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 فهرس احملتويات:      
 

 الصفحة الــخـــرب

 وكالة األنباء السعودية )واس(
 13 بحوث وابتكارات في الصحة وعلوم التأهيل بجامعة األميرة نورة 10

 15 قيادية شاركن في برنامج " القيادة التنفيذية 32جامعة األميرة نورة تكرم 

 16 المواطن على رأس أولويات االهتمام في كل خطط الدولة التنموية مسئولو جامعة األميرة نورة :

 19 جلسة حوارية عن اإلرهاب في جامعة نورة 53آالف طالبة يشاركن بـ  3

 21 مشروًعا للتعلم الذاتي بتحضيرية جامعة األميرة نورة 41

من جمعية القلب طالبة في جامعة األميرة نورة يحصلن على شهادات اإلسعافات األولية  100

 .األمريكية

22 

 23 ( .. ورشة عمل في جامعة األميرة نورة االثنين المقبل21الشراكة المجتمعية المستدامة في القرن 

 24 "جامعة األميرة نورة تؤهل طالبات كلية األسنان بـ "الروبوت الذكي

 25 نورةفي جامعة األميرة  21ورشة عمل الشراكة المجتمعية المستدامة للقرن 

 27 ( الدولي في ماليزيا2016فوز طالبات االمتياز من جامعة األميرة نورة في معرض )ايتكس 

 28 جامعة األميرة نورة تحقق مراكز عالمية متقدمة في تطبيق المعايير التقنية في تعامالتها الداخلية

 QM. 30 جامعة األميرة نورة تسعى لمقررات إلكترونية وفق

األمريكي لألبنية الخضراء يمنح مشروع جامعة األميرة نورة شهادات نظام الريادة في المجلس 

 تصاميم الطاقة والبيئة

32 

 33 سعوديات للعمل في جامعة األميرة نورة 10ساعة تدريب تؤهل  240التدريب التقني: 

 35 "والكتابة الصحفيةجامعة نورة تنهي المرحلة األولى من برنامجها التدريبي "مهارات التحرير 

جامعة األميرة نورة تقيم سلسلة توعوية عن المخدرات بالتعاون مع إدارة الشئون النسائية بمكافحة 

 المخدرات

37 

 39 جامعة األميرة نورة تحصد جائزة أبها ألفضل بحث علمي

 صحيفة الرياض

 41 وجامعة نورة« رعاية»اتفاقية تعاون بين 

 43 قيادية رائدة بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة 32جامعة نورة تكّرم 

 44 جلسة حوارية عن اإلرهاب في جامعة نورة 53آالف طالبة يشاركن بـ  3

 45 من أطفال المدارس مصابون بالربو % 33

 46 مشروعاً توعوياً وابتكارياً لطالبات جامعة نورة 41

 47 ةجـامعـة نـورطالبة يتممن دورة اإلسعافات األولـيـة في  100
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 48 في دول مجاورة« اطفال التوحد»استشاري يحذر من إيواء 

 50 الدولي« 2016ايتكس »يتألقن في معرض « نورة»طالبات 

 51 سعوديات للعمل في جامعة األميرة نورة 10تأهيل « التدريب التقني»

 53 األميرة نورةساعة تدريب تؤهل عشر مواطنات للعمل في جامعة  240التدريب التقني:

 55 عشر سعوديات للكهرباء والصيانة

 56 «مهارات التحرير والكتابة الصحفية»جامعة نورة تنهي المرحلة األولى من برنامجها التدريبي 

 58 مركز المحاكاة والمهارات الطبية في جامعة نورة

 60 في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن« يوم المهنة»السعودية ترعى فعالية « هواوي»

 61 سيدة ينهين برنامج القيادات التنفيذية في جامعة نورة 32

  صحيفة الجزيرة

 63 اعتماد جامعة نورة مقّدم خدمات تصديق حكومي

 64 خطط الدولة التنمويةد. هدى العميل: المواطن على رأس أولويات االهتمام في كل 

 68 «القيادة التنفيذية»قيادية شاركن في برنامج  32جامعة األميرة نورة تكرم 

 69 ( جلسة حوارية عن اإلرهاب والتصدي له53آالف طالبة يشاركن بـ) 3

 71 طالبات جامعة األميرة نورة يحتفين بالمتوحدين بأوبريت

 73 على شهادات اإلسعافات األولية طالبة في جامعة األميرة نورة يحصلن 100

 74 جامعة نورة: الحوار بين أتباع األديان يؤدي الستقرار المجتمعات

 75 توقِّع اتفاقية تعاون مع الكليات الصحية بجامعة األميرة نورة« رعاية»

 77 ودجامعة األميرة نورة توقِّع اتفاقية مع المركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب بجامعة الملك سع

 78 ( الدولي في ماليزيا2016فوز طالبات االمتياز من جامعة األميرة نورة في معرض )ايتكس 

 79 جامعة األميرة نورة تطبق الروبوت التعليمي في كلية طب األسنان

 81 جامعة نورة توقِّع اتفاقية مع المركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب

 82 سعوديات للعمل في جامعة األميرة نورة 10ساعة تدريب تؤهل  240التقنية: 

 83 ُتوقِّع اتفاقية تعاون مع جامعة األميرة نورة« رعاية»

 84 «مهارات التحرير والكتابة الصحفية»جامعة نورة تنهي المرحلة األولى من برنامجها التدريبي 

  صحيفة عكاظ

 86 تتضامن مع البواسل المرابطين« نورة»

 87 قيادية 32جامعة نورة تكرم 

 88 طالبة يكافحن اإلرهاب 3000

 89 سعوديات يتولين صيانة كهرباء جامعة األميرة نورة 10

 90 في جامعة نورة« مهارات التحرير»
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 صحيفة اليوم

 91 ابتكارات في الصحة بجامعة األميرة نورة 10

 93 «الروبوت»جامعة األميرة نورة تؤهل الطالبات بـ 

 94 سعوديات للعمل في جامعة األميرة نورة 10تؤهل ساعة تدريب  240

 صحيفة البالد

.. المواطن على رأس أولويات االهتمام في كل 2030األوامر الملكية تواكب تحقيق رؤية المملكة 

 خطط الدولة التنموية

95 

 99 جامعة األميرة نورة تؤهل طالبات كلية األسنان

 صحيفة الحياة

 100 في جامعة نورة« للكتاب اليوم العالمي»اختتام 

 101 جامعة األميرة نورة تسعى إلى إنشاء مقررات إلكترونية

 103 متدربة 236تمنح رخصة العمل التطوعي لـ« جامعة نورة»

 104 تقيم سلسلة برامج توعوية عن المخدرات« جامعة نورة»

 صحيفة الشرق

م   106 قيادية 32جامعة األميرة نورة ُتكرِّ

 108 جلسة حوارية عن اإلرهاب 53طالبة في آالف  3

 109 خريجة يباشرن مهام أعمال صيانة الكهرباء والسباكة في جامعة نورة 33

 111 جامعة األميرة نورة تسعى إلى تصميم مقررات إلكترونية

 صحيفة الوطن

 112 جامعة نورة تكرم المشاركات ببرنامج القيادة التنفيذية

 113 للمشاركة في المسؤولية االجتماعيةالسعوديات مستعدات 

 115 مشروعا للتعلم الذاتي بتحضيرية جامعة نورة 41

 116 حصة دمية إلكترونية لطالبات جامعة نورة

 117 اتفاقية تعاون بين جامعتي نورة وسعود لمعالجة قضايا الشباب

 QM 119جامعة نورة تسعى إلى مقررات إلكترونية وفق 

 120 من األبنية الخضراء األميركية لجامعة نورةشهادات الريادة 

 121 الجامعيات يرين التفاخر القبلي والتعصب معيقين للتنمية االجتماعية

 صحيفة املدينة
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 122 إبداعات ولوحات تراثية في ختام األنشطة الطالبية بجامعة نورة

 123 سنوات 3بحثا مصنفا عالميا لجامعة نورة خالل  95

 124 «القيادة التنفيذية»سعودية شاركن في  32تكرم جامعة نورة 

 125 باستهداف قائمة الجامعات األفضل عالميا 2030جامعة نورة تواكب رؤية 

 127 دراسة تؤكد استعداد المرأة للمشاركة في برامج المسؤولية االجتماعية

 128 آالف طالبة  3جامعة نورة تتصدى لإلرهاب والتطرف بتوعية 

 130 بورشة الشراكة المجتمعية 2030نورة تواكب رؤية جامعة 

 131 الياباني عالميا« روبوت التدريب»جامعة نورة أول كلية تطبق « أسنان»

 133 « أبحاث قضايا الشباب»و« جامعة نورة»تعاون بين 

 134 جامعة نورة توصي بإنشاء بنك للمسؤولية المجتمعية

 135 نورةفتيات لسباكة وكهرباء جامعة  10

 136 أكاديمية بجامعة نورة يصممن مقررات إلكترونية 30

 137 سعوديات للعمل في جامعة نورة 10ساعة تدريب تؤهل  240

 138 قانون تجريم العنصرية

 140 جامعة نورة تحصد جائزة أبها ألفضل بحث علمي

 141 كتابا نادرا وقطعة أثرية في مكتبة جامعة نورة 243

 االقتصاديةصحيفة 

 142 من أطفال المدارس السعودية مصابون بالربو % 33

 143 سعوديات للعمل في جامعة األميرة نورة 10ساعة تدريب تؤهل  240التدريب التقني: 

 145 في جامعة نورة« مهارات التحرير والكتابة الصحافية»انتهاء المرحلة األولى من 

  صحيفة مكة

 146 طالبات نورةالروبوت الذكي يؤهل 

 147 جامعة نورة توصي بإنشاء بنك للمسؤولية المجتمعية

  صحيفة مكة االن

 149 متوحدوا )خطوات( يصنعون المعجزة

 صحيفة عني اإللكرتونية

 151 م بجامعة األميرة نورة2016اختتام االحتفاء باليوم العالمي للكتاب 

 153 نورة تعتمد المشي كنشاط لمقررآالف خطوة يوميا كواجب ..جامعة األميرة  10

 154 مشروًعا للتعلم الذاتي بتحضيرية جامعة األميرة نورة 41

 156 ( في جامعة األميرة نورة21)الشراكة المجتمعية المستدامة في القرن 

 157 في جامعة األميرة نورة 2030مبادرة التاءات الستة تدعم 
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 158 مع المركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب بجامعة الملك سعود. جامعة األميرة نورة توقع اتفاقية تعاون

 160 في جامعة األميرة نورة 21ورشة عمل الشراكة المجتمعية المستدامة للقرن 

 163 "2016فوز طالبات االمتياز من جامعة االميرة نورة في معرض "ايتكس 

 164 عالمية متقدمة في تطبيق المعايير التقنية في تعامالتها الداخلية " جامعة األميرة نورة" تحقق مراكزا

 QM 166جامعة األميرة نورة تسعى لمقررات إلكترونية وفق 

 168 "جامعة نورة " تنهي المرحلة األولى من برنامجها التدريبي "مهارات التحرير و الكتابة الصحفية"

 صحيفة سبق اإللكرتونية

 170 المرحلة األولى من برنامجها "مهارات التحرير والكتابة الصحفية"جامعة نورة تنهي 

  صحيفة إنماء اإللكرتونية

 172 ( الدولي في ماليزيا2016فوز طالبات االمتياز من جامعة األميرة نورة في معرض )ايتكس 

 173 تعامالتها الداخليةجامعة األميرة نورة تحقق مراكز عالمية متقدمة في تطبيق المعايير التقنية في 

 175 ”مهارات التحرير والكتابة الصحفية“جامعة نورة ُتنهي المرحلة األولى من برنامجها التدريبي 

  صحيفة وطني الحبيب اإللكرتونية

 177 ”القيادة التنفيذية” قيادية شاركن في برنامج  32جامعة األميرة نورة تكرم 

 179 وغرفة الرياض لتدريب طالبات جامعة نورة« الخيريةالسبيعي »توقيع اتفاقية بين 

 180 جلسة حوارية عن اإلرهاب في جامعة نورة 53آالف طالبة يشاركن بـ  3

 182 مشروًعا للتعلم الذاتي بتحضيرية جامعة األميرة نورة 41

 183 الشراكة المجتمعية المستدامة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 184 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن : الحوار بين أتباع األديان يؤدي الستقرار المجتمعات

 185 تطبق الروبوت التعليمي في كلية طب االسنان” جامعة نورة ”

 188 تحقق مراكزا عالمية متقدمة في تطبيق المعايير التقنية في تعامالتها الداخلية” جامعة نورة” 

 QM. 190جامعة األميرة نورة تسعى لمقررات إلكترونية وفق 

 192 سعوديات للعمل في جامعة األميرة نورة 10ساعة تدريب تؤهل  240التدريب التقني: 

 194 ”مهارات التحرير والكتابة الصحفية“جامعة نورة تنهي المرحلة األولى من برنامجها التدريبي 

 196 أبها ألفضل بحث علميجامعة األميرة نورة تحصد جائزة 

  صحيفة صراحة اإللكرتونية

 198 ”الكليات الصحية“توقع اتفاقية تعاون مع جامعة األميرة نورة ” رعاية“

 itex2016 “ 200” فوز طالبات االمتياز من جامعة األميرة نورة في معرض ماليزيا الدولي 

 QM 201جامعة األميرة نورة تسعى لمقررات إلكترونية على المستوى األساسي وفق 

 203 ”مهارات التحرير والكتابة الصحفية“جامعة نورة تنهي المرحلة األولى من برنامجها التدريبي 
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  اإللكرتونية ملحصحيفة 

 205 من أطفال المدارس السعوديين مصابون بالربو! %33كارثة صحية.. 

 206 ”مهارات التحرير والكتابة الصحفية“جامعة نورة تنهي المرحلة األولى من برنامجها 

  صحيفة رؤى اإللكرتونية

 208 ”القيادة التنفيذية” قيادية شاركن في برنامج  32جامعة األميرة نورة تكرم 

 210 سعوديات للعمل في جامعة األميرة نورة 10ساعة تدريب تؤهل  240التدريب التقني: 

  صحيفة غرب اإلخبارية 

 212 م بجامعة األميرة نورة2016اختتام االحتفاء باليوم العالمي للكتاب 

 214 بحوث وابتكارات في الصحة وعلوم التأهيل بجامعة األميرة نورة 10

 216 آالف خطوة يوميا كواجب جامعة األميرة نورة تعتمد المشي كنشاط لمقرر 10

 217 في الجنوب في حفل تكريم منسوبي جامعة األميرة نورة وقفة عرفان ألبطالنا

 219 االجتماعية المسؤولية في للمشاركة مستعدات السعوديات: نورة األميرة لجامعة دراسة

 221 نورة األميرة جامعة بتحضيرية الذاتي للتعلم مشروًعا 41

األولية وعضوية جمعية القلب طالبة في جامعة األميرة نورة يحصلن على شهادات اإلسعافات 100

 األمريكية

223 

 224 مركز غرناطة الصحي يفعل يوم التوعية بمرض الربو

 225 المجتمعات الستقرار يؤدي األديان أتباع بين الحوار: نورة األميرة جامعة

 226 ( في جامعة األميرة نورة21)الشراكة المجتمعية المستدامة في القرن 

تطبق الروبوت التعليمي في كلية طب االسنان مريضة يابانية تخضع للكشف ” جامعة األميرة نورة “

 الطبي على ايدي طالبات سعوديات عشرات المرات

227 

 229 سعود الملك بجامعة الشباب قضايا ألبحاث الوطني المركز مع تعاون اتفاقية توقع نورة األميرة جامعة

 231 نورة األميرة جامعة في 21 للقرن المستدامة المجتمعية الشراكة عمل ورشة

 234 ماليزيا في الدولي( 2016 آيتكس) معرض في نورة االميرة جامعة من االمتياز طالبات وزف

 QM 236 وفق إلكترونية لمقررات تسعى نورة األميرة جامعة

 238 متدربة 236 لـ التطوعي العمل رخصة تمنح نورة األميرة جامعة

 239 األعمال دعم بمركز للتعريف حملة تتبنى نورة األميرة جامعة

 240 المخدرات عن توعوية سلسلة تقيم نورة األميرة جامعة

 242 جامعة األميرة نورة تحصد جائزة أبها ألفضل بحث علمي

 244 نورة األميرة جامعة مكتبة في أثرية قطعة 70و نادرا كتاباً  173

  صحيفة تم اإللكرتونية
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 245 نورة تعتمد رياضة المشي كنشاط مقررجامعة األميرة 

  صحيفة املواطن اإللكرتونية

 246 نشاًطا لمقرر دراسي” المشي“#جامعة_األميرة_نورة تعتمد 

 248 لحظات حزن تبوح بها لوحة بمعرض جامعة نورة”.. عادت ولم يعد“

 249 سعوديات للعمل في جامعة نورة 10ساعة تدريب على الكهرباء تؤهل  240

  صحيفة املناطق اإللكرتونية

 251 بحوث وابتكارات في الصحة وعلوم التأهيل بجامعة األميرة نورة 10

 253 د.العميل: كل خطوة يخطوها المواطن في بيته أو عمله لها بالغ األثر على وطنه

 255 جلسة حوارية عن اإلرهاب ومواجهته 53آالف طالبة يشاركن بـ  3

 258 الذاتي بتحضيرية جامعة األميرة نورةمشروًعا للتعلم  41

 260 جامعة األميرة نورة: الحوار بين أتباع األديان يؤدي الستقرار المجتمعات

 261 الشراكة المجتمعية المستدامة في جامعة األميرة نورة

 262 تطبق الروبوت التعليمي في كلية طب االسنان” جامعة األميرة نورة ”

 265 في جامعة األميرة نورة 2030الستة تدعم مبادرة التاءات 

 266 تحقق مراكزا عالمية متقدمة في تطبيق المعايير التقنية في تعامالتها الداخلي” جامعة األميرة نورة” 

  نيوز صحيفة حائل

 268 د.العميل: كل خطوة يخطوها المواطن في بيته أو عمله لها بالغ األثر على وطنه

 270 الذاتي بتحضيرية جامعة األميرة نورة مشروًعا للتعلم 41

 272 في جامعة األميرة نورة 2030مبادرة التاءات الستة تدعم 

  صحيفة التعليم

 273 ابتكارات في الصحة بجامعة األميرة نورة 10

 275 جامعة نورة تكرم المشاركات ببرنامج القيادة التنفيذية

 276 قيادية 32جامعة نورة تكرم 

 277 باستهداف قائمة الجامعات األفضل عالمي 2030نورة تواكب رؤية جامعة 

 279 جلسة حوارية عن اإلرهاب في جامعة نورة 53آالف طالبة يشاركن بـ ” 3“

 280 مشروعا للتعلم الذاتي بتحضيرية جامعة نورة 41

 281 طالبة يتممن دورة اإلسعافات األولـيـة في جـامعـة نـورة 100

 282 بمقتنيات والدها المتوفى في معرض بجامعة األميرة نورة طالبة تشارك

 283 «الروبوت»جامعة األميرة نورة تؤهل الطالبات بـ 

 284 «أبحاث قضايا الشباب»و« جامعة نورة»تعاون بين 

 285 جامعة نورة توصي بإنشاء بنك للمسؤولية المجتمعية
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 286 إلكترونيةجامعة األميرة نورة تسعى إلى إنشاء مقررات 

 288 جامعة األميرة نورة تحصد جائزة أبها ألفضل بحث علمي

 290 «مهارات التحرير والكتابة الصحفية»جامعة نورة تنهي المرحلة األولى من برنامجها التدريبي 

 292 كتابا نادرا وقطعة أثرية في مكتبة جامعة نورة 243

  صحيفة سفراء االكرتونية

 293 وجامعة نورة« رعاية»البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية اتفاقية تعاون بين تهدف إلى تطوير 

 295 طالبة من جامعة نورة يحصلن على شهادات من جمعية القلب األمريكية 100

 296 جامعة نورة: الحوار بين أتباع األديان يؤدي الستقرار المجتمعات

 297 «الروبوت»جامعة األميرة نورة تؤهل الطالبات بـ 

 298 جامعة نورة توقِّع اتفاقية مع المركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب

 299 جامعة األميرة نورة تسعى إلى إنشاء مقررات إلكترونية

 301 «مهارات التحرير والكتابة الصحفية»جامعة نورة تنهي المرحلة األولى من برنامجها التدريبي 

  غاية

 303 ”الروبوت الذكي“تؤهل طالبات كلية األسنان بـ جامعة األميرة نورة 

 304 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن تحصد جائزة أبها ألفضل بحث علمي

  صحيفة ناس  االلكرتونية

 306 إنتشار حاالت اإلصابة بالربو بين أطفال المدارس السعوديين

  املغرب اليوم

 307 األسنان بـ "الروبوت الذكي"جامعة األميرة نورة تؤهل طالبات كلية 

 308 جامعة األميرة نورة في مكز متقدم في تطبيق المعايير التقنية في تعامالتها الداخلية

