودة لتلبية 
ً
وتتبنى رؤية القسم التميز في إعداد الكفاءات الوطنية املتخصصة في مجال علم الفيزياء وفقا

احتياجات سوق العمل باململكة، في حين يتحمل القسم في رسالته مسؤولية تأهيل الكوادر النسائية املتخصصة 

 في مجال علم الفي
ً
 ومهنيا

ً
زياء من خالل تقديم برامج تعليمية متميزة تتفق مع معايير الجودة وتحقق متطلبات علميا

  سوق العمل،.

ويتطلع القسم إلى تحقيق هدف تزويد الطالبات باملعارف واملهارات األساسية في مجال علم الفيزياء بفروعه 

جال، مع اإلسهام في إثراء املعرفة وتأهيل املختلفة، بما يمكنهن من إكمال دراستهن واالطالع على كل جديد في هذا امل

الكفاءات العلمية واملهنية املتخصصة ملسايرة التقدم السريع للعلوم والتقنية وللمساهمة في معالجة قضايا 

املجتمع إلى جانب توفير بيئة بحثية متميزة إلجراء البحوث العلمية والتطبيقية التي تخدم املجتمع والبيئة، إضافة 

  ل مع املجتمع وتلبية احتياجاته بما يحقق خطط الدولة التنموية.إلى التواص

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1482878
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صاد يتوجه حاليا إىل التحول جملتمع اقت نورة: الوطنمديرة جامعة األمرية 
 مبني على املعرفة

التقت معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل طالبات الجامعة على مدى الشهر 

املاض ي، بهدف فتح سبل التواصل واالتصال املباشر لالستماع ملا لديهن من آراء وتطلعات ومالحظات وشكاوى، 

الجامعة في كافة كلياتها وحثتهن بصنع مستقبلهن بجدية  حيث عقدت معاليها لقاءات مفتوحة مع طالبات

  واكتشاف ما من شأنه صقل خبراتهن وقدراتهن .

وأكدت معاليها أثناء اللقاءات توجه الوطن حاليا إلى التحول ملجتمع اقتصاد مبني على املعرفة ، الفتة إلى الخطوة 

لتعليمية في جميع الجوانب، مشيرة إلى وجود خطط إلطالق األولى لهذا التحول عبر تأهيل املعلمين وتجويد العملية ا

برامج ماجستير ودبلوم تربوي متميزة بالشراكة مع جامعات عاملية مرموقة لنقل الخبرة لتأهيل الطالبة ، فيما حثت 

رئيسات األقسام التعليمية على وضع خطط للتواصل مع الطالبات و التعرف على احتياجاتهن ومشاكلهن وتطوير 

اراتهن بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ، في حين تلمس احتياجات الطالبات والتعرف عن قرب على املشاكل مه

  والصعوبات التي تواجههن حيث دار الحوار بصورة فاعلة وحقق النتائج املرجوة.

ون الطالبات وأفادت معاليها بوجود برنامج إعداد داعية في سكن الطالبات ، ووجود جهة مختصة في عمادة شؤ 

  لتطبيق أنظمة وضوابط الزي بالجامعة ومراقبة الطالبات.

باملقابل، ثمنت الطالبات من جهتهن حرص مديرة الجامعة على لقائهن، كما تقدمت عميدات الكليات وعضوات 

 هيئة التدريس بالشكر الجزيل ملعاليها لتخصيص جزء من وقتها الثمين في لقاء بناتها طالبات الجامعة.
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اختتام جلسات مؤمتر األنظمة الصحية اجلامعية الذي نظمته جامعة امللك 
 خالد

ه جامعة اختتمت اليوم في مدينة أبها، جلسات مؤتمر األنظمة الصحية الجامعية "املفهوم والرسالة"، الذي نظمت

  من الشهر الجاري. 22 - 21امللك خالد خالل الفترة من 

 IHFوتناولت الجلسة األولى في أخر أيام املؤتمر، التي ترأسها الرئيس التنفيذي لالتحاد العالمي للمستشفيات 

  الدكتور إيريك كينت رودينبيك، موضوع العمل التكاملي لبناء منظومة املستشفيات الجامعية.

قة األولى وكيل جامعة امللك سعود للشؤون الصحية الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل معمر تحدث وقدم الور 

خاللها عن أهمية العمل الجماعي والتكاملي الذي أثبت فعاليته في تقديم الرعاية الصحية املثلى للمريض، إلى جانب 

 بأهمية العمل الت
ً
كاملي بين منسوبي القطاعات الصحية، الذي تقليل األعباء املالية على املنظمة الصحية، منوها

  يعزز مهارات وخبرات العاملين، لتقديم خدمات عالجية نموذجية للمريض.

من جانبه تحدث استشاري الغدد الصماء والسكري، الدكتور عبدالرحمن النعيم، عن الرعاية الصحية في 

 النظام الحالي للرع
ً
اية الصحية في اململكة بالتقليدي ذو تكلفة عالية، اململكة، واالحتياج األمثل للتغيير، واصفا

 على ضرورة التحول إلى نظام صحي وقائي ومبادر للتحديات التي 
ً
والذي يعتمد على التشخيصوعالج املرض ى، مؤكدا

يواجهها املواطن السعودي مثل السمنة، وأمراض السكري، واألمراض املزمنة األخرى، وكذلك الحاجة إلى التحول 

حي وقائي ومبادر بهدف خفض العبء املالي على النظام الصحيوتعزيز الصحة العامة لكافة شرائح لنظام ص

  املجتمع.

وفي موضوع تكاليف املستشفى الجامعي والتحديات وإستراتيجية النجاح تحدث املدير التنفيذي ملستشفى امللك 

أبوعباءه عن قصة نجاح إنشاء املستشفى،  عبدهللا الجامعي بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن الدكتور أحمد

وأبرز التحديات التي تواجه إنشاء املستشفيات الجامعية ومنها بناء استراتيجيات املنظمة، والهيكل التنظيمي، 

واملوارد البشرية، وتقنية املعلومات، وسياسات وإجراءات العمل، وتعاقدات بناءاملنظومة واألجهزة الطبية 

  ملستفيدين سواء كانوا إدارة عليا، أومرض ى، أو منسوبين املنظمة الصحية.والتشغيل وتوقعات ا

وفي الجلسة الثانية، تحدث رئيس قسم أبحاث النانو بجامعة مكماستر الكندية البروفيسور جمال الدين عن 

لتكلفة التصوير والتشخيص الطبي ذو التكلفة األقل للرعاية الصحية، وأهمية تطوير األجهزة التشخيصية ذات ا

http://spa.gov.sa/1484213
http://spa.gov.sa/1484213
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املنخفضة، والتي لها فعالية عالية وجودة مطابقة ملا هو مستخدم حالًيا في القطاع الصحي، وجعلها متاحة ألفراد 

املجتمع لتكون وسيلة مساعدة للمرض ى في تشخيص أمراضهم منذ البداية، وتساعد على سرعة تلقي الخدمة 

 الى توفير تطبيقات وأجهزة تشخيص
ً
ية محمولة ومتوفرة على نطاق واسع ألفراد املجتمع الطبية الالزمة، داعيا

تساعد املرض ى واألطباء على التدخل السريع قبل حصول أي مضاعفات أو مشاكل صحية كما هو حاصل اآلن في 

  النظام الطبي التقليدي.

لومات في من جهته تناول رئيس جمعية الصحة االلكترونية بباكستان الدكتور زكيالدين احمد مستقبل تقنية املع

األنظمة الصحية الجامعية، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي، واملتمثلة في إرتفاع نسبة االمراض املزمنة 

  في املجتمع، كما تطرق للتطور الهائل في تقنية املعلومات وكيفية االستفادة منها في تغيير أسلوب حياة الفرد.

ت االلكترونية التي تساعد بشكل كبير في التحول من األسلوب التقليدي وطالب زكي بضرورة توفير وتطور التطبيقا

إلى مشاركة املرض ى في متابعة سجالتهم الطبية عن طريق البوابات االلكترونية للمستشفيات، كما طالب بضرورة 

  املريض بشكل مباشر مع فريقه الطبي.  توفير وسيلة فعالة ذات كفاءة ليتواصل

" الكندية دور املستشفيات الجامعية Calgaryفيسور ريتشارد سكوت من جامعة كالغاري "واستعرض تناول البرو

 إلى أهمية التعليم االلكتروني والفرص والتحديات التي تواجه هذا 
ً
اإللكترونية في التعليم الطبي االلكتروني، مشيرا

  ى على تقنية املعلومات.األسلوب التعليمي، والذي يسعى إلى تطوير الخدمات العالجية املقدمة للمرض 
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يةجامعة األمرية نورة تنظم امللتقى السنوي األول ألعضاء اهليئة اإلدار  
إدارة متميزة"، الذي نظمته  اختتمت أمس فعاليات امللتقى السنوي األول ألعضاء الهيئة اإلدارية "نحو 

بمشاركة وزارة الخدمة املدنية ، وذلك في كلية اللغات والترجمة بالجامعة في  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

  الرياض .

وأوضحت عميدة كلية اللغات والترجمة الدكتورة حصة الغدير، أن جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تزخر 

املتميزة التي ساهمت في رفع العملية األكاديمية في كليات الجامعة ، ولم تألو في دعم أعضاء الهيئة بالكوادر اإلدارية 

  اإلدارية نظًرا للدور الفعال لهذه الفئة من منسوباتها لالرتقاء بمستوى األداء وتجويد مخرجاته.

لتقيات السنوية التي تعتزم الكلية إقامتها وبينت أن امللتقى السنوي ألعضاء الهيئة اإلدارية هو باكورة لسلسلة من امل

بمحاور مختلفة في ظل االحتياجات الفعلية ملنسوباتها تحديًدا ومنسوبات الجامعة من الكوادر اإلدارية بشكل عام 

وذلك بهدف تسليط الضوء على أهم الجوانب اإلدارية التي تسعى من خاللها الكلية لتأصيل ثقافة تنظيمية 

  طموحة.

ا أشادت عميدة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين الدكتورة سارة العديلي بجهود الهيئة اإلدارية في من جانبه

كلية اللغات والترجمة وزميالتهن في الكليات األخرى، مؤكدة أن امللتقى يعد أول ملتقى على مستوى الكليات ، منوهة 

  برعاية معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل.

ا أشارت مديرة عام مكتب الخدمة النسوي بوزارة الخدمة املدنية نوال القحطاني إلى حرص جامعة األميرة بدوره

 إليمانها تأتي املدنية الخدمة مشاركة أن إلى النظر الفتةنورة بنت عبدالرحمن على النهوض بموظفاتها وتثقيفهن، 

 مدنية خدمة لتقديم السعي في املتمثلة يتهاورؤ  اختصاصاتها ضوء في حرصت فقد املجتمعية الشراكة بأهمية

  .اإلدارية املنظومة في التكامل لتحقيق الحكومية املؤسسات مختلف مع الفاعلة املساهمة على متميزة

حطاني أن جامعة األميرة نورة تمثل أحد أبرز املؤسسات التعليمية التي تسعى لدفع عجلة التنمية في الق وأبانت

 بأهمية الشراكة املجتمعية في مختلف املجاالت، ومنه
ً
ا مساهماتها املستمرة بعقد وتنظيم اللقاءات واملؤتمرات إدراكا

  تحقيق التطور والتنمية اإلدارية الشاملة.

  بعدها تم تكريم املشاركين في امللتقى، ثم انطلقت ورش عمل اليوم األول حول "حقوق وواجبات املوظفة" .

  ريجة في ميدان العمل من قسم الترجمة/ اللغة الفرنسية بالكلية.عقب ذلك استمع الحضور لتجربة خ

http://spa.gov.sa/1484269
http://spa.gov.sa/1484269
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وفي ورشة العمل الثانية قدمت األستاذ املشارك بكلية التربية قسم اإلدارة والتخطيط التربوي في جامعة األميرة نورة 

ائزة التميز في الدكتورة نورة البليهد محور "جائزة التميز" أوضحت فيه أسس وضوابط وأركان وواجبات وإدارة ج

جامعة األميرة نورة ، مبينة أهمية التميز كحاجة فطرية وشرعية في اإلنسان، وأثر ذلك في املنافسة واإلنتاجية 

  والرقي واإلبداع وانعكاس ذلك على الشخصية.

وفي اليوم الثاني للملتقى استمع الحضور لتجربة نجاح خريجة في ميدان العمل من قسم الترجمة في اللغة 

النجليزية بالكلية، ثم بدأ املحور الثالث بعنوان "أخالقيات العمل" بينت فيه الفرق بين مفهوم "أخالقيات العمل" ا

  و"أخالقيات املهنة" .

بعد ذلك استمع الحضور لفقرة "موظفة أبهرتني" ثم قدمت األستاذ املساعد بكلية التربية قسم علم نفس اكلينيكي 

"العادات العشر للنجاح في العمل" أوضحت فيها أن عادات النجاح العشر تتمثل في الدكتورة عائشة حجازي محور 

   السعي للتميز، تحديد األهداف، ترتيب األولويات، التخطيط، التركيز، إدارة الوقت.
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 جامعة األمرية نورة تنظم أول ملتقى تطوعي األحد القادم

تنظم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، يوم األحد القادم ملتقى نورة العطاء التطوعي األول برعاية حرم أمير 

ت منطقة الرياض األميرة نورة بنت محمد بن سعود، بحضور معالي مديرة جامعة األميرة نورة الدكتورة هدى بن

  محمد العميل ، وذلك في مركز املؤتمرات باملدينة الجامعية .

ويعد امللتقى أحد مشاريع حاضنة نورة العطاء التطوعية في عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر، حيث تتبنى 

ورشة عمل  12رؤية تتمثل في أن تكون منارة لعمل املرأة التطوعي املستدام ، وستنفذ خالل امللتقى جلسات علمية و

مبادرة تطوعية، إلى جانب معرض مصاحب للجمعيات التطوعية ، حيث سيقام املعرض في الفترة من  60، وتوفير 

، فيما سيكون التسجيل غير موقع امللتقى: ويأتي امللتقى  2016ابريل  14إلى  10، املوافق من 1437رجب  7إلى  3

يخدم أفراد مجتمعنا الغالي، ولترسيخ قيم العمل التطوعي لتجسيد إيمان الجامعة بأهمية العمل التطوعي الذي 

الوطني في مختلف جوانبه، من خالل إبراز التجارب األصلية املبتكرة والرائدة في العمل التطوعي ذو الصبغة 

املستدامة لترسيخ قيم االنتماء والوالء وتحقيق التنمية الوطنية للمجتمع السعودي كمطلب ديني وواجب ورسالة 

  ية، وستتضمن أهداف امللتقى تشجيعوطن

صناعة اإلبداع في العمل التطوعي الوطني املستدام، مع تسليط الضوء على العمل التطوعي الوطني املستدام من 

خالل عرض التجارب األصيلة واملبتكرة في هذا املجال، وعرض التحديات التي تواجه العمل التطوعي الوطني 

استشراف اآلفاق املستقبلية للعمل التطوعي ودوره كعامل تنمية مستدامة للوطن، املستدام وكيفية مواجهتها، و 

  واستنباط مبادرات تطوعية وطنية مبتكرة ذات صبغة مستدامة.

ويعد امللتقى تجربة فعليه للجهود التطوعية حيث أن القائمين عليه من الجامعة هم متطوعات، كما سيتم توفير 

طوعية واالنضمام لورش العمل املجانية املختلفة في مجاالت التطوع، وكذلك التأهيل فرص املشاركة في األعمال الت

 مع إقامة ملتقى للتوظيف وإيجاد فرص عمل عن طريق توفير التوظيف في كبرى الشركات 
ً
لسوق العمل تزامنا

  الوطنية املشاركة معنا بامللتقى األول.

 

 

http://spa.gov.sa/1485073


 

 
33 

 
 م 2016 أبريل 5-هـ 1437 الثانيجمادى  27 الثالثاء

جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى )اختيار التخصص( لطالبات السنة 
 التحضريية

نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم، ملتقى الختيار التخصص لطالبات السنة التحضيرية نظمته 

  حدة األنشطة الطالبية بعنوان )أنا أختار( .عمادة السنة التحضيرية في الجامعة، ممثلة بو 

واستضافت خالل امللتقى كل من عمادة القبول والتسجيل ، وممثالت كليات الجامعة للتعريف بالكليات ، حيث تم 

اإلجابة عن استفسارات الطالبات حول التخصصات ومناهجها ، وشروط القبول بها ، والفرص الوظيفية 

  املستقبلية املتاحة .

ياتهن لإلسهام في اإلجابة على االستفسارات، وعرض وص
 
لن كل

 
حن ليمث

 
احب امللتقى معرض للطالبات الالتي ُرش

  إنجازات الكليات .

ا من قيم السنة التحضيرية 
ً
 مع فتح بوابة التخصص لطالبات السنة التحضيرية، وانطالق

ً
ويأتي امللتقى تزامنا

طالبات بالتخصصات املوجودة في الجامعة، ومساعدتهن في اختيار بتقديم املبادرات، التي تسهم في تعريف ال

 مع أهداف العمادة وأبرزها بناء 
ً
تخصصاتهن، وتحديد مسار مستقبلهن العلمي  والعملي ، كما يأتي امللتقى متوافقا

ات شخصية الطالبة املعرفية واملهارية والقيمية لتتمكن من مواكبة متطلبات الجامعة عن طريق تفعيل شراك

  إستراتيجية وتوظيف أمثل ألحدث التقنيات .

من جهة أخرى أعلنت الجامعة فتح باب إدخال الرغبات للتسجيل في التخصصات للطالبات املتوقع اجتيازهن 

للسنة التحضيرية )املسار العام( ، وطالبات السنة التأسيسية )املسار الصحي( في الفصل الدراس ي الثاني من العام 

هـ، حيث  1437\07\14هـ وحتى الخميس املوافق  1437\06\18هـ، ابتداء من األحد املوافق  1437-1436الجامعي 

أكدت عمادة القبول والتسجيل أنه سيتم تحديد التخصص والكلية بعد نهاية السنة التحضيرية والسنة 

يب الرغبات بشكل التأسيسية حسب اآللية املعلنة في موقع الجامعة على اإلنترنت ، حيث يتم التقديم وترت

 pys@pnu.edu.saإلكتروني ودون الحاجة ملراجعة العمادة ، فيما حددت العمادة البريد الجامعي الخاص بالطالبة 

  ساعة لالستفسار والتواصل مع قسم التخصيص . 12، حيث سيتم الرد خالل 

 

http://spa.gov.sa/1485468
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 متطوعة جبامعة األمرية نورة األحد القادم 135حرم أمري الرياض خترج 
أكدت عميدة عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة آمال الهبدان 

يع أفراد املجتمع ذو الصبغة املستدامة لترسيخ قيم االنتماء والوالء على أهمية العمل التطوعي الذي يخدم جم

واإلبداع وتحقيق التنمية الوطنية ومبدأ التكامل والتكاتف كمطلب ديني وواجب وطني، مبينة أن الجامعة انطالقا 

دا على رؤيتها لتكون من مسؤوليتها تجاه املجتمع بادرت بإنشاء حاضنة ) نورة العطاء التطوعية ( العام املاض ي اعتما

منارة لعمل املرأة السعودية وبيت خبرة لنشر ثقافة العمل التطوعي الوطني ونقلة من االجتهادات التقليدية الفردية 

ثبات ونماء ( الذي  -إلى العمل املقنن باحترافية ومهنية عالية تتجلى من خالل ملتقى ) نورة العطاء التطوعي األول 

الرياض سمو األميرة نورة بنت محمد بن سعود يوم األحد القادم، ويستمر ملدة خمسة  سترعاه حرم أمير منطقة

  أيام، وذلك في مركز املؤتمرات باملدينة الجامعية.

جاء ذلك خالل املؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة اإلعالم بالجامعة اليوم في مقرها، حيث أوضحت الدكتورة 

إلى تشجيع صناعة اإلبداع في العمل التطوعي املستدام وتسليط الضوء على  الهبدان في حديثها أن امللتقى يهدف

تجارب في هذا املجال وعرض التحديات التي تواجه العمل التطوعي وكيفية مواجهتها واستنباط مبادرات تطوعية 

يرة إلى أنه وطنية مبتكرة واستشراف اآلفاق املستقبلية للعمل التطوعي ودوره كعامل تنمية مستدامة للوطن، مش

طالبة ممن حصلن على رخصة مزاولة العمل التطوعي لحاضنة  135سيتم خالل امللتقى تخريج أول دفعة وعددهن 

ساعة، وفي نهاية العام  100" نورة العطاء التطوعية " من خالل التحاقهن بدورات تدريبية متنوعة ومكثفة بلغت 

  طالبة بإذن هللا. 400الدراس ي الحالي سيتم تخريج 

مبادرات تطوعية على مستوى الجامعة بالتصويت املباشر من قبل  5وأفادت أنه سيتم خالل امللتقى تكريم أفضل 

مبادرة ستعرض أمامهن ضمن جائزة "حاضنة نورة التطوعية " علما أنه تم  18الحضور ولجنة التحكيم من بين 

ى دعم لوجستي من العمادة ملشروعها ودرع مبادرة، وستحصل الفائزات عل 60مبادرة مميزة من بين  18اختيار 

ورش عمل، منها ورقة عمل  4جلسة علمية و 12تكريمي وهدية عينية، مبينة أن امللتقى سيشهد خالل أيامه 

لصاحبة السمو امللكي األميرة هيفاء الفيصل حول تجربتها لـ " القرية البيضاء " في ريادة العمل التطوعي الوطني، 

فتيات متطوعات من ذوي  3ولت عنايتها واهتمامها بالفئات الخاصة حيث ستشارك في امللتقى مؤكدة أن الجامعة أ

متالزمة داون وهن موظفات معتمدات في الجامعة وتم تدريبهن بالتعاون مع جمعية "صوت" بدورات مكثفة 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1486034
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1486034
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رة عن شجرة لونها أخضر للمشاركة في فعاليات متنوعة بالجامعة، الفتة إلى أن شعار امللتقى في دورته األولى عبا

تعني العطاء وأحد أغصانها كلمة نورة باللون البنفسجي يرمز إلى الديمومة للعمل التطوعي لبناء مجتمع واعي 

  ومتكامل .
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 جامعة األمرية نورة تنظم غدا يوما  ترفيهيا  لذوي االحتياجات اخلاصة
تستضيف جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر، غدا فعالية " 

ها جمعية صوت )متالزمة داون( للسنة العب حتى تتعب " في النادي الرياض ي الترفيهي في الجامعة والتي تنظم

التاسعة على التوالي لتحقيق الجمعية مسيرتها التعليمية والتأهيلية والتدريبية لذوي متالزمة داون، ويشارك في 

  الفعالية عدد من املتطوعات من حاضنة ) نورة العطاء التطوعية ( وعدد من الداعمين .

تي تتعلق بتجهيز مرافق املجمع الرياض ي وفحص إجراءات السالمة وقامت الجامعة بتوفير جميع التسهيالت ال

الستقبال املشاركين في الفعالية ، وجهزت املداخل بالوسائل املالئمة لذوي االحتياجات الخاصة من منطلق 

املسؤولية املجتمعية لدمج األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة مع غيرهم من األطفال، وقضاء يوم ترفيهي ممتع 

يشمل العديد من الفعاليات، واأللعاب ، واملسابقات ، واملسرح ، واألركان الترفيهية والوجبات الغذائية ، وتسعى 

هذه الفعالية إلى تعزيز عالقة ذوي االحتياجات الخاصة مع املجتمع ، وسيخصص ريع الفعالية لصالح برامج 

  جمعية صوت متالزمة داون .

ون الدعوات للعديد من املراكز والجمعيات الخيرية واملهتمة بذوي االحتياجات ووجهت جمعية "صوت" ملتالزمة دا

د، وجمعية النهضة  الخاصة ومنهم جمعية األطفال املعوقين، ومعهد الصم واملكفوفين، واملركز الوطني للتوح 

 لشئون االجتماعية.النسائية الخيرية، وجمعية سند، وجمعية دسكا، وجمعية إنسان، ودور األيتام التابعة لوزارة ا
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 اتفاقية بني جامعة األمرية نورة ومجعية مودة للحد من الطالق

األسرية "ترابط" اتفاقية تعاون مع جمعية  عقدت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمركز االستشارات

مودة الخيرية للحد من الطالق، تضمنت تقديم االستشارات القانونية واالجتماعية والنفسية للمستفيدين من 

الطرفين كذلك التعاون في تبادل املعلومات، وتقديم ورش العمل، والدورات، والبرامج الهادفة للتوعية املجتمعية، 

  ون البحثي في ما يرتبط باألبحاث الخاصة باملرأة والطالق بشكل خاص .وبحث سبل التعا

 مع أبرز غايات الجامعة االستراتيجية وهي خدمة القضايا املتعلقة باملرأة واألسرة وادراج 
ً
وأتي هذا التعاون متوافقا

في الجامعة، وكذلك  خدمة املجتمع في برامج الجامعة من خالل تنسيق إطار عمل وتنفيذه ألنشطة خدمة املجتمع

  التوعية بأهمية صحة املرأة واألسرة، والتربية الصحية، وريادة األعمال، وثقافة العمل التطوعي.

من جانبها أكدت املشرفة العامة على مركز "ترابط" في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هناء علي 

 في م
ً
جال االستشارات األسرية وبرامج التنمية والتوعية املجتمعية ، الصقير حرص الجامعة أن يكون املركز رائدا

 في التنمية املجتمعية من خالل تنمية أفراد األسرة في إطار تعزيز عالقة الجامعة باملجتمع وذلك من 
ً
ومساهما

عية مع تقديم االستشارات والخدمات في املجاالت االجتماعية واألسرية والنفسية، وبناء الشراكات املجتم \خالل

مؤسسات العمل الخيري واملدني كجمعية مودة على جهودهم في خدمة املجتمع، منوهة بالرعاية واالهتمام التي 

 يجدها املركز من معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل .
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شارك يف معرض التعليم العايل مبسقط
ُ
 جامعة األمرية نورة ت

( في GHEDEXتشارك جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في املعرض السابع عشر للتعليم العالي الذي تنظمه )

م، ويقام سنويا في مركز 2016/ ابريل 21 -19/ رجب املوافق  14 - 12مسقط بسلطنة عمان، وذلك في الفترة من 

  .ُعمان الدولي للمعارض تحت رعاية وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان

عاًما(،  16وحققت الدورة األخيرة ملعرض )جيدكس( الرقم القياس ي لعدد املشاركين في املعرض على مدى )

( دولة  23ت املتميزة وكذلك أكثر من ) ( من الجامعات والكليا200( زائر وأكثر من ) 25.000باستقطاب أكثر من )

مشاركة، وستتمثل مشاركة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في املعرض من خالل مساحة خاصة سُتمكن 

الوفد من تقديم عرض واف عن الجامعة وخدماتها وبرامجها األكاديمية ورسالتها املتمثلة في كونها جامعة شاملة 

سهم في بناء االقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية، للمرأة متميزة بريادتها ال
ُ
تعليمية وأبحاثها العلمية التي ت

 من رؤية ورسالة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وغاياتها املتمثلة في حرصها على 
ً
وتأتي هذه املشاركة انطالقا

 ،
ً
 ودوليا

ً
 منها على تعزيز طرق التواصل مع ممثلي املشاركة الدولية واإلقليمية وتعزيز حضور الجامعة محليا

ً
وحرصا

الجامعات ذات الخبرات العريقة واالطالع على تجاربهم، ولفتح قنوات تواصل إيجابية مع مؤسسات التعليم العالي في 

.
ً
 العالم أجمع، باإلضافة إلى بحث إمكانية عقد شراكات مع جامعات متميزة عامليا
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 حاضنات األعمال تكفي الرواد أعباء مرحلة االنطالق

دور حاضنات األعمال في دعم كشفت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن عن نتائج دراسة وصفية مطبقة على 

رواد األعمال واملشروعات الصغيرة في الرياض أن الحاضنات تقدم دعما فنيا واداريا وماليا لرواد االعمال لتتجاوز 

 مشاريعهم أعباء مرحلة االنطالق. 

الرحمن د. وأكدت الدراسة التي قدمتها األستاذ املساعد في قسم تنظيم املجتمع في جامعة األميرة نورة بنت عبد

الجوهرة الهزاني مساهمة الحاضنة في القضاء على املشكالت التي قد تواجه املشروعات أثناء تنفيذها وأن 

الصعوبات التي تواجه الحاضنات الحصول على ممولين وغياب ثقافة الفكر الريادي بين الشباب في املجتمع 

ضنة على الدعم من املجتمع املحلي وتم والروتين وتعقد إجراءات الحصول على تراخيص وعدم حصول الحا

 الخروج بتوصيات ملواجهة تلك الصعوبات. 

من جانبها قالت د.الهزاني: تعد ريادة االعمال من أهم عناصر التنمية في االقتصاديات الحديثة وتقدم حاضنات 

ولقد تبنت املؤسسات األعمال بأنواعها املختلفة العديد من األدوار لدعم رواد األعمال واملشروعات الصغيرة 

الحكومية والخاصة الحاضنات بوصفها أداة لتقليص احتمالية الفشل فضال عن كونها أداة لتسريع عمليات 

 االبتكار في األعمال وذلك باحتضانها للطاقات البشرية القادرة على العمل واإلبداع. 

االعمال واملشروعات الصغيرة وتحديد وأضافت: وتسعى هذه الدراسة لتحديد دور حاضنات األعمال في دعم رواد 

الصعوبات التي تواجه تلك الحاضنات وتحول دون تحقيق الدعم املطلوب للخروج برؤيا لكيفية مواجهة تلك 

 الصعوبات ولتحقيق هدف الدراسة قمت بتصميم استبانة لرواد االعمال ودليل مقابلة ملدراء الحاضنات بالرياض.

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1486908
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1486908
http://www.alriyadh.com/1138106
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 م 2016 مارس 19-هـ 1437 الثانيجمادى 10 السبت

 جامعة األمرية نورة تقيس مستوى طالبات التمريض ميدانيا  

 مع مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي إلقامة اختبار 
ً
عقدت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تعاونا

ملهارات التمريضية لطالبات كلية التمريض املتوقع تخرجهن. ويهدف هذا تجريبي لكفاءة وقياس ماسبق من ا

التعاون إلى تعزيز الشراكة بين مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي وكلية التمريض بالجامعة في جميع 

الثامن، وذلك املجاالت التعليمية واملهنية، باإلضافة لقياس مستوى مهارات طالبات كلية التمريض في املستوى 

لتقييم احتياجاتهن التدريبية، وتخلل البرنامج جولة تعريفية للطالبات ملرافق املستشفى واألقسام واملعامل 

 واألجهزة. 

وأشادت املشرفة األكاديمية حنان الشهري بهذه الشراكة التعاونية بين قسم التمريض في مستشفى امللك عبدهللا 

قدير لعميدة كلية التمريض د. هناء السبيل على ماتبذله من جهود وتسهيالت وكلية التمريض، مقدمة الشكر والت

من أجل معرفة املهارات املكتسبة للطالبات، وتوثيق املهارات واملمارسة املبنية على البراهين في تطوير التعليم 

، مثمنة في الوقت ذاته االهتمام الكبير بطالبات التمري
ً
 ض من لدن مديرة الجامعة.والعمل املنهي للتمريض مستقبال

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1138614
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 م 2016 مارس 19-هـ 1437 الثانيجمادى 10 السبت

  جامعة األمرية نورة تعلن متديد القبول للدراسات العليا

لدراسات العليا عن تمديد فترة أعلنت جامعة األميرة نورة ممثلة بمعهد التنمية والخدمات االستشارية وعمادة ا    

 م. 2016أبريل  2القبول لبرنامج الدراسات العليا ماجستير العلوم في إدارة األعمال حتى يوم السبت 

وكانت الجامعة قد أعلنت عن فتح باب القبول لبرنامج ماجستير العلوم في إدارة األعمال، بالتعاون جامعة مدينة 

وريادة األعمال، واملالية. وأوضحت الجامعة في إعالنها أن املتقدمة تحصل على  دبلن بإيرلندا، في تخصص التسويق،

شهادة معتمدة من جامعة دبلن باإلضافة إلى شهادة من جامعة األميرة نورة، كما أوضحت أن البرنامج يتضمن دفع 

 مع بداية كل عام، وأن زمن البرنامج مسائي من 
ً
 ًء.مسا 8-4رسوم دراسية يتم تسديدها سنويا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alriyadh.com/1138822
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 م 2016 مارس 20-هـ 1437 الثانيجمادى 11 األحد

  متديد القبول للدراسات العليا جبامعة نورة
أعلنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمعهد التنمية والخدمات االستشارية وعمادة الدراسات     

أبريل  2عن تمديد فترة القبول لبرنامج الدراسات العليا ماجستير العلوم في إدارة األعمال حتى يوم السبت العليا 

م، وكانت الجامعة قد أعلنت عن فتح باب القبول لبرنامج ماجستير العلوم في إدارة األعمال، بالتعاون جامعة 2016

واملالية، وأوضحت الجامعة في إعالنها أن املتقدمة  مدينة دبلن بإيرلندا، في تخصص التسويق، وريادة األعمال،

تحصل على شهادة معتمدة من جامعة دبلن باإلضافة إلى شهادة من جامعة األميرة نورة، كما أوضحت أن البرنامج 

 مع بداية كل عام، وأن زمن البرنامج مسائي من 
ً
 مساًء. 8-4يتضمن دفع رسوم دراسية يتم تسديدها سنويا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1138975
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 م 2016 مارس 21-هـ 1437 الثانيجمادى 12 ثنيناإل

 مستوى تعليم األب يؤثر يف بناء شخصية الطالبة القيادية
كشفت دراسة ميدانية أجرتها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أن مستوى تعليم اآلباء يؤثر في تنمية      

 يادية لدى الطالبات. الشخصية الق

وقالت مقدمة الدراسة د. هند الشهراني األستاذ املساعد في قسم تخطيط املجتمع في الجامعة إن مستوى تعليم 

األب من العوامل املؤثرة على دور األسرة في تنمية الشخصية القيادية لفتياتها الطالبات الجامعيات، وبصفة خاصة 

هارة القدرة على التعامل وحل املشكالت لدى أبنائها، ومهارة القدرة على االستخدام في املهارات القيادية التالية: م

 األمثل لإلمكانيات. 

وذكرت الدراسة أن مستوى تعليم األم ليس له تأثير معنوي على دور األسرة في تنمية الشخصية القيادية ألبنائها. 

نة من طالبات السنة التحضيرية بالجامعات الحكومية وأكدت د. الشهراني أن هذه الدراسة امليدانية طبقت على عي

 باململكة. 

وأضافت أن الدراسة سعت إلى تحديد دور األسرة في تنمية الشخصية القيادية لدى الطالبات، من خالل تنمية 

مثل مهارة تحمل املسؤولية ومهارة إقناع اآلخرين ومهارة القدرة على التعامل وحل املشكالت ومهارة االستخدام األ 

لإلمكانيات ومهارة صنع واتخاذ القرار ومهارة التقويم الذاتي وتحديد مدى تأثير الخصائص التالية "املستوى 

التعليمي لألب واألم، وظيفة األب، دخل األسرة، ترتيب الطالبات بين إخوانهن في األسرة" على دور األسر في تنمية 

ات وبناء نموذج استرشادي لألسرة يمكنها من تفعيل دورها في الشخصية القيادية لفتياتها من الطالبات الجامعي

تنمية الشخصية. وأفادت أن األسرة اللبنة األولى واألساس في بناء املجتمع، ولها دور حيوي ممتد لتنمية أبنائها 

 وتنشئتهم بما يوفر لهم التقدم والنمو والتغيير على املستوى الشخص ي ومن ثم النمو املجتمعي.

 
 
 

http://www.alriyadh.com/1139206
http://www.alriyadh.com/1139206
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 م 2016 مارس 21-هـ 1437 الثانيجمادى 12 نيناإلث

عمداء خدمة اجملتمع يف اجلامعات اخلليجية يبحثون مفاهيم العمل 
 التطوعي

عضوا من دول مجلس التعاون الخليجي عددا من أوراق العمل واملقترحات، التي يتم من  32يناقش صباح اليوم 

اللها االتفاق على بعض املفاهيم واملصطلحات املشتركة في االجتماع الثاني والعشرين للجنة عمداء عمادات خ

وكليات ومراكز خدمة املجتمع في دول مجلس التعاون لدول الخليج مثل االتفاق على تحديد مفاهيم خدمة املجتمع 

  واآلخر.ق بين كل منهما بالجامعات بشقيها املسؤولية املجتمعية والعمل التطوعي والفر 

وذكرت عميدة عمادة خدمة املجتمع والتنمية املستدامة د. نجاح القرعاوي ان جامعة الدمام تستضيف اليوم 

االثنين وغدا الثالثاء، االجتماع الثاني والعشرين للجنة عمداء عمادات وكليات ومراكز خدمة املجتمع في دول 

وذلك في إطار التعاون بين   عاية مدير جامعة الدمام د. عبدهللا الربيشمجلس التعاون لدول الخليج العربية بر 

الجامعات الخليجية بدول مجلس التعاون الخليجي وستناقش إحدى أوراق العمل التي ستعرض خالل االجتماع 

ح الدور املنوط بكل منها  الفرق بين عمادات خدمة املجتمع في الجامعات، وعمادات التعليم املستمر والتي توض 

دور الجامعات في مجتمعاتها تحت مظلة التنمية املستدامة  ومناقشة عدد من املحاور في االجتماع منها ومهامها

والفرق بين املسؤولية املجتمعية والعمل التطوعي في مجال خدمة املجتمع  وأفضل التجارب الناجحة في هذا املجال

 جتمع وعمادات التعليم املستمر في الجامعات ومدى أهمية الفصل بين دور ومهام عمادات خدمة امل

مه هذا العام عمادة خدمة املجتمع والتنمية املستدامة 
 
واضافت القرعاوي انه سيتم خالل هذا االجتماع الذي تنظ

في رحاب جامعة الدمام، بالتعاون مع أمانة اللجنة التباحث حول عدد من املواضيع ذات العالقة بخدمة 

جامعات دول مجلس التعاون، وتعزيز الدور   ، ومناقشة سبل تعزيز التعاون املشترك بيناملجتمعات الخليجية

املنوط بالجامعات تجاه مجتمعاتها تحت مظلة التنمية املستدامة، واستعراض أفضل التجارب الناجحة في هذا 

السنوي لألمانة ومتابعة وسيتم خالل االفتتاح اعتماد محضر االجتماع الحادي والعشرين ومناقشة التقرير  املجال

 توصيات ومقترحات االجتماع الحادي والعشرين لألمانة وسيقدم د. عبدهللا القاض ي 

http://www.alriyadh.com/1139195
http://www.alriyadh.com/1139195
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والدكتورة نجاح القرعاوي مقترحين خالل اعمال االجتماع  وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة املجتمع

نوان " االحتياجات التدريبية املأمولة وسيقدم الدكتور مبارك بن حمدان من جامعة امللك خالد ورشة عمل بع

ه كما ستقدم د. امال الهبدان من جامعة االميرة نوره مبادرات عمادة خدمة املجتمع والتعليم 1437-1440

 املستمر الحديثة للتفاعل مع املجتمع بجامعة االميرة نورة كما سيتعرض د. احمد التركي تجربة 

يات بالجامعة في تقديم الخدمات املجتمعية واخيرا الجلسة الختامية التي عمادة خدمة املجتمع في تفعيل دور الكل

 ستتضمن اعتماد املحضر الثاني والعشرين والتوقيع عليه.
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 م 2016 مارس 22-هـ 1437 الثانيجمادى 13 الثالثاء

 ة الفساد يف اجملتمع السعودينسبة امللمني بأنظمة مكافح % 58
في املئة ملمين بأنظمة مكافحة الفساد من أفراد  58.33كشفت دراسة لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أن  

العينة، إضافة إلى اإلملام باألحكام الشرعية في مواجهة الفساد واإلملام بقواعد الضبط املنهي واملؤسس ي. وهدفت 

جها األستاذ املشارك في كلية الخدمة االجتماعية عضو مجلس إدارة بمركز األبحاث الدراسة التي قدمت نتائ

الواعدة بالجامعة د. فوزية الزبير إلى وصف وتحليل أداء الدور االجتماعي للمرأة السعودية العاملة في تعزيز النزاهة 

ي تستند عليها وجهة نظر املرأة ومكافحة الفساد في األسرة والعمل ومعرفة األبعاد االجتماعية والثقافية الت

السعودية العاملة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتعرف على معوقات أداء الدور االجتماعي للمرأة السعودية 

العاملة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في األسرة والعمل. وصياغة مؤشرات تخطيطية لتفعيل أداء الدور 

دية العاملة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتنتمي من حيث النوع إلى الدراسات االجتماعي للمرأة السعو 

الوصفية التحليلية، وقد اعتمدت الدراسة على منهج املسح االجتماعي عن طريق العينة، تضمنت فئات العينة على 

ية، وموظفات في الهيكل عينة للمرأة السعودية العاملة، املتمثلة في عضوات هيئة التدريس بالجامعات السعود

اإلداري في املؤسسات الحكومية، وعينة من مجموعة من الخبراء تمثلت في أعضاء هيئة تدريس من درجة استاذ 

واستاذ مشارك في التخصصات التالية )خدمة اجتماعية، علم االجتماع، التربية، الشريعة اإلسالمية(، ومنسوبي 

ة العربية السعودية، اعتمدت الدراسة على أداتين في جمع بيانات الدراسة؛ الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد باململك

األداة األولى: استبيان حول: الدور االجتماعي للمرأة السعودية العاملة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، واألداة 

تماعي للمرأة السعودية العاملة الثانية: دليل مقابلة مع الخبراء حول: املؤشرات التخطيطية لتفعيل أداء الدور االج

في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في األسرة والعمل. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها أن هناك 

لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأن أكثر من نصف أفراد  داخل األسرة تفاوت في ممارسة املرأة السعودية لدورها

في املئة يرون أنها في تحسن، وأن  37.6ئة( يرون أن أخالق الناس تغيرت إلى األسوأ، بينما نسبة في امل 54.0الدراسة )

في املئة ملمين بأنظمة مكافحة الفساد من أفراد العينة، إضافة إلى اإلملام باألحكام الشرعية في مواجهة  58.33

 اإلملام 
ً
  بوسائل التنشئة االجتماعية السليمة داخل االسرة.الفساد واإلملام بقواعد الضبط املنهي واملؤسس ي، وأيضا

 

http://www.alriyadh.com/1139540
http://www.alriyadh.com/1139540
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 م 2016 مارس 24-هـ 1437 الثانيجمادى 15 الخميس

 «عواملنا»مسك اخلريية تفتح آفاق اإلبداع أمام األطفال يف 
ه، في  1437جمادى اآلخرة  17السبت املقبل تنظم مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" يوم  

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، فعالية "عواملنا" لتسليط الضوء على إبداع األطفال وإبراز مواهب املتميزين 

 منهم من جانب، وإيجاد منصة إللهام وتشجيع األطفال على اإلبداع وتنمية مهاراتهم من جانب آخر. 

ن خالل إقامتها لفعالية "عواملنا" على إبراز املبدعين الصغار وتشجيعهم وفتح آفاق وتحرص "مسك الخيرية" م

 نجاحات جديدة لديهم، بمشاركة عدد من األطفال وأولياء األمور واالختصاصيين التربويين. 

ن أبطالها وتتمثل "عواملنا" في إقامة أنشطة على مسرح قاعة املؤتمرات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، سيكو 

متحدثون صغار أو كبار لهم تجربة تربوية إبداعية، فيما ستشتمل مواضيع الفعالية على التجارب الشخصية 

 وفنون األداء كالتمثيل واإللقاء واملهارات االستعراضية والفنون التشكيلية. 

 وملحيطه كما تسعى "عواملنا" إلى تعزيز مفهوم معنى البطولة لدى األطفال على أن يكون الطفل 
ً
 لنفسه أوال

ً
بطال

، وستجسد الفعالية هذا املعنى من خالل أربعة محاور ُيعبر عنها كقوى خارقة، هي قوة التعلم وقوة اإلرادة وقوة 
ً
ثانيا

العطاء وقوة التخيل، حيث سيتم خالل الفعالية مخاطبة الطفل بأساليب وطرق حديثة تناسب توجهاته، للتأكيد 

 وما تؤدي إليه من نتائج إيجابية.على ضرورة هذه املحاور 

 م 2016 مارس 27-هـ 1437 الثانيجمادى  18 األحد

 قوى للطاقات اإلبداعية 4حتفز األطفال بـ « مسك»
http://www.alriyadh.com/1141220 

 
 
 

http://www.alriyadh.com/1140210
http://www.alriyadh.com/1140210
http://www.alriyadh.com/1141220
http://www.alriyadh.com/1141220
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 م 2016 مارس 29-هـ 1437 الثانيجمادى  20 الثالثاء

 ورشة عمل لألفالم الوثائقية يف جامعة نورة
أقامت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بنادي الفيزياء في كلية العلوم بالجامعة ورشة عمل بعنوان: 

زياء املفعلة في الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي األفالم الوثائقية، وذلك ضمن أنشطة نادي الفي

ه، وقد حضر الورشة عدد من طالبات قسم الفيزياء، وكذلك طالبات من األقسام األخرى، وتأتي 1436/1437

فكرة تفعيل هذه الورشة تحقيقا ألهداف علمية كان من أبرزها معرفة أساسيات الفيلم الوثائقي وكذلك معرفة 

 صوير مثل هذا النوع من األفالم.كيفية البدء بت
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 اجلهل باحلقوق وغياب الزوج أهم أسباب خالفات األسر السعودية
حمن، أسباب خالفات األسرة السعودية إلى جهل عزت دراسة نفذتها أكاديمية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالر 

األطراف بالحقوق والواجبات، وفقدان الحكمة في التعامل، وسوء التصرف، إلى جانب غياب الزوج املستمر عن 

املنزل وانعدام التربية األسرية لألطراف قبل الزواج وانخفاض الثقافة الجنسية. وبحسب الدراسة التي عملت عليها 

ط االجتماعي املساعد بكلية الخدمة االجتماعية د. حصة بنت عبدالرحمن السند، فإن من األسباب أستاذ التخطي

املؤدية إلى ظهور الخالفات، الرقابة وعدم االلتزام بحسن املعاشرة الزوجية بين الزوجين، والتصورات الخاطئة أو 

ير الناش ئ عن الجهل بالطرف املقابل الخيالية عن واجبات وحقوق أفراد األسرة، األمر الذي يوجد سوء التقد

وخصوصياته وما يحب ويكره. وعملت د. السند على وصف وتحليل طبيعة مفهوم وأشكال واقع الخالفات األسرية 

في إطار األسرة، واألسباب التي تؤدي إلى ظهور الخالفات األسرية في نطاق األسرة السعودية، والتعرف على اآلثار التي 

السعودية من خالل انتشار الخالفات األسرية بين أعضائها، كما سعت هذه الدراسة للوصول إلى تعود على األسرة 

مؤشرات تخطيطية للحد من هذه الخالفات. وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية والتي اعتمدت 

بتطبيق الدراسة في املناطق على كل من املنهج الكمي واملنهج الكيفي واستخدام منهج املسح االجتماعي، وذلك 

الخمس للمملكة وهي كالتالي )الوسطى، الشمالية، الجنوبية، الشرقية، الغربية( واآلثار التي تعود على األسرة 

السعودية من خالل انتشار الخالفات األسرية بين أعضائها )الزوج والزوجة واألبناء والتي توصلت لها السند حيث 

ر وصلت للقطيعة والشحناء بسبب هذه الخالفات. وأظهرت الدراسة وجود تباين في املئة من األس 93.67ان 

إحصائي بين عوامل عدم االستقرار األسري لدى عينة الزوجات ومستوى تعليم الزوج لصالح املستوى التعليمي 

ملدينة في إجمالي الجامعي. ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين األزواج املقيمين في القرى واألزواج املقيمين في ا

إدراك املسؤوليات األسرية وجميع محاوره لصالح األزواج املقيمين في املدينة ما عدا محور املسؤوليات االجتماعية. 

 وجود عالقة ارتباطية موجبة بين إجمالي عوامل عدم االستقرار األسري وإجمالي 
ً
كما أظهرت نتائج الدراسة أيضا

ة على حدة لدى عينة األزواج. كما وجدت عالقة ارتباطية موجبة بين االستقرار املسؤوليات األسرية، وكل مسؤولي

 في االستقرار األسري 
ً
األسري ودرجة مشاركة الزوجة لزوجها في اتخاذ القرارات األسرية، ووجود تباين دال إحصائيا

 للمتغيرات الديموغرافية )دخل األسرة، املستوى التعليمي للزوج
ً
ين، حجم األسرة، مهنة الزوج، لعينة الدراسة تبعا

 مدة الزواج، عمر الزوجة(.
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 تدشني خدمات العيادات اخلارجية مبستشفى امللك عبداهلل اجلامعي
بنت عبدالرحمن، مؤخرا خدمات العيادات الخارجية في دشنت د. هدى العميل، مديرة جامعة األميرة نورة     

املدير العام التنفيذي للمستشفى د. أحمد أبوعباة وعدد  مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، بحضور 

 من القيادات في الجامعة واملستشفى. 

ستشفى على تجاوز الصعاب والبدء ولكافة العاملين بامل وعبرت العميل عن شكرها وتقديرها للمدير العام التنفيذي

 بتشغيل العيادات الخارجية واختيار الكفاءات الطبية والفنية املناسبة، منوهة بدعم حكومة خادم الحرمين 
ً
فعليا

 لهذا الصرح الطبي العمالق.  -حفظة هللا-الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز 

عيادة استشارية لكافة التخصصات  24جية تشمل على من جانبه أوضح د. أبوعباة أن خدمات العيادات الخار 

الطبية لتقديم الخدمات التشخيصية والعالجية ملنسوبي جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من أعضاء هيئة 

 بهذه الخطوة التي اعتبرها امتدادا للخطوات التي تتم للوصول إلى
ً
تشغيل أقسام تنويم  التدريس واملوظفين، منوها

.  املستشفى
ً
 قريبا

موظف ما بين فنيين  900وبين أبوعباة أن املستشفى بدأ منذ عامين بثالثة موظفين فقط واليوم بلغ العدد أكثر من 

وأطباء وإداريين، واستطاعت فرق العمل من بناء خطه استراتيجية طموحة ورسالة واضحة كخارطة طريق تتناسب 

الستراتيجية والذي يقوم بتقييم أداء العمل في أقسام وإدارات مع استراتيجية الجامعة، ومتابعة ذلك عبر مكتب ا

 املستشفى. 

 في تخصصات صحة املرأة واليافعين ونمو 
ً
 عامليا

ً
وعبر أبوعباة عن طموح العاملين باملستشفى بأن يكون مرجعا

 وتطور الطفل، وفق أعلى معايير الجودة. 

 نحو 
ً
 إضافة الى الدورات املتخصصة لتطوير أداء العاملين  46ولفت أبوعباة إلى أن املستشفى ابتعث مؤخرا

ً
مبتعثا

 ورفع كفاءة االنتاج. 

من جهته، قال د. حماد الشايع املدير التنفيذي للشؤون الطبية أن الخدمات الطبية في املستشفى ثالثة مستويات، 

الل املستشفى إضافة الى األول: عيادات رعاية صحية أولية منتشرة داخل الجامعة والثاني والثالث تقدم من خ

 إلى أن املستشفى يضم تخصصات عديدة أبرزها طب األسرة واملجتمع والباطنة والجراحة 
ً
مراكز التميز، مشيرا

 واالطفال وأمراض النساء والوالدة والطوارئ والعناية املركزة والتخدير والعمليات واملختبر.
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ب»شاب وشابة يشهدون ملتقى  2500
ّ
«جر  

ب" األول من نوعه في العالم العربي، فعالياته وسط حضور كثيف تجاوز  شاب وشابة،  2500اختتم ملتقى "جر 

 املقام بمركز املؤتمرات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض. 

 ني املقبل املدير التنفيذي ملركز امللك سلمان للشباب ما خرج به امللتقى الذي نظمه املركز. وامتدح ها

عليه من استراتيجية  أكدوقال: انه حقق أهدافه القريبة بمشاركة وحضور وتفاعل شباب وشابات تفاعلوا معه وما 

 الى أن التجارب جزء في تكوين روح نحو تحفيزهم لخوض التجارب واالنطالق نحو تحقيق أالهداف املطلوبة، مشير 
ً
ا

 الشباب نحو البناء وتطوير قدراتهم وتفعيل دورهم في املجتمع. 

وناقش امللتقى الذي حمل اسم "جرب"، جملة من املحاور املهمة التي اجابت على خمسة أسئلة تفتح الطريق أمام 

 م الخاصة. أجوبة ضرورية من اجل اختراق الحاجز الوهمي بينهم وبين خوض تجاربه

 من حرص مركز امللك سلمان للشباب على تأسيس وتجذير ثقافة التميز وترسيخ روح 
ً
وجاء ملتقى "جرب"، انطالقا

املبادرة لدى الشباب، واإلسهام في بناء جيل مبدع من قادة املستقبل، يدفعون مسيرة تقدم الوطن وازدهاره في شتى 

 املجاالت.
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 جامعة نورة تنظم ملتقى إداريا  متخصصا  مبشاركة اخلدمة املدنية

 بمشاركة وزارة الخدمة املدنية، باسم امللتقى 
ً
 متخصصا

ً
نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى إداريا

ء الهيئة اإلدارية )نحو إدارة متميزة(، في كلية اللغات والترجمة على مدى يومين متتاليين تخلله السنوي األول ألعضا

 عدة ورش عمل حول حقوق وواجبات املوظفة وجائزة التميز والفرق بين أخالقيات العمل وأخالقيات املهنة. 

« نحو إدارة متميزة»اء الهيئة اإلدارية وقالت حصة الغدير عميدة كلية اللغات والترجمة: يأتي امللتقى السنوي ألعض

باكورة لسلسلة من امللتقيات السنوية التي تعتزم الكلية إقامتها بمحاور مختلفة في ظل االحتياجات الفعلية 

ملنسوباتها تحديدا ومنسوبات الجامعة من الكوادر اإلدارية بشكل عام، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهم 

 سعى من خاللها الكلية لتأصيل ثقافة تنظيمية. الجوانب اإلدارية التي ت

من جانبها، لفتت نوال القحطاني مديرة عام مكتب الخدمة النسوي بوزارة الخدمة املدنية إلى حرص جامعة األميرة 

نورة بنت عبدالرحمن على النهوض بموظفاتها وتثقيفهن، الفتة إلى أن مشاركة الخدمة املدنية تأتي إليمانها بأهمية 

راكة املجتمعية فقد حرصت في ضوء اختصاصاتها ورؤيتها املتمثلة في السعي لتقديم خدمة مدنية متميزة على الش

 املساهمة الفاعلة مع مختلف املؤسسات الحكومية لتحقيق التكامل في املنظومة اإلدارية.
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 جامعة نورة تنظم ملتقى اختيار التخصص لطالبات السنة التحضريية
نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى الختيار التخصص لطالبات السنة التحضيرية، تحت شعار )أنا 

 أختار(. 

 من: عمادة ال
ً
قبول والتسجيل، وممثالت كليات الجامعة واستضافت عمادة السنة التحضيرية من خالل امللتقى كال

للتعريف بالكليات، حيث تم اإلجابة عن استفسارات الطالبات حول التخصصات ومناهجها، وشروط القبول بها، 

 والفرص الوظيفية املستقبلية املتاحة. 

ياتهن، لإلسهام في اإلجابة عن ا
 
لن كل

 
حن ليمث

 
الستفسارات، وعرض وقد صاحب امللتقى معرض للطالبات الالتي ُرش

 إنجازات الكليات. 

ا من قيم 
ً
 مع فتح بوابة التخصص لطالبات السنة التحضيرية، وانطالق

ً
وما يجدر ذكره أن هذا امللتقى يأتي تزامنا

السنة التحضيرية بتقديم املبادرات التي تسهم في تعريف الطالبات بالتخصصات املوجودة في الجامعة، 

 تهن، وتحديد مسار مستقبلهن العلمي  والعملي. ومساعدتهن في اختيار تخصصا

 مع أهداف العمادة وأبرزها بناء شخصية الطالبة املعرفية واملهارية والقيمية لتتمكن من 
ً
ويأتي هذا امللتقى متوافقا

 مواكبة متطلبات الجامعة عن طريق تفعيل شراكات استراتيجية وتوظيف أمثل ألحدث التقنيات. 

الجامعة فتح باب ادخال الرغبات للتسجيل في التخصصات للطالبات املتوقع اجتيازهن من جهة أخرى، أعلنت 

للسنة التحضيرية )املسار العام(، وطالبات السنة التأسيسية )املسار الصحي( في الفصل الدراس ي الثاني من العام 

 ه. 1437-1436الجامعي 

 

 

http://www.alriyadh.com/1143821


 

 
54 

 م 2016 أبريل 6-هـ 1437 الثانيجمادى  28 األربعاء

 ةحرم أمري الرياض ترعى ملتقى تطوعيا  يف جامعة نور
أكدت عميدة عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة آمال الهبدان 

ة املستدامة لترسيخ قيم االنتماء والوالء على أهمية العمل التطوعي الذي يخدم جميع أفراد املجتمع ذي الصبغ

واإلبداع وتحقيق التنمية الوطنية ومبدأ التكامل والتكاتف كمطلب ديني وواجب وطني، مبينة أن الجامعة انطالقا 

من مسؤوليتها تجاه املجتمع بادرت بإنشاء حاضنة ) نورة العطاء التطوعية ( العام املاض ي اعتمادا على رؤيتها لتكون 

لعمل املرأة السعودية وبيت خبرة لنشر ثقافة العمل التطوعي الوطني ونقلة من االجتهادات التقليدية الفردية  منارة

ثبات ونماء ( الذي  -إلى العمل املقنن باحترافية ومهنية عالية تتجلى من خالل ملتقى ) نورة العطاء التطوعي األول 

بنت محمد بن سعود يوم األحد املقبل ، ويستمر ملدة خمسة سترعاه حرم أمير منطقة الرياض سمو األميرة نورة 

 أيام، وذلك في مركز املؤتمرات باملدينة الجامعية. 

جاء ذلك خالل املؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة اإلعالم بالجامعة أمس في مقرها، حيث أوضحت الدكتورة 

ي العمل التطوعي املستدام وتسليط الضوء على الهبدان في حديثها أن امللتقى يهدف إلى تشجيع صناعة اإلبداع ف

تجارب في هذا املجال وعرض التحديات التي تواجه العمل التطوعي وكيفية مواجهتها واستنباط مبادرات تطوعية 

وطنية مبتكرة واستشراف اآلفاق املستقبلية للعمل التطوعي ودوره كعامل تنمية مستدامة للوطن، مشيرة إلى أنه 

طالبة ممن حصلن على رخصة مزاولة العمل التطوعي لحاضنة  135تقى تخريج أول دفعة وعددهن سيتم خالل املل

ساعة، وفي نهاية العام  100" نورة العطاء التطوعية " من خالل التحاقهن بدورات تدريبية متنوعة ومكثفة بلغت 

 طالبة بإذن هللا.  400الدراس ي الحالي سيتم تخريج 

مبادرات تطوعية على مستوى الجامعة بالتصويت املباشر من قبل  5لتقى تكريم أفضل وأفادت أنه سيتم خالل امل

مبادرة ستعرض أمامهن ضمن جائزة "حاضنة نورة التطوعية " علما أنه تم  18الحضور ولجنة التحكيم من بين 

شروعها ودرع مبادرة، وستحصل الفائزات على دعم لوجستي من العمادة مل 60مبادرة مميزة من بين  18اختيار 

ورش عمل، منها ورقة عمل  4جلسة علمية و 12تكريمي وهدية عينية، مبينة أن امللتقى سيشهد خالل أيامه 

لصاحبة السمو امللكي األميرة هيفاء الفيصل حول تجربتها ل " القرية البيضاء " في ريادة العمل التطوعي الوطني، 

فتيات متطوعات من ذوي  3ات الخاصة حيث ستشارك في امللتقى مؤكدة أن الجامعة أولت عنايتها واهتمامها بالفئ

http://www.alriyadh.com/1144351
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متالزمة داون وهن موظفات معتمدات في الجامعة وتم تدريبهن بالتعاون مع جمعية "صوت" بدورات مكثفة 

للمشاركة في فعاليات متنوعة بالجامعة، الفتة إلى أن شعار امللتقى في دورته األولى عبارة عن شجرة لونها أخضر 

العطاء وأحد أغصانها كلمة نورة باللون البنفسجي يرمز إلى الديمومة للعمل التطوعي لبناء مجتمع واعي تعني 

 ومتكامل .
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االحتياجات اخلاصة.. تنظم يوما  ترفيهيا  لذوي « صوت متالزمة داون»
 اليوم

تنطلق اليوم فعاليات النسخة التاسعة من النشاط الترفيهي التوعوي "العب حتى تتعب" الذي تنظمه جمعية 

 صوت متالزمة داون، وذلك في املجمع الرياض ي الواقع بحرم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن. 

الخاصة مع غيرهم من األطفال، وقضاء يوم ترفيهي ممتع وتهدف الفعالية لدمج األطفال من ذوي االحتياجات 

يشمل العديد من الفعاليات، األلعاب، املسابقات، املسرح، واألركان الترفيهية والوجبات الغذائية، كما تسعى هذه 

 بأن ريع الفعالية سيخصص لصالح برامج 
ً
الفعالية إلى تعزيز عالقة ذوي االحتياجات الخاصة مع املجتمع، علما

 معية صوت متالزمة داون. ج

وقد وجهت جمعية صوت متالزمة داون الدعوات للعديد من املراكز والجمعيات الخيرية واملهتمة بذوي االحتياجات 

الخاصة اذ تتضمن الفعالية العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية املتنوعة من مسرح وتقديم الهدايا ومشاركة 

 تي تقدم لألطفال الكثير من الخيارت للمتعة والتعلم. العديد من الفرق التطوعية ال

كما قدمت عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن كافة التسهيالت وتجهيز 

مرافق املجمع الرياض ي وفحص إجراءات السالمة الستقبال املشاركين في الفعالية، وجهزت املداخل بالوسائل 

 ة لذوي االحتياجات الخاصة. املالئم

يذكر أن جمعية صوت متالزمة داون تنفرد بخدمة ودعم ذوي متالزمة داون وأسرهم في اململكة من امليالد وحتى 

التدريب املنتهي بالتوظيف. كما تطمح الجمعية في مستقبل يعيش فيه األفراد من ذوي متالزمة داون مستقلين 

رين في املجتمع.  منتجين ومقدَّ

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1144577
http://www.alriyadh.com/1144577


 

 
57 

 
 م 2016 مارس 10-هـ 1437 الثانيمادى ج 1 الخميس

شهادات ودراسات.. وإصدارات « اجمللة الثقافية»و«.. اجلزيرة»إصدارات 
 كراسي اجلزيرة العلمية يف أكثر من عشر جامعات

افتتح معالي وزير  –حفظه هللا  –ك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين املل

الثقافة واإلعالم الدكتور عادل بن زيد الطريفي، مساء أمس معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته لهذا العام 

م وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض واملؤتمرات، حيث يستضيف املعرض )اليونان( ضيف الشرف لهذه 2016

دار نشر، إذ خصصت وزارة الثقافة واإلعالم ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية  500الدورة، بمشاركة 

جناحا مميزا لضيف شرف هذه الدورة، من حيث املوقع من جانب، واإلعداد له من جانب آخر، بما يليق بدولة 

إضافة إلى ما سيتم إعداده لضيف الشرف من اليونان الصديقة لعرض تاريخها وأدبها وإصداراتها لزوار املعرض، 

 مشاركة تعكس حضورها العالمي عبر عدة فعاليات ستشهده البرامج املصاحبة للمعرض. 

وقد بدأ اليوم معرض الرياض في استقبال زواره وسط استعدادات وتجهيزات متكاملة لهذا املحفل الوطني، ملا 

صحبه خالل أيام املعرض من برامج ثقافية وورش ومعارض، سيشهده من إقبال جماهيري كبير، وإعداد ملا سي

تحمل معها رسالة املعرض لهذا الدورة )وقفة وفاء ألبطال عاصفة الحزم( إلى جانب معرضين مصاحبين للصور 

والفن التشكيلي عن عاصفة الحزم، إضافة إلى مواد )مرئية( عن شهداء الواجب، سيتم عرضها عبر عدد من 

معرض ثالث سيكون عن صور الرياض  -أيضا  -توزيعها في أروقة املعرض وممراته.. فيما خصص الشاشات التي تم 

من خالل تصميمه  -لهذه الدورة  –القديمة، الذي يقام تحت عنوان )ذاكرة الرياض( فيما تم تحديد هوية املعرض 

طلق على الداخلي التي ستكون عبارة عن نموذج يحاكي وسط الرياض التاريخي وبواباته املش
ُ
هورة )الدراويز( حيث أ

 ممرات املعرض وصاالته أسماء معالم من وسط الرياض التاريخي. 

وقد حرصت وزارة الثقافة واإلعالم خالل هذه الدورة على مواصلة التوسع في تقديم الخدمات التي تلتقي جميعها في 

التي تم تجهيز املعرض بها، التي تهدف إلى تقديم  )الكتاب( ناشرا.. ومؤلفا.. وزائرا.. وذلك من خالل الخدمات املختلفة

http://www.al-jazirah.com/2016/20160310/cu1.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160310/cu1.htm
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أيسر الخدمات، وأكثرها إتاحة، وأسرعها وسيلة، مما جعل الخدمات )اإللكترونية( أهم وأبرز الوسائل التي تم 

الحصول على أجهزة  -دون إلزام  -توظيفها لهذه الشرائح كافة، فقد أتاحت إدارة املعرض لدور النشر الراغبة 

ويد اإلدارة باإلحصاءات اليومية للمبيعات، وذلك في إطار التمهيد العتماد النظام اإللكتروني اآللي لدورة لوحية لتز

املعرض املقبلة، إيمانا بما تمتلكه التقنية من يسر.. وسهولة.. وسرعة.. وشيوع.. وملا تقدمه الخدمة اإللكترونية من 

التي يحتاجها زوار املعرض، التي يأتي من ضمنها إمكانية البحث خيارات متعددة من شأنها االرتقاء بتقديم الخدمات 

عن الكتاب من خالل اسم دار النشر أو الكتاب أو املؤلف وتظهر النتائج بالتفاصيل من اسم الدار ومكانها د اخل 

 صالة املعرض، إضافة إلى معرفة بيانات املؤلف وسنة النشر ولغة الكتاب، ومعرفة السعر. 