  صحيفة رصد نيوز االلكرتونية

 310 م بجامعة األميرة نورة2016اختتام االحتفاء باليوم العالمي للكتاب 

 312 ”القيادة التنفيذية” في برنامج قيادية شاركن  32جامعة األميرة نورة تكرم 

 313 وغرفة الرياض لتدريب طالبات جامعة نورة« السبيعي الخيرية»توقيع اتفاقية بين 

طالبة في جامعة األميرة نورة يحصلن على شهادات اإلسعافات األولية وعضوية جمعية القلب 100

 األمريكية

314 

 315 ألميرة نورةفي جامعة ا 2030مبادرة التاءات الستة تدعم 

 316 جامعة األميرة نورة توقع اتفاقية تعاون مع المركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب بجامعة الملك سعود

 318 سعوديات للعمل في جامعة األميرة نورة 10ساعة تدريب تؤهل  240التدريب التقني: 

 320 متدربة 236جامعة األميرة نورة تمنح رخصة العمل التطوعي لـ 
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  صحيفة مال االقتصادية

 321 المسؤولية االجتماعية في القطاع المصرفي

  العربية

 323 حصة" اليابانية تعالجها طبيبات أسنان سعوديات يومياً "

  صحيفة أكاديميا

 325 باستهداف قائمة الجامعات األفضل عالمي 2030جامعة نورة تواكب رؤية 

 327 األولـيـة في جـامعـة نـورةطالبة يتممن دورة اإلسعافات  100

  صحيفة السعودية اليوم

 328 #جامعة_نورة: السعوديات مستعدات للمشاركة في المسؤولية االجتماعية

  صحيفة املصدر

 330 ( .. ورشة عمل في جامعة األميرة نورة االثنين المقبل21)الشراكة المجتمعية المستدامة في القرن 

  الزمنصحيفة 

 331 غرناطة الصحي يفعل يوم التوعية بمرض الربومركز 

  صحيفة الوئام

 332 كنشاط لمقرر« المشي»جامعة األميرة نورة تعتمد 

 333 من أطفال المدارس السعوديين مصابون بالربو %33أبوعباة: 

 334 ضجلسة حوارية عن اإلرهاب والتصدي له بالريا« 53»آالف طالبة يشاركن بــ« 3»

  االعالمية للعمل الخريي عطاء شبكة

 335 والسباكة في جامعة نورة الكهرباءخريجة يباشرن مهام أعمال صيانة  33

  صحيفة أخبار املرأة

 337 المجتمعات الستقرار يؤدي األديان أتباع بين الحوار

  اإلشراق االلكرتونيةصحيفة 

 338 القلب األمريكيةطالبة يحصلن على شهادات اإلسعافات األولية من جمعية  100
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  تواصلصحيفة 

 339 وغرفة الرياض لتدريب طالبات جامعة نورة« السبيعي الخيرية»توقيع اتفاقية بين 

  صوت املبتعثصحيفة 

 340 طالبة من جامعة نورة يحصلن على شهادات من جمعية القلب األمريكية 100

  اإللكرتونية الشبكةصحيفة 

 341 في دول مجاورة« اطفال التوحد»استشاري يحذر من إيواء 

 343 سعوديات للعمل في جامعة األميرة نورة 10تأهيل « التدريب التقني»

   نيوتك

في جامعة األميرة نورة بنت ” دعم المواهب الطالبية“و ” يوم المهنة”السعودية ترعى فعاليتي” هواوي“

 عبدالرحمن

345 

  اإللكرتونية العارضةصحيفة 

 347 سعوديات للعمل في جامعة األميرة نورة 10ساعة تدريب تؤهل  240التقني: التدريب 

  عنيزة اليوم

 349 سعوديات للعمل في جامعة األميرة نورة 10ساعة تدريب تؤهل  240التدريب التقني: 

  اإللكرتونية نونصحيفة 

 351 سعوديات يتولين صيانة كهرباء جامعة األميرة نورة 10

  املجمعةصحيفة 

 353 سعوديات للعمل في جامعة األميرة نورة 10ساعة تدريب تؤهل  240التدريب التقني: 

  اإللكرتونية بروفايلصحيفة 

 255 سعوديات للعمل في جامعة األميرة نورة 10ساعة تدريب تؤهل  240التدريب التقني: 



 
 

 
11 

  نيوز فرسانصحيفة 

 357 في جامعة األميرة نورةسعوديات للعمل  10تأهيل « التدريب التقني

  اإللكرتونية فجرصحيفة 

 259 سعوديات يتولين صيانة كهرباء جامعة األميرة نورة

  اإللكرتونية الطوالصحيفة 

 360 سعوديات يتولين صيانة كهرباء جامعة األميرة نورة

  اإللكرتونية املصيفصحيفة 

 361 األميرة نورة سعوديات للعمل في جامعة 10تأهيل « التدريب التقني

  هروب نيوز

 363 سعوديات للعمل في جامعة األميرة نورة 10تأهيل « التدريب التقني

  مواطن االخبار

 365 سعوديات للعمل في جامعة األميرة نورة 10تأهيل « التدريب التقني

  الخرج نيوزصحيفة 

 367 جامعة األميرة نورةسعوديات للعمل في  10ساعة تدريب تؤهل  240التدريب التقني: 

  ساحات املجمعةصحيفة 

 369 ( سعوديات للعمل في جامعة األميرة نورة10( ساعة تدريب تؤهل )240"التدريب التقني":)

  اإللكرتونية االخبارية مباشرصحيفة 

 371 ( سعوديات للعمل في جامعة األميرة نورة10( ساعة تدريب تؤهل )240”: )التدريب التقني“

  املجلس العربي للموهوبني واملتفوقني

 373 بجامعة نورة« ألق»ابتكارا وبراءة اختراع أنجزتها طالبات  29
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  صحيفة فنون الخليج

 374 إبداعات ولوحات تراثية في ختام األنشطة الطالبية بجامعة نورة

  صحيفة التحلية

 375 سعوديات يتولين صيانة كهرباء جامعة األميرة نورة 10

  صحيفة املدائن

 376 طالبة جامعية يحصلن على شهادات من جمعية القلب األمريكية 100

  صحيفة برق

 377 جلسة حوارية عن اإلرهاب في جامعة نورة 53آالف طالبة يشاركن بـ ” 3“

  القناة السعودية

 380 ماليزيا( الدولي في 2016فوز طالبات االمتياز من جامعة األميرة نورة في معرض )ايتكس 

  وزارة الحرس الوطني الشؤون الصحية

مشاركة إدارة خدمات التوظيف المحلي بمعرض المهنة الخاص بالتمريض بجامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن

381 

  مجلة بروز

 382 من أطفال المدارس السعوديين مصابون بالربو %33د.أبوعباة : 

 مجلة سيدتي
 383 "2016جامعة نورة يحصدن ميداليات في معرض "آيتكس "طالبات امتياز" في 

  لهامجلة 

 385 "حصة" اليابانية تخضع للكشف عشرات المرات يومياً من طبيبات أسنان سعوديات! إليكم قصتها

 مجلة هي
 387 جامعة االميرة نورة تعزز رياضة المشي

  إحصائية النشر يف الصحف  
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 وابتكارات يف الصحة وعلوم التأهيل جبامعة األمرية نورة حبوث 10

لألبحاث نظمت كلية الصحة وعلوم التأهيل في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى لعرض وتكريم 

  والابتكارات بحضور وكيلة شؤون الطالبات الدكتورة نسرين العواجي.

وشملت البحوث املشاركة بحث قدمته الطالبة الجوهرة عبد الرحمن املقرن بعنوان "الاحتراق النفس ي وآلية 

دكتورة عظمى الفكاهة واملعدل الطالبي : دراسة أكاديمية حول طالبات الكليات الصحية في اململكة " بإشراف ال

زايدي، والطالبة نوره سعد الهويشل بحث بعنوان " كمية الكربوهيدرات مقابل املوص ى بها بين املراهقات في 

مدارس الرواد للبنات " بإشراف الدكتورة ناجموس محفوظ، وبحث " تناول الكالسيوم والتوعية من مخاطر 

بد الرحمن " للطالبات سارة ناصر سعد النصبان هشاشة العظام بين الطالبات في جامعة ألاميرة نورة بنت ع

وبتول البران و أنفال السيخان، بإشراف الدكتورة ناجموس محفوظ، فيما قدمت الطالبات بثينة يوسف 

القرزعي وعيناء مطر الحديدي وهاجر جمال الريس و بشاير إبراهيم الشامخ بإشراف الدكتورة ندى بن عجيبة 

الجسم عند الطالبات  استعمال البطاقة الغذائية على مستوى مؤشر كثلةبحث بعنوان "هل يؤثر معرفة و 

  .الجامعيات "

كما شملت بحث مقدم من الطالبة وعد منصور الجعيد " تناول الوجبات السريعة وزيادة مؤشر كتلة الجسم 

زيعل بإشراف بين طالبات الجامعات " ،وبحث بعنوان " معالج الانكماش" قدمته الطالبة محمد شماء محمد امل

  الدكتورة ناجموس محفوظ، الذي نال على املركز الثالث باملؤتمر العلمي السابع لطالب وطالبات التعليم العالي .

 
ً
وقدمت الطالبات وجدان سعد العتيبي و فاطمة علي القحطاني و سميره علي آل دويرم عرض عن ابتكار " وداعا

رة هدى زكريا والحاصل على املركز ألاول في املؤتمر العلمي السابع، اللتهاب اللفافة ألا خمصية " بأشراف الدكتو 

ثم ابتكار " قفاز كاشف للحرارة " للطالبات ريم صالح الراجحي و نوف حماد البليهد و مروة عبدهللا الجريوي و 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1498649
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املركز عذى عبدالعزيز السليمان و ريما محمد العقيلي، بإشراف الدكتورة صفاء مصطفى الخولي والحاصل على 

  الثالث في املؤتمر العلمي السابع.

ثم عرضت الطالبة أصايل خالد املوس ى ابتكارها "عكازة التمكين الوظيفي " بإشراف الدكتورة صفاء مصطفى 

الخولي، وعرضت الطالبات ريم صالح الراجحي و نوف حماد البليهد و مروه عبدهللا الجريوي و عذى عبدالعزيز 

لعقيلي بحث عن " تأثير إهمال الرعاية النفسية على الاندماج الوظيفي ملرض ى الشلل السليمان و ريما محمد ا

 الدماغي وعائالتهم " بإشراف الدكتورة صفاء مصطفى الخولي.
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 "قيادية شاركن يف برنامج " القيادة التنفيذية 32جامعة األمرية نورة تكرم 

قيادية سعودية شاركن في  32كرمت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، 

التنفيذية" الذي نفذته الجامعة بالتعاون مع كلية إنسياد لألعمال الفرنسية،وذلك خالل الحفل  رنامج القيادة" 

  الذي نظمته الجامعة أمس بحضور الوكيالت وعميدات الكليات.

وأعربت الدكتورة العميل عن تهنئتها للخريجات لتميزهن على مستوى الوطن في برنامج القيادات العليا 

مؤكدة أن الجامعة تركز في املقام ألاول على جودة التعليم، والبحث العلمي وريادة ألاعمال التنفيذية الرائدة، 

من أجل إعداد وتهيئة خريجاتها وتنمية مهاراتهن وقدراتهن على التعلم مدى الحياة ولذلك جاءت الشراكة مع 

نظيمية وتوفير بيئة عمل محفزة كلية انسياد املهتمة بتطوير القيادات والارتقاء بأداء املؤسسات وثقافتها الت

  وداعمة لتعزيز ثقافة إلابداع وبناء رؤى متكاملة لتطوير ألاعمال على جميع ألاصعدة .

ونوهت بالدعم السخي الذي توليه القيادة الحكيمة لقطاع التعليم والجهود املبذولة لالرتقاء به وتذليل ما قد 

 منها بأهمية يواجه املسيرة التعليمية املعرفية من عوائق وص
ً
 عن الاهتمام بتطوير القيادات إدراكا

ً
عوبات فضال

 لقيادة منظماتهم ،مشيرة إلى أن برنامج القيادة التنفيذية شارك فيها 
ً
 جيدا

ً
دور القيادات الواعية واملعدة إعدادا

  اص .موظفات من جامعة نورة ومن وزارات الخدمة املدنية والعمل والتعليم والحرس الوطني والقطاع الخ

من جانبها أوضحت عميدة التطوير وتنمية املهارات بالجامعة املشرفة على البرنامج الدكتورة عبير الحربي، أن 

 ملنظومة الكفاءات القيادية العاملية واملطابقة ألعلى مواصفات الجودة في تصميم البرامج 
ً
البرنامج صمم وفقا

ميزة إلعداد قيادات واعية بتحديات املستقبل وقادرة على التدريبية بالشراكة مع كلية إنسياد لطرح برامج مت

الوفاء بمتطلباته لتمكينها من املشاركة الفّعالة في تنمية اقتصاد املعرفة وفي مناشط التنمية املستدامة لتحقيق 

  . 2030رؤية اململكة 

ملعنفات لسوق العمل وشهد الحفل استعراض ستة مشاريع مشاركة في البرنامج هي : تأهيل وتدريب السيدات ا

،املساعدة للحصول على وظيفة، تطوير املجلس الطالبي الاستشاري، التطوير التنظيمي للموارد البشرية، دليل 

التوجيه وإلارشاد إلاداري، إعداد نموذج لتقييم التعاون الدولي، إيجاد الفرص الوظيفية لذوي الاحتياجات 

 الخاصة املؤهلين لسوق العمل .

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1499639
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املواطن على رأس أولويات االهتمام يف كل  نورة:مسئولو جامعة األمرية 

 خطط الدولة التنموية

  قالت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن
ً
الدكتورة هدى العميل: إن القرارات امللكية أتت دعما

، و إن اعادة هيكلة بعض مؤسسات الدولة هي امتداد لإلصالح 2030للرؤية إلاصالحية الشاملة للمملكة 

التنظيمي الذي يهدف إلى تطوير وتحسين أداء الجهاز الحكومي في اململكة، وفق ما تتطلبه املرحلة املقبلة، وبما 

  ع سرعة عجلة النمو.يتواكب م

وقالت في تصريح لها بمناسبة ألاوامر امللكية: تؤكد تلك ألاوامر إن رؤية القيادة ترتكز على تطوير ال يتوقف، 

وإصالح سريع ودائم. وأكدت معاليها أن هذه الحزمة من ألاوامر الحكيمة التي تخللها استحداث بعض الهيئات 

املرحلة التي يفرضها املنعطف التاريخي في تاريخ ألامة املتمثل بالرؤية  ذات الاختصاصات الجديدة يلبي متطلبات

، مشيرة إلى أن املتأمل للبيان امللكي يلمس في مفرداته مدى الحرص على وجود املواطن على رأس 2030الطموحة

آلاخر  أولويات الاهتمام في كل خطط الدولة التنموية، حيث أن دمج بعض الوزارات و تغيير مسميات البعض

دليل على مدى حرص القيادة الجاد على منح كل قطاع في الدولة فضاءات الاستعداد للعمل على الوجه ألاكمل 

 لتعزيز ملستقبل مشرق للبالد وفق الخطط الطموحة واملبادئ ألاصيلة والقيم الرفيعة لهذه البالد املباركة، وذلك 

  ادية والعاملية.مكانة اململكة العربية السعودية التاريخية والاقتص

من جانبه أكد وكيل جامعة ألاميرة نوره بنت عبد الرحمن الدكتور صالح بن عبد هللا املزعل أن ألاوامر امللكية 

وما تضمنته من تعيينات وتغييرات وإعادة هيكلة في عدد من ألاجهزة الحكومية، تبين حرص واهتمام خادم 

على تحقيق صالح الوطن واملواطنين،  -حفظه هللا  -آل سعود الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز 

  .2030وتدعم العمل املشترك نحو تحقيق رؤية اململكة 

وأوضح املزعل أن ألاوامر امللكية شملت العديد من املجاالت التي تهم مستقبل البالد في النواحي التنموية، 

 
ً
املولى جلت قدرته أن يوفق خادم الحرمين الشريفين  والاقتصادية، والفكرية، والرياضية، والثقافية، داعيا

 وسمو ولي عهده ألامين وسمو ولي ولي العهد ملواصلة مسيرة البناء، وأن يديم على بالدنا أمنها واستقرارها.

 
ً
فيما بينت وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نادرة بنت حمود املعجل أنه لم تكن الوطنية يوما نشيدا

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1499860
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1499860
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أو قصيدا نكتبه أو يوما نحتفل به أو منهجا ندرسه بل هي شعور يتنامى بوجود قيادة حكيمة حازمة  نردده

عادلة ووطن أبناؤه بررة أصحاب عزيمة وجد واجتهاد ورؤية تشرئب لها ألاعناق وتتجلى لها السواعد بالعمل 

أمة إلاسالم محافظين على والعطاء وصدق الرجاء وتستلهم العون والسداد من رب نوحده متحدين في خدمة 

  أصالة الرسالة السماوية العظيمة خالية من الشوائب.

وأردفت املعجل لقد بدأت ظواهر العهد الجديد في قيادة بالدنا ملرحلة نمو ومواجهة تحديات اقليمية ودولية 

لية وعزم وحزم وعزم وسيادة وعزة وعدل وإنصاف، وتوجت توجهات بالدنا رؤية جديدة بواقعية وبروح قتا

 2030وعزيمة وقيمة، ولها زخم عظيم ألمل واعد وبناء وطن في سيادة ألامم نجمه صاعد، وركزت رؤية اململكة 

على مرتكزات قوى وتميز لهده البالد لتتحرر من قيود وقاع وصراعات وتحديات دولية باعتماد كبير على سواعد 

كفاءة أداء ألاجهزة الحكومية وتنشيط الاستثمار شعب فتي أكثره من الشباب ومصادر اقتصاد متنوعه ورفع 

بمعايير جديدة عملية وواقعية وتغيير في كثير من السياسات بشفافية وجراء إيجابية، وتلقى املرأة في كل ذلك 

نصيبا أوفر في فرص املشاركة في تحقيق هذه الرؤية وتتطلع إلى مزيد من الفرص في رفع مستوى مساهمتها في 

 ت وثوابت بالدنا.ذلك وفق محددا

من جانبها قالت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة الدكتورة فاتن بنت عبدهللا الزامل بهذه املناسبة : انطلقت 

لتكون رؤية شاملة وفاعلة للتنمية املستدامة، ونقلة نوعية في كافة املجاالت الاقتصادية  2030رؤية اململكة 

فقد أكدت  -حفظهم هللا–رمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد والثقافية والاجتماعية بقيادة خادم الح

الرؤية على التنمية البشرية والاحتياجات التنموية وتعزيز فرص التدريب والتأهيل، وركزت على ضرورة مواءمة 

مخرجات املنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات 

في بناء الاقتصاد املعرفي، والعمل على تحقيق  2030سوق العمل، وتتواءم رؤية الجامعة مع رؤية اململكة 

 -بمشيئة هللا-الجودة والاعتماد ألاكاديمي بما يحقق الارتقاء بالعملية التعليمية وتجويدها، لتكون الجامعة 

جامعة دولية، سائلة هللا أن يديم  (200إحدى الجامعات السعودية الخمس ضمن أفضل ) 2030بحلول عام 

  على بالدنا ألامن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.

تنبع من أنها تمثل  2030ووافقتها وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف في الرأي أن رؤية 

ك ألنها ترتكز على بناء الانسان استراتيجية ترتقي باململكة في املستقبل إلى مصاف الدول الكبرى في العالم، وذل

السعودي، وتمنح الرؤية السعودية بيئة جاذبة للكفاءات الوطنية وألاجنبية، هدفها تهيئة البيئة الجاذبة التي 
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يمكن من خاللها استثمار كفاءاتنا البشرية واستقطاب أفضل العقول في العالم للعيش على أرضنا، وتوفير كل 

تاجوا إليها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وجذب املزيد من الاستثمارات، مؤكدة إلامكانات التي يمكن أن يح

أن الرؤية تنقل السعودية من الريادة الاقليمية الى التنافسية العاملية، وتنبع من أنها تعطي قدًرا كبيًرا من 

 زخمها وصيتها في العالم. التفاؤل للمستقبل، وان املكاشفة والشفافية والوضوح في هذه الرؤية، هو ما أعطاها

وبينت وكيلة الجامعة للدعم ألاكاديمي والخدمات الطالبية الدكتورة نائلة الديحان أن الجميع بإذن هللا 

ملتزمون بتحقيق هذه الرؤية الطموحة التي تتوافق مع رؤية الجامعة، لتكون منارة للمرأة للمعرفة والقيم ، 

قادر وامللتزم باملعايير املهنية وألاخالقية، فالعنصر البشري هو الثروة وتركز على تهيئة رأس املال البشري ال

الحقيقية التي يجب أن نعتمد عليها في تحقيق هذه الرؤية، مؤكدة أن لدى الجامعة العديد من البرامج 

 في تأمين التعليمية املتميزة، واملشاريع الطموحة، ومراكز تطوير ألاعمال، وواحة أعمال نسائية ستسهم بإذن هللا

فرص عمل لبنات الوطن املتسلحات باملهارات، التي تساعدهن على املساهمة الفاعلة في تحقيق متطلبات هذه 

  الرؤية، وصنع غد مشرق.