فة )الجزيرة( لزوار معرض الرياض الدولي للكتاب، بمقر جناحها في املعرض ثالث سلسالت من كما تقدم صحي

اإلصدارات، األولى منها تتمثل في إصدارات الجزيرة، أما السلسلة الثانية فيمثلها )إصدارات الجزيرة الثقافية: من 

رة مجلدات( كبيرة ضم كل منها ضم أعالم الثقافة السعودية.. تجارب وشهادات( حيث صدرت هذه السلسة في )عش

كل جزء منها عددا من أعالم ثقافتنا السعودية، بشهادات.. ودراسات بلغت العشرات في كل جزء من أجزء هذه 

السلسلة.. التي جاء من ضمنها االحتفاء بالرموز الثقافية التالية: عبدهللا بن إدريس، أحمد البدلي، سعد البواردي، 

الدويحي، أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري، راشد املبارك، عبدهللا الغذامي، محمد محمد الخطراوي، أحمد 

الربيع، عبدهللا الشباط، عبدالعزيز الخويطر، محمد بن ناصر العبودي، عبدالفتاح أبو مدين، محمد العلي، 

الغائب؛ سعد بن عبدهللا محمد الهدلق، عبدالعزيز املانع، محمد الثبيتي.. شاعر البيد؛ عبدهللا املاجد.. الوراق 

الجنيدل.. اإلنسان واملكان؛ عبدهللا مناع.. طبيب الكلمة؛ إبراهيم الدمغ.. شاعر األسرار واألسوار؛ محمد املسيطير.. 

يوم وداع؛ سارة بو حيمد.. الرائدة املنسية؛ محمد بن سعد بن حسين.. ذاكرة األدب السعودي؛ « العيد»اخترت يوم 

ر بين الشعر واملشاعر؛ إبراهيم العواجي.. الفجر والخيمة والغربة؛ فاطمة الوهيبي.. الظل أحمد الصالح.. املساف

والعربية؛ عابد خزندار.. املتأخر املتصدر؛ عبدهللا العثيمين.. الشاعر.. « العرب»املض يء؛ أحمد الضبيب.. عاشق 

الكريم التويجري.. الضوء.. والفيء؛ املؤرخ.. األمين؛ محمد عبده يماني.. الضمير اإلعالمي؛ عبدالعزيز بن عبد

عبدالعزيز مشري.. القمح والحرث.. وغيرهم من أعالم الثقافة السعودية الذين حفلت بهم مجلدات السلسلة بين 

 الشهادات.. والدراسات. 



 

 
59 

أما السلسلة الثالثة من اإلصدارات، فقد جاءت عن )كرس ي بحث صحيفة الجزيرة للدراسات اللغوية الحديثة( في 

امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الذي صدر عنه ج

العديد من املوضوعات العلمية في مؤلفات، تميزت بعمق الطرح، وجودة املوضوع، ونوعية الدراسة، وعمق التناول، 

ن.. حيث جاء ضمن سلسلة إصدارات الكرس ي وشمولية العرض، وعلمية البحث، وجودة املنهج العلمي الرصي

العناوين التالية: كشاف األخطاء اللغوية )الصحافة السعودية أنموذجا( تحوالت العصر الرقمي وآثارها على اللغة 

العربية؛ الحاسوب والبحث اللغوي )املدونات اللغوية أنموذجا( و دراسات حديثة في اللسانيات واألدب: اثنا عشر 

من اإلنجليزية والفرنسية واألملانية؛ وإصدار عن التعليم اإللكتروني في خدمة اللغة العربية: امللتقى بحثا مترجما 

العلمي الثاني لكرس ي بحث صحيفة الجزيرة للدراسات اللغوية الحديثة؛ التعابير االصطالحية في ضوء النظريات 

ن اإلصدارات التي سيجدها زوار معرض الرياض اللسانية الحديثة: دراسة تطبيقية على صحيفة الجزيرة.. وغيرها م

 عدة خدمات صحفية لزوار الجناح.  -أيضا  -بجميع نسخ )السالسل الثالث( في جناح الصحيفة، الذي يقدم 

يقول سعادة األستاذ الزميل خالد بن حمد املالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة في سياق حديثه عن سلسلة 

الزمالء بالتخطيط لفكرة إصدارات خاصة من )املجلة الثقافية( عن بعض الرموز اإلصدارات الثقافية: حين بدأ 

الثقافية في بالدنا، وفي غير بالدنا، لم يدر بخلدهم، أو بخلدنا، أن هذا العمل )التوثيقي( سوف يتطور؛ ليتحول إلى 

املجلة الثقافية( غير أن مجموعة من الكتب التي ترصد الجوانب املضيئة في مسيرة كل من كان ضيفا على صفحات )

املستوى والعناية الفائقة التي أعدت بها هذه األعداد الخاصة في املجلة شجعنا وحفزنا على تطوير العمل بإصداره 

في )سلسلة( من الكتب لتمكين القراء من االطالع على أفكار ورؤى واهتمامات من تم انتقاؤهم من بين األدباء.. 

 املؤرخين.. والشعراء.. والنقاد.. وغيرهم؛ إلصدار مثل هذه الكتب عنهم. واملفكرين.. واملثقفين.. و 

على أن  -ونحن معهم  -أما عن الحرص على اختيار األعالم الثقافة فقال املالك: لقد حرص الزمالء في القسم الثقافي 

ة أو املجاملة حاضرة يكون اختيار األشخاص بحسب القيمة الثقافية وحجم اإلبداع في كتاباتهم، ولم تكن العاطف

في أي مرحلة من مراحل إعداد هذه الكتب أو غيرها من الكتب؛ األمر الذي يجعل من هذا الجهد مرجعا توثيقيا 

للباحثين والدارسين، وعمال مقدرا من املختصين.. لهذا فإن صدور هذه الكتب إنما هو تأكيد على سالمة قرارنا 

األعمال الكبيرة ما كان لها أن ترى النور لو لم يسبقها التخطيط  ومنهجنا، وهو من جانب آخر يظهر أن هذه

 والدراسة والحرص على جودة العمل. 
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الذي تستهدفه صحيفة الجزيرة، عبر هذه السلسلة، قال املالك: أعتدنا  -أيضا  -وعن املستوى )التواصلي( النوعي 

نا مع الرموز الثقافية الوطنية استكتابا أن يكون مستوى تواصل -وتحديدا في القسم الثقافي -في الصحيفة 

ألقالمهم، واستنطاقا ثقافيا أللسنتهم، وتفاعال ال ينتهي مع كل جديد استجد لديهم، وذلك ضمن افتناعاتنا بأنهم 

واجهتنا الحقيقية للتعرف على دروبنا نحو كل عمل فكري خالق، حيث التناغم الجميل من أجل السمو بالكلمة 

طيافها املختلفة، وكان إصرارنا على أن يكون مستوى تواصلنا على هذا النحو من االحتفاء وخدمة الثقافة بأ

والتقدير مع كل مبدع وفاعل ومؤثر في الساحة الثقافية، إنما هو تجاوب وتفاعل منا أمام ما نجده من هؤالء من 

والفكرية واإلبداعية، لثقتهم بأن  مبادرات نقدرها حق التقدير، باختيارهم صحيفة الجزيرة لنشر أعمالهم الثقافية

الع متذوقيه عليه، وأخلص في حديثي عن هذه السلسلة إلى أن صحيفة 
 
الجزيرة هي املكان املناسب لنشره وإطل

الجزيرة إذ تقدم لقرائها هذه الكتب، فإنها تثمن للزمالء في القسم الثقافي، برئاسة مدير التحرير الزميل الدكتور 

ا الجهد املتميز، بأمل أن يتواصل هذا العطاء الثقافي النوعي، لتكون الجزيرة بمثل هذا العمل قد إبراهيم التركي، هذ

ساهمت في خدمة الثقافة بألوانها املختلفة، وحققت رغبة قرائها في مثل هذا اإلنجاز الذي نثق بأنه سيكون محل 

 الثناء والتقدير. 

حيفة الجزيرة للدراسات اللغوية الحديثة( قال: فيما يخص وفي حديث الزميل املالك عن إصدارات )كرس ي بحث ص

الكراس ي البحثية التي ولدت متأخرة في جامعاتنا، فإن املتابع يشعر بفيض من مشاعر الرضا، وهو يرى املستوى 

املتطور من الحراك العلمي والثقافي واالقتصادي واالجتماعي، وقد أخذ مكانه بين حقول املعرفة التي تعنى بها 

لجامعات السعودية مؤصال ياألبحاث والدراسات، ومستجيبا مع ما يفكر فيه اإلنسان، بحيث لم يعد الرضا ا

محصورا في جاذبية الفكرة وعمق العمل، وإنما في مساحة االنتشار وسعة وتفاعل الناس معه، كما لو أنه جزء من 

ميرة نورة بنت عبدالرحمن، وفي كرس ي الجزيرة فيها التقاليد العلمية البحثية املبكرة في كل الجامعات، وفي جامعة األ 

أجد في مشواره املتميز ورحلته مع اإلبداع ، وبخاصة في تحقيق ما رسم له من أهداف عالمات مضيئة في  -تحديدا  -

خدمة القضايا واملوضوعات األكثر أهمية، وبجهد غير مسبوق، حيث التركيز على اللغة العربية وآدابها والغوص في 

عماق فنونها وأسرارها وبهائها وجمالها، كما لو أن كرس ي الجزيرة بورش عمله وندواته ومحاضراته ومؤلفاته وأبحاثه أ

 هو املعني دون غيره بمثل هذها النشاط، دون تقليل من جهد كراس ي الجزيرة في الجامعات األخرى. 
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ال املالك: في كل األحوال فإن كتبا تحمل أما على مستوى الجودة العلمية، والطرح النوعي إلصدارات الكرس ي ق

دراسات على هذا النحو، وبهذا التوثيق، وتصدر من جامعة رائدة، ويتولى كتابة موضوعاتها كفاءات وقدرات علمية 

متمكنة، هي بالتأكيد كتب موسوعية.. ومراجع هامة لكل الدارسين والباحثين، وسوف تكون هذه الكتب ضمن ما 

ومراكز البحوث، وبذات االهتمام عند كل من لديه ذائقة فنية في االستمتاع بهذا النوع من تحتفي به املكتبات 

املوضوعات التي تعنى بالدراسات اللغوية الحديثة.. وسيالحظ من يقرأ هذه الكتب.. فجامعة األميرة نورة بنت 

 تجد نفسها إال ضمن دوائر الحراك عبدالرحمن، وهي بيئة علمية معنية بكل ما له عالقة بروح اإلبداع واالبتكار، ال

الثقافي والعلمي، بأبحاثها ودراساتها وتفوق أكاديمياتها، ولعل هذه الكتب وكتب أخرى ستصدر عن كرس ي صحيفة 

الجزيرة للدراسات الحديثة، نعطي مؤشرا وانطباعا عن التوجه الذي تقوده الجامعة إلثراء لغتنا الجميلة 

 ني موضوعاتها من نقص حاد في نقص املعلومات عنها. بالدراسات واألبحاث التي تعا
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 م 2016 مارس 12-هـ 1437 الثانيمادى ج 3 السبت

 برنامج للغة اإلجنليزية يستهدف القيادات يف جامعة األمرية نورة
 للقيادات يهدف إلى تحسين إتقان اللغة اإلنجليزية  طرحت جامعة األميرة

ً
 أكاديميا

ً
نورة بنت عبدالرحمن برنامجا

للقادة األكاديميين ويشتمل على االستماع والتحدث والقراءة وتطوير املفردات ، كما يهدف لتحسين إجادة اللغة 

 باستخدام سياقات واضحة و موثقة وعملية ، وكذلك ممارسة وتحقيق
ً
لغة ذات صلة باحتياجاتهم  أكاديميا

األكاديمية، وتطوير مهارات ومعرفة إدارة الذات من خالل التعلم الفردي واملستقل، وتطوير مهارات التفكير 

اإلنجليزية. مستويات في كفاءة اللغة  6النقدي و العمل الجماعي من خالل العمل الجماعي أو الثنائي، وذلك عبر 

على هيئة بيئة تعليمية تفاعلية لكي يحصلوا على تجربة تعليمية مثلى لتحقيق التوازن املستوى األول للبرنامج  يويأت

بين الدقة والطالقة ويستخدم نهج واضح ومتكامل مما يعني ان هناك مجموعة من النشاطات املستخدمة، 

 180وع وساعاته أسب 15باإلضافة إلى أنه يعطى املشاركين فرص وافرة ملمارسة وتطبيق اللغة، ويستمر البرنامج 

ساعة من  12ساعة الذي يقدم على أساس االحتياج، ويطلب من املشاركين الحضور كامل الفترة ، ويقدم مدة 

 25-20أيام بحيث يكون عدد السعة االستيعابية لكل مستوى هو  3التعليم وجها لوجه كل أسبوع على فترة 

  –زلية واملهام األسبوعية. مشاركة، كما يتوقع من املشاركين القيام بالواجبات املن
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 م 2016 مارس 12-هـ 1437 الثانيمادى ج 6 الثالثاء

  جامعة األمرية نورة تقيس مستوى طالبات التمريض ميدانيا  
لك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي إلقامة اختبار تعاونت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مع مستشفى امل

 تجريبي لكفاءة وقياس ما سبق من املهارات التمريضية لطالبات كلية التمريض املتوقع تخرجهن. 

ويهدف التعاون إلى تعزيز الشراكة بين املستشفى والكلية في جميع املجاالت التعليمية واملهنية الخاصة بالتمريض، 

مستوى مهارات طالبات كلية التمريض في املستوى الثامن، وذلك لتقييم احتياجاتهن التدريبية.  كما يهدف إلى قياس

وتخلل البرنامج جولة تعريفية للطالبات ملرافق املستشفى واألقسام واملعامل واألجهزة، وكذلك االختبار الدقيق 

 إلى 
ً
دقيقة، وبعد ذلك  15يها الطالبة مدة ، وتختبر فprocedureمحطات، كل محطة يوجد بها  10الذي كان مقسما

 تنتقل إلى املحطة التالية إلى أن تنتهي الطالبة من جميع املحطات. 

من جانبها، أشادت املشرفة األكاديمية حنان الشهري بهذه الشراكة التعاونية، مقدمة الشكر للقائمات على 

املكتسبة للطالبات وتوثيق املهارات واملمارسة الجامعة على ما بذلنه من جهود وتسهيالت من أجل معرفة املهارات 

 .
ً
 املبنية على البراهين في تطوير التعليم والعمل املنهي للتمريض مستقبال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160315/ln56.htm
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 م 2016 مارس 20-هـ 1437 الثانيمادى ج 11 األحد

  دراسات العليا جبامعة األمرية نورةمتديد القبول لل
أعلنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بمعهد التنمية والخدمات االستشارية، وعمادة الدراسات 

أبريل  2العليا، عن تمديدها فترة القبول لبرنامج الدراسات العليا ماجستير العلوم في إدارة األعمال حتى السبت 

ة قد أعلنت عن فتح باب القبول لبرنامج ماجستير العلوم في إدارة األعمال، بالتعاون مع م.وكانت الجامع2016

جامعة مدينة دبلن بإيرلندا، في تخصصات التسويق، وريادة األعمال، واملالية.وأوضحت الجامعة في إعالنها أن 

األميرة نورة، حيث يتضمن املتقدمة تحصل على شهادة معتمدة من جامعة دبلن، باإلضافة إلى شهادة من جامعة 

 مع بداية كل عام، وأن زمن البرنامج مسائي من 
ً
 –مساًء.  8-4البرنامج دفع رسوم دراسية تسدد سنويا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.al-jazirahonline.com/news/2016/20160319/77412
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 م 2016 مارس 21-هـ 1437 الثانيمادى ج 12 اإلثنين

   اجلزيرة ينظم حلقة نقاش عن الصالونات الثقافية النسائية_كرسي #صحيفة
م كرس 

 
ي بحث صحيفة الجزيرة للدراسات اللغوية الحديثة بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالشراكة مع ينظ

النادي األدبي بالرياض بعد غد األربعاء، حلقة نقاشية بعنوان "الصالونات الثقافية النسائية في اململكة العربية 

ل أستاذ األدب املشارك السعودية " وذلك بمقر النادي بحي امللز.وتشارك في الحلقة كل م ن الدكتورة وفاء السبي 

 -بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، والدكتورة فاطمة العلياني أستاذ األدب املساعد بجامعة البريمي 

بسلطنة عمان وصاحبة صالون فاطمة العلياني األدبي بالبريمي، والدكتورة زكية السايح ، وتديرها الدكتورة هيفاء 

ويأتي انعقاد 5 5الحمدان أستاذ األدب والنقد املساعد بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن . إعالن بنت راشد

الحلقة النقاشية للكشف عن نتائج املرحلة األولى من مشروع التٍأريخ للصالونات الثقافية النسائية في منطقة 

ية النسائية في اململكة العربية السعودية( هو الخليج ، الذي يتبناه الكرس ي إذ إن مشروع توثيق )الصالونات األدب

  -الخطوة األولى ضمن مشروع بحثي 
ً

يعنى بتوثيق الصالونات األدبية النسائية في دول الخليج  -أوسع مجاال

العربي.أوضحت ذلك رئيسة املشروع البحثي الدكتورة هيفاء بنت راشد الحمدان رئيسة قسم اللغة العربية بكلية 

األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وقالت: لقد كشف االهتمام بتوثيق الصالونات األدبية النسائية في اآلداب بجامعة 

اململكة العربية السعودية عن فاعلية املرأة السعودية املثقفة في ريادة الحركة األدبية ، فمن خالل الرصد التوثيقي 

بعد إجراء املسح  -كل عام ، ومن الالفت للنظريمكن الوقوف على مناشط أدبية وفكرية أثرت الساحة الثقافية بش

كثرة عدد الصالونات األدبية في اململكة العربية السعودية  -املبدئي للصالونات األدبية النسائية في دول الخليج 

، مقارنة بعدد الصالونات في دول الخليج العربي ، كما أن التوزيع الجغرافي للصالونات األدبية النسائية في اململكة 

يؤكد نهوض املرأة السعودية بمسؤوليتها الثقافية واألدبية في معظم املناطق ، ومواكبتها للنهضة املعرفية التي 

   –تعيشها اململكة في جميع مجاالتها. 
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 م 2016 مارس 22-هـ 1437 الثانيمادى ج 13 الثالثاء

  يوم علمي لطالبات طب األسنان جبامعة األمرية نورة
جمادى اآلخرة الحالي، يوم  27تنظم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية طب األسنان يوم الثالثاء  

البحث العلمي الثاني الذي يهدف إلى استعراض أعمال الطالبات في املجال البحثي ودعمهم وتشجيعهم على األداء 

البحثي، وفق أعلى املعايير، وكذلك تأهيل الطالبات على كيفية إعداد أبحاث علمية والعمل عليها ليتم تخريج 

طبيبات أسنان على مستوى عاٍل من املعرفة والعلم، كما تهدف الكلية في هذا اليوم لحث الطالبات على االنخراط 

 بمجال البحثي العلمي لخدمة املجتمع والوطن على حد سواء. 

 وسيتم عرض أعمال الطالبات في مجال األبحاث العلمية في لقاء أمام ُمحكمين من خارج الجامعة الختيار الفائزات. 

أوضحت ذلك عميدة كلية طب األسنان الدكتورة ابتسام املاض ي، مؤكدة في الوقت نفسه اهتمام وحرص الكلية 

 على تنمية الحس البحثي لدى الطالبات. 
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 م 2016 مارس 22-هـ 1437 الثانيمادى ج 13 اءالثالث

كرسي )اجلزيرة( وأدبي الرياض ينظمان حلقة نقاشية عن الصالونات 
 الثقافية النسائية

م كرس ي بحث صحيفة الجزيرة للدراسات اللغوية الحديثة بجامعة األميرة ن 
 
ورة بنت عبدالرحمن بالشراكة مع ينظ

الصالونات الثقافية النسائية في اململكة العربية »النادي األدبي بالرياض غد األربعاء، حلقة نقاشية بعنوان 

 ، وذلك بمقر النادي بحي امللز. «السعودية

ل أستاذ األدب املشارك بجامعة  اإلمام محمد بن سعود وتشارك في الحلقة كل من الدكتورة وفاء بنت إبراهيم السبي 

بسلطنة عمان وصاحبة  -اإلسالمية، والدكتورة فاطمة بنت راشد العلياني أستاذ األدب املساعد بجامعة البريمي

صالون فاطمة العلياني األدبي بالبريمي، والدكتورة زكية السايح، وتديرها الدكتورة هيفاء بنت راشد الحمدان 

 ألميرة نورة بنت عبدالرحمن. أستاذ األدب والنقد املساعد بجامعة ا

ويأتي انعقاد الحلقة النقاشية للكشف عن نتائج املرحلة األولى من مشروع التأريخ للصالونات الثقافية النسائية في 

منطقة الخليج الذي يتبناه الكرس ي إذ إن مشروع توثيق )الصالونات األدبية النسائية في اململكة العربية 

 -ولى ضمن مشروع بحثي السعودية(، هو الخطوة األ 
ً
يعنى بتوثيق الصالونات األدبية النسائية في دول  -أوسع مجاال

 الخليج العربي. 

أوضحت ذلك رئيسة املشروع البحثي الدكتورة هيفاء بنت راشد الحمدان رئيسة قسم اللغة العربية بكلية اآلداب 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن. 

توثيق الصالونات األدبية النسائية في اململكة العربية السعودية عن فاعلية املرأة لقد كشف االهتمام ب»وقالت 

السعودية املثقفة في ريادة الحركة األدبية، فمن خالل الرصد التوثيقي يمكن الوقوف على مناشط أدبية وفكرية 

 أثرت الساحة الثقافية بشكل عام. 
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 م 2016 مارس 23-هـ 1437 الثانيمادى ج 14 األربعاء

 دراسة جلامعة األمرية نورة حول دور املرأة يف مكافحة الفساد
ملمين بقوانين مكافحة الفساد من أفراد العينة،  %58.33كشفت دراسة لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أن 

 الشرعية في مواجهة الفساد واإلملام بقواعد الضبط املنهي واملؤسس ي. إضافة إلى اإلملام باألحكام 

وهدفت الدراسة التي قدمت نتائجها األستاذ املشارك في كلية الخدمة االجتماعية عضو مجلس إدارة بمركز 

ية العاملة األبحاث الواعدة بالجامعة الدكتورة فوزية الزبير إلى وصف وتحليل أداء الدور االجتماعي للمرأة السعود

في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في األسرة والعمل ومعرفة األبعاد االجتماعية والثقافية التي تستند عليها وجهة 

نظر املرأة السعودية العاملة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتعرف على معوقات أداء الدور االجتماعي للمرأة 

اهة ومكافحة الفساد في األسرة والعمل. وصياغة مؤشرات تخطيطية لتفعيل أداء السعودية العاملة في تعزيز النز 

الدور االجتماعي للمرأة السعودية العاملة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتنتمي من حيث النوع إلى الدراسات 

تضمنت فئات العينة على الوصفية التحليلية، وقد اعتمدت الدراسة على منهج املسح االجتماعي عن طريق العينة، 

عينة للمرأة السعودية العاملة، املتمثلة في عضوات هيئة التدريس بالجامعات السعودية، وموظفات في الهيكل 

اإلداري في املؤسسات الحكومية، وعينة من مجموعة من الخبراء تمثلت في أعضاء هيئة تدريس من درجة أستاذ 

اجتماعية، علم االجتماع، التربية، الشريعة اإلسالمية(، ومنسوبي  وأستاذ مشارك في التخصصات التالية )خدمة

الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد باململكة العربية السعودية، اعتمدت الدراسة على أداتين في جمع بيانات الدراسة؛ 

افحة الفساد، واألداة األداة األولى: استبيان حول: الدور االجتماعي للمرأة السعودية العاملة في تعزيز النزاهة ومك

الثانية: دليل مقابلة مع الخبراء حول: املؤشرات التخطيطية لتفعيل أداء الدور االجتماعي للمرأة السعودية العاملة 

 في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في األسرة والعمل. 

السعودية لدورها داخل األسرة  وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها أن هناك تفاوتا في ممارسة املرأة

( يرون أن أخالق الناس تغيرت إلى %54.0لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأن أكثر من نصف أفراد الدراسة )

ملمين بقوانين مكافحة الفساد من أفراد العينة،  % 58.33يرون أنها في تحسن، وأن  %37.6األسوأ، بينما نسبة 

 اإلملام إضافة إلى اإلملام باألحكام 
ً
الشرعية في مواجهة الفساد واإلملام بقواعد الضبط املنهي واملؤسس ي، وأيضا

 بوسائل التنشئة االجتماعية السليمة داخل األسرة. 
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 م 2016 مارس 24-هـ 1437 الثانيمادى ج 15 الخميس

 « الربجميات احلديثة»وما للتعريف بـجامعة نورة ختصص ي
 

نظمت كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يوًما للطالبات، لتعريفهن بالبرمجيات 

تحت إشراف مكتب النشاط الطالبي بالكلية، « يوم البرمجيات الحديثة»الحديثة والتقنيات املستخدمة بعنوان 

قديم عدد من لغات البرمجة والبرامج الحديثة، والتعريف بالتقنيات املستخدمة من برمجة وتناولت الفعالية ت

 من دورات التقوية 
ً
الويب، وتطبيقات الجوال، ولغة الجافا، والبرمجة السحابية، كما قامت الطالبات بتنفيذ عددا

 بات. للغة الجافا خالل الفعالية، ولقيت الفعالية إقباال وتفاعال كبيرا من الطال

وأوضحت عميدة الكلية الدكتورة سحر بنت سراج شبانة أن الكلية تسعى بجدية تامة نحو تأهيل كفاءات نسائية 

 في مجاالت الحاسب واملعلومات، من خالل برامج تعليمية وفق معايير عاملية وبشراكات 
ً
 ومهنيا

ً
تنافس أكاديميا

 علمي. ريادية، تسهم في بناء اقتصاد املعرفة وتأسس للبحث ال

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160324/fe41.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160324/fe41.htm


 

 
70 

 م 2016 مارس 31-هـ 1437 الثانيجمادى  22 الخميس

صنع »جامعة األمرية نورة تتبىن شعار اخلدمة االجتماعية 
ُ
من التحديات ت

 «احللول
صنع الحلول »ماعية تبنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن شعار الخدمة االجت

ُ
في كلية « من التحديات ت

الخدمة االجتماعية تزامنا مع اليوم العالمي للخدمة االجتماعية الخميس املاض ي، خالل معرض يأتي ضمن نشاط 

تفعيل األيام العاملية شارك فيه مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والطالبات وبحضور منسوبات الجامعة من 

ية واإلدارية والطالبات، حيث تهدف هذه الفعالية إلى إبراز أهمية مهنة الخدمة االجتماعية أعضاء الهيئة التدريس

ودورها في حل الكثير من قضايا العصر مع توضيح دور األخصائيات االجتماعيات في التدخل لعالج العديد من 

دة مجاالت مثل املجال املدرس ي املشاكل التي تعاني منها )األسرة، املرأة، الطفل، الشباب واملجتمع( وذلك في ع

 والصحي واألسري وذوي االحتياجات الخاصة واملجال الطبي. 

ر عن دور الخدمة واألخصائية االجتماعية في كافة املجاالت مثل ركن  واشتمل املعرض على عدة أركان متنوعة تعب 

التعلم والتوحد، مشيرة إلى صعوبات التعلم، وركن التوحد، ووضحت إحدى الطالبات املشاركات مفهوم صعوبات 

إحدى الشخصيات املشهورة بالتوحد واشتهروا بعبقريتهم الفذة مثل حالة الفتاة اليمنية والتي حصلت على 

سنة وتعمل باحثة وخبيرة في االقتصاد املعرفي، كما عرفت الطالبات بالشخصيات والدول  26الدكتوراه في عمر 

 ذ إنشاءها. البارزة في مجال الخدمة االجتماعية من

كما شمل املعرض على ركن كوني مؤلفة، وركن تعريفي بالجمعيات الخيرية في منطقة الرياض، وركن للمصابين 

 بمتالزمة داون واإلعاقة العقلية وكيفية مقدرة األخصائية االجتماعية على التعامل معها ومع أسرهم. 

مية الخدمة االجتماعية وصفات االخصائي على هامش املعرض تم توزيع مطويات وبروشورات تحتوي على أه

االجتماعي والتي من أهمها احترام الشخصية اإلنسانية في جميع الظروف واألحوال ودوره املؤثر والوقائي في تجنب 

دن فيها شعارات تعبر عن  الكثير من املشاكل التي تواجه املجتمع، وتم عمل مسيرة لطالبات الخدمة االجتماعية رد 

 االجتماعية وشعار اليوم العالمي للخدمة. دور الخدمة 

 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160331/ln41.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160331/ln41.htm
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 م 2016 أبريل 6-هـ 1437 الثانيجمادى  28 األربعاء

 متطوعة جبامعة األمرية نورة األحد 135حرم أمري منطقة الرياض خترج 
http://www.al-jazirah.com/2016/20160406/fe20.htm 

 

 

 
 م 2016 أبريل 7-هـ 1437 الثانيجمادى  29 الخميس

 جامعة األمرية نورة تنظم يوما  ترفيهيا  لذوي االحتياجات اخلاصة
http://www.al-jazirah.com/2016/20160407/ln42.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160406/fe20.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160407/ln42.htm
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 م 2016 مارس 19-هـ 1437 الثانيمادى ج 10 السبت

 جامعة األمرية نورة تعلن متديد القبول للدراسات العليا
ستشارية، وعمادة الدراسات أعلنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بمعهد التنمية والخدمات اال 

أبريل  2العليا، عن تمديدها فترة القبول لبرنامج الدراسات العليا ماجستير العلوم في إدارة األعمال حتى السبت 

 م.2016

وكانت الجامعة قد أعلنت عن فتح باب القبول لبرنامج ماجستير العلوم في إدارة األعمال، بالتعاون مع جامعة  

 ا، في تخصصات التسويق وريادة األعمال واملالية.مدينة دبلن بإيرلند

وأوضحت الجامعة في إعالنها أن املتقدمة تحصل على شهادة معتمدة من جامعة دبلن، باإلضافة إلى شهادة من 

 مع بداية كل عام، وأن زمن البرنامج 
ً
جامعة األميرة نورة، حيث يتضمن البرنامج دفع رسوم دراسية تسدد سنويا

 مساًء. 8-4مسائي من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okaz.com.sa/24x7/articles/20160319/article45605.html
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 م 2016 مارس 19-هـ 1437 الثانيمادى ج 12 اإلثنين

 

 دراسة: ال تأثري ملستوى تعليم األم على دورها
ن أن مستوى دور األسرة في تنمية الشخصية كشفت دراسة ميدانية قامت بها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحم 

مستوى »القيادية لدى الطالبات )مرحلة التعليم املتوسطة(، وقالت الدراسة التي قدمتها الدكتورة هند الشهراني 

تعليم األب من العوامل املؤثرة على دور األسرة في تنمية الشخصية القيادية لفتياتها الطالبات الجامعيات، وبصفة 

 «.مهارة القدرة على التعامل وحل املشكالت لدى أبنائها، والقدرة على االستخدام األمثل لإلمكاناتخاصة في 

 وأكدت الدراسة أن مستوى تعليم األم ليس له تأثير معنوي على دور االسرة في تنمية الشخصية القيادية ألبنائها.

يرية بالجامعات الحكومية باململكة، وسعت الشهراني أكدت أن الدراسة طبقت على عينة من طالبات السنة التحض

الدراسة إلى تحديد دور األسرة في تنمية الشخصية القيادية لدى الطالبات، من خالل تنمية مهارة تحمل املسؤولية 

ومهارة إقناع اآلخرين ومهارة القدرة على التعامل وحل املشكالت ومهارة االستخدام األمثل لإلمكانات ومهارة صنع 

لقرار ومهارة التقويم الذاتي وتحديد مدى تأثير الخصائص التالية )املستوى التعليمي لألب واألم، وظيفة واتخاذ ا

األب، دخل األسرة، ترتيب الطالبات بين إخوانهن في األسرة( على دور األسر في تنمية الشخصية القيادية لفتياتها من 

ها من تفعيل دورها في تنمية الشخصية القيادية لبناتها الطالبات الجامعيات وبناء نموذج استرشادي لألسرة يمكن

الطالبات، مضيفة أن األسرة اللبنة األولى واألساس في بناء املجتمع، ولها دور حيوي ممتد لتنمية أبنائهم وتنشئتهم 

تي يمكن بما يوفر لهم التقدم والنمو والتغيير على املستوى الشخص ي ومن ثم النمو املجتمعي، ومن أهم الخبرات ال

أن تقدمها األسرة في هذا الشأن ألبنائها املهارات القيادية، فالقيادة ظاهرة اجتماعية عرفتها اإلنسانية منذ بدء 

الخليقة، فالقيادة من أهم مظاهر التفاعل االجتماعي بين الفرد والجماعة التي ينتمي إليها، فشخصية القائد تؤثر 

 على نشاط الجماعة. 

 

 

 

 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160321/Con20160321830231.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160321/Con20160321830231.htm
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 م 2016 مارس 27-هـ 1437 الثانيى جماد 18 األحد

 قوى للطاقات اإلبداعية 4حتفز األطفال بـ « مسك»
، تضمنت «عواملنا»أمس )السبت(، فعالية « مسك الخيرية»نظمت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 

 .قرات تربوية منوعة، في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياضأنشطة وف

وشكلت الفعالية أربعة محاور رئيسية لتشجيع الحضور من األطفال على اإلبداع وتنمية املهارات وإبراز املواهب، 

ية وأخرى خاصة وهي قوة التعليم، والعطاء، واإلرادة، والتخيل. كما تضمن برنامج الفعالية عروضا مسرحية كوميد

 42بألعاب الخفة وفقرات ملهمة تدعو األطفال للقراءة والتسلح باملعرفة واالطالع، شارك في تقديمها أكثر من 

موهوبا وموهوبة تميزوا في إلقائهم وحديثهم للحضور، إلى جانب استعراض لتجارب وقصص إصرار األطفال حتى 

  .النجاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okaz.com.sa/new/mobile/20160327/Con20160327831358.htm
http://www.okaz.com.sa/new/mobile/20160327/Con20160327831358.htm
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 م 2016 أبريل 1-هـ 1437 الثانيجمادى  23 الجمعة

 حتديات تواجه إنشاء املستشفيات اجلامعية 10

عدد املدير التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا الجامعي بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور أحمد أبو 

ديات تواجه إنشاء أي مستشفى جامعي يتضمن بناء إستراتيجيات املنظمة، والهيكل التنظيمي، تح 10عباءة، 

واملوارد البشرية، وتقنية املعلومات، وسياسات وإجراءات العمل، تعاقدات بناء املنظومة واألجهزة الطبية 

 .مة الصحيةوالتشغيل وتوقعات املستفيدين سواء كانوا إدارة عليا، أو مرض ى، أو منسوبي املنظ

جاء ذلك ضمن جلسات مؤتمر األنظمة الصحية الجامعية الذي اختتمت جامعة امللك خالد فعالياته أمس. 

وتناولت جلسات املؤتمر العمل التكاملي لبناء منظومة املستشفيات الجامعية، الرعاية الصحية في اململكة العربية 

الجامعي، والتحديات، وإستراتيجية النجاح، التصوير، السعودية، واالحتياج إلى التغيير، تكاليف املستشفى 

والتشخيص الطبي ذو التكلفة األقل للرعاية الصحية، مستقبل تقنية املعلومات في األنظمة الصحية الجامعية، 

 .التحديات التي تواجه القطاع الصحي، دور املستشفيات الجامعية اإللكترونية في التعليم الطبي اإللكتروني

رى، اعتبر مدير الشؤون الصحية في منطقة عسير الدكتور محمد الهبدان، مستشفى بللسمر من من جهة آخ

أفضل املستشفيات في املنطقة، نظرا لحجم اإلنجازات التي حققها على أرض في الواقع في فترة وجيزة، مشيرا إلى عقد 

وا من خبراته ويطبقوا املعايير اجتماع مع مديري مستشفيات املنطقة في بللسمر ليشاهدوا إنجازاته ويستفيد

الطبية املطلوبة. جاء ذلك خالل افتتاح الدكتور الهبدان عددا من املشاريع التطويرية والتحسينية باملستشفى. 

وقدم مدير املستشفى أحمد القرني شرحا موجزا عن بعض املشاريع التي تم افتتاحها، كما شاهد الحضور عرضا 

  .سط عن كل منهامرئيا عن املشاريع مع شرح مب

 

 

 

 

http://www.okaz.com.sa/new/mobile/20160402/Con20160402832254.htm
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 م 2016 مارس 16-هـ 1437 الثانيمادى ج 7 األربعاء

 

ا»قياس مستوى طالبات التمريض 
 
 «ميداني

تبار تعاونت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مع مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي إلقامة اخ

 تجريبي لكفاءة وقياس ما سبق من املهارات التمريضية لطالبات كلية التمريض املتوقع تخرجهن. 

ويهدف التعاون إلى تعزيز الشراكة بين املستشفى والكلية في جميع املجاالت التعليمية واملهنية الخاصة بالتمريض، 

 الثامن، وذلك لتقييم احتياجاتهن التدريبية.  كما يهدف لقياس مستوى مهارات طالبات كلية التمريض في املستوى 

وتخلل البرنامج جولة تعريفية للطالبات ملرافق املستشفى واألقسام واملعامل واألجهزة، وكذلك االختبار الدقيق 

دقيقة، وبعد ذلك  15، وتختبر فيها الطالبة مدة procedureمحطات، كل محطة يوجد بها  10الذي كان مقسًما إلى 

 ى املحطة التالية إلى أن تنتهي الطالبة من جميع املحطات. تنتقل إل

من جانبها، أشادت املشرف األكاديمي حنان الشهري بهذه الشراكة التعاونية، مقدمة الشكر للقائمات على الجامعة 

بنية على ملا بذلنه من جهود وتسهيالت من أجل معرفة املهارات املكتسبة للطالبات، وتوثيق املهارات واملمارسة امل

.
ً
 البراهين في تطوير التعليم والعمل املنهي للتمريض مستقبال

 

 

 

 

 

http://www.alyaum.com/article/4125758
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Alyom.gif
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 م 2016 مارس 17-هـ 1437 الثانيمادى ج 8 الخميس

 أبرز حتديات تواجه حاضنات األعمال« التمويل والروتني وثقافة الريادة»
أجرتها أكاديمية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن عن دور حاضنات األعمال في دعم كشفت دراسة وصفية 

رواد األعمال واملشروعات الصغيرة في مدينة الرياض، حيث تقدم الحاضنات الدعم الفني واإلداري واملالي لرواد 

 األعمال لتتجاوز مشروعاتهم أعباء مرحلة االنطالق.

األستاذ املساعد في قسم تنظيم املجتمع في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن،  وأكدت الدراسة التي قدمتها

الدكتورة الجوهرة ناصر الهزاني، على إسهام دور الحاضنة في القضاء على املشكالت التي قد تواجه املشروعات 

ثقافة الفكر الريادي أثناء تنفيذها، وأن الصعوبات التي تواجه الحاضنات تتمثل في الحصول على ممولين وغياب 

بين الشباب في املجتمع، لوجود الروتين وتعقد إجراءات الحصول على تراخيص وعدم حصول الحاضنة على الدعم 

 من املجتمع املحلي، وخرجت الدراسة بتوصيات ملواجهة تلك الصعوبات.

 تقليص احتماليات الفشل

في االقتصاديات الحديثة، وتقدم حاضنات األعمال وقالت الهزاني: تعد ريادة األعمال من أهم عناصر التنمية 

بأنواعها املختلفة العديد من األدوار لدعم رواد األعمال واملشروعات الصغيرة، وتبنت املؤسسات الحكومية 

والخاصة الحاضنات بوصفها أداة لتقليص احتمالية الفشل، فضال عن كونها أداة لتسريع عمليات االبتكار في 

حتضانها للطاقات البشرية القادرة على العمل واإلبداع، وتسعى هذه الدراسة لتحديد دور األعمال، وذلك با

حاضنات األعمال في دعم رواد االعمال واملشروعات الصغيرة وتحديد الصعوبات التي تواجه تلك الحاضنات، 

ف الدراسة، قمت وتحول دون تحقيق الدعم املطلوب للخروج برؤيا لكيفية مواجهة تلك الصعوبات ولتحقيق هد

 بتصميم استبانة لرواد األعمال ودليل مقابلة ملديري الحاضنات بمدينة الرياض.

 تحفيز العمالة الوطنية

وأضافت: إن عنصري االهتمام والعناية الالزمين لريادة األعمال بشكل عام واملشروعات الصغيرة على وجه 

 لقدرة هذا القطاع 
ً
على اإلسهام الفعال في عملية التنمية بأنواعها ومجاالتها الخصوص أمر في غاية األهمية؛ نظرا

وتحقيق مجموعة من األهداف االقتصادية واالجتماعية، مبينة أن هذه الدراسة مع توجهات خطط التنمية في 

http://www.alyaum.com/article/4126123
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اململكة التي تركز على تحفيز العمالة الوطنية على تمثيل قيم املثابرة والصبر على العمل واإلبداع واالبتكار 

 إلى مستوى عمالة املعرفة التي يطلبها التحول املنشود نحو اقتصاد املعرفة.وال
ً
 تجديد، وصوال

يذكر ان غرفة الرياض ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في الشبكة السعودية لحاضنات األعمال 

 اتفاقية تعاون مشترك استهدفت دعم ومساندة أنشطة الشبكة من خال
ً
ل تسهيل تبادل املعلومات بين وقعتا مؤخرا

حاضنات األعمال السعودية وصناع السياسات وعمالء الحاضنات واملؤسسات ذات العالقة، اضافة الى دخول 

الغرفة كشريك استراتيجي في اصدار الشبكة الثاني من الدليل السنوي، وذلك دعما ألهداف وتوجهات الشبكة وبما 

حتضنين وتنمية القدرات التنافسية يمكنها من تقديم أفضل الخدمات لعمال
ُ
ء الشبكة من رواد األعمال وامل

للمنشآت الصغيرة واملتوسطة، ووقع االتفاقية عن الغرفة الدكتور سعود السهلي مساعد االمين العام للقطاع 

 االقتصادي ومن الشبكة السعودية لحاضنات األعمال االستاذ نواف عطاف املشرف على الشبكة. 

السعودية لحاضنات األعمال شبكة وطنية موحدة تعمل على تضافر وتوحيد الجهود في القطاعين  وتعد الشبكة

العام والخاص، بهدف تطوير ودعم صناعة حاضنات األعمال في اململكة، وتسهيل تبادل الخبرات واملعلومات 

 والتجارب بين كافة الجهات ذات العالقة لدعم صناعة الحاضنات في اململكة.
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 م 2016 مارس 19-هـ 1437 الثانيمادى ج 10 السبت

ا يف معرض الكتاب 150جامعة نورة تعرض أكثر من 
 
ا ثقافي

 
  منتج

أكثر من م 2016تعرض جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بجناحها املشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 

 منتجا ثقافيا ألعضاء الهيئة التعليمية فيها. 150

وتتناول منتجات الجامعة املعروضة تخصصات مختلفة، مثل السيرة والخدمة االجتماعية والفنون والتصاميم 

في والتربية واألدب وتقنية التعليم، وتقدمها للزوار كدليل إرشادي يحصر اإلنتاج العلمي للجامعة، ويبرز دور املرأة 

 النهضة الوطنية، إلى جانب تقديم دليل تعريفي عن أقسام الكليات والخدمات العامة باللغتين العربية واإلنجليزية.

من تأليف عضو مجلس الشورى « دور املرأة في نجد»يذكر أن من بين املنتجات املعروضة كتابا يوزع مجاًنا بعنوان 

 بي.عضو هيئة التدريس بالجامعة الدكتورة دالل الحر 

وتولي الجامعة املشاركة في معرض الكتاب اهتماًما كبيًرا، بهدف التعريف بإنجازاتها العلمية وبرامجها األكاديمية 

والتدريبية والنشاطات الثقافية التي تقدمها للطالبات، وبما يسهم في تخريج كفاءات مميزة من مختلف 

 التخصصات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alyaum.com/article/4126440
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 م 2016 مارس 20-هـ 1437 الثانيمادى ج 11 األحد

  جامعة األمرية نورة متدد القبول للدراسات العليا
أعلنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بمعهد التنمية والخدمات االستشارية، وعمادة الدراسات 

أبريل  2راسات العليا ماجستير العلوم في إدارة األعمال حتى السبت العليا، عن تمديدها فترة القبول لبرنامج الد

 م.2016

وكانت الجامعة قد أعلنت عن فتح باب القبول لبرنامج ماجستير العلوم في إدارة األعمال، بالتعاون مع جامعة 

 مدينة دبلن بإيرلندا، في تخصصات التسويق، وريادة األعمال، واملالية.

النها أن املتقدمة تحصل على شهادة معتمدة من جامعة دبلن، باإلضافة إلى شهادة من وأوضحت الجامعة في إع

 مع بداية كل عام، وأن زمن البرنامج 
ً
جامعة األميرة نورة، حيث يتضمن البرنامج دفع رسوم دراسية تسدد سنويا

 مساًء.  8-4مسائي من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alyaum.com/article/4126576
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 م 2016 مارس 26-هـ 1437 الثانيمادى ج 17 السبت

 حلقة نقاشية تدعو إىل دعم الصالونات النسائية من قبل املؤسسات الثقافية
م كرس ي بحث صحيفة الجزيرة للدراسات اللغوية الحديثة بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالشراكة مع 

 
نظ

املاض ي، بمقر النادي، حلقة نقاشية بعنوان "الصالونات الثقافية النسائية"،  النادي األدبي بالرياض، يوم األربعاء

ع والدكتور سلطان القحطاني والدكتور إبراهيم  بحضور بعض املثقفين واألدباء يتقدمهم: الدكتور محمد الربي 

 الشتوي.

ل أستاذ األدب املشارك ب جامعة اإلمام محمد بن سعود شارك في الحلقة كل من: الدكتورة وفاء بنت إبراهيم السبي 

بسلطنة عمان وصاحبة  -اإلسالمية، والدكتورة فاطمة بنت راشد العلياني أستاذ األدب املساعد بجامعة البريمي 

صالون فاطمة العلياني األدبي بالبريمي، والدكتورة زكية السايح، وأدارتها الدكتورة هيفاء بنت راشد الحمدان 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.أستاذ األدب والنقد املساعد 

في البداية، تحدثت الدكتورة فاطمة العلياني عن أهمية الصالونات النسائية، وأشارت إلى أن هذا املشروع يأتي 

 على دور املرأة العربية في نشر الحراك الثقافي وإبراز صوتها وعقليتها الثقافية، وأوضحت أن اختصاص 
ً
تأكيدا

 باململكة واالنطالق نحو الصالونات الخليجية فالعربية املشروع يتضمن الح
ً
رص على توثيق الصالونات األدبية بدءا

 وإبراز دورها في دعم الحراك الثقافي.

، وعالمة 
ً
 تاريخيا

ً
بعد ذلك تحدثت الدكتورة زكية السائح عن تعريف الصالونات األدبية الفرنسية، وأنها تعد ابتكارا

الثة قرون، والصالونات اختراع نسائي بامتياز، وشبه مملكات أدبية وسط باريس، وأن مضيئة منيرة على امتداد ث

نساء المعات، وفي الختام ذكرت أن أقدم صالون  18و17أشهر الصالونات كانت تنشطها وتشرف عليها في القرنين: 

 ذوق السليم.أدبي عربي يرجع إلى القرن األول للهجرة سمي باسم صاحبته عمرة ذات الرأي الحكيم وال

ل عن الصالونات الثقافية النسائية باململكة، وسعت ورقتها إلى رصد تاريخ  بعدها تحدثت الدكتورة وفاء السبي 

الصالونات الثقافية النسائية باململكة، وأشارت إلى أن أول صالون للشاعرة سارة الخثالن )األربعائيات( بالدمام، 

هـ، وهناك صالون رواق مكة أسسته د.هانم 1413ن زقر بجدة عام هـ، ثم صالون صفية ب1412الذي أنش ئ عام 

م بالخرج 1424حامد ياركندي عام  ل بأن التوزيع الجغرافي 1434هـ ثم صالون سارة الخزي  هـ. وبينت السبي 

 .للصالونات األدبية النسائية باململكة يؤكد نهوض املرأة ملسؤوليتها الثقافية واألدبية في معظم مناطق اململكة

http://www.alyaum.com/article/4127708
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وأوضحت الدكتورة وفاء الدور املهم الذي تنهض به الصالونات الثقافية النسائية والعوائق التي تواجهها، وطالبت 

 بمساندة املؤسسات الثقافية الرسمية لها.

واختتمت حديثها بالتوصيات، ومنها: تذليل العقبات التي تواجه الصالونات النسائية وضرورة التفات اإلعالم الثقافي 

ا ودعمها عن طريق التعريف بها وبأنشطتها وضرورة االستفادة من اإلعالم الجديد؛ للتعرف بالصالونات إليه

 وأنشطتها، وباإلمكان عقد لقاء سنوي يجمع القائمات على الصالونات الثقافية.

 بعد ذلك بدأت املداخالت من الحضور، مؤكده على دور هذه الصالونات في الحركة الثقافية.
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 م 2016 مارس 17-هـ 1437 الثانيمادى ج 8 الخميس

 األعمال تكفي رواد األعمال أعباء مرحلة االنطالق دراسة: حاضنات
كشفت دراسة وصفية أجرتها أكاديمية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن على دور حاضنات األعمال في دعم 

الحاضنات تقدم الدعم الفني واإلداري واملالي لرواد رواد األعمال واملشروعات الصغيرة في مدينة الرياض عن أن 

  األعمال لتتجاوز مشروعاتهم أعباء مرحلة االنطالق .

وأكدت الدراسة التي قدمتها األستاذ املساعد في قسم تنظيم املجتمع في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

املشكالت التي قد تواجه املشروعات أثناء الدكتورة الجوهرة ناصر الهزاني إسهام الحاضنة في القضاء على 

تنفيذها، وأن الصعوبات التي تواجه الحاضنات الحصول على ممولين وغياب ثقافة الفكر الريادي بين الشباب في 

املجتمع والروتين وتعقد إجراءات الحصول على تراخيص وعدم حصول الحاضنة على الدعم من املجتمع املحلي 

  اجهة تلك الصعوبات .وتم الخروج بتوصيات ملو 

وقالت الهزاني: تعد ريادة األعمال من أهم عناصر التنمية في االقتصاديات الحديثة وتقدم حاضنات األعمال 

بأنواعها املختلفة العديد من األدوار لدعم رواد األعمال واملشروعات الصغيرة، وتبنت املؤسسات الحكومية 

مالية الفشل فضال عن كونها أداة لتسريع عمليات االبتكار في والخاصة الحاضنات بوصفها أداة لتقليص احت

األعمال وذلك باحتضانها للطاقات البشرية القادرة على العمل واإلبداع وتسعى هذه الدراسة لتحديد دور حاضنات 

 األعمال في دعم رواد االعمال واملشروعات الصغيرة وتحديد الصعوبات التي تواجه تلك الحاضنات، وتحول دون 

تحقيق الدعم املطلوب للخروج برؤيا لكيفية مواجهة تلك الصعوبات ولتحقيق هدف الدراسة قمت بتصميم 

  استبانة لرواد األعمال ودليل مقابلة ملديري الحاضنات بمدينة الرياض.

مر وأضاتف أن االهتمام والعناية الالزمتين لريادة األعمال بشكل عام واملشروعات الصغيرة على وجه الخصوص أ

 لقدرة هذا القطاع على اإلسهام الفعال في عملية التنمية بأنواعها ومجاالتها وتحقيق مجموعة 
ً
في غاية األهمية نظرا

من األهداف االقتصادية واالجتماعية، مبينة أن هذه الدراسة مع توجهات خطط التنمية في اململكة التي تركز على 

 إلى مستوى تحفيز العمالة الوطنية على تمثيل قيم املثاب
ً
رة والصبر على العمل واإلبداع واالبتكار والتجديد وصوال

 عمالة املعرفة التي يطلبها التحول املنشود نحو اقتصاد املعرفة.

https://www.albiladdaily.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7/
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 م 2016 مارس 19-هـ 1437 الثانيمادى ج 10 السبت

 منتجا ثقافيا يف معرض الكتاب 150جامعة األمرية نورة تعرض أكثر من 
م أكثر من 2016الرياض الدولي للكتاب  حمن بجناحها املشارك في معرضالر تعرض جامعة األميرة نورة بنت عبد

 ألعضاء الهيئة التعليمية فيها. 150
ً
 ثقافيا

ً
  منتجا

وتتناول منتجات الجامعة املعروضة تخصصات مختلفة، مثل السيرة والخدمة االجتماعية والفنون والتصاميم 

دليل إرشادي يحصر اإلنتاج العلمي للجامعة، ويبرز دور املرأة في والتربية واألدب وتقنية التعليم، وتقدمها للزوار ك

 النهضة الوطنية، إلى جانب تقدم دليل تعريفي عن أقسام الكليات والخدمات العامة باللغتين العربية واإلنجليزية.

س الشورى من تأليف عضو مجل” دور املرأة في نجد“يذكر أن بين املنتجات املعروضة كتاب يوزع مجاًنا بعنوان 

  عضو هيئة التدريس بالجامعة الدكتورة دالل الحربي.

، بهدف التعريف بإنجازاتها العلمية وبرامجها األكاديمية 
ً
 كبيرا

ً
وتولي الجامعة املشاركة في معرض الكتاب اهتماما

ف والتدريبية والنشاطات الثقافية التي تقدمها للطالبات، وبما يسهم في تخريج كفاءات مميزة من مختل

 التخصصات.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.albiladdaily.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-150-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7/
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 م 2016 مارس 26-هـ 1437 الثانيمادى ج 17 السبت

 حلقة نقاشية عن الصالونات النسائية يف أدبي الرياض
م كرس ي بحث صحيفة الجزيرة للدراسات اللغوية الحديثة بجام

 
عة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالشراكة مع نظ

وذلك بمقر النادي بحي امللز ” الصالونات الثقافية النسائية ” النادي األدبي بالرياض، حلقة نقاشية بعنوان 

ل أستاذ األدب املشارك بجامعة اإلمام محمد بن  بالرياض.شارك في الحلقة كل من الدكتورة وفاء بنت إبراهيم السبي 

سالمية ، والدكتورة فاطمة بنت راشد العلياني أستاذ األدب املساعد بجامعة البريمي بسلطنة عمان سعود اإل 

وصاحبة صالون فاطمة العلياني األدبي بالبريمي ، والدكتورة زكية السايح ، وأدارتها الدكتورة هيفاء بنت راشد 

لرحمن.وتحدثت في بدأية الحلقة الدكتورة الحمدان أستاذ األدب والنقد املساعد بجامعة األميرة نورة بنت عبدا

 على دور املرأة العربية 
ً
فاطمة العلياني عن أهمية املوضوع وأسباب البحث ، وأشارت إلى أن هذا املشروع يأتي تأكيدا

في نشر الحراك الثقافي وإبراز صوتها وعقليتها الثقافية رغم التحديات التي تعتري دربها وتمتحن قدراتها .وأوضحت 

 باململكة العربية السعودية واالنطالق أن 
ً
اختصاص املشروع يتضمن الحرص على توثيق الصالونات األدبية بدءا

نحو الصالونات الخليجية فالعربية ، وإبراز دورها في دعم الحراك الثقافي والتالقح الفكري عبر مناشطها املختلفة 

 خصية مؤسسته .وقيمة هذه الصالونات داخل بلد املنشأ وخارجه مع إبراز ش

 

 م 2016 مارس 25-هـ 1437 الثانيمادى ج 16 الجمعة

 "الربجميات احلديثة"جامعة األمرية نورة ختصص يوما للتعريف بـ 
http://www.albiladdaily.com/ب-للتعريف-يوما-تخصص-نورة-األميرة-جامعة/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.albiladdaily.com/حلقة-نقاشية-عن-الصالونات-النسائية-في-أ/
http://www.albiladdaily.com/جامعة-الأميرة-نورة-تخصص-يوما-للتعريف-ب/
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 م 2016 مارس 27-هـ 1437 الثانيجمادى  18 األحد

 مسك اخلريية حتفز األطفال إلطالق الطاقات اإلبداعية

مس فعالية )عواملنا( التي تضمنت أنشطة أ” مسك الخيرية“نظمت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 

وفقرات تربوية منوعة، وذلك في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض ، وقد شكلت أربعة محاور رئيسة، 

من أنشطة وفقرات، والحضور الذي تجاوز عدده ألفين شخص معظمهم ” عواملنا“لغة التواصل بين ما تضمنته 

ي ، وتمثلت املحاور في قوة التعلم وقوة العطاء وقوة اإلرادة وقوة الخيال، التي تضمنت من األطفال، في تجمع تربو 

  جميعها رسائل وتوجيهات لألطفال، لتشجيعهم على اإلبداع وتنمية املهارات وإبراز املواهب.

موهوب وموهبة،  42، حيث تال طفل هذه اآليات، لينثر أكثر من ”إقرأ بإسم ربك الذي خلق”وبدأت فعالية عواملنا بـ

إبداعاتهم في املسرح، بين عروض مسرحية كوميدية وأخرى خاصة بألعاب خفة، وبين فقرات ملهمة تدعوا األطفال 

إلى القراءة والتسلح باملعرفة واإلطالع، كان أبطالها أطفال تميزوا في إلقائهم وحديثهم للحضور، إلى جانب استعراض 

 على االستمرار فيها حتى رأوا نور النجاح. لتجارب وقصص أصر أصحابها من األطفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.albiladdaily.com/مسك-الخيرية-تحفز-الأطفال-لإطلاق-الطاق/
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 م 2016 مارس 16-هـ 1437 الثانيمادى ج 7 األربعاء

 حاضنات األعمال تدعم املشاريع الصغرية على رغم افتقادها التمويل
 في دعم املشاريع الصغيرة ومساعدة القائمين عليها في أكدت دراسة بحثية حديثة، أن لحا

ً
 فاعال

ً
ضنات األعمال دورا

هت إلى أن قلة املمولين للحاضنات وضعف الوعي االجتماعي  االنطالق وتجاوز الصعوبات التي تواجههم، فيما نو 

ل صعوبات في
 
سير عمل الحاضنات.  بأهميتها إلى جانب غياب الفكر الريادي لدى الكثيرين من فئة الشباب، تمث

وأوضحت الدراسة التي صدرت عن جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وقامت بإعدادها الدكتورة الجوهرة 

 
ً
 وماليا

ً
 وإداريا

ً
 فنيا

ً
الهزاني، واستهدفت من خاللها حاضنات األعمال على مستوى الرياض، أن الحاضنات تقدم دعما

مرحلة االنطالق، كما تسهم في القضاء على املشكالت التي قد تواجه املشاريع لرواد األعمال لتجاوز مشاريعهم أعباء 

 في الحصول على ممولين وغياب ثقافة 
ً
ل غالبا

 
أثناء تنفيذها، الفتة إلى أن الصعوبات التي تواجه الحاضنات تتمث

اضنة على الدعم الفكر الريادي بين الشباب في املجتمع وتعقد إجراءات الحصول على تراخيص وعدم حصول الح

 .من املجتمع املحلي

م مجموعة من »وقالت الهزاني:   ريادة األعمال من أهم عناصر التنمية في االقتصاديات الحديثة لكونها تقد 
تعد 

ت املؤسسات الحكومية والخاصة الحاضنات بوصفها أداة 
 
األدوار لدعم رواد األعمال واملشاريع الصغيرة، وتبن

 عن كونها أداة لتسريع عمليات االبتكار في األعمال، وذلك باحتضانها للطاقات لتقليص احتمال الفشل، 
ً
فضال

البشرية القادرة على العمل واإلبداع، وتسعى هذه الدراسة لتحديد دور حاضنات األعمال في دعم رواد األعمال 

م املطلوب للخروج واملشاريع الصغيرة وتحديد الصعوبات التي تواجه تلك الحاضنات وتحول دون تحقيق الدع

 .«برؤية لكيفية مواجهة تلك الصعوبات

وأفادت بأن الدراسة استهدفت رواد األعمال ومديري الحاضنات في مدينة الرياض، مشيرة إلى أن االهتمام والعناية 

 لقدرة ه
ً
ذا الالزمتين لريادة األعمال بشكل عام واملشاريع الصغيرة على وجه الخصوص أمر في غاية األهمية نظرا

القطاع على اإلسهام الفعال في عملية التنمية بأنواعها ومجاالتها وتحقيق مجموعة من األهداف االقتصادية 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/14488351
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هة إلى أن الدراسة تتفق مع توجهات خطط التنمية في اململكة التي تركز على تحفيز العمالة  واالجتماعية، منو 

 إلى مستوى عمالة املعرفة الوطنية وعلى تمثيل قيم املثابرة والصبر على العمل واإلب
ً
داع واالبتكار والتجديد وصوال

 .التي يطلبها التحول املنشود نحو اقتصاد املعرفة
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 م 2016 مارس 17-هـ 1437 الثانيمادى ج 8 الخميس

 آتٍ ال ريب فيهقانون التحرش... 
بمناسبة يوم املرأة العالمي، على ذكر قانون « جامعة األميرة نورة»أتيت في املحاضرة التي ألقيتها األسبوع املاض ي في 

التحرش كأحد االستحقاقات املهمة التي تنتظرها املرأة السعودية، بخاصة مع التوسع النسبي في خروجها للعمل 

 من إحدى كاميرات ومشاركتها في الحياة العامة. ب
ً
 مسربا

ً
عد ذلك بأيام، تناقلت مواقع التواصل االجتماعي مقطعا

 من املطالبة باإلسراع في سن 
ً
 زميلها العربي الذي يحاول التحرش بها. وبدال

املراقبة، ُيظهر عاملة سعودية وهي تصد 

 مرحلية  قانون للتحرش، وجدها البعض مناسبة للهجوم على عمل املرأة، وعلى وزارة العمل
ً
التي تنفذ خططا

 .لتوظيف النساء

ل في وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي حول الحاجة الى هذا القانون،  يدور نقاش سعودي مطو 

واالستغراب من وقوف البعض ضده، مع أننا من أكثر املجتمعات العربية واإلسالمية محافظة. وبما أن مسودة 

 ما يوجه إلي السؤال عن القانون ما زالت تأخذ جولتها 
ً
املسترخية في ردهات مجلس الشورى منذ سنوات، فكثيرا

حجج املمانعين هنا أو هناك. وقد أتيح لي من خالل اهتمامي باملوضوع أن أرصد الحجج املتداولة، فوجدتها 

 .مغموسة باملغالطات والوساوس النفسية، أكثر مما هي مستندة الى اعتراضات موضوعية

لقصة متشابهة في املجتمعات العربية واإلسالمية، إذ استمعنا العام املاض ي الى الجزائريين املعارضين، ويبدو أن ا

 شدد على عقوبة التحرش. فبعض الكتل البرملانية قاطع 
ً
 قانونيا

ً
حين أقر املجلس الشعبي الوطني في الجزائر، تعديال

 على طرح التعديل القانوني الذي يتنافى في الجلسة التي شهدت املصادقة، وامتنع آخرون عن التصويت، ا
ً
عتراضا

لكن وزير العدل خرج الى مجتمعه «. مع مبادئ وثقافة املجتمع الجزائري »رأيهم كما نقلت وكالة األنباء الجزائرية 

 :
ً
 .«قرارنا سيادي وال توجد إمالءات خارجية»عقب جلسة التصويت قائال

رأة هي في نظر املمانعين من العرب واملسلمين إمالءات خارجية، أو تطبيق معظم التشريعات الجديدة التي تتعلق بامل

ألجندة الغرب التي يقوم عليها الوكالء في البيئة املحلية. ونتميز كسعوديين بالتهويل من كل جديد يخص املرأة، مع 

، بل ونعدد مزاياه الجمة ح
ً
ين يأتي به القرار محاوالت بعضنا الجادة لعرقلته، لكن سرعان ما نتقبله الحقا

http://www.alhayat.com/Opinion/latafa-alshalan/03-2014/14503790


 

 
90 

السياس ي. وكنت شاهدة بنفس ي قبل بضع سنوات على مفاصل معركة شرسة، قادتها بعضهن ضد إقرار الهوية 

 من املاض ي القريب لم يكن
ً
 .الشخصية للمرأة. واليوم يحملن هن وبناتهن هذه الوثيقة الرسمية وكأن شيئا

ه، وحساسية املصطلح لها تاريخها املتأصل لدينا ملن ال يبدأ االعتراض على قانون التحرش من املصطلح في حد ذات

 هو نفسه ال يتغير. تم 
ً
 إلى استبدال بعض املصطلحات بأخرى، مع أن املفهوم يظل باقيا

ً
يعرف. ويؤدي ذلك أحيانا

 من مصطلح )قانون(، مع أنه ال يوجد فارق بي
ً
 استخدام مصطلح )نظام( وتثبيته في الواقع التشريعي، بدال

ً
نهما، مثال

 
ً
 .واألول يعني اآلخر تماما

ابتداء، يتحفظ البعض عن مفهوم التحرش عامة، وعن سن قانون له، بقولهم إن التحرش ليس من جرائم القذف 

فتها الشريعة، ورتبت لها عقوبات محددة، بل من املفاهيم األجنبية الوافدة، التي ال وجود لها في التراث  والزنا التي عر 

ة. وبإمكان املرء أن يسأل هؤالء: وماذا عن )نظام الجرائم املعلوماتية( أو )نظام مكافحة الفقهي وال في ال كتاب والسن 

غسل األموال( أو )نظام جرائم اإلرهاب وتمويله(، كلها قوانين سعودية، فهل لها تعريفات وعقوبات محددة في 

ة؟  الكتاب والسن 

امل مع املصطلحات الجديدة، يمكن أن نتجاوز املعضلة لدى أعتقد أننا بتفعيل الخدعة اللغوية ذاتها في التع

 عن نظام التحرش، وال بأس 
ً
الخائفين على هوية هذه األمة. وقد اقترح البعض مسمى )نظام حماية األعراض( عوضا

 .في ذلك، ألن مسمى القانون ليس قضية تستحق إهدار الوقت حولها

عقوبة التحرش تقع ضمن دائرة العقوبات التعزيرية التي ال تحتاج الى  املمانعة األخرى املرتبطة بسابقتها فحواها أن

قانون. لكن هذه الدعوى متهافتة، فالتحرش حتى اليوم ليس جريمة محددة األركان واملعالم، وعقوبته استنسابية 

. وقد يأتي أو تقديرية، تخضع الجتهادات القضاة. فقد يخفف أحدهم الحكم وقد يغلظه آخر، بينما الجريمة واحدة

 من األقوال والتصرفات واإلشارات من نطاق التجريم. وقد يأتي من يدين الضحية بسبب لباسها أو 
ً
من يخرج كثيرا

هيئتها أو مكان وجودها، مما يترتب عليه تخفيض العقوبة على املجرم. أما احتجاج بعضهم بدول إسالمية لم تفرد 

 للتحرش، فهو من قبيل املغالط
ً
 خاصا

ً
، قانونا

ً
 خاصا

ً
ات املاكرة، ألن هذه الدول إن لم تفرد لهذه الجريمة قانونا

 مدرجة ضمن قوانين العقوبات فيها، كما هي حال مصر أو تركيا أو الجزائر. وال حاجة للتذكير 
ً
فألن العقوبة أصال

 .بالعراقيل التي تقف حتى اليوم في وجه تقنين األحكام القضائية لدينا
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 تروج حجة أخرى، 
ً
وهي ربط التحرش بالتبر ج، فاملحتشمة ال أحد يتحرش بها، واملطالب بالقانون إنما يرمي الى أيضا

. لكن هذا الزعم تدحضه حقيقة بسيطة ما زلت أتعجب من عدم إدراكهم لها منذ الوهلة 
ً
حماية التبر ج املحرم شرعا

 من قبل  األولى. فالتحرش يمكن أن يقع على األطفال في الطرقات والنوادي والبيوت،
ً
 أو عقليا

ً
وعلى املعاقين جسديا

القائمين على رعايتهم. ويمكن أن يقع على املحارم في األسرة، وداخل أفراد الجنس الواحد في املدارس والجامعات. 