وقالت وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى الوهيبي : ال يمكن ملتأمل موضوعي إال أن 

نا الحبيب حفظهم هللا لالنطالق نحو الريادة العاملية من خالل حزمة ألاوامر يستشعر عظم طموح قادة وطن

في  -أيده هللا  -التي اعلنها سيدي ولي ولي العهد  2030امللكية التي جاءت كقوة دافعة لتحقيق الرؤية السعودية 

العمل الجاد سبيل غد مشرق لهذا الوطن املعطاء واجياله املستقبلية مما يضع على املواطن مسؤولية 

والانضمام للركب الوطني من أجل إنجاح الخطط وتحقيق التنمية املستدامة ، وإن كان لهذه املرحلة عنوان 

فالبد أن يكون جملة نقتبسها من حديث سمو ولي ولي العهد ونصها "طموحاتنا ستبتلع مشكالتنا"، كذلك ال 

هذه ألاوامر لتحقق التنمية والرخاء للمواطن واملقيم  يمكن ملتأمل إال أن يلحظ القرارات الحكيمة واملدروسة في

الليل بالنهار من أجل العمل على -حفظه هللا ورعاه  -على حد سواء اللذان يصل لخادم الحرمين الشريفين 

تقدمهما وحفظ حقوقهما ورفاهيتهما، والريب أن ما استجد من مؤسسات في القطاع الحكومي وتغيير املراكز بين 

ة دليل قاطع على أن الدولة تسعى عبر خطط التنمية املستدامة لخدمة الشعب و وضع الوطن في رجال الدول

مكانه الالئق في مصاف الدول املتقدمة، داعية هللا أن يحفظ البلد ويديم عليها نعم ألامن والرخاء والازدهار 

 وحفظ قادتها وابقاهم ذخرا للوطن.
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 م 2016 مايو 15-هـ 1437شعبان  8 األحد

 جلسة حوارية عن اإلرهاب يف جامعة نورة 53آالف طالبة يشاركن بـ  3

في سلسلة  شاركت نحو ثالثة آالف طالبة من مختلف التخصصات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

جلسات حوارية، نظمها املقهى الحواري التابع لكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، تناولت مفهوم إلارهاب 

وأوضحت املشرفة العامة على املقهى  في مكافحة إلارهاب والتصدي له. وأسبابه والجهود ألامنية للمملكة

التي تعزز ثقافة الحوار بين الطالبات وركز من  الحواري ريم الغامدي أن املقهى احد أهم ألانشطة الطالبية

خالل سلسلة جلسات على تشخيص مفهوم إلارهاب وأسبابه والجهود ألامنية للمملكة في مكافحة إلارهاب 

والتصدي له ، وتأثير إلارهاب على حياة ألافراد والشعوب ، وموقف الشريعة إلاسالمية من إلارهاب واملنظمات 

تخريبية املدمرة، ودور املواطن الصالح في الحد من انتشار ألافكار املتطرفة والشائعات ، املتطرفة وأعمالها ال

وبينت الغامدي أن املقهى  التصدي لإلرهاب والتطرف الفكري.مؤكدة أن الهدف توعية الطالبات في الجامعة في 

زيز الاتصال والحوار الفكري يسعى إلى معالجة القضايا الطالبية وطرحها من خالل قنوات الحوار الفكري ، وتع

الايجابي بين الطالبات ومنسوبات الجامعة مع إلقاء الضوء على الاتجاهات الفكرية للطالبات وتعديلها ومناقشة 

ة ، مشيرة إلى انه تم تدشين املقهى الحواري برعاية مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل مؤخرا 
ّ
ألافكار الضال

 من ألاركان 
ً
التفاعلية املفتوحة للطالبات مثل ركن الجلسات الحوارية، وركن البحث واملذاكرة حيث ضم عددا

الذي يضم وحدات مكتبية شبه منفصلة مجهزة بأجهزة الحاسب آلالي، حيث تتمكن الطالبة من املذاكرة 

 من الكتب الشيقة ذات 
ً
وكتابة البحوث في جو من الخصوصية، وركن القراءة الصامتة الذي يضم عددا

تخصصات املتنوعة في ألادب العربي وتطوير الذات والصحة والثقافة العامة، وركن القهوة الذي يعمل على ال

(جلسة 53تقديم أنواع من القوة املجانية لرواد املقهى ، موضحة أن عدد الجلسات الحوارية وصلت إلى )

  عية.( طالبة جام3183بمشاركة نخبة من عضوات هيئة التدريس استفادت منها نحو )

هـ، عبر اقتراح من عميدة كلية الخدمة 1435وأفادت أن فكرة إنشاء وحدة املقهى الحواري تعود لعام 

الاجتماعية الدكتورة جميلة اللعبون على اعتبار أن كلية الخدمة الاجتماعية هي إحدى كليات الجامعة 

 واجت
ً
، ومن هنا تبلورت املتخصصة في هذا املجال التي تسعى إلى تطوير الطالبات أكاديميا

ً
 ومهنيا

ً
 وشخصيا

ً
ماعيا

 
ً
 للحياة ومنهاجا

ً
الفكرة للمقهى الحواري لتعزيز ثقافة الحوار البناء وسلوكياته بين الطالبات ليصبح أسلوبا

للتعامل مع مختلف القضايا السيما وأن معطيات العصر الحديث تتجه إلى تفعيل قيم املواطنة والانتماء 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1500610
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1500610
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وحدة إلى تقديم خدمات متخصصة على أسس علمية ومهنية تعمل على توعية الطالبات والحوار ، كما تهدف ال

ووقايتهن مما قد يواجهنه من مصاعب وعقبات في حياتهن لذا التزمت وحدة املقهى الحواري بتوفير مناخ جامعي 

الفعال وذلك  حواري متكامل للطالبة يعمل على استثمار طاقاتها وقدراتها وتنمية مواهبها من خالل الحوار 

وبينت إحدى أعضاء  تمعها بكل والء وانتماء وإبداع.إلخراج مواطنة واعية بحقوقها وواجباتها ودورها في بناء مج

هيئة التدريس املشاركات في جلسات املقهى الحواري الدكتورة نوال الربيع من جانبها أن اململكة تعيش في حراك 

ثقافية وكذلك من خالل التطورات التكنولوجية كوسائل التواصل  ثقافي من خالل ما يقام فيها من مهرجانات

الاجتماعي والتي يطرح فيها الكثير من القضايا وهذا ألامر يتطلب أن يكون هناك مساحة كافية ملناقشة هذه 

 القضايا التي تهم املجتمع ، والجامعات السعودية ليست ببعيدة عن هذا الحراك الثقافي في ظل النقلة النوعية

واملعرفية التي تعيشها الجامعات خالل هذه السنوات وتواكب النهضة التنموية التي تمر بها اململكة ، معتبرة أن 

تعزيز هذا املقهى من ألانشطة التي تعزز املسؤولية للطالبات و ثقافة تقبل الرأي آلاخر وإعطاء الطالبة الفرصة 

التواصل بين الطالب ومجتمعه ألاكاديمي من حيث  بأن تناقش بكل موضوعية ووعي واملساعدة على مد جسر 

ب إيجاد لغة ثقافة الحوار التي ال تجعل من البيئة ألاكاديمية بيئة جامدة ومحبطة بل بيئة ثقافية داعمة للطال

وأشادت إحدى املشاركات في جلسات املقهى الحواري الدكتورة سلمى الدوسري بأن   أكاديميا واجتماعيا وثقافيا .

ي الحوارية وسيلة إليصال املعلومة الصحيحة من خالل إقناع آلاخرين بفكرته ، كذلك تصحيح ألافكار املقاه

الخاطئة والعقائد الفاسدة فالبعض يعتنقون أفكارا قد تخالف العقائد الدينية أو قد تمس عادات املجتمع 

أصحاب الفكر الخطأ بالفكر  وتقاليده عن طريق التحاور من خالل املقهى الحواري نجد وسيلة أفضل إلقناع

الصحيح والسليم، كما أن الحوار يسهم في تعزيز السلوكيات الايجابية وبالتالي يكسب الطالبة قوة في الشخصية  

كما يجعلها تتحلى بالصفات الحسنة التي تجعل لها قبول ومحبة بين الناس ، كما تدعم املقاهي الحواري تعلم 

 إلانسان واحتراملدقيقة وتنمية فن الحوار وتشجيعهم على صياغة ألافكار اممارسة فن إلاصغاء بين الطالب 

 يذكر  .املختلفة النظر  وجهات على التعرف أهمية تعزيز  إلى الحواري  املقهى يسهم كما املعلومات، طرح في للعقل

التعليمية والاجتماعية على اختالفها وقضايا السلوكيات السلبية  القضايا يناقش الحواري  املقهى أن

والاقتصادية وكيف تكون الطالبة شخصية اقتصادية والقضايا الوظيفية املستقبلية واملستقبل املنهي 

لتخصصاتهن والقضايا الفكرية ومناقشة ألافكار الضالة والقضايا الثقافية والتنموية والتطويرية واملشاركات 

 وعية.التط
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 م 2016 مايو 16-هـ 1437شعبان  9االثنين 

ا للتعلم الذاتي بتحضريية جامعة األمرية نورة 41
ً
 مشروع

ضمن مشروًعا، وذلك  41أطلق قسم تطوير الذات في السنة التحضيرية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

مشروعات التعلم الذاتي التابعة ملقرر مهارات التفكير تحت شعار " صنعُت أثًرا "، حيث احتوت على مشروعات 

  ابتكرتها الطالبات لحل املشاكل التي يعاني منها املجتمع في الحياة اليومية سواء علمية أو تربوية أو صحية.

مل التوعوي الجانب الصحي والبيئي والاجتماعي، وانقسمت املشروعات على جانبين توعوي وابتكاري، حيث ش

فيما تناول الابتكاري مجاالت متعددة اهتمت على رؤية ورسالة وأهداف وتصميم إنفو جرافيك وفيديو يحمل 

املشكلة أو الحل للمشروع ولوحة يضع عليها الزوار أراءهم، بحيث تستطيع الطالبات قياس التغذية الراجعة 

  رأي سريع ملشاريعهن.من املشروع واستطالع 

مشروًعا منها "قطرتنا غالية"، التي تعـبر عن مكان مخصص لتجميع  22وجاء من أبزر هذه املشاريع املرشحة 

املياه املتبقية من علب الشرب لسقي الزرع، وكذلك مشروع "الحريق املفاجئ" الذي يتكون من وضع جهاز في 

املدني الخاص باملنطقة، وفي الجانب الاجتماعي كان مشروع عداد الكهرباء الخاص باملنزل مرتبط بالدفاع 

"رحماء بينهم" وهو عبارة عن تصميم مالبس لعمال النظافة ضد تقلبات الجو، أما من الناحية الصحية يأتي 

مشروع "الهوية الصحية" بطاقة تعريف بصحة الشخص لسهولة انتقاله من مستشفى إلى آخر، وفي الجانب 

ع "املنقذ الذكي" وهو تصميم حساسات للمسابح لتجنب مخاطر الغرق، وكذلك مشروع التوعوي جاء مشرو 

الاسعافات ألاولية داخل جامعة ألاميرة نورة، حيث تم إنشاء تطبيق الكتروني "مسعفون" الذي يعنى باإلسعاف 

ود بحساس، داخل الحرم الجامعي، ومن املشاريع التوعوية أيًضا "الشاور الحساس" تصميم مرش استحمام مز 

وكذلك مشروع "وقفوهم إنهم مسؤولون" وهو عبارة عن صندوق تدوير ألاطعمة املنزلي، ومشروع "استهالك 

املاء" وهي عبارة عن ربط مياه املغسلة بسيفون املرحاض لتقليل استخدام املياه، أما من الجانب الطبي كان 

ات، وأخيًرا ابتكار "الجهد الذكي" وهو جهاز يقيس الجهد ابتكار حل ملخارج طوارئ للعناية املركزة من أميز الابتكار 

 الكهربائي.
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 م 2016 مايو 17-هـ 1437شعبان  10الثالثاء 

طالبة يف جامعة األمرية نورة حيصلن على شهادات اإلسعافات األولية  100

 األمريكية من مجعية القلب

طالبة في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن على شهادات معتمدة من جمعية القلب ألامريكية  100حصلت 

(American Heart Associationوشهادة إلتمام دورة "منقذ القلب وإلاسعافات )  ألاولية وإلانعاش القلبي

طالبة على كتاب باللغة العربية، على خلفية  "، إلى جانب بطاقة عضوية مدتها سنتين ، فيما حصلت كلالرئوي 

دورة إلاسعافات ألاولية التاسعة، التي قدمتها عضو جمعية القلب ألامريكية منار النويصر ضمن البرامج 

املتخصصة املوجهة إلى طالبات النادي الاستشاري في السنة التحضيرية بجامعة ألاميرة نورة واعتمادها من 

  تدريب الطبي وجمعية القلب ألامريكية.ألاكاديمية التخصصية لل

وكان قد نظم الدورة النادي الاستشاري بالتعاون مع قسم تطوير الذات في عمادة السنة التحضيرية بالجامعة ، 

بهدف تدريب أكبر عدد من املسعفات املؤهالت من خالل تزويدهن باملعارف واملهارات ألاساسية التي تمكنهن من 

ساعات  8سعاف ألاولي داخل الجامعة وخارجها، على مدار الفصل الدراس ي الثاني بواقع تقديم املساعدة وإلا 

تدريبية للدورة الواحدة في البرنامج الذي يأتي حسب أهداف العمادة ورسالتها التي تعمل على بناء شخصية 

ل شراكات استراتيجية الطالبة املعرفية واملهارية والقيمية لتتمكن من مواكبة متطلبات الجامعة عن طريق تفعي

 وتوظيف أمثل ألحدث التقنيات.
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 م 2016 مايو 19-هـ 1437شعبان  12الخميس 

( .. ورشة عمل يف جامعة األمرية 21)الشراكة اجملتمعية املستدامة يف القرن 

 نورة االثنني املقبل

تناقش ورشة عمل تعتزم جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة التطوير وتنمية املهارات تنفيذها 

(، بالتعاون مع عمادة خدمة املجتمع 21الاثنين املقبل، موضوع )الشراكة املجتمعية املستدامة في القرن 

  اق.والتعليم املستمر، وبمشاركة تنظيمية من املكتب التنفيذي لخطة آف

وتهدف هذه الورشة التي تأتي في إطار العمل املشترك بين القطاع الحكومي وألاهلي، الستيفاء متطلبات التحول 

م، )مبادرات ابتكارية وحلول إبداعية(، إلى تغيير ثقافة الشراكة املجتمعية بين لقطاعين الخاص 2030الوطني 

جارب الابتكارية الناضجة في جامعة ألاميرة نورة بنت والعام وقطاع التعليم، وتطويرها من خالل استعراض الت

 لوضع أسس قوية تضمن 
ً
عبدالرحمن، والخطط الاستراتيجية الوطنية، وبحث ذلك كله في هذه الورشة، سعيا

تحقيق الاحتياجات املستقبلية إلنتاج املعرفة، املناسبة وامللبية لحاجة سوق العمل، وبما يعود على تنمية أفراد 

  لبناء وطن طموح واقتصاد مزدهر، بسواعد أبنائه املؤهلين. املجتمع،
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 م 2016 مايو 23-هـ 1437شعبان  16االثنين 

 "جامعة األمرية نورة تؤهل طالبات كلية األسنان بـ "الروبوت الذكي

ألاسنان في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تقنية " الروبوت الذكي" في مجال التدريب  طّبقت كلية طب

امليداني لطالبات الكلية، في خطوة هي ألاولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق ألاوسط بغية رفع املستوى 

  ع.العلمي للطالبات، وتأهيلهن للعمل في عيادات ألاسنان بشكل احترافي يحاكي الواق

ويجري طالبات الكلية على الروبوت الذكي عمليات فحص ألاسنان وتركيبها وخلعها وإعادة زراعتها مجدًدا في 

إطار جلسات عالجية طويلة تحاكي الواقع الفعلي ملريض ألاسنان، بينما يتفاعل الروبوت مع طبيعة الكشف 

  يقية مع مرض ى عيادات ألاسنان.الطبي لألسنان بشكل آلي يجعل الطالبات يعايشن بيئة العمل الحق

وأوضحت عميدة كلية طب ألاسنان استشارية عالج لّب وجذور ألاسنان الدكتورة إبتسام بنت محمد املاض ي أن 

الفكرة جاءت من الحاجة إلى توفير بيئة مماثلة لطالبات طب ألاسنان في عيادة تحاكي العيادة الحقيقية لألسنان 

في هذا املجال الطّبي الحساس، مبينة أن الروبوت تم ابتكاره من ِقبل باحثين في ليتمكّن من التطبيق الفّعال 

  جامعة )شوا( اليابانية.

وقالت : إن استخدام الروبوت هي مرحلة انتقالية أخيرة للطالبة بعد تدريبها على )الحشوات، والتلبيسات، 

سنان بشكل تفاعلي، بحيث تطبق الطالبة وعالج العصب( للتأكد من مدى معرفتها بكيفية التعامل مع مرض ى ألا 

ما تعلمته، والتدريب على الاستجابة ألي ردة فعل تصدر عن مريض ألاسنان الحقيقي )كالعطس، أو سرعة 

نبضات القلب، أو الهلع، أو النزف( وهذا ُيعد اختباًرا حقيقًيا للطالبة للعالج الحيوي للمريض أو ما يسمى 

  للبدء في عالج املريض.)أوسكي( الذي يؤهلها عملًيا 

وعّبرت املاض ي عن سعادتها الكبيرة بتوفير مثل هذه التقنية املميزة للطالبات ملا له من مردود إيجابي في زيادة 

 ثقتهن في ممارسة طب ألاسنان بشكل طبيعي قبل انتقالهن لعالج املرض ى في العيادات الحقيقية.
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 م 2016 مايو 24-هـ 1437شعبان  17الثالثاء 

 يف جامعة األمرية نورة 21ورشة عمل الشراكة اجملتمعية املستدامة للقرن 

نظمت عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بالشراكة مع عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة ألاميرة نورة 

مبادرات ابتكارية وحلول إبداعية (  21بعنوان ) الشراكة املجتمعية املستدامة في القرن أمس ورشة عمل 

إيمانأ من الجامعة بضرورة تعزيز  نظمتها الجامعة بالشراكة مع املكتب التنفيذي لخطة آفاق بوزارة التعليم

مشرقة ، ومبادرة منها في والتي تعتبرها انطالقة نوعية نحو مملكة  2030دورها في تفعيل خطة التحول الوطني

  تفعيل الشراكة املجتمعية الداخلية والخارجية .

إذ تشير التوجهات العاملية  2030وتعّد الورشة من ألادوات املهمة لتحقيق أهداف خطة التحول الوطني

 على جودة إلانجازات التعليمية فيها وعلى مستوى الاستثما
ً
ر املعرفي في املعاصرة إلى زيادة اعتماد الدول مستقبال

املوارد البشرية للوصول إلى التنمية املستدامة ، واستهدفت تغيير ثقافة التعاطي مع الشراكة املجتمعية 

 قطاع التعليم في ضوء الخطط الاستراتيجية الوطنية )التنمية 
ً
املستدامة للقطاعين الخاص والعام وتحديدا

  الوطنية، آفاق ، التحول الوطني( .

بعرض فيديو تعريفي عن الجامعة عامة وعن عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر خاصة ، واستهلت الورشة 

( مشتركة من  91عقب ذلك تبادلت املشاركات في الورشة بطاقات التعارف حيث بلغ عددهن ما يقارب ) 

  قيادات الجامعات السعودية ووزارة التعليم .