كما يقع كشكل من أشكال استغالل السلطة في الهياكل التنظيمية التي تحتل فيها النساء الوظائف األدنى، حتى لو 

ء العمل تتم من وراء حجاب، وفي مكاتب تفصل بين الجنسين كغالب بيئات العمل لدينا. يغفل هؤالء كانت أجوا

 متعددة في العالم االفتراض ي 
ً
الذين يربطون التحرش بالتبر ج أو االختالط، أن وسائل التواصل الحديث توفر سبال

 .لهذا االنتهاك الصارخ لكرامة ضحاياه

أن عقدت جلسة خاصة مغلقة، دعت اليها مجموعة من املتحرشين لفهم « مربنات مصر خط أح»سبق ملجموعة 

الظاهرة من منظور املتحرش. وجاءت اإلجابات املدونة بالعامية املصرية صادمة وكاشفة في الوقت نفسه، ألنها 

ة. توضح إلى أي حد تتعدد أسباب التحرش، وال تقتصر على العوامل التقليدية كالكبت الجنس ي ومظهر الضحي

«. أبقى مش راجل لو ما تحرشتش بيها... أومال أصحابي يقولوا علي إيه»فهناك التحرش كسمة من سمات الرجولة: 

وهناك التحرش للتعدي على ما ال تملكه. وهناك «. عشان متجيش هنا تاني»وهناك التحرش كسياسة عقابية: 

وفي النهاية كل امرأة «! اطة راسها في األرضتمش ي مش ح»أن تكون مرئية: هي « جرم»التحرش ألن الفتاة ارتكبت 

واحدة منقبة وشايلة عيل ومعاها »معرضة للتحرش، السافرة واملنقبة، املنفردة بنفسها أو املصاحبة لزوجها: 

 .«جوزها واتحرشنا بيها أنا وأصحابي في املترو وضربنا جوزها

ة جديدة لظاهرة التحرش، ألن املقاربة الثقافية يشكل االستماع الى وجهات نظر املتحرشين محاولة الجتراح مقارب

 ما تلوم النسويات عادة الذكور في 
ً
النسوية استنفدت نفسها، أو ظلت تراوح في مكانها من دون إضافة جديدة. فكثيرا

إدراك املرأة في الفضاء العام ضمن ثنائية الجسد والغواية، كانعكاس أمين للتشيؤ في تراث ألف ليلة وليلة، الذي 

 .تمدد مع مثيله في بعض مخرجات الحضارة الحديثة

ومع أهمية مقاربة الظاهرة أو محاولة فهمها، فإن الركيزة األولى هي سن قانون ملحاربتها. وحتى يرى قانون التحرش 

، وفي هذه الحالة سيدرس في لجان 
ً
السعودي النور، فإن الحل في رأيي أن تبادر وزارة العمل الى تقديمه عاجال

 للحكومة. مجلس
ً
والخبرة علمتنا أن أي مشروع للحكومة يرد إلى مجلس الشورى، يبادر  الوزراء ويصبح مشروعا
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األخير إلى دراسته وعرضه للتصويت خالل مدة زمنية محددة، من دون إبطاء أو تسويف. أما املشروعات التي يكون 

وقد تستغرق سنوات، والشواهد أكثر من أن أعضاء املجلس هم أصحاب املبادرة فيها، فليس لها أي تحديد زمني، 

 .تحص ى
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 م 2016 أبريل 1-هـ 1437 الثانيجمادى  23 الجمعة

 «األولويات»وترتيب « التحفيز»شاب بـ  2500يلهم « جرب»
، بعد أن أعطى جرعة تحفيزية لقرابة « جر ب»انتهى ملتقى 

ً
وشابة، يحثهم على خوض شاب  2500األول أخيرا

تجاربهم الخاصة، وتعريفهم بالخطوات األساسية للتجربة، وكسر حاجز الخوف منها، وإبراز نماذج ملهمة في هذا 

 .املجال

، جملة من املحاور املهمة التي تجيب عن خمسة أسئلة تفتح الطريق أمام «جر ب»وناقش امللتقى الذي حمل اسم 

 .الحاجز الوهمي بينهم وبين خوض تجاربهم الخاصة أجوبة تحفز الحضور على اختراق

وبدأ امللتقى باإلجابة عن األسئلة بعد أن وقف الجميع ألداء السالم امللكي السعودي، في بادرة جيدة من مركز امللك 

من  سلمان للشباب لتعزيز روح الوالء واالنتماء للوطن ورفع حس املواطنة بين الشباب، وعلى إثره بدأ املحور األول 

 35-18امللتقى الذي أقيم في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، واستهدف الفئة العمرية من )
ً
 .( عاما

، فشرح للحضور قيمة «ملاذا نجرب؟»وتحدث حسام القريش ي املتخصص في املسؤولية االجتماعية عن سؤال 

نظر لألشياء بشكل مختلف، ويحلل كل ما يعرفه التجربة، وأوضح أن اإلنسان مجموعة من التجارب التي تجعله ي

، وبالتالي يبني قراراته بناًء على ذلك
ً
 من وجهة نظر جديدة تماما

ً
 .سابقا

 ونصائح عن الوقت املناسب لتجربة أمر جديد )متى 
ً
م املتخصص في مجال املبادرات الدكتور فواز سعد، شرحا وقد 

 عندما يبدأ الشخص في تكرار 
ً
 إلى أن من أكثر تجر ب؟(، وخصوصا

ً
العمل ذاته في عمله أو حياته اليومية، مشيرا

، وبالتالي  20العبارات املضللة التي نسمعها تلك التي يقول صاحبها إنه يعمل في املكان ذاته والوظيفة ذاتها منذ 
ً
عاما

 ملدة 
ً
 يعني أن الش 20فإن لديه خبرة كبيرة، لكن الحقيقة أن إعادة العمل ذاته يوميا

ً
خص يكرر ذاته كل يوم وال عاما

 
ً
 جديدا

ً
 .يكتسب شيئا

كما أوضح املتخصص في مجال التوثيق والترحال البراء العوهلي املجال الذي يمكن للشخص أن يجرب فيه )أين 

، في املنزل أو العمل أو العالقات 
ً
 إلى أن التجربة فكرة واسعة، قابلة للدخول في كل ش يء تقريبا

ً
ب(، مشيرا تجر 

 باملحيط اال 
ً
 جديدا

ً
 .جتماعي. وشدد على أن أي ش يء لن يتغير ما لم يجرب الشخص شيئا

http://www.alhayat.com/Articles/14802197/-%D8%AC%D8%B1%D8%A8--%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%85-2500-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%80--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2--%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
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، ليجيب على هذا السؤال بسرد قصص واقعية عن أثر «من يجب أن يجر ب؟»في حين سأل املحور التالي سؤال 

كتفاء من لن يصل إلى اال -ببساطة  -التجربة في نجاح الناس، والتأكيد على أهمية التجربة للجميع، ألن اإلنسان 

التجربة، ولن يتوقف عن ارتكاب األخطاء والتعلم منها مهما بلغت به الخبرة. ورأى املدير التنفيذي ملركز امللك 

سلمان للشباب هاني بن مقبل املقبل أن املركز يسعى من خالل أهدافه االستراتيجية الثالثة: التوجيه والتطوير 

يركز املركز على تأسيس روح املبادرة لدى الشباب »ية، وأضاف: والتمكين، إلى إطالق طاقات الشباب اإلبداع

وترسيخها لديهم، وهو يسعى ضمن خطته االستراتيجية إلى التركيز والعمل على زيادة معرفتهم في املهارات واملفاهيم 

العدد  وأشار إلى أن امللتقى حقق أهدافه القريبة من خالل مشاركة وحضور وتفاعل هذا .«األساسية في الحياة

 إلى الذهاب إلى أبعد نقطة يمكن من خاللها تحفيز 
ً
 أن استراتيجية املركز تهدف أيضا

ً
الكبير من الشباب، مؤكدا

 .الشباب نحو خوض تجاربهم وبالتالي االنطالق نحو تحقيق أهدافهم
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 م 2016 أبريل 6-هـ 1437 الثانيجمادى  28 األربعاء

 تدعم مبادرات تطوعية« جامعة نورة»
مبادرة منها في املرحلة  18مبادرة تطوعية، تم ترشيح  60أعلنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أنها استقبلت 

لتقى التطوعي األول )نورة األولى، وسيتم في املرحلة الثانية التصويت على املبادرات الخمس، خالل حفلة افتتاح امل

 .العطاء(، يوم األحد املقبل

دعم هذه املبادرات التطوعية، ضمن انتهاجها استراتيجية « نورة العطاء»وتعتزم الجامعة، من خالل حاضنة 

 ملنهجية التنمية املستدامة
ً
 .تأسيس وتنظيم العمل التطوعي في اململكة تحت مظلة رسمية، وفقا

 عن ملتقى نورة العطاء التطوعي األول وعقدت اإلدارة العامة 
ً
 صحافيا

ً
« ثبات ونماء»لإلعالم بالجامعة مؤتمرا

ومعرض التوظيف األول، أمس، تحدثت خالله عميدة عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر في الجامعة 

 .عرض خمسة أيامالدكتورة آمال الهبدان، عن فكرة ونشأة حاضنة نورة العطاء، التي تنظم امللتقى. ويستمر امل

 من مسؤولية جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في خدمة املجتمع، بادرت عمادة 
ً
وقالت الهبدان: إنه انطالقا

، بهدف أن تكون الجامعة منارة لعمل «نورة العطاء التطوعية»خدمة املجتمع والتعليم املستمر بإنشاء حاضنة 

ة لنشر ثقافة العمل التطوعي الوطني، ونقله من االجتهادات التقليدية إلى املرأة التطوعي الوطني املستدام، وبيت خبر 

 .العمل املتقن باحترافية ومهنية عالية

وأشارت إلى أن امللتقى يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في املجال التطوعي، من خالل ترسيخ قيمة التطوع في املجتمع، 

 للعمل  وإبراز التجارب األصيلة والرائدة واملبتكرة فيه
ً
 للعطاء التطوعي وتشجيعا

ً
ذات الصبغة املستدامة، وتعزيزا

فيه، موضحة أن عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر أطلقت رخصة ملزاولة العمل التطوعي من خالل االلتحاق 

 .بدورات تدريبية مكثفة، تحصل من خاللها املتدربة على الرخصة

ع املستدام في املجتمع، وتشجيع املرأة على املشاركة في األعمال التطوعية كما يهدف امللتقى إلى نشر ثقافة التطو 

  .املبتكرة، من خالل إتاحة الفرصة لها في عرض مبادراتها التطوعية

 

 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/14887480
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 م 2016 أبريل 7-هـ 1437 الثانيجمادى  29 الخميس

اب: كاتب 
ّ
وآخر «... الدجل وغسل األدمغة»يصف اإلعالم بـملتقى الكت

 «االنتهازية»بـ

ص أكثر من 
 
 وكاتبة حال املشهد الثقافي في اململكة، وذلك خالل جلسة نقاش استمرت أكثر من خمس  50شخ

ً
كاتبا

ساعات، شهدت مداخالت ساخنة بين متشائم ومتفائل، فيما شهدت الجلسات مداخالت حادة من بعض كتاب 

تاب وصفحات الرأي في الصحف السعودية، وذلك في الرأي ال
ُ
ذين ناقشوا مجموعة من القضايا التي تتعلق بك

، الذي نظمه نادي املنطقة الشرقية األدبي أمس )األربعاء( في الدمام، وبرعاية «الكتاب السعوديين الثاني»ملتقى 

 .أمير املنطقة الشرقية سعود بن نايف

ر الكاتب الصحافي الدكتور  قادة »أحمد التويجري قنبلة من العيار الثقيل، حين وصف بعض من سماهم بـوفج 

 بذلك بقضايا هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر «الفكر واألقالم
ً
، بالتركيز على القضايا الهامشية، مستشهدا

 إلى وجود أولويات مه
ً
مة خالل املرحلة الحالية، وترك القضايا املهمة، بخاصة في الظروف التي يمر بها الوطن، الفتا

 اإلعالم الحاضر بأنه 
ً
 .«وسيلة للدجل وغسل األدمغة»واصفا

اململكة تمر بتحٍد كبير، وأن هناك من »واتفق معه عضو مجلس الشورى السابق الكاتب حمد القاض ي على أن 

اب على القضايا الرئيسة وليس الهوامش،  وأن يتحدوا في اإلسهام يحاول املساس بأمن الوطن، ويجب أن يركز الكتَّ

 .«في خدمة الوطن

وتساءل الكاتب الصحافي الدكتور عبدهللا القفاري عن هامش سقف الحرية لدى الكاتب الصحافي في السعودية، 

 إلى أن 
ً
الكاتب األجنبي لديه حرية في الكتابة عن قضايا الوطن »وعن مدى ثقة الجمهور واملجتمع في ما يكتبه، مشيرا

 .«ب السعودي نفسهأكثر من الكات

، أن «الكاتب واألحداث الوطنية الكبرى »وكشف الكاتب الدكتور األمير بدر بن سعود آل سعود في ورقة عمل عن 

عشوائية وغير « عاصفة الحزم»في املئة من املقاالت التي كتبت خالل األسابيع الثمانية األولى من بداية  65»

 إلى أن «موضوعية
ً
 .«آالف مقالة 4قاالت التي كتبت عن العملية تجاوزت إجمالي عدد امل»، مشيرا

http://www.alhayat.com/m/story/14907668
http://www.alhayat.com/m/story/14907668
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اب الرأي السعوديين مع   أن «عاصفة الحزم»واستعرض في قراءة تحليلية أبرز مواقف كتَّ
ً
الخبر املطبوع »، موضحا

 بسيطرة أخبار الفضائيات واإلعالم اإللكتروني املنقولة واملنشورة على 
ً
 تراجع بشكل الفت، متأثرا

 إلى أن دراما  ،«مدار الساعة
ً
 أن كتاب األعمدة السياسية عند الغرب لهم مكانة صحافية مرموقة، الفتا

ً
مبينا

 ألية دولة
ً
 وثقافيا

ً
 اجتماعيا

ً
 .األحداث الوطنية تمثل مشتركا

وأملح إلى وجود كتاب يمكن تمييزهم بسهولة، إذ ال يخرجون إال في أوقات الحرب واألزمات، فيما وصفهم 

أهمية كاتب »أصحاب مصالح، أو أنهم أعداء لنجاح أحدهم، ويعانون من اعتالالت نفسية. وأشار إلى و « املتنفعين»بـ

، إن لم يكسب فلن «الجوكر»، فيما شبه بعض الكتاب بـ«الرأي، وأنه يملك أداة مؤثرة من أدوات تطوير املعرفة

 .يخسر خسارة فادحة

 إلى أنه تمت كتابة أكثر من وكشف عن وجود فساد صحافي، وهو ما يؤثر في األمن الو 
ً
آالف مقالة في  4طني، مشيرا

في املئة تميزت بها  7في املئة منها جودتها عالية، و 10، بيد أنه أكد أن «عاصفة الحزم»خمس صحف سعودية عن 

 أن مقاالت الرأي عن «الحياة»
ً
 إلى امتداد رأي امل« عاصفة الحزم»، مؤكدا

ً
، مشيرا

ً
 مشرفا

ً
 وطنيا

ً
ؤثرين في مارست دورا

 .األوساط االجتماعية، فيما تحول بعض كتاب الرأي عبر اإلعالم الجديد إلى مصدر إخباري موثوق 

الكاتب »للشؤون الثقافية إبراهيم التركي خالل ورقة عمل بعنوان: « الجزيرة»بدوره، أملح مدير تحرير صحيفة 

اب الصدى، وأن إلى أن املتابع ال ي« واألحداث الثقافية بين الظواهر واملظاهر اب الصوت وكتَّ ستطيع التفريق بين كتَّ

 ال بأس به يترجمون ما يرونه عبر الوسائط الرقمية والتقليدية، من دون أن ُيعنوا بتأصيل املصطلح وتجدد 
ً
عددا

 أن الجدل 
ً
 إلى أن الواقع يعيش قطيعة بين الكاتب النخبوي والجماهير، فكل له جمهوره ، موضحا

ً
الطرح، الفتا

 .ثقافي غير مقلق، لكنه بسبب األدلجة يتحول إلى شقاقال

، ما يزيد املسافة بينهما
ً
 .وأشار إلى غياب القارئ من خالل التداخالت االنطباعية املتعجلة، والتي تكون سلبية غالبا

النشر، فيما  وعزا التركي املعايشة في املشهد الثقافي إلى االلتزام عندما يعلو مستوى الكاتب من خالل القائمين على

، وترك الحراك اإليجابي 
ً
كشف عن االتجاه السلبي لبعض الكتاب من خالل ارتداء عباءة النقد الالذع والحاد معا
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 إلى وجود الشللية من طريق تكتالت بين بعض الكتاب، من خالل االندفاع ضد من ال 
ً
الفردي واملجتمعي، الفتا

 .إلى الضعف العلمي والتشعب يوافقهم الرأي وتوظيف املصالح الخاصة، إضافة

من جانبها، لفتت أستاذة النقد والبالغة في جامعة األميرة نورة الدكتورة زكية العتيبي إلى الصوت التائه بين أقالم 

املثقفين، وصنفت الكاتب في املشهد الثقافي بأنه مثقف شمولي، وآخر يرتدي ثوب التشاؤم وانتهازي ورهن الوصاية، 

 .الفرادة وآخر يرى في نفسه

وأملحت إلى أن املثقف تعترضه ثالث عثرات، ضعف اإلعالم الثقافي، واتساع فضاء الوطن العربي، وكثرة الجوائز 

 .األدبية

من ناحيتها، أكدت الكاتبة أمل الطعيمي أننا نعيش مرحلة غربلة للكثير من اآلراء، وأن أفكار الشباب تنم عن 

تاب بعضهمتخبط، وأنه يجب التنويع في صفحات الر 
ُ
م الك ِّ

 .أي، ومن الخطأ أن يقو 
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 م 2016 مارس 27-هـ 1437 الثانيجمادى  18 األحد

م 
ِّ
 «اجملتمع»خلرجيات « تواصل»جامعة األمرية نورة تنظ

دت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  وذكرت «. تواصل»ألولى نسخ لقاء خريجات كلية املجتمع أهداٍف  3حدَّ

عميدة الكلية، الدكتور نورة بنت عبدالرحمن القضيب، أن اللقاء استهدف تحقيق التواصل الفاعل بين املؤسسة 

 عن محاولة 
ً
التعليمية والخريجات، وجمع معلومات عن الخريجات لتمكينهن من الحصول على فرص عمل، فضال

هن وتذليل صعوبات تواجههن. وأشارت القضيب في الوقت نفسه إلى أهمية التواصل بين تقديم خدمات ل

 من الجامعة بأن دورها »الخريجات أنفسهن. وأكدت، في تصريحاٍت لها أمس، أن 
ً
تنظيم مثل هذا اللقاء يأتي إيمانا

دة املخرجات املتمثلة في ال يقتصر على التعليم وتخريج أفواج من الخريجات كل عام؛ إنما يشمل االهتمام بجو 

 في سوق العمل وبناء املجتمع
ً
 فاعال

ً
لخريجات « تواصل»وكانت الجامعة نظمت «. الخريجات ومدى إسهامهن إسهاما

كلية املجتمع؛ في إطار برامج الجودة واالعتماد األكاديمي لتعزيز العالقات مع الخريجات والتواصل املستمر معهن. 

جلو »لتوظيف اإلناث، ومجموعة « باب رزق جميل»تنمية املوارد البشرية، ومبادرة وشهد اللقاء مشاركة صندوق 

 عن مركز اإلرشاد الوظيفي في عمادة شؤون الطالبات في الجامعة وعمادة خدمة املجتمع « ورك
ً
للتوظيف، فضال

ثت خريجات عن تجاربهن الناجحة، واتفقن على حاجة العمل إلى مزيٍد  من الجهد والبذل،  والتعليم املستمر. وتحدَّ

 .مؤكداٍت وجوب تطوير املهارات من خالل حضور الدورات والورش واالنخراط في العمل التطوعي
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 م 2016 مارس 23-هـ 1437 الثانيمادى ج 14 األربعاء

 يلمون بأنظمة مكافحة الفساد % 58
من أفراد عينة الدراسة يلمون بأنظمة مكافحة  % 58.33كشفت دراسة لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، أن  

 الفساد، إضافة إلى اإلملام باألحكام الشرعية في مواجهة الفساد واإلملام بقواعد الضبط املنهي واملؤسس ي.

  أهداف الدراسة

التي قدمت نتائجها األستاذ املشارك في كلية الخدمة االجتماعية، عضو مجلس إدارة بمركز  هدفت الدراسة

األبحاث الواعدة بالجامعة الدكتورة فوزية الزبير، إلى وصف وتحليل أداء الدور االجتماعي للمرأة السعودية العاملة 

االجتماعية والثقافية، التي تستند إليها وجهة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في األسرة والعمل، ومعرفة األبعاد 

نظر املرأة السعودية العاملة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتعرف على معوقات أداء الدور االجتماعي للمرأة 

السعودية العاملة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في األسرة والعمل، وصياغة مؤشرات تخطيطية لتفعيل أداء 

  ور االجتماعي للمرأة السعودية العاملة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.الد

  مسح اجتماعي

اعتمدت الدراسة على منهج املسح االجتماعي عن طريق العينة، وتضمنت فئات العينة عضوات هيئة التدريس 

وعة من الخبراء، تمثلت بالجامعات السعودية، وموظفات في الهيكل اإلداري باملؤسسات الحكومية، وعينة من مجم

في أعضاء هيئة تدريس من درجة أستاذ وأستاذ مشارك في تخصصات الخدمة اجتماعية، وعلم االجتماع، والتربية، 

  والشريعة اإلسالمية، ومنسوبي الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد باململكة.

  استبيان ومقابلة

سة، األولى استبيان حول الدور االجتماعي للمرأة السعودية كما اعتمدت الدراسة على أداتين في جمع بيانات الدرا

العاملة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والثانية دليل مقابلة مع الخبراء حول املؤشرات التخطيطية لتفعيل أداء 

  الدور االجتماعي للمرأة السعودية العاملة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في األسرة والعمل.

وصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، منها أن هناك تفاوتا في ممارسة املرأة السعودية لدورها داخل األسرة وت

لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى اإلملام باألحكام الشرعية في مواجهة الفساد، واإلملام بقواعد الضبط 

 ية السليمة داخل األسرة.املنهي واملؤسس ي، واإلملام بوسائل التنشئة االجتماع

 

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=257026&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=257026&CategoryID=5
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 م 2016 أبريل 5-هـ 1437 الثانيجمادى  27 الثالثاء

 جامعة نورة تنظم ملتقى لطالبات التحضريي
ر التخصص لطالبات السنة التحضيرية أمس، بتنظيم من نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى الختيا

 عمادة السنة التحضيرية في الجامعة ممثلة في وحدة األنشطة الطالبية، وذلك تحت شعار "أنا أختار".

واستضافت عمادة السنة التحضيرية من خالل امللتقى عمادة القبول والتسجيل، وممثالت كليات الجامعة 

اإلجابة عن استفسارات الطالبات حول التخصصات ومناهجها، وشروط القبول بها،  للتعريف بالكليات، حيث تم

والفرص الوظيفية املستقبلية املتاحة. وصاحب امللتقى معرض الطالبات الالتي رشحن لتمثيل كلياتهن، لإلسهام في 

  اإلجابة على االستفسارات، وعرض إنجازات الكليات. 

تح بوابة التخصص لطالبات السنة التحضيرية، وانطالقا من قيم السنة يذكر أن امللتقى يأتي تزامنا مع ف

التحضيرية بتقديم املبادرات التي تسهم في تعريف الطالبات بالتخصصات املوجودة في الجامعة، ومساعدتهن في 

  اختيار تخصصاتهن، وتحديد مسار مستقبلهن العلمي والعملي. 

ال الرغبات للتسجيل في التخصصات للطالبات املتوقع اجتيازهن من جهة أخرى، أعلنت الجامعة فتح باب إدخ

للسنة التحضيرية )املسار العام(، وطالبات السنة التأسيسية )املسار الصحي( في الفصل الدراس ي الثاني من العام 

أكدت رجب املقبل. و  14جمادى اآلخرة وحتى الخميس املوافق  18، ابتداء من األحد املوافق 1437-1436الجامعي 

عمادة القبول والتسجيل أنه سيتم تحديد التخصص والكلية بعد نهاية السنة التحضيرية والسنة التأسيسية 

حسب اآللية املعلنة في موقع الجامعة على اإلنترنت، حيث يتم التقديم وترتيب الرغبات بشكل إلكتروني ودون 

وسيتم الرد  pys@pnu.edu.sa  الخاص بالطالبةالحاجة ملراجعة العمادة. فيما حددت العمادة البريد الجامعي 

  ساعة. 12خالل 

 

 

 

http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=258677&CategoryID=5
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 م 2016 مارس 13-هـ 1437 الثانيمادى ج 4 األحد

 جامعة نورة تنظم يوما  للمهنة وختصص برناجما أكادمييا  إلتقان اإلجنليزية
نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن يوم املهنة الطبي تحت شعار )يوم املهنة االول طريقك الى التخصصات 

األميرة نورة للشؤون الطبية( والذي اقيم في مركز مؤتمرات مستشفى امللك عبدهللا الجامعي بحضور وكيلة جامعة 

الصحية سعادة الدكتورة سمر السقاف، ومساعد االمين العام للدراسات العليا بالهيئة السعودية للتخصصات 

  الصحية الدكتور محمد السلطان. 

وافتتحت الفعالية سعادة وكيلة كلية الطب لشؤون الطالبات الدكتورة فاتن البخاري بشكر الحضور وقدمت نبذة 

م بعض النصائح عن الفعالي ة، ثم استمع الحضور لكلمة ضافية من سعادة الدكتور محمد السلطان الذي قد 

والتوصيات في التقديم على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ثم تفضلت الدكتورة سمر السقاف بالشرح 

ة ومفاتيح النجاح هناك. الوافي حول كيفية التقديم على برامج التخصصات الطبية في الواليات املتحدة االمريكي

متحدثا من رؤساء البرامج الطبية في الهيئة السعودية  15الجدير بالذكر أن الفعالية استضافت أكثر من 

موا فيها أهم النصائح ألكثر من   80للتخصصات الطبية وأطباء ممارسين وأطباء مقيمين في جلسات نقاشية قد 

الطب البشري في الجامعة قبيل تخرجهم من كلية الطب البشري  طالبة من املستويين الرابع والخامس من كلية

وحول كيفية التخطيط للمستقبل بعد التخرج، الجدير بالذكر بأن هذه الفعالية كانت بتنظيم مجموعة من 

 طالبات الكلية وبإشراف وكيلة 

الدكتورة غدير كلية الطب البشري لشؤون الطالبات سعادة الدكتورة فاتن البخاري وعضو هيئة التدريس 

القصير اللتان عبرتا عن سعادتهما بنجاح هذه الفعالية والتي تقام ألول مرة وبتنظيم نخبة من طالبات الكلية . كما 

أثنت سعادة الدكتورة سمر السقاف على اداء الطالبات ومهارتهن التنظيمية مؤكدة أن مثل هذه امللتقيات 

ت والتعريف بالتخصصات الطبية املختلفة وطرق التقديم للدراسات والفعاليات تثري الحصيلة املعرفية للطالبا

العليا والزمالة املهنية مستقبال ومنه تحقق الجامعة أهدافها ودورها في االهتمام بالخريجات وتأهيلهن لسوق العمل 

http://www.al-madina.com/node/665490/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9.html?live
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اللغة  . من جهة أخرى، خصصت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامجا أكاديميا يهدف الى تحسين إتقان

اإلنجليزية للقادة األكاديميين ويشتمل على االستماع والتحدث والقراءة وتطوير املفردات، كما يهدف لتحسين 

إجادة اللغة أكاديميا باستخدام سياقات واضحة و موثقة وعملية، وكذلك ممارسة وتحقيق لغة ذات صلة 

ن خالل التعلم الفردي واملستقل، وتطوير مهارات باحتياجاتهم األكاديمية، وتطوير مهارات ومعرفة ادارة الذات م

مستويات في كفاءة اللغة  6التفكير النقدي و العمل الجماعي من خالل العمل الجماعي أو الثنائي، وذلك عبر 

اإلنجليزية حيث يأتي املستوى األول للبرنامج على هيئة بيئة تعليمية تفاعلية لكي يحصلوا على تجربة تعليمية مثلى 

ق التوازن بين الدقة والطالقة ويستخدم نهج واضح ومتكامل مما يعني ان هناك مجموعة من النشاطات لتحقي

اسبوع  15املستخدمة، باإلضافة إلى أنه يعطى املشاركين فرص وافرة ملمارسة وتطبيق اللغة، ويستمر البرنامج 

 15حضور كامل الفترة أي ما يعادل ساعة الذي يقدم على اساس االحتياج، يطلب من املشاركين ال 180وساعاته 

ايام بحيث يكون عدد السعة االستيعابية  3ساعة من التعليم وجها لوجه كل اسبوع على فترة  12اسبوع. يقدم مدة 

مشاركة، كما يتوقع من املشاركين القيام بالواجبات املنزلية واملهام االسبوعية. جدير  25-20لكل مستوى هو 

ن أن متطلب الدخول هو درجة املستوى الثاني أو اقل في اختبار تحديد مستوى اللغة بالذكر أن البرنامج أعل

في اختبار االيلتس األكاديمي(  2اإلنجليزية لجامعة األمير نورة بنت عبدالرحمن ) أي ما يعادل الحصول على الدرجة 

 إلى أن برنامج تطوير اللغة اإلنجليزية للقادة ينضم مع البرنامج العام
ً
اإلطار املرجعي االوروبي للغات املستوى  منوها

 ساعة من تطوير اللغة االنجليزية ليسمح باالنتقال للمستوى التالي من البرنامج. 180املنخفض، وعادة ما يستغرق 
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 م 2016 مارس 20-هـ 1437 الثانيمادى ج 11 األحد

 اسة تكشف تأثري مستوى تعليم األب يف بناء شخصية الطالبة القياديةدر
كشفت دراسة ميدانية قامت بها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أن مستوى دور األسرة في تنمية الشخصية 

سم تخطيط القيادية لدى الطالبات )مرحلة التعليم املتوسطة(، وقالت الدراسة التي قدمتها األستاذ املساعد في ق

املجتمع في الجامعة الدكتورة هند الشهراني: إن مستوى تعليم االب من العوامل املؤثرة على دور األسرة في تنمية 

الشخصية القيادية لفتياتها الطالبات الجامعيات، وبصفة خاصة في املهارات القيادية التالية : مهارة القدرة على 

هارة القدرة على االستخدام األمثل لإلمكانيات. وأكدت الدراسة أن مستوى التعامل وحل املشكالت لدى أبنائها ، وم

  تعليم األم ليس له تأثير معنوي على دور االسرة في تنمية الشخصية القيادية ألبنائها.

الشهراني أكدت أن هذه الدراسة امليدانية طبقت على عينة من طالبات السنة التحضيرية بالجامعات الحكومية 

شرت في مجلة الخدمة االجتماعية )الجمعية املصرية لألخصائيين االجتماعيين( العدد  باململكة
ُ
العربية السعودية ون

وقالت: سعت الدراسة الى تحديد دور األسرة في تنمية الشخصية القيادية لدى الطالبات، من  2015يونيو  54

القدرة على التعامل وحل املشكالت ومهارة خالل تنمية مهارة تحمل املسئولية ومهارة إقناع اآلخرين و مهارة 

االستخدام األمثل لإلمكانيات ومهارة صنع واتخاذ القرار ومهارة التقويم الذاتي و تحديد مدى تأثير الخصائص 

ترتيب الطالبات بين اخوانهن فى االسرة( على دور -دخل االسرة-وظيفة االب-التالية )املستوى التعليمي لألب واالم

مية الشخصية القيادية لفتياتها من الطالبات الجامعيات وبناء نموذج استرشادي لألسرة يمكنها من االسر فى تن

تفعيل دورها في تنمية الشخصية القيادية لبناتها الطالبات،مضيفة أن االسرة اللبنة األولى واألساس في بناء 

هم التقدم والنمو والتغيير على املستوى املجتمع، ولها دورا حيويا ممتدا لتنمية أبنائهم وتنشئتهم بما يوفر ل

الشخص ي ومن ثم النمو املجتمعي ، ومن أهم الخبرات التي يمكن أن تقدمها األسرة في هذا الشأن ألبنائها املهارات 

القيادية، فالقيادة ظاهرة اجتماعية عرفتها اإلنسانية منذ بدء الخليقة فالقيادة من أهم مظاهر التفاعل االجتماعي 

 فرد والجماعة التي ينتمي أليها، فشخصية القائد تؤثر على نشاط الجماعة .بين ال
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 م 2016 مارس 24-هـ 1437 الثانيمادى ج 15 الخميس

 كادميية جبامعة نورة حتدد أسباب وعالج اخلالفات األسريةأ
ة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أسباب وعالج الخالفات األسرية في املجتمع حددت دراسة أجرتها أستاذة بجامع

  السعودي.

وعملت أستاذ التخطيط االجتماعي املساعد بكلية الخدمة االجتماعية الدكتورة حصة بنت عبدالرحمن السند على 

األسباب التي تؤدي إلى وصف وتحليل طبيعة مفهوم وأشكال واقع الخالفات األسرية في إطار األسرة السعودية، و 

  ظهور الخالفات األسرية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك تفاوًتا في موافقة أفراد الدراسة على بعد طبيعة مفهوم الخالفات االسرية وكذلك 

بعد طبيعة وأشكال الخالفات االسرية االكثر انتشاًرا واالسباب التي تؤدي الى ظهور الخالفات االسرية في نطاق 

  سرة السعودية بالنسبة للخبراء واملتخصصين وبالنسبة للمبحوثين عينة الدراسة.اال 

وتوصلت الى عدم وجود فروق بين استجابات عينة الخبراء واملتخصصين بمراكز التنمية االجتماعية وبين اآلليات 

 التنفيذية ملواجهة آثار الخالفات االسرية كمقومات إلطار تصوري تخطيطي. 
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 م 2016 مارس 29-هـ 1437 الثانيجمادى  20 ثالثاءال

 برنامج إلعداد داعية يف سكن الطالبات جبامعة نورة
خصصت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل أكثر من ثلث وقتها للقاء طالبات 

لى مدى الشهر املاض ي. وأكدت مديرة الجامعة في لقائها مع الطالبات توجه الوطن حاليا إلى التحول الجامعة ع

ملجتمع اقتصاد مبني على املعرفة، الفتة إلى الخطوة األولى لهذا التحول عبر تأهيل املعلمين وتجويد العملية 

  التعليمية في جميع الجوانب. 

برامج ماجستير و دبلوم تربوي متميزة، بالشراكة مع جامعات عاملية وأشارت العميل إلى وجود خطط إلطالق 

مرموقة لنقل الخبرة لتأهيل الطالبة ،فيما حثت رئيسات األقسام التعليمية على وضع خطط للتواصل مع 

الطالبات و التعرف على احتياجاتهن ومشاكلهن وتطوير مهاراتهن بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. في حين 

س احتياجات الطالبات والتعرف عن قرب على املشاكل والصعوبات التي تواجههن حيث دار الحوار بصورة لتلم

فاعلة وحقق النتائج املرجوة. كما أشارت إلى وجود برنامج إعداد داعية في سكن الطالبات، الفتة إلى وجود جهة 

ومراقبة الطالبات. باملقابل، ثمنت مختصة في عمادة شؤون الطالبات لتطبيق أنظمة وضوابط الزي بالجامعة 

الطالبات من جهتهن حرص مديرة الجامعة على لقائهن، حيث وجدن األجوبة الشافية لكثير من األسئلة، كما 

تقدمن عميدات الكليات وعضوات هيئة التدريس بالشكر الجزيل ملعاليها لتخصيص جزء من وقتها الثمين في لقاء 

 بناتها طالبات الجامعة.
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 م 2016 مارس 30-هـ 1437 الثانيجمادى  21 األربعاء

 فرص عمل للخرجيات بـ"يوم املهنة" جبامعة األمرية نورة
تنظم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن معرضا بمناسبة يوم املهنة في كلية الخدمة االجتماعية وذلك يوم 

هـ ، حيث يتخلل املعرض ندوة تهدف إلى إطالع الطالبات على الفرص الوظيفية املتاحة 1437/ 6/ 22يس الخم

   لخريجات جامعة األميرة نورة ، وعلى الفرص التدريبية املتاحة في الجهات املشاركة في املعرض.

إلى توفير فرص للجهات  وأفادت وكيلة الكلية للشؤون الطالبية الدكتورة عواطف القحطاني أن املعرض يهدف

املشاركة لعمل مقابالت مع خريجات جامعة نورة وتوعية الخريجات وتعريفهن بالطرق الفعالة في البحث عن 

الوظيفة منوهة إلى ضرورة معرفة كيفية إعداد السيرة الذاتية واجراء املقابالت الشخصية، مشيرة إلى سعيهم إلى 

ي مجاالت التوظيف والتدريب بين الجامعة والجهات املشاركة منوهة إلى أن نتائج متوقعة مستقبال بإقامة شراكات ف

تقديم السير الذاتية من الخريجات للجهات املشاركة تمكنهن الحصول على الوظائف املتاحة باإلضافة إلى فتح باب 

تزويد الخريجات املشاركة في االعمال التطوعية للخريجات. ويأتي يوم املهنة للتفعيل أهداف الكلية بإعداد و 

باملعارف العلمية واملهارات املهنية ملمارسة العمل االجتماعي بما يتالءم مع احتياجات سوق العمل، في الوقت الذي 

تحرص كليات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن على املشاركة في "يوم املهنة"، حيث سبق وأن نظمت طالبات 

 املهنة األول بشعار "طريقك إلى التخصصات الطبية". كلية الطب البشري بالجامعة فعالية يوم
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 م 2016 أبريل 3-هـ 1437 الثانيجمادى  25 األحد

 جامعة نورة تتبىن أول ملتقى تطوعي
العطاء التطوعي األول برعاية حرم منطقة  تفتتح جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن األحد املقبل، ملتقى نورة

ويعد امللتقى أحد مشاريع   الرياض األميرة نورة بنت محمد آل سعود ودعم مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل.

حاضنة نورة العطاء التطوعية في عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر، حيث تتبنى رؤية تتمثل في أن تكون منارة 

 60ورشة عمل، وتوفير  12ة التطوعي املستدام، وستنفذ من خالل امللتقى من عبر جلسات علمية ولعمل املرأ

رجب  7إلى  3مبادرة تطوعية، إلى جانب معرض مصاحب للجمعيات التطوعية، حيث سيقام املعرض في الفترة من 

، املوافق من  1437
ً
، في مركز الندوات وامل 2016ابريل  14إلى  10هجريا

ً
ؤتمرات بجامعة األميرة نورة بنت ميالديا

، حيث يتم الدخول للموقع ثم Www.norhaalataa.comعبدالرحمن. فيما سيكون التسجيل غير موقع امللتقى: 

  الذهاب للتسجيل ثم التسجيل وتحميل السيرة الذاتية.

الغالي، ولترسيخ قيم  ويأتي امللتقى لتجسيد إيمان الجامعة بأهمية العمل التطوعي الذي يخدم أفراد مجتمعنا

العمل التطوعي الوطني في مختلف جوانبه، من خالل إبراز التجارب األصلية املبتكرة والرائدة في العمل التطوعي ذو 

الصبغة املستدامة لترسيخ قيم االنتماء والوالء وتحقيق التنمية الوطنية للمجتمع السعودي كمطلب ديني وواجب 

مللتقى كالتالي: تشجيع صناعة اإلبداع في العمل التطوعي الوطني املستدام، مع ورسالة وطنية، وستكون أهداف ا

تسليط الضوء على العمل التطوعي الوطني املستدام من خالل عرض التجارب األصيلة واملبتكرة في هذا املجال، 

فاق املستقبلية وعرض التحديات التي تواجه العمل التطوعي الوطني املستدام وكيفية مواجهتها، واستشراف اآل 

للعمل التطوعي ودوره كعامل تنميه مستدامة للوطن، واستنباط مبادرات تطوعية وطنية مبتكرة ذات صبغة 

مستدامة. من جانب آخر، يعد امللتقى تجربة فعليه للجهود التطوعية حيث ان القائمين عليه من الجامعة هم 

وعية واالنضمام لورش العمل املجانية املختلفة في متطوعات كما سيتم توفير فرص املشاركة في األعمال التط

عن طريق توفير   مجاالت التطوع وكذلك التأهيل لسوق العمل تزامنآ مع اقامة ملتقى للتوظيف وايجاد فرص عمل

 التوظيف في كبرى الشركات الوطنية املشاركة معنا بامللتقى األول.

 

 

http://www.al-madina.com/node/669547?live


 

 
109 

 م 2016 أبريل 6-هـ 1437 الثانيجمادى  28 األربعاء

 جامعة نورة تؤسس لتنظيم "التطوع" رمسيا
، 18مبادرة تطوعية، ترشح منها في املرحلة األولى  60كشفت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن عن استقبالها 

لفائزة بينها خالل حفل افتتاح امللتقى التطوعي حيث سيتم في املرحلة الثانية التصويت على املبادرات الخمس ا

األول )نورة العطاء(، حيث تنوي الجامعة من خالل حاضنة نورة العطاء دعم هذه املبادرات التطوعية، ضمن 

انتهاجها الستراتيجية تأسيس وتنظيم العمل التطوعي في اململكة تحت مظلة رسمية، وفقا ملنهجية التنمية 

  املستدامة.

إلدارة العامة لإلعالم بالجامعة عقدت مؤتمر صحفي خاص بملتقى نورة العطاء التطوعي األول "ثبات و وكانت ا

نماء" ومعرض التوظيف األول، بحضور عميدة عمادة خدمة املجتمع و التعليم املستمر بالجامعة د.آمال الهبدان 

حفيات. وتحدثت الهبدان عن فكرة ونشأة واملشرفة على إدارة اإلعالم الدكتورة الجوهرة الصقيه، و عدد من الص

حاضنة نورة العطاء التي تنظم ملتقى نورة العطاء التطوعي األول "ثبات و نماء" ومعرض التوظيف الذي يفتتح يوم 

هـ و يستمر ملدة خمسة أيام، برعاية حرم أمير منطقة الرياض األميرة نورة بنت 1437رجب 3األحد بمشيئة هللا 

  م مديرة جامعة األميرة نورة الدكتورة هدى العميل.محمد آل سعود، ودع

 من مسئولية جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في خدمة املجتمع بادرت عمادة خدمة 
ً
وقالت الهبدان إنه انطالقا

 على رؤية جامعة األميرة نورة لتكو 
ً
ن املجتمع و التعليم املستمر بإنشاء حاضنة )نورة العطاء التطوعية( اعتمادا

 لعمل املرأة التطوعي الوطني املستدام، و بيت خبرة لنشر ثقافة العمل التطوعي الوطني، و نقلة من االجتهادات 
ً
منارة

التقليدية الى العمل املتقن بإحترافية و مهنية عالية، تتجلى من خالل ملتقى )نورة العطاء التطوعي(، و الذي سوف 

في املجال التطوعي، من خالل ترسيخ قيمة التطوع في املجتمع، و إبراز  ننطلق فيه بطموحاتنا في إحداث نقلة نوعية

 للعمل فيه، 
ً
 للعطاء التطوعي و تشجيعا

ً
التجارب األصيلة و الرائدة و املبتكرة فيه ذات الصبغة املستدامة، و تعزيزا

لتحاق بدورات تدريبية أطلقت عمادة خدمة املجتمع و التعليم املستمر رخصة ملزاولة العمل التطوعي من خالل اإل

  مكثفة تحصل من خاللها املتدربة على الرخصة.

ويسعى امللتقى لنشر ثقافة التطوع املستدام في املجتمع، و تشجيع املرأة على املشاركة في األعمال التطوعية املبتكرة 

الضوء على رؤية و رسالة من خالل إتاحة الفرصة لها في عرض مبادراتها التطوعي، وألقت د.الهبدان في ختام كلمتها 

http://www.al-madina.com/node/670147?live
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ورشة عمل،  12و قيم و أهداف امللتقى و قصة شعاره و التعريف بالفعاليات املصاحبة له: الجلسات العلمية، 

 مبادرات تطوعية، معرض التوظيف.
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 م 2016 مارس 13-هـ 1437 الثانيمادى ج 4 األحد

 برنامج لإلجنليزية يستهدف قيادات جامعة األمرية نورة

 للقيادات، يهدف إلى تحسين إتقان اللغة اإلنجليزية 
ً
 أكاديميا

ً
طرحت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامجا

ملفردات، كما يهدف لتحسين إجادة اللغة للقادة األكاديميين، ويشتمل على االستماع والتحدث والقراءة وتطوير ا

 باستخدام سياقات واضحة وموثقة وعملية، وكذلك ممارسة وتحقيق لغة ذات صلة باحتياجاتهم 
ً
أكاديميا

األكاديمية، وتطوير مهارات ومعرفة إدارة الذات من خالل التعلم الفردي واملستقل، وتطوير مهارات التفكير 

 العمل الجماعي أو الثنائي، وذلك عبر ستة مستويات في كفاءة اللغة اإلنجليزية.  النقدي والعمل الجماعي من خالل

ويأتي املستوى األول للبرنامج على هيئة بيئة تعليمية تفاعلية لكي يحصلوا على تجربة تعليمية مثلى لتحقيق التوازن 

النشاطات املستخدمة، إضافة  بين الدقة والطالقة ويستخدم نهجا واضحا متكامال، ما يعني أن هناك مجموعة من

ساعة الذي  180أسبوعا وساعاته  15إلى أنه يعطي املشاركين فرصا وافرة ملمارسة وتطبيق اللغة، ويستمر البرنامج 

ساعة من التعليم وجها  12يقدم على أساس االحتياج، ويطلب من املشاركين الحضور كامل الفترة، ويقدم مدة 

مشاركة، كما  25 - 20أيام، بحيث يكون عدد السعة االستيعابية لكل مستوى  لوجه كل أسبوع على فترة ثالثة

 يتوقع من املشاركين القيام بالواجبات املنزلية واملهام األسبوعية.
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 م 2016 مارس 17-هـ 1437 الثانيمادى ج 8 الخميس

  «جامعة نورة»لس الربيطاني يكرم عميدة كلية التمريض يف اجمل

ِّمت الدكتوره هناء السبيل عميدة كلية التمريض في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في حفل املجلس 
ر 
ُ
ك

 Education UK Alumni Awads 2016البريطاني الذي يضم امللحقيات الثقافية البريطانية حول العالم عن جائزة 

 طلبة املتفوقين من خريجي الجامعات البريطانية في عشر دول مختارة. لل

وتتضمن الجائزة ترشيح عدة أسماء لطلبة متميزين تخرجوا من الجامعات البريطانية في مختلف املجاالت العلمية 

، نيجيريا، من خالل السفارات البريطانية في الدول التالية؛ "البرازيل، الصين، هونج كونج، الهند، إندونيسيا

باكستان، السعودية، تركيا، الواليات املتحدة"، وكان الترشيح للجائزة لكل دولة من هذه الدول ثالثة أشخاص في 

 ثالثة محاور مختلفة وهي: جائزة اإلنجاز التخصصية، جائزة األثر الريادي، وجائزة األثر االجتماعي. 

لة النهائية في الجائزة ثم يتم بعد ذلك تحديد أسماء الفائزين، وترشح السفارات البريطانية الطلبة املتأهلين للمرح

 في عواصم دولهم. 
ً
 على أن يتم تكريمهم في حفل خاص الحقا

رت السبيل عن سعادتها بهذا التكريم وقالت" إن سعادتي تجاوزت اإلنجاز الشخص ي فأنا فخورة جًدا بأنني كنت  وعب 

 في إدراج اسم بالدي ورايته الخفاقة
ً
ألول مرة ضمن قائمة املرشحين لهذه الجائزة"، منوهة بجهود مديرة  سببا

 الجامعة في السعي املستمر لكل ما من شأنه رفعة الجامعة ومسيرتها السامية في خدمة الوطن.
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 م 2016 مارس 20-هـ 1437 الثانيمادى ج 11 األحد

  متديد القبول للدراسات العليا يف جامعة األمرية نورة

أعلنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة في معهد التنمية والخدمات االستشارية، وعمادة الدراسات 

. 2016أبريل  2العليا تمديدها فترة القبول لبرنامج الدراسات العليا ماجستير العلوم في إدارة األعمال حتى السبت 

وكانت الجامعة قد أعلنت فتح باب القبول لبرنامج ماجستير العلوم في إدارة األعمال، بالتعاون مع جامعة مدينة 

دبلن بإيرلندا، في تخصصات التسويق، وريادة األعمال، واملالية. وأوضحت الجامعة في إعالنها أن املتقدمة تحصل 

افة إلى شهادة من جامعة األميرة نورة، حيث يتضمن البرنامج دفع رسوم على شهادة معتمدة من جامعة دبلن، باإلض

 مع بداية كل عام، وأن زمن البرنامج مسائي من 
ً
 مساء. 8 - 4دراسية تسدد سنويا
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 م 2016 مارس 24-هـ 1437 الثانيمادى ج 15 الخميس

 «عواملنا»تطلق آفاق اإلبداع أمام األطفال يف « مسك اخلريية»

تنظم مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" السبت املقبل فعالية "عواملنا"، في جامعة األميرة  

منهم من جانب، نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، التي تسلط الضوء على إبداع األطفال وإبراز مواهب املتميزين 

 وإيجاد منصة إللهام وتشجيع األطفال على اإلبداع وتنمية مهاراتهم من جانب آخر. 

 لجهود املؤسسة في فعالية "تيديكس األطفال" 
ً
وتحرص "مسك الخيرية" من خالل إقامتها الفعالية، التي تأتي امتدادا

ح آفاق نجاحات جديدة لديهم، بمشاركة عدد طوال األعوام املاضية، على إبراز املبدعين الصغار وتشجيعهم وفت

 من األطفال وأولياء األمور واالختصاصيين التربويين. 

وتمتد أهداف فعالية "عواملنا" بجانب إبرازها مواهب األبطال وتنميتهم من خالل الترفيه وإدهاش مخيالتهم، إلى 

للظهور أمام الجمهور، وإيجاد مجتمع ترفيهي  توفير فرص ملشاركة األطفال إلبراز مواهبهم، وتأهيل مهارات األطفال

 وإلهامي موجه من األطفال ولألطفال، وتعزيز القيم الجمالية األصيلة. 

وتقوم فعالية "عواملنا" على أنشطة تنفذ على مسرح قاعة املؤتمرات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، يكون 

جربة تربوية إبداعية، فيما ستشتمل مواضيع الفعالية على أبطالها متحدثين صغارا أو متحدثين كبارا لهم ت

 التجارب الشخصية وفنون األداء كالتمثيل واإللقاء واملهارات االستعراضية الفنون التشكيلية.
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 م 2016 مارس 26-هـ 1437 الثانيمادى ج 17 السبت

 «أدبي الرياض»حلقة نقاشية عن الصالونات النسائية يف 

نظم كرس ي بحث صحيفة الجزيرة للدراسات اللغوية الحديثة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالشراكة مع 

مللز النادي األدبي في الرياض، حلقة نقاشية بعنوان "الصالونات الثقافية النسائية"، وذلك بمقر النادي في حي ا

 بالرياض. 

شارك في الحلقة كل من الدكتورة وفاء بنت إبراهيم السبيل أستاذ األدب املشارك في جامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية، والدكتورة فاطمة بنت راشد العلياني أستاذ األدب املساعد في جامعة البريمي في ُعمان وصاحبة 

لدكتورة زكية السايح، وأدارتها الدكتورة هيفاء بنت راشد الحمدان صالون فاطمة العلياني األدبي بالبريمي، وا

 أستاذ األدب والنقد املساعد في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن. 

وتحدثت في بدأية الحلقة الدكتورة فاطمة العلياني عن أهمية املوضوع وأسباب البحث، وأشارت إلى أن هذا 

ة العربية في نشر الحراك الثقافي وإبراز صوتها وعقليتها الثقافية رغم التحديات املشروع يأتي تأكيدا على دور املرأ

 التي تعتري دربها وتمتحن قدراتها. 

 بالسعودية واالنطالق نحو 
ً
وأوضحت أن اختصاص املشروع يتضمن الحرص على توثيق الصالونات األدبية بدءا

حراك الثقافي والتالقح الفكري عبر مناشطها املختلفة الصالونات الخليجية فالعربية، وإبراز دورها في دعم ال

 وقيمة هذه الصالونات داخل بلد املنشأ وخارجه مع إبراز شخصية مؤسسته. 

 وعالمة 
ً
 تاريخيا

ً
بعد ذلك تحدثت الدكتورة زكية السائح عن تعريف الصالونات األدبية الفرنسية وأنها تعد ابتكارا

، والصالونات اختراع نسائي بامتياز وشبه مملكات أدبية وسط باريس، وأن مضيئة منيرة على امتداد ثالثة قرون

نساء المعات، وفي الختام ذكرت بأن أقدم  18و 17أشهر الصالونات كانت تنشطها وتشرف عليها في القرنين 

 صالون أدبي عربي يرجع إلى القرن األول للهجرة سمي باسم صاحبته عمرة ذات الرأي الحكيم.
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 م 2016 أبريل 4-هـ 1437 الثانيجمادى  26 اإلثنين

 «ملتقى العطاء»مبادرة تطوعية يف  60« .. جامعة نورة»

حمد آل تفتتح جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى نورة العطاء التطوعي األول برعاية األميرة نورة بنت م 

سعود حرم أمير منطقة الرياض، ودعم الدكتورة هدى بنت محمد العميل مديرة جامعة األميرة نورة، يوم األحد 

أبريل. ويعد امللتقى أحد مشاريع حاضنة نورة العطاء التطوعية في عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر،  10

التطوعي املستدام، وستنفذ من خالل امللتقى عبر جلسات حيث تتبنى رؤية تتمثل في أن تكون منارة لعمل املرأة 

مبادرة تطوعية، إلى جانب معرض مصاحب للجمعيات التطوعية، حيث  60ورشة عمل، وتوفير  12علمية و

، في مركز الندوات واملؤتمرات في جامعة األميرة نورة بنت 2016أبريل  14إلى  10سيقام املعرض في الفترة من 

امللتقى لتجسيد إيمان الجامعة بأهمية العمل التطوعي الذي يخدم أفراد مجتمعنا الغالي،  عبدالرحمن. ويأتي

ولترسيخ قيم العمل التطوعي الوطني في مختلف جوانبه، من خالل إبراز التجارب األصلية املبتكرة والرائدة في 

نمية الوطنية للمجتمع السعودي العمل التطوعي ذي الصبغة املستدامة لترسيخ قيم االنتماء والوالء وتحقيق الت

كمطلب ديني وواجب ورسالة وطنية، وستكون أهداف امللتقى كالتالي: تشجيع صناعة اإلبداع في العمل التطوعي 

الوطني املستدام، مع تسليط الضوء على العمل التطوعي الوطني املستدام من خالل عرض التجارب األصيلة 

يات التي تواجه العمل التطوعي الوطني املستدام وكيفية مواجهتها، واملبتكرة في هذا املجال، وعرض التحد

واستشراف اآلفاق املستقبلية للعمل التطوعي ودوره كعامل تنمية مستدامة للوطن، واستنباط مبادرات تطوعية 

 وطنية مبتكرة ذات صبغة مستدامة.
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 م 2016 أبريل 6-هـ 1437 الثانيجمادى  28 األربعاء

 تؤسس لتنظيم العمل التطوعي يف اململكة« جامعة نورة»

مبادرة تطوعية؛ ترشح منها في املرحلة  60كشفت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، عن استقبالها 

املبادرات الخمس الفائزة بينها، خالل حفل افتتاح امللتقى  ، وسيتم في املرحلة الثانية التصويت على18األولى 

التطوعي األول )نورة العطاء(؛ حيث تنوي الجامعة من خالل حاضنة نورة العطاء دعم هذه املبادرات التطوعية، 

 ملنهجية التنمية 
ً
ضمن انتهاجها استراتيجية تأسيس وتنظيم العمل التطوعي في اململكة تحت مظلة رسمية، وفقا

 بملتقى نورة العطاء 
ً
 خاصا

ً
 صحافيا

ً
املستدامة. يأتي ذلك على خلفية عقد اإلدارة العامة لإلعالم في الجامعة مؤتمرا

التطوعي األول "ثبات ونماء" ومعرض التوظيف األول، بحضور الدكتورة آمال بنت محمد الهبدان؛ عميدة عمادة 

رة الجوهرة الصقيه املشرفة على إدارة اإلعالم، وعدد من خدمة املجتمع والتعليم املستمر في الجامعة، والدكتو 

 الصحفيات. 

وتحدثت الدكتورة الهبدان؛ عن فكرة ونشأة حاضنة نورة العطاء التي تنظم ملتقى نورة العطاء التطوعي األول 

نورة بنت "ثبات ونماء" ومعرض التوظيف الذي يفتتح يوم األحد املقبل ويستمر ملدة خمسة أيام، برعاية األميرة 

 محمد آل سعود؛ حرم أمير منطقة الرياض، ودعم الدكتورة هدى العميل؛ مديرة جامعة األميرة نورة. 

ويسعى امللتقى إلى نشر ثقافة التطوع املستدام في املجتمع، وتشجيع املرأة على املشاركة في األعمال التطوعية 

 طوعية.املبتكرة من خالل إتاحة الفرصة لها في عرض مبادراتها الت
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 م 2016 أبريل 7-هـ 1437 الثانيجمادى  29 الخميس

 تنظم يوما ترفيهيا لذوي االحتياجات اخلاصة« جامعة نورة»

مع والتعليم املستمر، اليوم تستضيف جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، ممثلة في عمادة خدمة املجت

فعالية "العب حتى تتعب" في النادي الرياض ي الترفيهي في الجامعة، التي تنظمها جمعية صوت )متالزمة داون( للسنة 

التاسعة على التوالي لتحقيق الجمعية مسيرتها التعليمية والتأهيلية والتدريبية لذوي متالزمة داون، ويشارك في 

 طوعات من حاضنة "نورة العطاء التطوعية" وعدد من الداعمين. الفعالية عدد من املت

وقامت الجامعة بتوفير جميع التسهيالت التي تتعلق بتجهيز مرافق املجمع الرياض ي وفحص إجراءات السالمة 

الستقبال املشاركين في الفعالية، وجهزت املداخل بالوسائل املالئمة لذوي االحتياجات الخاصة من منطلق 

ية املجتمعية لدمج األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة مع غيرهم من األطفال، وقضاء يوم ترفيهي ممتع املسؤول

يشمل عديدا من الفعاليات، واأللعاب، واملسابقات، واملسرح، واألركان الترفيهية والوجبات الغذائية، وتسعى هذه 

وسيخصص ريع الفعالية لصالح برامج جمعية  الفعالية إلى تعزيز عالقة ذوي االحتياجات الخاصة مع املجتمع،

 صوت متالزمة داون. 

ووجهت جمعية "صوت" ملتالزمة داون الدعوات لعديد من املراكز والجمعيات الخيرية واملهتمة بذوي االحتياجات 

الخاصة ومنهم جمعية األطفال املعوقين، ومعهد الصم واملكفوفين، واملركز الوطني للتوحد، وجمعية النهضة 

 لنسائية الخيرية، وجمعية سند، وجمعية دسكا، وجمعية إنسان، ودور األيتام التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية.ا
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 اتفاقية بني جامعة األمرية نورة ومجعية مودة للحد من الطالق

https://www.aleqt.com/2016/04/07/article_1045349.html 
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 م 2016 مارس 24-هـ 1437 الثانيمادى ج 15 الخميس

 تبحث عن مواهب األطفال يف اإللقاء والفنون بالرياض « عواملنا»

، لتسليط «عواملنا»الية السبت املقبل، فع« مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز )مسك الخيرية(»تنظم 

الضوء على مواهب األطفال املتميزين من جانب، وإيجاد منصة إللهام وتشجيع األطفال على اإلبداع وتنمية مهاراتهم 

  من جانب آخر.

في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض، التي « عواملنا»من خالل إقامتها فعالية « مسك الخيرية»وتعمل 

طوال األعوام املاضية، على إبراز املبدعين الصغار « تيديكس األطفال»داًدا لجهود املؤسسة في فعاليات تأتي امت

  وتشجيعهم وفتح آفاق نجاحات جديدة لهم، بمشاركة عدد من األطفال وأولياء األمور واالختصاصيين التربويين.

ي إبراز مواهبهم، وتأهيل مهارات األطفال للظهور إلى إيجاد فرص ملشاركة األطفال ف« عواملنا»وتمتد أهداف فعالية 

أن البطولة لدى الطفل ليست معقدة كما تصورها األفالم وكتب التاريخ، بل هي « عواملنا»أمام الجمهور، حيث تعد 

أبسط من ذلك، فهي تكمن في التفاصيل الصغيرة، وفي أسلوب الحياة، التي من شأنها جميًعا جعل حياة الطفل 

 
ً
  .أكثر جماال

في إقامة أنشطة على مسرح قاعة املؤتمرات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، سيكون « عواملنا»وتتمثل 

أبطالها متحدثون صغار أو كبار لهم تجربة تربوية إبداعية، فيما ستشتمل موضوعات الفعالية على تجارب 

  والفنون التشكيلية.شخصية وفنون األداء كالتمثيل واإللقاء واملهارات االستعراضية، 

 وملحيطه ثانًيا، 
ً
 لنفسه أوال

ً
وتسعى الفعالية إلى تعزيز مفهوم البطولة لدى األطفال على أن يكون الطفل بطال

وستجسد هذا املعنى من خالل أربعة محاور ُيعبر عنها كقوى خارقة، يستطيع أي طفل القيام بها واكتسابها؛ هي: قوة 

لعطاء، وقوة التخيل، حيث سيتم خالل الفعالية مخاطبة الطفل بأساليب وطرق التعلم، وقوة اإلرادة، وقوة ا

  حديثة تناسب توجهاته، للتأكيد على ضرورة هذه املحاور وما تؤدي إليه من نتائج إيجابية.

بأن ما يشكله األطفال من نسبة كبيرة في إجمالي تعداد سكان السعودية، أمر يؤكد « مسك الخيرية»وتؤمن مؤسسة 

 ورة العناية بهم، واالستماع إلى أفكارهم وتوجهاتهم، وكذلك مشاركة تجاربهم ونشر اإللهام والتحفيز في جيلهم.ضر 

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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 م 2016 مارس 27-هـ 1437 الثانيجمادى  18 األحد

 قوى إلطالق الطاقات اإلبداعية 4تشجع األطفال بـ« يةمسك اخلري»الرياض: 

من أنشطة وفقرات، والحضور « عواملنا»شكلت أربعة محاور رئيسية، لغة التواصل بين ما تضمنه مسرح فعالية 

مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد »الذي تجاوز عدده ألفي شخص معظمهم من األطفال، في تجمع تربوي نظمته 

، واحتضنته العاصمة السعودية الرياض، أمس. وتمثلت املحاور في قوة التعلم، وقوة «يرية(العزيز )مسك الخ

العطاء، وقوة اإلرادة، وقوة الخيال، التي تضمنت جميعها رسائل وتوجيهات لألطفال، لتشجيعهم على اإلبداع 

  وتنمية املهارات وإبراز املواهب.

ي املسرح الذي أقيم عليه الحفل في جامعة األميرة نورة بنت عبد موهوبا وموهوبة، إبداعاتهم ف 42ونثر أكثر من 

الرحمن، بين عروض مسرحية كوميدية، وأخرى خاصة بألعاب خفة، وفقرات ملهمة تدعو األطفال إلى القراءة 

والتسلح باملعرفة واالطالع، كان أبطالها أطفال تميزوا في إلقائهم وحديثهم للحضور، إلى جانب استعراض تجارب 

  وقصص أصر أصحابها من األطفال على االستمرار فيها حتى رأوا نور النجاح.

هذه األنشطة والفقرات وجهت لألطفال رسائل عدة تدور حول أربعة محاور رئيسية هي قوة التعليم، ألنه سالح 

قوة العطاء التي العصر ويحتاج إلى بذل جهود ذاتية من شأنها رفع مستوى الوعي واإلدراك. أما القوة الثانية فهي 

تتطلب ترك أثر طيب عبر مساعدة اآلخرين في البيت واملدرسة والحي. في حين تتمثل القوة الثالثة في قوة اإلرادة التي 

تعني الصبر والتكرار وعدم اليأس، بحيث تكون هذه جميعها صفات البطل. بينما تكمن القوة الثالثة في التخيل 

  ل الطفل، فهو يبتكر ويبدع لحل ما يحيط به من مشكالت.الذي يرسم املستقبل، فعندما يتخي

وتأتي الفعالية لتسليط الضوء على إبداع األطفال وإبراز مواهب املتميزين منهم من جانب، وإيجاد منصة إللهام 

  وتشجيع األطفال على اإلبداع وتنمية مهاراتهم من جانب آخر.

مرشدا غالبيتهم من األطفال، شاركت الطفلة  131شابة ونحو شابا و  31وخالل الفعالية التي شارك في تنظيمها 

السعودية املبدعة منى املواش، التي تحدثت عن موهبتها في شرح مادة الرياضيات، مما جعلها تنش ئ حساًبا على 

، ليصل عدد املتابعين لها إلى ألف متابع ومتابعة، حيث عمدت إلى شرح مادة الرياضيات للصف «سناب شات»

  ملتوسط، وما دون ذلك، ملساعدة صديقاتها ومن هم بحاجة للشرح.األول ا

أما الطفل عبد العزيز الرشيد، فقد فاجأ الحضور باصطحابه لدافور )موقد نار صغير( معه، داعًيا إلى استثمار 

 ، وذلك لكي يتمكنوا من اإلبداع والنجاح، مستشهًدا بشخصيات مثل«الدوافير»تسمية بعض األطفال لبعضهم بـ

http://aawsat.com/home/article/601351/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-
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في بداية حياتهم، داعًيا األطفال إلى أن « دوافير»بيل غيتس وأحمد زويل، وحياة سندي، على اعتبار أنهم كانوا 

  يحذوا حذوهم، ويحولوا شغفهم بالعلم إلى نجاح ومصدر دخل لهم.

ار كما شهدت الفعالية، مشاركة الطفلة سوسن املالكي التي رسمت لوحة أكلمت فيها مع لوحات أخرى اسم وشع

، وكانت خالل رسمها للوحة تخاطب الجمهور وتتحدث إليهم عبر تسجيل صوتي عن قصتها وشغفها «عواملنا»فعالية 

  بالرسم.

ولم تخل الفعالية من مشاركة أطفال قضوا تجارب صعبة في حياتهم، حيث تحدث أحدهم عن قصة أبيه مع مرض 

م ويفرحونه دوًما حتى يتجاوز مرحلة املرض؛ إذ ساهم ، وكيف أنه أصبح وإخوته يحرصون على رضا أبيه«السرطان»

  ذلك في إطالق طاقة إيجابية في أسرته جعلت من والده رجال سعيدا رغم مرضه.

عاًما، فقد أدى به شغفه بتشغيل األلعاب إلى البحث، عن  12أما الطفل عبد هللا الجاسر، الذي يبلغ من العمر 

األلعاب، ومن ثم تشغيل وبرمجة الروبوتات، حتى أصبح يبرمج الروبوت طريق شبكة اإلنترنت، عن كيفية تشغيل 

  عن طريق جهاز الهاتف.

تيديكس »، التي تأتي امتداًدا لجهود املؤسسة في فعالية «عواملنا»من خالل إقامتها فعالية « مسك الخيرية»وتحرص 

وفتح آفاق نجاحات جديدة أمامهم، طوال األعوام املاضية، على إبراز املبدعين الصغار وتشجيعهم « األطفال

  بمشاركة عدد من األطفال وأولياء األمور واالختصاصيين التربويين.

إلى خلق فرص ملشاركة األطفال وإلبراز مواهبهم، وتأهيل مهارات األطفال للظهور أمام « عواملنا»وتهدف فعالية 

وكذلك تعزيز القيم الجمالية األصيلة، حيث  الجمهور، وخلق مجتمع ترفيهي وإلهامي موجه من األطفال ولألطفال،

أن البطولة لدى الطفل ليست معقدة كما تصورها األفالم وكتب التاريخ، بل هي أبسط من ذلك، « عواملنا»تعد 

.
ً
  فهي تكمن في التفاصيل الصغيرة، وفي أسلوب الحياة، التي من شأنها جميًعا جعل حياة الطفل أكثر جماال

بأن ما يشكله األطفال من نسبة كبيرة في إجمالي تعداد سكان اململكة العربية « خيريةمسك ال»وتؤمن مؤسسة 

السعودية، أمر يؤكد على ضرورة العناية بهم، واالستماع إلى أفكارهم وتوجهاتهم، وكذلك مشاركة تجاربهم، ونشر 

 اإللهام والتحفيز في جيلهم.
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 م 2016 مارس 17-هـ 1437 الثانيمادى ج 8 الخميس

  منتجا  ثقافيا  يف معرض الكتاب 150جامعة نورة تعرض 
  تعرض جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بجناحها املشارك في معرض

 ألعضاء الهيئة التعليمية فيها. 150م أكثر من 2016الرياض الدولي للكتاب 
ً
 ثقافيا

ً
  منتجا

امعة املعروضة تخصصات مختلفة، مثل السيرة والخدمة االجتماعية والفنون والتصاميم وتتناول منتجات الج

والتربية واألدب وتقنية التعليم، وتقدمها للزوار كدليل إرشادي يحصر اإلنتاج العلمي للجامعة، ويبرز دور املرأة في 

 عامة باللغتين العربية واإلنجليزية.النهضة الوطنية، إلى جانب تقدم دليل تعريفي عن أقسام الكليات والخدمات ال

من تأليف عضو مجلس الشورى ” دور املرأة في نجد“يذكر أن بين املنتجات املعروضة كتاب يوزع مجاًنا بعنوان 

  عضو هيئة التدريس بالجامعة الدكتورة دالل الحربي.

، بهدف التعريف بإنجا
ً
 كبيرا

ً
زاتها العلمية وبرامجها األكاديمية وتولي الجامعة املشاركة في معرض الكتاب اهتماما

والتدريبية والنشاطات الثقافية التي تقدمها للطالبات، وبما يسهم في تخريج كفاءات مميزة من مختلف 

 التخصصات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://3ym.co/638137
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 م 2016 مارس 19-هـ 1437 الثانيمادى ج 10 السبت

 ل للدراسات العلياتعلن متديد القبو "نورة"جامعة 

ِّمت الدكتوره هناء السبيل عميدة كلية التمريض في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في حفل املجلس 
ر 
ُ
ك

 Education UK Alumni Awads 2016البريطاني الذي يضم امللحقيات الثقافية البريطانية حول العالم عن جائزة 

 يطانية في عشر دول مختارة.للطلبة املتفوقين من خريجي الجامعات البر 

وتتضمن الجائزة ترشيح عدة أسماء لطلبة متميزين تخرجوا من الجامعات البريطانية في مختلف املجاالت العلمية 

من خالل السفارات البريطانية في الدول التالية؛ "البرازيل، الصين، هونج كونج، الهند، إندونيسيا، نيجيريا، 

لواليات املتحدة"، وكان الترشيح للجائزة لكل دولة من هذه الدول ثالثة أشخاص في باكستان، السعودية، تركيا، ا

 ثالثة محاور مختلفة وهي: جائزة اإلنجاز التخصصية، جائزة األثر الريادي، وجائزة األثر االجتماعي.

حديد أسماء الفائزين، وترشح السفارات البريطانية الطلبة املتأهلين للمرحلة النهائية في الجائزة ثم يتم بعد ذلك ت

 في عواصم دولهم.
ً
 على أن يتم تكريمهم في حفل خاص الحقا

رت السبيل عن سعادتها بهذا التكريم وقالت" إن سعادتي تجاوزت اإلنجاز الشخص ي فأنا فخورة جًدا بأنني كنت  وعب 

 في إدراج اسم بالدي ورايته الخفاقة ألول مرة ضمن قائمة املرشحين لهذه الجائز 
ً
ة"، منوهة بجهود مديرة سببا

 الجامعة في السعي املستمر لكل ما من شأنه رفعة الجامعة ومسيرتها السامية في خدمة الوطن.
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 م 2016 مارس 24-هـ 1437 الثانيمادى ج 15 الخميس

 دراسة تكشف أسباب وعالج اخلالفات األسرية يف اململكة

دراسة أجرتها أستاذة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أسباب وعالج الخالفات األسرية في املجتمع حددت  

  السعودي.

وعكفت أستاذ التخطيط االجتماعي املساعد بكلية الخدمة االجتماعية الدكتورة حصة بنت عبدالرحمن السند 

  واألسباب التي تؤدي إلى ظهورها. على وصف وتحليل طبيعة مفهوم وأشكال واقع الخالفات األسرية

  كما سعت هذه الدراسة للوصول إلى مؤشرات تخطيطية للحد من هذه الخالفات.

وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية والتي اعتمدت على كل من املنهج الكمي واملنهج الكيفي 

ناطق الخمسة للمملكة العربية السعودية وهي واستخدام منهج املسح االجتماعي، وذلك بتطبيق الدراسة في امل

كالتالي )الوسطى، والشمالية، والجنوبية، والشرقية، والغربية( وتم اختيار مركزين من مراكز التنمية االجتماعية 

  لكل منطقة من املناطق السابقة.

لتنمية االجتماعية في واعتمدت الدراسة على استبيان موجه على عينة من املستفيدين واملستفيدات من مراكز ا

  شخص. 300املناطق السابق ذكرها وعددهم 

وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك تفاوًتا في موافقة أفراد الدراسة على بعد طبيعة مفهوم الخالفات األسرية 

  واألسباب التي تؤدي إلى ظهور الخالفات في نطاق األسرة السعودية.

استجابات عينة الخبراء واملتخصصين بمراكز التنمية االجتماعية  وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق بين

باململكة العربية السعودية وبين اآلليات التنفيذية ملواجهة آثار الخالفات األسرية كمقومات إلطار تصوري 

  تخطيطي.

ري والتي هي في كما أشارت السند إلى أن الخالفات تمثل النواة األساسية التي تؤثر مباشرة على االستقرار األس

 األصل بناء املجتمع، فوجود هذه الخالفات يضعف األسرة واملجتمع.
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 م 2016 مارس 17-هـ 1437 الثانيمادى ج 8 الخميس

 «جامعة نورة»اجمللس الربيطاني يكرم عميدة كلية التمريض يف 
ِّمت الدكتوره هناء السبيل ع

ر 
ُ
ميدة كلية التمريض في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في حفل املجلس ك

 Education UK Alumni Awads 2016البريطاني الذي يضم امللحقيات الثقافية البريطانية حول العالم عن جائزة 

 للطلبة املتفوقين من خريجي الجامعات البريطانية في عشر دول مختارة.

ة أسماء لطلبة متميزين تخرجوا من الجامعات البريطانية في مختلف املجاالت العلمية وتتضمن الجائزة ترشيح عد

من خالل السفارات البريطانية في الدول التالية؛ "البرازيل، الصين، هونج كونج، الهند، إندونيسيا، نيجيريا، 

ن هذه الدول ثالثة أشخاص في باكستان، السعودية، تركيا، الواليات املتحدة"، وكان الترشيح للجائزة لكل دولة م

 ثالثة محاور مختلفة وهي: جائزة اإلنجاز التخصصية، جائزة األثر الريادي، وجائزة األثر االجتماعي.

وترشح السفارات البريطانية الطلبة املتأهلين للمرحلة النهائية في الجائزة ثم يتم بعد ذلك تحديد أسماء الفائزين، 

 في عواصم دولهم.على أن يتم تكريمهم في حفل خا
ً
 ص الحقا

رت السبيل عن سعادتها بهذا التكريم وقالت" إن سعادتي تجاوزت اإلنجاز الشخص ي فأنا فخورة جًدا بأنني كنت  وعب 

 في إدراج اسم بالدي ورايته الخفاقة ألول مرة ضمن قائمة املرشحين لهذه الجائزة"، منوهة بجهود مديرة 
ً
سببا

 ل ما من شأنه رفعة الجامعة ومسيرتها السامية في خدمة الوطن.الجامعة في السعي املستمر لك
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 م 2016 مارس 19-هـ 1437 الثانيمادى ج 10 السبت

  رائدات أعمال يستعرضن جتاربهن الناجحة يف جامعة نورة
 جمع بين رائدات أعمال نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية علوم ا

ً
لحاسب واملعلومات لقاءا

ناجحات من خريجات الكلية وبين منسوبات كلية علوم الحاسب واملعلومات، وذلك للحديث عن تجاربهن الناجحة 

في البدء بمشاريعهن الخاصة واملحتضنة من مركز دعم وتطوير االعمال بالجامعة، وقد شجعت رائدات االعمال 

الحضور من طالبات وموظفات على االستفادة من الدعم واإلمكانيات التي تقدمها جامعة األميرة خالل اللقاء جميع 

نورة بنت عبد الرحمن ملنسوباتها ، واستغالل أوقات الفراغ بما يعود عليهن وعلى مجتمعهن بالفائدة، حيث تحدثت 

نورة بنت عبد الرحمن عن  األميرة الجوهرة القحطاني وهي إحدى خريجات كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة

ثم تطورت الفكرة وقدمت مشروعها التجاري  أن بدايتها كانت وهي طالبة تقدم خدمات الصيانة لألجهزة )أونالين(

األعمال بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ،واآلن أكملت سنة  الخاص بصيانة االجهزة على مركز دعم وتطوير

 .في الجامعة بنجاح وهلل الحمد (fix tagمنذ تأسيس محل) 
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 م 2016 مارس 20-هـ 1437 الثانيمادى ج 11 األحد

هاري بوتر وثالثية اخلوامت تؤهالن طالبات جامعة األمرية نورة ملؤمتر 
 الطالب اجلامعيني باملدينة

طفلة الشلوى وعهود السيف باملركز األول في مسار البحوث في امللتقى الطالبي فاز البحث الذي قدمته الطالبتان  

السابع في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن )لتؤهلن للمؤتمر الطالبي السابع في املدينة املنورة( حيث تمحور 

(، وقد أكدت الطالبتان البحث حول )نظرية التناص غير املباشر في سلسلة رواية هاري بوتر وثالثية سيد الخواتم

على هاتين الروايتين وقد اختارت  -التناص غير املباشر  -أن هذا البحث هو أول بحث يقوم بتطبيق هذه النظرية 

الدراسة هذه الروايتين لشهرتهما العاملية وألنهما قد ترجمتا إلى العديد من اللغات، فمن خالل هذا البحث تم 

اعها. وقد قامت األديبة الفرنسية جوليا كريستيفا بتقديم هذه النظرية من تقديم تعريف لنظرية التناص وأنو 

خالل أعمالها. وتشرح هذه النظرية كيفية تداخل النصوص في بعضها البعض وأنه ال يوجد نص أصلي تم ابتكاره 

قراءتها ومن بالكامل من أفكار املؤلف فقط ، ولكن املؤلفين يقومون باقتراض أفكار من نصوص أخرى قد سبق لهم 

ثم يضعونها في سياق جديد. ويستخدم املؤلفون هذه الطريقة ليثروا أعمالهم وليدعموا أفكارهم الجديدة. قامت 

الباحثة بتطبيق هذه النظرية على عمليين أدبيين هما سلسلة رواية هاري بوتر للكاتبة جي كي رولينج و ثالثية سيد 

الباحثة أربعة مواضيع مشتركة بين الروايتين وثالثة شخصيات ومخلوق الخواتم للكاتب جي آر آر تولكين . وقدمت 

وقد أثبت البحث أن رولينج قد استخدمت نظرية التناص غير املباشر إلثراء أفكارها اإلبداعية ، كما كانت   واحد.

ي الخطابة في أعمال تولكين مصدر إلهام لها، من جهة أخرى فازت الطالبة فاطمة زين العابدين باملركز الثالث ف

مسار اإللقاء، وكذلك فازت الطالبة عهد األحمد من قسم الدراسات اإلسالمية باملركز األول في فعالية اشرحها في 

(، وقالت الطالبة: من 
َ
نموذجا

ُ
مسار االلقاء عن مشاركتها )القراءة املعاصرة للنص الشرعي..أرخنة النص القرآني أ

القراءة التأويلية أو مايعرف بالهرمنيوطيقا، والقراءة التشطيرية اللغوية، مناهج هذه القراءات املعاصرة للنص: 

 بين 
ً
والقراءة النسوية، وأرخنة النص القرآني، وقد ركزت في مشاركتي على أرخنة النص القرآني ألنها األكثر شيوعا

رعيِّ  
َّ
صِّ  الش

 العمل وإلغاء الدين، بمصدر الثقة عكنز الباحثين العرب، وبينت األضرار الناتجة للقراءة املعاصرة للنَّ

ن،كذلك بينُت للقرآ األمة وعلماء السلف وفهم التفسيري  اإلرث وإبادة للدين، الصحيح الفهم وإلغاء بالقرآن،

ضوابط القراءة الصحيحة التي تسمى في املصطلح الشرعي بضوابط التدبر وهي صحة القصد والني وإظهار االفتقار 

ر املانعة القرآن، والسالمة من الصوارف والحجب  عار هيبة النص القرآني وحسن اتباعإلى هللا تعالى، واستش  لتدبُّ

 .القرآن
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 م 2016 مارس 20-هـ 1437 الثانيمادى ج 11 األحد

مبعرض الكتاب بركن مميز حول دراسات عن  مشاركتهاجامعة نورة تنهي 
 املرأة

وحظ كثرة اإلقبال واالستفسارات على ركن جامعة نورة في معرض الكتاب، لالستفادة مما ُيعرض من منتجات ل 

أدبية ووسائل مفيدة لطالب التعليم العالي، في الوقت الذي دارت أبرز االستفسارات حول اقتناء الكتب املعروضة 

االختصاصات من مختلف كليات الجامعة إلى جانب بالركن؛ نظرا لتميز العديد من عناوين الكتب بتعدد املجاالت و 

  دراسات املرأة في املجتمع السعودي.

م بهدف  2016يأتي ذلك خالل مشاركة جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن في معرض الرياض الدولي للكتاب 

ا عددا من مؤلفات تعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف املؤسسات الثقافية في اململكة وخارجها، حيث يعرض ركنه

اعضاء هيئة التدريس بالجامعة في املجاالت املختلفة، وعددا من إصدارات مركز األبحاث الواعدة في البحوث 

 االجتماعية ودراسات املرأة واملتناولة لشأن املرأة في املجتمع السعودي،

دالل الحربي )املعنون باملرأة ولعل أبرز اإلصدارات كتاب أستاذ التاريخ بالجامعة وعضو مجلس الشورى دكتورة 

السعودية في نجد(، حيث تطرقت الحربي في كتابها الذي تصدرت غالفه صورة وثيقة رسالة من األميرة نورة بنت 

، تطرقت إلى -رحمه هللا-إلى شقيقها امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل  -رحمها هللا-عبدالرحمن الفيصل 

 والتقاليد صور وأشكال عمل املرأة داخل ب
ً
يتها وخارجه ووضعها االجتماعي قبل الزواج وبعده وحين تصبح أما

املحيطة بها في عالقتها مع أسرتها وعالقتها مع الزوج، ووصف الكتاب املرأة في مرحلة الدراسة التي بدأت بانتهاء 

 أنها  سنوات القحط في نجد وانتهت بانضواء نجد تحت اسم اململكة العربية السعودية في بيتها
 
أي  -بـ )امللكة( إال

اشتغلت خارج مملكتها في التطبيب والتعليم والفالحة والتجارة وأعمال الوقف الخيري وذكرت  -املرأة النجدية 

املؤلفة أسماء نساء بعينها في أقاليم نجد االحد عشر اشتغلن بهذه األعمال الشريفة كما اشتغلن بمهن وحرف مثل 

 عن ان سف الخوص والدباغة والخرا
ً
زة والحياكة والخياطة وصناعة )األطياب( وخدمة البيوت مقابل أجر، فضال

 لزوجها في حرفته وتجارته وعمله فتساعده وتسانده، وأظهر الكتاب الجديد ارتباط الزوجة 
ً
املرأة آنذاك كانت عونا

 عا
ً
 ال يضر باملرأة أو يس يء بزوجها االرتباط القوي في حله وترحاله وفي سرائه وضرائه وان الطالق كان أمرا

ً
ديا

 لسمعتها، وغيرها من النقاط حول املرأة في نجد.
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 م 2016 مارس 21-هـ 1437 الثانيمادى ج 12 اإلثنين

 جامعة األمرية نورة تشارك يف معرض "وظفني"
)وظفني( الذي يعد أكبر ملتقى ومعرض للتوظيف في شاركت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في معرض  

السمو امللكي األمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري  اململكة خالل األسبوع املاض ي، برعاية صاحب

 للجمعية السعودية لإلدارة، وذلك في فندق برج رافال كمبنسكي.

لت الجامعة في هذا املعرض عمادة التطوير بالجامع 
 
 ومث

ً
ة، حيث يأتي هذا امللتقى واملعرض املصاحب له انسجاما

 ألهمية مع توجهات الدولة ملعالجة البطالة املتنامية
ً
  ودوره في تعزيز قدرات  استثمار رأس املال البشري   وإدراكا

بين  الوظائف وتعزيز التواصل والتوجهات وآليات توليد  االقتصاد الوطني كما أنه يساعد في التعرف على الرؤى

 منها   وعمادة التطوير شاركت في هذا امللتقى للتسويق لبرامجها التدريبية  طالبي العمل مع جهات التوظيف
ً
إيمانا

خدمتها للمجتمع بما يدعم محركات االقتصاد الوطني عن طريق صقل املهارات وتأهيل الكفاءات  بضرورة تقديم

املنظمة للملتقى عمادة التطوير ملا كان لها من دور داعم  التي تسهم في رفعة وتقدم الوطن هذا وقد كرمت الجهة

 وفعال في هذا امللتقى.

في بيان صحافي أصدرته -من جهتها، أكدت عميدة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة عبير بنت علي الحربي  

 لألهداف والغايات التي تسعى لها عمادة التطوير -الجامعة
ً
وتنمية املهارات بجامعة  أن هذه املشاركة تأتي تحقيقا

األميرة نورة بنت عبد الرحمن والتي تنصب على التنمية املستدامة للموارد البشرية وتطوير املواهب لتفعيل دورها 

في االقتصاد املعرفي لتحقيق خطط التحول الوطني من خالل ما تقدمه من ورش عمل وبرامج تدريبية، وقد شاركت 

وفي معرض ” التوظيف النسائي ..املعوقات واملجاالت املستقبلية“خالل ورشة عمل عمادة التطوير في امللتقى من 

وظفني بركن للعرض، وكعادتها تشارك العمادة بصفة مستمرة في جميع امللتقيات الخاصة بالتطوير والتدريب 

هت الحربي بدعم معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بن ت محمد العميل وتنمية املواهب وإعداد القيادات.. ونو 

وسعادة وكيلة الجامعة للتطوير والجودة د. فاتن الزامل لجهود العمادة ومشاريعها ومشاركاتها في جميع الفعاليات 

 ذات العالقة.
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 م 2016 مارس 23-هـ 1437 الثانيمادى ج 14 األربعاء

   يوما لـ"الربجميات احلديثة"جامعة األمرية نورة ختصص 
 

خصصت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يوما للتعريف بالبرمجيات الحديثة والتقنيات املستخدمة، من  

تحت إشراف  بالجامعة لفعالية "يوم البرمجيات الحديثة"  خالل تنظيم طالبات كلية علوم الحاسب واملعلومات

 مكتب النشاط الطالبي بالكلية.

برمجة  املستخدمة من اولت الفعالية تقديم عدد من لغات البرمجة والبرامج الحديثة وكذلك التعريف بالتقنياتوتن

والبرمجة السحابية، كما قامت الطالبات بتنفيذ عدد من دورات التقوية  الويب ،وتطبيقات املوبايل، ولغة الجافا،

  عل كبير من الطالبات ، من جانبها قالت عميدة الكليةللغة الجافا خالل الفعالية، ولقيت الفعالية إقبال وتفا

 في  د.سحر بنت سراج شبانة:
ً
 ومهنيا

ً
أن الكلية تسعى بجدية تامة نحو تأهيل كفاءات نسائية تنافس اكاديميا

مجاالت الحاسب واملعلومات من خالل برامج تعليميه وفق معايير عامليه وبشراكات رياديه تسهم في بناء اقتصاد 

 بما يلبي احتياجات سوق   فةاملعر 
ً
 ومهنيا

ً
وتأسس للبحث العلمي وكذلك إعداد كفاءات نسائية متميزة أكاديميا

العمل، وكذلك تحقيق متطلبات الجودة واالعتماد االكاديمي املحلي والعالمي، وتأهيل وتطوير الكوادر التعليمية 

ة ومجتمعية، وتأسيس وتحفيز البحث العلمي لدى وعقد شراكات اكاديمية ومهني واإلدارية لتعزيز مكانة الكلية،

 الطالبات والهيئة التعليمية للمساهمة في التنمية املستدامة للمجتمع وبناء اقتصاد املعرفة.
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 م 2016 مارس 28-هـ 1437 الثانيجمادى  19 اإلثنين

 جياتها الناجحة يف "تواصل"جامعة نورة تستعرض جتارب خر
أقامت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اللقاء األول لخريجات كلية املجتمع تحت عنوان " تواصل "، ضمن 

 برامج الجودة واالعتماد األكاديمي لتعزيز و توطيد العالقات مع الخريجات و التواصل املستمر معهم.

لبشرية وباب رزق جميل لتوظيف اإلناث ، مع مجموعة جلو ورك املوارد ا  واستضافت الكلية صندوق تنمية

للتوظيف، وكذلك مركز اإلرشاد الوظيفي بعمادة شؤون الطالبات ، إلى جانب عمادة خدمة املجتمع و التعليم 

 املستمر.

يمانا من إ  ولفتت عميدة كلية املجتمع الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن القضيب إلى أن تنظيم مثل هذا اللقاء يأتي

الجامعة بأن دورها ال يقتصر على التعليم و تخريج أفواجا من الخريجات كل عام و إنما االهتمام بجودة املخرجات 

املتمثلة في الخريجات و مدى إسهامهن إسهاما فاعال في سوق العمل و بناء املجتمع، موضحة أن الهدف لقاء 

اصل الفعال بين الكلية و خريجاتها و بين الخريجات بعضهم )تواصل( هو تحقيق ثالث أهداف رئيسية: تحقيق التو 

البعض وضمان خط عودة الخريجات للكلية، مع جمع معلومات عن الخريجات للحصول على فرص عمل ، و 

 محاولة تقديم خدمات للخريجات و تذليل بعض الصعوبات التي تواجههن.

منها، حيث تحدث عدد من الخريجات عن   ج لالستفادةوفي نهاية اللقاء تم استعراض تجارب الخريجات بعد التخر 

تجاربهن الناجحة و التي أتفقن فيها أن العمل يحتاج مزيد من الجهد و البذل و أكدن على ضرورة تطوير املهارات 

 من خالل حضور الدورات و الورش و االنخراط في العمل التطوعي.
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 م 2016 مارس 30-هـ 1437 الثانيجمادى  21 األربعاء

 "يوم املهنة" جبامعة األمرية نورة.. يوفر فرص عمل للخرجيات
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن معرضا بمناسبة يوم املهنة في كلية الخدمة االجتماعية وذلك يوم   تنظم

إطالع الطالبات على الفرص الوظيفية املتاحة  هـ ، حيث يتخلل املعرض ندوة تهدف إلى1437/ 6/ 22الخميس 

    لخريجات جامعة األميرة نورة ، وعلى الفرص التدريبية املتاحة في الجهات املشاركة في املعرض.

وتفيد وكيلة الكلية للشؤون الطالبية الدكتورة عواطف القحطاني بأن املعرض يهدف إلى توفير فرص للجهات 

الخريجات وتعريفهن بالطرق الفعالة في البحث عن   ريجات جامعة نورة وتوعيةاملشاركة لعمل مقابالت مع خ

إلى سعيهم إلى  الوظيفة منوهة إلى ضرورة معرفة كيفية إعداد السيرة الذاتية واجراء املقابالت الشخصية، مشيرة

ملشاركة منوهة إلى أن نتائج متوقعة مستقبال بإقامة شراكات في مجاالت التوظيف والتدريب بين الجامعة والجهات ا

تقديم السير الذاتية من الخريجات للجهات املشاركة تمكنهن الحصول على الوظائف املتاحة باإلضافة إلى فتح باب 

   املشاركة في االعمال التطوعية للخريجات.

هنية ملمارسة العمل ويأتي يوم املهنة للتفعيل أهداف الكلية بإعداد وتزويد الخريجات باملعارف العلمية واملهارات امل

االجتماعي بما يتالءم مع احتياجات سوق العمل، في الوقت الذي تحرص كليات جامعة األميرة نورة بنت 

عبدالرحمن على املشاركة في "يوم املهنة"، حيث سبق وأن نظمت طالبات كلية الطب البشري بالجامعة فعالية يوم 

  ة".املهنة األول بشعار "طريقك إلى التخصصات الطبي
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 م 2016 أبريل 2-هـ 1437 الثانيجمادى  24 السبت

محلة صحية جبامعة األمرية نورة حتذر من عدم شرب املاء وتأثريه على 
 الكلى

ن استسقاء للكلية م حذرت حملة حية لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من خطورة عدم شرب املاء ملا يسببه 

مرات أسبوعيا، مؤكدة أهمية  3 -2بحبس السوائل في الكلية وتضخمها مما يضطر مريض الكلى إلى غسل كليته من 

  تنظيف الكلى باملاء.

يأتي ذلك ضمن فعالية )املاء طريقك إلى كلى سليمة (، التي نظمتها كلية الخدمة االجتماعية من خالل مكتب 

الطالبات بأهمية شرب املاء وفوائده مع االبتعاد عن املشروبات الغازية، حيث تضمنت  النشاط الطالبي لتوعية

وقلة النشاط  الحملة عرضا مرئيا يوضح نقص املاء وتأثيره على جسم اإلنسان من حيث جفاف العين والفم والجلد 

نت والنسيان وحصوات الكلى واإلمساك وغير ذلك من مشاكل الجهاز الهضمي بشكل عام، وحو  ل هذه الفعالية. وبي 

الحملة للطالبات تصنيفات املياه الثالثة )قلوي ومعتدل وحمض ي( واألكثر شيوعا في اململكة هو املاء املعتدل، حيث 

كما ذكرت أنواع كثيرة من املياه منها ما  أكدت القائمات على الحملة أن ماء زمزم هو أفضل ماء على مستوى العالم، 

  مرض ى الكلى والسكري بشربه. هو صحي ومنها ال ينصح

من جانبها، لفتت عميدة كلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة الدكتورة جميلة اللعبون إلى حرص مكتب 

 وتأهيلهن التأهيل 
ً
 ونفسيا

ً
 وعلميا

ً
النشاط الطالبي في الكلية على كل ما من شأنه توعية الطالبات وتثقيفهن صحيا

 ت وتنمية روح القيادة ومهارات التواصل بأشراكهن في تنفيذ بعض االنشطة.املناسب في شتى املجاال 

إلى ذلك، تأتي هذه الحملة للتحذير من )الفشل الكلوي( بسبب قلة الوعي بأهمية املاء، خاصة مع بلوغ عدد املرض ى 

ألف  17أكثر من  إلى -وفقا لإلحصائية السنوية للمركز السعودي لزراعة األعضاء–بالفشل الكلوي في اململكة 

ال للحماية من هذا املرض الخطير.  مريض، والجامعة تتحمل مسؤولياتها بنشر الوعي بأهمية املاء كعنصر فع 
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 م 2016 أبريل 5-هـ 1437 الثانيجمادى  27 الثالثاء

ص( لطالبات السنة جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى )اختيار التخص
 التحضريية

 26التحضيرية أمس االثنين نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى الختيار التخصص لطالبات السنة 

إبريل.. من خالل امللتقى الذي تقيمه عمادة السنة التحضيرية في الجامعة ممثلة بوحدة  4جمادى األولى املوافق 

 األنشطة الطالبية، تحت شعار )أنا أختار(.

 من: عمادة القبول والتسجيل، وممثالت ك
ً
ليات الجامعة واستضافت عمادة السنة التحضيرية من خالل امللتقى كال

للتعريف بالكليات، حيث تم اإلجابة عن استفسارات الطالبات حول التخصصات ومناهجها، وشروط القبول بها، 

ياتهن، 
 
لن كل

 
حن ليمث

 
والفرص الوظيفية املستقبلية املتاحة، وقد صاحب امللتقى معرض للطالبات الالتي ُرش

 مع فتح   الكليات، ومما يجدر ذكره أن هذا امللتقى يأتي لإلسهام في اإلجابة على االستفسارات، وعرض إنجازات
ً
تزامنا

ا من قيم السنة التحضيرية بتقديم املبادرات التي تسهم في 
ً
بوابة التخصص لطالبات السنة التحضيرية، وانطالق

تعريف الطالبات بالتخصصات املوجودة في الجامعة، ومساعدتهن في اختيار تخصصاتهن، وتحديد مسار 

 مع أهداف العمادة وأبرزها بناء شخصية الطالبة املعرفية مستقبل
ً
هن العلمي  والعملي، ويأتي هذا امللتقى متوافقا

واملهارية والقيمية لتتمكن من مواكبة متطلبات الجامعة عن طريق تفعيل شراكات استراتيجية وتوظيف أمثل 

  ألحدث التقنيات.

رغبات للتسجيل في التخصصات للطالبات املتوقع اجتيازهن من جهة أخرى، أعلنت الجامعة فتح باب ادخال ال

للسنة التحضيرية )املسار العام(، وطالبات السنة التأسيسية )املسار الصحي( في الفصل الدراس ي الثاني من العام 

 1437\07\14وحتى يوم الخميس املوافق   هـ 1437\06\18هـ، ابتداء من يوم األحد املوافق  1437-1436الجامعي 

هـ، حيث أكدت عمادة القبول والتسجيل أنه سيتم تحديد التخصص والكلية بعد نهاية السنة التحضيرية والسنة 

التأسيسية حسب اآللية املعلنة في موقع الجامعة على اإلنترنت، حيث يتم التقديم وترتيب الرغبات بشكل إلكتروني 

حيث  pys@pnu.edu.sa  الجامعي الخاص بالطالبةودون الحاجة ملراجعة العمادة، فيما حددت العمادة البريد 

 ساعة، لالستفسار والتواصل مع قسم التخصيص. 12سيتم الرد خالل 

http://ien.sa/?q=node/1039
http://ien.sa/?q=node/1039
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 م 2016 أبريل 6-هـ 1437 الثانيجمادى  28 األربعاء

 مرية نورة تنظم محلة للتربع بالدمجامعة األ
نظمت جامعة األميرة نورة حملة التبرع بالدم، باشر العمل عليها فريق قادة الصحة وطالبات التثقيف الصحي 

والوبائيات من كلية الصحة وعلوم التأهيل بإشراف املعيدة في قسم الصحة غالية كيال، بالتعاون مع مستشفى 

 ألبحاث، حيث استمرت الحملة لثالثة أيام.امللك فيصل التخصص ي ومركز ا

وهدفت الحملة الى مد يد العون واملساعدة للمرض ى واملحتاجين واملستشفيات الالتي بحاجة لعدد كبير من وحدات 

ولدعم جهود وزارة الصحة في إدامة توفير وحدات الدم لتكون جاهزة ملن يستحقها في الظروف الصحية   الدم،

 من الطالبات واملوظفات املتبرعات .للمرض ى املحتاجين ال
ً
 ى الدم. شهدت العربة التي خصصت للتبرع إقباال كبيرا

 لتوجهات الكلية 
ً
زار مكان الحملة سعادة عميدة الكلية الدكتورة لينا فهمي حماد التي أكدت أن هذا اليوم يأتي وفقا

 وأهدافها التي يأتي من أبرزها عقد شراكات فاعلة مع املنظمات التعل
ً
 وخارجيا

ً
يمية واملراكز البحثية املتميزة داخليا

رت د. لينا حماد عن  في مجال الصحة وعلوم التأهيل لإلسهام بفاعلية في خدمة وتنمية املجتمع في هذا املجال، وعب 

فرحتها بما شاهدت من اقبال على مثل هذه االعمال االنسانية وشكرت طالباتها على هذا العمل التطوعي النبيل، 

 وهة باالهتمام الكبير الذي تجده الكلية من لدن معالي مديرة الجامعة.من

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ien.sa/?q=node/1132


 

 
136 

 م 2016 أبريل 7-هـ 1437 الثانيجمادى  29 الخميس

 جامعة األمرية نورة ختصص يوما للمهنة مبشاركة جهات حكومية وخاصة
لرحمن يوما للمهنة، من خالل لقاء نظمته كلية الخدمة االجتماعية خصصت جامعة األميرة نورة بنت عبدا

بمناسبة يوم املهنة جمع عددا من املتحدثين ذوي العالقة إضافة إلى جهات مشاركة في املعرض املصاحب للقاء مثل 

هدف جمعية إخاء وجمعية مودة وإدارة السجون ومستشفى قوى األمن باإلضافة إلى اإلشراف االجتماعي، حيث ي

اللقاء إلى إطالع الطالبات على الفرص الوظيفية املتاحة لخريجات جامعة األميرة نورة، وكذلك على الفرص 

 التدريبية املتاحة في الجهات املشاركة في املعرض.

عميدة كلية الخدمة االجتماعية في الجامعة الدكتورة جميلة اللعبون ألقت كلمة أوضحت فيها ان يوم املهنة ليس 

ا
ً
بحد ذاته بل وسيلة فاعلة لتحقيق هدف اسمى حيث أن ديننا الحنيف قد حث على العمل وأكد على أهمية  هدف

د بالعلم واملعرفة،   اتقانه مشيرة إلى أن مجال ب واملزو  العمل هو ميدان للتنافس يبقى فيه العنصر املؤهل املدر 

ي بأن اللقاء يهدف إلى توفير فرص للجهات وتطرقت وكيلة الكلية للشؤون الطالبية الدكتورة عواطف القحطان

الخريجات وتعريفهن بالطرق الفعالة في البحث عن   املشاركة لعمل مقابالت مع خريجات جامعة نورة وتوعية

الذاتية واجراء املقابالت الشخصية وذكرت ان من النتائج   الوظيفة منوهة إلى ضرورة معرفة كيفية إعداد السيرة

إلى أن   قامة شراكات في مجاالت التوظيف والتدريب بين الجامعة والجهات املشاركة مشيرةاملتوقعة مستقبال إ

تقديم السير الذاتية من الخريجات للجهات املشاركة تمكنهن الحصول على الوظائف املتاحة باإلضافة إلى فتح باب 

 املشاركة في االعمال التطوعية للخريجات.

ارة الشؤون االجتماعية األستاذة سمها الغامدي إلى ضرورة العمل امليداني من جانبها أشارت مستشارة وكيل وزر 

امليدانية ترفع من مهارات التدريب لدى االخصائية   أن الزيارة  لصقل املهنة االجتماعية وتنمية خبراتها وموضحة

ية تطوير قدرات على أهم  االجتماعية وتتلمس نقاط القوة والضعف وكيفية تحسينها بالتدريب ، مع الـتأكيد

 األخصائية االجتماعية والحفاظ على السرية وااللتزام التام بمبادئ الخدمة االجتماعية .

العامة للسجون األستاذة لولوة البواردي إلى   رئيسة مركز تطوير القدرات النسائية باملديرية  إلى ذلك أشارت

فات معينة في االخصائية االجتماعية عند الترشيح حساسية التعامل مع النزيالت في السجون والبد من توافر مواص

دة التي تنتمي لها ، مع   على اهمية السرية نظرا لحساسية املكان ، والشعور باملسؤولية تجاه املنظمة واملهنة  مشدَّ

http://ien.sa/?q=node/1166
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  البعد عن نظرة االنزعاج أو الشفقة، ضرورة تقبل العميلة كما هي وليس كما يجب أن تكون، مع الحرص على 

 لتوفير خدمة متطورة للنزيالت .  ت بأهمية تطوير واستحداث برامج لألخصائياتونوه

شهادات الشكر للمتحدثات في   وتوزيع  الكلية الدكتورة جميلة اللعبون للضيوف  واختتم اللقاء بتكريم عميدة

 .  ، متمنية أن يفي هذا اليوم بالغرض ويستفيد الجميع  اللقاء والجهات املشاركة في املعرض

الجدير بالذكر ان املعرض ضم عدة اركان لجهات مشاركة مثل شركة املدارس املتقدمة ، جمعية زهرة لسرطان 

الثدي، املديرية العامة للسجون، ونادي سالم، ومركز الراية الطبي، ونادي تكامل، والتـأهيل الشامل بامللز ، ومركز 

 األقص ى الطبي.
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 م 2016 مارس 21-هـ 1437 يالثانمادى ج 12 اإلثنين

  جامعة األمرية نورة تشارك يف معرض "وظفني" 
شاركت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، في معرض "وظفني"، الذي يعد أكبر ملتقى ومعرض للتوظيف في 

السعودية اململكة، خالل األسبوع املاض ي، برعاية األمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري للجمعية 

 لإلدارة، وذلك في فندق برج رافال كمبنسكي.

لت الجامعة في هذا املعرض عمادة التطوير بالجامعة، حيث يأتي هذا امللتقى واملعرض املصاحب له انسجاًما مع 
 
ومث

ا 
ً
ات رأس املال البشري، ودوره في تعزيز قدر  ألهمية استثمارتوجهات الدولة ملعالجة البطالة املتنامية، وإدراك

وآليات توليد الوظائف وتعزيز التواصل بين  الرؤى والتوجهاتاالقتصاد الوطني، كما أنه يساعد في التعرف على 

 طالبي العمل مع جهات التوظيف.

وشاركت عمادة التطوير في هذا امللتقى للتسويق لبرامجها التدريبية إيماًنا منها بضرورة تقديم خدمتها للمجتمع، بما 

قتصاد الوطني عن طريق صقل املهارات، وتأهيل الكفاءات التي تسهم في رفعه وتقدم الوطن هذا، يدعم محركات اال

 وكرمت الجهة املنظمة للملتقى عمادة التطوير ملا كان لها من دور داعم وفعال في هذا امللتقى.

أن هذه  -صدرته الجامعةفي بيان صحافي أ-وأكدت عميدة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة عبير بنت علي الحربي 

 لألهداف والغايات التي تسعى لها عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت 
ً
املشاركة تأتي تحقيقا

عبدالرحمن والتي تنصب على التنمية املستدامة للموارد البشرية، وتطوير املواهب لتفعيل دورها في االقتصاد 

 لوطني من خالل ما تقدمه من ورش عمل وبرامج تدريبية.املعرفي لتحقيق خطط التحول ا

وأضافت أن عمادة التطوير في امللتقى من خالل ورشة عمل "التوظيف النسائي.. املعوقات واملجاالت املستقبلية" 

وفي معرض وظفني بركن للعرض، وكعادتها تشارك العمادة بصفة مستمرة في جميع امللتقيات الخاصة بالتطوير 

 وتنمية املواهب وإعداد القيادات. والتدريب
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هت عميدة التطوير وتنمية املهارات بدعم مديرة الجامعة، د. هدى بنت محمد العميل، ووكيلة الجامعة  ونو 

 للتطوير والجودة، د. فاتن الزامل لجهود العمادة، ومشاريعها ومشاركاتها في جميع الفعاليات ذات العالقة.
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 م 2016 مارس 23-هـ 1437 الثانيمادى ج 14 األربعاء

 حرم أمري الرياض ترعى افتتاح ندوة نسائية حول "املرأة وحقوق املريض"
تحت رعاية األميرة نورة بنت محمد حرم أمير منطقة الرياض تفتتح، مساء السبت القادم، الندوة النسائية حول  

 من لعب دور فاعل في تعميق مفهوم حقوق املريض. تمكين املرأة

تبدأ فعاليات الندوة النسائية تحت شعار "تعزيز الوعي نحو حقوق املريض"، واملقامة على هامش فعاليات املؤتمر 

الخليجي األول لحقوق املريض في قاعة امللك فيصل للمؤتمرات بفندق اإلنتركونتننتال بالرياض، حيث تهدف الندوة 

قديم نظرة شرعية لحقوق املريض وإلقاء الضوء على أهمية تطبيق املفهوم في املنشآت الصحية، وتمكين املرأة إلى ت

 من إعمال حقوقها الصحية في كل املنشآت الصحية.

وبهذه املناسبة فقد أوضحت أ. د. رقية نصرهللا نياز رئيسة الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية 

عة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، واملشرف على عقد وتنظيم هذه الندوة أن مشاركة الجمعية تأتي )الحسنى( بجام

 لدورها في املحافل الوطنية والخليجية واإلقليمية، وهذا األمر يلتقي مع أهداف جمعية )الحسنى( في اإلسهام 
ً
تعزيزا

اء للعمل بشكل عام وللعمل في املجال الصحي في الدور الوطني والحقوقي للفرد واملجتمع، وأضافت أن خروج النس

 من تبعاته وتضحية تستحق عليها املساندة من كل أطياف 
ً
 يوهب لهن، بل واجب تتحمل املرأة كثيرا

ً
لم يعد فضال

 بإيجاد الكوادر املؤهلة لهن وزيادة املرافق املجتمع، 
ً
لذا كان من الواجب تمكين املرأة في الخدمات الصحية أوال

املتخصصة في أمراض النساء والوالدة، وكذلك االلتفات للدراسات واألبحاث املتخصصة في أمراض الصحية 

 ملا يخص بنات جنسها، النساء، والعمل على تعزيز دور املرأة 
ً
 وفعالية

ً
حتى يتسنى لها العطاء بصورة أكثر نشاطا

 عن العوائق التي املرأة على أداء وكذلك إيجاد األنظمة الصحية واإلدارية التي تساعد 
ً
دورها بكل خصوصية بعيدا

 تحد  من عطائها.

وأشارت إلى أهمية أن يتحلى مقدمو الخدمات الصحية لفئات النساء بالتواضع ورحابة الصدر والحياء وإتقان 

 على ما يجب أن يتحلى به أعضاء الفريق الصحي من اإلخالص واألمانة والصدق 
ً
العمل والسمت الصالح، عالوة

وطيب الكالم والتركيز على غض  البصر وستر عورات املسلمات، وعدم إشاعتها للغير، وعدم الخلوة  والصبر

 باملريضة، كل هذه اآلداب تحقق قول هللا تعالى: }وافعلوا الخير لعلكم تفلحون{.

https://sabq.org/PLkrvY
https://sabq.org/PLkrvY
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هت الدكتورة "نياز" بأن هذه الندوة تتضمن محاضرات علمية لصاحبة السمو األميرة الجوهرة بنت م تعب آل ونو 

سعود، واألستاذة الدكتورة نوال العيد، وتدير الجلسة د. منى آل مشيط عضو مجلس الشورى، وسيشارك في 

فعالياتها مجموعة من أستاذات وطالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في التقديم واألوبريت الوطني للحفل 

 الذي سيتم تقديمه أثناء الندوة.

 في ختام هذا التصريح أك
ً
 مهزوما

ً
 مهزوزا

ً
دت أهمية أن يكون هناك حلول ملشاكل املرأة الصحية، وال نريد تمكينا

 يمش ي بخجل ويتغطى بغطاء ردود األفعال املؤقتة 
ً
 واعيا

ً
 حقيقيا

ً
من التي ال تسمن وال تغني من جوع، نريد تمكينا

 تنيرة الواضحة.خالل التشريعات اإللهية التي تكفل للمرأة الحياة الكريمة والحرية املس
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 م 2016 مارس 27-هـ 1437 الثانيجمادى  18 األحد

 تشجيع الجيل القادم على اإلبداع وتنمية المهارات تستهدف

 بالصور.. "مسك اخلريية" تنظم "عواملنا" لتعزيز "البطولة" لدى األطفال
لبقمي: نظمت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" في جامعة األميرة نورة بنت تصوير: ماجد ا

عبدالرحمن، فعالية "عواملنا"، التي سلطت الضوء على إبداع األطفال إلبراز مواهب املتميزين وإيجاد منصة إللهام 

 وتشجيع األطفال على اإلبداع وتنمية مهاراتهم.

 لطفلة منى املواش موهبتها في تعليم وتدريس مادة الرياضيات؛ وتطوير املستوى.وخالل الفعالية، عرضت ا

وقالت "املواش": "أنا طالبة في الصف األول املتوسط؛ ومشاركة في مشروع الريادة لتعلم وتعليم الرياضيات؛ هدفي 

شات بشرح الرياضيات  أصحابي على سناب من املشاركة هو تغير نظرة الطالب عن مادة الرياضيات؛ وأسعى لتعليم

 وبدت بشرحه على اليوتيوب". للصف األول متوسط واملرحلة االبتدائية؛

العلم هو أساس الحياة، والدفارة تبني املستقبل؛ وشارك الطفل عبدالعزيز الرشيد في فقرة خلك دافور وقال: "

؛ والدكتورة حياة
ً
 وكيميائيا

ً
 فيزيائيا

ً
 أحمد زويل، دافور وصار عاملا

ً
سندي أول امرأة خليجية تحصل على شهادة  مثال

 الدكتوراه في مجال التكنولوجيا الحيوية".

عبدالرحمن النفيسة جمهور عواملنا بعروض ألعاب الخفة في فقرة "كيف كذا؟"، فيما روت الطفلة وأبهر الطفل 

 صنعت فن" دانة الشاوي 
ٌ
 ضمن فقرتها اإلبداعية والفنية في عواملنا. حكاية "لعبة

لنسعد والدنا املصاب بمرض   وأخي فقرة "ياخي اسأل" عن قصة إصراري   ال عبدهللا الزيد روى: "أشترك فيوق

 بيننا ويحضر العرض".
ً
 السرطان بحفظنا للقرآن الكريم، والحمد هلل هو بخير وما زال موجودا

ستهدف الطفل من سن خمس من جهة أخرى قال مدير العالقات العامة في عواملنا، عبدهللا الحميد: "الفعالية ت

 سنة وهي امتداد لسلسلة إنجازاتنا في فعالية "تيديكس األطفال". 15سنوات إلى 

وأضاف: "نهدف لتنمية املواهب لدى األطفال بشراكة إستراتيجية مع مسك الخيرية، حيث نحاول استقطاب 

بين عبر معايير معينة آخذين املواهب والبحث عن الشغف للطفل عن طريق لجنة تحكيم تشارك باختيار املوهو 

 باالعتبار الفنون األدبية والتشكيلية".

https://sabq.org/J2ytrj
https://sabq.org/J2ytrj
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 وفريق املرشدين  41وأردف: "عدد األطفال املشاركين 
ً
 ومرشدة؛  130منهم من األطفال؛ ولدينا  %72طفال

ً
مرشدا

تمد على ونفسه، حيث يعمل الطفل ويع وتيم عواملنا هذا العام "من البطل" الذي يبحث عن نفسه يفيد املحيط 

أربعة جوانب، هي قوة اإلرادة وقوة التعلم وقوة التخيل وقوة العطاء، ووصل عدد املتابعين خالل فترة قصيرة إلى 

 ألف متابع".

وتضمن الحفل فعاليات ومشاركة متنوعة ملواهب مختلفة من األطفال؛ وتكريم املنظمين واملرشدين واملشاركين في 

 .2016ملنا املسرح والعاملين على فعالية عوا

جدير بالذكر أن مؤسسة "مسك الخيرية" تؤمن بأن ما يشكله األطفال من نسبة كبيرة في إجمالي تعداد سكان 

 اململكة العربية السعودية، مما يؤكد ضرورة العناية بهم.
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 م 2016 مارس 28-هـ 1437 الثانيجمادى  19 اإلثنين

عد"
ُ
م "مقهى اإلبداع" ملنسوبات التعليم عن ب

ّ
 جامعة نورة" تنظ

مت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، اللقاء األول ملقهى اإلبداع، بحضور عميدة التعلم اإللكتروني والتعليم 
 
نظ

 .بنت عادل الخضراء عن ُبعد الدكتورة عهود بنت عبدهللا الفارس، ومديرة إدارة التطوير الدكتورة فادية

فت "الفارس" بأهداف ورسالة مقهى اإلبداع، ذكرت خاللها أن مقهى اإلبداع ُيَعد  بمثابة لقاء  Creative Cafe وعر 

، تجتمع فيه منسوبات Professional Learning Community دوري يعتمد على مفهوم مجتمعات التعلم املهنية

عد لتطوير معارفهن ومهاراتهن وخبراتهن، وتحفيز مواهبهن وإبداعاتهن عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بُ 

 .الفردية والجماعية؛ بما ُيحقق رؤية ورسالة وأهداف العمادة

وجاء اللقاء األول للمقهى، بعد استطالٍع أجرته العمادة ملنسوباتها ملعرفة املجاالت وأساليب التقديم والوسائل التي 

لن التركيز عليها، ون ن من خالل يفض  َبي 
َ
وع مشاركتهن في املقهى، وعدد مرات إقامته ومقرها ومدته وغيرها؛ حيث ت

من  %82.6االستطالع أن مجال التنمية الذاتية ُيَعد  أهم املجاالت التي تود  املوظفات التركيز عليها؛ وذلك بنسبة 

أفضل األساليب املستخدمة إلدارة األصوات، وبنفس النسبة املذكورة، جاء التفضيل على أسلوب حلقة النقاش ك

 بنسبة 
ً
ل األعضاء استخداَم نمط املشاركة الفردية والجماعية معا على استخدام املشاركات  %63.6الحلقة، وفض 

ن االستطالع السؤال عن أفضل مدة تراها املوظفات لعقد املقهى،  َضم 
َ
الفردية فقط أو الجماعية فقط، كما ت

ل األغلبية يوم الخميس كأفضل يوم لعقد لقاءات %56.5ة تصويت بنسبة وحازت الفترة ساعة أكثر نسب ، وفض 

 .املقهى، وشدد الجميع على الحرص على البساطة وعدم التكلف
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 م 2016 مارس 29-هـ 1437 الثانيجمادى  20 الثالثاء

ن خدمات العيادات اخلا
ِّ
رجية مبستشفى امللك عبداهلل "العميل" تدش

 اجلامعي
نت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل أخيًرا خدمات العيادات 

َّ
دش

الخارجية في مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، بحضور املدير العام التنفيذي للمستشفى الدكتور 

 القيادات في الجامعة واملستشفى.أحمد أبوعباة، وعدٍد من 

رت العميل عن شكرها وتقديرها للمدير العام التنفيذي، ولكل العاملين باملستشفى على تجاوز الصعاب،   وعبَّ

والبدء فعلًيا بتشغيل العيادات الخارجية، واختيار الكفاءات الطبية والفنية املناسبة، منوهة بدعم حكومة خادم 

 لهذا الصرح الطبي العمالق. -حفظه هللا-سلمان بن عبدالعزيز  الحرمين الشريفين امللك

عيادة استشارية لكل التخصصات  24وأوضح الدكتور أبوعباة أنَّ خدمات العيادات الخارجية تشتمل على  

الطبية، لتقديم الخدمات التشخيصية والعالجية ملنسوبي جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من أعضاء هيئة 

واملوظفين، منوًها بهذه الخطوة التي اعتبرها امتداًدا للخطوات التي تتم للوصول إلى تشغيل أقسام تنويم  التدريس

 املستشفى قريًبا.

ن أنَّ املستشفى بدأ منذ عامين بثالثة موظفين فقط، واليوم بلغ العدد أكثر من   موظف، ما بين فنيين  900وبيَّ

ن بناء خطة استراتيجية طموحة ورسالة واضحة كخريطة طريق وأطباء وإداريين، واستطاعت فرق العمل م

تتناسب مع استراتيجية الجامعة، ومتابعة ذلك عبر مكتب االستراتيجية الذي يقيم أداء العمل في أقسام وإدارات 

 املستشفى.

ر عن طموح العاملين باملستشفى بأن يكون مرجًعا عاملًيا في تخصصات صحة املرأة واليافعين ون  مو وتطور وعب 

 الطفل، وفق أعلى معايير الجودة.

ا، إضافة إلى الدورات املتخصصة لتطوير أداء العاملين ورفع  46ولفت إلى أنَّ املستشفى ابتعث أخيًرا نحو  
ً
مبتعث

 كفاءة اإلنتاج.

https://sabq.org/LhMfWr
https://sabq.org/LhMfWr
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ات، وقال املدير التنفيذي للشؤون الطبية الدكتور حماد الشايع: "الخدمات الطبية في املستشفى ثالثة مستوي

األول: عيادات رعاية صحية أولية منتشرة داخل الجامعة، والثاني والثالث تقدم من خالل املستشفى إضافة إلى 

 مراكز التميز.

وأشار إلى أنَّ املستشفى يضم تخصصات عديدة أبرزها طب األسرة واملجتمع والباطنة والجراحة واألطفال وأمراض  

 ركزة والتخدير والعمليات واملختبر.النساء والوالدة والطوارئ والعناية امل

ن أنَّ املستشفى استقطب كفاءات وخبرات طبية عالية، وقال: "هناك  طبيًبا بين استشاريين في تخصصات  113وبي 

في التخصصات الطبية  187ممرضة، و 320مختلفة، واستشاري مشارك، واستشاري مساعد وطبيب مقيم، و

 املساندة".

يقع في الطرف الجنوبي من جامعة األميرة نورة  (KAAUH) عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي ُيذكر أنَّ مستشفى امللك

سرير، ويضم عيادات خارجية وغرف تنويم، وقسًما  300بنت عبدالرحمن، وهو مستشفى تعليمي مجهز بسعة 

ات التالية: صحة لإلسعاف والطوارئ، إضافة لذلك يتميز املستشفى بوجود ثالثة مراكز تميز متكاملة في التخصص

م خدماتها في تخصصات: الوالدة  ِّ
املرأة، صحة املراهقين، نمو وتطور الطفل، إضافة لوجود عيادات متخصصة تقد 

وأمراض النساء والباطنية والجراحة وطب األطفال واألنف واألذن والحنجرة وطب العيون وجراحة املسالك 

ه يقوم  البولية، على دمج الخدمات املقدمة مع التعليم والبحوث التي من شأنها وكجزء من رسالة املستشفى، فإنَّ

 للمرض ى والطالب باستخدام أحدث الوسائل. الوصول ألفضل املعارف والرعاية
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 م 2016 مارس 31-هـ 1437 الثانيجمادى  22 الخميس

 بداهلل جبامعة نورةتدشني العيادات اخلارجية مبستشفى امللك ع

دشنت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى بنت محمد العميل، خدمات العيادات 

الخارجية في مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بالجامعة؛ وذلك بحضور املدير العام التنفيذي 

 في الجامعة واملستشفى.للمستشفى الدكتور أحمد أبو عباة، وعدد من القيادات 

 من تخصصات مختلفة، إلى  113ويضم مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي  
ً
 وأخصائيا

ً
 استشاريا

ً
طبيبا

موظف وموظفة  900في التخصصات الطبية املساندة، ضمن  187ممرضة، و 320جانب أطباء مقيمين، و

 باملستشفى.

 لالستفادة منهم بعد عودتهم، إلى جانب تطوير أداء العاملين  46وكشف "أبو عباة" عن ابتعاث املستشفى  
ً
مبتعثا

 عبر دورات متخصصة لرفع كفاءة اإلنتاج.

عيادة استشارية لكل التخصصات الطبية؛ لتقديم  24وأفصح "أبو عباة" عن شمول خدمات العيادات الخارجية لـ 

 من أعضاء هيئة التدريس واملوظفين.الخدمات التشخيصية والعالجية ملنسوبي جامعة األميرة نورة 

وشرح املدير التنفيذي للشؤون الطبية الدكتور حماد الشايع ملديرة الجامعة، مكونات الخدمات الطبية في  

املستشفى التي تتمثل في ثالثة مستويات: األول عيادات رعاية صحية أولية منتشرة داخل الجامعة، والثاني والثالث 

م من خالل د 
َ
ق
ُ
 املستشفى، إضافة إلى مراكز التميز. خدمات ت

وأكد توفر عدة تخصصات في املستشفى؛ أبرزها طب األسرة، واملجتمع، والباطنة، والجراحة، واألطفال، وأمراض  

 النساء والوالدة، والطوارئ، والعناية املركزة، والتخدير، والعمليات واملختبر.

( في الطرف الجنوبي من جامعة األميرة نورة بنت KAAUHي )ويقع مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامع 

ز بسعة ) ( سرير، ويضم عيادات خارجية، وغرف تنويم، وكذلك 300عبدالرحمن، وهو مستشفى تعليمي مجه 

 لإلسعاف والطوارئ.
ً
 قسما

https://sabq.org/r5fHJj
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ز متكاملة في تخصصات صحة املرأة، وصحة املراهقين،   َمي 
َ
ونمو وتطور ويتميز املستشفى بوجود ثالثة مراكز ت

م خدماتها في تخصصات الوالدة وأمراض النساء والباطنية  د 
َ
ق
ُ
الطفل. إلى جانب وجود عيادات متخصصة ت

 والجراحة وطب األطفال واألنف واألذن والحنجرة وطب العيون وجراحة املسالك البولية.
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 م 2016 أبريل 3-هـ 1437 الثانيجمادى  25 األحد

 افتتاح ملتقى "نورة العطاء" األول األحد املقبل

تفتتح جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى نورة العطاء التطوعي األول برعاية حرم أمير منطقة الرياض، 

 3هدى بنت محمد العميل، يوم األحد  األميرة نورة بنت محمد آل سعود، ودعم مديرة جامعة األميرة نورة الدكتورة

إبريل ويستمر ملدة خمسة أيام، بمركز الندوات واملؤتمرات بالجامعة ويصاحب امللتقى  10رجب املقبل املوافق 

تطوعية، باإلضافة إلى العديد من الجلسات  مبادرة نسائية 60  معرض للجمعيات التطوعية النسائية، وعرض 

  ورشة عمل. 12علمية و

  Www.norhaalataa.com سيكون التسجيل للملتقى غير املوقع: فيما 

 الدخول وتحميل السيرة الذاتية. حيث يتم 

ُيشار إلى أن امللتقى يعد أحد مشاريع جامعة نورة التطوعية والتي تتبنى رؤية تتمثل في أن تكون منارة لعمل املرأة  

 تعليم املستمر.التطوعي، وتنظمه عمادة خدمة املجتمع وال

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sabq.org/Z2tVYN
https://sabq.org/Z2tVYN
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 م 2016 أبريل 7-هـ 1437 الثانيجمادى  29 الخميس

ا لذوي االحتياجات اخلاصة
 
ا ترفيهي

 
 "صوت متالزمة داون" تنظم يوم

تعب" الذي تنطلق عصر اليوم الخميس فعاليات النسخة التاسعة من النشاط الترفيهي التوعوي "العب حتى ت 

 تنظمه جمعية صوت متالزمة داون وذلك في املجمع الرياض ي الواقع بحرم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وتهدف الفعالية لدمج األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة مع غيرهم من األطفال، وقضاء يوم ترفيهي ممتع  

  يشمل العديد من الفعاليات، واأللعاب،

املسرح، واألركان الترفيهية والوجبات الغذائية، كما تسعى هذه الفعالية إلى تعزيز عالقة ذوي واملسابقات، و  

 االحتياجات الخاصة مع املجتمع، علًما بأن ريع الفعالية سيخصص لصالح برامج جمعية صوت متالزمة داون .

ية واملهتمة بذوي االحتياجات ووجهت جمعية صوت متالزمة داون الدعوات للعديد من املراكز والجمعيات الخير   

د، جمعية النهضة  الخاصة ومنهم جمعية األطفال املعاقين، معهدي الصم واملكفوفين، املركز الوطني للتوح 

  النسائية الخيرية، جمعية سند، جمعية دسكا، جمعية إنسان، ودور األيتام التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية.

امج الترفيهية والتعليمية املتنوعة من مسرح وتقديم الهدايا ومشاركة العديد من وتتضمن الفعالية العديد من البر 

 الفرق التطوعية التي تقدم لألطفال الكثير من الخيارات للمتعة والتعلم.

وقدمت عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن كل التسهيالت وتجهيز مرافق  

ياض ي وفحص إجراءات السالمة الستقبال املشاركين في الفعالية، وجهزت املداخل بالوسائل املالئمة املجمع الر 

 لذوي االحتياجات الخاصة.

ُيذكر أن جمعية صوت متالزمة داون تنفرد بخدمة ودعم ذوي متالزمة داون وأسرهم في اململكة من امليالد وحتى  

ة في مستقبل يعيش فيه األفراد من ذوي متالزمة داون مستقلين التدريب املنتهي بالتوظيف. كما تطمح الجمعي

رين في املجتمع، وتسعى إلى تمكينهم في اململكة العربية السعودية من خالل التعليم ذي املستوى  منتجين ومقدَّ

  العالمي ، التدريب، األبحاث، والتوعية.

 

https://sabq.org/vypY3k
https://sabq.org/vypY3k
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 م 2016 مارس 12-هـ 1437 الثانيجمادى  3 السبت

 

 برنامج للغة اإلجنليزية يستهدف القيادات يف جامعة األمرية نورة
خصصت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامجا أكاديميا يهدف الى تحسين إتقان اللغة اإلنجليزية للقادة 

قراءة وتطوير املفردات، كما يهدف لتحسين إجادة اللغة أكاديميا األكاديميين ويشتمل على االستماع والتحدث وال

باستخدام سياقات واضحة و موثقة وعملية، وكذلك ممارسة وتحقيق لغة ذات صلة باحتياجاتهم األكاديمية، 

وتطوير مهارات ومعرفة ادارة الذات من خالل التعلم الفردي واملستقل، وتطوير مهارات التفكير النقدي و العمل 

مستويات في كفاءة اللغة اإلنجليزية حيث يأتي املستوى  6الجماعي من خالل العمل الجماعي أو الثنائي، وذلك عبر 

األول للبرنامج على هيئة بيئة تعليمية تفاعلية لكي يحصلوا على تجربة تعليمية مثلى لتحقيق التوازن بين الدقة 

اك مجموعة من النشاطات املستخدمة، باإلضافة إلى أنه والطالقة ويستخدم نهج واضح ومتكامل مما يعني ان هن

ساعة الذي يقدم  180اسبوع وساعاته  15يعطى املشاركين فرص وافرة ملمارسة وتطبيق اللغة، ويستمر البرنامج 

ساعة من  12اسبوع. يقدم مدة  15على اساس االحتياج، يطلب من املشاركين الحضور كامل الفترة أي ما يعادل 

 25-20ايام بحيث يكون عدد السعة االستيعابية لكل مستوى هو  3جها لوجه كل اسبوع على فترة التعليم و 

مشاركة، كما يتوقع من املشاركين القيام بالواجبات املنزلية واملهام االسبوعية، الجدير بالذكر ان البرنامج أعلن أن 

توى اللغة اإلنجليزية لجامعة األمير نورة بنت متطلب الدخول هو درجة املستوى الثاني أو اقل في اختبار تحديد مس

 إلى أن برنامج تطوير اللغة  2عبدالرحمن ) أي ما يعادل الحصول على الدرجة 
ً
في اختبار االيلتس األكاديمي( منوها

اإلنجليزية للقادة ينضم مع البرنامج العام اإلطار املرجعي االوروبي للغات املستوى املنخفض، وعادة ما يستغرق 

 ساعة من تطوير اللغة االنجليزية ليسمح باالنتقال للمستوى التالي من البرنامج. 180

 

 

 

http://www.slaati.com/2016/03/12/p506582.html
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 م 2016 مارس 13-هـ 1437 الثانيجمادى  4 األحد

 رائدات أعمال يستعرضن جتاربهن الناجحة يف جامعة نورة

 جمع بين رائدات أعمال نظمت جامعة األميرة 
ً
نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية علوم الحاسب واملعلومات لقاءا

ناجحات من خريجات الكلية وبين منسوبات كلية علوم الحاسب واملعلومات، وذلك للحديث عن تجاربهن الناجحة 

شجعت رائدات االعمال في البدء بمشاريعهن الخاصة واملحتضنة من مركز دعم وتطوير االعمال بالجامعة، وقد 

خالل اللقاء جميع الحضور من طالبات وموظفات على االستفادة من الدعم واإلمكانيات التي تقدمها جامعة األميرة 

نورة بنت عبد الرحمن ملنسوباتها ، واستغالل أوقات الفراغ بما يعود عليهن وعلى مجتمعهن بالفائدة، حيث تحدثت 

ات كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن عن الجوهرة القحطاني وهي إحدى خريج

أن بدايتها كانت وهي طالبة تقدم خدمات الصيانة لألجهزة )أونالين( ثم تطورت الفكرة وقدمت مشروعها التجاري 

اآلن أكملت سنة الخاص بصيانة االجهزة على مركز دعم وتطوير األعمال بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ،و 

 ( في الجامعة بنجاح وهلل الحمد .fix tagمنذ تأسيس محل) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slaati.com/2016/03/13/p507509.html
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 م 2016 مارس 10-هـ 1437 الثانيجمادى  1 الخميس

شارك يف معرض الكتاب بأكثر من 
ُ
 منتج 150جامعة نورة ت

شارك جامعة األميرة نورة بنت عبدال
ُ
رحمن في معرض الكتاب الذي ينطلق في التاسع من مارس الجاري وملدة عشرة ت

منتج ثقافي ألعضاء الهيئة  150أيام، وتقدم الجامعة من خالل مكتبتها في هذا املحفل الثقافي الكبير أكثر من 

 التعليمية.