لى طرح حلول ابداعية للشراكة املجتمعية مع ربطها بتحقيق وتناولت الورشة عددا من املحاور التي تسعى إ

أهداف الخطط الاستراتيجية الوطنية )التنمية الوطنية، آفاق ، التحول الوطني( والخروج بمبادرات تحقق رؤية 

  . 2030اململكة 

دكتورة وتم إدارة جلسات ورشة العمل وحلقات النقاش من قبل عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر ال

آمال بنت محمد الهبدان وفقا للمحاور الثالث التالية : ألاول ) تجارب واقعية للشراكة املجتمعية وحلول 

ابداعية ( وعرض فيه التجارب املبتكرة والناجحة بعمادة خدمة املجتمع بالجامعة والقائمة على تفعيل 

لدولي مع أكاديمية باريس لتطوير وتدريب املرأة الشراكات املجتمعية املستدامة املحلية والدولية مثل التعاون ا

وإعدادها لسوق العمل في مجاالت مهنية جديدة وكذلك حاضنة نورة العطاء التطوعي وتفعيل املسؤولية 

املجتمعية ، والثاني ) حلول ابتكارية لتطوير الشراكة املجتمعية ( وتم خالله طرح مبادرة التاءات الست 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1503813
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ت السعودية واملتناسبة مع أهداف يل الشراكة املجتمعية املستدامة في الجامعااستراتيجية ابداعية لتفع

الخطط الاستراتيجية الوطنية )التنمية الوطنية، آفاق ، التحول الوطني( والتي تحقق أحد تطلعات رؤية اململكة 

عليها املبادرة وهى  في الشراكة املجتمعية املستدامة ، والتاءات الست مصطلح يوضح املبادئ التي ارتكزت 2030

: تكامل ، تعاون ، تكليف ، تمكين ، تنوع ، تخصيص ، كما تم كذلك توزيع استبيان لتقييم وتقويم املبادرة 

ومناقشتها في الورشة والخروج منها باملبادرات التالية : مبادرة "جسور " ، مبادرة "قائد على مقعد الجامعة "، 

كل طالب ، مبادرة "تفعيل أندية الحي " بالتعاون بين كل من وزارة التعليم مبادرة "امللف إلالكتروني" الشامل ل

أما عن املحور الثالث ) اقتراح استراتيجية لتفعيل الشراكة املجتمعية في  رة العمل والتنمية الاجتماعية .ووزا

ونشاطات تفاعلية الجامعات السعودية واملستقاه من تجاربها الواقعية ( الذي أثرت الورشة خالله بتطبيقات 

للخروج باستراتيجية لتفعيل الشراكة املجتمعية باململكة ومن واقع النقاشات  2030عن رؤية اململكة 

والتطبيقات العملية لوضع الرؤية والرسالة والقيم وألاهداف للشراكة املجتمعية في ضوء الخطط الاستراتيجية 

شراكة املجتمعية املستدامة إلى واقع تطبيقي يتناسب مع الوطنية وذلك من أجل املساهمة الفعالة في تحويل ال

   . 2030خطط التنمية الوطنية 

وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات كان أهمها : إطالق املبادرات التي تدعم الشراكات املجتمعية 

الجامعة  املستدامة وتحقق أهداف خطط التنمية الوطنية الاستراتيجية ، تفعيل الشراكات الداخلية داخل

والخروج منها  2030كنموذج يحتذى به للشراكات الخارجية ، ربط استراتيجيات الجامعات باستراتيجية 

بمبادرات تتوافق مع الخطط الاستراتيجية الوطنية)التنمية الوطنية، آفاق ، التحول الوطني( وربطها 

لسعودية لالستفادة من التجارب باحتياجات املناطق حسب تواجدها الجغرافي ، إتاحة الفرصة للجامعات ا

الناجحة للشراكات املجتمعية املستدامة املحلية والدولية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن وموافاتنا بنتائج 

التطبيق ، إتاحة الفرصة للجامعات السعودية لالستفادة من مبادرة التاءات الست استراتيجية ابداعية وحلول 

ة املجتمعية )شركاء داخليين وخارجيين( واملتناسبة مع أهداف الخطط الاستراتيجية ابتكارية لتفعيل الشراك

الوطنية ، الاستفادة من التجارب الرائدة لألفكار الابداعية للجامعات ألاخرى في تفعيل الشراكة املجتمعية ، 

وضح اهميتها ومدى ت 2030إقامة حمالت توعوية وارشادية لكافة فئات املجتمع املختلفة عن رؤية اململكة 

 في الدمام لجامعة الرائدة التجربة من الاستفادة ، حياة كنمط الرياضة ثقافة نشر  ، املواطن تلبيتها الحتياجات

 ؤولية املجتمعية .املس بنك وإنشاء املجتمعية الشراكة
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 م 2016 مايو 25-هـ 1437شعبان  18 االربعاء

( 2016فوز طالبات االمتياز من جامعة األمرية نورة يف معرض )ايتكس 

 الدويل يف ماليزيا

مايو  12إلى  4" في الفترة من  itex2016شاركت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في معرض ماليزيا الدولي " 

  ممثلة بكلية الصحة وعلوم التأهيل في الجامعة.

وحصلت كل من بدور عبدهللا املغربي ، ومها آل غائب ، وذكرى العتيبي )تخصص دكتور عالج طبيعي( بإشراف 

روس ي للعلوم الدكتورة هدى زكريا على امليدالية البرونزية من املعرض، وامليدالية الذهبية من الاتحاد ال

مشارك في املعرض ، حيث تقدمن بجهاز يعتمد على التحفيز املتعدد للجهاز  2000والتقنية، بعد منافسة مع 

الحس ي عن طريق تنبيه الجهاز العصبي والسمعي والبصري بحيث يستفيد منه مرض ى الاعتالل الحس ي العصبي 

البكم وفاقدي البصر، كما ينفرد الجهاز الذي ، باإلضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة مثل التوحد والصم و 

نال إعجاب لجنة التحكيم والزوار في أنه ال يعتمد على التواصل اللفظي حيث يعمل على تقنية الاهتزاز واملؤثرات 

  الضوئية والصوتية ومؤثرات ألالوان.

قائم على التطوير ليستهدف  وأكدن املخترعات أن الجهاز الحاصل على ذهبية الاتحاد الروس ي للعلوم والتقنية ،

مبادرة  65أكبر عدد من املرض ى برعاية الفريق التطوعي )نشعر بك( الذي يعد أكبر ملتقى تطوعي بمشاركة 

 مبادرة متأهلة لنصف النهائي. 19تطوعية، حيث نالت مبادرة )نشعر بك( املركز الثاني من بين 
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 م 2016 مايو 26-هـ 1437شعبان  19الخميس 

جامعة األمرية نورة حتقق مراكز عاملية متقدمة يف تطبيق املعايري التقنية 

 يف تعامالتها الداخلية

وجيزة حققت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة باإلدارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت في فترة 

ثالثة مراكز عاملية متقدمة في مجال تطبيق املعايير و الحلول التقنية املتكاملة وآلامنة للقطاعات التعليمية 

  ألف من منسوبات الجامعة . 45والبحثية وإلادارية ، التي استفادت منها أكثر من 

ذه الخدمات إلى أربع فئات خدمة الكترونية متنوعة ملنسوباتها تنقسم ه 30وتقدم الجامعة حاليا أكثر من 

رئيسية تتضمن: خدمات الطالبات والخريجات، خدمات املوظفين واملوظفات، خدمات أعضاء هيئة التدريس، 

وخدمات الجامعة، باإلضافة الى البوابة الالكترونية ، ويأتي وذلك ضمن مساعي الجامعة التطويرية للتحول 

ور التكنولوجي السريع ولتسهيل الخدمات املقدمة ملنسوباتها الكلي للتعامالت إلالكترونية تماشيا مع التط

  وطالباتها في مختلف ألاقسام والعمادات والكليات.

وأوضح املشرف العام على إلادارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عمر 

( بعد أن خضعت لعملية مراجعة 27001: 2013) السدحان أن الجامعة اجتازت مؤخرا متطلبات شهادة ألايزو 

:  2013وتدقيق قياس مدى الالتزام بتطبيق املعايير العاملية في أمن وسرية املعلومات ، مبينا ان شهادة ألايزو ) 

 خاصة في أنظمة إدارة أمن املعلومات، حيث يتطلب 27001
ً
( تعد من أبرز شهادات الاعتماد املعترف بها دوليا

ها اتباع وتطبيق سياسات وإجراءات وأنظمة محددة لضمان الحفاظ عل سرية وأمن املعلومات الحصول علي

  الخاصة باملستفيدين.

وأضاف السدحان أن الشهادة تحدد أدوار تطبيق وتشغيل وتطوير أنظمة إدارة املعلومات بما يتماش ى مع 

قة املستفيدين وتطبيق أفضل املعايير املخاطر التي قد تواجه املستخدمين ،وتعمل هذه الشهادة على تعزز ث

 لإلدارة 
ً
الدولية والتي تحددها املنظمة الدولية للمعايير ألايزو، مؤكدا على أن هذا الاعتماد سيشكل حافزا

قدمة، 
ُ
ملواصلة اتباع أفضل أنظمة التحكم في املعلومات لجميع العمليات وإلاجراءات والخدمات إلالكترونية امل

 الى ان الجا
ً
معة ممثلة في إلادارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت حصلت على خطاب شكر وتهنئة الفتا

بمناسبة حصولها على شهادة آلايزو من سعادة مستشار معالي وزير إلاتصاالت وتقنية املعلومات مدير عام 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1504577
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  برنامج التعامالت إلالكترونية الحكومية "يّسـر" الدكتور عبدالرحمن سليمان العريني.

 ضمن قائمة " الفئة الخضراء " بين 
ً
 متقدما

ً
وفي ذات السياق تبوأت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن موقعا

 للنظم إلالكترونية في مجال التعامالت الحكومية إلالكترونية، وذلك وفق نتائج 
ً
الجهات الحكومية ألاكثر تطبيقا

ات إلالكترونية الحكومية املقدمة في كافة مؤشر القياس السادس لبرنامج " يسر " لقياس نضج الخدم

  القطاعات الحكومية.

ويعد برنامج "يسر" للتعامالت إلالكترونية تقييًما حكومًيا لقياس نضج الخدمات إلالكترونية الحكومية لجميع 

  160قطاعات الدولة من هيئات، ووزارات، وجامعات ومؤسسات الحكومية، والتي تصل الى أكثر من 
ً
جهة

 يصنف الجهات الحكومية إلى أربعة مستويات، حكومي
ً
ة، وبناء على نتائج املؤشر فقد أصدر برنامج "يّسر" تقريرا

 إلنجازها في تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية في مستويات النضج العالية .
ً
  وفقا

ع على احدث ألانظمة الجدير بالذكر ان إلادارة استضافت في آلاونة ألاخيرة عدد من الجهات الحكومية لالطال 

التي قامت جامعة ألاميرة نورة بتطبيقها ومن ضمنها برنامج "تراسل " إلدارة املعامالت الالكترونية وهو نظام 

إلكتروني ثنائي اللغة )العربية وإلانجليزية(، يختص بإدارة ومتابعة جميع أنواع البريد الورقي والوثائق الداخلية 

الشبكة، وأرشفتها إلكترونيا مع تأمين مسار ألاعمال الضروري إلرسال الوثائق  صادر( على –والخارجية )وارد 

التي تتطلب عمال محدد من موظفين محددين، كما يسهل وينظم عمليات تسجيل ومعالجة البريد الورقي، وكافة 

  ة.العمليات للمعامالت الخارجية واملعامالت الداخلية شامال املعامالت الخاصة والبرقيات والسري
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 م 2016 مايو 28-هـ 1437شعبان  21السبت 

 .QM جامعة األمرية نورة تسعى ملقررات إلكرتونية وفق

ألاول حلقة  نفذت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة التعلم إلالكتروني والتعليم عن بعد أمس

 نقاش موجهة للمجموعة ألاولى من أعضاء الهيئة التعليمية ضمن برنامج تصميم وتدريس املقررات إلالكترونية.

وهدفت الحلقة إلى تحقيق معايير املرحلة الثانية من الترشيح والخروج بقائمة نهائية للمرشحات في املرحلة 

، وبدأت بكلمة ترحيبية ملديرة إدارة التطوير بالجامعة الدكتورة السابقة )الترشيح الذاتي( وفقا ملعايير البرنامج

 على القيم وألاهداف التي تسعى العمادة من خالل برنامج تصميم وتدريس 
ً
فادية الخضراء باملشاركات، مؤكدة

ية املقررات إلالكترونية إلى تحقيقها، موضحة أن البرنامج يعد وطنًيا من الطراز ألاول، ويستهدف مضامين رؤ 

 .2030السعودية

وقالت : إذا أردنا سد الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل فال بد من التركيز على تنمية املهارات التقنية 

بجانب مهارات التفكير ملواكبة مستجدات العصر ومتطلبات مجتمع العمل، مؤكدة على القيمة املعنوية للبرنامج 

شاركات متمثلة بروح إلانجاز، والطاقة التي تعنى باملوارد وألادوات التي والتي تسعى العمادة إلى تحقيقها للم

  يمتلكها العضو وتوظيفها لتحقيق ألاهداف املنشودة.

ز 
َّ
ثم بدأت أنشطة الحلقة بنشاطين يهتمان باألساليب التي تحفز تفاعل املتعلمين في التعلم إلالكتروني، بينما رك

  اف واملحتوى وألانشطة والتقييم في عملية التعليم والتعلم.آلاخر على طرق املوائمة بين ألاهد

من جانبها أكدت مديرة إدارة برامج التعلم إلالكتروني يارا الحيدري أن الهدف الذي تسعى إليه الجامعة من 

خالل برنامج تصميم وتدريس املقررات إلالكترونية وهو الخروج بثالثين قصة نجاح لعضوات الهيئة التعليمية 

، QMساس ي وفق معايير جودة املقررات بالجامعة كمرحلة أولية؛ يصممن مقررات إلكترونية على املستوى ألا 

وتؤهلهن للحصول على جوائز محلية وعاملية على املستوى ألاكاديمي، ويسهم في تحقيق الصدارة والعاملية 

 أن يسهم هذا البرنامج 
ً
لجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، واختتمت الخضراء الحلقة بشكر الحضور آملة

ات التعليم، والسعي إلى أن تكون جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن هي إحدى وغيره في الارتقاء بجودة مخرج

  جامعة دولية. 200إلى أن تصبح ضمن قائمة أفضل  2030الجامعات الخمس التي تتطلع من خالل رؤية 

بناء مما يذكر أن هذا اللقاء سبقه لقاء "الحضور املنهي" الذي نظمته العمادة والذي تضمن أنشطة عملية حول 

الفريق، والتواصل، واتخاذ القرار بمسؤولية واتزان، واستقراء ألاثر املمتد للموظف ضمن منظومة العمل من 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1505107
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خالل استعراض تدفق إجراءات العمل في بعض خدمات العمادة وهي التدريب والدعم، وأبرزها مهارات 

رافية واملهنية من حيث التعريف، خريجات جامعة ألاميرة نورة، كما تضمن اللقاء أنشطة متنوعة حول الاحت

والخصائص العامة والعالمات، واملهارات املهنية ألاساسية التي يجب توفرها في كل موظفة باختالف طبيعة 

ا حول "املزايا املهنية"، واختتم اللقاء بجولة مرئية للبيئة املهنية في العمادة ومظاهر املهنية في 
ً
العمل، ونشاط

  تسمت بالتنظيم وإلايجابية.مكاتب املوظفات التي ا
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 م 2016 مايو 29-هـ 1437شعبان  22 حداأل

اجمللس األمريكي لألبنية اخلضراء مينح مشروع جامعة األمرية نورة 

 شهادات نظام الريادة يف تصاميم الطاقة والبيئة

( ، مشروع جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات شهادات USGBCمنح املجلس ألامريكي لألبنية الخضراء )

  ( ألثنتي عشرة منشأة داخل حرم الجامعة.LEEDنظام الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة )

 مريكي لألبنية الخضراء.جاء ذلك في خطاب تلقاه معالي وزير املالية الدكتور إبراهيم العساف من املجلس ألا 

وحصلت مباني الكليات الشمالية لألكاديمية ومبنى إلادارة النسائية واملكتبة املركزية واملدارس واملراكز الرياضية 

والترفيهية للموظفين على املرتبة الذهبية من التصنيف ، ومبنى املسجد الرئيس ي ومباني الكليات الجنوبية 

الصحية ومبنى إلادارة الرجالية واملراكز الرياضية والترفيهية للطالبات ومبنى مركز  لألكاديمية ومباني الكليات

املؤتمرات على املرتبة الفضية من التصنيف، فيما حصل مبنى املستشفى ومبنى مركز ألابحاث على املرتبة 

  املوثقة من التصنيف .

ة في تصاميم الطاقة والبيئة من خالل يأتي حصول تلك املنشآت في حرم الجامعة على شهادات نظام الرياد

تحقيق املتطلبات بحسب معايير اعتماد املجلس ألامريكي لألبنية الخضراء التي حرصت وزارة املالية على 

هـ بإنشاء جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات من 1429تحقيقها منذ صدور التوجيهات السامية عام 

املعرفة بأساليب البناء وباألنظمة إلانشائية الحديثة والعمارة املستدامة خالل العمل املستمر املبني على 

قت أكبر نسب ممكنة من 
َ
الصديقة للبيئة ،وذلك تحت إشراف ومتابعة عدد من املهندسين بالوزارة ، التي حق

 عن ترشيد الستهالك الطاقة واملياه في مشروع ُيعد من أكبر عشر 
ً
جامعات على التهوية الطبيعية للمباني فضال

  مستوى العالم .

( الذي يشرف عليه املجلس ألامريكي لألبنية الخضراء LEEDيذكر أن نظام الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة )

(USGBC لقياس تصميم وإنشاء وتشغيل املباني املراعية في تصاميمها لشروط 
ً
( هو نظام معترف به دوليا

 ة للبيئة .التصنيف ضمن املباني املستدامة الصديق
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 م 2016 مايو 29-هـ 1437شعبان  22االحد 

سعوديات للعمل يف جامعة  10ساعة تدريب تؤهل  240التدريب التقني: 

 األمرية نورة

سعوديات من خريجات برنامجي  10لتوظيف أعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، توقيع اتفاقية 

ساعة تدريب في  240الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ،بعد أن حصلن على 

تقنية الكهرباء،و أن الاجراءات إلادارية و التوظيفية متواصلة ومستمرة لتوظيف بقية خريجات البرنامج التدريبي 

 33تحت مسمى مشروع )نحو آفاٍق جديدة( و يقّدر عدد من استفدن منه حتى آلان بـ  الذي تنفذه املؤسسة

  فتاة.

ت برنامج تدريبي يعد ألاول من نوعه باململكة ملدة 
ّ
أشهر بإشراف مّدربات متخصصات  3وكانت املؤسسة قد نفذ

كز على الجانب التطبيقي في الهندسة الكهربائية وهندسة إلانشاءات الالتي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تر 

ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها إلى جانب مهارات القدرة 

  على تحديد نوعية العطل الكهربائي وإعداد التقارير الفنية.

التقنية الالزمة للتعامل مع ويستهدف البرنامج تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات 

فيات الشائعة وتطبيق إجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق 
ً
ألاعطال الكهربائية املنتشرة وإصالح التل

  العمل املحلي وخاصة منشآت العمل النسائية مثل الجامعات و الكليات واملدارس واملرافق النسائية .

حد البرامج التدريبية القصيرة التي تنفذها املؤسسة في الكليات التقنية للبنات إلى و يعد برنامج الصيانة املنزلية أ

جانب تخصصات أخرى متنوعة من أبرزها تصميم وإنتاج املالبس وتقنية التجميل النسائي و تقنية الحاسب 

دية في املجاالت آلالي و التقنية إلادارية،حيث تسعى املؤسسة من خالل تلك البرامج إلى تأهيل املرأة السعو 

 لطلب سوق العمل الكّمي و النوعي والتوسع في التدريب التقني و املنهي 
ً
التقنية و املهنية وتطوير مهاراتها وفقا

 ألهداف رؤية اململكة 
ً
  . 2030لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وصوال

م التجربة في املدن الرئيسية والتوسع وتعتزم املؤسسة في خطواتها الحثيثة ملواكبة رؤية اململكة املستقبلية تعمي

والرقي في البرامج التدريبية التي تقدمها سواًء عبر الوحدات التدريبية أو مركز خدمة املجتمع والتدريب املستمر 

مّما يحقق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وفتيات الوطن ويعمل على تحقيق ماجاءت به الرؤية من 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1505215
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م لنعمل " 
ّ
املرأة في سوق العمل إلى  ورفع نسبة مشاركة % 7وسعيها لخفض معدل البطالة إلى أهداف " نتعل

30 %.  

يذكر أن مشروع " نحو آفاق جديدة " تنفذه املؤسسة بالتعاون مع الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية ضمن 

هام من الجمعية الخيرية منح برنامج ألاميرة مشاعل بنت خالد التنموي التابع ملؤسسة امللك خالد الخيرية وبإس

 لرعاية ألايتام "إنسان.
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 م 2016 مايو 30-هـ 1437شعبان  23االثنين 

جامعة نورة تنهي املرحلة األوىل من برناجمها التدريبي "مهارات التحرير 

 "الصحفيةوالكتابة 

أنهت إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن املرحلة ألاولى من برنامجها التدريبي املكثف 

  "املهارات املتقدمة في فنون الكتابة والتحرير الصحفي".

دات موظفة من منسقات الوح 25ساعة تدريبية،  32أسبوعا بواقع  12واستهــدف البرنامج الذي استمر 

إلاعالميات في الكليات والعمادات التابعة للجامعة، قدمتها وكيلة قسم الصحافة والنشر الالكتروني في جامعة 

إلامام محمد بن سعود إلاسالمية املدربة نوير بنت سليمان الشمري، حيث يأتي البرنامج التدريبي الذي يعد ألاول 

ا من الجامعة على تطوير منسوباتها في املجال إلاعالمي من نوعه ضمن الخطة التدريبية إلدارة إلاعالم وحرص

ملواكبة املستجدات السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة ولتدعيم عملية التواصل والاتصال الداخلي والخارجي 

  بما يتوافق مع رسالة الجامعة وأهدافها الريادية في العملية التعليمية والتنموية.

ارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة الجوهرة الصقيه وأوضحت املشرفة على إلاد

  أن البرنامج يعد من البرامج التدريبية

النوعية التي تستهدف رفع جودة الاتصال الجامعي مع وسائل إلاعالم بما يواكب التطورات الحديثة التي 

قوالب الكتابة والتحرير الصحفي واستخدام الوسائط تشهدها تلك الوسائل والتغير املستمر في أنماط و 

املتعددة، مؤكدة أن البرنامج تمكن من خالل خطة متسلسلة تطوير مهارات الكتابة لدى املشاركات من ابسط 

أنواع التحرير والصياغة إلى أعلى املستويات، وأن البرنامج يشمل مرحلة ثانية ستستكمل فيها املتدربات فنون 

  فية.الكتابة الصح

 من املوضوعات منها إتقان مهارات الكتابة والتحرير 
ً
وبّينت الصقيه أن البرنامج التدريبي املكثف ناقش عددا

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

ليات واملناسبات الجامعية والعمل امليداني تغطية فعاليات الجامعة املختلفة، والتغطية الصحفية للفعا

الصحفي، وصياغة وتحرير العناوين الصحفية بشكل محترف، فضال عن إعداد التقارير الخاصة والقصص 

الخبرية التي تعكس انجازات الجامعة ومنسوباتها في املجالين ألاكاديمي والاجتماعي، مؤكدة أن البرنامج ركز على 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1505634
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1505634
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ة إلاعالمية للجامعة وكيفية التعامل مع وسائل إلاعالم وإعداد التقارير الصحفية مع تعريف املنسقات بالسياس

الجامعة كليات والعمادات بما يخدم مسيرة املسؤوالت والطالبات في الجامعة وإبراز انجازاتهن وأنشطة ال

 عة.الطموحة نحو الريادة العلمية والعملية ، مع تطبيق على نماذج عملية من واقع عمل الجام

ورفعت الصقيه شكرها ملعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل على كل ما تقدمه من دعم ومتابعة 

واهتمام لتطوير إدارة إلاعالم في الجامعة ومنسوباتها في سبيل الارتقاء بالعمل إلاعالمي للجامعة، وتحقيق رسالة 

ن الجامعة حققت نقلة نوعية لهذا العام في مجال الجامعة في ريادة التعليم والتعلم وخدمة املجتمع، مؤكدة أ

التعاطي مع وسائل إلاعالم، مشيدة في الوقت ذاته بجهود وتعاون مسؤولي الصحف املحلية واملواقع إلاخبارية 

 ووكالة ألانباء السعودية "واس"، إضافة إلى القنوات الرسمية التي ساهمت في تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.
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 م 2016 مايو 31-هـ 1437شعبان  24الثالثاء 

جامعة األمرية نورة تقيم سلسلة توعوية عن املخدرات بالتعاون مع إدارة 

 الشئون النسائية مبكافحة املخدرات

بمركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات  اختتمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة 

املرأة بالتعاون مع اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات و إدارة الشئون النسوية باملديرية العامة ملكافحة املخدرات 

سلسة من البرامج والدورات تناولت التوعية باملخدرات وأضرارها صاحبها معرض توعوي اشتمل على عينات 

  كال املخدرات الحية، وتضمن ذلك توزيع مطويات توعوية لطالبات الجامعة.ألش

وقد ابتدأت السلسلة بدورة )فيتامينات فكرية ( هدفت إلى رفع مستوى الوعي لدى الطالبات املتدربات بمخاطر 

املتدربة املخدرات واملؤثرات العقلية وتصحيح املفاهيم والتصورات الخاطئة حول املؤثرات العقلية واكساب 

املهارات الحياتية الالزمة للوقاية من خطر املخدرات وبناء قناعات واتجاهات لرفض تعاطي املخدرات واملؤثرات 

العقلية ، تالها البرنامج التثقيفي )املخدرات وسبل الوقاية منها( من قبل عضوتي اللجنة الوطنية ملكافحة 

العريفج الذي هدف إلى تصحيح املفاهيم الخاطئة فيما  املخدرات ألاستاذة شيخة الهاجري وألاستاذة مشاعل

يخص آفة املخدرات، وتوضيح دور ألاسرة في مكافحة املخدرات باإلضافة إلى معرفة إلاجراءات املستخدمة عند 

  مواجهة شخص متعاٍط أو مروج أو مهرب فيما يخص البالغات.

ة لإلدمان ( قدمتها من كلية الخدمة الاجتماعية واختتمت السلسلة بمحاضرة توعوية بعنوان ) العوامل املؤدي

بالجامعة الدكتورة عفاف العشيوي والدكتورة هند الشهراني تناولت ألاسباب التي تعود إلى ألاسرة والفرد 

واملجتمع واملؤدية إلى إلادمان وتعاطي املخدرات كذلك العوامل الاقتصادية النفسية والاجتماعية املؤثرة وطرق 

ا ، موضحتا أنه أثبتت الكثيـر من الدراسات العالقة بين البطالة والجريمة والانحرافات السلوكية الوقاية منه

ومن هنا كانت الضرورة إلى التوعية بأضرارها والعوامل التي تؤدي إلى تعاطي املخدرات ودور ألاسرة في مكافحة 

 ملذكرة التعاون التي هذه آلافة، وتأتي هذه السلسلة ضمن ألانشطة التي يقدمها املركز لخد
ً
مة املجتمع، وتفعيال

ا من 
ً
عقدتها ألامانة العامة باللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات مع جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وانطالق

 لتمارس دورها 
ً
 ورفع مستوى الوعي بأنواع وأضرار املخدرات للمرأة خاصة

ً
دور مركز بتثقيف أفراد املجتمع كافة

  وإلارشادي وألامني بعلم وبصيرة. الاجتماعي

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1506227
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1506227
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الجدير بالذكر أن مركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة في جامعة ألاميرة نورة بنت 

عبدالرحمن قّدم خالل العام الدراس ي املنصرم عددا من الدورات واللقاءات وحلقات النقاش ألعضاء هيئة 

  توى الوعي وتنمية وتطوير املهارات .التدريس والطالبات بهدف رفع مس
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 م 2016 يونيو 1-هـ 1437شعبان  25االربعاء 

 جامعة األمرية نورة حتصد جائزة أبها ألفضل حبث علمي

أبها للثقافة ألفضل بحث علمي مقدم من ألاستاذتين في حصدت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن جائزة 

كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جميلة اللعبون والدكتورة أمل الفريخ، بعنوان "دور الخدمة الاجتماعية في 

  هـ.1437/  1436الحد من تأثير ألاعراف الاجتماعية السلبية على التنمية الاجتماعية" للعام 

طالبة جامعية في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا في الجامعات الحكومية  1238على وطبق البحث الفائز 

بمناطق اململكة العربية السعودية، حيث يهدف البحث إلى الحد من تأثير ألاعراف الاجتماعية السلبية على 

جتمع من خاللهم، التنمية الاجتماعية، إيمانا بدور الشباب في الخدمة الاجتماعية وحرصا على تنمية امل

بتشجيعهم للمشاركة في مجاالت التنمية الاجتماعية وتعزيز قيم الوالء والتنمية املجتمعية، ودعم املبادرات 

املجتمعية ملواجهة ألاعراف السلبية، مع تشجيع منظمات املجتمع املحلي لطرح برامج لتعزيز مشاركة الشباب في 

  التنمية.

أن أبرز أنواع وصور ألاعراف الاجتماعية املنتشرة بين ألاسر السعودية املتمثلة وأشارت الدكتورة اللعبون إلى 

بعادات الزواج في املرتبة ألاولى لكونها من العادات املنتشرة في جميع مناطق اململكة، يليها عادات القبائل، ثم 

املؤدية إلى انتشار ألاعراف  عادات ألافراح والتعازي في املرتبة ألاخيرة، موضحة أن من أهم ألاسباب والعوامل

الاجتماعية السلبية تمسك كبار السن من شيوخ القبائل بالعادات والتقاليد، وعدم وعي بعض ألافراد بسلبيات 

ألاعراف الاجتماعية والتعصب القبلي حيث أنه سبب في التمسك ببعض ألاعراف الاجتماعية، مؤكدة أن 

عور في الانتماء وألاصالة للقبيلة واملفاخرة بين القبائل إلظهار القوة التمسك بالعادات وألاعراف هو الرغبة بالش

  والوجاهة.

من جانبها، لفتت الدكتورة الفريخ إلى آلاثار املترتبة على التمسك باألعراف الاجتماعية حيث تنعكس على 

طوع في مجاالت التنمية الاجتماعية في ضعف مشاركة الشباب في النشاطات املجتمعية، وعدم املبادرة للت

الخدمة املجتمعية، والتسلط الذكوري على إلادارة املالية ملوارد ودخل ألاسرة، والنظرة الدونية ملشاركة املرأة 

  وإسهاماتها في املجتمع.

وكان البحث قد توصل إلى العديد من النتائج أهمها العمل على الحد من ألاسباب املؤدية إلى التمسك باألعراف 

حيث يتأتى ذلك بتكثيف جهود إلاعالم في هذا الجانب من خالل البرامج التثقيفية أو إلاعالنية الاجتماعية، 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1506702
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بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر املسلسالت التلفزيونية أو املسرحيات أو برامج الشباب أو عمل مسابقات 

جية في جميع املراحل لتحفيز الابتعاد عن هذه الصور من ألاعراف الاجتماعية، كذلك وضع مقررات منه

  التعليمية للوعي بأضرار صور ألاعراف غير املقبولة ومدى تأثيرها على املجتمع في املستقبل في حال استمرارها.

فيما أوصت الدراسة بتفعيل دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة ألاعراف الاجتماعية السلبية، من خالل رصد 

الاجتماعية في هذا املجال، إضافة إلى عمل دراسات علمية اجتماعية امليزانيات الخاصة لدعم جهود الخدمة 

على املناطق التي تعاني من انتشار صور ألاعراف الاجتماعية السلبية وأهمية إنشاء الجمعيات العلمية التي 

تنادي بنبذ صور ألاعراف الاجتماعية السلبية، وصياغة خطط وبرامج لرعاية الشباب الجامعي في ضوء خطط 

لتنمية على أن يكون من أهدافه تبني الشباب السعودي للمشاركة في وضع الخطط املناسبة لهم، ودعم ا

توجهات الشباب من الجنسين بما يحد من انتشار صور ألاعراف الاجتماعية السلبية، عبر شغل أوقات الفراغ 

والتخلي عن صور ألاعراف السلبية للشباب في مجاالت استثمار للمجتمع، وإنشاء أندية وحمالت تنادي باالبتعاد 

 في املجتمع وتنمي روح املواطنة.
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 م 2016 مايو 12-هـ 1437شعبان  5 الخميس

 تهدف إىل تطوير الربامج التعليمية والتدريبية والبحثية

 وجامعة نورة« رعاية"اتفاقية تعاون بني 

تهدف قية 

 لالستفادة من الكفاءات الطبية بين الطرفين
وقعت الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" اتفاقية تدريب وتعاون مع جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، 

 ممثلة بوكالة الجامعة للشؤون الصحية ألاحد املاض ي في قاعة مستشفى رعاية الرياض.

الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" د. أحمد بن سعيد العمري، أن الرغبة في وقد أوضح الرئيس التنفيذي للشركة 

تأسيس شراكة بين الطرفين تهدف إلى تطوير البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية للطالبات ومنسوبي 

رامج املؤسستين بما يساهم برفع مستوى التعليم والبحث العلمي ومتطلبات التنمية باململكة، وتعتبر هذه الب

 بهدف رفع 
ً
التدريبية هي إحدى برامج التدريب العديدة التي تقدمها مستشفيات رعاية والتي تم إطالقها مؤخرا

 مستوى التعليم والبحث العلمي.

http://www.alriyadh.com/1502305
http://www.alriyadh.com/1502305
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ً
 عمليا

ً
كما أشار د. العمري إلى أبرز بنود الاتفاقية والتي تتمثل بالتدريب العملي لطالبات الكليات الصحية تدريبا

ية، باإلضافة إلى التعاون في مجال ألابحاث العلمية والدراسات الصحية املتخصصة، بمستشفيات رعا

والاستفادة من الكفاءات العلمية والطبية بين الطرفين، وفتح أبواب التعاون بين الشركة والجامعة لتوظيف 

 الخريجات في التخصصات الصحية املختلفة. 

في الشركة د. محمد الدار عن أهمية املشاركة املهنية في من جانب آخر، تحدث الرئيس التنفيذي للعمليات 

إعداد وتطوير املناهج وألاساليب التعليمية في املراحل التدريبية والتطبيقية للطالبات، وإتاحة الفرصة للكادر 

ى ألاكاديمي للجامعة في عمل مشروعات بحثية مع منسوبي الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، باإلضافة إل

 إقامة املؤتمرات والندوات العلمية والطبية وورش العمل بين الطرفين.

 من الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" د. احمد 
ً
هذا وقد وقع الاتفاقية من الجانبين كال

 بن سعيد العمري ووكيلة الجامعة للشؤون الصحية د. سمر السقاف.

للرعاية الطبية "رعاية" تعمل في املجال الطبي إلانساني وتتمثل في إدارة مستشفيات يذكر أن الشركة الوطنية 

"رعاية الرياض واملستشفى الوطني ومركز طب العائلة، وحدة توزيع ألادوية واملستلزمات الطبية" وفي سبيل 

اكة والتعاون بين تحقيق أهدافها ورؤيتها إلاستراتيجية من دعم وتدريب الدارسين في القطاع الصحي تم الشر 

 الطرفين.
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 م 2016 مايو 13-هـ 1437شعبان  6 الجمعة

م 
ّ
 قيادية رائدة مبختلف القطاعات احلكومية واخلاصة 32جامعة نورة تكر

حفل تكريم لنخبة من قيادات الوطن النسائية شاركن في برنامج  نظمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

( قيادية من عدة جهات 32القيادة التنفيذية الرائدة بالتعاون مع كلية انسياد الفرنسية والالتي بلغ عددهن )

، ووزارة داخل جامعة نورة وخارجها من وزارة الخدمة املدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم

 الحرس الوطني، وبعض سيدات أعمال من القطاع الخاص.

هذا وأبدت د. هدى العميل سعادتها بقولها "إنه من دواعي سروري تخريج أول دفعة على مستوى الوطن انهت 

اململكة برنامج القيادات العليا التنفيذية الرائدة بالتعاون مع كلية انسياد العاملية والذي أقيم للمرة ألاولى في 

بجامعة ألاميرة نورة، مبينة ما لتطوير القيادات من أهمية بالغة لالرتقاء بأداء املؤسسات وثقافتها التنظيمية 

ولتوفير بيئة عمل محفزة وداعمة لتعزيز ثقافة إلابداع وبناء رؤى متكاملة لتطوير ألاعمال على جميع ألاصعدة 

 ألاعمال. والذي يعد من أهم التحديات التي تواجه منظمات

 ملنظومة الكفاءات 
ً
فيما أوضحت د. عبير الحربي املشرفة على البرنامج قائلة: إن هذا البرنامج قد صمم وفقا

القيادية العاملية واملطابقة ألعلى مواصفات الجودة في تصميم البرامج التدريبية بالشراكة مع كلية إنسياد 

ن أفضل أربع جهات في العالم لطرح برامج متميزة لتطوير الرائدة في إدارة ألاعمال بفرنسا والتي تعتبر ضم

القيادات وذلك إلعداد قيادات واعية بتحديات املستقبل وقادرة على الوفاء بمتطلباته يتم تمكينها للمشاركة 

 .2030الفّعالة في تنمية اقتصاد املعرفة وفي مناشط التنمية املستدامة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية الرائدة 
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 م 2016 مايو 16-هـ 1437شعبان  9االثنين 

 جلسة حوارية عن اإلرهاب يف جامعة نورة 53آالف طالبة يشاركن بـ  3

في سلسلة  شاركت نحو ثالثة آالف طالبة من مختلف التخصصات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

جلسات حوارية، نظمها املقهى الحواري التابع لكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، تناولت مفهوم إلارهاب 

 وأسبابه والجهود ألامنية للمملكة في مكافحة إلارهاب والتصدي له.

التي تعزز  أهم ألانشطة الطالبية أحدوأوضحت املشرفة العامة على املقهى الحواري ريم الغامدي أن املقهى 

ثقافة الحوار بين الطالبات وركز من خالل سلسلة جلسات على تشخيص مفهوم إلارهاب وأسبابه والجهود 

ألامنية للمملكة في مكافحة إلارهاب والتصدي له، وتأثير إلارهاب على حياة ألافراد والشعوب، وموقف الشريعة 

ريبية املدمرة، ودور املواطن الصالح في الحد من انتشار إلاسالمية من إلارهاب واملنظمات املتطرفة وأعمالها التخ

ألافكار املتطرفة والشائعات، مؤكدة أن الهدف توعية الطالبات في الجامعة في التصدي لإلرهاب والتطرف 

 الفكري.

وبينت الغامدي أن املقهى يسعى إلى معالجة القضايا الطالبية وطرحها من خالل قنوات الحوار الفكري، وتعزيز 

الاتصال والحوار الفكري الايجابي بين الطالبات ومنسوبات الجامعة مع إلقاء الضوء على الاتجاهات الفكرية 

ة، مشيرة إلى انه تم تدشين املقهى الحواري برعاية مديرة الجامعة 
ّ
للطالبات وتعديلها ومناقشة ألافكار الضال

 من ألاركان التفا
ً
علية املفتوحة للطالبات مثل ركن الجلسات الدكتورة هدى العميل مؤخرا حيث ضم عددا

الحوارية، وركن البحث واملذاكرة الذي يضم وحدات مكتبية شبه منفصلة مجهزة بأجهزة الحاسب آلالي، حيث 

 
ً
تتمكن الطالبة من املذاكرة وكتابة البحوث في جو من الخصوصية، وركن القراءة الصامتة الذي يضم عددا

ت املتنوعة في ألادب العربي وتطوير الذات والصحة والثقافة العامة، وركن من الكتب الشيقة ذات التخصصا

القهوة الذي يعمل على تقديم أنواع من القهوة املجانية لرواد املقهى، موضحة أن عدد الجلسات الحوارية 

 ( طالبة جامعية.3183( جلسة بمشاركة نخبة من عضوات هيئة التدريس استفادت منها نحو )53وصلت إلى )
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 م 2016 مايو 16-هـ 1437شعبان  9 االثنين

 من أطفال املدارس مصابون بالربو % 33

 أعداد املصابني بالربو يف تزايد

بن عبدالعزيز الجامعي استشاري ألامراض الصدرية لدى  قال املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا

من أطفال املدارس السعوديين يعانون من الربو، ولذلك تبنى  %33ألاطفال د. أحمد بن محمد أبو عباة إن 

املستشفى برنامج الصحة املدرسية من خالل مدارس جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ليكون املستشفى 

 في 
ً
 عامليا

ً
 صحة اليافعين ونمو وتطور الطفل.مرجعا

واحتفل املستشفى باليوم العالمي للربو من خالل عقد ندوة الربو ألاولى التي استهدفت تعريف مقدمي الرعاية 

الصحية بمرض الربو الشعبي ووسائل تشخيصية وعالجه عند البالغين وألاطفال. كما تمت تم مناقشة كيفية 

 ل املهيجة في الحياة اليومية. الوقاية من مسببات املرض والعوام

ِدَم في الندوة برنامج الصحة املدرسية الجديد املفعل في ابتدائية جامعة ألاميرة نورة، وتم إيضاح الجوانب 
ُ
وق

املعززة للصحة مع تأصيل املمارسات الصحية السليمة لدى الطالبات واملعلمات لرفع مستوى أداء الطالبات 

 دراس ي.الجسدي والعقلي والنفس ي وال
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 م 2016 مايو 17-هـ 1437شعبان  10الثالثاء 

 مشروعًا توعويًا وابتكاريًا لطالبات جامعة نورة 41

مشروًعا ضمن مشروعات التعلم الذاتي التابعة ملقرر  41 أطلقت في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

مهارات التفكير تحت شعار "صنعُت أثًرا "، حيث احتوت على مشروعات ابتكرتها الطالبات لحل مشكالت نعاني 

 منها في حياتنا اليومية سواء علمية أو تربوية أو صحية، وانقسمت الى جانبين توعوي وابتكاري.

يعها على رؤية ورسالة وأهداف وتصميم إنفو جرافيك وفيديو يحمل املشكلة أو الحل واحتوت املشروعات جم

للمشروع، ولوحة يضع عليها الزوار آراءهم، بحيث تستطيع الطالبات قياس التغذية الراجعة من املشروع 

 واستطالع رأي سريع ملشروعاتهن.

تجميع املياه املتبقية من علب الشرب لسقي ومن أبرز املشروعات "قطرتنا غالية" والتي تعبر مكانا مخصصا ل

الزرع، وكذلك مشروع "الحريق املفاجئ" والذي يتكون من وضع جهاز في عداد الكهرباء الخاص باملنزل مرتبط 

بالدفاع املدني الخاص باملنطقة، وفي الجانب الاجتماعي كان مشروع "رحماء بينهم" وهو عبارة عن تصميم 

قلبات الجو، أما من الناحية الصحية فيأتي مشروع "الهوية الصحية" بطاقة مالبس لعمال النظافة ضد ت

تعريف بصحة الشخص لسهولة انتقاله من مستشفى إلى آخر، وفي الجانب التوعوي جاء مشروع "املنقذ 

الذكي" وهو تصميم حساسات للمسابح لتجنب مخاطر الغرق، وكذلك مشروع الاسعافات الاولية داخل جامعة 

 نورة حيث تم إنشاء تطبيق الكتروني "مسعفون" الذي يعنى باإلسعاف داخل الحرم الجامعي .الاميرة 
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 م 2016 مايو 19-هـ 1437شعبان  12الخميس 

 طالبة يتممن دورة اإلسعافات األولـيـة يف جـامعـة نـورة 100

 -ألاسعافات ألاولية  -طالبة من طالبات جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن دورة )منقذ القلب  100أتمت 

 American Heartإلانعاش القلبي الرئوي ( وحصلن على شهادات معتمدة من جمعية القلب ألامريكية)

Associationاسعة، التي قدمتها عضو جمعية ( وبطاقة عضوية مدتها سنتين، وكتاب دورة إلاسعافات ألاولية الت

القلب ألاميركية منار النويصر ضمن البرامج املتخصصة املوجهة إلى طالبات النادي الاستشاري في السنة 

 التحضيرية بجامعة ألاميرة نورة واعتمادها من ألاكاديمية التخصصية للتدريب الطبي وجمعية القلب ألامريكية.

من املسعفات املؤهالت من خالل تزويدهن باملعارف واملهارات ألاساسية وقد هدفت الدورة لتدريب أكبر عدد 

التي تمكنهن من تقديم املساعدة وإلاسعاف ألاولي داخل الجامعة وخارجها، على مدار الفصل الدراس ي الثاني 

ي تعمل بواقع ثماني ساعات تدريبية للدورة الواحدة في البرنامج الذي يأتي حسب أهداف العمادة ورسالتها الت

على بناء شخصية الطالبة املعرفية واملهارية والقيمية لتتمكن من مواكبة متطلبات الجامعة عن طريق تفعيل 

 شراكات استراتيجية وتوظيف أمثل ألحدث التقنيات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1504202


 
 

 
48 

 م 2016 مايو 21-هـ 1437شعبان  14السبت 

 يف دول جماورة« اطفال التوحد"استشاري حيذر من إيواء 

 

حذر استشاري مختص في نمو وسلوك الاطفال من ايواء املصابين باضطراب التوحد داخل مراكز الايواء 

 في اشارة الى وجود املئات من الاطفال السعوديين في مراكز ايواء وتأهيل بدول محيطة. الدائمة،

وقال د. صالح بن محمد الصالحي رئيس مركز نمو الطفل بمستشفى امللك عبدهللا الجامعي بجامعة الاميرة نورة 

بنت عبدالرحمن ان وجودهم في دور ايواء دائمة يفقد الطفل كثيرا من الفرص في تطوير املهارات الاجتماعية 

 والتواصل ومهارات الاعتماد على النفس.

ملعايير الدولية تؤكد على اهمية تقديم برامج التدخل الطبية والتأهيلية والتعليمية في وشدد"الصالحي" على ان ا

بيئة الاسرة الطبيعية وفي مجتمعه املحيط. جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش احتفال مستشفى امللك 

مي للتوحد اذ عقد ندوة عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس باليوم العال

التوحد ألاولى، والتي استهدفت تعريف مقدمي الرعاية الصحية بمرض طيف التوحد، وأحدث ألابحاث، 

 والتوجيه لكيفية التعامل مع مرض ى التوحد وطرق دعم ألاسر ومساندتها.
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طفال وألاعداد في  68بين كل  1الاميركية هي  CDCالصالحي " أن نسبة إلاصابة بمرض التوحد حسب " وأوضح

 الان. حتى املحليةتزايد عاما بعد عام مشيرا الى ندرة وضعف الدراسات 

ان  قطعي، الا وجود العديد من الفرضيات إال إنه لم يتوصل إلى مسبب مباشر وعالج  وبالرغم منوزاد:" 

ه مساعدة الطفل لالعتماد على النفس وتحسين التدخل املبكر املكثف ومساندة ألاهل لتأهيل الطفل من شأن

 قدر من الفعالية والانسجام باملجتمع. وأكبر التواصل 

اشتملت الندوة عدة محاور، وتم استعراض كيف يرى طفل التوحد ألاشياء من حوله من صور ومناظر  ذلك إلى

املختلفة، وتم تقديم نبذة  كيفية تطوير مهارات الطفل من خالل اللعب وألاساليب البرنامج وتضمنوأصوات. 

 عن التأهيل وكيفية تطوير املهارات وسلوك الطفل التوحدي لالنسجام بشكل أفضل باملجتمع.
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 م 2016 مايو 27-هـ 1437شعبان  20الجمعة 

 الدويل« 2016ايتكس "يتألقن يف معرض « نورة"طالبات 

مايو  12إلى  4" في الفترة من itex2016شاركت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في معرض ماليزيا الدولي "

 ممثلة بكلية الصحة وعلوم التأهيل في الجامعة.

وحصلت كل من بدور عبدهللا املغربي، ومها آل غائب، وذكرى العتيبي )تخصص دكتور عالج طبيعي( بإشراف د. 

على امليدالية البرونزية من املعرض، وامليدالية الذهبية من الاتحاد الروس ي للعلوم والتقنية، بعد  هدى زكريا

مشارك في املعرض؛ حيث تقدمن بجهاز يعتمد على التحفيز املتعدد للجهاز الحس ي عن طريق  2000منافسة مع 

لحس ي العصبي، باإلضافة إلى ذوي تنبيه الجهاز العصبي والسمعي والبصري بحيث يستفيد منه مرض ى الاعتالل ا

الاحتياجات الخاصة مثل التوحد والصم والبكم وفاقدي البصر، كما ينفرد الجهاز الذي نال إعجاب لجنة 

التحكيم والزوار في أنه ال يعتمد على التواصل اللفظي؛ حيث يعمل على تقنية الاهتزاز واملؤثرات الضوئية 

 والصوتية ومؤثرات ألالوان.

املخترعات أن الجهاز الحاصل على ذهبية الاتحاد الروس ي للعلوم والتقنية، قائم على التطوير ليستهدف وأكدت 

مبادرة  65أكبر عدد من املرض ى برعاية الفريق التطوعي )نشعر بك( الذي يعد أكبر ملتقى تطوعي بمشاركة 

 أهلة لنصف النهائي.مبادرة مت 19تطوعية، حيث نالت مبادرة )نشعر بك( املركز الثاني من بين 
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 م 2016 مايو 29-هـ 1437شعبان  22االحد 

 سعوديات للعمل يف جامعة األمرية نورة 10تأهيل « التدريب التقني"

 

 

سعوديات من خريجات برنامجي  10أعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، توقيع اتفاقية لتوظيف 

ساعة تدريب في  240بعد أن حصلن على  الرحمن،الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد 

رة لتوظيف بقية خريجات البرنامج التدريبي وأن الاجراءات إلادارية والتوظيفية متواصلة ومستم الكهرباء،تقنية 

 فتاة. 33الذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشروع )نحو آفاٍق جديدة( ويقّدر عدد من استفدن منه حتى آلان بـ 

ت برنامج تدريبي يعد ألاول من نوعه باململكة ملدة ثالثة أشهر بإشراف مّدربات 
ّ
وكانت املؤسسة قد نفذ

ربائية وهندسة إلانشاءات الالتي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز على متخصصات في الهندسة الكه

الجانب التطبيقي ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها إلى 

 جانب مهارات القدرة على تحديد نوعية العطل الكهربائي وإعداد التقارير الفنية.

امج تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات التقنية الالزمة للتعامل مع ويستهدف البرن

فيات الشائعة وتطبيق إجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق 
ً
ألاعطال الكهربائية املنتشرة وإصالح التل

 النسائية.واملرافق  دارسوالكليات واملالعمل املحلي وخاصة منشآت العمل النسائية مثل الجامعات 

ويعد برنامج الصيانة املنزلية أحد البرامج التدريبية القصيرة التي تنفذها املؤسسة في الكليات التقنية للبنات إلى 

 وتقنية الحاسبجانب تخصصات أخرى متنوعة من أبرزها تصميم وإنتاج املالبس وتقنية التجميل النسائي 
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سعى املؤسسة من خالل تلك البرامج إلى تأهيل املرأة السعودية في املجاالت حيث ت إلادارية،آلالي والتقنية 

 لطلب سوق العمل الكّمي والنوعي والتوسع في التدريب التقني واملنهي لدفع  واملهنية وتطوير التقنية 
ً
مهاراتها وفقا

 ألهداف رؤية اململكة 
ً
 .2030عجلة التنمية الاقتصادية وصوال

خطواتها الحثيثة ملواكبة رؤية اململكة املستقبلية تعميم التجربة في املدن الرئيسية والتوسع وتعتزم املؤسسة في 

والرقي في البرامج التدريبية التي تقدمها سواًء عبر الوحدات التدريبية أو مركز خدمة املجتمع والتدريب املستمر 

لى تحقيق ماجاءت به الرؤية من مّما يحقق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وفتيات الوطن ويعمل ع

م لنعمل " وسعيها لخفض معدل البطالة إلى 
ّ
ورفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل إلى  % 7أهداف " نتعل

30 %. 
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 م 2016 مايو 30-هـ 1437شعبان  23االثنين 

ساعة تدريب تؤهل عشر مواطنات للعمل يف جامعة  240التدريب التقني:

 األمرية نورةاملنزلية للكهرباء

 

وديات من خريجات أعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي عن توقيع اتفاقية لتوظيف عشر سع

ساعة  240الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، بعد أن حصلن على  برنامجي

تدريب في تقنية الكهرباء، وأن الاجراءات إلادارية والتوظيفية متواصلة ومستمرة لتوظيف بقية خريجات 

ع نحو آفاٍق جديدة ويقّدر عدد من استفدن منه حتى البرنامج التدريبي الذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشرو 

 فتاة. 33آلان 

ت برنامجا تدريبيا يعتبر ألاول من نوعه باململكة ملدة 
ّ
أشهر بمّدربات متخصصات  3وكانت املؤسسة قد نفذ

بالهندسة الكهربائية وهندسة إلانشاءات والالتي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز على الجانب التطبيقي 

مهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها بجانب مهارات القدرة و 

 على تحديد نوعية العطل الكهربائي وإعداد التقارير الفنية.

ويستهدف البرنامج تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات التقنية الالزمة للتعامل مع 

عطال الكهربائية املنتشرة وإصالح التلفيات الشائعة وتطبيق اجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق ألا 

العمل السعودي النسائي وخاصة منشآت العمل النسائية مثل الجامعات والكليات واملدارس واملرافق النسائية 

http://www.alriyadh.com/1507425?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
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 ويعمل على توفير وظائف الئقة للسعوديات.

صيانة املنزلية أحد البرامج التدريبية القصيرة التي تنفذها املؤسسة في الكليات التقنية للبنات ويعتبر برنامج ال

إلى جانب تخصصات أخرى متنوعة من أبرزها تصميم وإنتاج املالبس وتقنية التجميل النسائي وتقنية الحاسب 

يل املرأة السعودية في املجاالت آلالي والتقنية إلادارية، حيث تسعى املؤسسة من خالل تلك البرامج إلى تأه

 لطلب سوق العمل الكّمي والنوعي والتوسع في التدريب التقني واملنهي لدفع 
ً
التقنية واملهنية وتطوير مهاراتها وفقا

 .2030عجلة التنمية الاقتصادية والوصول ألهداف رؤية اململكة 

تعميم التجربة في املدن الرئيسية  2030وتعتزم املؤسسة في خطواتها الحثيثة ملواكبة رؤية اململكة 

التي تقدمها سواء عبر الوحدات التدريبية أو مركز خدمة املجتمع والتدريب  والرقي في البرامج التدريبية والتوسع

املستمر مّما يحقق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وفتيات الوطن ويعمل على تحقيق ماجاءت به الرؤية 

م لنعمل 
ّ
ورفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل إلى  %7وسعيها لخفض معدل البطالة إلى من أهداف نتعل

30%. 
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 م 2016 مايو 31-هـ 1437شعبان  24الثالثاء 

 عشر سعوديات للكهرباء والصيانة

توقيع اتفاقية لتوظيف عشر سعوديات من خريجات أعلنت " املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي عن 

ساعة  240برنامجي الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، بعد أن حصلن على 

تدريب في تقنية الكهرباء، وأن إلاجراءات إلادارية والتوظيفية متواصلة ومستمرة لتوظيف بقية خريجات 

تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشروع نحو آفاٍق جديدة ويقّدر عدد من استفدن منه حتى البرنامج التدريبي الذي 

فتاة "خبر مفاجئ ومميز، أن نجد سعوديات يعملن بمهن وحرف ضرورية بأمس الحاجة لها، وأعتقد أنها  33آلان 

ما يصورها خطوة كبيرة ومهمه لألمام أن نجد املرأة السعودية تعمل بمهن، نعتقد أننا فوق هذه املهن ك

املحبطون ومكسرو أجداف العمل والفاعلية الحقيقية، وهذه املهن هي مهمة ملجتمعنا واقتصادنا، ونحن نجد 

أنها ش يء عادي وطبيعي وتمتهن بأي مكان بهذا العالم وأكثر من هذه املهن أيضا، خاصة مع ارتفاع البطالة لدى 

قصد ألاكبر قبول العمل باملهن والحرف للمرأة كأي عمل النساء لدينا، وبغض النظر عن مسألة أنها بطالة، وال

 ومهنة، بظروف وبيئة مناسبة ال تمنعها أو تضايقها بش يء.

فتح هذا املجال ودعمه أولوية مهمة، ويجب أن نتوقع ككل رافضين ومحبطين ويصور على أن هذه ألاعمال أو ما 

دي هذه ألاعمال"، "هذا امتهان وتقليل" إلى آخر شابهها لم تخلق لنا ككل مرة نسمع نغمة "كيف تقبل أنت سعو 

 للمؤسسة العامة للتعليم والتدريب الفني بتقديم هذه 
ً
اسطوانة التحفيز والحفز على عدم العمل، وأصفق مباركا

 من 
ً
الكوادر وإن كانت قليلة نسبة لالحتياج الكبير، وهذه مبادرة وتغيير مهم وكسب عيش للمرأة خروجا

مل سواء مدارس أو غيرها، كما سبقها خطوة تأنيث محالت صيانة الاتصاالت، التي آمل أن التقليدية في الع

 املحبطون 
ً
تنجح وتستمر وننتظر إلى ماذا ستسفر عنه، ويجب التشجيع على هذه الخطوات وأن يتوقف قليال

عمل من أعلى لكل عمل جاد مهما كان صغيرا، وأن يبادروا بالتشجيع والتحفيز لهم، فلم يوجد من يبدأ ال

 السلم، فصعود السلم يبدأ من ألاسفل وخطوة خطوة.

 فقط، بل توفير كل سبل النجاح ملثل هذه ألاعمال الذي نحن بحاجة 
ً
 أن يكون هناك دعم ليس ماليا

ً
آمل أيضا

 لها، وتغيير فكرة سوق العمل القائمة على الرجل، بل املرأة تستطيع ولكن قّدم لها الفرصة والدعم.

 

http://www.alriyadh.com/1508002
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 م 2016 يونيو 2-هـ 1437شعبان  26الخميس 

مهارات التحرير "جامعة نورة تنهي املرحلة األوىل من برناجمها التدريبي 

 «والكتابة الصحفية

املرحلة ألاولى من برنامجها التدريبي املكثف  أنهت إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

أسبوعا بواقع  12الذي حمل عنوان "املهارات املتقدمة في فنون الكتابة والتحرير الصحفي"، والذي استمر ملدة 

ساعة تدريبية، واستهدف منسقات الوحدات إلاعالميات في الكليات والعمادات التابعة للجامعة بقيادة  32

نوير بنت سليمان الشمري وكيلة قسم الصحافة والنشر إلالكتروني في جامعة إلامام محمد بن  املدربة ألاستاذة

 سعود إلاسالمية.

ويأتي البرنامج التدريبي الذي يعد ألاول من نوعه ضمن الخطة التدريبية إلدارة إلاعالم وحرصا من الجامعة على 

السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة ولتدعيم عملية تطوير منسوباتها في املجال إلاعالمي ملواكبة املستجدات 

التواصل والاتصال الداخلي والخارجي بما يتوافق مع رسالة الجامعة وأهدافها الريادية في العملية التعليمية 

 والتنموية.

بنت  وفي هذا الصدد أوضحت د. الجوهرة الصقيه املشرفة على إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة

عبدالرحمن، أن البرنامج يعد من البرامج التدريبية النوعية التي تستهدف رفع جودة الاتصال الجامعي مع 

 وسائل إلاعالم بما يواكب التطورات الحديثة.

وأضافت الصقيه، أن البرنامج التدريبي املكثف الذي حمل عنوان "املهارات املتقدمة في فنون الكتابة والتحرير 

ف إلى تمكين املنسقات وموظفات أقسام إلاعالم في الجامعة إلى: إتقان مهارات الكتابة والتحرير الصحفي" يهد

الصحفي بمختلف أنواعه وفنونه، التعرف على أشكال وقوالب الكتابة والفروق بينها، كيفية توظيفها في تغطية 

عية والعمل امليداني الصحفي، فعاليات الجامعة املختلفة، التغطية الصحفية للفعاليات واملناسبات الجام

صياغة وتحرير العناوين الصحفية بشكل محترف، فضال عن إعداد التقارير الخاصة والقصص الخبرية التي 

 تعكس إنجازات الجامعة ومنسوباتها في املجالين ألاكاديمي والاجتماعي.

ما تقدمه من دعم ومتابعة وفي ختام حديثها رفعت الصقيه شكرها ملديرة الجامعة د. هدى العميل على كل 

http://www.alriyadh.com/1508094
http://www.alriyadh.com/1508094
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 واهتمام لتطوير إدارة إلاعالم في الجامعة ومنسوباتها في سبيل الارتقاء بالعمل إلاعالمي للجامعة.

وإللقاء الضوء على مخرجات املرحلة ألاولى من البرنامج التدريبي املكثف في املهارات املتقدمة في فنون الكتابة 

بالجامعة  الحسياني منسقة السنة التحضيرية تدربات؛ حيث قالت آالءوالتحرير الصحفي التقينا بعدد من امل

إن هذا البرنامج ساهم بإضافة نوعية للمنسقات إلاعالميات؛ كما تميز بالجانب العملي الجدي الذي أضفى على 

 في مهارات التحرير، وقالت مي السعدون منسقة عمادة البحث العلمي إن البرن
ً
 فاعال

ً
امج زودنا املتدربات تأثيرا

بكٍم معرفي ومهاري في املجال إلاعالمي واستفدنا من معارف وتجارب الكليات والجامعة والجامعات ألاخرى، 

وأبدت هياء السبيعي منسقة كلية التربية استعدادها لكتابة ألاخبار، والتقارير والقصص الخبرية بشكل أفضل 

إلدارات والكليات ألاخرى؛ مثمنة جهود املدربة نوير بعد تبادل الخبرات مع منسقات إلاعالم في العمادات با

 الشمري ودور إدارة إلاعالم في الجامعة.
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 م 2016 يونيو 2-هـ 1437شعبان  26الخميس 

 مركز احملاكاة واملهارات الطبية يف جامعة نورة

ال بد ان يكون للجامعات بصمتها وحضورها سواء على مستوى ما  2030اململكة ونحن نسير قدما نحو رؤية 

تخرجه من كوادر وطنية او من خالل مساهمات اخرى في مجاالت متنوعة، والحديث عن الصروح العلمية في 

ى اململكة حديث مشوق دون استثناء ولكننا نضرب الامثال التي تتحقق على ارض الواقع لنقدم النماذج املثل

 السليمة التي على الجميع الاقتداء بها.

جامعة نورة.. هذا الصرح العلمي املتميز في كل ش يء والاجمل من ذلك انه ال يقبل الا ان يستمر في تميزه في كل 

درب يسير فيه، والعمل من الناحية البشرية هو عمل باالجتهاد والسعي نحو الافضل، حين يكون العمل قد انتج 

 ز وجل ومن بعده قيادة اململكة وشعبها فإن الشكر والثناء واجب مستحق علينا.ما يرض ي هللا ع

جامعة الامير نورة بهذا الاسم الغالي الذي ينتخي به اعز الناس على قلوبنا لعمل الخير والصالح وهي الجامعة 

جديد شرعته الاكبر املتخصصة على مستوى الشرق الاوسط كله بل قد يكون العالم قد وقف اليوم على باب 

لخدمة الوطن واملواطن، وهو مركز املحاكاة واملهارات الطبية الذي ايضا يتميز بأنه الاكبر على مستوى الخليج 

 العربي كله بتأسيسه وبنوعية الخدمات والاهداف املرجو تحقيقها.