، وك
ً
دور املرأة في “ذلك كتاب كما سيحتوي ركن الجامعة على دليل إرشادي لحصر اإلنتاج بالجامعة يوزع مجانا

، كما ستقدم الجامعة دليل الجامعة باللغتين العربية ” نجد
ً
من تأليف أ.د.دالل الحربي، الذي سيوزع مجانا

 واالنجليزية وسيتم توزيعه مجانا.

 

 م 2016 مارس 29-هـ 1437 الثانيجمادى  20 الثالثاء

 ورشة عمل لألفالم الوثائقية يف جامعة األمرية نورة

http://inma.net.sa/46100/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inma.net.sa/43459/
http://inma.net.sa/46100/
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 م 2016 مارس 31-هـ 1437 الثانيجمادى  22 الخميس

دشن خدمات العيادات اخلارجي ب
ُ
عياده  24مديرة جامعة االمرية نورة ت

 استشارية

حمد العميل، مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ، مؤخرا خدمات العيادات دشنت الدكتورة هدى بنت م

املدير العام التنفيذي للمستشفى الدكتور  الخارجية في مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، بحضور 

 أحمد أبوعباة وعدد من القيادات في الجامعة واملستشفى.

ولكافة العاملين باملستشفى على تجاوز الصعاب  ها للمدير العام التنفيذيعن شكرها وتقدير ” العميل“وعبرت 

 بتشغيل العيادات الخارجية واختيار الكفاءات الطبية والفنية املناسبة، منوهة بدعم حكومة خادم 
ً
والبدء فعليا

 لهذا الصرح الطبي العمالق.” حفظة هللا“ الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز

عيادة استشارية لكافة 24 نبه أوضح الدكتور أبوعباة أن خدمات العيادات الخارجية تشمل علىمن جا

التخصصات الطبية لتقديم الخدمات التشخيصية والعالجية ملنسوبي جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من 

 بهذه الخطوة التي اعتبرها امتدادا للخطوات
ً
تشغيل  التي تتم للوصول إلى أعضاء هيئة التدريس واملوظفين، منوها

.
ً
 أقسام تنويم املستشفى قريبا

موظف ما بين  900عامين بثالثة موظفين فقط واليوم بلغ العدد أكثر من  أن املستشفى بدأ منذ ” أبوعباة“وبين 

فنيين وأطباء وإداريين، واستطاعت فرق العمل من بناء خطه استراتيجية طموحة ورسالة واضحة كخارطة طريق 

اسب مع استراتيجية الجامعة، ومتابعة ذلك عبر مكتب االستراتيجية والذي يقوم بتقييم أداء العمل في أقسام تتن

 وإدارات املستشفى.

 في تخصصات صحة املرأة واليافعين ونمو ” أبوعباة“وعبر 
ً
 عامليا

ً
عن طموح العاملين باملستشفى بأن يكون مرجعا

 وتطور الطفل، وفق أعلى معايير الجودة.

http://inma.net.sa/46581/
http://inma.net.sa/46581/


 

 
155 

 نحو ” أبوعباة“ولفت 
ً
 إضافة الى الدورات املتخصصة لتطوير أداء  46الى أن املستشفى ابتعث مؤخرا

ً
مبتعثا

 العاملين ورفع كفاءة االنتاج.

 من جهته، قال الدكتور حماد الشايع املدير التنفيذي للشئون الطبية أن الخدمات الطبية في املستشفى ثالثة 

صحية أولية منتشرة داخل الجامعة والثاني والثالث تقدم من خالل املستشفى رعاية  األول: عيادات مستويات،

 إضافة الى مراكز التميز.

الى أن املستشفى يضم تخصصات عديدة أبرزها طب األسرة واملجتمع والباطنة والجراحة واالطفال ” الشايع“وأشار 

 مليات واملختبر.وأمراض النساء والوالدة والطوارئ والعناية املركزة والتخدير والع

 بين استشاريين في  113أن املستشفى استقطب كفاءات وخبرات طبية عالية، وقال هناك ” الشايع“وبين 
ً
طبيبا

في التخصصات  187ممرضة، و 320تخصصات مختلفة، واستشاري مشارك، واستشاري مساعد وطبيب مقيم، و

 الطبية املساندة.
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 م 2016 أبريل 5- هـ1437 الثانيجمادى  27 الثالثاء

لتقى إداري متخصص مبشاركة اخلدمة املدنية
ُ
نظم م

ُ
 جامعة نورة ت

 بمشاركة وزارة الخدمة املدنية، باسم امللتقى 
ً
 متخصصا

ً
نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى إداريا

)نحو إدارة متميزة(، في كلية اللغات والترجمة على مدى يومين متتاليين تخلله  السنوي األول ألعضاء الهيئة اإلدارية

 عدة ورش عمل حول حقوق وواجبات املوظفة وجائزة التميز والفرق بين أخالقيات العمل وأخالقيات املهنة.

« نحو إدارة متميزة»ة وقالت حصة الغدير، عميدة كلية اللغات والترجمة: يأتي امللتقى السنوي ألعضاء الهيئة اإلداري

باكورة لسلسلة من امللتقيات السنوية التي تعتزم الكلية إقامتها بمحاور مختلفة في ظل االحتياجات الفعلية 

ملنسوباتها تحديدا ومنسوبات الجامعة من الكوادر اإلدارية بشكل عام، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهم 

 لية لتأصيل ثقافة تنظيمية.الجوانب اإلدارية التي تسعى من خاللها الك

من جانبها، لفتت نوال القحطاني مديرة عام مكتب الخدمة النسوي بوزارة الخدمة املدنية إلى حرص جامعة األميرة 

نورة بنت عبدالرحمن على النهوض بموظفاتها وتثقيفهن، الفتة إلى أن مشاركة الخدمة املدنية تأتي إليمانها بأهمية 

حرصت في ضوء اختصاصاتها ورؤيتها املتمثلة في السعي لتقديم خدمة مدنية متميزة على  الشراكة املجتمعية فقد

 املساهمة الفاعلة مع مختلف املؤسسات الحكومية لتحقيق التكامل في املنظومة اإلدارية.

 

 

 

 

 

 

http://inma.net.sa/47496/
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 م 2016 مارس 10-هـ 1437 الثانيجمادى  1 الخميس

مديرة جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تدشن املقهى احلواري بكلية 

  اخلدمة االجتماعية

دشنت معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل أمس املقهى الحواري 

معة لبناء جسور العالقة اإلنسانية مع الطالبات من بكلية الخدمة االجتماعية ، الذي يأتي ذلك ضمن توجه الجا

منطلق تخصص الخدمة االجتماعية على تشجيع وتعزيز ثقافة الحوار البناء وسلوكياته بين الطالبات بحضور 

  وكيالت الجامعة وعميدات الكليات والطالبات .

االفتتاحية بأن املقهى تم تدشينه تزامنا وأفادت عميدة كلية الخدمة االجتماعية الدكتورة جميلة اللعبون في كلمتها 

مع اليوم العالمي للمرأة حيث يقدم املقهى جلسات حوارية تخدم املرأة وتساعدها في اتخاذ القرارات ودعم 

 لسعي الكلية لعمل شراكة 
ً
الحوارات البناءة التي تسعى لتطوير املرأة أكاديميا واجتماعيا وشخصيا ومهنيا ، مشيرة

ز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ليتسنى للطالبة الجامعية املشاركة في أنشطة املركز املحلية تعاونية مع مرك

  واإلقليمية والعاملية .

ثم شاهد الجميع فيلما عن أهمية الحوار حيث يعد  من وسائل االتصال والتأثير في اآلخرين ووسيلة دعوية ناجحة 

ألداة الرئيسية في التفاوض في جميع املستويات كافة ، وتم عرض للحقائق والرد على الشبهات بأسلوب حضاري وا

طالبة خالل الفترة التجريبية السابقة التي 1385فيلم عن نشأة املقهى الحواري موضحا أن عدد املستفيدات 

  امتدت لشهرين.

ية للمقهى بإشراك بعدها أشارت املشرفة على إدارة املقهى االخصائية النفسية ريم الغامدي إلى الخطط املستقبل

اءة ، باإلضافة إلى  الطالبات في األنشطة الخاصة بمركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني وإقامة جلسات حوارية بن 

لتمكنهن مستقبال من االنخراط ” مهارات االتصال والحوار الفعال “تزويد جميع الطالبات املتوقع تخرجهن بدورة 

http://www.watny1.com/cultural-news/464872.html
http://www.watny1.com/cultural-news/464872.html
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، وسيتم استضافة شخصيات من جنسيات مختلفة من منسوبات الجامعة في الحياة العملية بفاعلية عالية 

وعرض ثقافتهن وتعريفهن بثقافة املجتمع السعودي لتحقيق املزيد من األلفة والتعايش املجتمعي ، مفيدة أنه 

ات سيتم التعاون مع مركز امللك عبدهللا لحوار األديان باستضافة عدد من أعضائه لعرض تجاربهم واهم االيجابي

واملكاسب التي تحققت لهم عن طريق الحوار ، وأهمية إشراك الطالبة الجامعية في إقامة وإدارة جلسات حوارية 

  لعرض نجاحها وتجاربها وتشجعها لتحقيق أهدافها والعمل على الوصول إليها.

الشباب( وضحت  وقدمت عضو مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ليلى الخريف ورقة عمل بعنوان )الحوار مع

فيها أن رسالة املركز نشر وتنمية مهارات الحوار بين فئات الشباب لتفعيل مشاركتهم املجتمعية ولتمكينهم من 

تحقيق تطلعاتهم مشيرة إلى العديد من البرامج املقدمة مثل برنامج سفير حيث يهدف إلى تحقيق التفاهم بين 

م الثقافات االخرى وتقب   لها ، وبرنامج جسور وتمكين وحوارنا فن ومقهى الحوار .الشعوب، من خالل تفهُّ

وفي الختام كرمت معالي مديرة الجامعة املبادرات في املقهى الحواري من أعضاء هيئة تدريسية وإدارية وطالبات 

كدة على والتي تؤكد إدراك الكلية لدورها في خدمة الجامعة واملجتمع ، م” املقهى الحواري ” شاكرة الكلية على مبادرة 

 أهمية تدريب الطالبات على مهارة الحوار التي تحتاجها الطالبة كمهارة أساسية للنجاح في حياتها العامة والخاصة .
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 م 2016 مارس 12-هـ 1437 الثانيجمادى  3 السبت

 

  جامعة االمريه نورة تنظم يوم املهنة األول خلرجيات الطب

نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن يوم املهنة الطبي تحت شعار )يوم املهنة االول طريقك الى التخصصات 

للشؤون  الجامعي بحضور وكيلة جامعة األميرة نورة الطبية( والذي اقيم في مركز مؤتمرات مستشفى امللك عبدهللا

الصحية سعادة الدكتورة سمر السقاف، ومساعد االمين العام للدراسات العليا بالهيئة السعودية للتخصصات 

محمد السلطان، وقد افتتحت الفعالية سعادة وكيلة كلية الطب لشؤون الطالبات الدكتورة  الصحية الدكتور 

الحضور لكلمة ضافية من سعادة الدكتور  فاتن البخاري بشكر الحضور وقدمت نبذة عن الفعالية، ثم استمع

م بعض النصائح والتوصيات في التقديم على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ثم  محمد السلطان الذي قد 

كيفية التقديم على برامج التخصصات الطبية في الواليات  تفضلت الدكتورة سمر السقاف بالشرح الوافي حول 

متحدثا من رؤساء  15لنجاح هناك، الجدير بالذكر أن الفعالية استضافت أكثر من املتحدة االمريكية ومفاتيح ا

موا  البرامج الطبية في الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وأطباء ممارسين وأطباء مقيمين في جلسات نقاشية قد 

ي في الجامعة قبيل الطب البشر  طالبة من املستويين الرابع والخامس من كلية 80فيها أهم النصائح ألكثر من 

تخرجهم من كلية الطب البشري وحول كيفية التخطيط للمستقبل بعد التخرج، الجدير بالذكر بأن هذه الفعالية 

وبإشراف وكيلة كلية الطب البشري لشؤون الطالبات سعادة الدكتورة  كانت بتنظيم مجموعة من طالبات الكلية

 ر القصير اللتان عبرتا عن سعادتهما بنجاح هذه الفعالية والتيفاتن البخاري وعضو هيئة التدريس الدكتورة غدي

تقام ألول مرة وبتنظيم نخبة من طالبات الكلية . كما أثنت سعادة الدكتورة سمر السقاف على اداء الطالبات 

الحصيلة املعرفية للطالبات والتعريف  ومهارتهن التنظيمية مؤكدة أن مثل هذه امللتقيات والفعاليات تثري 

التخصصات الطبية املختلفة وطرق التقديم للدراسات العليا والزمالة املهنية مستقبال ومنه تحقق الجامعة ب

 بالخريجات وتأهيلهن لسوق العمل. أهدافها ودورها في االهتمام

 

 

http://www.watny1.com/%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81/467380.html
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 م 2016 مارس 13-هـ 1437 الثانيجمادى  4 األحد

  جامعة األمرية نورة نظمت لقاءا  مجع بني رائدات أعمال

news/468177.html-http://www.watny1.com/community 

 

 م 2016 مارس 14-هـ 1437 الثانيجمادى  5 اإلثنين

  جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تستضيف فريق مبادرة )سيماء(

news/468987.html-http://www.watny1.com/community 

 

 م 2016 مارس 17-هـ 1437 الثانيجمادى  8 الخميس

   منتجا  ثقافيا  يف معرض الكتاب 150جامعة نورة تعرض أكثر من 

news/471365.html-w.watny1.com/culturalhttp://ww 

 

 م 2016 مارس 20-هـ 1437 الثانيمادى ج 11 األحد

 "وظفني"جامعة نورة تشارك يف معرض 

news/473528.html-http://www.watny1.com/community 

 

 م 2016 مارس 20-هـ 1437 نيالثامادى ج 13 الثالثاء

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تنظم يوما لتشجيع الطالبات على 

  البحث العلمي

news/474535.html-http://www.watny1.com/community 

http://www.watny1.com/community-news/468177.html
http://www.watny1.com/community-news/468177.html
http://www.watny1.com/community-news/468987.html
http://www.watny1.com/community-news/468987.html
http://www.watny1.com/cultural-news/471365.html
http://www.watny1.com/cultural-news/471365.html
http://www.watny1.com/community-news/473528.html
http://www.watny1.com/community-news/473528.html
http://www.watny1.com/community-news/474535.html
http://www.watny1.com/community-news/474535.html
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 م 2016 رسما 20-هـ 1437 الثانيمادى ج 13 الثالثاء 

دراسة ميدانية جبامعة األمرية نورة : مستوى تعليم األب يؤثر يف بناء 

   شخصية الطالبة القيادية أكثر من األم

كشفت دراسة ميدانية قامت بها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أن مستوى دور األسرة في تنمية الشخصية 

ة(، وقالت الدراسة التي قدمتها األستاذ املساعد في قسم تخطيط القيادية لدى الطالبات )مرحلة التعليم املتوسط

الدكتورة هند الشهراني: )مستوى تعليم االب من العوامل املؤثرة على دور األسرة في تنمية   املجتمع في الجامعة

القدرة على  الشخصية القيادية لفتياتها الطالبات الجامعيات، وبصفة خاصة في املهارات القيادية التالية : مهارة

التعامل وحل املشكالت لدى أبنائها ، ومهارة القدرة على االستخدام األمثل لإلمكانيات( وأكدت الدراسة أن مستوى 

 تعليم األم ليس له تأثير معنوي على دور االسرة في تنمية الشخصية القيادية ألبنائها.

لبات السنة التحضيرية بالجامعات الحكومية هذه الدراسة امليدانية طبقت على عينة من طا الشهراني أكدت أن

شرت في مجلة الخدمة االجتماعية )الجمعية املصرية لألخصائيين االجتماعيين( العدد 
ُ
باململكة العربية السعودية ون

وقالت: سعت الدراسة الى تحديد دور األسرة في تنمية الشخصية القيادية لدى الطالبات، من  2015يونيو  54

ارة تحمل املسئولية ومهارة إقناع اآلخرين و مهارة القدرة على التعامل وحل املشكالت ومهارة خالل تنمية مه

االستخدام األمثل لإلمكانيات ومهارة صنع واتخاذ القرار ومهارة التقويم الذاتي و تحديد مدى تأثير الخصائص 

البات بين اخوانهن فى االسرة( على دور ترتيب الط-دخل االسرة-وظيفة االب-التالية )املستوى التعليمي لألب واالم

االسر فى تنمية الشخصية القيادية لفتياتها من الطالبات الجامعيات وبناء نموذج استرشادي لألسرة يمكنها من 

تفعيل دورها في تنمية الشخصية القيادية لبناتها الطالبات،مضيفة أن االسرة اللبنة األولى واألساس في بناء 

ا حيويا ممتدا لتنمية أبنائهم وتنشئتهم بما يوفر لهم التقدم والنمو والتغيير على املستوى املجتمع، ولها دور 

الشخص ي ومن ثم النمو املجتمعي ، ومن أهم الخبرات التي يمكن أن تقدمها األسرة في هذا الشأن ألبنائها املهارات 

فالقيادة من أهم مظاهر التفاعل   ةالقيادية، فالقيادة ظاهرة اجتماعية عرفتها اإلنسانية منذ بدء الخليق

 . االجتماعي بين الفرد والجماعة التي ينتمي أليها، فشخصية القائد تؤثر على نشاط الجماعة
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 م 2016 مارس 24-هـ 1437 الثانيمادى ج 15 الخميس

  يف جامعة األمرية نورة "عواملنا"تنظم فعالية  "مسك اخلريية"مؤسسة 

news/476195.html-http://www.watny1.com/community 

 

 م 2016 مارس 28-هـ 1437 الثانيجمادى  19 اإلثنين

  مقهى لإلبداع.. يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

.watny1.comhttp://www/478861/مصنف-غير.html 

 

 م 2016 أبريل 5-هـ 1437 الثانيجمادى  27 الثالثاء

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ختصص يوم للبحث العلمي يف طب 

 األسنان

news/484861.html-ny1.com/communityhttps://www.wat 

 

 م 2016 أبريل 7-هـ 1437 الثانيجمادى  29 الخميس

 اتفاقية بني جامعة األمرية نورة ومجعية املودة

news/485495.html-https://www.watny1.com/community 

 

 م 2016 أبريل 7-هـ 1437 الثانيمادى ج 29 الخميس

 جامعة األمرية نورة تنظم يوما  ترفيهيا  لذوي االحتياجات اخلاصة

news/485274.html-https://www.watny1.com/community 

 

http://www.watny1.com/community-news/476195.html
http://www.watny1.com/community-news/476195.html
http://www.watny1.com/غير-مصنف/478861.html
https://www.watny1.com/community-news/484861.html
https://www.watny1.com/community-news/484861.html
https://www.watny1.com/community-news/485495.html
https://www.watny1.com/community-news/485495.html
https://www.watny1.com/community-news/485274.html
https://www.watny1.com/community-news/485274.html
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 م 2016 مارس 22-هـ 1437 الثانيمادى ج 13 الثالثاء

 الفساد يف اجملتمع السعودي_نسبة امللمني بقوانني #مكافحة %58دراسة : 

يلمون بقوانين مكافحة الفساد من أفراد العينة  %58.33كشفت دراسة لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أن  

  إلى اإلملام باألحكام الشرعية في مواجهة الفساد واإلملام بقواعد الضبط املنهي واملؤسس ي.، إضافة 

وهدفت الدراسة، التي قدمت نتائجها األستاذ املشارك في كلية الخدمة االجتماعية عضو مجلس إدارة بمركز 

االجتماعي للمرأة السعودية العاملة األبحاث الواعدة بالجامعة الدكتورة فوزية الزبير، إلى وصف وتحليل أداء الدور 

في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في األسرة والعمل ومعرفة األبعاد االجتماعية والثقافية التي تستند عليها وجهة 

نظر املرأة السعودية العاملة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتعرف على معوقات أداء الدور االجتماعي للمرأة 

ة العاملة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في األسرة والعمل ، وصياغة مؤشرات تخطيطية لتفعيل أداء السعودي

الدور االجتماعي للمرأة السعودية العاملة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، وتنتمي من حيث النوع إلى الدراسات 

  الوصفية التحليلية .

جتماعي عن طريق العينة، تضمنت فئات العينة على عينة للمرأة السعودية واعتمدت الدراسة على منهج املسح اال 

العاملة، املتمثلة في عضوات هيئة التدريس بالجامعات السعودية ، وموظفات في الهيكل اإلداري في املؤسسات 

في  الحكومية ، وعينة من مجموعة من الخبراء تمثلت في أعضاء هيئة تدريس من درجة أستاذ وأستاذ مشارك

تخصصات الخدمة اجتماعية، وعلم االجتماع، والتربية ، والشريعة اإلسالمية(، ومنسوبي الهيئة الوطنية ملكافحة 

  الفساد باململكة .

كما اعتمدت الدراسة على أداتين في جمع بيانات الدراسة ، األولى : ) استبيان حول الدور االجتماعي للمرأة 

هة ومكافحة الفساد( ، واألداة الثانية: ) دليل مقابلة مع الخبراء حول املؤشرات السعودية العاملة في تعزيز النزا

التخطيطية لتفعيل أداء الدور االجتماعي للمرأة السعودية العاملة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في األسرة 

  والعمل (.

http://www.faifaonline.net/portal/2016/03/22/254431.html
http://www.faifaonline.net/portal/2016/03/22/254431.html
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 في 
ً
ممارسة املرأة السعودية لدورها داخل األسرة وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها أن هناك تفاوتا

لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى اإلملام باألحكام الشرعية في مواجهة الفساد واإلملام بقواعد الضبط 

 اإلملام بوسائل التنشئة االجتماعية السليمة داخل األسرة .
ً
 املنهي واملؤسس ي ، وأيضا
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 م 2016 مارس 11-هـ 1437 الثانيدى جما 2 الجمعة

جامعة األمرية نورة تبدأ استقبال املشروعات البحثية مبركز األحباث الواعدة 
 يف البحوث االجتماعية

فة في مجال الدراسات جامعة األميرة نورة انه من منطلق تشجيع البحث العلمي وتوسيع آفاقه، وإلثراء املعر  اكدت

االجتماعية ودراسات املرأة يعلن مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة عن بدء استقبال 

  هـ حول:1437املشروعات البحثية لعام 

  املخدرات. اإلرهاب، قضايا املرأة السعودية، -

 ملوضوع البحث وأهميته وأهدافه ويمكن للباحثين والباحثات املشاركة بالتقدم بمخطط مشرو 
ً

ع بحثي شامال

ومنهجيته واملدة الزمنية املحددة له وامليزانية التقديرية له مفصلة وفًقا لنموذج طلب التمويل للمشروع البحثي 

 املعتمد باملركز:

 ( أضغط هنا نموذج طلب تمويل مشروع بحثي ) - 

-src كما يرفق خطاب من قبل املتقدم موجه ملديرة املركز يتضمن الطلب وترسل على البريد االلكتروني:

r@pnu.edu.sa 

 م2016-4-14هـ املوافق 1437-7-7عات البحثية في علًما بأن آخر موعد الستقبال املشرو 

 ولالستفسار يرجى التواصل على األرقام التالية:

011-8228992 

011-8228983 

011-8228994 

http://www.sra7h.com/?p=241550
http://www.sra7h.com/?p=241550
http://www.pnu.edu.sa/arr/centers/PRC/NewsActivities/Announcements/Documents/Announcements8.pdf
http://www.pnu.edu.sa/arr/centers/PRC/NewsActivities/Announcements/Documents/Announcements8.pdf
mailto:src-r@pnu.edu.sa
mailto:src-r@pnu.edu.sa
mailto:src-r@pnu.edu.sa
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 م 2016 مارس 24-هـ 1437 الثانيمادى ج 15 الخميس

ا وتدعم  11جامعة األمرية نورة تصدر 
 
ا علمي

 
  18كتاب

 
ا نسائي

 
  حبث

لواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منذ أصدر مركز األبحاث ا

كتيًبا، واعتماد 12كتب أخرى، وطباعة  6كتاًبا علمًيا، ويسعى إلى إنهاء  11هـ حتى العام الجاري 1432تأسيسه عام 

البحوث العلمية لطلبة وعضوات هيئة مشروًعا بحثًيا، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتنمية مهارات إجراء  18

  التدريس.

دورة تدريبية وورش عمل تناولت موضوعات تنمية مهارات البحث العلمي عند  55وأتم املركز إلى جانب ذلك 

عضوات هيئة تدريس الجامعة، ونشر الثقافة الحقوقية للمرأة، فضال عن نشر ثقافة العمل الحر عند الطالبات 

ية، بجانب دورات توعوية في تطوير الذات استهدفت جميع منسوبي الجامعة، وأخرى موجهة وعضوات الهيئة اإلدار 

  للفئات الخاصة.

وتركزت فكرة إنشاء مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة حول املعرفة العلمية بوصفها 

تي تبني املعرفة العلمية، ومن خاللها فإن اكتشاف أساًسا لتقدم املجتمعات، وأن الدراسات واألبحاث العلمية هي ال

الظواهر االجتماعية السلبية ومعالجتها ووضع الحلول الناجحة لها ال يتأتى إال من خالل معرفة علمية حقيقية 

  مبنية على دراسة للواقع بكل معطياته.

صات من جامعة األميرة نورة  وتعد األبحاث والدراسات واألعمال الفكرية واألكاديمية املشتركة بين باحثات متخص 

بنت عبدالرحمن والجامعات األخرى في اململكة من أهم أهداف املركز إلى جانب الشراكة البحثية من خالل 

مجموعة من األكاديميين واألكاديميات من داخل وخارج اململكة وإقامة الندوات واملؤتمرات واملحاضرات العلمية 

  تم بالتوعية والتدريب والتطوير في مجال عمل املركز.وورش العمل والدورات التي ته

وتكمن رسالة املركز كما أوضحت مديرة املركز الدكتورة سارة بنت صالح الخمش ي وهي أول بروفيسورة في اململكة 

 في مجال التخطيط االجتماعي على مستوى دول الخليج العربي، في توفير املناخ العلمي املالئم للباحثين والباحثات

وذلك بتفعيل البحث العلمي وتناول قضايا املجتمع ومشكالته وخاصة ما يرتبط منها باملرأة للوصول ألنسب الحلول 

ملعالجة الظواهر السلبية في املجتمع السعودي بطريقة ممنهجة مدروسة ترصد وتستشعر وتتعايش مع الظروف 
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ء هيئة التدريس في صناعة السياسة االجتماعية الحالية واملستقبلية ، مع استثمار الكوادر املتخصصة من أعضا

 وتقويمها والتواصل مع املخططين وصناع القرار للمساهمة في قيادة التنمية الشاملة على املستوى الوطني .

نت الخمش ي في حديث لـ أن املركز يهدف إلى إعطاء قضايا الوطن األولوية وااللتزام نحوها بتهيئة مناخ ” واس”وبي 

مية وتطوير البحث العلمي في مجاالت العلوم االجتماعية واإلنسانية، ولفت االنتباه للقضايا والظواهر يساعد في تن

املستجدة في املجتمع والتي تتطلب التدخل السريع ، عالوة على توفير بيئة بحثية مدعمة ومعززة للباحثين من 

منح  7اجستير والدكتوراه ، كاشفة أنه يوجد أعضاء هيئة التدريس والطالبات وغيرهم ونشر أبحاثهم في مرحلتي امل

ألف ريال لدعم حركة البحث العلمي في جامعة األميرة نورة بنت  150سنوية تقدم كحد أقص ى بميزانية تبلغ 

 عبدالرحمن.

كما يهدف املركز إلى جانب تعزيز التنمية العلمية والبشرية بما يحقق األهداف الوطنية عامة، ودعم التعاون 

العالئق بين الباحثين في داخل اململكة وخارجها ، وسد النقص القائم في الدراسات واألبحاث العلمية في وتوثيق 

العلوم االجتماعية بشكل عام ودراسات املرأة بشكل خاص في اململكة العربية السعودية ، ودعم تأليف أو ترجمة أو 

لتطبيقي وذات املوضوعات الحديثة التي تعالج شراء حقوق الكتب وتكون األولوية للكتب ذات الجانب العلمي ا

 لها أو آليات للتعامل معها ، تقديم االستشارات 
ً
مشكالت مجتمعية واجتماعية وقضايا إنسانية وتقدم حلوال

املتخصصة ملؤسسات املجتمع املحلي الحكومية والخاصة ذات العالقة واالرتباط باملجال االجتماعي واملؤسسات 

ملرأة في املجاالت املختلفة ، مفيدة أن املركز يستهدف أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الخدمية الخاصة با

  الجامعة وطالبات الجامعة واملجتمع الخارجي بجميع فئاته.

وأشارت إلى أن اإلطار العام ملجال عمل املركز اثنان في البحوث واملشاريع ، والتطوير والتدريب ، أما مجاالت عمل 

كز في ثالث جوانب : األول في البحوث االجتماعية وهو مجال واسع يتضمن املجال األسري والطفولة املركز تر 

واملشكالت املتعلقة بهم إلى جانب ذوي االحتياجات الخاصة واملسنين واأليتام وغيرهم من املشمولين ببرامج الرعاية 

ة ويتضمن كل مشكالت وقضايا املرأة من فقر االجتماعية باملجتمع السعودي ، والجانب الثاني في دراسات املرأ

وبطالة وحقوق والعنف املوجه وغيره ، والجانب الثالث في التنمية االجتماعية والبشرية ويستهدف رفع مستوى 

الحياة االجتماعية من حيث الصحة والتعليم واملعيشة والتنمية البشرية من خالل التدريب ونقل الخبرات وتنمية 

  السلوكيات والتوجهات والعالقات نحو األفضل .القدرات وتعديل 
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وأفادت أن املركز يلتزم بعدد من املهام لتحقيق التميز املستقبلي في مجال عمله ومنها مهام تنظيمية وأكاديمية 

وبحثية وتدريبية، فضال عن مهام أخرى تتعلق بخدمة املجتمع وتحقيق عائد اقتصادي ، ويتم ترجمة وتنفيذها من 

 املركز التنفيذية ) كل ستة أشهر ( املعتمدة من الوزارة وترفع بتقريرين  خالل خطط

ومهام  وخارج اململكةمهام تتعلق بزيارات مسؤولي املركز من داخل  املثال:أحدهما فني وآخر مالي منها على سبيل 

 ها.ومهام تتعلق بدعم مشاريع متميزة لطالبات الدراسات العليا وغير  وفعاليات،تتعلق بأنشطة 
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 م 2016 أبريل 5-هـ 1437 الثانيجمادى  27 الثالثاء

جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى )اختيار التخصص( لطالبات السنة 

 التحضريية

السنة التحضيرية نظمته نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم، ملتقى الختيار التخصص لطالبات 

  عمادة السنة التحضيرية في الجامعة، ممثلة بوحدة األنشطة الطالبية بعنوان )أنا أختار( .

واستضافت خالل امللتقى كل من عمادة القبول والتسجيل ، وممثالت كليات الجامعة للتعريف بالكليات ، حيث تم 

ها ، وشروط القبول بها ، والفرص الوظيفية اإلجابة عن استفسارات الطالبات حول التخصصات ومناهج

  املستقبلية املتاحة .

ياتهن لإلسهام في اإلجابة على االستفسارات، وعرض 
 
لن كل

 
حن ليمث

 
وصاحب امللتقى معرض للطالبات الالتي ُرش

  إنجازات الكليات .

 
ً
 مع فتح بوابة التخصص لطالبات السنة التحضيرية، وانطالق

ً
ا من قيم السنة التحضيرية ويأتي امللتقى تزامنا

بتقديم املبادرات، التي تسهم في تعريف الطالبات بالتخصصات املوجودة في الجامعة، ومساعدتهن في اختيار 

 مع أهداف العمادة وأبرزها بناء 
ً
تخصصاتهن، وتحديد مسار مستقبلهن العلمي  والعملي ، كما يأتي امللتقى متوافقا

رية والقيمية لتتمكن من مواكبة متطلبات الجامعة عن طريق تفعيل شراكات شخصية الطالبة املعرفية واملها

  إستراتيجية وتوظيف أمثل ألحدث التقنيات .

من جهة أخرى أعلنت الجامعة فتح باب إدخال الرغبات للتسجيل في التخصصات للطالبات املتوقع اجتيازهن 

ية )املسار الصحي( في الفصل الدراس ي الثاني من العام للسنة التحضيرية )املسار العام( ، وطالبات السنة التأسيس

هـ، حيث  1437\07\14هـ وحتى الخميس املوافق  1437\06\18هـ، ابتداء من األحد املوافق  1437-1436الجامعي 

أكدت عمادة القبول والتسجيل أنه سيتم تحديد التخصص والكلية بعد نهاية السنة التحضيرية والسنة 

لية املعلنة في موقع الجامعة على اإلنترنت ، حيث يتم التقديم وترتيب الرغبات بشكل التأسيسية حسب اآل

 pys@pnu.edu.saإلكتروني ودون الحاجة ملراجعة العمادة ، فيما حددت العمادة البريد الجامعي الخاص بالطالبة 

  ساعة لالستفسار والتواصل مع قسم التخصيص . 12، حيث سيتم الرد خالل 

 

http://www.sra7h.com/?p=247241
http://www.sra7h.com/?p=247241
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 م 2016 أبريل 7-هـ 1437 الثانيجمادى  29 الخميس

 جامعة األمرية نورة تنظم غدا يوما  ترفيهيا  لذوي االحتياجات اخلاصة

” تستضيف جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر، غدا فعالية 

في النادي الرياض ي الترفيهي في الجامعة والتي تنظمها جمعية صوت )متالزمة داون( للسنة ” حتى تتعب العب 

التاسعة على التوالي لتحقيق الجمعية مسيرتها التعليمية والتأهيلية والتدريبية لذوي متالزمة داون، ويشارك في 

  وعدد من الداعمين . الفعالية عدد من املتطوعات من حاضنة ) نورة العطاء التطوعية (

وقامت الجامعة بتوفير جميع التسهيالت التي تتعلق بتجهيز مرافق املجمع الرياض ي وفحص إجراءات السالمة 

الستقبال املشاركين في الفعالية ، وجهزت املداخل بالوسائل املالئمة لذوي االحتياجات الخاصة من منطلق 

حتياجات الخاصة مع غيرهم من األطفال، وقضاء يوم ترفيهي ممتع املسؤولية املجتمعية لدمج األطفال من ذوي اال 

يشمل العديد من الفعاليات، واأللعاب ، واملسابقات ، واملسرح ، واألركان الترفيهية والوجبات الغذائية ، وتسعى 

امج هذه الفعالية إلى تعزيز عالقة ذوي االحتياجات الخاصة مع املجتمع ، وسيخصص ريع الفعالية لصالح بر 

  جمعية صوت متالزمة داون .

ملتالزمة داون الدعوات للعديد من املراكز والجمعيات الخيرية واملهتمة بذوي االحتياجات ” صوت“ووجهت جمعية 

د، وجمعية النهضة  الخاصة ومنهم جمعية األطفال املعوقين، ومعهد الصم واملكفوفين، واملركز الوطني للتوح 

 د، وجمعية دسكا، وجمعية إنسان، ودور األيتام التابعة لوزارة الشئون االجتماعية.النسائية الخيرية، وجمعية سن

 

 

 

 

 

http://www.sra7h.com/?p=247900
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 م 2016 أبريل 7-هـ 1437 الثانيجمادى  29 الخميس

 "صوت متالزمة داون" تنظم يوما ترفيهيا لذوي االحتياجات اخلاصة
(، فعاليات النسخة التاسعة من النشاط الترفيهي التوعوي "العب 2016من إبريل  7ميس )الـتنطلق عصر غٍد الخ

حتى تتعب"، الذي تنظمه جمعية صوت متالزمة داون، وذلك في املجمع الرياض ي الواقع بحرم جامعة األميرة نورة 

 بنت عبدالرحمن.

هم من األطفال، وقضاء يوم ترفيهي ممتع وتهدف الفعالية لدمج األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة مع غير 

يشمل عديًدا من الفعاليات، األلعاب، املسابقات، املسرح، واألركان الترفيهية والوجبات الغذائية. كما تسعى هذه 

الفعالية إلى تعزيز عالقة ذوي االحتياجات الخاصة مع املجتمع، علًما بأن ريع الفعالية سيخصص لصالح برامج 

 زمة داون.جمعية صوت متال 

وقد وجهت جمعية صوت متالزمة داون، الدعوات لعديد من املراكز والجمعيات الخيرية واملهتمة بذوي االحتياجات 

د، جمعية النهضة  الخاصة ومنهم جمعية األطفال املعاقين، معهدي الصم واملكفوفين، املركز الوطني للتوح 

سان، ودور األيتام التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية. النسائية الخيرية، جمعية سند، جمعية دسكا، جمعية إن

وتتضمن الفعالية عديًدا من البرامج الترفيهية والتعليمية املتنوعة من مسرح وتقديم الهدايا، ومشاركة عديد من 

 الفرق التطوعية التي تقدم لألطفال كثيًرا من الخيارات للمتعة والتعلم.

عليم املستمر بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن كل التسهيالت وتجهيز كما قدمت عمادة خدمة املجتمع والت

مرافق املجمع الرياض ي وفحص إجراءات السالمة الستقبال املشاركين في الفعالية، وجهزت املداخل بالوسائل 

 املالئمة لذوي االحتياجات الخاصة.

ة داون وأسرهم في اململكة من امليالد، وحتى يذكر أن جمعية صوت متالزمة داون، تنفرد بخدمة ودعم ذوي متالزم

التدريب املنتهي بالتوظيف. كما تطمح الجمعية في مستقبل يعيش فيه األفراد من ذوي متالزمة داون مستقلين 

http://www.ajel.sa/local/1729141
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رين في املجتمع، وتسعى إلى تمكينهم في اململكة العربية السعودية من خالل التعليم ذي املستوى  منتجين ومقدَّ

 يب، األبحاث، والتوعية.العالمي، التدر 
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 م 2016 مارس 30-هـ 1437 الثانيجمادى  21 األربعاء

 جبامعة األمرية نورة.. يوفر فرص عمل للخرجيات "يوم املهنة"
ناسبة يوم املهنة في كلية الخدمة االجتماعية وذلك يوم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن معرضا بم  تنظم

هـ ، حيث يتخلل املعرض ندوة تهدف إلى إطالع الطالبات على الفرص الوظيفية املتاحة 1437/ 6/ 22الخميس 

   .لخريجات جامعة األميرة نورة ، وعلى الفرص التدريبية املتاحة في الجهات املشاركة في املعرض

للشؤون الطالبية الدكتورة عواطف القحطاني بأن املعرض يهدف إلى توفير فرص للجهات  وتفيد وكيلة الكلية

الخريجات وتعريفهن بالطرق الفعالة في البحث عن   املشاركة لعمل مقابالت مع خريجات جامعة نورة وتوعية

إلى سعيهم إلى  مشيرة الوظيفة منوهة إلى ضرورة معرفة كيفية إعداد السيرة الذاتية وإجراء املقابالت الشخصية،

نتائج متوقعة مستقبال بإقامة شراكات في مجاالت التوظيف والتدريب بين الجامعة والجهات املشاركة منوهة إلى أن 

تقديم السير الذاتية من الخريجات للجهات املشاركة تمكنهن الحصول على الوظائف املتاحة باإلضافة إلى فتح باب 

   .للخريجات املشاركة في األعمال التطوعية

ويأتي يوم املهنة للتفعيل أهداف الكلية بإعداد وتزويد الخريجات باملعارف العلمية واملهارات املهنية ملمارسة العمل 

االجتماعي بما يتالءم مع احتياجات سوق العمل، في الوقت الذي تحرص كليات جامعة األميرة نورة بنت 

يث سبق وأن نظمت طالبات كلية الطب البشري بالجامعة فعالية يوم عبدالرحمن على املشاركة في "يوم املهنة"، ح

   ."املهنة األول بشعار "طريقك إلى التخصصات الطبية

 

 

 

 

http://www.alzmn.com/2016/03/30/28589/
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 م 2016 أبريل 4-هـ 1437 الثانيجمادى  26 اإلثنين

 برعاية حرم أمري الرياض جامعة األمرية نورة تتبىن أول ملتقى تطوعي

تفتتح جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى نورة العطاء التطوعي األول برعاية حرم منطقة الرياض، األميرة 

رجب  3نورة بنت محمد آل سعود، ودعم مديرة جامعة األميرة نورة الدكتورة هدى بنت محمد العميل، يوم األحد 

امللتقى أحد مشاريع حاضنة نورة العطاء التطوعية في عمادة خدمة املجتمع والتعليم  إبريل.ويعد 10املقبل املوافق 

املستمر، حيث تتبنى رؤية تتمثل في أن تكون منارة لعمل املرأة التطوعي املستدام، وستنفذ من خالل امللتقى من عبر 

للجمعيات التطوعية، مبادرة تطوعية، إلى جانب معرض مصاحب  60ورشة عمل، وتوفير  12جلسات علمية و

، املوافق من  1437رجب  7إلى  3حيث سيقام املعرض في الفترة من 
ً
، في مركز  2016ابريل  14إلى  10هجريا

ً
ميالديا

الندوات واملؤتمرات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن. فيما سيكون التسجيل غير موقع امللتقى: 

Www.norhaalataa.com حيث يتم الدخول للموقع ثم الذهاب للتسجيل ثم التسجيل وتحميل السيرة ،

الذاتية.ويأتي امللتقى لتجسيد إيمان الجامعة بأهمية العمل التطوعي الذي يخدم أفراد مجتمعنا الغالي، ولترسيخ 

إبراز التجارب األصلية املبتكرة والرائدة في العمل قيم العمل التطوعي الوطني في مختلف جوانبه، من خالل 

التطوعي ذو الصبغة املستدامة لترسيخ قيم االنتماء والوالء وتحقيق التنمية الوطنية للمجتمع السعودي كمطلب 

ديني وواجب ورسالة وطنية، وستكون أهداف امللتقى كالتالي: تشجيع صناعة اإلبداع في العمل التطوعي الوطني 

م، مع تسليط الضوء على العمل التطوعي الوطني املستدام من خالل عرض التجارب األصيلة واملبتكرة في املستدا

هذا املجال، وعرض التحديات التي تواجه العمل التطوعي الوطني املستدام وكيفية مواجهتها، واستشراف اآلفاق 

باط مبادرات تطوعية وطنية مبتكرة ذات املستقبلية للعمل التطوعي ودوره كعامل تنميه مستدامة للوطن، واستن

صبغة مستدامة.من جانب آخر، يعد امللتقى تجربة فعليه للجهود التطوعية حيث ان القائمين عليه من الجامعة 

هم متطوعات كما سيتم توفير فرص املشاركة في األعمال التطوعية واالنضمام لورش العمل املجانية املختلفة في 

عن طريق توفير   لتأهيل لسوق العمل تزامنآ مع إقامة ملتقى للتوظيف وإيجاد فرص عملمجاالت التطوع وكذلك ا

 التوظيف في كبرى الشركات الوطنية املشاركة معنا بامللتقى األول. 

 

http://www.alzmn.com/2016/04/04/28711/
http://www.norhaalataa.com/
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 م 2016 مارس 21-هـ 1437 الثانيمادى ج 12 اإلثنين

 "وظفني"ورة تشارك يف معرض جامعة األمرية ن
شاركت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في معرض )وظفني( الذي يعد أكبر ملتقى ومعرض للتوظيف في اململكة  

خالل األسبوع املاض ي، برعاية صاحب السمو امللكي األمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري 

لت الجامعة في هذا املعرض عمادة التطوير للجمعية السعودية لإلدارة. وذلك في 
َ
فندق برج رافال كمبنسكي. ومث

  له املصاحب واملعرض امللتقى هذا بالجامعة،حيثيأتي
ً
الدولة  توجهات مع انسجاما

  املتنامية البطالة ملعالجة
ً
أنه كما الوطني االقتصاد قدرات تعزيز في ودوره البشري  املال رأس استثمار ألهمية وإدراكا

التوظ جهات مع العمل طالبي بين التواصل وتعزيز الوظائف توليد وآليات والتوجهات الرؤى على فيالتعرف عديسا 

 للتسويق امللتقى هذا في التطويرشاركت وعمادة يف

   التدريبية لبرامجها
ً
ا صقل عنطريق الوطني االقتصاد محركات يدعم بما للمجتمع خدمتها تقديم بضرورة منها إيمانا

ملا التطوير عمادة للملتقى املنظمة الجهة كرمت وقد هذا الوطن وتقدم رفعة في تسهم التي الكفاءات وتأهيل ملهارات

امللتقى.من جهتها، أكدت عميدة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة عبير بنت علي  هذا في وفعال داعم دور  من كانلها 

 لألهداف والغايات التي تسعى لها عمادة أن هذه املشا -في بيان صحافي أصدرته الجامعة-الحربي 
ً
ركة تأتي تحقيقا

التطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن والتي تنصب على التنمية املستدامة للموارد البشرية 

رش وتطوير املواهب لتفعيل دورها في االقتصاد املعرفي لتحقيق خطط التحول الوطني من خالل ما تقدمه من و 

التوظيف النسائي ..املعوقات “عمل وبرامج تدريبية، وقد شاركت عمادة التطوير في امللتقى من خالل ورشة عمل 

وفي معرض وظفني بركن للعرض، وكعادتها تشارك العمادة بصفة مستمرة في جميع امللتقيات ” واملجاالت املستقبلية

هت الحربي بدعم معالي مديرة الجامعة الدكتورة الخاصة بالتطوير والتدريب وتنمية املواهب وإعداد القي ادات.. ونو 

هدى بنت محمد العميل وسعادة وكيلة الجامعة للتطوير والجودة د. فاتن الزامل لجهود العمادة ومشاريعها 

 ومشاركاتها في جميع الفعاليات ذات العالقة.

 

http://roaanews.org/archives/59697
http://roaanews.org/archives/59697


 

 
176 

 م 2016 مارس 25-هـ 1437 الثانيمادى ج 16 الجمعة

ا وتدعم  11جامعة األمرية نورة تصدر 
 
ا علمي

 
ا 18كتاب

 
ا نسائي

 
  حبث

أصدر مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منذ 

كتيًبا، واعتماد 12كتب أخرى، وطباعة  6كتاًبا علمًيا، ويسعى إلى إنهاء  11هـ حتى العام الجاري 1432تأسيسه عام 

مشروًعا بحثًيا، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتنمية مهارات إجراء البحوث العلمية لطلبة وعضوات هيئة  18

  التدريس.

البحث العلمي عند دورة تدريبية وورش عمل تناولت موضوعات تنمية مهارات  55وأتم املركز إلى جانب ذلك 

عضوات هيئة تدريس الجامعة، ونشر الثقافة الحقوقية للمرأة، فضال عن نشر ثقافة العمل الحر عند الطالبات 

وعضوات الهيئة اإلدارية، بجانب دورات توعوية في تطوير الذات استهدفت جميع منسوبي الجامعة، وأخرى موجهة 

  للفئات الخاصة.

بحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة حول املعرفة العلمية بوصفها وتركزت فكرة إنشاء مركز األ 

أساًسا لتقدم املجتمعات، وأن الدراسات واألبحاث العلمية هي التي تبني املعرفة العلمية، ومن خاللها فإن اكتشاف 

من خالل معرفة علمية حقيقية الظواهر االجتماعية السلبية ومعالجتها ووضع الحلول الناجحة لها ال يتأتى إال 

  مبنية على دراسة للواقع بكل معطياته.

صات من جامعة األميرة نورة  وتعد األبحاث والدراسات واألعمال الفكرية واألكاديمية املشتركة بين باحثات متخص 

خالل  بنت عبدالرحمن والجامعات األخرى في اململكة من أهم أهداف املركز إلى جانب الشراكة البحثية من

مجموعة من األكاديميين واألكاديميات من داخل وخارج اململكة وإقامة الندوات واملؤتمرات واملحاضرات العلمية 

  وورش العمل والدورات التي تهتم بالتوعية والتدريب والتطوير في مجال عمل املركز.

ي وهي أول بروفيسورة في اململكة وتكمن رسالة املركز كما أوضحت مديرة املركز الدكتورة سارة بنت صالح الخمش 

في مجال التخطيط االجتماعي على مستوى دول الخليج العربي، في توفير املناخ العلمي املالئم للباحثين والباحثات 

وذلك بتفعيل البحث العلمي وتناول قضايا املجتمع ومشكالته وخاصة ما يرتبط منها باملرأة للوصول ألنسب الحلول 

لسلبية في املجتمع السعودي بطريقة ممنهجة مدروسة ترصد وتستشعر وتتعايش مع الظروف ملعالجة الظواهر ا

الحالية واملستقبلية ، مع استثمار الكوادر املتخصصة من أعضاء هيئة التدريس في صناعة السياسة االجتماعية 

  لى املستوى الوطني .وتقويمها والتواصل مع املخططين وصناع القرار للمساهمة في قيادة التنمية الشاملة ع

http://www.roaanews.net/?p=47062#.VvbW5MpJlOx
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نت الخمش ي في حديث لـ"واس" أن املركز يهدف إلى إعطاء قضايا الوطن األولوية وااللتزام نحوها بتهيئة مناخ  وبي 

يساعد في تنمية وتطوير البحث العلمي في مجاالت العلوم االجتماعية واإلنسانية، ولفت االنتباه للقضايا والظواهر 

تتطلب التدخل السريع ، عالوة على توفير بيئة بحثية مدعمة ومعززة للباحثين من  املستجدة في املجتمع والتي

منح  7أعضاء هيئة التدريس والطالبات وغيرهم ونشر أبحاثهم في مرحلتي املاجستير والدكتوراه ، كاشفة أنه يوجد 

األميرة نورة بنت  ألف ريال لدعم حركة البحث العلمي في جامعة 150سنوية تقدم كحد أقص ى بميزانية تبلغ 

 عبدالرحمن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
178 

 م 2016 مارس 30-هـ 1437 الثانيجمادى  21 األربعاء

عيادة 24مديرة جامعة األمرية نورة تدشن خدمات العيادات اخلارجية.. بـ
 استشارية

طبيبا استشاريا وأخصائيا من تخصصات مختلفة  113الجامعي استقطب مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز 

موظف وموظفة  900في التخصصات الطبية املساندة، ضمن  187ممرضة و 320إلى جانب أطباء مقيمين و

باملستشفى، وفقا ملا كشفه املدير التنفيذي للشئون الطبية الدكتور حماد الشايع. في حين كشف املدير العام 

مبتعثا لالستفادة منهم بعد  46ى الدكتور أحمد أبوعباة عن ابتعاث املستشفى ملا يقارب التنفيذي للمستشف

عودتهم إلى جانب تطوير أداء العاملين عبر دورات متخصصة لرفع كفاءة اإلنتاج.يأتي ذلك في الوقت الذي دشنت 

خدمات العيادات الخارجية معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل، 

في مستشفى، بحضور املدير العام التنفيذي للمستشفى الدكتور أحمد أبوعباة وعدد من القيادات في الجامعة 

واملستشفى. حيث لفتت العميل إلى جهود فريق العمل باملستشفى من املدير العام التنفيذي إلى كافة العاملين 

شغيل العيادات الخارجية واختيار الكفاءات الطبية والفنية املناسبة، باملستشفى للعمل على البدء الفعلي بت

منوهة بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظة هللا لهذا الصرح الطبي العمالق. 

يكون  حيث تسعى إدارة الجامعة لتوفير كل ما يحقق رؤية مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بأن

نموذجا يحتذى به بين املستشفيات الجامعية في اململكة و أن يعترف به كمرجع إقليمي عالمي املستوى في مجال 

صحة املرأة و صحة املراهقين ونمو و تطور الطفل.من جانبه، أفصح أبوعباة عن شمول خدمات العيادات 

الخدمات التشخيصية والعالجية ملنسوبي  عيادة استشارية لكافة التخصصات الطبية، لتقديم 24الخارجية لـ 

جامعة األميرة نورة من أعضاء هيئة التدريس واملوظفين، منوها بهذه الخطوة التي تعد امتدادا لخطوات املستشفى 

للوصول إلى تشغيل أقسام تنويم املستشفى قريبا، فيما عاد أبو عبادة بحديثه إلى بدايات املستشفى منذ عامين 

موظف وموظفة ما بين فنيين وأطباء وإداريين. منوها  900قط واليوم وصل العدد إلى أكثر من بثالثة موظفين ف

بتمكن فرق العمل من بناء خطة إستراتيجية طموحة ورسالة واضحة كخارطة طريق تتناسب مع إستراتيجية 

وإدارات املستشفى. ويأمل الجامعة، ومتابعة ذلك عبر مكتب اإلستراتيجية والذي يقوم بتقييم أداء العمل في أقسام 

أبوعباة أن يكون املستشفى مرجعا عامليا في تخصصات صحة املرأة واليافعين ونمو وتطور الطفل وفق جودة أعلى 

معايير الجودة، وفقا ملا يطمح إليه العاملين باملستشفى.من جهته، شرح الشايع مكونات الخدمات الطبية في 

http://roaanews.org/archives/61974
http://roaanews.org/archives/61974
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ات األول عيادات رعاية صحية أولية منتشرة داخل الجامعة، والثاني والثالث املستشفى التي تتمثل في: ثالث مستوي

خدمات تقدم من خالل املستشفى إضافة إلى مراكز التميز، مشيرا إلى توفر عدة تخصصات في املستشفى أبرزها 

 طب األسرة 

ملركزة والتخدير والعمليات واملجتمع والباطنة والجراحة واألطفال وأمراض النساء والوالدة والطوارئ والعناية ا

( في الطرف الجنوبي من جامعة KAAUHواملختبر.إلى ذلك، يقع مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي )

( سرير و يضم عيادات خارجية و غرف 300مجهز بسعة ) األميرة نورة بنت عبدالرحمن ، وهو مستشفى تعليمي 

متكاملة في التخصصات  ا يتميز املستشفى بوجود ثالثة مراكز تميز تنويم و كذلك قسم لإلسعاف والطوارئ. كم

التالية: صحة املرأة، صحة املراهقين، نمو و تطور الطفل. إلى جانب وجود عيادات متخصصة تقدم خدماتها في 

تخصصات: الوالدة وأمراض النساء والباطنية والجراحة وطب األطفال واألنف واألذن والحنجرة وطب العيون 

لرسالة املستشفى فتتمثل في بتوفير أعلى مستويات الرعاية بما يحقق تطلعات  راحة املسالك البولية.ووفقا وج

املرض ى في بيئة آمنة و محفزة للشفاء، واإلسهام في نقل و تبادل املعرفة من خالل ممارسة الرعاية الصحية والتعليم 

والتي من شأنها الوصول ألفضل املعارف والرعاية  واألبحاث، مع دمج الخدمات املقدمة مع التعليم والبحوث

 أساسيا في نموذج الرعاية  وسالمة أحدث الوسائل. فيما تمثل الجودة  للمرض ى و الطالب باستخدام  
ً
املرض ى ركنا

لدينا و تتمثل بشكل يومي في كل عمل يقوم به كل فرد أو قسم داخل منظومة املستشفى حيث نوفر الوقاية من 

جانب  العالية. منذلك من خالل تبني أفضل الطرق لتقديم الرعاية اآلمنة و الجودة  عائالتهم وو  ض ىالضرر للمر 

آخر، يلتزم مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بقيمه التي تتبنى: ثقافة محورها املريض، املوثوقية 

 ء املتميز، التعلم وتبادل املعرفة.العالية، األخالقيات املهنية، العمل الجماعي، ثقافة يحركها األدا
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محلة صحية جبامعة األمرية نورة حتذر من عدم شرب املاء وتأثريه على 

 الكلى

خطورة عدم شرب املاء ملا يسببه من استسقاء  حذرت حملة صحية لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من

مرات أسبوعيا، مؤكدة  3 -2للكلية بحبس السوائل في الكلية وتضخمها مما يضطر مريض الكلى إلى غسل كليته من 

نظمتها كلية الخدمة  سليمة(، التيأهمية تنظيف الكلى باملاء. يأتي ذلك ضمن فعالية )املاء طريقك إلى كلى 

الل مكتب النشاط الطالبي لتوعية الطالبات بأهمية شرب املاء وفوائده مع االبتعاد عن االجتماعية من خ

املشروبات الغازية، حيث تضمنت الحملة عرضا مرئيا يوضح نقص املاء وتأثيره على جسم اإلنسان من حيث جفاف 

ل الجهاز الهضمي بشكل النشاط والنسيان وحصوات الكلى واإلمساك وغير ذلك من مشاك وقلة والجلدالعين والفم 

نت الحملة للطالبات تصنيفات املياه الثالثة )قلوي ومعتدل وحمض ي( واألكثر شيوعا  عام، وحول هذه الفعالية. وبي 

 العالم، كمافي اململكة هو املاء املعتدل، حيث أكدت القائمات على الحملة أن ماء زمزم هو أفضل ماء على مستوى 

منها ما هو صحي ومنها ال ينصح مرض ى الكلى والسكري بشربه. من جانبها، لفتت عميدة ذكرت أنواع كثيرة من املياه 

كلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة الدكتورة جميلة اللعبون إلى حرص مكتب النشاط الطالبي في الكلية 

 وتأهيلهن ال
ً
 ونفسيا

ً
 وعلميا

ً
تأهيل املناسب في شتى املجاالت على كل ما من شأنه توعية الطالبات وتثقيفهن صحيا

وتنمية روح القيادة ومهارات التواصل بأشراكهن في تنفيذ بعض االنشطة. إلى ذلك، تأتي هذه الحملة للتحذير من 

وفقا –)الفشل الكلوي( بسبب قلة الوعي بأهمية املاء، خاصة مع بلوغ عدد املرض ى بالفشل الكلوي في اململكة 

ألف مريض، والجامعة تتحمل مسؤولياتها  17إلى أكثر من  -السعودي لزراعة األعضاءلإلحصائية السنوية للمركز 

ال للحماية من هذا املرض الخطير.  بنشر الوعي بأهمية املاء كعنصر فع 
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 م 2016 أبريل 4-هـ 1437 الثانيجمادى  26 اإلثنين

 رة تتبىن أول ملتقى تطوعي برعاية حرم أمري الرياضجامعة األمرية نو

تفتتح جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى نورة العطاء التطوعي األول برعاية حرم منطقة الرياض، األميرة 

رجب  3نورة بنت محمد آل سعود، ودعم مديرة جامعة األميرة نورة الدكتورة هدى بنت محمد العميل، يوم األحد 

إبريل.ويعد امللتقى أحد مشاريع حاضنة نورة العطاء التطوعية في عمادة خدمة املجتمع والتعليم  10بل املوافق املق

املستمر، حيث تتبنى رؤية تتمثل في أن تكون منارة لعمل املرأة التطوعي املستدام، وستنفذ من خالل امللتقى من عبر 

ية، إلى جانب معرض مصاحب للجمعيات التطوعية، مبادرة تطوع 60ورشة عمل، وتوفير  12جلسات علمية و

، املوافق من  1437رجب  7إلى  3حيث سيقام املعرض في الفترة من 
ً
، في مركز  2016ابريل  14إلى  10هجريا

ً
ميالديا

الندوات واملؤتمرات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن. فيما سيكون التسجيل غير موقع امللتقى: 

Www.norhaalataa.com حيث يتم الدخول للموقع ثم الذهاب للتسجيل ثم التسجيل وتحميل السيرة ،

الذاتية.ويأتي امللتقى لتجسيد إيمان الجامعة بأهمية العمل التطوعي الذي يخدم أفراد مجتمعنا الغالي، ولترسيخ 

به، من خالل إبراز التجارب األصلية املبتكرة والرائدة في العمل قيم العمل التطوعي الوطني في مختلف جوان

التطوعي ذو الصبغة املستدامة لترسيخ قيم االنتماء والوالء وتحقيق التنمية الوطنية للمجتمع السعودي كمطلب 

وطني ديني وواجب ورسالة وطنية، وستكون أهداف امللتقى كالتالي: تشجيع صناعة اإلبداع في العمل التطوعي ال

املستدام، مع تسليط الضوء على العمل التطوعي الوطني املستدام من خالل عرض التجارب األصيلة واملبتكرة في 

هذا املجال، وعرض التحديات التي تواجه العمل التطوعي الوطني املستدام وكيفية مواجهتها، واستشراف اآلفاق 

للوطن، واستنباط مبادرات تطوعية وطنية مبتكرة ذات املستقبلية للعمل التطوعي ودوره كعامل تنميه مستدامة 

صبغة مستدامة.من جانب آخر، يعد امللتقى تجربة فعليه للجهود التطوعية حيث ان القائمين عليه من الجامعة 

هم متطوعات كما سيتم توفير فرص املشاركة في األعمال التطوعية واالنضمام لورش العمل املجانية املختلفة في 

عن طريق توفير   تطوع وكذلك التأهيل لسوق العمل تزامنآ مع إقامة ملتقى للتوظيف وإيجاد فرص عملمجاالت ال

 التوظيف في كبرى الشركات الوطنية املشاركة معنا بامللتقى األول.
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 م 2016 أبريل 7-هـ 1437 الثانيجمادى  29 الخميس

 األمرية نورة تنظم محلة للتربع بالدمجامعة 

نظمت جامعة األميرة نورة حملة التبرع بالدم، باشر العمل عليها فريق قادة الصحة وطالبات التثقيف الصحي 

والوبائيات من كلية الصحة وعلوم التأهيل بإشراف املعيدة في قسم الصحة غالية كيال، بالتعاون مع مستشفى 

ز األبحاث، حيث استمرت الحملة لثالثة أيام.وهدفت الحملة إلى مد يد العون امللك فيصل التخصص ي ومرك

ولدعم جهود وزارة   واملساعدة للمرض ى واملحتاجين واملستشفيات الالتي بحاجة لعدد كبير من وحدات الدم،

الى الدم. الصحة في إدامة توفير وحدات الدم لتكون جاهزة ملن يستحقها في الظروف الصحية للمرض ى املحتاجين 

 من الطالبات واملوظفات املتبرعات .زار مكان الحملة سعادة عميدة 
ً
شهدت العربة التي خصصت للتبرع إقباال كبيرا

 لتوجهات الكلية وأهدافها التي يأتي من أبرزها 
ً
الكلية الدكتورة لينا فهمي حماد التي أكدت أن هذا اليوم يأتي وفقا

 في مجال الصحة وعلوم عقد شراكات فاعلة مع املنظمات التع
ً
 وخارجيا

ً
ليمية واملراكز البحثية املتميزة داخليا

رت د. لينا حماد عن فرحتها بما شاهدت من  التأهيل لإلسهام بفاعلية في خدمة وتنمية املجتمع في هذا املجال، وعب 

نوهة باالهتمام الكبير إقبال على مثل هذه األعمال اإلنسانية وشكرت طالباتها على هذا العمل التطوعي النبيل، م

 الذي تجده الكلية من لدن معالي مديرة الجامعة
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اهتمام بالدراسات حول املرأة السعودية.. يف ركن جامعة األمرية نورة 
 مبعرض الكتاب

لالستفاادة مما ُيعرض من منتجات  على ركن جامعة نورة في معرض الكتاب، واالستفسارات ثرة اإلقباللوحظ ك

أدبية ووسائل مفيدة لطالب التعليم العالي، في الوقت الذي دارت أبرز االستفسارات حول اقتناء الكتب املعروضة 

تصاصات من مختلف كليات الجامعة إلى جانب بالركن؛ نظرا لتميز العديد من عناوين الكتب بتعدد املجاالت واالخ

 دراسات املرأة في املجتمع السعودي.