 وعمليا لخريجات التخصصات الطبية من حيث تاهيلهن وتد
ً
ريبهن واعدادهن هذا املركز اتى ليكون رافدا علميا

الاعداد السليم العملي ملمارسة مهنهن مستقبال، وتدريب الطالبات ومماِرسات الخدمات الصحية على املهارات 

الاكلينيكية املختلفة واملهارات املرتبطة بصحة املرأة واملجتمع على وجه الخصوص، حيث تم عقد اتفاقيات 

 موجهة للقطاع تعاون مع أفضل الجمعيات التعليمية والتدريبية ف
ً
ي العالم وتنفيذ دورات مختلفة معتمدة عامليا

 الصحي النسائي في اململكة.

ومما ال شك فيه ان هذا املركز سيساهم في دعم التخطيط الاستراتيجي للعناية الصحية املتعلقة في اململكة  

 ات ومتابعة توفيرها.وذلك من خالل تحديد احتياجات املركز من اقوى العاملة وألاجهزة واملواد وألادو 

مركز املحاكاة ايضا خاض العمل املجتمعي املهم املساند، حيث قام بعقد وتنفيذ دورات تدريبية للمجتمع املحلي 

http://www.alriyadh.com/1508167
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في مجال الاسعافات الاولوية والاسعافات الطارئة، وايضا دورات تثقيفية توعوية في مجاالت الطب والصحة 

ى وأرقى من الوعي الصحي الطبي، سواء باملمارسات وتفهمها او والتمريض وذلك كله للوصول الى مستوى اعل

بحماية النفس ومساعدة الاخرين، وهذا كله مرتبط ببعضه البعض بين تأهيل الكوادر وتخريجها، وبين توعية 

 الناس بأهمية دورهم في مساعدة أنفسهم وفهم طبيعة عمل هذه الكوادر.
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 م 2016 يونيو 3-هـ 1437شعبان  27الجمعة 

يف جامعة األمرية نورة بنت « يوم املهنة"السعودية ترعى فعالية « هواوي"
 عبدالرمحن

 من حرصها على الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة، قامت شركة 
ً
 برعاية فعاليات يوم« هواوي »انطالقا

 في حرم الجامعة، وذلك ضمن أنشطة الجامعة السنوية للعام  نة بجامعة ألاميرة نورةامله
ً
الذي أقيم مؤخرا

 منها بأهمية «دعم املواهب الطالبية»برعاية فعالية « هواوي ». كما شاركت 2016الدراس ي الحالي 
ً
، وذلك إدراكا

وبهذه املناسبة،  لسعوديات لسوق العمل.الخريجات ادعم قطاع التعليم واملساهمة في تنمية املجتمع وتهيئة 

لفت نائب الرئيس في شركة هواوي في اململكة بابلو نينغ إلى أهمية تواجد الشركة في هذه الفعاليات الطالبية، 

نكّرس جّل اهتمامنا في البحث عن الخريجات ذوات الكفاءات العالية واملواهب املتمّيزة لضمهّن إلى فريق »وقال: 

 إلى ، «العمل
ً
 لتقديم « هواوي »حرص »مشيرا

ً
على مشاركة جامعة ألاميرة نورة في مثل هذه الفعاليات سعيا

الدعم الالزم للشابات السعوديات، والذي ينبع من شعور الشركة بمسؤوليتها أمام الطاقات إلابداعية لهؤالء 

 من الشركة على تعزيز دور املرأة ا
ً
أهمية »كما شّدد نينغ على  «.وتطّوره لفاعل في بناء املجتمعالشابات، وحرصا

، «إقامة فعاليات يوم املهنة في الجامعات والكليات التي تستهدف طرح الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات

 
ً
 ومرتكزا

ً
 هاما

ً
 أن اململكة وجامعاتها وكلياتها قطعت مرحلة مهمة في الاهتمام بالشابات باعتبارهّن محورا

ً
معتبرا

إن املساهمة بتحفيز الطالبات لبذل املزيد من العطاء وإلابداع في مجال »نمية. وأضاف: من مرتكزات الت

 على إبراز املواهب املوجودة لديهن والتي تساعد في النهاية على تحقيق نتائح بحثية 
ً
تخصصهّن، ينعكس إيجابا

د نائب الرئيس أن «. قة، وبناء مجتمع معرفي متميزومعرفية خال
ّ
مسألة توظيف الشابات  تولي« هواوي »وأك

السعوديات أهمية خاصة، حيث تّم خالل فعالية يوم املهنة اسقبال السير الذاتية الخاصة بالخريجات، إضافة 

إلى التعّرف على مخرجات الجامعة وتوّجهات الخريجات املهنية من جهة، وتعريف املهتّمات من الخريجات ببيئة 

الاستثمار في املوارد البشرية »في اململكة من جهة ثانية، مشيرا إلى أن « هواوي »العمل والبرامج التطويرية لدى 

 ولغاية اليوم16ود الشركة في اململكة منذ نحو املحلية يعتبر من أبرز معالم وج
ً
، ومعتبرا في الوقت نفسه «عاما

ابة في السوق السعودي تواجد نسبة شباب وشابات عالية متعلمة و »أن 
ّ
مواكبة لهذا من أهم املقّومات الجذ

  العصر الرقمي، حيث ان تكنولوجيا املعلومات ووسائل الاتصاالت في متناول أيديهم.

http://www.alriyadh.com/1508524
http://www.alriyadh.com/1508524
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 استمر عامًا تدريبيًا ويهدف إلى إعداد وتطوير قيادات مؤهلة تستلهم تحديات المستقبل

 سيدة ينهني برنامج القيادات التنفيذية يف جامعة نورة 32

 

 جامعة األميرة نورة نجحت في تنظيم البرنامج وفق أعلى المستويات 

الخدمة املدنية ووزارة العمل قيادية من عدة جهات داخل جامعة ألاميرة نورة وخارجها من وزارة  32شاركت 

ووزارة التعليم ووزارة الحرس الوطني وبعض سيدات أعمال من القطاع الخاص برنامج القيادات التنفيذية 

 (.PELالرائدة )

ويعد البرنامج الذي تشرف عليه عمادة التطوير وتنمية املهارات بالشراكة مع عمادة خدمة املجتمع والتعليم 

وبالتعاون مع كلية انسياد إلدارة ألاعمال بفرنسا، ضمن املشروعات والبرامج  نورة،ميرة املستمر في جامعة ألا 

التطويرية التي تسعى منها الجامعة لالرتقاء املنهي والذاتي للوصول إلى إلابداع والتميز وتحقيق رؤية وتطلعات 

 الجامعة الاستراتيجية.

نوعة وال يتطلب التفرغ التام لها، وتكون البرنامج من سبع واستمر البرنامج عاما تدريبيا ضم مناشط تدريبية مت

أسابيع(  8-6يوم تدريب مباشر تتطلب تفرغ املشاركة، ويفصل بين كل مرحلة من) 25وحدات تدريبية على مدى 

تخللتها جلسات توجيه ومحاضرات عن بعد ومناشط متنوعة، كما يهدف البرنامج إلى إعداد وتطوير قيادات 

http://www.alriyadh.com/1508359
http://www.alriyadh.com/1508359
http://www.alriyadh.com/1508359
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تحديات املستقبل وتسعى جاهدة للوفاء بمتطلباته من خالل رؤية استراتيجية نافذة ورسالة  مؤهلة تستلهم

 عميقة ترسم مسارات العمل وقيم تصوب مسيرتها.

"الرياض" التقت عددا من هؤالء النخبة املكرمات حيث تقول د. نورة السديس عميدة القبول والتسجيل في 

م بالشكر للجامعة ممثلة في مديرة الجامعة وعمادة التطوير وتنمية جامعة ألاميرة نورة " يطيب لي أن أتقد

املهارات لتبنيها برنامج القيادات التنفيذية الرائدة كأول برنامج على مستوى الوطن يدرب ويؤهل القيادات 

 النسائية لنكون بعون هللا شركاء لوطننا الغالي في النجاح وفي تحقيق الرؤية املستقبلية.

لبرنامج متميز بمعارفه، ومهاراته ساعدتنا في التخطيط ومواجهة التحديات وصناعة الابداع من وقالت: إن ا

خالل مواقعنا القيادية، وتواصل " أفخر بكوني احدى خريجات الدفعة املاسية لهذا البرنامج وأدعو هللا أن 

أما د. تهاني عمير القحطاني فكان  ع بصمتنا في مؤسساتنا املتميزة".يوفقني وزميالتي الرائعات في البرنامج لنض

رأيها أن برنامج القيادات التنفيذية الرائدة لم يكن كأي برنامج او دوره، وكان هناك ما يميزه ويجعله منفردا، 

واعتقد بأن الذي ساهم بشكل كبير في نجاحه هو تنوع الخبرة والخلفية العلمية والثقافية للمشاركات مما 

وزادت القحطاني " كما أن تصميم  ارب فكان لكل مشاركة بصمة فريدة.راء والتجخبره في تبادل آلا  أكسبنا

همت بشكل البرنامج واملواضيع املطروحة كانت مميزة وفريدة في طرحها ومتنوعة وتتضمن نشاطات مدروسة أس

ة وساهمت في وتختم حديثها بالنسبة لي كان البرنامج تجربة فريدة وممتعة أكسبتني خبر  كبير في جذب املشاركات.

 صديقات من كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة. أصبحنصقل مهاراتي القيادية واكسبني معرفة زميالت 

من جهتها قالت منال محمد البقمي املنسقة الادارية العامة على املكتب النسوي لتقنية الاعمال بوزارة الخدمة 

طوال الفترة روح ألالفة  تغلفها وشائقةارة عن رحلة ممتعة من رائعة فالبرنامج عب أكثر املدنية: كانت تجربتي 

 وامتاز بإيصال املعاني بسهولة وسالسة 
ً
وتبادل النقاشات الهادفة والخبرات بين املشاركات فالبرنامج كان مشوقا

ميز به وباستخدام التمارين العملية بهدف تثبيت املعلومة التي ستفيدنا كثيرا في مسيرتنا بالعمل والحياة وما ت

 لالنطالق.
ً
 هذا البرنامج بحق عن غيره أنه ال يعطينا معلومات فقط وإنما فتح لنا آفاقا
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 م 2016 مايو 11-هـ 1437شعبان  4االربعاء 

م خدمات تصديق حكومي
ّ
  اعتماد جامعة نورة مقد

، التابع لوزارة الاتصاالت وتقنية املعلومات، جامعة ألاميرة نورة «ncdc»الوطني للتصديق الرقمي اعتمد املركز 

بنت عبد الرحمن، كمقدم خدمات تصديق حكومي، حيث تمكنت الجامعة من اجتياز متطلبات املركز بنجاح. 

وإصدار احتياجها من وتخول هذه الخطوة الجامعة الاستفادة من خدمات املركز الوطني للتصديق الرقمي، 

شهادات التصديق الرقمي للمستفيدين من خدماتها إلالكترونية، وتفعيل خدمات التصديق الرقمي، كالتحقق 

من الهوية والتوقيع إلالكتروني وتشفير البيانات، ومعالجة جوانب القصور املتمثلة في صعوبة التيقن من هوية 

. وتتمتع الجها
ً
ت التي يتم ارتباطها بعدة مميزات تتمثل في ضمان أمن وسالمة ألاطراف املتعاملة إلكترونيا

معلومات املستفيدين ومنع ألاطراف الغير مصرحة من الوصول إلى تلك املعلومات والعبث بها، واملوثوقية التي 

وقت تتمثل في إضفاء الصبغة والحجية القانونية لتعامالتهم إلالكترونية، مما سيكون له بالغ ألاثر في توفير ال

 بتقديم 
ً
والجهد للمستفيدين، من خالل إجرائهم لكافة تعامالتهم إلالكترونية عن بعد. ويقوم املركز حاليا

جهة 100خدماته إلى شريحة الجهات الحكومية، وقد تقدمت لالرتباط والاستفادة من خدماته أكثر من 

 املركز. جهة متطلبات املركز بنجاح وتم ارتباطها مع  25حكومية، بينما اجتازت 
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 م 2016 مايو 13-هـ 1437شعبان  6 الجمعة

 بعد صدور األوامر الملكية األخيرة

د. هدى العميل: املواطن على رأس أولويات االهتمام يف كل خطط الدولة 

 التنموية

 للرؤية إلاصالحية الشاملة 
ً
قالت مديرة جامعة ألاميرة نورة في تصريح لها إن القرارات امللكية ألاخيرة أتت دعما

، وإن إعادة هيكلة بعض مؤسسات الدولة هي امتداد لإلصالح التنظيمي الذي يهدف إلى تطوير 2030للمملكة 

رحلة املقبلة، وبما يتواكب مع سرعة عجلة النمو، وتحسين أداء الجهاز الحكومي في اململكة، وفق ما تتطلبه امل

 مما ُيؤكد أن رؤية القيادة ترتكز على تطوير ال يتوقف، وإصالح سريع ودائم. 

مؤكدة أن هذه الحزمة من ألاوامر الحكيمة التي تخللها استحداث بعض الهيئات ذات الاختصاصات الجديدة 

ل بالرؤية الطموحةيلبي متطلبات املرحلة التي يفرضها املنعطف ال
ّ
، وأشارت د. 2030تاريخي في تاريخ ألامة املتمث

العميل إلى أن املتأمل للبيان امللكي يلمس في مفرداته مدى الحرص على وجود املواطن على رأس أولويات 

 الاهتمام في كل خطط الدولة التنموية. 

حرص القيادة الجاد على منح كل  حيث إن دمج بعض الوزارات وتغيير مسميات البعض آلاخر دليل على مدى

قطاع في الدولة فضاءات الاستعداد للعمل على الوجه ألاكمل ملستقبل مشرق للبالد وفق الخطط الطموحة 

واملبادئ ألاصيلة والقيم الرفيعة لهذه البالد املباركة، وذلك لتعزيز مكانة اململكة العربية السعودية التاريخية 

عت د. هدى العميل أسمى آيات التهاني والتبريكات لكل أصحاب املعالي الوزراء والاقتصادية والعاملية، ورف

وسعادة املستشارين واملدراء بالثقة امللكية الغالية، كما باركت للوطن واملواطن ما استجد من مؤسسات 

 حكومية. 

ملزعل أن ألاوامر امللكية * وأكد وكيل جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ألاستاذ الدكتور صالح بن عبد هللا ا

وما تضمنته من تعيينات وتغييرات وإعادة هيكلة في عدد من ألاجهزة الحكومية، تبين حرص واهتمام خادم 

على تحقيق صالح الوطن واملواطنين،  -حفظه هللا  -الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

 . 2030لكة وتدعم العمل املشترك نحو تحقيق رؤية املم

http://www.al-jazirah.com/2016/20160513/ln19.htm
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وأوضح أن ألاوامر امللكية شملت العديد من املجاالت التي تهم مستقبل البالد في النواحي التنموية، 

 املولى جلت قدرته أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الفكرية، والرياضية، والثقافية. والاقتصادية، و 
ً
داعيا

 البناء، وأن يديم على بالدنا أمنها واستقرارها.  وسمو ولي عهده ألامين وسمو ولي ولي العهد ملواصلة مسيرة

 نردده أو 
ً
 نشيدا

ً
* وقالت الدكتورة نادرة املعجل وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية: لم تكن الوطنية يوما

 ندرسه بل هي شعور يتنامى بوجود قيادة حكيمة حازمة عادلة ووطن 
ً
 نحتفل به أو منهجا

ً
 نكتبه أو يوما

ً
قصيدا

رة أصحاب عزيمة وجد واجتهاد ورؤية تشرئب لها ألاعناق وتتجلى لها السواعد بالعمل والعطاء وصدق أبناؤه بر 

الرجاء وتستلهم العون والسداد من رب نوحده متحدين في خدمة أمة إلاسالم محافظين على أصالة الرسالة 

بالدنا ملرحلة نمو ومواجهة السماوية العظيمة خالية من الشوائب. لقد بدأت ظواهر العهد الجديد في قيادة 

تحديات إقليمية ودولية وحزم وعزم وسيادة وعزة وعدل وإنصاف. وتوجت توجهات بالدنا رؤية جديدة بواقعية 

وبروح قتالية وعزم وعزيمة وقيمة. ولها زخم عظيم ألمل واعد وبناء وطن في سيادة ألامم نجمه صاعد. ركزت 

يز لهذه البالد لتتحرر من قيود وقاع وصراعات وتحديات دولية على مرتكزات قوى وتم 2030رؤية اململكة 

باعتماد كبير على سواعد شعب فتي أكثره من الشباب ومصادر اقتصاد متنوعة ورفع كفاءة أداء ألاجهزة 

الحكومية وتنشيط الاستثمار بمعايير جديدة عملية وواقعية وتغيير في كثير من السياسات بشفافية وجراء 

 أوفر في فرص املشاركة في تحقيق هذه الرؤية وتتطلع إلى مزيد من إيجابية. وتل
ً
قى املرأة في كل ذلك نصيبا

 الفرص في رفع مستوى مساهمتها في ذلك وفق محددات وثوابت بالدنا. 

رعى هللا خادم الحرمين وولي العهد الساهر على أمنه وولي ولي العهد القائم على تنميته والدفاع عنه. وحمى هللا 

بالدنا وشعبنا ورفع هللا من قيمة نتاج تحقيق الرؤية في فترات زمنية قصيرة محققة فوق تطلعات القيادة 

 والشعب. 

لتكون  2030د هللا الزامل أكدت أن انطالق رؤية اململكة * وكيلة الجامعة للتطوير والجودة د. فاتن بنت عب

رؤية شاملة وفاعلة للتنمية املستدامة، ونقلة نوعية في كافة املجاالت الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بقيادة 

 . -حفظهم هللا  -خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد 

ية والاحتياجات التنموية وتعزيز فرص التدريب والتأهيل، وركزت على فقد أكدت الرؤية على التنمية البشر 

ضرورة مواءمة مخرجات املنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم 
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 في بناء الاقتصاد املعرفي، والعمل 2030العالي ومتطلبات سوق العمل. وتتواءم رؤية الجامعة مع رؤية اململكة 

-على تحقيق الجودة والاعتماد ألاكاديمي بما يحقق الارتقاء بالعملية التعليمية وتجويدها، لتكون الجامعة 

 ( جامعة دولية. 200إحدى الجامعات السعودية الخمس ضمن أفضل ) 2030عام  بحلول -هللا  بمشيئة

 سائلين هللا أن يديم على بالدنا ألامن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة. 

ل إستراتيجية  2030* وقالت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف تنبع رؤية 
ّ
من أنها تمث

 نسان السعودي. ترتقي باململكة في املستقبل إلى مصاف الدول الكبرى في العالم، وذلك ألنها ترتكز على بناء إلا

تمنح الرؤية السعودية بيئة جاذبة للكفاءات الوطنية وألاجنبية، هدفها تهيئة البيئة الجاذبة التي يمكن من 

خاللها استثمار كفاءاتنا البشرية واستقطاب أفضل العقول في العالم للعيش على أرضنا، وتوفير كل إلامكانات 

 دفع عجلة التنمية وجذب املزيد من الاستثمارات. التي يمكن أن يحتاجوا إليها، بما يسهم في 

هي تنقل السعودية من الريادة إلاقليمية إلى التنافسية العاملية، وهذه الرؤية تنبع من أنها تعطي قدًرا كبيًرا من 

 التفاؤل للمستقبل، وأن املكاشفة والشفافية والوضوح في هذه الرؤية، هو ما أعطاها زخمها وصيتها في العالم. 

بتحقيق هذه  -بإذن هللا  -* وكيلة الجامعة للدراسات العليا الدكتورة هدى الوهيبي قالت إننا جميًعا ملتزمون 

الرؤية الطموحة التي تتوافق مع رؤية الجامعة، لتكون منارة للمرأة للمعرفة والقيم، وتركز على تهيئة رأس املال 

قية، فالعنصر البشري هو الثروة الحقيقية التي يجب أن نعتمد البشري القادر وامللتزم باملعايير املهنية وألاخال

 عليها في تحقيق هذه الرؤية. 

ولدى الجامعة العديد من البرامج التعليمية املتميزة، واملشاريع الطموحة، ومراكز تطوير ألاعمال، وواحة أعمال 

املهارات، التي تساعدهن على في تأمين فرص عمل لبنات الوطن املتسلحات ب -بإذن هللا  -نسائية ستسهم 

 املساهمة الفاعلة في تحقيق متطلبات هذه الرؤية، وصنع غد مشرق. 