م بهدفتعزيز  2016يأتي ذلك خالل مشاركة جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن في معرض الرياض الدولي للكتاب 

منمؤلفات اعضاء  الشراكة والتعاون مع مختلف املؤسسات الثقافية في اململكة وخارجها، حيث يعرض ركنها عددا

هيئة التدريس بالجامعة في املجاالت املختلفة، وعددا من إصدارات مركز األبحاث الواعدة فيالبحوث االجتماعية 

 ودراسات املرأة واملتناولة لشأن املرأة في املجتمع السعودي،

ربي )املعنون باملرأة ولعل أبرز اإلصدارات كتاب أستاذ التاريخ بالجامعة وعضو مجلس الشورى دكتورة دالل الح

السعودية في نجد(، حيث تطرقت الحربي في كتابها الذي تصدرت غالفه صورة وثيقة رسالة من األميرة نورة بنت 

، تطرقت إلى –رحمه هللا–إلى شقيقها امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل  –رحمها هللا–عبدالرحمن الفيصل 

 والتقاليد صور وأشكال عمل املرأة داخل بيتها وخا
ً
رجه ووضعها االجتماعي قبل الزواج وبعده وحين تصبح أما

املحيطة بها في عالقتها مع أسرتها وعالقتها مع الزوج، ووصف الكتاب املرأة في مرحلة الدراسة التي بدأت بانتهاء 

 أنها سنوات القحط في نجد وانتهت بانضواء نجد تحت اسم اململكة العربية السعودية فيبيتها بـ )املل
 
أي  –كة( إال

اشتغلت خارج مملكتها في التطبيب والتعليم والفالحة والتجارة وأعمال الوقف الخيري وذكرت  –املرأة النجدية 

املؤلفة أسماء نساء بعينها في أقاليم نجد االحد عشر اشتغلن بهذه األعمال الشريفة كما اشتغلن بمهن وحرف مثل 

 عن ان سف الخوص والدباغة والخرازة والحيا
ً
كة والخياطة وصناعة )األطياب(وخدمة البيوت مقابل أجر، فضال
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 لزوجها في حرفته وتجارته وعمله فتساعده وتسانده، وأظهر الكتاب الجديد ارتباط الزوجة 
ً
املرأة آنذاك كانت عونا

 ال يض
ً
 عاديا

ً
ر باملرأة أو يس يء بزوجها االرتباط القوي في حله وترحاله وفي سرائه وضرائه وان الطالق كان أمرا

 لسمعتها، وغيرها من النقاط حول املرأة في نجد.
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 م 2016 مارس 21-هـ 1437 الثانيمادى ج 12 اإلثنين

 "الصالونات الثقافية النسائية" حلقة نقاشية لكرسيخرب جامعة األمرية
 اجلزيرة وادبي الرياض

م كرس ي بحث صحيفة الجزيرة للدراسات اللغوية الحديثة بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالشراكة مع  
 
ينظ

م( الساعة الثامنة والنصف مساء بمقر النادي 23/3/2016هـ )14/6/1437النادي األدبي بالرياض يوم األربعاء

 لونات الثقافية النسائية في اململكة العربية السعودية".بحي امللز حلقة نقاشية بعنوان "الصا

ل أستاذ األدب املشارك بجامعة اإلمام محمد بن  ويشارك في الحلقة كل من: الدكتوره وفاء بنت إبراهيم السبي 

بسلطنة عمان  -سعود اإلسالمية، والدكتوره فاطمة بنت راشد العلياني أستاذ األدب املساعد بجامعة البريمي

بة صالون فاطمة العلياني األدبي بالبريمي، والدكتوره زكية السايح، وتديرها الدكتوره هيفاء بنت راشد وصاح

 الحمدان أستاذ األدب والنقد املساعد بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

الثقافية  ويأتي انعقاد هذه الحلقة النقاشية للكشف عن نتائج املرحلة األولى من مشروع التٍأريخ للصالونات

النسائية في منطقة الخليج الذي يتبناه الكرس ي إذ إن مشروع توثيق )الصالونات األدبية النسائية في اململكة العربية 

 -السعودية( هو الخطوة األولى ضمن مشروع بحثي 
ً

يعنى بتوثيق الصالونات األدبية النسائية في دول  -أوسع مجاال

 الخليج العربي.

كلية اآلداب  -روع البحثي الدكتوره هيفاء بنت راشد الحمدان رئيسة قسم اللغة العربية صرحت بذلك رئيسة املش

بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وقالت: لقد كشف االهتمام بتوثيق الصالونات األدبية النسائية في اململكة 

بية، فمن خالل الرصد التوثيقي يمكن العربية السعودية عن فاعلية املرأة السعودية املثقفة في ريادة الحركة األد

بعد إجراء املسح املبدئي -الوقوف على مناشط أدبية وفكرية أثرت الساحة الثقافية بشكل عام، ومن الالفت للنظر

كثرة عدد الصالونات األدبية في اململكة العربية السعودية مقارنة بعدد  -للصالونات األدبية النسائية في دول الخليج
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ي دول الخليج العربي، كما أن التوزيع الجغرافي للصالونات األدبية النسائية في اململكة العربية الصالونات ف

السعودية يؤكد نهوض املرأة السعودية بمسؤوليتها الثقافية واألدبية في معظم مناطق اململكة العربية السعودية، 

 ا.ومواكبتها للنهضة املعرفية التي تعيشها اململكة في جميع مجاالته

وأضافت: أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس النادي األدبي بالرياض الدكتور عبدهللا الحيدري، وإلى أعضاء مجلس 

اإلدارة، على ترحيبهم بعقد هذه الحلقة النقاشية في رحاب النادي، ونتطلع من خاللها إلى لقاء املهتمين في هذا 

ألفكار عن هذا املوضوع واإلفادة من املقترحات واملداخالت املجال من الباحثين واملثقفين، وتبادل عرض الرؤى وا

 املقدمة.
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 م 2016 مارس 24-هـ 1437 الثانيمادى ج 15 الخميس

 الصالونات الثقافية النسائية" تطالب املؤسسات بدعمها

م كرس ي بحث صحي 
 
فة الجزيرة للدراسات اللغوية الحديثة بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالشراكة مع نظ

م( بمقر النادي بحي امللز حلقة نقاشية بعنوان 23/3/2016هـ )14/6/1437النادي األدبي بالرياض يوم األربعاء

ع والدكتور سلطان  "الصالونات الثقافية النسائية" بحضور بعض املثقفين واألدباء يتقدمهم: الدكتور  محمد الربي 

 القحطاني والدكتور إبراهيم الشتوي.

ل أستاذ األدب املشارك بجامعة اإلمام محمد بن  وقد شارك في الحلقة كل من: الدكتوره وفاء بنت إبراهيم السبي 

ة عمان بسلطن -سعود اإلسالمية، والدكتوره فاطمة بنت راشد العلياني أستاذ األدب املساعد بجامعة البريمي

وصاحبة صالون فاطمة العلياني األدبي بالبريمي، والدكتوره زكية السايح، وأدارتها الدكتوره هيفاء بنت راشد 

 الحمدان أستاذ األدب والنقد املساعد بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

إلى أن هذا املشروع يأتي تحدثت في املسهل الدكتورة فاطمة العلياني عن أهمية املوضوع وأسباب البحث، وأشارت 

 على دور املرأة العربية في نشر الحراك الثقافي وإبراز صوتها وعقليتها الثقافية رغم التحديات التي تعتري دربها 
ً
تأكيدا

 باململكة 
ً
وتمتحن قدراتها وأوضحت بأن اختصاص املشروع يتضمن الحرص على توثيق الصالونات األدبية بدءا

طالق نحو الصالونات الخليجية فالعربية وإبراز دورها في دعم الحراك الثقافي والتالقح العربية السعودية واالن

 الفكري عبر مناشطها املختلفة وقيمة هذه الصالونات داخل بلد املنشأ وخارجه مع إبراز شخصية مؤسسته.

 وعالمة بعد ذلك تحدثت الدكتورة زكية السائح عن تعريف الصالونات األدبية الفرنسية وأنها تعد 
ً
 تاريخيا

ً
ابتكارا

مضيئة منيرة على امتداد ثالثة قرون والصالونات اختراع نسائي بامتياز وشبه مملكات أدبية وسط باريس، وأن 

نساء المعات، وفي الختام ذكرت بأن أقدم صالون  18و17أشهر الصالونات كانت تنشطها وتشرف عليها في القرنين: 

 للهجرة سمي باسم صاحبته عمرة ذات الرأي الحكيم والذوق السليم.أدبي عربي يرجع إلى القرن األول 

ل عن الصالونات الثقافية النسائية باململكة العربية السعودية وسعت ورقتها  بعدها تحدثت الدكتورة وفاء السبي 

الن إلى رصد تاريخ الصالونات الثقافية النسائية باململكة، وأشارت إلى أن أول صالون الشاعرة سارة الخث

لقاءات  8هـ، ويتكون من 1413هـ، ثم صالون صفية بن زقر بجدة عام 1412)األربعائيات( بالدمام الذي أنش ئ عام 

 هـ إلى دارة صفية، وهناك صالون 1420سنوية في كل يوم أحد من الشهر امليالدي، وتحول عام 

http://www.alapn.com/ar/news.php?cat=2&id=46681
http://www.alapn.com/ar/news.php?cat=2&id=46681
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م بالخرج  سيدة، ثم صالون 11هـ ويضم 1424رواق مكة أسسته د.هانم حامد ياركندي عام   هـ. 1434سارة الخزي 

ل بأن التوزيع الجغرافي للصالونات األدبية النسائية باململكة يؤكد نهوض املرأة ملسؤوليتها الثقافية  وبينت السبي 

 واألدبية في معظم مناطق اململكة ومواكبتها للنهضة املعرفية.

فية النسائية والعوائق التي تواجهها، وطالبت وأوضحت الدكتورة وفاء الدور املهم الذي تنهض به الصالونات الثقا

 
َ
بمساندة املؤسسات الثقافية الرسمية لها ودعم املرأة في الشأن الثقافي وتكريس الحوار وتالقح األفكار وأيضا

 االحتفاء بالرموز النسائية الثقافية والفكرية .

نحو التالي: ثالثة بالرياض وستة بالغربية وأشارت إلى أنه يمكن تحديد عدد الصالونات الثقافية وتوزيعها على ال

 وخمسة بالشرقية وواحد بالشمالية واثنان بالجنوب.

واختتمت حديثها بالتوصيات، ومنها: تذليل العقبات التي تواجه الصالونات النسائية وضرورة التفاف اإلعالم 

اإلعالم الجديد للتعرف بالصالونات  الثقافي إليها ودعمها عن طريق التعريف بها وبأنشطتها وضرورة االستفادة من

وأنشطتها وباإلمكان عقد لقاء سنوي يجمع القائمات على الصالونات الثقافية.بعد ذلك بدأت املداخالت من 

 الحضور.
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 م 2016 مارس 23-هـ 1437 الثانيمادى ج 14 األربعاء

 ة داون بالرياض حيتفل باليوم العاملي ألطفال املتالزمةمركز إفاد
( حي التعاون 7يقيم مركز إفادة للرعاية النهارية ملتالزمة داون بالرياض مخرج ) الرياض : –الخليج اإللكترونية  

صول ( مارس تحت عنوان مبادرة #أنا_اقدر ، وذلك ألن الو 21فعالياته بمناسبة اليوم العالمي ملتالزمة داون )

بقدرات األطفال من متالزمة داون إلى أعلى ما يستطيعون من التعليم األكاديمي و املنهي هو هدف مركز إفادة 

 ملتالزمة داون 

مارس و تحتوي على عدد من الفعاليات في أماكن  30مارس و حتى  21مبادرة #أنا_اقدر تقام خالل الفترة من  

 متنوعة 

ينها في غرناطة مول في الدائرة الرئيسية احتوت على ركن تعريفي باملركز و ركن مارس تبداء الحملة تدش 21ففي يوم 

التسجيل باملارثون في جامعة األميرة نورة و أركان تعليمية و ترفيهية لألطفال و استديو تصوير مجاني لألطفال من 

 متالزمة داون 

في صحارى  25/3/2016لجمعة املوافق ستقام فعالية في حياة مول و ا 24/3/2016و في يوم الخميس املوافق  

 مساءَ  9و حتى الساعة  5مول في طريق امللك عبدهللا من الساعة 

 و تشمل جميع الفعاليات: 26/3/2016كما تقام الفعاليات في القصر مول يوم السبت املوافق 

 فقرة لطالبات و طالب مركز إفادة ملتالزمة داون  .1

 فقرة استعراضيه لفريق ستارستيج  .2

 األلعاب خفه و مسابقات و توزيع جوائز .  فقرة .3

 التسجيل ملارثون جامعة االميرة نورة .  .4

http://al-khaleeg.com/52469.html
http://al-khaleeg.com/52469.html
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 أركان تعليمية و ترفيهية لألطفال  .5

 كلية الفارابي لطب االسنان جلسات فلورايد و فحص اسنان مجاني لجميع أطفال متالزمة داون  .6

 ركن تصوير مجاني لألطفال .7

في جامعة  29/3/2016عالياته في جامعة االميرة نورة و ذلك يوم الثالثاء و يختتم مركز إفادة للرعاية النهارية ف

االميرة نورة بإقامة مارثون نسائي كما تقام مسابقة بعنوان ) هل تتوقع انني اصمد الى خط النهاية( و يهدف املارثون 

 إلدماج الفتيات الطبيعيات مع الفتيات من متالزمة داون .

 عام تم افتتاح مركز إفادة للرع
ً
 ، ويهدف مركز اإلفادة إلي ما يلي : 2013اية النهارية رسميا

 توفير خدمات التأهيل والرعاية الصحية لألطفال ذو متالزمة داون. -1

 تطوير وتوفير برامج التدريب واملعلومات والخدمات املساندة ألسر األطفال.-2

 ن.تطوير وتوفير برامج التعليم والتأهيل من ذوى متالزمة داو  -3
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 م 2016 مارس 19-هـ 1437 الثانيجمادى  10 السبت

 جامعة األمرية نورة تستضيف فريق مبادرة )سيماء(
استضافت كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بمركز مساندة اإلعاقات و برنامج الوصول 

امل فريق مبادرة )سيماء( وتأتي هذه االستضافة ضمن أهداف كلية التربية لتنمية املجتمع التربوي من خالل الش

املساهمة في املبادرات التربوية والبرامج االستشارية والتدريبية في إطار الشراكة الفاعلة مع املؤسسات املحلية 

 .واإلقليمية والعاملية

شارة كلية التربية الدكتورة هنية ميرزا والتي رحبت بدورها بالحضور والتعريف بهذا هذا وقد ابتدأ اللقاء بكلمة مست

اللقاء و أهدافه وهي استعراض تجارب عدد من طالبات ذوي االحتياجات الخاصة والوقوف على خبراتهن في التعليم 

لدراسية وما يتمتعن به من العام و التعليم العالي، وكيفية تغلبهن على التحديات التي واجهتن طوال مسيرتهن ا

 .مهارات متميزة وملهمة في شتى املجاالت، وذلك لبث اإليجابية لدى الطالبات

ومن ثم قامت عميدة كلية التربية الدكتورة أمامة الشنقيطي بإلقاء كلمتها والتي بينت فيها بأن كلية التربية يجب أن 

من الوعي لتبني مثل هذه املبادرات وكيفية تقبل ذوي اإلعاقة تكون املقر الداعم لهذه املبادرة، و أن تكون على قدر 

 .و الحقوق التي يكفلها هذا النظام و تقديم الخدمات و الفرص الوظيفية لهم

 في كل فصل دراس ي، واختتمت كلمتها بتقديم الشكر 
ً
كما أشارت إلى أن كلية التربية ستستضيف هذه املبادرة سنويا

جميع املبادرات املتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة، كما تقدمت بالشكر للطالبات للدكتورة ميرزا على دعمها ل

 .املتميزات صديقات مبادرة سيماء وجميع الحضور 

وعرض في هذا اللقاء تجربة كفاح الطالبة زهرة علي الضامن )كفيفة( من قسم اإلعالم )إذاعة و تلفزيون( بجامعة 

حول إعاقتها والعقبات التي واجهتها خالل مسيرتها الدراسية، والتحديات التي امللك سعود، حيث تم  إجراء لقاء معها 

http://grbeih.com/archives/800673
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تغلبت عليها حتى وصولها للعاملية كأول طالبة سعودية في مجال اإلذاعة والتلفزيون على مستوى اململكة العربية 

 . السعودية

تها املتعددة حيث استعرضت واستقبلت الطالبة الضامن مداخالت الحضور والرد على استفساراتهم حول هوايا

لوحاتها في مجال الرسم التشكيلي والنحت والتي اكتسبتها من خالل طلب وصف األشياء لها من قبل ذويها و 

املحيطين بها وفازت بها في معارض داخلية و خارجية، وكذلك استعرضت مهاراتها في اإلنشاد و تكلمت عن تجاربها في 

مها للطالبات من ذوي االحتياجات الخاصة كالدورات التدريبية في مجال الحاسب مهارة الطبخ و الخدمات التي تقد

 .و لغة برايل وورش العمل في الرسم التشكيلي و النحت وغيرها

وفي نهاية اللقاء نوهت الدكتورة ميرزا عن دور الجميع في دعم املعاقين و التوعية عن احتياجاتهم في جميع 

الحاضرات االستفادة من تجربة الطالبة الضامن لتجاوز العقوبات التي تواجهن  الخدمات كما طلبت من الطالبات

خالل مسيرة حياتهن، كما تقدمت بالشكر لجميع الحضور من أعضاء هيئة التدريس و الطالبات الجامعيات و 

 .طالبات مدراس جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
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 م 2016 أبريل 3-هـ 1437 الثانيجمادى  25 األحد

محلة صحية جبامعة األمرية نورة حتذر من عدم شرب املاء وتأثريه على 

 الكلى

حذرت حملة صحية لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من خطورة عدم شرب املاء ملا يسببه من استسقاء 

مرات أسبوعيا، مؤكدة  3 -2ة وتضخمها مما يضطر مريض الكلى إلى غسل كليته من للكلية بحبس السوائل في الكلي

نظمتها كلية الخدمة  سليمة(، التيأهمية تنظيف الكلى باملاء. يأتي ذلك ضمن فعالية )املاء طريقك إلى كلى 

بتعاد عن االجتماعية من خالل مكتب النشاط الطالبي لتوعية الطالبات بأهمية شرب املاء وفوائده مع اال 

املشروبات الغازية، حيث تضمنت الحملة عرضا مرئيا يوضح نقص املاء وتأثيره على جسم اإلنسان من حيث جفاف 

النشاط والنسيان وحصوات الكلى واإلمساك وغير ذلك من مشاكل الجهاز الهضمي بشكل  وقلة والجلدالعين والفم 

نت الحملة للطالبات تص نيفات املياه الثالثة )قلوي ومعتدل وحمض ي( واألكثر شيوعا عام، وحول هذه الفعالية. وبي 

 العالم، كمافي اململكة هو املاء املعتدل، حيث أكدت القائمات على الحملة أن ماء زمزم هو أفضل ماء على مستوى 

عميدة  ذكرت أنواع كثيرة من املياه منها ما هو صحي ومنها ال ينصح مرض ى الكلى والسكري بشربه. من جانبها، لفتت

كلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة الدكتورة جميلة اللعبون إلى حرص مكتب النشاط الطالبي في الكلية 

 وتأهيلهن التأهيل املناسب في شتى املجاالت 
ً
 ونفسيا

ً
 وعلميا

ً
على كل ما من شأنه توعية الطالبات وتثقيفهن صحيا

كهن في تنفيذ بعض االنشطة. إلى ذلك، تأتي هذه الحملة للتحذير من وتنمية روح القيادة ومهارات التواصل بأشرا

وفقا –)الفشل الكلوي( بسبب قلة الوعي بأهمية املاء، خاصة مع بلوغ عدد املرض ى بالفشل الكلوي في اململكة 

تها ألف مريض، والجامعة تتحمل مسؤوليا 17أكثر من  إلى-األعضاءلإلحصائية السنوية للمركز السعودي لزراعة 

ال للحماية من هذا املرض الخطير.  بنشر الوعي بأهمية املاء كعنصر فع 

 

 

 

 

 

http://grbeih.com/archives/806112
http://grbeih.com/archives/806112


 

 
194 

 م 2016 أبريل 4-هـ 1437 الثانيجمادى  26 اإلثنين

 جامعة األمرية نورة تنظم أول ملتقى تطوعي األحد القادم
لرحمن، يوم األحد القادم ملتقى نورة العطاء التطوعي األول برعاية حرم أمير تنظم جامعة األميرة نورة بنت عبدا

منطقة الرياض األميرة نورة بنت محمد بن سعود، بحضور معالي مديرة جامعة األميرة نورة الدكتورة هدى بنت 

 .  محمد العميل ، وذلك في مركز املؤتمرات باملدينة الجامعية

ة نورة العطاء التطوعية في عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر، حيث تتبنى ويعد امللتقى أحد مشاريع حاضن

ورشة عمل  12رؤية تتمثل في أن تكون منارة لعمل املرأة التطوعي املستدام ، وستنفذ خالل امللتقى جلسات علمية و

عرض في الفترة من مبادرة تطوعية، إلى جانب معرض مصاحب للجمعيات التطوعية ، حيث سيقام امل 60، وتوفير 

، فيما سيكون التسجيل غير موقع امللتقى: ويأتي امللتقى  2016ابريل  14إلى  10، املوافق من 1437رجب  7إلى  3

لتجسيد إيمان الجامعة بأهمية العمل التطوعي الذي يخدم أفراد مجتمعنا الغالي، ولترسيخ قيم العمل التطوعي 

از التجارب األصلية املبتكرة والرائدة في العمل التطوعي ذو الصبغة الوطني في مختلف جوانبه، من خالل إبر 

املستدامة لترسيخ قيم االنتماء والوالء وتحقيق التنمية الوطنية للمجتمع السعودي كمطلب ديني وواجب ورسالة 

  وطنية، وستتضمن أهداف امللتقى تشجيع

ط الضوء على العمل التطوعي الوطني املستدام من صناعة اإلبداع في العمل التطوعي الوطني املستدام، مع تسلي

خالل عرض التجارب األصيلة واملبتكرة في هذا املجال، وعرض التحديات التي تواجه العمل التطوعي الوطني 

املستدام وكيفية مواجهتها، واستشراف اآلفاق املستقبلية للعمل التطوعي ودوره كعامل تنمية مستدامة للوطن، 

  .ت تطوعية وطنية مبتكرة ذات صبغة مستدامةواستنباط مبادرا

ويعد امللتقى تجربة فعليه للجهود التطوعية حيث أن القائمين عليه من الجامعة هم متطوعات، كما سيتم توفير 

فرص املشاركة في األعمال التطوعية واالنضمام لورش العمل املجانية املختلفة في مجاالت التطوع، وكذلك التأهيل 

 مع إقامة ملتقى للتوظيف وإيجاد فرص عمل عن طريق توفير التوظيف في كبرى الشركات لسوق العمل 
ً
تزامنا

 .الوطنية املشاركة معنا بامللتقى األول 
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 م 2016 مارس 23-هـ 1437 الثانيمادى ج 14 األربعاء

 ت بأحكام مكافحة الفسادمن السعوديا %58دراسة جامعية تؤكد إملام 
في املائة من النساء يعرفن قوانين مكافحة الفساد،  58.33توصلت دراسة جامعية سعودية، صدرت، أخيرا، إلى أن  

 فضال عن إملامهن باألحكام الشرعية في مواجهته، واإلملام بقواعد الضبط املنهي واملؤسس ي.

 في ممارسة املرأة السعودية دورها داخل األسرة لتعزيز وخلصت الدراسة إلى نتائج عدة، منها؛ أن هناك تفا
ً
وتا

النزاهة ومكافحة الفساد، فضال عن اإلملام باألحكام الشرعية في مواجهة الفساد، واإلملام في قواعد الضبط املنهي 

 اإلملام بوسائل التنشئة االجتماعية السليمة داخل األسرة.
ً
 واملؤسس ي، وأيضا

دمت نتائجها األستاذة املشاركة في كلية الخدمة االجتماعية عضو مجلس إدارة في مركز واعتمدت الدراسة التي ق

الدكتورة فوزية الزبير، على منهج املسح االجتماعي من ” األميرة نورة بنت عبدالرحمن“في جامعة ” األبحاث الواعدة“

ثلة في عضوات هيئة التدريس في طريق العينة، تضمنت فئات العينة على عينة للمرأة السعودية العاملة، املتم

الجامعات السعودية، وموظفات في الهيكل اإلداري في املؤسسات الحكومية، وعينة من مجموعة من الخبراء تمثلت 

في أعضاء هيئة تدريس من درجة أستاذ وأستاذ مشارك في تخصصات الخدمة االجتماعية، وعلم االجتماع، 

 ي الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد في اململكة.والتربية، والشريعة اإلسالمية، ومنسوب

واقتصرت على أداتين في جمع بيانات الدراسة؛ األولى استبيان عن الدور االجتماعي للمرأة السعودية العاملة في 

تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، واألداة الثانية؛ دليل مقابلة مع الخبراء عن املؤشرات التخطيطية لتفعيل أداء 

 االجتماعي للمرأة السعودية العاملة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في األسرة والعمل. الدور 

وهدفت إلى وصف وتحليل أداء الدور االجتماعي للمرأة السعودية العاملة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في 

ة نظر املرأة السعودية العاملة في تعزيز األسرة والعمل ومعرفة األبعاد االجتماعية والثقافية التي تستند إليها وجه

 إلى التعرف على معوقات أداء الدور االجتماعي للمرأة السعودية العاملة في تعزيز 
ً
النزاهة ومكافحة الفساد، وأيضا

http://www.tmm24.org/127054
http://www.tmm24.org/127054
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النزاهة ومكافحة الفساد في األسرة والعمل، وصوغ مؤشرات تخطيطية لتفعيل أداء الدور االجتماعي للمرأة 

 لة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.السعودية العام
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 م 2016 مارس 13-هـ 1437 الثانيجمادى  4 األحد

 رائدات أعمال يستعرضن جتاربهن الناجحة يف جامعة نورة
مت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 
جَمع بين رائدات أعمال  لقاء-واملعلوماتممثلة في كلية علوم الحاسب -نظ

يجات الكلية، وبين منسوبات كلية علوم الحاسب واملعلومات؛ وذلك للحديث عن تجاربهن الناجحة ناجحات من خر 

 في البدء بمشاريعهن الخاصة واملحتضنة من مركز دعم وتطوير األعمال بالجامعة.

عت رائدات األعمال خالل اللقاء، جميع الحضور من طالبات وموظفات على االستفادة من الدعم  وقد شج 

مها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ملنسوباتها، واستغالل أوقات الفراغ بما يعود عليهن واإلمك قد 
ُ
انيات التي ت

ثت الجوهرة القحطاني  وهي إحدى خريجات كلية علوم الحاسب واملعلومات -وعلى مجتمعهن بالفائدة؛ حيث تحد 

طالبة تقدم خدمات الصيانة لألجهزة )أونالين(، ثم عن أن بدايتها كانت وهي  -بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

تطورت الفكرة وقدمت مشروعها التجاري الخاص بصيانة األجهزة ملركز دعم وتطوير األعمال بجامعة األميرة نورة 

 في الجامعة بنجاح وهلل الحمد. ”fix tag“بنت عبدالرحمن، واآلن أكملت سنة منذ تأسيس محل 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almowaten.net/2016/03/%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9/
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 م 2016 مارس 22-هـ 1437 الثانيدى ماج 13 الثالثاء

م طالبات برنامج جامعة دبلن ضمن تعاون 
ّ
جامعة األمرية نورة تكر

 أكادميي بني اجلامعتني
مت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية اإلدارة واألعمال طالبات برنامج جامعة م  دينة دبلن كر 

  طالبة متميزة. 23طالبة متفوقة و 18املتفوقات واملتميزات باألنشطة الالمنهجية والالتي بلغن 

ويأتي هذا التكريم برعاية عميدة كلية اإلدارة واألعمال املكلفة الدكتورة تغريد بنت علي السديس؛ رغبة في استمرار 

لبكالوريوس في مجالي التسويق والتمويل، الذي يعد فريدا تبادل الخبرات وتطبيق تدريس برنامج أكاديمي لدرجة ا

  من نوعه.

، ويشمل التعاون تقديم برنامجين DCUوقررت الجامعة إقامة تعاون أكاديمي دولي مع جامعة مدينة دبلن بأيرلندا 

يث يلتحق في أكاديميين ملرحلة البكالوريوس ملدة أربع سنوات، تحت مظلة قسم إدارة األعمال كمسارين فرعيين، بح

 Marketing ،Innovation andطالبة كقبول سنوي، ويضم البرنامج مسار تقنيات التسويق واالبتكار ) 70كل مسار 

Technology( إلى جانب مسار التمويل الدولي ،)International Finance.) 
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 م 2016 أبريل 3-هـ 1437 الثانيجمادى  25 األحد

 )استهالك( يف جامعة األمرية نورة
 في وحدة النشاط الطالبي بكلية العلوم ونادي األحياء،  -نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

ً
ممثلة

والذي يهدف إلى إبراز قيمة إعادة تدوير معرض )استهالك( في كلية العلوم بالجامعة،  -وبمشاركة األقسام التعليمية

املخلفات البيئية بجميع أنواعها، واستخدامها كخامات لألعمال الفنية واألشغال اليدوية كطريقة لالستثمار 

  واملحافظة على البيئة.

ة وتضمن املعرض الذي افتتحته سعادة عميدة كلية العلوم د.ة.أريج الغرير عدة أركان تحت مسميات تعزز أهمي

لي منزلك، وظفي أصغر تفاصيلك، جملي غرفتك بيديك،  إعادة التدوير في حياتنا؛مثل: ركن التدوير من حولنا، َجم 

معرض الصور وإعادة التدوير في الديكور.. وتضمن املعرض العديد من األفكار املبدعة في كيفية االستفادة من 

صميم فستان، واالستفادة من األزرار والخرز لعمل املالعق البالستيكية في أعمال الديكور وأوراق الصحف لت

لوحات جميلة، واالستفادة من علب املشروبات الغازية في عمل الفوانيس.. والعديد من األفكار اإلبداعية ليجسد 

  املعرض فكرة هادفة إلعادة التدوير تحت شعار )أعد، فكر، وأبدع(.

وهو أن تعيش الطالبة في بيئة علمية تنافسية تدعمها األنشطة  ويأتي املعرض متوافًقا مع أبرز أهداف الكلية؛أال

الطالبية املختلفة، والتي تتميز بها كلية العلوم، وتساندها مكاتب مختلفة بالكلية ملساعدة الطالبة على التميز 

ا للعم ا ومهنيًّ ل في وخدمة مجتمعها من خالل تخصصها، وإعداد الكوادر النسائية املتخصصة واملؤهلة علميًّ

 مجاالت العلوم البحتة والتطبيقية والبحث العلمي واإلسهام في خدمة املجتمع وتطويره.

 

 

 

 

 

http://www.almowaten.net/2016/04/استهلاك-في-جامعة-الأميرة-نورة/
http://www.almowaten.net/2016/04/استهلاك-في-جامعة-الأميرة-نورة/
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 م 2016 أبريل 5-هـ 1437 الثانيجمادى  27 الثالثاء

 جامعة نورة تقفل باب قبول برنامج ماجستري جامعة دبلن
رة نورة بنت عبدالرحمن باب القبول لبرنامج ماجستير العلوم في إدارة األعمال، بالتعاون جامعة تقفل جامعة األمي

جمادى اآلخرة، في الوقت  29مدينة دبلن بإيرلندا، في تخصص التسويق، وريادة األعمال، واملالية، غدا الخميس 

في إعالنها أن املتقدمة تحصل على جمادى األولى. حيث أوضحت الجامعة  28الذي فتح بال القبول قبل شهر في 

شهادة معتمدة من جامعة دبلن باإلضافة إلى شهادة من جامعة األميرة نورة، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن دفع 

 مع بداية كل عام، حيث أن موعد البرنامج ستكون مسائية من 
ً
  مساًء. 8-4رسوم دراسية ويتم تسديدها سنويا

جامعة األميرة نورة متمثلة بكلية اإلدارة واألعمال عقد شراكة مع جامعة دبلن سيتي في  يأتي ذلك، على خلفية توقيع

 MSc. Inحيث نصت الشراكة على توفير برنامج ماجستير العلوم في إدارة االعمال ) 1436-1435إيرلندا عام 

Business Administrationلتسويق، املالية، وريادة ( لطالبات جامعة األميرة نورة، والذي يشمل ثالث تخصصات: ا

  األعمال.

من بين كافة املؤسسات التعليمية حول العالم، حيث أن شهادة  %5وتصنف جامعة مدينة دبلن ضمن أفضل 

املاجستير من جامعة مدينة دبلن حاصلة على االعتراف الدولي كما أن لها اعتبار مرموق من قبل الشركات 

ين عليها على شغل مناصب قيادية عليا، باإلضافة إلى حصولها على واملؤسسات املختلفة وذلك لقدرة الحاصل

وهي مؤسسة غير ربحية مكرسة لتعزيز وتحسين AACSBاالعتماد األكاديمي من جمعية تطوير كليات إدارة األعمال 

  التعليم العالي في إدارة األعمال واملحاسبة.

هـ وهو برنامج بدوام مسائي كامل، ُيطرح خالل أربعة  1436/1437إلى ذلك، تم تدشين برنامج املاجستير هذا العام 

، ذكر خيار البحث أو املشروع ، يوفر البرنامج خبرة تعليمية منافسة 
ً
فصول دراسية، ويتم القبول به سنويا

 لتعزيز فهم الطالبات للمعرفة التخصصية والتنظيمية. 
ً
للطالبات. يتناول البرنامج الجانب النظري والعملي سعيا

  ل البرنامج على تطوير قدرة الطالبات على تطبيق املعرفة املكتسبة على سياقات أعمال حقيقية و افتراضية.ويعم

وتعمل جامعة دبلن سيتي من خالل هذه الشراكة على توفير الخطط األكاديمية للبرامج وفقا ملعايير الهيئة الوطنية 

شاركة في تدريس املقررات الدراسية في كلية اإلدارة . وتوفير اساتذة للمNCAAAللتقويم واالعتماد األكاديمي 

 واألعمال بجامعة االميرة نورة. كما تعمل جامعة األميرة نورة من جهتها على احتضان البرامج 

http://www.almowaten.net/?p=490059
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 ألنظمة ولوائح جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن، 
ً
االكاديمية واإلشراف على تنفيذها وضمان تقديم البرامج وفقا

أهيل الطالبات في التخصصات املطلوبة في سوق العمل و صقل مهاراتهن عن طريق التدريس و باإلضافة إلى ت

التدريب والرحالت العلمية. وعند إتمام جميع متطلبات البرنامج بنجاح تحصل الطالبة على شهادة معتمدة من 

 جامعة مدينة دبلن باإلضافة إلى شهادة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.
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 م 2016 مارس 12-هـ 1437 الثانيجمادى  3 السبت

 جامعة نورة تنظم يوم املهنة األول خلرجيات الطب
 نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن يوم املهنة الطبي تحت شعار )يوم املهنة االول طريقك الى التخصصات

الجامعي بحضور وكيلة جامعة األميرة نورة للشؤون  الطبية( والذي اقيم في مركز مؤتمرات مستشفى امللك عبدهللا

الصحية سعادة الدكتورة سمر السقاف، ومساعد االمين العام للدراسات العليا بالهيئة السعودية للتخصصات 

يلة كلية الطب لشؤون الطالبات الدكتورة محمد السلطان، وقد افتتحت الفعالية سعادة وك الصحية الدكتور 

فاتن البخاري بشكر الحضور وقدمت نبذة عن الفعالية، ثم استمع الحضور لكلمة ضافية من سعادة الدكتور 

م بعض النصائح والتوصيات في التقديم على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ثم  محمد السلطان الذي قد 

كيفية التقديم على برامج التخصصات الطبية في الواليات  لشرح الوافي حول تفضلت الدكتورة سمر السقاف با

متحدثا من رؤساء  15املتحدة االمريكية ومفاتيح النجاح هناك، الجدير بالذكر أن الفعالية استضافت أكثر من 

موا في الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وأطباء ممارسين وأطباء مقيمين في جلسات  البرامج الطبية نقاشية قد 

الطب البشري في الجامعة قبيل  طالبة من املستويين الرابع والخامس من كلية 80فيها أهم النصائح ألكثر من 

تخرجهم من كلية الطب البشري وحول كيفية التخطيط للمستقبل بعد التخرج، الجدير بالذكر بأن هذه الفعالية 

كيلة كلية الطب البشري لشؤون الطالبات سعادة الدكتورة وبإشراف و  كانت بتنظيم مجموعة من طالبات الكلية

 فاتن البخاري وعضو هيئة التدريس الدكتورة غدير القصير اللتان عبرتا عن سعادتهما بنجاح هذه الفعالية والتي

تقام ألول مرة وبتنظيم نخبة من طالبات الكلية . كما أثنت سعادة الدكتورة سمر السقاف على اداء الطالبات 

الحصيلة املعرفية للطالبات والتعريف  ارتهن التنظيمية مؤكدة أن مثل هذه امللتقيات والفعاليات تثري ومه

بالتخصصات الطبية املختلفة وطرق التقديم للدراسات العليا والزمالة املهنية مستقبال ومنه تحقق الجامعة 

 .بالخريجات وتأهيلهن لسوق العمل أهدافها ودورها في االهتمام

 

http://almnatiq.net/209315/?mobile=1
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 م 2016 مارس 14-هـ 1437 الثانيجمادى  5 نيناإلث

  جامعة األمرية نورة تستضيف فريق مبادرة )سيماء(
 وبرنامج الوصول استضافت كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بمركز مساندة اإلعاقات 

 درة )سيماء( األسبوع املاض ي.الشامل فريق مبا

وتأتي هذه االستضافة ضمن أهداف كلية التربية لتنمية املجتمع التربوي من خالل املساهمة في املبادرات التربوية 

 والبرامج االستشارية والتدريبية في إطار الشراكة الفاعلة مع املؤسسات املحلية واإلقليمية والعاملية.

ة كلية التربية الدكتورة هنية ميرزا والتي رحبت بدورها بالحضور والتعريف بهذا اللقاء بكلمة مستشار  وابتدأ اللقاء

استعراض تجارب عدد من طالبات ذوي االحتياجات الخاصة والوقوف على خبراتهن في التعليم العام  وأهدافه وهي

ية وما يتمتعن به من مهارات ، وكيفية تغلبهن على التحديات التي واجهتن طوال مسيرتهن الدراسوالتعليم العالي

 متميزة وملهمة في شتى املجاالت، وذلك لبث اإليجابية لدى الطالبات.

ومن ثم قامت عميدة كلية التربية الدكتورة أمامة الشنقيطي بإلقاء كلمتها والتي بينت فيها بأن كلية التربية يجب أن 

وعي لتبني مثل هذه املبادرات وكيفية تقبل ذوي اإلعاقة تكون املقر الداعم لهذه املبادرة، و أن تكون على قدر من ال

 و الحقوق التي يكفلها هذا النظام و تقديم الخدمات و الفرص الوظيفية لهم.

 في كل فصل دراس ي، واختتمت كلمتها بتقديم الشكر 
ً
كما أشارت إلى أن كلية التربية ستستضيف هذه املبادرة سنويا

املبادرات املتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة، كما تقدمت بالشكر للطالبات للدكتورة ميرزا على دعمها لجميع 

 املتميزات صديقات مبادرة سيماء وجميع الحضور.

وعرض في هذا اللقاء تجربة كفاح الطالبة زهرة علي الضامن )كفيفة( من قسم اإلعالم )إذاعة و تلفزيون( بجامعة 

عاقتها والعقبات التي واجهتها خالل مسيرتها الدراسية، والتحديات التي امللك سعود، حيث تم  إجراء لقاء معها حول إ

تغلبت عليها حتى وصولها للعاملية كأول طالبة سعودية في مجال اإلذاعة والتلفزيون على مستوى اململكة العربية 

 السعودية.

http://almnatiq.net/210383/?mobile=1
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تعددة حيث استعرضت واستقبلت الطالبة الضامن مداخالت الحضور والرد على استفساراتهم حول هواياتها امل

لوحاتها في مجال الرسم التشكيلي والنحت والتي اكتسبتها من خالل طلب وصف األشياء لها من قبل ذويها و 

املحيطين بها وفازت بها في معارض داخلية و خارجية، وكذلك استعرضت مهاراتها في اإلنشاد و تكلمت عن تجاربها في 

طالبات من ذوي االحتياجات الخاصة كالدورات التدريبية في مجال الحاسب مهارة الطبخ و الخدمات التي تقدمها لل

 و لغة برايل وورش العمل في الرسم التشكيلي و النحت وغيرها.

احتياجاتهم في جميع الخدمات  والتوعية عنوفي نهاية اللقاء نوهت الدكتورة ميرزا عن دور الجميع في دعم املعاقين 

 ات االستفادة من تجربة الطالبة الضامن لتجاوز العقوبات التي تواجهن كما طلبت من الطالبات الحاضر 

 والطالبات الجامعياتخالل مسيرة حياتهن، كما تقدمت بالشكر لجميع الحضور من أعضاء هيئة التدريس 

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن. وطالبات مدراس
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 م 2016 مارس 15-هـ 1437 الثانيجمادى  6 الثالثاء

 السمنة ملعاجلة صحياجامعة األمرية نورة تتبىن برناجما 
نادي  برعاية الكيمياء قسم الطالبات وذلك في يستهدف صحًيا برنامًجا عبدالرحمن بنت نورة األميرة تبنت جامعة

برنامج  وجاء الطالبات، شؤون بعمادة الطالبية الخدمات لوكالة التابعة التغذية وحدة مع بالتعاون  ءالكيميا

 قياس أخذ البرنامج خالل حيث تم” بغذائك يبدأ لصحتك طريقك“شعار  صحتك( تحت واكسب ك)اخسر وزن

االعتماد  وطريقة املثالي بالوزن وتوعيتهن خاصة مقاييس طريق عن الوزن كتلة حساب وتم الطالبات وزن وطول 

تعريف  الذكية(، وتم الغذائية بـ)البدائل ىما يسم وهو عليها املتعارف الغذائية لألنظمة بديل غذائي نمط ىعل

وبعض  بالوزن الخاصة التوعوية املنشورات بعض توزيع و الغذائية للمنتجات الغذائية بالبطاقة ر الحضو 

الالزمة  الصحية املشورة تقديم الكلية وتم منسوبات من واسعة شريحة اهتمام الركن وأثار الغذائية، تاإلرشادا

من  الحقة زمنية لفترة الحاالت بعض ملتابعة التام االستعداد التغذية فريق وأبدى بالبدانة املتعلقة الحاالت ضلبع

السعيدي أن هذا البرنامج يأتي من ضمن خطة برامج منهجية  د. سميرة الكيمياء قسم رئيسة أكدت حيث ،جالبرنام

عامة والنفسية والعقلية للطالبات وتقدم لهن الوسائل الناجعة للتمتع بجسم صحي وال منهجية تستهدف الصحة ال

مما ينعكس على مستواهن الدراس ي، كما يقدم لهن النصائح والتوجيهات واالرشادات الخاصة بالتغذية السليمة 

انها لسعادة والتخلص من العادات السيئة في الغذاء واألغذية غير الصحية، وقدمت د.السعيدي شكرها وامتن

عميدة كلية العلوم د.أريج الغرير ملا تبذله من جهد في سبيل إنجاح مثل هذه البرامج، والشكر موصول ملعالي مديرة 

 الجامعة د.هدى العميل لرعايتها الدائمة لبرامج القسم وفعالياته.
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 م 2016 مارس 17-هـ 1437 الثانيجمادى  8 الخميس

اهتمام بالدراسات حول املرأة السعودية.. يف ركن جامعة األمرية نورة 
  مبعرض الكتاب

لالستفاادة مما ُيعرض من منتجات  على ركن جامعة نورة في معرض الكتاب، واالستفسارات لوحظ كثرة اإلقبال

رز االستفسارات حول اقتناء الكتب املعروضة أدبية ووسائل مفيدة لطالب التعليم العالي، في الوقت الذي دارت أب

بالركن؛ نظرا لتميز العديد من عناوين الكتب بتعدد املجاالت واالختصاصات من مختلف كليات الجامعة إلى جانب 

 دراسات املرأة في املجتمع السعودي.

بهدف  م 2016اب للكت الدولي الرياض في معرض عبدالرحمن بنت نورة االميرة جامعة يأتي ذلك خالل مشاركة

 من مؤلفات عددا ركنها وخارجها، حيث يعرض اململكة في الثقافية املؤسسات مختلف مع والتعاون  الشراكة تعزيز

 في البحوث الواعدة األبحاث مركز من إصدارات وعددا املختلفة، املجاالت في بالجامعة التدريس هيئة اعضاء

 السعودي، املجتمع في ملرأةا لشأن واملتناولة املرأة ودراسات االجتماعية

كتاب أستاذ التاريخ بالجامعة وعضو مجلس الشورى دكتورة دالل الحربي )املعنون باملرأة  اإلصدارات ولعل أبرز 

 بنت نورة ةمن األمير  رسالة وثيقة صورة غالفه تصدرت الذي كتابها في الحربي تطرقت السعودية في نجد(، حيث

 إلى تطرقت ،–رحمه هللا–الفيصل  عبدالرحمن بن عبدالعزيز امللك شقيقها إلى –هللا رحمها–الفيصل  عبدالرحمن

  وحين تصبح وبعده الزواج قبل االجتماعي ووضعها وخارجه بيتها داخل املرأة عمل وأشكال صور 
ً
 والتقاليد أما

 بانتهاء بدأت التي مرحلة الدراسة في املرأة الكتاب ووصف الزوج، مع وعالقتها أسرتها مع عالقتها في بها املحيطة

  بـ )امللكة( فيبيتها السعودية العربية اململكة اسم تحت نجد بانضواء وانتهت نجد في القحط سنوات
 
 أي –أنها  إال

 وذكرت الخيري  الوقف لوالتجارة وأعما والفالحة والتعليم التطبيب في مملكتها خارج اشتغلت –النجدية  املرأة

 مثل وحرف بمهن اشتغلن كما ةاألعمال الشريف بهذه اشتغلن عشر االحد نجد قاليمأ في بعينها نساء أسماء املؤلفة

  أجر، مقابل البيوت وصناعة )األطياب(وخدمة والخياطة والحياكة والخرازة والدباغة الخوص سف
ً
 ان عن فضال

  كانت آنذاك املرأة
ً
 الزوجة ارتباط جديدال الكتاب وأظهر فتساعده وتسانده، وعمله وتجارته حرفته في لزوجها عونا

http://almnatiq.net/211873/
http://almnatiq.net/211873/
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  كان الطالق وضرائه وان سرائه وفي وترحاله حله في القوي  االرتباط بزوجها
ً
  أمرا

ً
 يس يء أو باملرأة يضر ال عاديا

 نجد. في املرأة حول  النقاط من وغيرها لسمعتها،
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 م 2016 مارس 20-هـ 1437 الثانيجمادى  11 األحد

 "وظفني"جامعة األمرية نورة تشارك يف معرض 

 

اململكة  في للتوظيف ومعرض ملتقى أكبر يعد الذي )وظفني( معرض في عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة شاركت

  خالل األسبوع

لإلدا السعودية للجمعية الفخري  الرئيس عبدالعزيز بن سلمان بن سعود األمير امللكي صاحبالسمو برعاية املاض ي،

 كمبنسكي. رافال رة، وذلك في فندق برج

لت الجامعة في هذا املعرض
 
  حيث بالجامعة، التطوير عمادة ومث

  له املصاحب واملعرض امللتقى هذا يأتي
ً
  البطالة ملعالجة الدولة توجهات مع انسجاما

ً
استثما  ألهمية املتناميةوإدراكا

وآلي والتوجهات  الرؤى على التعرف في يساعد أنه كما الوطني االقتصاد  قدرات تعزيز في ورهود  البشري  املال رأس ر

لل امللتقى هذا في شاركت التطوير وعمادة  التوظيف جهات مع العمل طالبي بين التواصل وتعزيز توليدالوظائف ات

   التدريبية لبرامجها تسويق
ً
طري عن الوطني االقتصاد محركات يدعم بما للمجتمع تقديمخدمتها بضرورة منها إيمانا

ال عمادة للملتقى الجهةاملنظمة كرمت وقد هذا الوطن وتقدم رفعة في تسهم التي الكفاءات وتأهيل املهارات صقل ق

 امللتقى. هذا في وفعال داعم دور  من لها كان ملا تطوير

 -في بيان صحافي أصدرته الجامعة-الحربي  من جهتها، أكدت عميدة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة عبير بنت علي

 لألهداف والغايات التي تسعى لها عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة 
ً
أن هذه املشاركة تأتي تحقيقا

بنت عبد الرحمن والتي تنصب على التنمية املستدامة للموارد البشرية وتطوير املواهب لتفعيل دورها في االقتصاد 

عرفي لتحقيق خطط التحول الوطني من خالل ما تقدمه من ورش عمل وبرامج تدريبية، وقد شاركت عمادة امل

وفي معرض وظفني ” التوظيف النسائي ..املعوقات واملجاالت املستقبلية“التطوير في امللتقى من خالل ورشة عمل 

الخاصة بالتطوير والتدريب وتنمية بركن للعرض، وكعادتها تشارك العمادة بصفة مستمرة في جميع امللتقيات 

هت الحربي بدعم معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل وسعادة  املواهب وإعداد القيادات.. ونو 

وكيلة الجامعة للتطوير والجودة د. فاتن الزامل لجهود العمادة ومشاريعها ومشاركاتها في جميع الفعاليات ذات 

 العالقة.

http://almnatiq.net/213325/?mobile=1
http://almnatiq.net/213325/?mobile=1
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 م 2016 مارس 21-هـ 1437 الثانيمادى ج 12 اإلثنين

 جامعة األمرية نورة تنظم يوما لتشجيع الطالبات على البحث العلمي
تنظم جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية طب األسنان يوم البحث العلمي الثاني صباح الثالثاء  

 م.5/4/2016وافق هـ امل27/6/1437

وتستهدف الكلية بهذا الحدث استعراض أعمال الطالبات في املجال البحثي ودعمهم وتشجيعهم على االداء البحثي 

وفق أعلى املعايير وكذلك تأهيل الطالبات على كيفية إعداد أبحاث علمية والعمل عليها ليتم تخريج طبيبات أسنان 

ا تهدف الكلية في هذا اليوم لحث الطالبات على االنخراط بمجال البحثي على مستوى عاٍل من املعرفة والعلم، كم

العلمي لخدمة املجتمع والوطن على حد سواء، وسيتم عرض أعمال طالبات كلية طب األسنان في مجال األبحاث 

مين من خارج الجامعة الختيار الفائزات. ِّ
 
 العلمية في لقاء أمام ُمَحك

أن الكلية حريصة  -في بيان صحافي أصدرته الجامعة–الدكتورة ابتسام املاض ي وأكدت عميدة كلية طب االسنان 

أشد الحرص على تنمية الحس البحثي لدى الطالبات، حيث ال يخفى على الجميع أن مجال طب األسنان متجدد 

هج أسلوب بشكل سريع وهائل، وعلينا أن ندعم ونساعد طالباتنا على تبني املعلومات والتقنيات الحديثة وأن ننت

التعليم املستمر، حيث أدرجت كلية طب األسنان العديد من وسائل التعلم التي تدعم الطالبات للحصول على 

هت املاض ي بالرعاية واالهتمام والدعم   إلى وسائل تعليم مستمرة وذات بعد أكبر، ونو 
ً
املعارف الجديدة وصوال

 لجامعة الدكتورة هدى العميل.الالمحدود الذي تحظى به الكلية من لدن معالي مديرة ا
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 م 2016 مارس 22-هـ 1437 الثانيجمادى  13 الثالثاء

م طالبات برنامج جامعة دبلن ضمن تعاون 
ّ
جامعة األمرية نورة تكر

 أكادميي بني اجلامعتني
مت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بك  لية اإلدارة واألعمال طالبات برنامج جامعة مدينة دبلن كر 

 طالبة متميزة. 23طالبة متفوقة و  18املتفوقات و املتميزات باألنشطة الالمنهجية والالتي بلغن 

ويأتي هذا التكريم برعاية عميدة كلية اإلدارة واألعمال املكلفة الدكتورة تغريد بنت علي السديس؛ رغبة في استمرار 

الخبرات وتطبيق تدريس برنامج أكاديمي لدرجة البكالوريوس في مجالي التسويق والتمويل، الذي يعد فريدا تبادل 

، ويشمل التعاون DCU من نوعه، حيث قررت الجامعة إقامة تعاون أكاديمي دولي مع جامعة مدينة دبلن بإيرلندا 

تحت مظلة قسم إدارة األعمال كمسارين  تقديم برنامجين أكاديميين ملرحلة البكالوريوس ملدة أربع سنوات،

طالبة كقبول سنوي، ويضم البرنامج مسارتقنيات التسويق واالبتكار  70فرعيين، بحيث يلتحق في كل مسار 

(Marketing, Innovation and Technology( إلى جانب مسار التمويل الدولي ،)International Finance.) 
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 م 2016 مارس 23-هـ 1437 الثانيجمادى  14 األربعاء

 "الربجميات احلديثة"جامعة األمرية نورة ختصص يوما لـ
خصصت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يوما للتعريف بالبرمجيات الحديثة والتقنيات املستخدمة، من  

تحت إشراف ” يوم البرمجيات الحديثة“مات بالجامعة لفعالية خالل تنظيم طالبات كلية علوم الحاسب واملعلو 

  مكتب النشاط الطالبي بالكلية.

وتناولت الفعالية تقديم عدد من لغات البرمجة والبرامج الحديثة وكذلك التعريف بالتقنيات املستخدمة من برمجة 

لطالبات بتنفيذ عدد من دورات التقوية الويب ،وتطبيقات املوبايل، ولغة الجافا، والبرمجة السحابية، كما قامت ا

للغة الجافا خالل الفعالية، ولقيت الفعالية إقبال وتفاعل كبير من الطالبات ، من جانبها قالت عميدة الكلية 

 في 
ً
 ومهنيا

ً
د.سحر بنت سراج شبانة: أن الكلية تسعى بجدية تامة نحو تأهيل كفاءات نسائية تنافس اكاديميا

لومات من خالل برامج تعليميه وفق معايير عامليه وبشراكات رياديه تسهم في بناء اقتصاد مجاالت الحاسب واملع

 بما يلبي احتياجات سوق 
ً
 ومهنيا

ً
املعرفة وتأسس للبحث العلمي وكذلك إعداد كفاءات نسائية متميزة أكاديميا

هيل وتطوير الكوادر التعليمية العمل، وكذلك تحقيق متطلبات الجودة واالعتماد االكاديمي املحلي والعالمي، وتأ

واإلدارية لتعزيز مكانة الكلية، وعقد شراكات اكاديمية ومهنية ومجتمعية، وتأسيس وتحفيز البحث العلمي لدى 

 الطالبات والهيئة التعليمية للمساهمة في التنمية املستدامة للمجتمع وبناء اقتصاد املعرفة
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 م 2016 ارسم 27-هـ 1437 الثانيجمادى  18 األحد

 مقهى لإلبداع.. يف جامعة األمرية نورة
 بعمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد اللقاء األول ملقهى 

ً
نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة

ورة عهود بنت عبدهللا الفارس ومديرة إدارة اإلبداع بحضور عميدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد الدكت

 التطوير الدكتورة فادية بنت عادل الخضراء.

فت الفارس بأهداف ورسالة مقهى اإلبداع ذكرت خاللها بأن مقهى اإلبداع يعد بمثابة لقاٍء دوري    Creative Cafeعر 

تجتمع فيه منسوبات عمادة    Professional Learning Communityيعتمد على مفهوم مجتمعات التعلم املهنية

التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد لتطوير معارفهن ومهاراتهن وخبراتهن، وتحفيز مواهبهن وإبداعاتهن الفردية 

 والجماعية ،بما يحقق رؤية ورسالة وأهداف العمادة.

االت وأساليب التقديم والوسائل وجاء اللقاء األول للمقهى جاء بعد استطالع أجرته العمادة ملنسوباتها ملعرفة املج

التي يفضلن التركيز عليها ونوع مشاركتهن في املقهى وعدد مرات إقامته ومقرها ومدته وغيرها، حيث تبين من خالل 

من  %82.6االستطالع بأن مجال التنمية الذاتية يعد أهم املجاالت التي تود املوظفات التركيز عليها وذلك بنسبة 

سبة املذكورة جاء التفضيل على أسلوب حلقة النقاش كأفضل األساليب املستخدمة إلدارة األصوات، وبنفس الن

على استخدام املشاركات  %63.6الحلقة، وفضل األعضاء استخدام نمط املشاركة الفردية والجماعية معا بنسبة 

ات لعقد املقهى الفردية فقط أو الجماعية فقط، كما تضمن االستطالع السؤال عن أفضل مدة تراها املوظف

ل األغلبية يوم الخميس كأفضل يوم لعقد لقاءات %56.5وحازت الفترة ساعة أكثر نسبة تصويت بنسبة  ، وفض 

 املقهى، وشدد الجميع على الحرص على البساطة وعدم التكلف.
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 ورشة عمل لألفالم الوثائقية يف جامعة األمرية نورة
نفذت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بنادي الفيزياء في كلية العلوم بالجامعة ورشة عمل )األفالم 

ـ. وشاركت ه1436/1437الوثائقية(، ضمن أنشطة نادي الفيزياء املفعلة في الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 

في ورشة العمل عدد من طالبات قسم الفيزياء وطالبات من األقسام األخرى، في الوقت الذي فعل النادي فكرة هذه 

الورشة لتحقيق أهداف علمية أبرزها معرفة أساسيات الفيلم الوثائقي ومعرفة كيفية البدء بتصوير مثل هذا 

 النوع من األفالم.

يزياء الدكتورة فاطمة فراج الحربي إلى فتح املجال لجميع طالبات القسم من جانبها، لفتت رئيسة قسم الف

لالنضمام إلى النادي العلمي الذي يهدف إلى تنمية املهارات العلمية والعملية وتنمية روح البحث واالبتكار عند 

واء في املجالين الطالبات، مؤكدة إتاحة قسم الفيزياء للطالبات بعد التخرج من االلتحاق باألعمال املتاحة س

الصناعي أو التعليمي، حيث أوضحت الحربي توفر فرص عديدة للطالبات املتميزات في مواصلة دراستهن العليا عن 

طريق االبتعاث الداخلي أو الخارجي، إلى جانب تشجيع القسم الطالبات على تنمية مهارتهن العلمية والبحثية 

 ث التي يجرونها بالقسم.وتطوير قدراتهن على االبتكار من خالل البحو 

 ملعايير 
ً
إلى ذلك، تتبنى رؤية القسم التميز في إعداد الكفاءات الوطنية املتخصصة في مجال علم الفيزياء وفقا

الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل باململكة، في حين تحمل رسالة القسم مسؤولية تأهيل الكوادر النسائية 

 في مجال 
ً
 ومهنيا

ً
علم الفيزياء من خالل تقديم برامج تعليمية متميزة تتفق مع معايير الجودة املتخصصة علميا

وتحقق متطلبات سوق العمل. حيث يستهدف القسم تزويد الطالبات باملعارف واملهارات األساسية في مجال علم 

اإلسهام في إثراء   معالفيزياء بفروعه املختلفة بما يمكنهن من إكمال دراستهن واالطالع على كل جديد في هذا املجال، 

املعرفة وتأهيل الكفاءات العلمية واملهنية املتخصصة ملسايرة التقدم السريع للعلوم والتقنية وللمساهمة في 

إلى جانب توفير بيئة بحثية متميزة إلجراء البحوث العلمية والتطبيقية التي تخدم املجتمع   معالجة قضايا املجتمع

 ع املجتمع وتلبية احتياجاته بما يحقق خطط الدولة التنموية.والبيئة، إضافة إلى التواصل م
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 جبامعة األمرية نورة.. يوفر فرص عمل للخرجيات "يوم املهنة"
سبة يوم املهنة في كلية الخدمة االجتماعية وذلك يوم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن معرضا بمنا  تنظم

هـ ، حيث يتخلل املعرض ندوة تهدف إلى إطالع الطالبات على الفرص الوظيفية املتاحة 1437/ 6/ 22الخميس 

  لخريجات جامعة األميرة نورة ، وعلى الفرص التدريبية املتاحة في الجهات املشاركة في املعرض.

شؤون الطالبية الدكتورة عواطف القحطاني بأن املعرض يهدف إلى توفير فرص للجهات وتفيد وكيلة الكلية لل

الخريجات وتعريفهن بالطرق الفعالة في البحث عن   املشاركة لعمل مقابالت مع خريجات جامعة نورة وتوعية

إلى سعيهم إلى  يرةالوظيفة منوهة إلى ضرورة معرفة كيفية إعداد السيرة الذاتية واجراء املقابالت الشخصية، مش

نتائج متوقعة مستقبال بإقامة شراكات في مجاالت التوظيف والتدريب بين الجامعة والجهات املشاركة منوهة إلى أن 

تقديم السير الذاتية من الخريجات للجهات املشاركة تمكنهن الحصول على الوظائف املتاحة باإلضافة إلى فتح باب 

  خريجات.املشاركة في االعمال التطوعية لل

ويأتي يوم املهنة للتفعيل أهداف الكلية بإعداد وتزويد الخريجات باملعارف العلمية واملهارات املهنية ملمارسة العمل 

االجتماعي بما يتالءم مع احتياجات سوق العمل، في الوقت الذي تحرص كليات جامعة األميرة نورة بنت 

بق وأن نظمت طالبات كلية الطب البشري بالجامعة فعالية يوم ، حيث س”يوم املهنة“عبدالرحمن على املشاركة في 

 ”.طريقك إلى التخصصات الطبية“املهنة األول بشعار 
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م طالبات برنامج جامعة د
ّ
 بلنجامعة األمرية نورة تكر

مت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية اإلدارة واألعمال طالبات برنامج جامعة مدينة دبلن  كر 

 طالبة متميزة. 23طالبة متفوقة و  18املتفوقات و املتميزات باألنشطة الالمنهجية والالتي بلغن 

لدكتورة تغريد بنت علي السديس؛ رغبة في استمرار ويأتي هذا التكريم برعاية عميدة كلية اإلدارة واألعمال املكلفة ا

تبادل الخبرات وتطبيق تدريس برنامج أكاديمي لدرجة البكالوريوس في مجالي التسويق والتمويل، الذي يعد فريدا 

، ويشمل التعاون DCU  من نوعه، حيث قررت الجامعة إقامة تعاون أكاديمي دولي مع جامعة مدينة دبلن بإيرلندا

نامجين أكاديميين ملرحلة البكالوريوس ملدة أربع سنوات، تحت مظلة قسم إدارة األعمال كمسارين تقديم بر 

طالبة كقبول سنوي، ويضم البرنامج مسار تقنيات التسويق واالبتكار  70فرعيين، بحيث يلتحق في كل مسار 

(Marketing, Innovation and Technology( إلى جانب مسار التمويل الدولي ،)International Finance.) 
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محلة صحية جبامعة األمرية نورة حتذر من عدم شرب املاء وتأثريه على 
 الكلى

من استسقاء   عدم شرب املاء ملا يسببهحذرت حملة صحية لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من خطورة 

مرات أسبوعيا، مؤكدة  3 -2للكلية بحبس السوائل في الكلية وتضخمها مما يضطر مريض الكلى إلى غسل كليته من 

 أهمية تنظيف الكلى باملاء.

كتب يأتي ذلك ضمن فعالية )املاء طريقك إلى كلى سليمة (، التي نظمتها كلية الخدمة االجتماعية من خالل م

النشاط الطالبي لتوعية الطالبات بأهمية شرب املاء وفوائده مع االبتعاد عن املشروبات الغازية، حيث تضمنت 

وقلة النشاط   الحملة عرضا مرئيا يوضح نقص املاء وتأثيره على جسم اإلنسان من حيث جفاف العين والفم والجلد

نت والنسيان وحصوات الكلى واإلمساك وغير ذلك من مشاكل ال جهاز الهضمي بشكل عام، وحول هذه الفعالية. وبي 

الحملة للطالبات تصنيفات املياه الثالثة )قلوي ومعتدل وحمض ي( واألكثر شيوعا في اململكة هو املاء املعتدل، حيث 

ا ما كما ذكرت أنواع كثيرة من املياه منه  أكدت القائمات على الحملة أن ماء زمزم هو أفضل ماء على مستوى العالم،

 هو صحي ومنها ال ينصح مرض ى الكلى والسكري بشربه.

من جانبها، لفتت عميدة كلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة الدكتورة جميلة اللعبون إلى حرص مكتب 

 وتأهيلهن التأه
ً
 ونفسيا

ً
 وعلميا

ً
يل النشاط الطالبي في الكلية على كل ما من شأنه توعية الطالبات وتثقيفهن صحيا

 املناسب في شتى املجاالت وتنمية روح القيادة ومهارات التواصل بأشراكهن في تنفيذ بعض االنشطة.

إلى ذلك، تأتي هذه الحملة للتحذير من )الفشل الكلوي( بسبب قلة الوعي بأهمية املاء، خاصة مع بلوغ عدد املرض ى 

ألف  17إلى أكثر من  -عودي لزراعة األعضاءوفقا لإلحصائية السنوية للمركز الس–بالفشل الكلوي في اململكة 

ال للحماية من هذا املرض الخطير.  مريض، والجامعة تتحمل مسؤولياتها بنشر الوعي بأهمية املاء كعنصر فع 
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 )استهالك( يف جامعة األمرية نورة
نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بوحدة النشاط الطالبي بكلية العلوم ونادي األحياء وبمشاركة  

األقسام التعليمية معرض )استهالك( في كلية العلوم بالجامعة، والذي يهدف إلى ابراز قيمة اعادة تدوير املخلفات 

بجميع أنواعها واستخدامها كخامات لألعمال الفنية واألشغال اليدوية كطريقة لالستثمار واملحافظة على البيئية 

البيئة. وتضمن املعرض الذي افتتحته سعادة عميدة كلية العلوم د.أريج الغرير عدة أركان تحت مسميات تعزز 

لي منزلك، وظفي أصغر تفاصيلك، جملي غرفتك  أهمية اعادة التدوير في حياتنا مثل، ركن التدوير من حولنا، َجم 

بيدك، معرض الصور واعادة التدوير في الديكور، وتضمن املعرض العديد من األفكار املبدعة في كيفية االستفادة 

من املالعق البالستيكية في اعمال الديكور وأوراق الصحف لتصميم فستان واالستفادة من األزرار والخرز لعمل 

ستفادة من علب املشروبات الغازية في عمل الفوانيس والعديد من األفكار االبداعية ليجسد لوحات جميلة واال 

 مع أبرز أهداف 
ً
املعرض فكرة هادفة إلعادة التدوير تحت شعار )أعد، فكر، وأبدع(، ويأتي هذا املعرض متوافقا

ة املختلفة والتي تتميز بها كلية الكلية وهو أن تعيش الطالبة في بيئة علمية تنافسية تدعمها النشاطات الطالبي

العلوم، وتساندها مكاتب مختلفة بالكلية ملساعدة الطالبة على التميز وخدمة مجتمعها من خالل تخصصها، 

 للعمل في مجاالت العلوم البحتة والتطبيقية والبحث 
ً
 ومهنيا

ً
وإعداد الكوادر النسائية املتخصصة واملؤهلة علميا

 املجتمع وتطويره.العلمي واإلسهام في خدمة 
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 جامعة األمرية نورة ختصص يوم للبحث العلمي يف طب األسنان

ليوم الثالثاء املوافق تنظم جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية طب األسنان يوم البحث العلمي الثاني ا

 هـ، في بهو كلية طب األسنان.27/6/1437

وأوضحت الكلية أن هذا اليوم يهدف الستعراض اعمال الطالبات في املجال البحثي ودعمهم وتشجيعهم على االداء 

أسنان على البحثي بأعلى املعايير وتأهيل الطالبات على كيفية إعداد أبحاث علمية والعمل عليها ليتم تخريج طبيبات 

مستوى عالي من املعرفة والعلم، والحث على انخراطهم باملجال البحثي العلمي لخدمة املجتمع والوطن على حد 

سواء، وسيتم عرض أعمال طالبات كلية طب األسنان في مجال االبحاث العلمية عن طريق عرض ملصقات وعرض 

 الختيار الفائزات.لقائي ليتم التحكيم عليه من قبل محكمين من خارج الجامعة 
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 جامعة األمرية نورة تتبىن أول ملتقى تطوعي برعاية حرم أمري الرياض

اية حرم منطقة الرياض، األميرة تفتتح جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى نورة العطاء التطوعي األول برع

رجب  3نورة بنت محمد آل سعود، ودعم مديرة جامعة األميرة نورة الدكتورة هدى بنت محمد العميل، يوم األحد 

  إبريل. 10املقبل املوافق 

ويعد امللتقى أحد مشاريع حاضنة نورة العطاء التطوعية في عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر، حيث تتبنى 

 12رؤية تتمثل في أن تكون منارة لعمل املرأة التطوعي املستدام، وستنفذ من خالل امللتقى من عبر جلسات علمية و

مبادرة تطوعية، إلى جانب معرض مصاحب للجمعيات التطوعية، حيث سيقام املعرض في  60ورشة عمل، وتوفير 

، املوافق من  1437رجب  7إلى  3الفترة من 
ً
، في مركز الندوات واملؤتمرات  2016ريل اب 14إلى  10هجريا

ً
ميالديا

، حيث Www.norhaalataa.comبجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن. فيما سيكون التسجيل غير موقع امللتقى: 

 سيرة الذاتية.يتم الدخول للموقع ثم الذهاب للتسجيل ثم التسجيل وتحميل ال

ويأتي امللتقى لتجسيد إيمان الجامعة بأهمية العمل التطوعي الذي يخدم أفراد مجتمعنا الغالي، ولترسيخ قيم 

العمل التطوعي الوطني في مختلف جوانبه، من خالل إبراز التجارب األصلية املبتكرة والرائدة في العمل التطوعي ذو 

والوالء وتحقيق التنمية الوطنية للمجتمع السعودي كمطلب ديني وواجب  الصبغة املستدامة لترسيخ قيم االنتماء

ورسالة وطنية، وستكون أهداف امللتقى كالتالي: تشجيع صناعة اإلبداع في العمل التطوعي الوطني املستدام، مع 

املجال،  تسليط الضوء على العمل التطوعي الوطني املستدام من خالل عرض التجارب األصيلة واملبتكرة في هذا

وعرض التحديات التي تواجه العمل التطوعي الوطني املستدام وكيفية مواجهتها، واستشراف اآلفاق املستقبلية 

للعمل التطوعي ودوره كعامل تنميه مستدامة للوطن، واستنباط مبادرات تطوعية وطنية مبتكرة ذات صبغة 

  مستدامة.

لتطوعية حيث ان القائمين عليه من الجامعة هم متطوعات كما من جانب آخر، يعد امللتقى تجربة فعليه للجهود ا

سيتم توفير فرص املشاركة في األعمال التطوعية واالنضمام لورش العمل املجانية املختلفة في مجاالت التطوع 

عن طريق توفير التوظيف في   وكذلك التأهيل لسوق العمل تزامنآ مع اقامة ملتقى للتوظيف وايجاد فرص عمل

 الشركات الوطنية املشاركة معنا بامللتقى األول.كبرى 

http://almnatiq.net/222126/
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جامعة األمرية نورة تقفل باب قبول برنامج ماجستري جامعة دبلن.. 

 اخلميس

القبول لبرنامج ماجستير العلوم في إدارة األعمال، بالتعاون جامعة  تقفل جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن باب

الوقت الذي  اآلخرة، فيجمادى  29 الخميس واملالية،مدينة دبلن بإيرلندا، في تخصص التسويق، وريادة األعمال، 

لى شهادة جمادى األولى. حيث أوضحت الجامعة في إعالنها أن املتقدمة تحصل ع 28فتح بال القبول قبل شهر في 

معتمدة من جامعة دبلن باإلضافة إلى شهادة من جامعة األميرة نورة، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن دفع رسوم 

 مع بداية كل عام، حيث أن موعد البرنامج ستكون مسائية من 
ً
 مساًء. 8-4دراسية ويتم تسديدها سنويا

ية اإلدارة واألعمال عقد شراكة مع جامعة دبلن سيتي في يأتي ذلك، على خلفية توقيع جامعة األميرة نورة متمثلة بكل

 MSc. Inماجستير العلوم في إدارة االعمال ) برنامج توفيرحيث نصت الشراكة على  1436-1435إيرلندا عام 

Business Administration) :التسويق، املالية، وريادة   لطالبات جامعة األميرة نورة، والذي يشمل ثالث تخصصات

حيث  العالم،من بين كافة املؤسسات التعليمية حول  %5ال. حيث تصنف جامعة مدينة دبلن ضمن أفضل األعم

أن شهادة املاجستير من جامعة مدينة دبلن حاصلة على االعتراف الدولي كما أن لها اعتبار مرموق من قبل 

باإلضافة إلى حصولها  عليا،ية الشركات واملؤسسات املختلفة وذلك لقدرة الحاصلين عليها على شغل مناصب قياد

وهي مؤسسة غير ربحية مكرسة لتعزيز  AACSBعلى االعتماد األكاديمي من جمعية تطوير كليات إدارة األعمال 

 وتحسين التعليم العالي في إدارة األعمال واملحاسبة.

ي كامل، ُيطرح خالل هـ وهو برنامج بدوام مسائ 1436/1437وإلى ذلك، تم تدشين برنامج املاجستير هذا العام 

،ويتم القبول به  دراسية،أربعة فصول 
ً
يوفر البرنامج خبرة تعليمية منافسة  املشروع،ذكر خيار البحث أو  سنويا

 لتعزيز فهم الطالبات للمعرفة التخصصية والتنظيمية. 
ً
للطالبات. يتناول البرنامج الجانب النظري والعملي سعيا

 .وافتراضيةلطالبات على تطبيق املعرفة املكتسبة على سياقات أعمال حقيقية ويعمل البرنامج على تطوير قدرة ا

تعمل جامعة دبلن سيتي من خالل هذه الشراكة على توفير الخطط األكاديمية للبرامج وفقا ملعايير الهيئة الوطنية 

 ية في تدريس املقررات الدراس للمشاركة اساتذة. وتوفير NCAAAللتقويم واالعتماد األكاديمي 

http://almnatiq.net/222710/?mobile=1
http://almnatiq.net/222710/?mobile=1
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في كلية اإلدارة واألعمال بجامعة االميرة نورة. كما تعمل جامعة األميرة نورة من جهتها على احتضان البرامج 

 ألنظمة ولوائح جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن، 
ً
االكاديمية واإلشراف على تنفيذها وضمان تقديم البرامج وفقا

لوبة في سوق العمل و صقل مهاراتهن عن طريق التدريس و باإلضافة إلى تأهيل الطالبات في التخصصات املط

الطالبة على شهادة معتمدة من  وعند إتمام جميع متطلبات البرنامج بنجاح تحصل التدريب والرحالت العلمية.

 جامعة مدينة دبلن باإلضافة إلى شهادة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.
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 م 2016 أبريل 6-هـ 1437 انيالثجمادى  28 األربعاء

 جامعة األمرية نورة تنظم محلة للتربع بالدم
نظمت جامعة األميرة نورة حملة التبرع بالدم، باشر العمل عليها فريق قادة الصحة وطالبات التثقيف الصحي 

يل بإشراف املعيدة في قسم الصحة غالية كيال، بالتعاون مع مستشفى والوبائيات من كلية الصحة وعلوم التأه

 امللك فيصل التخصص ي ومركز األبحاث، حيث استمرت الحملة لثالثة أيام.

وهدفت الحملة الى مد يد العون واملساعدة للمرض ى واملحتاجين واملستشفيات الالتي بحاجة لعدد كبير من وحدات 

في إدامة توفير وحدات الدم لتكون جاهزة ملن يستحقها في الظروف الصحية  جهود وزارة الصحة الدم، ولدعم

 من الطالبات واملوظفات 
ً
 املتبرعات.للمرض ى املحتاجين الى الدم. شهدت العربة التي خصصت للتبرع إقباال كبيرا

 لتوجهات الكلية زار مكان الحملة سعادة عميدة الكلية الدكتورة لينا فهمي حماد التي أكدت أن هذا اليوم يأت
ً
ي وفقا

 
ً
 وخارجيا

ً
وأهدافها التي يأتي من أبرزها عقد شراكات فاعلة مع املنظمات التعليمية واملراكز البحثية املتميزة داخليا

رت د. لينا حماد عن  في مجال الصحة وعلوم التأهيل لإلسهام بفاعلية في خدمة وتنمية املجتمع في هذا املجال، وعب 

من اقبال على مثل هذه االعمال االنسانية وشكرت طالباتها على هذا العمل التطوعي النبيل، فرحتها بما شاهدت 

 منوهة باالهتمام الكبير الذي تجده الكلية من لدن معالي مديرة الجامعة.
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 م 2016 أبريل 2-هـ 1437 الثانيجمادى  24 السبت

 معة األمرية نورة تنظم ملتقى إداري متخصص مبشاركة اخلدمة املدنيةجا
نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى إداري متخصص بمشاركة وزارة الخدمة املدنية، باسم امللتقى 

شؤون أعضاء  السنوي األول ألعضاء الهيئة اإلدارية )نحو إدارة متميزة(، في كلية اللغات والترجمة على شرف عميدة

هيئة التدريس واملوظفين الدكتورة سارة العديلي وضيفة امللتقى مديرة عام مكتب الخدمة النسوي بوزارة الخدمة 

املدنية األستاذة نوال القحطاني، حيث استمر امللتقى ليومين متتاليين تخلله عدة ورش عمل، ففي اليوم األول 

عميدة كلية اللغات والترجمة الدكتورة حصة الغدير كلمة رحبت فيها وبعد النشيد الوطني ثم القرآن الكريم ألقت 

بالحضور، وقالت: تزخر جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالكوادر االدارية املتميزة والتي ساهمت في رفد العملية 

لهيئة االدارية نظرا االكاديمية في كليات الجامعة بشكل ملموس، ولم تألو الجامعة في حقيقة االمر في دعم اعضاء ا

للدور الفعال لهذه الفئة من منسوباتها في دعم سبل االرتقاء بمستوى األداء وتجويد مخرجاته. أذكر من ضمن هذه 

املبادرات تفعيل برامج التدريب التطويري من قبل خبراء في التدريب تستقطبهم الجامعة من الداخل والخارج ايمانا 

تدوير الخبرات العملية السليمة ودعم االرتقاء باإلنتاجية في بيئة العمل. هذا الى جانب منها بدور التدريب الفعال في 

تفعيل برامج االبتعاث ملن تنطبق عليهن الشروط، وكذلك برامج التميز اإلداري التي تم تصميمها خصيصا لتمكين 

لتقى السنوي ألعضاء الهيئة الكليات من ترشيح املوظفات املتميزات لتكريمهن على مستوى الجامعة، يأتي امل

اإلدارية: " نحو إدارة متميزة" باكورة لسلسلة من امللتقيات السنوية التي تعتزم الكلية اقامتها بمحاور مختلفة في ظل 

االحتياجات الفعلية ملنسوباتها تحديدا و منسوبات الجامعة من الكوادر االدارية بشكل عام وذلك بهدف تسليط 

نب االدارية التي تسعى من خاللها الكلية لتأصيل ثقافة تنظيمية طموحة تنطلق من الحديث الضوء على أهم الجوا

ثم ألقت العديلي كلمة رحبت فيها بالحضور، وشكرت ” الشريف: " أن هللا يحب اذا عمل احدكم عمال ان يتقنه.

الهيئة االدارية في كلية  منسوبات كليات اللغات والترجمة وعميدة الكلية على حسن التنظيم، كما أشادت بجهود

اللغات والترجمة وزميالتهن في الكليات األخرى، وأكدت أن هذا امللتقى يعد أول ملتقى على مستوى الكليات واصفة 

هت بالرعاية الكريمة واالهتمام املستمر من لدن معالي مديرة الجامعة  إياه بالخطوة الجيدة و"قفزة لألمام" كما نو 

http://www.yhail.net/new/s/17846
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  د.هدى العميل،

نبها، لفتت القحطاني إلى حرص جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن على النهوض بموظفاتها وتثقيفهن، الفتة من جا

إلى أن مشاركة الخدمة املدنية تأتي إليمانها بأهمية الشراكة املجتمعية فقد حرصت في ضوء اختصاصاتها ورؤيتها 

الفاعلة مع مختلف املؤسسات الحكومية لتحقيق  املتمثلة في السعي لتقديم خدمة مدنية متميزة على املساهمة

التكامل في املنظومة اإلدارية ، حيث تضمن نظام الخدمة املدنية السعودي األنظمة واللوائح التي تنظم كافة شؤون 

وإجراءات الخدمة املدنية لرفع مستوى الكفاءة والفاعلية واإلنتاجية، وأضافت القحطاني: تمثل جامعة األميرة 

ت عبدالرحمن أحد أبرز املؤسسات التعليمية التي تسعى لدفع عجلة التنمية في مختلف املجاالت، ومنها نورة بن

 بأهمية الشراكة املجتمعية في تحقيق التطور والتنمية 
ً
مساهماتها املستمرة بعقد وتنظيم اللقاءات واملؤتمرات إدراكا

قى، ثم انطلقت ورش عمل اليوم األول ففي محور "حقوق اإلدارية الشاملة، تلى ذلك تكريم املشاركين في هذا امللت

مت مديرة إدارة الترشيح بمكتب الخدمة املدنية النسوي األستاذة أسماء السياري من وزارة  وواجبات املوظفة" قد 

الخدمة املدنية عرض "بوربوينت" عرض "بوربوينت" شرحت فيه ما للموظفة وما عليها واختصاصات وزارة الخدمة 

 للحقوق النظامية للموظفة في الوزارة ، تلى ذلك فقرة "قصة نجاح" حيث استمع الحضور املدني
ً
 وافيا

ً
ة وشرحا

لتجربة خريجة في ميدان العمل من قسم الترجمة/اللغة الفرنسية بالكلية، وفي ورشة العمل الثانية قدمت ألستاذ 

األميرة نورة د.نورة البليهد محور "جائزة التميز" املشارك بكلية التربية قسم اإلدارة والتخطيط التربوي في جامعة 

أوضحت فيه أسس وضوابط وأركان وواجبات وإدارة جائزة التميز في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، مبينة أن 

أهمية لتميز كحاجة فطرية وشرعية في اإلنسان، وأثر ذلك في املنافسة واإلنتاجية والرقي واإلبداع وانعكاس ذلك 

الشخصية، تلى ذلك االستماع للمداخالت، وفي اليوم التالي بدأ امللتقى باالستماع لتجربة نجاح خريجة في  على

ميدان العمل من قسم الترجمة في اللغة االنجليزية بالكلية، ثم بدأ املحور الثالث والذي قدمته األستاذ املشارك 

شعالن بعنوان "أخالقيات العمل" بينت فيه الفرق بين بكلية التربية قسم اإلدارة والتخطيط التربوي د.مضاوي ال

مفهوم "أخالقيات العمل" و"أخالقيات املهنة"، حيث أوضحت أن "أخالقيات العمل" هي املبادئ واملعايير التي تعد 

 للسلوك املستحب أو املرغوب من أفراد العمل ويتعهد أفراده بااللتزام به، بينما "أخالقيات املهنة" هي 
ً
أساسا

ملبادئ واملعايير التي تعد مرجعا للسلوك املطلوب لذوي املهنة الواحدة، كما جاء في العرض أن منظومة أخالقيات ا

العمل عبارة عن األمانة واالنضباط والصدق وحقوق اآلخرين والعمل الجماعي واالحترام، ثم استمع الحضور لفقرة 

مت من قبل موظفة إدارية من  د 
ُ
منسوبات الجامعة كنموذج ناجح من بيئة العمل ، ثم "موظفة أبهرتني" حيث ق
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قدمت األستاذ املساعد بكلية التربية قسم علم نفس اكلينيكي الدكتورة عائشة حجازي محور "العادات العشر 

للنجاح في العمل" في عرض أوضحت فيها أن عادات النجاح العشر تتمثل في السعي للتميز، تحديد األهداف، ترتيب 

التخطيط، التركيز، إدارة الوقت، تلى ذلك االستماع ملداخالت الحضور والنقاش حول ما عرض في األولويات، 

 امللتقى.
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 م 2016 مارس 20-هـ 1437 الثانيجمادى  11 السبت

 

 جامعة األمرية نورة تقيس مستوى طالبات التمريض ميدانيا  
 مع مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي إلقامة اختبار عقدت جا

ً
معة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تعاونا

تجريبي لكفاءة وقياس ماسبق من املهارات التمريضية لطالبات كلية التمريض املتوقع تخرجهن. ويهدف هذا 

الجامعي وكلية التمريض بالجامعة في جميع  التعاون إلى تعزيز الشراكة بين مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز

املجاالت التعليمية واملهنية، باإلضافة لقياس مستوى مهارات طالبات كلية التمريض في املستوى الثامن، وذلك 

لتقييم احتياجاتهن التدريبية، وتخلل البرنامج جولة تعريفية للطالبات ملرافق املستشفى واألقسام واملعامل 

 واألجهزة.

ت املشرفة األكاديمية حنان الشهري بهذه الشراكة التعاونية بين قسم التمريض في مستشفى امللك عبدهللا وأشاد

وكلية التمريض، مقدمة الشكر والتقدير لعميدة كلية التمريض د. هناء السبيل على ماتبذله من جهود وتسهيالت 

مارسة املبنية على البراهين في تطوير التعليم من أجل معرفة املهارات املكتسبة للطالبات، وتوثيق املهارات وامل

، مثمنة في الوقت ذاته االهتمام الكبير بطالبات التمريض من لدن مديرة الجامعة 
ً
والعمل املنهي للتمريض مستقبال

 بحسب صحيفة الرياض.
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 م 2016 أبريل 5-هـ 1437 الثانيجمادى  27 الثالثاء

 «ملتقى العطاء»مبادرة تطوعية يف  60« .. جامعة نورة»
تفتتح جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى نورة العطاء التطوعي األول برعاية األميرة نورة بنت محمد آل 

 10سعود حرم أمير منطقة الرياض، ودعم الدكتورة هدى بنت محمد العميل مديرة جامعة األميرة نورة، يوم األحد 

أبريل. ويعد امللتقى أحد مشاريع حاضنة نورة العطاء التطوعية في عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر، حيث 

تتبنى رؤية تتمثل في أن تكون منارة لعمل املرأة التطوعي املستدام، وستنفذ من خالل امللتقى عبر جلسات علمية 

معرض مصاحب للجمعيات التطوعية، حيث سيقام مبادرة تطوعية، إلى جانب  60ورشة عمل، وتوفير  12و

، في مركز الندوات واملؤتمرات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن. 2016أبريل  14إلى  10املعرض في الفترة من 

ويأتي امللتقى لتجسيد إيمان الجامعة بأهمية العمل التطوعي الذي يخدم أفراد مجتمعنا الغالي، ولترسيخ قيم 

وعي الوطني في مختلف جوانبه، من خالل إبراز التجارب األصلية املبتكرة والرائدة في العمل التطوعي ذي العمل التط

الصبغة املستدامة لترسيخ قيم االنتماء والوالء وتحقيق التنمية الوطنية للمجتمع السعودي كمطلب ديني وواجب 

بداع في العمل التطوعي الوطني املستدام، مع ورسالة وطنية، وستكون أهداف امللتقى كالتالي: تشجيع صناعة اإل 

تسليط الضوء على العمل التطوعي الوطني املستدام من خالل عرض التجارب األصيلة واملبتكرة في هذا املجال، 

وعرض التحديات التي تواجه العمل التطوعي الوطني املستدام وكيفية مواجهتها، واستشراف اآلفاق املستقبلية 

وره كعامل تنمية مستدامة للوطن، واستنباط مبادرات تطوعية وطنية مبتكرة ذات صبغة للعمل التطوعي ود

 لصحيفة األقتصادية.
ً
 مستدامة وفقا
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 م 2016 أبريل 5-هـ 1437 الثانيجمادى  27 الثالثاء

 ة املدنيةجامعة نورة تنظم ملتقى إداريا  متخصصا  مبشاركة اخلدم
 بمشاركة وزارة الخدمة املدنية، باسم امللتقى 

ً
 متخصصا

ً
نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى إداريا

السنوي األول ألعضاء الهيئة اإلدارية )نحو إدارة متميزة(، في كلية اللغات والترجمة على مدى يومين متتاليين تخلله 

 ظفة وجائزة التميز والفرق بين أخالقيات العمل وأخالقيات املهنة.عدة ورش عمل حول حقوق وواجبات املو 

« نحو إدارة متميزة»وقالت حصة الغدير عميدة كلية اللغات والترجمة: يأتي امللتقى السنوي ألعضاء الهيئة اإلدارية 

اجات الفعلية باكورة لسلسلة من امللتقيات السنوية التي تعتزم الكلية إقامتها بمحاور مختلفة في ظل االحتي

ملنسوباتها تحديدا ومنسوبات الجامعة من الكوادر اإلدارية بشكل عام، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهم 

 الجوانب اإلدارية التي تسعى من خاللها الكلية لتأصيل ثقافة تنظيمية.

لى حرص جامعة األميرة من جانبها، لفتت نوال القحطاني مديرة عام مكتب الخدمة النسوي بوزارة الخدمة املدنية إ

نورة بنت عبدالرحمن على النهوض بموظفاتها وتثقيفهن، الفتة إلى أن مشاركة الخدمة املدنية تأتي إليمانها بأهمية 

الشراكة املجتمعية فقد حرصت في ضوء اختصاصاتها ورؤيتها املتمثلة في السعي لتقديم خدمة مدنية متميزة على 

 لصحيفة الرياض.املساهمة الفاعلة مع مختلف امل
ً
 ؤسسات الحكومية لتحقيق التكامل في املنظومة اإلدارية وفقا
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 م 2016 أبريل 6-هـ 1437 الثانيجمادى  28 األربعاء

 جامعة نورة تنظم ملتقى لطالبات التحضريي

ختيار التخصص لطالبات السنة التحضيرية أمس، بتنظيم من نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى ال 

  ”.أنا أختار“عمادة السنة التحضيرية في الجامعة ممثلة في وحدة األنشطة الطالبية، وذلك تحت شعار 

واستضافت عمادة السنة التحضيرية من خالل امللتقى عمادة القبول والتسجيل، وممثالت كليات الجامعة 

يث تم اإلجابة عن استفسارات الطالبات حول التخصصات ومناهجها، وشروط القبول بها، للتعريف بالكليات، ح

والفرص الوظيفية املستقبلية املتاحة. وصاحب امللتقى معرض الطالبات الالتي رشحن لتمثيل كلياتهن، لإلسهام في 

  اإلجابة على االستفسارات، وعرض إنجازات الكليات.

مع فتح بوابة التخصص لطالبات السنة التحضيرية، وانطالقا من قيم السنة يذكر أن امللتقى يأتي تزامنا 

التحضيرية بتقديم املبادرات التي تسهم في تعريف الطالبات بالتخصصات املوجودة في الجامعة، ومساعدتهن في 

  اختيار تخصصاتهن، وتحديد مسار مستقبلهن العلمي والعملي.

إدخال الرغبات للتسجيل في التخصصات للطالبات املتوقع اجتيازهن من جهة أخرى، أعلنت الجامعة فتح باب 

للسنة التحضيرية )املسار العام(، وطالبات السنة التأسيسية )املسار الصحي( في الفصل الدراس ي الثاني من العام 

. وأكدت رجب املقبل 14جمادى اآلخرة وحتى الخميس املوافق  18، ابتداء من األحد املوافق 1437-1436الجامعي 

عمادة القبول والتسجيل أنه سيتم تحديد التخصص والكلية بعد نهاية السنة التحضيرية والسنة التأسيسية 

حسب اآللية املعلنة في موقع الجامعة على اإلنترنت، حيث يتم التقديم وترتيب الرغبات بشكل إلكتروني ودون 

وسيتم الرد  pys@pnu.edu.sa  عي الخاص بالطالبةالحاجة ملراجعة العمادة. فيما حددت العمادة البريد الجام

 ساعة بحسب ما ذكرته صحيفة الوطن. 12خالل 
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 م 2016 أبريل 6-هـ 1437 الثانيجمادى  28 األربعاء

 تدعم مبادرات تطوعية« جامعة نورة»

مبادرة منها في املرحلة  18مبادرة تطوعية، تم ترشيح  60عة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أنها استقبلت أعلنت جام

األولى، وسيتم في املرحلة الثانية التصويت على املبادرات الخمس، خالل حفلة افتتاح امللتقى التطوعي األول )نورة 

 العطاء(، يوم األحد املقبل.

دعم هذه املبادرات التطوعية، ضمن انتهاجها استراتيجية « نورة العطاء»ضنة وتعتزم الجامعة، من خالل حا

 ملنهجية التنمية املستدامة.
ً
 تأسيس وتنظيم العمل التطوعي في اململكة تحت مظلة رسمية، وفقا

 عن ملتقى نورة العطاء التطوعي األول 
ً
 صحافيا

ً
« ءثبات ونما»وعقدت اإلدارة العامة لإلعالم بالجامعة مؤتمرا

ومعرض التوظيف األول، أمس، تحدثت خالله عميدة عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر في الجامعة 

 الدكتورة آمال الهبدان، عن فكرة ونشأة حاضنة نورة العطاء، التي تنظم امللتقى. ويستمر املعرض خمسة أيام.

 من مسؤولية جامعة األميرة نورة بنت 
ً
عبدالرحمن في خدمة املجتمع، بادرت عمادة وقالت الهبدان: إنه انطالقا

، بهدف أن تكون الجامعة منارة لعمل «نورة العطاء التطوعية»خدمة املجتمع والتعليم املستمر بإنشاء حاضنة 

املرأة التطوعي الوطني املستدام، وبيت خبرة لنشر ثقافة العمل التطوعي الوطني، ونقله من االجتهادات التقليدية إلى 

 تقن باحترافية ومهنية عالية.العمل امل

وأشارت إلى أن امللتقى يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في املجال التطوعي، من خالل ترسيخ قيمة التطوع في املجتمع، 

 للعمل 
ً
 للعطاء التطوعي وتشجيعا

ً
وإبراز التجارب األصيلة والرائدة واملبتكرة فيه ذات الصبغة املستدامة، وتعزيزا

ادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر أطلقت رخصة ملزاولة العمل التطوعي من خالل االلتحاق فيه، موضحة أن عم

 بدورات تدريبية مكثفة، تحصل من خاللها املتدربة على الرخصة.

كما يهدف امللتقى إلى نشر ثقافة التطوع املستدام في املجتمع، وتشجيع املرأة على املشاركة في األعمال التطوعية 

 ، من خالل إتاحة الفرصة لها في عرض مبادراتها التطوعية بحسب ما ذكرته صحيفة الحياة.املبتكرة

 

http://saudied.com/جامعة-نورة-تدعم-مبادرات-تطوعية/?mobile=1
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 م 2016 أبريل 7-هـ 1437 الثانيجمادى  29 الخميس

 تنظم يوما ترفيهيا لذوي االحتياجات اخلاصة« جامعة نورة»

من في الرياض، ممثلة في عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر، اليوم تستضيف جامعة األميرة نورة بنت عبدالرح

في النادي الرياض ي الترفيهي في الجامعة، التي تنظمها جمعية صوت )متالزمة داون( ” العب حتى تتعب“فعالية 

مة داون، ويشارك للسنة التاسعة على التوالي لتحقيق الجمعية مسيرتها التعليمية والتأهيلية والتدريبية لذوي متالز 

 وعدد من الداعمين.” نورة العطاء التطوعية“في الفعالية عدد من املتطوعات من حاضنة 

وقامت الجامعة بتوفير جميع التسهيالت التي تتعلق بتجهيز مرافق املجمع الرياض ي وفحص إجراءات السالمة 

ذوي االحتياجات الخاصة من منطلق الستقبال املشاركين في الفعالية، وجهزت املداخل بالوسائل املالئمة ل

املسؤولية املجتمعية لدمج األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة مع غيرهم من األطفال، وقضاء يوم ترفيهي ممتع 

يشمل عديدا من الفعاليات، واأللعاب، واملسابقات، واملسرح، واألركان الترفيهية والوجبات الغذائية، وتسعى هذه 

القة ذوي االحتياجات الخاصة مع املجتمع، وسيخصص ريع الفعالية لصالح برامج جمعية الفعالية إلى تعزيز ع

 صوت متالزمة داون.

ملتالزمة داون الدعوات لعديد من املراكز والجمعيات الخيرية واملهتمة بذوي االحتياجات ” صوت“ووجهت جمعية 

املركز الوطني للتوحد، وجمعية النهضة الخاصة ومنهم جمعية األطفال املعوقين، ومعهد الصم واملكفوفين، و 

النسائية الخيرية، وجمعية سند، وجمعية دسكا، وجمعية إنسان، ودور األيتام التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية 

 بحسب ما ذكرته صحيفة الوطن.

 

 

 

 

http://goo.gl/j47NRb
http://goo.gl/j47NRb


 

 
232 

 

 م 2016 أبريل 7-هـ 1437 الثانيجمادى  29 الخميس

 منها 18مبادرة تطوعية وترشيح  60المرية نورا لاستقبال جامعة ا

مبادرة منها في املرحلة  18مبادرة تطوعية، تم ترشيح  60أعلنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أنها استقبلت  

رة األولى، وسيتم في املرحلة الثانية التصويت على املبادرات الخمس، خالل حفلة افتتاح امللتقى التطوعي األول )نو 

 .العطاء(، يوم األحد املقبل

دعم هذه املبادرات التطوعية، ضمن انتهاجها استراتيجية « نورة العطاء»وتعتزم الجامعة، من خالل حاضنة 

 ملنهجية التنمية املستدامة
ً
 .تأسيس وتنظيم العمل التطوعي في اململكة تحت مظلة رسمية، وفقا

 عن ملتقى نورة العطاء التطوعي األول وعقدت اإلدارة العامة لإلعالم بالجامعة مؤتمر 
ً
 صحافيا

ً
« ثبات ونماء»ا

ومعرض التوظيف األول، أمس، تحدثت خالله عميدة عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر في الجامعة 

 .الدكتورة آمال الهبدان، عن فكرة ونشأة حاضنة نورة العطاء، التي تنظم امللتقى. ويستمر املعرض خمسة أيام

 من مسؤولية جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في خدمة املجتمع، بادرت عمادة وقالت 
ً
الهبدان: إنه انطالقا

، بهدف أن تكون الجامعة منارة لعمل «نورة العطاء التطوعية»خدمة املجتمع والتعليم املستمر بإنشاء حاضنة 

طوعي الوطني، ونقله من االجتهادات التقليدية إلى املرأة التطوعي الوطني املستدام، وبيت خبرة لنشر ثقافة العمل الت

 .العمل املتقن باحترافية ومهنية عالية

وأشارت إلى أن امللتقى يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في املجال التطوعي، من خالل ترسيخ قيمة التطوع في املجتمع، 

 للعمل  وإبراز التجارب األصيلة والرائدة واملبتكرة فيه ذات الصبغة املستدامة،
ً
 للعطاء التطوعي وتشجيعا

ً
وتعزيزا

فيه، موضحة أن عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر أطلقت رخصة ملزاولة العمل التطوعي من خالل االلتحاق 

 .بدورات تدريبية مكثفة، تحصل من خاللها املتدربة على الرخصة

http://www.oassf.net/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%8460-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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وتشجيع املرأة على املشاركة في األعمال التطوعية  كما يهدف امللتقى إلى نشر ثقافة التطوع املستدام في املجتمع،

 .املبتكرة، من خالل إتاحة الفرصة لها في عرض مبادراتها التطوعية
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 م 2016 أبريل 5-هـ 1437 الثانيجمادى  27 الثالثاء

 جملتمع جبامعة االمرية نورةمجعية بنيان تشكر كلية ا
بمزيد من الشكر وكلمات االمتنان والتقدير تتقدم جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية االسرية ممثلة باالستاذة/ 

ندى بنت عبدهللا البواردي )رئيسة الجمعية( بالشكر لسعادة الدكتورة / نورة القضيب )عميدة كلية املجتمع 

لسعادة األستاذة / نور الرشيد ولجميع القائمين على هذا الصرح التعليمي ملبادرتهم بإقامة بجامعة االميرة نورة( و 

بازار خيري لألسر املنتجة في كلية املجتمع بالتعاون مع جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية االسرية والذي تضمن 

ما يصب في مصلحتها وتنمية مشاريعها أسرة منتجه، والسماح لألسر املنتجة بتسويق منتجاتهم م 40مايقارب 

 الخير،وتشجيعها بما يعود بالنفع والفائدة لتلك األسر. وهذا ليس بمستغرب على الجامعة فهم دائما يبادرون لعمل 

 والشكر موصول للقائمين على دعم األسر والطالبات القائمات على هذا العمل.
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 م 2016 مارس 27-هـ 1437 الثانيجمادى  18 األحد

م 
ِّ
 «اجملتمع»خلرجيات « تواصل»جامعة األمرية نورة تنظ

دت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  وذكرت «. تواصل»لية املجتمع أهداٍف ألولى نسخ لقاء خريجات ك 3حدَّ

عميدة الكلية، الدكتور نورة بنت عبدالرحمن القضيب، أن اللقاء استهدف تحقيق التواصل الفاعل بين املؤسسة 

 عن محاولة 
ً
التعليمية والخريجات، وجمع معلومات عن الخريجات لتمكينهن من الحصول على فرص عمل، فضال

ن. وأشارت القضيب في الوقت نفسه إلى أهمية التواصل بين تقديم خدمات لهن وتذليل صعوبات تواجهه

 من الجامعة بأن دورها »الخريجات أنفسهن. وأكدت، في تصريحاٍت لها أمس، أن 
ً
تنظيم مثل هذا اللقاء يأتي إيمانا

 ال يقتصر على التعليم وتخريج أفواج من الخريجات كل عام؛ إنما يشمل االهتمام بجودة املخرجات املتمثلة في

 في سوق العمل وبناء املجتمع
ً
 فاعال

ً
لخريجات « تواصل»وكانت الجامعة نظمت «. الخريجات ومدى إسهامهن إسهاما

كلية املجتمع؛ في إطار برامج الجودة واالعتماد األكاديمي لتعزيز العالقات مع الخريجات والتواصل املستمر معهن. 

جلو »لتوظيف اإلناث، ومجموعة « باب رزق جميل»ومبادرة وشهد اللقاء مشاركة صندوق تنمية املوارد البشرية، 

 عن مركز اإلرشاد الوظيفي في عمادة شؤون الطالبات في الجامعة وعمادة خدمة املجتمع « ورك
ً
للتوظيف، فضال

ثت خريجات عن تجاربهن الناجحة، واتفقن على حاجة العمل إلى مزيٍد من الجهد والبذل،  والتعليم املستمر. وتحدَّ

 اٍت وجوب تطوير املهارات من خالل حضور الدورات والورش واالنخراط في العمل التطوعي.مؤكد
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 م 2016 أبريل 4-هـ 1437 الثانيجمادى  26 اإلثنين
 

 جامعة نورة تنظم ملتقى إداريا  متخصصا  مبشاركة اخلدمة املدنية
 بمشاركة وزارة الخدمة املدنية، باسم امللتقى نظمت ج

ً
 متخصصا

ً
امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى إداريا

السنوي األول ألعضاء الهيئة اإلدارية )نحو إدارة متميزة(، في كلية اللغات والترجمة على مدى يومين متتاليين تخلله 

 والفرق بين أخالقيات العمل وأخالقيات املهنة. عدة ورش عمل حول حقوق وواجبات املوظفة وجائزة التميز

« نحو إدارة متميزة»وقالت حصة الغدير عميدة كلية اللغات والترجمة: يأتي امللتقى السنوي ألعضاء الهيئة اإلدارية 

باكورة لسلسلة من امللتقيات السنوية التي تعتزم الكلية إقامتها بمحاور مختلفة في ظل االحتياجات الفعلية 

وباتها تحديدا ومنسوبات الجامعة من الكوادر اإلدارية بشكل عام، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهم ملنس

 الجوانب اإلدارية التي تسعى من خاللها الكلية لتأصيل ثقافة تنظيمية.

يرة من جانبها، لفتت نوال القحطاني مديرة عام مكتب الخدمة النسوي بوزارة الخدمة املدنية إلى حرص جامعة األم

نورة بنت عبدالرحمن على النهوض بموظفاتها وتثقيفهن، الفتة إلى أن مشاركة الخدمة املدنية تأتي إليمانها بأهمية 

الشراكة املجتمعية فقد حرصت في ضوء اختصاصاتها ورؤيتها املتمثلة في السعي لتقديم خدمة مدنية متميزة على 

 حقيق التكامل في املنظومة اإلدارية.املساهمة الفاعلة مع مختلف املؤسسات الحكومية لت
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 م 2016 أبريل 6-هـ 1437 الثانيجمادى  28 األربعاء

 جامعة نورة تنظم ملتقى اختيار التخصص لطالبات السنة التحضريية
خصص لطالبات السنة التحضيرية، تحت شعار )أنا نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى الختيار الت

 أختار(.

 من: عمادة القبول والتسجيل، وممثالت كليات الجامعة 
ً
واستضافت عمادة السنة التحضيرية من خالل امللتقى كال

للتعريف بالكليات، حيث تم اإلجابة عن استفسارات الطالبات حول التخصصات ومناهجها، وشروط القبول بها، 

 لوظيفية املستقبلية املتاحة.والفرص ا

ياتهن، لإلسهام في اإلجابة عن االستفسارات، وعرض 
 
لن كل

 
حن ليمث

 
وقد صاحب امللتقى معرض للطالبات الالتي ُرش

 إنجازات الكليات.

ا من قيم 
ً
 مع فتح بوابة التخصص لطالبات السنة التحضيرية، وانطالق

ً
وما يجدر ذكره أن هذا امللتقى يأتي تزامنا

ة التحضيرية بتقديم املبادرات التي تسهم في تعريف الطالبات بالتخصصات املوجودة في الجامعة، السن

 ومساعدتهن في اختيار تخصصاتهن، وتحديد مسار مستقبلهن العلمي  والعملي.

 مع أهداف العمادة وأبرزها بناء شخصية الطالبة املعرفية واملهارية والقيمية ل
ً
تتمكن من ويأتي هذا امللتقى متوافقا

 مواكبة متطلبات الجامعة عن طريق تفعيل شراكات استراتيجية وتوظيف أمثل ألحدث التقنيات.

من جهة أخرى، أعلنت الجامعة فتح باب ادخال الرغبات للتسجيل في التخصصات للطالبات املتوقع اجتيازهن 

( في الفصل الدراس ي الثاني من العام للسنة التحضيرية )املسار العام(، وطالبات السنة التأسيسية )املسار الصحي

 ه. 1437-1436الجامعي 
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 م 2016 أبريل 5-هـ 1437 الثانيجمادى  27 الثالثاء

 كلية اجملتمع جبامعة األمرية نورة تدعم األسر املنتجة 
حضيت  (نعبد الرحمة من كلية املجتمع بجامعة االميرة نورة بنت دعم االسر املنتجة بجمعية بنيان للتنمية األسري

جاء ذلك متمثال  الرياض.االسر املنتجة بجمعية بنيان الخيرية للتنمية األسرية بعناية واهتمام املجتمع بمدينة 

تصنيع  االكسسوارات، الكروشيه،باملعرض املتميز الذي ضم نتاج االسر من السيدات والشابات ألعمال، 

جاء املعرض برعاية عميدة الكلية واألستاذة نوره التمامي املشرفه على تسويق نتاج  الطبخ. الدانتيل، لصابون،ا

االسر املنتجة. وقد تم التفاعل بين طالبات الجامعة واسر جمعية بنيان حيث كان املعرض فرصة للتطوير في 

لجدير ذكره، انه تم عرض فساتين زفاف وحقائب ما االنتاج وعمل مواقع للمنتجات في مواقع التواصل االجتماعي. ا

ذات قيمه عالية بأسعار جيده ليكون ريعها لصالح الوقف الخيري في الجمعية. هذا وقد اعربت جمعية بنيان  هرك

  الخيرية للتنمية األسرية

  ممثلة باألستاذة /ندى البواردي

  عن شكرها العميق لعميدة الكلية الدكتورة /نورة القضيب

  ألستاذة / نور الرشيدوا

  ملبادرتهما بدعم ومؤازرة البازار الخيري املقام

بكلية املجتمع بجامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن والقائمين على دعم االسر املنتجة وتنمية مشاريعهم ومساعدة 

 اسره منتجه 40االسر يالتسويق وشكر الطالبات القائمات على هذا العمل الذي تضمن حوالي 
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 م 2016 مارس 13-هـ 1437 الثانيجمادى  4 األحد

 

 جامعة نورة تنظم يوما  للمهنة وختصص برناجما أكادمييا  إلتقان اإلجنليزية

نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن يوم املهنة الطبي تحت شعار )يوم املهنة االول طريقك الى التخصصات 

امللك عبدهللا الجامعي بحضور وكيلة جامعة األميرة نورة للشؤون الطبية( والذي اقيم في مركز مؤتمرات مستشفى 

الصحية سعادة الدكتورة سمر السقاف، ومساعد االمين العام للدراسات العليا بالهيئة السعودية للتخصصات 

   الصحية الدكتور محمد السلطان.

لبخاري بشكر الحضور وقدمت نبذة وافتتحت الفعالية سعادة وكيلة كلية الطب لشؤون الطالبات الدكتورة فاتن ا

م بعض النصائح  عن الفعالية، ثم استمع الحضور لكلمة ضافية من سعادة الدكتور محمد السلطان الذي قد 

والتوصيات في التقديم على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ثم تفضلت الدكتورة سمر السقاف بالشرح 

صصات الطبية في الواليات املتحدة االمريكية ومفاتيح النجاح هناك. الوافي حول كيفية التقديم على برامج التخ

متحدثا من رؤساء البرامج الطبية في الهيئة السعودية  15الجدير بالذكر أن الفعالية استضافت أكثر من 

موا فيها أهم النصائح ألكثر من   80للتخصصات الطبية وأطباء ممارسين وأطباء مقيمين في جلسات نقاشية قد 

البة من املستويين الرابع والخامس من كلية الطب البشري في الجامعة قبيل تخرجهم من كلية الطب البشري ط

وحول كيفية التخطيط للمستقبل بعد التخرج، الجدير بالذكر بأن هذه الفعالية كانت بتنظيم مجموعة من 

لدكتورة فاتن البخاري وعضو هيئة طالبات الكلية وبإشراف وكيلة كلية الطب البشري لشؤون الطالبات سعادة ا

التدريس الدكتورة غدير القصير اللتان عبرتا عن سعادتهما بنجاح هذه الفعالية والتي تقام ألول مرة وبتنظيم نخبة 

من طالبات الكلية . كما أثنت سعادة الدكتورة سمر السقاف على اداء الطالبات ومهارتهن التنظيمية مؤكدة أن 

الفعاليات تثري الحصيلة املعرفية للطالبات والتعريف بالتخصصات الطبية املختلفة وطرق مثل هذه امللتقيات و 

التقديم للدراسات العليا والزمالة املهنية مستقبال ومنه تحقق الجامعة أهدافها ودورها في االهتمام بالخريجات 

   وتأهيلهن لسوق العمل .

حمن برنامجا أكاديميا يهدف الى تحسين إتقان اللغة من جهة أخرى، خصصت جامعة األميرة نورة بنت عبدالر 

http://mmlaaka.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d8%a8%d8%b1%d9%86/?mobile=1
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اإلنجليزية للقادة األكاديميين ويشتمل على االستماع والتحدث والقراءة وتطوير املفردات، كما يهدف لتحسين 

إجادة اللغة أكاديميا باستخدام سياقات واضحة و موثقة وعملية، وكذلك ممارسة وتحقيق لغة ذات صلة 

ديمية، وتطوير مهارات ومعرفة ادارة الذات من خالل التعلم الفردي واملستقل، وتطوير مهارات باحتياجاتهم األكا

مستويات في كفاءة اللغة  6التفكير النقدي و العمل الجماعي من خالل العمل الجماعي أو الثنائي، وذلك عبر 

ة لكي يحصلوا على تجربة تعليمية مثلى اإلنجليزية حيث يأتي املستوى األول للبرنامج على هيئة بيئة تعليمية تفاعلي

لتحقيق التوازن بين الدقة والطالقة ويستخدم نهج واضح ومتكامل مما يعني ان هناك مجموعة من النشاطات 

اسبوع  15املستخدمة، باإلضافة إلى أنه يعطى املشاركين فرص وافرة ملمارسة وتطبيق اللغة، ويستمر البرنامج 

 15م على اساس االحتياج، يطلب من املشاركين الحضور كامل الفترة أي ما يعادل ساعة الذي يقد 180وساعاته 

ايام بحيث يكون عدد السعة االستيعابية  3ساعة من التعليم وجها لوجه كل اسبوع على فترة  12اسبوع. يقدم مدة 

ام االسبوعية. جدير مشاركة، كما يتوقع من املشاركين القيام بالواجبات املنزلية وامله 25-20لكل مستوى هو 

بالذكر أن البرنامج أعلن أن متطلب الدخول هو درجة املستوى الثاني أو اقل في اختبار تحديد مستوى اللغة 

في اختبار االيلتس األكاديمي(  2ما يعادل الحصول على الدرجة  )أي نعبد الرحماإلنجليزية لجامعة األمير نورة بنت 

 إلى أن برنامج تطوير اللغة
ً
اإلنجليزية للقادة ينضم مع البرنامج العام اإلطار املرجعي االوروبي للغات املستوى  منوها

 ساعة من تطوير اللغة االنجليزية ليسمح باالنتقال للمستوى التالي من البرنامج. 180املنخفض، وعادة ما يستغرق 
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 م 2016 مارس 25-هـ 1437 الثانيمادى ج 16 الجمعة

 دراسة سعودية: البنت تتأثر مبستوى تعليم أبيها أكثر من أمها

أجرت الدكتورة/ هند الشهراني )قسم تخطيط املجتمع في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن( دراسة حول أثر 

لطالبات، وطبقت الدكتورة الشهراني هذه الدراسة امليدانية على مجموعة األسرة في صناعة الشخصية القيادية ل

شرت في العدد 
ُ
من مجلة الخدمة اإلجتماعية )الجمعية املصرية  2015يونيو  54من طالبات السنة التحضيرية، ون

طالبات، لألخصائين اإلجتماعيين(، وخلصت الدراسة لتأثير مستوى تعليم األب في تنمية الشخصية القيادية لل

 وأثبتت الدراسة عدم تأثير مستوى تعليم األم في تكوين الشخصية القيادية لألبناء.
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 م 2016 مارس 12-هـ 1437 الثانيمادى ج 6 الثالثاء

 ( يف تقنية التخزين اآليل ASRSجامعة األمرية نورة تعتمد نظام )

( والذي ُيعد األول على مستوى الشرق األوسط والثالث  ASRSدت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن نظام )أعتم

 في تقنية التخزين اآللي 
ً
 يحد والذي املركزية الجامعة مكتبة تضمها كتاب ماليين خمسة تخزين مشكلة ليحل عامليا

 بعمق 12 عددها مزدوجة تخزين(  مسارات) رفوف مجموعة في وذلك أضعاف، بعشر املطلوبة التخزين مساحة من

صندوق تخزين  90000متر، تضم صناديق التخزين، وتشمل الرفوف )املسارات( حوالي  17,5تر * بطول م 30

 حتى الطابق الرابع للمكتبة  50بمتوسط سعة 
ً
 لكل صندوق، تتفرع ملسارين صغيرين من الطابق األول صعودا

ً
كتابا

  املركزية.

من مجموعة متنوعة من أنظمة التحكم بالحاسب اآللي لتخزين و  ASRSام التخزين واالسترجاع اآلليويتكون نظ

 من مواقع تخزين محددة، حيث يستخدم نظام 
ً
  ASRSاسترجاع الكتب تلقائيا

ً
 في حال وجود حجم كبير جدا

ً
عادة

لفة أثناء عملية النقل والتخزين، من األحمال بحاجة للنقل من وإلى مواقع التخزين واملحتمل تعرضها ألضرار مك

استرجاع األحمال يتم بواسطة تحديد نوع وكمية العناصر املراد استرجاعها، حيث يقوم الحاسب اآللي بتحديد 

موقع العنصر في منطقة التخزين ثم يقوم بإدراجها بالنظام ضمن جداول زمنية لعملية االسترجاع. يقوم الحاسب 

 ثم نقل العنصر الى حيث يتم اآللي بتوجيه آلة التخزين و 
ً
االسترجاع إلى موقع التخزين الذي تم تحديده مسبقا

 استالمه.
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 م 2016 مارس 19-هـ 1437 الثانيمادى ج 10 السبت

 جامعة األمرية نورة تتبىن برناجما صحيا ملعاجلة السمنة

ميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامًجا صحًيا يستهدف الطالبات وذلك في قسم الكيمياء برعاية نادي تبنت جامعة األ 

الكيمياء بكلية العلوم بالتعاون مع وحدة التغذية التابعة لوكالة الخدمات الطالبية بعمادة شؤون الطالبات، وجاء 

حيث تم خالل البرنامج ” كطريقك لصحتك يبدأ بغذائ“برنامج )اخسر وزنك واكسب صحتك( تحت شعار 

الحصول على قياس ووزن وطول الطالبات ومن ثمحساب كتلة الوزن عن طريق مقاييس خاصة، وتوعيتهن بالوزن 

املثالي وطريقة االعتماد على نمط غذائي بديل لألنظمة الغذائية املتعارف عليها وهو مايسمى بـ)البدائل الغذائية 

قة الغذائية للمنتجات الغذائية وتوزيع بعض املنشورات التوعوية الخاصة الذكية(، وتم تعريف الحضور بالبطا

بالوزن وبعض اإلرشادات الغذائية، وأثار الركن اهتمام شريحة واسعة من منسوبات كلية العلوم مع تقديم 

تابعة بعض املشورة الصحية الالزمة لبعض الحاالت املتعلقة بالبدانة، كما أبدى فريق التغذية االستعداد التام مل

الحاالت لفترة زمنية الحقة من البرنامج، حيث أكدت رئيسة قسم الكيمياء د. سميرة السعيدي أن هذا البرنامج يأتي 

من ضمن خطة برامج منهجية وال منهجية تستهدف الصحة العامة والنفسية والعقلية للطالبات وتقدم لهن 

تواهن الدراس ي، كما يقدم لهن النصائح والتوجيهات الوسائل الناجحة للتمتع بجسم صحي مما ينعكس على مس

واالرشادات الخاصة بالتغذية السليمة والتخلص من العادات السيئة في الغذاء واألغذية غير الصحية، وقدمت 

د.السعيدي شكرها وامتنانها لسعادة عميدة كلية العلوم د.أريج الغرير ملا تبذله من جهد في سبيل إنجاح مثل هذه 

 ، والشكر موصول ملعالي مديرة الجامعة د.هدى العميل لرعايتها الدائمة لبرامج القسم وفعالياته. البرامج
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 م 2016 مارس 29-هـ 1437 الثانيجمادى  20 الثالثاء

 ورشة عمل لألفالم الوثائقية يف جامعة األمرية نورة

امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بنادي الفيزياء في كلية العلوم بالجامعة ورشة عمل )األفالم نفذت ج

 هـ.1436/1437الوثائقية(، ضمن أنشطة نادي الفيزياء املفعلة في الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 

خرى، وتعرفن على أساسيات الفيلم وشاركت في الورشة مجموعة من طالبات قسم الفيزياء وطالبات األقسام األ 

  الوثائقي ومعرفة كيفية البدء بتصوير مثل هذا النوع من األفالم.

وأكدت رئيسة قسم الفيزياء الدكتورة فاطمة فراج الحربي فتح املجال لجميع طالبات القسم لالنضمام إلى النادي 

 االنتباه إلى إتاحة العلمي الذي يهدف إلى تنمية مهاراتهن العلمية والعملية وتنمية ر 
ً
وح البحث واالبتكار لديهن، الفتة

 إلى توفر فرص 
ً
قسم الفيزياء للطالبات بعد التخرج االلتحاق باألعمال في املجالين الصناعي أو التعليمي، مشيرة

ع عديدة للطالبات املتميزات في مواصلة دراستهن العليا عن طريق االبتعاث الداخلي أو الخارجي، إلى جانب تشجي

القسم الطالبات على تنمية مهارتهن العلمية والبحثية وتطوير قدراتهن على االبتكار من خالل البحوث التي يجرونها 

  بالقسم.

 ملعايير الجودة لتلبية 
ً
وتتبنى رؤية القسم التميز في إعداد الكفاءات الوطنية املتخصصة في مجال علم الفيزياء وفقا

ي حين يتحمل القسم في رسالته مسؤولية تأهيل الكوادر النسائية املتخصصة احتياجات سوق العمل باململكة، ف

 في مجال علم الفيزياء من خالل تقديم برامج تعليمية متميزة تتفق مع معايير الجودة وتحقق متطلبات 
ً
 ومهنيا

ً
علميا

  سوق العمل،.

ة في مجال علم الفيزياء بفروعه ويتطلع القسم إلى تحقيق هدف تزويد الطالبات باملعارف واملهارات األساسي

املختلفة، بما يمكنهن من إكمال دراستهن واالطالع على كل جديد في هذا املجال، مع اإلسهام في إثراء املعرفة وتأهيل 

الكفاءات العلمية واملهنية املتخصصة ملسايرة التقدم السريع للعلوم والتقنية وللمساهمة في معالجة قضايا 

وفير بيئة بحثية متميزة إلجراء البحوث العلمية والتطبيقية التي تخدم املجتمع والبيئة، إضافة املجتمع إلى جانب ت

 إلى التواصل مع املجتمع وتلبية احتياجاته بما يحقق خطط الدولة التنموية.

 

https://gaya-sa.org/71672.html?mobile=1
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 م 2016 أبريل 2-هـ 1437 الثانيجمادى  24 السبت

 جامعة األمرية نورة تنظم امللتقى السنوي األول ألعضاء اهليئة اإلدارية

، الذي نظمته جامعة ”نحو إدارة متميزة“اختتمت أمس فعاليات امللتقى السنوي األول ألعضاء الهيئة اإلدارية 

  جمة بالجامعة في الرياض .األميرة نورة بنت عبدالرحمن بمشاركة وزارة الخدمة املدنية ، وذلك في كلية اللغات والتر 

وأوضحت عميدة كلية اللغات والترجمة الدكتورة حصة الغدير، أن جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تزخر 

بالكوادر اإلدارية املتميزة التي ساهمت في رفع العملية األكاديمية في كليات الجامعة ، ولم تألو في دعم أعضاء الهيئة 

  لفعال لهذه الفئة من منسوباتها لالرتقاء بمستوى األداء وتجويد مخرجاته.اإلدارية نظًرا للدور ا

وبينت أن امللتقى السنوي ألعضاء الهيئة اإلدارية هو باكورة لسلسلة من امللتقيات السنوية التي تعتزم الكلية إقامتها 

من الكوادر اإلدارية بشكل عام بمحاور مختلفة في ظل االحتياجات الفعلية ملنسوباتها تحديًدا ومنسوبات الجامعة 

وذلك بهدف تسليط الضوء على أهم الجوانب اإلدارية التي تسعى من خاللها الكلية لتأصيل ثقافة تنظيمية 

  طموحة.

من جانبها أشادت عميدة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين الدكتورة سارة العديلي بجهود الهيئة اإلدارية في 

وزميالتهن في الكليات األخرى، مؤكدة أن امللتقى يعد أول ملتقى على مستوى الكليات ، منوهة كلية اللغات والترجمة 

  برعاية معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل.

بدورها أشارت مديرة عام مكتب الخدمة النسوي بوزارة الخدمة املدنية نوال القحطاني إلى حرص جامعة األميرة 

لنظر إلى أن مشاركة الخدمة املدنية تأتي إليمانها ا الفتةى النهوض بموظفاتها وتثقيفهن، نورة بنت عبدالرحمن عل

بأهمية الشراكة املجتمعية فقد حرصت في ضوء اختصاصاتها ورؤيتها املتمثلة في السعي لتقديم خدمة مدنية 

 نظومة اإلدارية.متميزة على املساهمة الفاعلة مع مختلف املؤسسات الحكومية لتحقيق التكامل في امل

وأبانت القحطاني أن جامعة األميرة نورة تمثل أحد أبرز املؤسسات التعليمية التي تسعى لدفع عجلة التنمية في 

 بأهمية الشراكة املجتمعية في 
ً
مختلف املجاالت، ومنها مساهماتها املستمرة بعقد وتنظيم اللقاءات واملؤتمرات إدراكا

  ية الشاملة.تحقيق التطور والتنمية اإلدار 

  ” .حقوق وواجبات املوظفة“بعدها تم تكريم املشاركين في امللتقى، ثم انطلقت ورش عمل اليوم األول حول 

 عقب ذلك استمع الحضور لتجربة خريجة في ميدان العمل من قسم الترجمة/ اللغة الفرنسية بالكلية.

قسم اإلدارة والتخطيط التربوي في جامعة األميرة نورة  وفي ورشة العمل الثانية قدمت األستاذ املشارك بكلية التربية

https://gaya-sa.org/72701.html?mobile=1
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أوضحت فيه أسس وضوابط وأركان وواجبات وإدارة جائزة التميز في ” جائزة التميز“الدكتورة نورة البليهد محور 

جامعة األميرة نورة ، مبينة أهمية التميز كحاجة فطرية وشرعية في اإلنسان، وأثر ذلك في املنافسة واإلنتاجية 

  والرقي واإلبداع وانعكاس ذلك على الشخصية.

وفي اليوم الثاني للملتقى استمع الحضور لتجربة نجاح خريجة في ميدان العمل من قسم الترجمة في اللغة 

” أخالقيات العمل“بينت فيه الفرق بين مفهوم ” أخالقيات العمل“االنجليزية بالكلية، ثم بدأ املحور الثالث بعنوان 

  ” .ملهنةأخالقيات ا”و

ثم قدمت األستاذ املساعد بكلية التربية قسم علم نفس اكلينيكي ” موظفة أبهرتني“بعد ذلك استمع الحضور لفقرة 

أوضحت فيها أن عادات النجاح العشر تتمثل في ” العادات العشر للنجاح في العمل“الدكتورة عائشة حجازي محور 

 ، التخطيط، التركيز، إدارة الوقت.السعي للتميز، تحديد األهداف، ترتيب األولويات
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 م 2016 أبريل 5-هـ 1437 الثانيجمادى  27 الثالثاء

 متطوعة جبامعة األمرية نورة األحد القادم 135حرم أمري الرياض خترج 

املستمر بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة آمال الهبدان أكدت عميدة عمادة خدمة املجتمع والتعليم 

على أهمية العمل التطوعي الذي يخدم جميع أفراد املجتمع ذو الصبغة املستدامة لترسيخ قيم االنتماء والوالء 

معة انطالقا واإلبداع وتحقيق التنمية الوطنية ومبدأ التكامل والتكاتف كمطلب ديني وواجب وطني، مبينة أن الجا

من مسؤوليتها تجاه املجتمع بادرت بإنشاء حاضنة ) نورة العطاء التطوعية ( العام املاض ي اعتمادا على رؤيتها لتكون 

منارة لعمل املرأة السعودية وبيت خبرة لنشر ثقافة العمل التطوعي الوطني ونقلة من االجتهادات التقليدية الفردية 

ثبات ونماء ( الذي  –هنية عالية تتجلى من خالل ملتقى ) نورة العطاء التطوعي األول إلى العمل املقنن باحترافية وم

سترعاه حرم أمير منطقة الرياض سمو األميرة نورة بنت محمد بن سعود يوم األحد القادم، ويستمر ملدة خمسة 

  أيام، وذلك في مركز املؤتمرات باملدينة الجامعية.

ذي نظمته إدارة اإلعالم بالجامعة اليوم في مقرها، حيث أوضحت الدكتورة جاء ذلك خالل املؤتمر الصحفي ال

الهبدان في حديثها أن امللتقى يهدف إلى تشجيع صناعة اإلبداع في العمل التطوعي املستدام وتسليط الضوء على 

رات تطوعية تجارب في هذا املجال وعرض التحديات التي تواجه العمل التطوعي وكيفية مواجهتها واستنباط مباد

وطنية مبتكرة واستشراف اآلفاق املستقبلية للعمل التطوعي ودوره كعامل تنمية مستدامة للوطن، مشيرة إلى أنه 

طالبة ممن حصلن على رخصة مزاولة العمل التطوعي لحاضنة  135سيتم خالل امللتقى تخريج أول دفعة وعددهن 

ساعة، وفي نهاية العام  100تدريبية متنوعة ومكثفة بلغت  من خالل التحاقهن بدورات” نورة العطاء التطوعية ” 

  طالبة بإذن هللا. 400الدراس ي الحالي سيتم تخريج 

مبادرات تطوعية على مستوى الجامعة بالتصويت املباشر من قبل  5وأفادت أنه سيتم خالل امللتقى تكريم أفضل 

علما أنه تم ” حاضنة نورة التطوعية “جائزة مبادرة ستعرض أمامهن ضمن  18الحضور ولجنة التحكيم من بين 

مبادرة، وستحصل الفائزات على دعم لوجستي من العمادة ملشروعها ودرع  60مبادرة مميزة من بين  18اختيار 

ورش عمل، منها ورقة عمل  4جلسة علمية و 12تكريمي وهدية عينية، مبينة أن امللتقى سيشهد خالل أيامه 

في ريادة العمل التطوعي الوطني، ” القرية البيضاء ” يرة هيفاء الفيصل حول تجربتها لـ لصاحبة السمو امللكي األم

فتيات متطوعات من ذوي  3مؤكدة أن الجامعة أولت عنايتها واهتمامها بالفئات الخاصة حيث ستشارك في امللتقى 

بدورات مكثفة ” صوت“متالزمة داون وهن موظفات معتمدات في الجامعة وتم تدريبهن بالتعاون مع جمعية 

https://gaya-sa.org/73396.html?mobile=1
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للمشاركة في فعاليات متنوعة بالجامعة، الفتة إلى أن شعار امللتقى في دورته األولى عبارة عن شجرة لونها أخضر 

تعني العطاء وأحد أغصانها كلمة نورة باللون البنفسجي يرمز إلى الديمومة للعمل التطوعي لبناء مجتمع واعي 

  ومتكامل .

ت املجتمع بزيارة معرض التوظيف املصاحب للملتقى الذي يتيح فرص عمل ثمينة، ووجهت الهبدان جميع سيدا

مبينة أنه ستعقد أربع ورش عمل مجانية احترافية في مجاالت متنوعة عن التطوع والتأهيل لسوق العمل بالتعاون 

ى املوقع مع عمادة التطوير وتنمية املهارات في الجامعة ويمكن متابعة الطلب عن طريق باركود خاص عل

www.norhalataa.com  جهة تطوعية نسائية تعرض أفكارها وخدماتها وتجيب  28، كما ستشارك ضمن املعرض

  على استفسارات الزائرات .

وفي ختام حديثها وجهت الهبدان شكرها لراعية امللتقى األميرة نورة بنت محمد إلسهاماتها في إطالق الكثير من 

األعمال واملشاريع التنموية النسائية، كما شكرت معالي مديرة الجامعة الدكتورة املبادرات التطوعية وحاضنات 

هدى العميل على دعمها ومتابعتها الدائمة للحاضنة وللفريق املنظم، متمنية للجميع التوفيق والسداد واالستمرار 

 في العطاء التطوعي املستدام .
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 م 2016 مارس 14-هـ 1437 الثانيجمادى  5 اإلثنين

ا
 
 جامعة األمرية نورة تقيس مستوى طالبات التمريض ميداني

universities-http://www.almaghribtoday.net/education/arab/طالبات-مستوى-تقيس-نورة-األميرة-جامعة-

 ميدانيًا-التمريض

 

 م 2016 مارس 18-هـ 1437 الثانيجمادى  9 الجمعة

 حاضنات األعمال تكفي رواد األعمال أعباء مرحلة االنطالق
w.almaghribtoday.net/business/specialreports/%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%http://ww

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-D8%A7%D8%AA

-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84

-D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%D9%85%-%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almaghribtoday.net/education/arab-universities/جامعة-الأميرة-نورة-تقيس-مستوى-طالبات-التمريض-ميدانيًا
http://www.almaghribtoday.net/education/arab-universities/جامعة-الأميرة-نورة-تقيس-مستوى-طالبات-التمريض-ميدانيًا
http://www.almaghribtoday.net/business/specialreports/%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
http://www.almaghribtoday.net/business/specialreports/%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
http://www.almaghribtoday.net/business/specialreports/%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
http://www.almaghribtoday.net/business/specialreports/%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
http://www.almaghribtoday.net/business/specialreports/%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
http://www.almaghribtoday.net/business/specialreports/%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
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 م 2016 أبريل 6-هـ 1437 الثانيجمادى  28 األربعاء

 مجعية بنيان اخلريية ختتتم مشروع بازار خريي لدعم األسر املنتجة
خ
ُ
هـ جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية األسرية مشروعها الخيري 1437/6/27تتمت مساء أمس الثالثاء أ

التنموي بالتعاون مع كلية املجتمع بجامعة األميره نوره في إقامه بازار خيري لدعم األسر املنتجه ذكرت ذلك 

تي أكدت أن إقامة مثل تلك املشاريع يأتي لدعم مسؤولة قسم األسر املنتجه بالجمعية األستاذه بشاير الزهراني ال

 األسر املنتجه وتشجيعها ودعمها من قبل الجمعية وبالتعاون مع الجهات األخرى باملجتمع.

 في كلية املجتمع بجامعة األميره نوره استفادت منه 
ً
وذكرت األستاذه بشاير أن مشروع البازار الذي أقيم مؤخرا

سويق منتجاتهم والتي ستعود عليهم بالنفع وأكدت أن الجمعيه مستمره في تقديم أسره محتاجه تم ت 40مايقارب 

 للمساهمة في تنمية االسر ضمن رسالتها الساميه بالعمل الخيري واملجتمعي.
ً
 مثل تلك املشاريع الخيريه وتسعى دوما

سائية للتنمية االسرية عن ومن جهتها عبرت األستاذه ندى بنت عبدهللا البواردي رئيسه جمعية بنيان الخيرية الن

شكرها وتقديرها لسعادة الدكتورة نورة القضيب )عميدة كلية املجتمع بجامعة االميرة نورة( ولسعادة األستاذة/ 

 نور العنزي ولجميع القائمين على هذا الصرح التعليمي ملبادرتهم بإقامة بازارات خيرية مستمره لألسر املنتجة.

عة فهم دائما يبادرون لعمل الخير، والشكر موصول للقائمين على دعم األسر وهذا ليس بمستغرب على الجام

 والطالبات القائمات على هذا العمل.

 
 

 

 

http://www.fajr.sa/tag/جامعة-الأميره-نورة
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 جامعة األمرية نورة تنظم غدا يوما  ترفيهيا  لذوي االحتياجات اخلاصة
http://www.rasdnews.net/87964?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rasdnews.net/87964?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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 .القيادة الناجحة .

يتحدث العديد عن القيادة وأهميتها، الكثير من الدورات تعقد لبناء القدرات القيادية لدى املدراء أو األشخاص في 

موضع املسؤولية، وكتب تتحدث عن القادة ودورهم في قيادة مؤسساتهم للنجاح، هناك من يتحدث عن قيادة 

ألمثلة، ولكن يسيطر على تقييمنا للقيادات الناجحة ستيف جوبز آلبل، أو مارغريت ثاتشر لبريطانيا وغيرها من ا

مبدأ النجاح باملفهوم الرأسمالي ونغفل بشكل كبير جانب مهم أال وهو الجانب األخالقي، إذا كان هناك درس واحد 

ة على يمكن تعلمه من األزمة املالية العاملية الحالية، فهو أن قادة األعمال فشلوا فشال ذريعا في تنفيذ النظم القائم

القيمة وبدال من ذلك، أطلقوا العنان للجشع والسعي وراء املكافآت النقدية على حساب االقتصاد واملصلحة 

العامة ونمو القدرات البشرية بشكل عام، فما هي القيادة الناجحة؟ هل هي قيادة البنك الذي نجح في مضاعفة 

تمعي، أو ذاك البنك الذي عزز دور املسؤولية االجتماعية في أرباحه باملضاربة في السلع وأهمل في بناء االستثمار املج

دعم املؤسسات الصغيرة واألسر املنتجة لتنمو وينمو معها املجتمع! وهل القيادة الناجحة من تستغل فقر العمالة 

ة تكون في صنع هواتف نقاله ومنتجات غاليه الثمن بدون اهتمام ملكافأة العاملين املحتاجين! وهل القيادة الناجح

في شركة أدوية استغلت حاجة البشرية لدواء معين وعملت على مضاعفة أرباحها بدال من جعله متوفر بأسعار 

معقولة لجميع أفراد املجتمع! من من هؤالء القادة سيتم الحديث عنه في املحاضرات وتنشر فيه الكتب ويدرس في 

  مدارس األعمال؟

للغاية و هذا يعني أن القادة عليهم مطالب وضغوطات غير عادية تم فرضها تنافس ي  21املشهد التجاري في القرن ال

عليهم، ولكن ذلك ال يعني أنهم يجب أن يبحثوا عن طرق سريعة للنجاح و التضحية باألخالقيات و املبادئ في سبيل 

ة هذا التيار تحقيق األرباح الطائلة، واليمكن قبول القائد الذي أستسلم لهذه الضغوطات ولم ينجح في مقاوم

  والوصول إلى معادلة ناجحة ملؤسسته ومجتمعه؟

 اذا ما هو املطلوب في العصر الحالي، هل يأخذ القائد دوره ويتحلى بمسؤولياته ويمارس القيادة على أسس قائمة 

http://www.maaal.com/archives/99852
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ؤولية على القيمة التي تعطي أهمية لألخالقيات واملبادئ اإلنسانية، ومثلما تطرقت العديد من املقاالت عن املس

االجتماعية، فيمكننا املض ي في هذا القرن فقط إذا تعاونا مع وجود املنافسة وتشاركنا مع وجود املكاسب، وبالتالي، 

فإن الحل لألزمة التي تواجه البشرية يصبح واضحا، حيث أن جميعنا يواجه مصيرا واحدا، ومن هنا يمكن للقادة 

  وتعليم اآلخرين املض ي قدما إلى بر األمان. عرض مهاراتهم القيادية من خالل القدوة الحسنة

لديهم وظيفة حيوية أخرى وهو أن يكونوا قدوة ومثاال يحتذى به للجيل  21وعالوة على ذلك، فإن قادة القرن ال

القادم، حيث ان العديد من األشخاص خالل العقدين املاضيين تأثروا بشكل أو بآخر بقادة من خلفيات عديدة 

وبعضها في اعتقادي أمثلة سيئة، وفي بيئتنا العديد من األمثلة الناجحة لقادة عملوا على نجاح  بعضها أمثلة جيدة

 وطنهم 

على مصالحهم الخاصة، فعبدهللا الطريقي أول وزير نفط سعودي جاهد في سبيل حصول اململكة والدول املصدرة 

صلحته التجارية، وغازي القصيبي أبن للنقط على استقالليتهم من تسلط شركات النفط ولم يستغلها في سبيل م

العائلة التجارية املعروفة قض ى حياته في الخدمة العامة ومحاولة االرتقاء ببالده رغم سيل الهجمات التي تعرض لها 

طوال حياته، ونجد االن العديد من رجال األعمال فيمن يدخل في مساهمات اجتماعية فعاله لدعم املحتاجين 

ل. ونجد أيضا شركات تضحي بأرباح أكبر في سبيل دعم مجهودات الدولة في السعودة واعطاء واألسر ورجال األعما

الفرصة للشباب السعوديين في االرتقاء والوصول ألعلى الساللم الوظيفية. وهنا يقع على عاتق اإلعالم تشجيع 

ؤولية االجتماعية كأهم دور وإظهار هذه النماذج الناجحة من القادة في القطاع العام والخاص وإبراز دور املس

للقادة لبناء القدوات الحسنة وتعليمه في مناهجنا التعليمية وفي تدريب املوظفين وبالتالي التحلي بنهج شمولي يوازن 

 بين تحقيق األرباح وبناء املجتمع واالستثمار فيه.
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يف جامعة األمرية  فيفا إنرتناشونال": جناح مرحلة االختبار لربنامج فيفا"
 نورة السعودية

ات، املتمركزة في    طرابلس#أعلنت "تيليباتي"، واحدة من أهم  شركات تطوير البرمجي 
ً
اللبنانية، والتي تملك فروعا

ص لجامعة األميرة نورة بنت عدة في الشرق األوسط وأوروبا، عن نجاح املرحلة االختبارية لبرنام ج "فيفا" املخص 

 .شباط الفائت 22في  السعودية،#اململكة العربية  الرياض،#عبدالرحمن في 

امة لتقنية املعلومات واالتصاالت في الجامعة، الدكتور عبد العزيز السدحان، ووفق املشرف العام على اإلدارة الع

، وفق 
ً
أطلقت "فيفا" )الشركة الشقيقة لتيليباتي( وجامعة األميرة نورة، مفهوم البرنامج األول من نوعه عامليا

ف املفهوم من مجموعة دراسات أجرتها شركات قانونية رائدة في قطاَعي امللكية الفكرية وتطوير البرمجيات. ويت
 
أل

ة تراسل خاصة بوسائل التواصل االجتماعي، تستهدف الطالب  مغلقة وآمنة من املستخدمين، إلى جانب منص 

رة   إلى العالم بفضل واجهات تواصل مشف 
ً
وأعضاء هيئة التدريس في الوقت عينه. وقد أصبح هذا البرنامج متاحا

 .وآمنة

ن أدوات عدة مثل املساعدة، وتهدف جامعة األميرة نورة وفيفا إل ى تقديم برامج تواصل عالية األمان ومرنة تتضم 

 .مركز االتصال، خدمات شخصية وإدارة املجتمع، إلى الطالب في اململكة

وشرح رئيس مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي لتيليباتي، ومؤسس وصاحب فكرة فيفا حاتم خالد عثمان، أهمية 

 إن هذا
ً
البرنامج املتاح على الهاتف يسمح بخلق مجموعات من املستخدمين ضمن حرم جامعة  برنامج فيفا قائال

لة بمجتمعات منفصلة ولكن تابعة إلى الجامعة ضمن 
 
ة، املتمث

 
األميرة نورة. ويرأس مسؤوٌل هذه املجموعات املستقل

 .عالم فيفا

https://www.annahar.com/article/330947-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.annahar.com/article/330947-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.annahar.com/keyword/طرابلس
https://www.annahar.com/keyword/الرياض،
https://www.annahar.com/keyword/السعودية،
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املهندس عبد الحميد أسعد، أن هذه من جهته، أوضح نائب املدير العام لقسم تكنولوجيا املعلومات والتواصل 

ف  املجموعات قد تعتمد على الكليات، أنواع النشاطات، أعضاء مجموعات خاصة، مناهج وعوامل أخرى، تصن 

 من خالل الدمج املعتمد على هيكلية نظام الجامعة. والهدف هو تبادل الحضور، املعلومات، التحديثات، 
ً
تلقائيا

ستندات الصحافية، الدعم، مراكز التواصل، الحضور، مستندات مختلفة، الخرائط، املنشآت، الدروس، امل

 .وترجمة فورية، إلى جانب أدوات أخرى، في جو  من التواصل االجتماعي

ن محفظات إلكترونية  وأضاف عثمان: "إن مجتمع فيفا هو الخطوة األولى لتطبيق غني وكامل املواصفات، يتضم 

ستصبح وسيلة الدفع لفيفا(. هذا  لبطاقة الطالبية في جامعة األميرة نورة )التيترتبط بحساب فيفا في املستقبل وبا

ل على الطالب استخدام هذه املحفظات اإللكترونية داخل الجامعة وخارجها. وإلى جانب هذه  األمر سيسه 

ة من فيفا  ق خدمة صحي  ار عبر املوبايل، وستطبَّ  شبكة تجارية للتج 
ً
ل تدريجيا

َّ
شك

ُ
، األمر الذي املحفظة، ست

ً
أيضا

 له والهاف إلى 
ً
خذ من الفنون أساسا  بين برامج املجتمع الشامل الذي يت 

ً
بع من الجامعة رائدا سيجعل البرنامج املت 

ع ضمن قطاعات اخرى من اقتصاد اململكة  ."التوس 
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 «عواملنا»تستقطب املوهوبني ب« مسك اخلريية»
نظمت مؤسسة محمد بن #سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" أمس، فعالية )عواملنا(، التي تضمنت أنشطة     

محاور رئيسة، وفقرات تربوية منوعة، وذلك في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، وقد شكلت أربعة 

لغة التواصل بين ما تضمنته "عواملنا" من أنشطة وفقرات، والحضور الذي تجاوز عدده ألفي شخص معظمهم من 

األطفال، في تجمع تربوي، وتمثلت املحاور في قوة التعلم وقوة العطاء وقوة اإلرادة وقوة الخيال، التي تضمنت 

  .إلبداع وتنمية املهارات وإبراز املواهبجميعها رسائل وتوجيهات لألطفال، لتشجيعهم على ا

موهوبا وموهبة،  42وبدأت فعالية عواملنا ب "اقرأ باسم ربك الذي خلق"، حيث تال طفل هذه اآليات، لينثر أكثر من 

إبداعاتهم في املسرح، بين عروض مسرحية كوميدية وأخرى خاصة بألعاب خفة، وبين فقرات ملهمة تدعوا األطفال 

والتسلح باملعرفة واالطالع، كان أبطالها أطفاال تميزوا في إلقائهم وحديثهم للحضور، إلى جانب استعراض إلى القراءة 

  .لتجارب وقصص أصر أصحابها من األطفال على االستمرار فيها حتى رأوا نور النجاح

ليم ألنه سالح ووجهت هذه األنشطة والفقرات رسائل عدة لألطفال تدور حول أربعة محاور رئيسة هي قوة التع

العصر ويحتاج إلى بذل جهود ذاتية من شأنها رفع مستوى الوعي واإلدراك، أما القوة الثانية فهي قوة العطاء التي 

تتطلب ترك أثر طيب عبر مساعدة اآلخرين في البيت واملدرسة والحي، في حين تتمثل القوة الثالثة في قوة اإلرادة التي 

أس، بحيث تكون هذه جميعها صفات البطل، بينما تكمن القوة الرابعة في التخيل، تعني الصبر والتكرار وعدم الي

  .الذي يرسم املستقبل، فعندما يتخيل الطفل فهو يبتكر ويبدع لحل ما يحيط به من مشاكل

وتأتي الفعالية لتسليط الضوء على إبداع األطفال وإبراز مواهب املتميزين منهم من جانب، وإيجاد منصة إللهام 

  .وتشجيع األطفال على اإلبداع وتنمية مهاراتهم من جانب آخر

مرشدا غالبيتهم من األطفال، شاركت الطفلة  131شابا وشابة ونحو  31وخالل الفعالية التي شارك في تنظيمها 

 في 
ً
#السعودية املبدعة منى املواش، التي تحدثت عن موهبتها في شرح مادة الرياضيات، ما جعلها تنش ئ حسابا

http://www.elhadas.com/arabic/174830.html
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سناب شات"، ليصل عدد املتابعين لها إلى ألف متابع ومتابعة، حيث عمدت إلى شرح مادة الرياضيات للصف "

  .األول متوسط وما دون ذلك ملساعدة صديقاتها، ومن هم بحاجة للشرح

 إلى استثمار
ً
 أما الطفل عبدالعزيز الرشيد، فقد فاجأ الحضور باصطحابه لدافور "موقد نار صغير" معه، داعيا

 بشخصيات مثل 
ً
تسمية بعض األطفال لبعضهم ب"الدوافير" وذلك لكي يتمكنوا من اإلبداع والنجاح، مستشهدا

 األطفال إلى أن 
ً
بيل جيتس وأحمد زويل، وحياة سندي، على اعتبار أنهم كانوا "دوافير" في بداية حياتهم، داعيا

  .ميقتدوا بهم، ويحولوا شغفعهم في العلم إلى نجاح ومصدر دخل له

كما شهدت الفعالية، مشاركة الطفلة سوسن املالكي التي رسمت لوحة أكملت فيها مع لوحات أخرى اسم وشعار 

فعالية عواملنا، وكانت خالل رسمها اللوحة تخاطب الجمهور وتتحدث لهم عبر تسجيل صوتي لها عن قصة حبها 

  .وشغفها بالرسم

صعبة في حياتهم، حيث تحدث أحدهم عن قصة أبيه مع مرض ولم تخل الفعالية من مشاركة أطفال قضوا تجارب 

 حتى يتجاوز مرحلة املرض، إذ أسهم 
ً
"السرطان"، وكيف أنه أصبح وإخوته يحرصون على رضا أبيهم ويفرحونه دوما

  .ذلك في إطالق طاقة إيجابية في أسرته جعلت من والده رجال سعيدا رغم مرضه

، فقد أدى شغفه في تشغيل األلعاب إلى البحث عن طريق  12من العمر أما الطفل عبدهللا الجاسر الذي يبلغ 
ً
عاما

شبكة اإلنترنت عن كيفية تشغيل األلعاب، ومن ثم تشغيل وبرمجة الروبوتات، حتى أصبح يبرمج الروبوت عن 

  .طريق جهاز الهاتف

 ل
ً
جهود املؤسسة في فعالية "تيديكس وتحرص "مسك الخيرية" من خالل إقامتها لفعالية "عواملنا"، التي تأتي امتدادا

األطفال" طوال األعوام املاضية، على إبراز املبدعين الصغار وتشجيعهم وفتح آفاق نجاحات جديدة لديهم، 

  .بمشاركة عدد من األطفال وأولياء األمور واالختصاصيين التربويين

تأهيل مهارات األطفال للظهور أمام وتهدف فعالية عواملنا إلى خلق فرص ملشاركة األطفال إلبراز مواهبهم، و 

الجمهور، وخلق مجتمع ترفيهي وإلهامي موجه من األطفال ولألطفال، وكذلك تعزيز القيم الجمالية األصيلة، حيث 

ترى "عواملنا" أن البطولة لدى الطفل ليست معقدة كما تصورها األفالم وكتب التاريخ، بل هي أبسط من ذلك، فهي 

 تكمن في التفاصيل الص
ً
 جعل حياة الطفل أكثر جماال

ً
  .غيرة، وفي أسلوب الحياة، التي من شأنها جميعا
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وتؤمن مؤسسة "مسك الخيرية" بأن ما يشكله األطفال من نسبة كبيرة في إجمالي تعداد سكان اململكة العربية 

تجاربهم ونشر  #السعودية، أمر يؤكد ضرورة العناية بهم، واالستماع إلى أفكارهم وتوجهاتهم، وكذلك مشاركة

  .اإللهام والتحفيز في جيلهم
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 م 2016 مارس 28-هـ 1437 الثانيمادى ج 19 اإلثنين

 «عواملنا»تستقطب املوهوبني ب« مسك اخلريية»
" أمس، فعالية )عواملنا(، التي تضمنت أنشطة نظمت مؤسسة محمد بن #سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية

وفقرات تربوية منوعة، وذلك في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، وقد شكلت أربعة محاور رئيسة، 

لغة التواصل بين ما تضمنته "عواملنا" من أنشطة وفقرات، والحضور الذي تجاوز عدده ألفي شخص معظمهم من 

بوي، وتمثلت املحاور في قوة التعلم وقوة العطاء وقوة اإلرادة وقوة الخيال، التي تضمنت األطفال، في تجمع تر 

  .جميعها رسائل وتوجيهات لألطفال، لتشجيعهم على اإلبداع وتنمية املهارات وإبراز املواهب

موهوبا وموهبة،  42وبدأت فعالية عواملنا ب "اقرأ باسم ربك الذي خلق"، حيث تال طفل هذه اآليات، لينثر أكثر من 

إبداعاتهم في املسرح، بين عروض مسرحية كوميدية وأخرى خاصة بألعاب خفة، وبين فقرات ملهمة تدعوا األطفال 

إلى القراءة والتسلح باملعرفة واالطالع، كان أبطالها أطفاال تميزوا في إلقائهم وحديثهم للحضور، إلى جانب استعراض 

  .فال على االستمرار فيها حتى رأوا نور النجاحلتجارب وقصص أصر أصحابها من األط

ووجهت هذه األنشطة والفقرات رسائل عدة لألطفال تدور حول أربعة محاور رئيسة هي قوة التعليم ألنه سالح 

العصر ويحتاج إلى بذل جهود ذاتية من شأنها رفع مستوى الوعي واإلدراك، أما القوة الثانية فهي قوة العطاء التي 

أثر طيب عبر مساعدة اآلخرين في البيت واملدرسة والحي، في حين تتمثل القوة الثالثة في قوة اإلرادة التي  تتطلب ترك

تعني الصبر والتكرار وعدم اليأس، بحيث تكون هذه جميعها صفات البطل، بينما تكمن القوة الرابعة في التخيل، 

  .لحل ما يحيط به من مشاكلالذي يرسم املستقبل، فعندما يتخيل الطفل فهو يبتكر ويبدع 

وتأتي الفعالية لتسليط الضوء على إبداع األطفال وإبراز مواهب املتميزين منهم من جانب، وإيجاد منصة إللهام 

  .وتشجيع األطفال على اإلبداع وتنمية مهاراتهم من جانب آخر

http://www.mehwar.co/arabic/417314.html
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هم من األطفال، شاركت الطفلة مرشدا غالبيت 131شابا وشابة ونحو  31وخالل الفعالية التي شارك في تنظيمها 

السعودية العربية السعودية املبدعة منى املواش، التي تحدثت عن موهبتها في شرح مادة الرياضيات، ما جعلها 

 في "سناب شات"، ليصل عدد املتابعين لها إلى ألف متابع ومتابعة، حيث 
ً
 تنش ئ حسابا

  .ون ذلك ملساعدة صديقاتها، ومن هم بحاجة للشرحعمدت إلى شرح مادة الرياضيات للصف األول متوسط وما د

 إلى استثمار 
ً
أما الطفل عبدالعزيز الرشيد، فقد فاجأ الحضور باصطحابه لدافور "موقد نار صغير" معه، داعيا

 بشخصيات مثل 
ً
تسمية بعض األطفال لبعضهم ب"الدوافير" وذلك لكي يتمكنوا من اإلبداع والنجاح، مستشهدا

 األطفال إلى أن بيل جيتس وأحمد 
ً
زويل، وحياة سندي، على اعتبار أنهم كانوا "دوافير" في بداية حياتهم، داعيا

  .يقتدوا بهم، ويحولوا شغفعهم في العلم إلى نجاح ومصدر دخل لهم

كما شهدت الفعالية، مشاركة الطفلة سوسن املالكي التي رسمت لوحة أكملت فيها مع لوحات أخرى اسم وشعار 

نا، وكانت خالل رسمها اللوحة تخاطب الجمهور وتتحدث لهم عبر تسجيل صوتي لها عن قصة حبها فعالية عوامل

  .وشغفها بالرسم

ولم تخل الفعالية من مشاركة أطفال قضوا تجارب صعبة في حياتهم، حيث تحدث أحدهم عن قصة أبيه مع مرض 

 حتى يتجاوز مرحلة املرض، إذ أسهم  "السرطان"، وكيف أنه أصبح وإخوته يحرصون على رضا أبيهم ويفرحونه
ً
دوما

  .ذلك في إطالق طاقة إيجابية في أسرته جعلت من والده رجال سعيدا رغم مرضه

، فقد أدى شغفه في تشغيل األلعاب إلى البحث عن طريق  12أما الطفل عبدهللا الجاسر الذي يبلغ من العمر 
ً
عاما

تشغيل وبرمجة الروبوتات، حتى أصبح يبرمج الروبوت عن  شبكة اإلنترنت عن كيفية تشغيل األلعاب، ومن ثم

  .طريق جهاز الهاتف

 لجهود املؤسسة في فعالية "تيديكس 
ً
وتحرص "مسك الخيرية" من خالل إقامتها لفعالية "عواملنا"، التي تأتي امتدادا

ات جديدة لديهم، األطفال" طوال األعوام املاضية، على إبراز املبدعين الصغار وتشجيعهم وفتح آفاق نجاح

  .بمشاركة عدد من األطفال وأولياء األمور واالختصاصيين التربويين

وتهدف فعالية عواملنا إلى خلق فرص ملشاركة األطفال إلبراز مواهبهم، وتأهيل مهارات األطفال للظهور أمام 

الجمالية األصيلة، حيث  الجمهور، وخلق مجتمع ترفيهي وإلهامي موجه من األطفال ولألطفال، وكذلك تعزيز القيم
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ترى "عواملنا" أن البطولة لدى الطفل ليست معقدة كما تصورها األفالم وكتب التاريخ، بل هي أبسط من ذلك، فهي 

 
ً
 جعل حياة الطفل أكثر جماال

ً
  .تكمن في التفاصيل الصغيرة، وفي أسلوب الحياة، التي من شأنها جميعا

ه األطفال من نسبة كبيرة في إجمالي تعداد سكان السعودية العربية وتؤمن مؤسسة "مسك الخيرية" بأن ما يشكل

السعودية العربية السعودية، أمر يؤكد ضرورة العناية بهم، واالستماع إلى أفكارهم وتوجهاتهم، وكذلك مشاركة 

  .تجاربهم ونشر اإللهام والتحفيز في جيلهم
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 م 2016 أبريل 6-هـ 1437 الثانيجمادى  28 األربعاء

 "العب حىت تتعب "السعوديه حمليات جامعة األمرية نورة تنظم فعالية
arabia/141927.html-http://www.gulfeyes.net/saudi 
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 م 2016 مارس 17-هـ 1437 الثانيجمادى  8 الخميس

 قانون التحرش... آتٍ ال ريب فيه

بمناسبة يوم املرأة العالمي، على ذكر قانون « جامعة األميرة نورة»لتي ألقيتها األسبوع املاض ي في أتيت في املحاضرة ا

التحرش كأحد االستحقاقات املهمة التي تنتظرها املرأة السعودية، بخاصة مع التوسع النسبي في خروجها للعمل 

 من إحدى كاميرات  ومشاركتها في الحياة العامة. بعد ذلك بأيام، تناقلت مواقع التواصل
ً
 مسربا

ً
االجتماعي مقطعا

 من املطالبة باإلسراع في سن 
ً
 زميلها العربي الذي يحاول التحرش بها. وبدال

املراقبة، ُيظهر عاملة سعودية وهي تصد 

 مرحلية 
ً
قانون للتحرش، وجدها البعض مناسبة للهجوم على عمل املرأة، وعلى وزارة العمل التي تنفذ خططا

 .ساءلتوظيف الن

ل في وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي حول الحاجة الى هذا القانون،  يدور نقاش سعودي مطو 

واالستغراب من وقوف البعض ضده، مع أننا من أكثر املجتمعات العربية واإلسالمية محافظة. وبما أن مسودة 

 ما يوجه إلي السؤال عن  القانون ما زالت تأخذ جولتها املسترخية في ردهات مجلس الشورى منذ
ً
سنوات، فكثيرا

حجج املمانعين هنا أو هناك. وقد أتيح لي من خالل اهتمامي باملوضوع أن أرصد الحجج املتداولة، فوجدتها 

 .مغموسة باملغالطات والوساوس النفسية، أكثر مما هي مستندة الى اعتراضات موضوعية

واإلسالمية، إذ استمعنا العام املاض ي الى الجزائريين املعارضين، ويبدو أن القصة متشابهة في املجتمعات العربية 

 شدد على عقوبة التحرش. فبعض الكتل البرملانية قاطع 
ً
 قانونيا

ً
حين أقر املجلس الشعبي الوطني في الجزائر، تعديال

 على طرح التعديل القانوني ا
ً
لذي يتنافى في الجلسة التي شهدت املصادقة، وامتنع آخرون عن التصويت، اعتراضا

لكن وزير العدل خرج الى مجتمعه «. مع مبادئ وثقافة املجتمع الجزائري »رأيهم كما نقلت وكالة األنباء الجزائرية 

 :
ً
 .«قرارنا سيادي وال توجد إمالءات خارجية»عقب جلسة التصويت قائال

http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2016/03/17/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%AA%D9%8D-%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D9%87-.html


 

 
264 

املسلمين إمالءات خارجية، أو تطبيق معظم التشريعات الجديدة التي تتعلق باملرأة هي في نظر املمانعين من العرب و 

ألجندة الغرب التي يقوم عليها الوكالء في البيئة املحلية. ونتميز كسعوديين بالتهويل من كل جديد يخص املرأة، مع 

، بل ونعدد مزاياه الجمة حين يأتي به القرار 
ً
محاوالت بعضنا الجادة لعرقلته، لكن سرعان ما نتقبله الحقا

هدة بنفس ي قبل بضع سنوات على مفاصل معركة شرسة، قادتها بعضهن ضد إقرار الهوية السياس ي. وكنت شا

 من املاض ي القريب لم يكن
ً
 .الشخصية للمرأة. واليوم يحملن هن وبناتهن هذه الوثيقة الرسمية وكأن شيئا

تأصل لدينا ملن ال يبدأ االعتراض على قانون التحرش من املصطلح في حد ذاته، وحساسية املصطلح لها تاريخها امل

 هو نفسه ال يتغير. تم 
ً
 إلى استبدال بعض املصطلحات بأخرى، مع أن املفهوم يظل باقيا

ً
يعرف. ويؤدي ذلك أحيانا

 من مصطلح )قانون(، مع أنه ال يوجد فارق بينهما، 
ً
 استخدام مصطلح )نظام( وتثبيته في الواقع التشريعي، بدال

ً
مثال

 
ً
 .واألول يعني اآلخر تماما

تداء، يتحفظ البعض عن مفهوم التحرش عامة، وعن سن قانون له، بقولهم إن التحرش ليس من جرائم القذف اب

فتها الشريعة، ورتبت لها عقوبات محددة، بل من املفاهيم األجنبية الوافدة، التي ال وجود لها في التراث  والزنا التي عر 

ة. وبإمكان املرء أن يسأ ل هؤالء: وماذا عن )نظام الجرائم املعلوماتية( أو )نظام مكافحة الفقهي وال في الكتاب والسن 

غسل األموال( أو )نظام جرائم اإلرهاب وتمويله(، كلها قوانين سعودية، فهل لها تعريفات وعقوبات محددة في 

ة؟  الكتاب والسن 

نتجاوز املعضلة لدى أعتقد أننا بتفعيل الخدعة اللغوية ذاتها في التعامل مع املصطلحات الجديدة، يمكن أن 

 عن نظام التحرش، وال بأس 
ً
الخائفين على هوية هذه األمة. وقد اقترح البعض مسمى )نظام حماية األعراض( عوضا

 .في ذلك، ألن مسمى القانون ليس قضية تستحق إهدار الوقت حولها

ات التعزيرية التي ال تحتاج الى املمانعة األخرى املرتبطة بسابقتها فحواها أن عقوبة التحرش تقع ضمن دائرة العقوب

قانون. لكن هذه الدعوى متهافتة، فالتحرش حتى اليوم ليس جريمة محددة األركان واملعالم، وعقوبته استنسابية 

أو تقديرية، تخضع الجتهادات القضاة. فقد يخفف أحدهم الحكم وقد يغلظه آخر، بينما الجريمة واحدة. وقد يأتي 

 من األقو 
ً
ال والتصرفات واإلشارات من نطاق التجريم. وقد يأتي من يدين الضحية بسبب لباسها أو من يخرج كثيرا

هيئتها أو مكان وجودها، مما يترتب عليه تخفيض العقوبة على املجرم. أما احتجاج بعضهم بدول إسالمية لم تفرد 

 للتحرش، فهو من قبيل املغالطات املاكرة، ألن هذه الدول إن لم تف
ً
 خاصا

ً
، قانونا

ً
 خاصا

ً
رد لهذه الجريمة قانونا
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 مدرجة ضمن قوانين العقوبات فيها، كما هي حال مصر أو تركيا أو الجزائر. وال حاجة للتذكير 
ً
فألن العقوبة أصال

 .بالعراقيل التي تقف حتى اليوم في وجه تقنين األحكام القضائية لدينا

 تروج حجة أخرى، وهي ربط التحرش بالتبر ج، فاملحتشمة
ً
ال أحد يتحرش بها، واملطالب بالقانون إنما يرمي الى  أيضا

. لكن هذا الزعم تدحضه حقيقة بسيطة ما زلت أتعجب من عدم إدراكهم لها منذ الوهلة 
ً
حماية التبر ج املحرم شرعا

 من
ً
 أو عقليا

ً
قبل  األولى. فالتحرش يمكن أن يقع على األطفال في الطرقات والنوادي والبيوت، وعلى املعاقين جسديا

القائمين على رعايتهم. ويمكن أن يقع على املحارم في األسرة، وداخل أفراد الجنس الواحد في املدارس والجامعات. 

كما يقع كشكل من أشكال استغالل السلطة في الهياكل التنظيمية التي تحتل فيها النساء الوظائف األدنى، حتى لو 

ب تفصل بين الجنسين كغالب بيئات العمل لدينا. يغفل هؤالء كانت أجواء العمل تتم من وراء حجاب، وفي مكات

 متعددة في العالم االفتراض ي 
ً
الذين يربطون التحرش بالتبر ج أو االختالط، أن وسائل التواصل الحديث توفر سبال

 .لهذا االنتهاك الصارخ لكرامة ضحاياه

ليها مجموعة من املتحرشين لفهم أن عقدت جلسة خاصة مغلقة، دعت ا« بنات مصر خط أحمر»سبق ملجموعة 

الظاهرة من منظور املتحرش. وجاءت اإلجابات املدونة بالعامية املصرية صادمة وكاشفة في الوقت نفسه، ألنها 

توضح إلى أي حد تتعدد أسباب التحرش، وال تقتصر على العوامل التقليدية كالكبت الجنس ي ومظهر الضحية. 

«. أبقى مش راجل لو ما تحرشتش بيها... أومال أصحابي يقولوا علي إيه»لة: فهناك التحرش كسمة من سمات الرجو 

وهناك التحرش للتعدي على ما ال تملكه. وهناك «. عشان متجيش هنا تاني»وهناك التحرش كسياسة عقابية: 

ل امرأة وفي النهاية ك«! تمش ي مش حاطة راسها في األرض»أن تكون مرئية: هي « جرم»التحرش ألن الفتاة ارتكبت 

واحدة منقبة وشايلة عيل ومعاها »معرضة للتحرش، السافرة واملنقبة، املنفردة بنفسها أو املصاحبة لزوجها: 

 .«جوزها واتحرشنا بيها أنا وأصحابي في املترو وضربنا جوزها

ة الثقافية يشكل االستماع الى وجهات نظر املتحرشين محاولة الجتراح مقاربة جديدة لظاهرة التحرش، ألن املقارب

 ما تلوم النسويات عادة الذكور في 
ً
النسوية استنفدت نفسها، أو ظلت تراوح في مكانها من دون إضافة جديدة. فكثيرا

إدراك املرأة في الفضاء العام ضمن ثنائية الجسد والغواية، كانعكاس أمين للتشيؤ في تراث ألف ليلة وليلة، الذي 

 .ة الحديثةتمدد مع مثيله في بعض مخرجات الحضار 
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ومع أهمية مقاربة الظاهرة أو محاولة فهمها، فإن الركيزة األولى هي سن قانون ملحاربتها. وحتى يرى قانون التحرش 

، وفي هذه الحالة سيدرس في لجان 
ً
السعودي النور، فإن الحل في رأيي أن تبادر وزارة العمل الى تقديمه عاجال

 للحكومة. وا
ً
لخبرة علمتنا أن أي مشروع للحكومة يرد إلى مجلس الشورى، يبادر مجلس الوزراء ويصبح مشروعا

األخير إلى دراسته وعرضه للتصويت خالل مدة زمنية محددة، من دون إبطاء أو تسويف. أما املشروعات التي يكون 

أن  أعضاء املجلس هم أصحاب املبادرة فيها، فليس لها أي تحديد زمني، وقد تستغرق سنوات، والشواهد أكثر من

 .تحص ى
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 م 2016 مارس 22-هـ 1437 الثانيمادى ج 13 الثالثاء

نظمان حلقة نقاشية عن الصالونات الثقافية كرسي اجلزيرة وأدبي الرياض ي
 النسائية

م كرس ي بحث صحيفة الجزيرة للدراسات اللغوية الحديثة بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالشراكة مع  
 
ينظ

ة حلقة نقاشية بعنوان " الصالونات الثقافية النسائية في اململكة العربي األربعاء،النادي األدبي بالرياض بعد غد 

 امللز.السعودية " وذلك بمقر النادي بحي 

ل أستاذ األدب املشارك بجامعة اإلمام محمد بن سعود  وتشارك في الحلقة كل من الدكتورة وفاء بنت إبراهيم السبي 

بسلطنة عمان وصاحبة  -اإلسالمية ، والدكتورة فاطمة بنت راشد العلياني أستاذ األدب املساعد بجامعة البريمي 

مة العلياني األدبي بالبريمي ، والدكتورة زكية السايح ، وتديرها الدكتورة هيفاء بنت راشد الحمدان صالون فاط

 أستاذ األدب والنقد املساعد بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن .

سائية في ويأتي انعقاد الحلقة النقاشية للكشف عن نتائج املرحلة األولى من مشروع التٍأريخ للصالونات الثقافية الن

الذي يتبناه الكرس ي إذ إن مشروع توثيق ) الصالونات األدبية النسائية في اململكة العربية  الخليج،منطقة 

  -السعودية ( هو الخطوة األولى ضمن مشروع بحثي 
ً

يعنى بتوثيق الصالونات األدبية النسائية في دول  -أوسع مجاال

 الخليج العربي .

حثي الدكتورة هيفاء بنت راشد الحمدان رئيسة قسم اللغة العربية بكلية اآلداب أوضحت ذلك رئيسة املشروع الب

بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ، وقالت " لقد كشف االهتمام بتوثيق الصالونات األدبية النسائية في اململكة 

فمن خالل الرصد التوثيقي يمكن العربية السعودية عن فاعلية املرأة السعودية املثقفة في ريادة الحركة األدبية ، 

بعد إجراء املسح  -الوقوف على مناشط أدبية وفكرية أثرت الساحة الثقافية بشكل عام ، ومن الالفت للنظر

كثرة عدد الصالونات األدبية في اململكة العربية السعودية  -املبدئي للصالونات األدبية النسائية في دول الخليج 

دول الخليج العربي ، كما أن التوزيع الجغرافي للصالونات األدبية النسائية في اململكة ، مقارنة بعدد الصالونات في 

http://www.thaqafiyatv.sa/الرئيسية/مقالات/69-ألأخبار-الثقافية/793-كرسي-الجزيرة-وأدبي-الرياض-ينظمان-حلقة-نقاشية-عن-الصالونات-الثقافية-النسائية
http://www.thaqafiyatv.sa/الرئيسية/مقالات/69-ألأخبار-الثقافية/793-كرسي-الجزيرة-وأدبي-الرياض-ينظمان-حلقة-نقاشية-عن-الصالونات-الثقافية-النسائية
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يؤكد نهوض املرأة السعودية بمسؤوليتها الثقافية واألدبية في معظم املناطق ، ومواكبتها للنهضة املعرفية التي 

 تعيشها اململكة في جميع مجاالتها " .
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 م 2016 مارس 25-هـ 1437 الثانيى مادج 16 الجمعة

 حلقة نقاشية عن الصالونات النسائية يف أدبي الرياض
م كرس ي بحث صحيفة الجزيرة للدراسات اللغوية الحديثة بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالشراكة مع  

 
نظ

ية بعنوان " الصالونات الثقافية النسائية " وذلك بمقر النادي بحي امللز النادي األدبي بالرياض، حلقة نقاش

 بالرياض .

ل أستاذ األدب املشارك بجامعة اإلمام محمد بن سعود  شارك في الحلقة كل من .. الدكتورة وفاء بنت إبراهيم السبي 

البريمي بسلطنة عمان وصاحبة  اإلسالمية ، والدكتورة فاطمة بنت راشد العلياني أستاذ األدب املساعد بجامعة

صالون فاطمة العلياني األدبي بالبريمي ، والدكتورة زكية السايح ، وأدارتها الدكتورة هيفاء بنت راشد الحمدان 

 أستاذ األدب والنقد املساعد بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن .

وع وأسباب البحث ، وأشارت إلى أن هذا وتحدثت في بدأية الحلقة الدكتورة فاطمة العلياني عن أهمية املوض

 على دور املرأة العربية في نشر الحراك الثقافي وإبراز صوتها وعقليتها الثقافية رغم التحديات 
ً
املشروع يأتي تأكيدا

 التي تعتري دربها وتمتحن قدراتها .

 باملم
ً
لكة العربية السعودية وأوضحت أن اختصاص املشروع يتضمن الحرص على توثيق الصالونات األدبية بدءا

واالنطالق نحو الصالونات الخليجية فالعربية ، وإبراز دورها في دعم الحراك الثقافي والتالقح الفكري عبر مناشطها 

 املختلفة وقيمة هذه الصالونات داخل بلد املنشأ وخارجه مع إبراز شخصية مؤسسته .

 وعالمة بعد ذلك تحدثت الدكتورة زكية السائح عن تعريف الصالونا
ً
 تاريخيا

ً
ت األدبية الفرنسية وأنها تعد ابتكارا

مضيئة منيرة على امتداد ثالثة قرون والصالونات اختراع نسائي بامتياز وشبه مملكات أدبية وسط باريس ، وأن 

نساء المعات ، وفي الختام ذكرت بأن أقدم صالون  18و17أشهر الصالونات كانت تنشطها وتشرف عليها في القرنين 

 دبي عربي يرجع إلى القرن األول للهجرة سمي باسم صاحبته عمرة ذات الرأي الحكيم .أ

ل عن الصالونات الثقافية النسائية باململكة العربية السعودية، ورصدت  عقب ذلك تحدثت الدكتورة وفاء السبي 

اعرة سارة الخثالن ) األربعائيات ورقتها تاريخ الصالونات الثقافية النسائية باململكة ، وأشارت إلى أن أول صالون الش

لقاءات سنوية في  8هـ ، ويتكون من 1413هـ ، ثم صالون صفية بن زقر بجدة عام 1412( بالدمام الذي أنش ئ عام 

http://www.thaqafiyatv.sa/الرئيسية/مقالات/69-ألأخبار-الثقافية/821-حلقة-نقاشية-عن-الصالونات-النسائية-في-أدبي-الرياض#st_refDomain=mail.pnu.edu.sa&st_refQuery=/owa/redir.aspx?C=l9zzCouz5UOv3R_VYcrNYTe1w2UdW9MI3RUZoMg3eemS3bklmkQlpn-ZdnLPmQdz_aP7ce-2kB8.&URL=https://shar.es/1YuUsR
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هـ إلى دارة صفية ، وهناك صالون رواق مكة أسسته الدكتورة 1420كل يوم أحد من الشهر امليالدي ، وتحول عام 

م بالخرج 11هـ ويضم 1424هانم حامد ياركندي عام  هـ، مبينة أن التوزيع 1434سيدة ، ثم صالون سارة الخزي 

الجغرافي للصالونات األدبية النسائية باململكة يؤكد نهوض املرأة ملسؤوليتها الثقافية واألدبية في معظم مناطق 

 اململكة ومواكبتها للنهضة املعرفية .

تواجه الصالونات النسائية وضرورة التفاف اإلعالم الثقافي إليها وطالبت في ختام ورقتها بتذليل العقبات التي 

 ودعمها عن طريق التعريف بها وبأنشطتها وضرورة االستفادة من اإلعالم الجديد للتعرف بالصالونات وأنشطتها.

 إثر ذلك بدأت املداخالت من الحضور .
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 م 2016 مارس 22-هـ 1437 الثانيمادى ج 13 الثالثاء

 دراسة: مستوى تعليم الوالدين يؤثر على تنمية شخصية األبناء
، فاألبناء هم انعكاس لثقافة الوالدين، لذا يعتبر مستوى  

ً
 وتعليميا

ً
 على األبناء تربويا

ً
 هاما

ً
تؤثر ثقافة الوالدين تأثيرا

 في هويتهم وتفاعلهم مع أفراد املجتمع. التحصيل العلمي للوالدين
ً
 مؤثرا

ً
  أمرا

ولتسليط الضوء على مدى تأثر األبناء بالتحصيل العلمي لآلباء، كشفت دراسة ميدانية أجرتها جامعة األميرة نورة 

بنت عبدالرحمن أن مستوى تعليم اآلباء يؤثر في تنمية الشخصية القيادية لدى الطالبات، وذلك بعد تطبيقها 

 على عينة من طالبات السنة التحضيرية في الجامعات الحكومية في السعودية، حيث أكدت الدراسة أن مي
ً
دانيا

مستوى تعليم األم ليس له تأثير معنوي على دور األسرة في تنمية الشخصية القيادية ألبنائها، فيما يعد مستوى 

صية القيادية، وبصفة خاصة في املهارات القيادية تعليم األب من العوامل املؤثرة على دور األسرة في تنمية الشخ

  التالية: مهارة القدرة على التعامل وحل املشكالت لدى أبنائها، ومهارة القدرة على االستخدام األمثل لإلمكانيات.

من جانبها، كشفت د. هند الشهراني األستاذ املساعد في قسم تخطيط املجتمع في الجامعة أن األسرة هي اللبنة 

ولى واألساس في بناء املجتمع، ولها دور حيوي ممتد لتنمية أبنائها وتنشئتهم بما يوفر لهم التقدم والنمو والتغيير األ 

 للوكاالت اإلخبارية.
ً
  على املستوى الشخص ي والنمو املجتمعي، وفقا

الل تنمية مهارة وأضافت: سعت الدراسة إلى تحديد دور األسرة في تنمية الشخصية القيادية لدى الطالبات من خ

تحمل املسؤولية، ومهارة إقناع اآلخرين، ومهارة القدرة على التعامل وحل املشكالت، ومهارة االستخدام األمثل 

لإلمكانيات، ومهارة صنع واتخاذ القرار، ومهارة التقويم الذاتي، وتحديد مدى تأثير الخصائص التالية: املستوى 

ل األسرة، ترتيب الطالبات بين إخوانهن في األسرة، على دور األسر في تنمية التعليمي لألب واألم، وظيفة األب، دخ

الشخصية القيادية لفتياتها من الطالبات الجامعيات وبناء نموذج استرشادي لألسرة يمكنها من تفعيل دورها في 

 تنمية الشخصية.

 

http://www.sayidaty.net/node/410376
http://www.sayidaty.net/node/410376
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 م 2016 أبريل 3-هـ 1437 الثانيجمادى  25 األحد

 حرم أمري الرياض ترعى ملتقى العمل التطوعي األول

تهدف التوعية بالعمل التطوعي إلى إعداد جيل جديد على أسس تكوينية أخالقية وثقافية قوية قائمة على التعاون  

  للنهضة بالوطن. 

مل التطوعي الذي يخدم أفراد مجتمعنا الغالي، وفي إطار التوعية باألعمال التطوعية لتجسيد اإليمان بأهمية الع

ولترسيخ قيم العمل التطوعي الوطني في مختلف جوانبه، تقيم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في السعودية، 

ملتقى "نورة العطاء" التطوعي األول برعاية حرم أمير منطقة الرياض األميرة نورة بنت محمد آل سعود، وبدعم من 

إبريل  14إلى  10هـ، املوافق لـ  1437رجب  7إلى  3امعة الدكتورة هدى العميل، وذلك خالل الفترة من مديرة الج

  م، في مركز الندوات واملؤتمرات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.  2016

 

امة لترسيخ قيم ويأتي امللتقى إلبراز التجارب األصلية املبتكرة والرائدة في العمل التطوعي ذات الصبغة املستد

، ورسالة وطنية، ويهدف 
ً
، وواجبا

ً
 دينيا

ً
االنتماء والوالء، وتحقيق التنمية الوطنية للمجتمع السعودي بوصفه مطلبا

امللتقى إلى تشجيع صناعة اإلبداع في العمل التطوعي الوطني املستدام، مع تسليط الضوء على العمل التطوعي 

األصيلة واملبتكرة في هذا املجال، وعرض التحديات التي تواجه العمل  الوطني املستدام من خالل عرض التجارب

التطوعي الوطني املستدام وكيفية مواجهتها، واستشراف اآلفاق املستقبلية للعمل التطوعي ودوره بوصفه عامل 

  تنمية مستدامة للوطن، واستنباط مبادرات تطوعية وطنية مبتكرة ذات صبغة مستدامة. 

 

قى أحد مشاريع الجامعة التطوعية في عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر، حيث تتبنى الجامعة كما يعد امللت

، تتمثل في أن تكون منارة لعمل املرأة التطوعي املستدام. وستقيم الجامعة خالل امللتقى عدة جلسات علمية، 
ً
رؤية

  مصاحب للجمعيات التطوعية. مبادرة تطوعية، إلى جانب إقامة معرض  60ورشة عمل، كما ستوفر  12و

هذا، ويعد امللتقى تجربة فعلية للجهود التطوعية، حيث إن القائمين عليه من الجامعة هم من املتطوعات، كما 

سيتم توفير فرص املشاركة في األعمال التطوعية، واالنضمام إلى ورش العمل املجانية املختلفة في مجاالت التطوع، 

 مع إقامة ملتقى للتوظيف، وإيجاد فرص عمل عن طريق توفير وظائف في كبرى  وكذلك التأهيل لسوق العمل
ً
تزامنا

 الشركات الوطنية املشاركة في امللتقى.

http://www.sayidaty.net/node/415036
http://www.sayidaty.net/node/415036
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 م 2016 مارس 31-هـ 1437 الثانيجمادى  22 الخميس

 دراسة سعودية: اجلهل باحلقوق وغياب الزوج أهم أسباب اخلالفات األسرية
كشفت دراسة سعودية أعدتها أكاديمية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، أسباب خالفات األسرة السعودية 

ة في التعامل، وسوء التصرف، إلى جانب غياب الزوج إلى: جهل األطراف بالحقوق والواجبات، وفقدان الحكم

 املستمر عن املنزل، وانعدام التربية األسرية لألطراف قبل الزواج.

ووفقا للدراسة التي أعدتها أستاذ التخطيط االجتماعي املساعد بكلية الخدمة االجتماعية الدكتورة حصة بنت   

هور الخالفات، هي عدم االلتزام بحسن املعاشرة الزوجية بين عبدالرحمن السند، فإن من األسباب املؤدية إلى ظ

الزوجين، والتصورات الخاطئة أو الخيالية عن واجبات وحقوق أفراد األسرة، األمر الذي يوجد سوء التقدير 

 وخصوصياته، وما يحب ويكره.  الجهل بالطرف املقابلالناش ئ عن 

وقامت الدكتورة السند بوصف وتحليل طبيعة مفهوم وأشكال واقع الخالفات األسرية في إطار األسرة، واألسباب  

رة السعودية، والتعرف على اآلثار التي تعود على األسرة التي تؤدي إلى ظهور الخالفات األسرية في نطاق األس

السعودية، من خالل انتشار الخالفات األسرية بين أعضائها، كما سعت هذه الدراسة للوصول إلى مؤشرات 

 تخطيطية للحد من هذه الخالفات.

ت على كل من املنهج وبحسب صحيفة الرياض: تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية، والتي اعتمد  

الكمي واملنهج الكيفي، واستخدام منهج املسح االجتماعي، وذلك بتطبيق الدراسة في املناطق الخمس للمملكة وهي 

انتشار كالتالي )الوسطى، الشمالية، الجنوبية، الشرقية، الغربية( واآلثار التي تعود على األسرة السعودية من خالل 

في املئة من األسر  93.67بين أعضائها )الزوج والزوجة واألبناء والتي توصلت لها السند حيث إن  الخالفات األسرية

 ء بسبب هذه الخالفات. وصلت للقطيعة والشحنا

http://www.lahaonline.com/articles/view/دراسة-سعودية:-الجهل-بالحقوق-وغياب-الزوج-أهم-أسباب-الخلافات-الأسرية-/50009.htm
http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&highlight=1&sectionid=1&id=6563&srchwrds=+%C7%E1%CD%DE%E6%DE+++
http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&highlight=1&sectionid=1&id=6563&srchwrds=+%C7%E1%CD%DE%E6%DE+++
http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&highlight=1&sectionid=1&id=47198&srchwrds=+%C7%E1%D2%E6%CC%ED%C9+++
http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&highlight=1&sectionid=1&id=47198&srchwrds=+%C7%E1%D2%E6%CC%ED%C9+++
http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&highlight=1&sectionid=1&id=47198&srchwrds=+%C7%E1%D2%E6%CC%ED%C9+++
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وبينت الدراسة وجود تباين إحصائي بين عوامل عدم االستقرار األسري لدى عينة الزوجات، ومستوى تعليم الزوج  

لصالح املستوى التعليمي الجامعي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين األزواج املقيمين في القرى، واألزواج 

راك املسؤوليات األسرية، وجميع محاوره لصالح األزواج املقيمين في املدينة، ما عدا املقيمين في املدينة في إجمالي إد

 وجود 
ً
 محور املسؤوليات االجتماعية. كما أظهرت نتائج الدراسة أيضا

وإجمالي املسؤوليات األسرية، وكل مسؤولية على  عوامل عدم االستقرار األسري عالقة ارتباطية موجبة بين إجمالي 

 حدة لدى عينة األزواج. 

في اتخاذ  كما وجدت الدراسة عالقة ارتباطية موجبة بين االستقرار األسري ودرجة مشاركة الزوجة لزوجها 

 للمتغيرات الديموغرافية 
ً
 في االستقرار األسري لعينة الدراسة تبعا

ً
القرارات األسرية، ووجود تباين دال إحصائيا

 )دخل األسرة، املستوى التعليمي للزوجين، حجم األسرة، مهنة الزوج، مدة الزواج، عمر الزوجة(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&highlight=1&sectionid=1&id=17423&srchwrds=+%C7%E1%D2%E6%CC%ED%C9+++
http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&highlight=1&sectionid=1&id=17423&srchwrds=+%C7%E1%D2%E6%CC%ED%C9+++
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 م 2016 أبريل 6-هـ 1437 الثانيجمادى  28 األربعاء

 متطوعة يف جامعة األمرية نورة األحد املقبل 135حفل لتخريج 
الدكتورة آمال الهبدان: على  بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنأكدت عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر  

أهمية العمل التطوعي، الذي يخدم جميع أفراد املجتمع ذي الصبغة املستدامة لترسيخ الوالء واإلبداع، وتحقيق 

 ي وواجب وطني.التنمية الوطنية، ومبدأ التكامل والتكاتف كمطلب دين

مبينة أن الجامعة انطالقا من مسؤوليتها تجاه املجتمع، بادرت بإنشاء حاضنة )نورة العطاء التطوعية( العام  

املاض ي اعتمادا على رؤيتها؛ لتكون منارة لعمل املرأة السعودية وبيت خبرة لنشر ثقافة العمل التطوعي الوطني، 

إلى العمل املقنن باحترافية ومهنية عالية، تتجلى من خالل ملتقى )نورة ونقلة من االجتهادات التقليدية الفردية 

ثبات ونماء( الذي سترعاه حرم أميرمنطقة الرياض، األميرة نورة بنت محمد بن سعود يوم  –العطاء التطوعي األول 

 األحد القادم، ويستمر ملدة خمسة أيام، وذلك في مركزاملؤتمرات باملدينة الجامعية.

خالل املؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة اإلعالم بالجامعة اليوم في مقرها، حيث أوضحت الدكتورة  جاء ذلك 

الهبدان في حديثها أن امللتقى يهدف إلى تشجيع صناعة اإلبداع في العمل التطوعي املستدام، وتسليط الضوء على 

فية مواجهتها واستنباط مبادرات تطوعية تجارب في هذا املجال، وعرض التحديات التي تواجه العمل التطوعي، وكي

 وطنية مبتكرة، واستشراف اآلفاق املستقبلية للعمل التطوعي ودوره كعامل تنمية مستدامة للوطن.

العمل طالبة ممن حصلن على رخصة مزاولة  135مشيرة إلى أنه سيتم خالل امللتقى تخريج أول دفعة وعددهن  

ساعة،  100لعطاء التطوعية "من خالل التحاقهن بدورات تدريبية متنوعة ومكثفة بلغت لحاضنة" نورة ا التطوعي

 وفي نهاية العام الدراس ي الحالي سيتم تخريج طالبة بإذن هللا.

مبادرات تطوعية على مستوى الجامعة بالتصويت املباشر من قبل  5وأفادت أنه سيتم خالل امللتقى تكريم أفضل 

مبادرة ستعرض أمامهن ضمن جائزة "حاضنة نورة التطوعية" علما أنه تم  18من بين الحضور ولجنة التحكيم 

مبادرة، وستحصل الفائزات على دعم لوجستي من العمادة ملشروعها، ودرع  60مبادرة مميزة من بين 18اختيار 

 تكريمي وهدية.

http://www.lahaonline.com/articles/view/حفل-لتخريج-135-متطوعة-في-جامعة-الأميرة-نورة-الأحد-المقبل/50041.htm
http://www.pnu.edu.sa/arr/Pages/default.aspx
http://www.pnu.edu.sa/arr/Pages/default.aspx
http://www.lahaonline.com/articles/view/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%8A%D9%86%D9%87/40643.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%8A%D9%86%D9%87/40643.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%8A%D9%86%D9%87/40643.htm
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عمل األميرة هيفاء الفيصل حول  ورش عمل، منها ورقة 4جلسة علمية، و 12مبينة أن امللتقى سيشهد خالل أيامه  

تجربتها لـ "القرية البيضاء" في ريادة العمل التطوعي الوطني. مؤكدة أن الجامعة أولت عنايتها واهتمامها بالفئات 

فتيات متطوعات من ذوي متالزمة داون، وهن موظفات معتمدات في  3الخاصة، حيث ستشارك في امللتقى 

مع جمعية "صوت" بدورات مكثفة للمشاركة في فعاليات متنوعة بالجامعة. الفتة الجامعة، وتم تدريبهن بالتعاون 

إلى أن شعار امللتقى في دورته األولى عبارة عن شجرة لونها أخضر تعني العطاء، وأحد أغصانها كلمة نورة باللون 

 البنفسجي يرمز إلى الديمومة للعمل التطوعي لبناء مجتمع واع ومتكامل .

جميع سيدات املجتمع بزيارة معرض التوظيف املصاحب للملتقى الذي يتيح فرص عمل ثمينة. ووجهت الهبدان 

مبينة أنه ستعقد أربع ورش عمل مجانية احترافية، في مجاالت متنوعة عن التطوع والتأهيل لسوق العمل، 

اركود خاص على املوقع بالتعاون مع عمادة التطوير وتنمية املهارات في الجامعة، ويمكن متابعة الطلب عن طريق ب

www.norhalataa.com جهة تطوعية نسائية، تعرض أفكارها وخدماتها وتجيب  28، كما ستشارك ضمن املعرض

 على استفسارات الزائرات.
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 م 2016 مارس 30-هـ 1437 الثانيجمادى  21 األربعاء

 على مستوى اجلامعات السعودية مسابقة "املرأة املبتكرة" ألول مرة

بهدف استعراض نماذج ناجحة من إبداعات بنات الوطن في االبتكار والتصنيع وتسليط الضوء على أهمية تحفيز 

الكوادر النسائية الوطنية ليكون لها دورا بارزا في االقتصاد املبني على املعرفة، اطلقت وكالة جامعة امللك سعود 

العلمي للمبادرات النوعية، املسابقة التي تقام ألول مرة على مستوى الجامعات السعودية  للدراسات العليا والبحث

واملقدمة للمرأة املبتكرة، والتي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الداعم األكبر للمرأة في كل املجاالت تحت 

  عنوان "طموح ملك ملستقبل وطن".

  مسابقة "املرأة املبتكرة"

ابقة من منطلق اهتمام جامعة امللك سعود بمجال االختراع واالبتكار وللوصول لالقتصاد املعرفي، تأتي هذه املس

وتسعى إلى نشر ثقافة اإلبتكار واملشاريع الريادية وإيجاد بيئة محفزة للعلم واإلبداع الفكري، ومد جسور التواصل 

املية والتميز في بناء اقتصاد املعرفة، وتهدف إلى بين الجامعة والصناعة واالستثمار، بالرؤية املتضمنة للريادة الع

 دفع عجلة التنمية وإبراز املنافسين من املخترعين وطرح اعمالهم واختراعاتهم في ساحة املستثمرين.

وتشهد املدينة الجامعية لطالبات جامعة امللك سعود، هذه املسابقة التي ارتبطت باسم خادم الحرمين الشريفين 

تشجيع املواطن على االبداع في جميع املجاالت، وذلك تحت رعاية األمير فيصل بن بندر بن الراعي االول، ل

  م.2016مارس  31-28هـ املوافق 1437جمادى االخرة  22-19عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، خالل الفترة 

  مجاالت اإلبتكار:

  ات(.املعد –البناء  -مواد بناء  -اختراعات هندسية )هندسة معمارية  -

  تجميلية(. –أجهزة طبية  -أدوية  -اختراعات صحية )طبية  -

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%A9/342916-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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  أجهزة سلكية والسلكية(. -االتصاالت  -الكهرباء  -اختراعات تكنولوجية )علوم الحاسب  -

  مياه(. -طاقة  -اختراعات خاصة بالبيئة )زراعية  -

  محركات(. –طائرات  -اختراعات خاصة بوسائل املواصالت )سيارات  -

  اختراعات خاصة باألمن والسالمة. -

  وسائل وطرق تعليم مبتكرة. -

 كل ما يتعلق بذوي االحتياجات الخاصة. -

  معايير التقييم

مشروع باالستعانة بفريق مكون من باحثات في مجال براءات االختراع،  400حظيت املسابقة بالحصول على قرابة 

 ولى، وفقا للمعايير التالية:مشروع في املرحلة األ  100وتم استخالص أفضل 

  األصالة -

      الخطوة االبتكارية. -

      قابلية التطبيق الصناعي. -

 وجود وثيقة براءة اختراع. -

 بأنه قد تم اختيار لجنة املحكمين بناء على مجاالت املشاريع املقدمة ومن جهات مختلفة.
ً
 علما

 الجامعات املشاركة في التصفيات النهائية

   ات التي تنتمي لها املرشحات للتصفيات النهائية هي:الجامع

جامعة امللك سعود، جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية، جامعة امللك 

خالد، جامعة امللك فيصل، جامعة امللك عبدالعزيز، جامعة طيبة، جامعة الطائف، جامعة تبوك، جامعة 

 امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. الفيصل، مدينة
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 م 2016 مارس 31-هـ 1437 الثانيجمادى  22 الخميس

 كادر طبي 900مستشفى عبد اهلل اجلامعي ؛ حيتضن 
 من تخصص 113استقطب مستشفى امللك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعي 

ً
 وأخصائيا

ً
 استشاريا

ً
ات مختلفة طبيبا

موظف وموظفة  900في التخصصات الطبية املساندة، ضمن  187ممرضة و 320إلى جانب أطباء مقيمين و

 ملا كشفه املدير التنفيذي للشئون الطبية الدكتور حماد الشايع.
ً
 باملستشفى، وفقا

رة هدى بنت محمد و يأتي ذلك في الوقت الذي دشنت معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتو 

العميل، خدمات العيادات الخارجية في املستشفى، بحضور املدير العام التنفيذي للمستشفى الدكتور أحمد 

أبوعباة وعدد من القيادات في الجامعة واملستشفى، حيث لفتت العميل إلى جهود فريق العمل باملستشفى من 

للعمل على البدء الفعلي بتشغيل العيادات الخارجية واختيار  املدير العام التنفيذي إلى كافة العاملين باملستشفى

الكفاءات الطبية والفنية املناسبة، منوهة بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز 

بن  حفظة هللا لهذا الصرح الطبي العمالق،و تسعى إدارة الجامعة لتوفير كل ما يحقق رؤية مستشفى امللك عبد هللا

 يحتذي به بين املستشفيات الجامعية في السعودية و أن يعترف به كمرجع 
ً
عبد العزيز الجامعي بأن يكون نموذجا

 إقليمي عالمي املستوى في مجال صحة املرأة و صحة املراهقين ونمو و تطور الطفل.

كافة التخصصات الطبية، عيادة استشارية ل 24من جانبه أوضح أبوعباة عن شمول خدمات العيادات الخارجية لـ 

لتقديم الخدمات التشخيصية والعالجية ملنسوبي جامعة األميرة نورة من أعضاء هيئة التدريس واملوظفين، منوها 

بهذه الخطوة التي تعد امتدادا لخطوات املستشفى للوصول إلى تشغيل أقسام تنويم املستشفى قريبا، فيما عاد أبو 

موظف  900فى منذ عامين بثالثة موظفين فقط واليوم وصل العدد إلى أكثر من عبادة بحديثه إلى بدايات املستش

وموظفة ما بين فنيين وأطباء وإداريين. منوها بتمكن فرق العمل من بناء خطة إستراتيجية طموحة ورسالة واضحة 

بتقييم أداء  كخارطة طريق تتناسب مع إستراتيجية الجامعة، ومتابعة ذلك عبر مكتب اإلستراتيجية والذي يقوم

http://goo.gl/Mfz8Ty
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 في تخصصات صحة املرأة 
ً
 عامليا

ً
العمل في أقسام وإدارات املستشفى. ويأمل أبوعباة أن يكون املستشفى مرجعا

 واليافعين ونمو وتطور الطفل وفق جودة أعلى معايير الجودة، وفقا ملا يطمح إليه العاملين باملستشفى.

تشفى التي تتمثل في: ثالث مستويات األول عيادات رعاية من جهته شرح الشايع مكونات الخدمات الطبية في املس

 صحية أولية منتشرة داخل الجامعة، والثاني والثالث خدمات تقدم من خالل املستشفى إضافة إلى 

مراكز التميز، مشيرا إلى توفر عدة تخصصات في املستشفى أبرزها طب األسرة واملجتمع والباطنية والجراحة 

 اء والوالدة والطوارئ والعناية املركزة والتخدير والعمليات واملختبر.واألطفال وأمراض النس

( في الطرف الجنوبي من جامعة األميرة نورة KAAUHإلى ذلك، يقع مستشفى امللك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعي )

ويم و كذلك ( سرير و يضم عيادات خارجية و غرف تن300مجهز بسعة ) بنت عبد الرحمن ، وهو مستشفى تعليمي 

متكاملة في التخصصات التالية: صحة  قسم لإلسعاف والطوارئ. كما يتميز املستشفى بوجود ثالثة مراكز تميز 

املرأة، صحة املراهقين، نمو و تطور الطفل. إلى جانب وجود عيادات متخصصة تقدم خدماتها في تخصصات: 

األنف واألذن والحنجرة وطب العيون وجراحة املسالك الوالدة وأمراض النساء والباطنية والجراحة وطب األطفال و 

 البولية.

و توفر املستشفى أعلى مستويات الرعاية بما يحقق تطلعات املرض ى في بيئة آمنة و محفزة للشفاء، واإلسهام في نقل 

عليم و تبادل املعرفة من خالل ممارسة الرعاية الصحية والتعليم واألبحاث، مع دمج الخدمات املقدمة مع الت

أحدث الوسائل. فيما  و الطالب باستخدام  والرعاية للمرض ىوالبحوث والتي من شأنها الوصول ألفضل املعارف 

 أساسيا في نموذج الرعاية لدينا و تتمثل بشكل يومي في كل عمل يقوم به كل فرد 
ً
تمثل الجودة و سالمة املرض ى ركنا

و ذلك من خالل تبني أفضل  و عائالتهم  الضرر للمرض ى أو قسم داخل منظومة املستشفى حيث نوفر الوقاية من

 الطرق لتقديم الرعاية اآلمنة و الجودة العالية .

من جانب آخر، يلتزم مستشفى امللك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعي بقيمه التي تتبنى: ثقافة محورها املريض، 

 فة يحركها األداء املتميز، التعلم وتبادل املعرفة.املوثوقية العالية، األخالقيات املهنية، العمل الجماعي، ثقا
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احمللية والتغطيات  إحصائية عامة لألخبار املنشورة يف الصحف
 اإلعالمية
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 إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر الماضية
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 إعداد وتنسيق : 
 اإلعالم   إدارةفريق عمل 

 

  PNUMedia : اتفي الشبكالخاص معرفنا 
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