* وكيلة الجامعة للدعم ألاكاديمي والخدمات الطالبية الدكتورة نائلة الديحان ال يمكن ملتأمل موضوعي إال أن 

ادة العاملية من خالل حزمة ألاوامر لالنطالق نحو الري -حفظهم هللا  -يستشعر عظم طموح قادة وطننا الحبيب 

في  -أيده هللا  -التي أعلنها سيدي ولي ولي العهد  2030امللكية التي جاءت كقوة دافعة لتحقيق الرؤية السعودية 

سبيل غٍد مشرق لهذا الوطن املعطاء وأجياله املستقبلية مما يضع على املواطن مسؤولية العمل الجاد 
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أجل إنجاح الخطط وتحقيق التنمية املستدامة. وإن كان لهذه املرحلة عنوان فال  والانضمام للركب الوطني من

، كذلك ال «طموحاتنا ستبتلع مشكالتنا»بد أن يكون جملة نقتبسها من حديث سمو ولي ولي العهد ونصها: 

لمواطن واملقيم يمكن ملتأمل إال أن يلحظ القرارات الحكيمة واملدروسة في هذه ألاوامر لتحقق التنمية والرخاء ل

الليل بالنهار من أجل العمل  -حفظه هللا ورعاه  -على حد سواء اللذين يصل موالي خادم الحرمين الشريفين 

على تقدمهما وحفظ حقوقهما ورفاهيتهما، وال ريب أن ما استجد من مؤسسات في القطاع الحكومي وتغيير 

ى عبر خطط التنمية املستدامة لخدمة الشعب ووضع املراكز بين رجال الدولة دليل قاطع على أن الدولة تسع

الوطن في مكانه الالئق في مصاف الدول املتقدمة. حفظ هللا بلدنا وأدام عليها نعم ألامن والرخاء والازدهار 

 للوطن. 
ً
 وحفظ قادتها وأبقاهم ذخرا
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 م 2016 مايو 13-هـ 1437شعبان  6 الجمعة

  «القيادة التنفيذية"قيادية شاركن يف برنامج  32جامعة األمرية نورة تكرم 

قيادية سعودية شاركن في  32كرمت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، 

نفذته الجامعة بالتعاون مع كلية انسياد لألعمال الفرنسية، وذلك خالل  الذي« برنامج القيادة التنفيذية»

الحفل الذي نظمته الجامعة أمس بحضور الوكيالت وعميدات الكليات. وأعربت الدكتورة العميل عن تهنئتها 

تركز في  للخريجات لتميزهن على مستوى الوطن في برنامج القيادات العليا التنفيذية الرائدة، مؤكدة أن الجامعة

املقام ألاول على جودة التعليم، والبحث العلمي وريادة ألاعمال من أجل إعداد وتهيئة خريجاتها وتنمية مهاراتهن 

وقدراتهن على التعلم مدى الحياة ولذلك جاءت الشراكة مع كلية انسياد املهتمة بتطوير القيادات والارتقاء بأداء 

ئة عمل محفزة وداعمة لتعزيز ثقافة إلابداع وبناء رؤى متكاملة لتطوير املؤسسات وثقافتها التنظيمية وتوفير بي

ألاعمال على جميع ألاصعدة. ونوهت بالدعم السخي الذي توليه القيادة الحكيمة لقطاع التعليم والجهود 

 عن الا 
ً
هتمام املبذولة لالرتقاء به وتذليل ما قد يواجه املسيرة التعليمية املعرفية من عوائق وصعوبات فضال

 لقيادة منظماتهم، مشيرة إلى أن 
ً
 جيدا

ً
 منها بأهمية دور القيادات الواعية واملعدة إعدادا

ً
بتطوير القيادات إدراكا

برنامج القيادة التنفيذية شارك فيها موظفات من جامعة نورة ومن وزارات الخدمة املدنية والعمل والتعليم 

ت عميدة التطوير وتنمية املهارات بالجامعة املشرفة على والحرس الوطني والقطاع الخاص. من جانبها أوضح

 ملنظومة الكفاءات القيادية العاملية واملطابقة ألعلى 
ً
البرنامج الدكتورة عبير الحربي، أن البرنامج صمم وفقا

مواصفات الجودة في تصميم البرامج التدريبية بالشراكة مع كلية انسياد لطرح برامج متميزة إلعداد قيادات 

اعية بتحديات املستقبل وقادرة على الوفاء بمتطلباته لتمكينها من املشاركة الفّعالة في تنمية اقتصاد املعرفة و 

. وشهد الحفل استعراض ستة مشاريع مشاركة في 2030وفي مناشط التنمية املستدامة لتحقيق رؤية اململكة 

ساعدة للحصول على وظيفة، تطوير املجلس البرنامج هي: تأهيل وتدريب السيدات املعنفات لسوق العمل، امل

الطالبي الاستشاري، التطوير التنظيمي للموارد البشرية، دليل التوجيه وإلارشاد إلاداري، إعداد نموذج لتقييم 

  التعاون الدولي، إيجاد الفرص الوظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة املؤهلين لسوق العمل.
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 م 2016 مايو 15-هـ 1437شعبان  8 االحد

 نظمها المقهى الحواري في جامعة األميرة نورة 

  ( جلسة حوارية عن اإلرهاب والتصدي له53آالف طالبة يشاركن بـ) 3

آالف طالبة من مختلف التخصصات الجامعية في سلسلة جلسات حوارية هادفة تناولت  3شاركت نحو 

 املقهى « مفهوم إلارهاب وأسبابه والجهود ألامنية للمملكة في مكافحة إلارهاب والتصدي له»
ً
والتي نظمها مؤخرا

 ماعية. الحواري في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الخدمة الاجت

وأوضحت املشرفة العامة على املقهى الحواري ريم الغامدي أن املقهى أحد أهم ألانشطة الطالبية التي تعزز 

ثقافة الحوار بين الطالبات وركز من خالل سلسلة جلسات على تشخيص مفهوم إلارهاب وأسبابه والجهود 

ب على حياة ألافراد والشعوب، وموقف الشريعة ألامنية للمملكة في مكافحة إلارهاب والتصدي له، وتأثير إلارها

الاسالمية من إلارهاب واملنظمات املتطرفة وأعمالها التخريبية املدمرة، ودور املواطن الصالح في الحد من انتشار 

ألافكار املتطرفة والشائعات مؤكدة أن الهدف توعية الطالبات في لجامعة الوطني في التصدي لإلرهاب والتطرف 

 الفكري. 

يسعى املقهى الحواري إلى معالجة القضايا الطالبية وطرحها من خالل قنوات الحوار »وأضافت الغامدي 

الفكري، وتعزير الاتصال والحوار الفكري الايجابي بين الطالبات ومنسوبات الجامعة مع القاء الضوء على 

ة، مشيرة 
ّ
إلى انه تم تدشين املقهى الحواري الاتجاهات الفكرية للطالبات وتعديلها ومناقشة ألافكار الضال

 من ألاركان التفاعلية املفتوحة للطالبات 
ً
برعاية مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل حيث ضم املقهى عددا

مثل ركن الجلسات الحوارية، ركن البحث واملذاكرة الذي يضم وحدات مكتبية شبه منفصلة مجهزة بأجهزة 

من املذاكرة وكتابة البحوث في جو من الخصوصية،ركن القراءة الصامتة  الحاسب آلالي، بحيث تتمكن الطالبة

 من الكتب الشيقة ذات التخصصات املتنوعة في ألادب العربي وتطوير الذات والصحة والثقافة 
ً
يضم عددا

 العامة، ركن القهوة والذي يعمل على تقديم أنواع من القوة املجانية لرواد املقهى. 

( جلسة بمشاركة نخبة من عضوات هيئة التدريس 53ت الحوارية وصلت إلى )ونوهت أن عدد الجلسا

 ( طالبة جامعية. 3183استفادت منها نحو )

http://www.al-jazirah.com/2016/20160515/ln10.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160515/ln10.htm


 
 

 
70 

من جانبها بينت الدكتورة نوال الربيع إحدى أعضاء هيئة التدريس املشاركات في جلسات املقهى الحواري ان 

انات ثقافية، وكذلك من خالل التطورات اململكة تعيش في حراك ثقافي من خالل ما يقام فيها من مهرج

التكنولوجية كوسائل التواصل الاجتماعي والتي يطرح فيها الكثير من القضايا وهذا الامر يتطلب أن يكون هناك 

مساحة كافية ملناقشة هذه القضايا التي تهم املجتمع، والجامعات السعودية ليست ببعيدة عن هذا الحراك 

وعية واملعرفية التي تعيشها الجامعات خالل هذه السنوات وتواكب النهضة التنموية الثقافي في ظل النقلة الن

التي تمر بها اململكة ، معتبرة ان تعزيز هذا املقهى من ألانشطة التي تعزز املسؤولية للطالبات وثقافة تقبل الرأي 

جسر التواصل بين الطالب آلاخر وإعطاء الطالبة الفرصة بأن تناقش بكل موضوعية ووعي واملساعدة على مد 

ومجتمعه ألاكاديمي من حيث ايجاد لغة ثقافة الحوار التي ال تجعل من البيئة ألاكاديمية بيئة جامدة ومحبطة، 

 بل بيئة ثقافية داعمة للطالب أكاديميا واجتماعيا وثقافيا. 

قاهي الحوارية وسيلة وأشادت الدكتورة سلمى الدوسري إحدى املشاركات في جلسات املقهى الحواري بأن امل

إليصال املعلومة الصحيحة من خالل إقناع آلاخرين بفكرته،كذلك تصحيح ألافكار الخاطئة والعقائد الفاسدة 

فالبعض يعتنقون أفكارا قد تخالف العقائد الدينية أو قد تمس عادات املجتمع وتقاليده عن طريق التحاور 

ع اصحاب الفكر الخطأ بالفكر الصحيح والسليم، كما أن من خالل املقهى الحواري نجد وسيلة أفضل إلقنا

الحوار يساهم في تعزيز السلوكيات الايجابية مثل التواضع وحسن التعامل مع آلاخرين والتعاون وآداب الحوار، 

وبالتالي يكسب الطالبة قوة في الشخصية كما يجعلها تتحلى بالصفات الحسنة التي تجعل لها قبوال ومحبة بين 

كما تدعم املقاهي الحوارية تعلم ممارسة فن إلاصغاء بين الطالب وتشجيعهم على صياغة ألافكار  الناس،

الدقيقة وتنمية فن الحوار واحترام الانسان ألخيه الانسان واحترام إلانسان للعقل في طرح املعلومات، كما 

 يسهم املقهى الحواري إلى تعزيز اهمية التعرف على وجهات النظر املختلفة. 
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 م 2016 مايو 17-هـ 1437شعبان  10الثالثاء 

 مبناسبة االحتفال بيومهم العاملي

 طالبات جامعة األمرية نورة حيتفني باملتوحدين بأوبريت

 

أوبريت غنائي في الاحتفال بيوم التوحد العالمي، وحاكين  قدمت طالبات جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

قضية دمج املتوحدين في املجتمع، وسعين إلبراز هذه املحور الهام من حياتهم الذي يعاد للنقاش مع الثاني من 

 .
ً
 أبريل في كل عام محليا

وساهم ألاوبريت في تقديم مشاكل أطفال التوحد بطريقة حديثة، تسعى إليجاد بيئة اجتماعية مناسبة للعيش 

، وتأهليهم ليكون قادرين على التواجد في كل املناسبات الاجتماعية. 
ً
 واندماجهم مع املجتمع بشكل أكثر بروزا

 في عدد من الجوانب الهامة أل 
ً
 متخصصا

ً
طفال التوحد، والتي قسمت على شكل وصاحب الاحتفالية معرضا

اركان للعالج الوظيفي والتكامل الحس ي وللنطق والتخاطب للعالج  أبرزهاأركان اجتماعية فنية، وكان من 

افة والهدايا لألطفال النفس ي وتعديل السلوك ألاطفال، وركن التربية الفنية، وركن ترفيهي اهتم بتقديم الضي

تواصل للتوحد إلى تحفيز أطفال التوحد بتخصيص جزء من الفعالية للسماع وسعى مركز خطوات الباإلضافة. 

 لقصص نجاحهم عبر تجاوزهم العقبات املختلفة التي واجهوها في الكثير من زوايا حياتهم. 

أكدت مديرة مركز خطوات التواصل رانية العنزي على أن أطفال التوحد يشغلون مساحة كبيرة من تفكيرنا هم 

التحديات من أجلهم وهم من تتشكل أجمل ألاهداف التي نسعى لها لصالحهم وهدفنا دمجهم  فقط من نواجه
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 بالعالم الخارجي بمؤسسات الدولة وبمدارس التعليم العام. 

رؤيتنا شعارنا وهي خطوات التواصل لنصل بهم ومعهم إلى بر ألامان فنحن صوتهم نحن من نمد لهم »وأضافت: 

املنا نقدم لهم بمركزنا ما يؤهلهم للوصول والنجاح، ولنقدم لهم بيئة تعليمة مناسبة قارب النجاة لينضموا إلى ع

 «. برفع قدراتهم ومهاراتهم

وشارك مركز خطوات التواصل للتوحد مركز امللك سلمان الاجتماعي وجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 م الفعالية. ومجموعة السعودية التطوعية )بيتنا( للخدمات املساندة في تنظي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
73 

 م 2016 مايو 17-هـ 1437شعبان  10الثالثاء 

 طالبة يف جامعة األمرية نورة حيصلن على شهادات اإلسعافات األولية 100

 

طالبة في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن على شهادات معتمدة من جمعية القلب ألامريكية  100حصلت 

إلانعاش القلبي الرئوي"، وبطاقة عضوية مدتها سنتين،  -إلاسعافات ألاولية  -وشهادة إلتمام دورة "منقذ القلب 

إلاسعافات ألاولية التاسعة، التي قدمتها فيما حصلت كل طالبة على كتاب باللغة العربية، على خلفية دورة 

عضو جمعية القلب ألامريكية منار النويصر ضمن البرامج املتخصصة املوجهة إلى طالبات النادي الاستشاري في 

السنة التحضيرية بجامعة ألاميرة نورة واعتمادها من ألاكاديمية التخصصية للتدريب الطبي وجمعية القلب 

النادي الاستشاري بالتعاون مع قسم تطوير الذات في عمادة السنة التحضيرية، بهدف ألامريكية. نظم الدورة 

تدريب أكبر عدد من املسعفات املؤهالت من خالل تزويدهن باملعارف واملهارات ألاساسية التي تمكنهن من تقديم 

ساعات تدريبية  8اقع املساعدة وإلاسعاف ألاولي داخل الجامعة وخارجها، على مدار الفصل الدراس ي الثاني بو 

للدورة الواحدة في البرنامج الذي يأتي حسب أهداف العمادة ورسالتها التي تعمل على بناء شخصية الطالبة 

املعرفية واملهارية والقيمية لتتمكن من مواكبة متطلبات الجامعة عن طريق تفعيل شراكات إستراتيجية 

  –وتوظيف أمثل ألحدث التقنيات. 
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 م 2016 مايو 19-هـ 1437شعبان  12الخميس 

 جامعة نورة: احلوار بني أتباع األديان يؤدي الستقرار اجملتمعات

عن نتائج دراسة استهدفت طالبات كلية التربية في الجامعة أن  كشفت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

 في تحقيق استقرار املجتمعات إلانسانية بشكل عام بدرجة كبيرة، 
ً
ر إيجابا

ّ
الحوار بين أتباع ألاديان والثقافات يؤث

يق أهداف وقالت الباحثة أستاذ أصول التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن د. حنان الجنهي أنه لتحق

 على  26الدراسة تم بناء وتقنين استبانة تكّونت من 
ً
  طالبة. 399فقرة تم توزيعها عشوائيا
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 م 2016 مايو 21-هـ 1437شعبان  14السبت 

ع اتفاقية تعاون مع الكليات « رعاية"
ِّ
 الصحية جبامعة األمرية نورةتوق

 

عت الشركة الوطنية للرعاية الطبية 
َّ
اتفاقية تدريب وتعاون مع جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، « رعاية»وق

 ممثلة بوكالة الجامعة للشؤون الصحية، وذلك يوم ألاحد املاض ي في قاعة مستشفى رعاية الرياض. 

، الدكتور أحمد بن سعيد العمري، أن «رعاية»وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية 

الرغبة في تأسيس شراكة ين الطرفين تهدف إلى تطوير البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية للطالبات ومنسوبي 

لبات التنمية باململكة. مشيًرا إلى أن هذه املؤسستين، بما يساهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي ومتط

، والتي تم إطالقها مؤخًرا «رعاية»البرامج التدريبية هي أحد برامج التدريب العديدة التي تقدمها مستشفيات 

 بهدف رفع مستوى التعليم والبحث العلمي. 

لبات الكليات الصحية تدريًبا وأشار الدكتور العمري إلى أن أبرز بنود الاتفاقية تتمثل في التدريب العملي لطا

ا بمستشفيات رعاية، إضافة إلى التعاون في مجال ألابحاث العلمية والدراسات الصحية املتخصصة،  عمليًّ

والاستفادة من الكفاءات العلمية والطبية بين الطرفين، وفتح أبواب التعاون بين الشركة والجامعة لتوظيف 

 . الخريجات في التخصصات الصحية املختلفة

من جانب آخر، تحدث الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة الدكتور محمد الدار عن أهمية املشاركة املهنية 

في إعداد وتطوير املناهج وألاساليب التعليمية في املراحل التدريبية والتطبيقية للطالبات، وإتاحة الفرصة للكادر 

، إضافة إلى «رعاية»ركة الوطنية للرعاية الطبية ألاكاديمي للجامعة في عمل مشاريع بحثية مع منسوبي الش
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ع الاتفاقية من الجانبين كلٌّ 
ّ
إقامة املؤتمرات والندوات العلمية والطبية وورش العمل بين الطرفين. هذا، وقد وق

الدكتور أحمد بن سعيد العمري، ووكيلة « رعاية»من الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية 

 ؤون الصحية د. سمر السقاف. الجامعة للش
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 م 2016 مايو 24-هـ 1437شعبان  17الثالثاء 

ع اتفاقية مع املركز الوطني ألحباث قضايا الشباب 
ِّ
جامعة األمرية نورة توق

 جبامعة امللك سعود

بحضور وكيلة جامعة ألاميرة نورة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي وألامين 

العام للمركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب بجامعة امللك سعود الدكتور عبدهللا بن سعد الجاسر تم توقيع 

جتمع. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز اتفاقية تعاون وذلك من أجل املساهمة في تنمية املعرفة وخدمة امل

التعاون املشترك بين مركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة واملركز الوطني ألبحاث قضايا 

الشباب في مجال إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تخص فئة الشباب، ومعالجة قضاياهم املختلفة، 

ات لالرتقاء بمستوى الشباب وعالج ما يعترضهم من مشكالت واقتراح الحلول والبرامج ووضع املقترحات والتوصي

التوعوية التي تلبي احتياجاتهم املختلفة، إضافة إلى تطوير مهاراتهم وإعدادهم للمشاركة بجدارة في مجاالت 

 التنمية املختلفة، وتبادل املعلومات والبيانات ذات الاهتمام املشترك. 

املركز الدكتورة سارة بنت صالح الخمش ي أن الاتفاقية تأتي في إطار توجه املركز لعقد اتفاقيات  وأكدت مديرة

م ومنها املركز الوطني 2030مع العديد من القطاعات في سبيل تحقيق أهداف رؤية اململكة العربية السعودية 

يسعى املركز لدراسة احتياجاتهم ألبحاث قضايا الشباب باعتبار فئة الشباب تمثل أكثر من نصف السعوديين، و 

ومشكالتهم وتحديد اتجاهاتهم للخروج بنتائج تفيد صناع القرار ليكونوا أعضاء فعالين، كما أنه يركز على املرأة 

من املجتمع ومساهمتها في  % 50السعودية باعتبارها عنصر مهم من عناصر قوة املجتمع، إذ تشكل ما يزيد عن 

 بقدرتها 
ً
 وتأثيرها على املجتمع ومن حولها. التنمية إيمانا
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 م 2016 مايو 26-هـ 1437شعبان  19الخميس 

( 2016فوز طالبات االمتياز من جامعة األمرية نورة يف معرض )ايتكس 

 الدويل يف ماليزيا

مايو  12إلى  4في الفترة من »  itex2016» لرحمن في معرض ماليزيا الدولي شاركت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدا

 ممثلة بكلية الصحة وعلوم التأهيل في الجامعة. 

وحصلت كل من بدور عبدهللا املغربي، ومها آل غائب، وذكرى العتيبي )تخصص دكتور عالج طبيعي( بإشراف 

الدكتورة هدى زكريا على امليدالية البرونزية من املعرض، وامليدالية الذهبية من الاتحاد الروس ي للعلوم 

مد على التحفيز املتعدد للجهاز مشارك في املعرض، حيث تقدمن بجهاز يعت 2000والتقنية، بعد منافسة مع 

الحس ي عن طريق تنبيه الجهاز العصبي والسمعي والبصري بحيث يستفيد منه مرض ى الاعتالل الحس ي العصبي، 

باإلضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة مثل التوحد والصم والبكم وفاقدي البصر، كما ينفرد الجهاز الذي نال 

ال يعتمد على التواصل اللفظي حيث يعمل على تقنية الاهتزاز واملؤثرات  إعجاب لجنة التحكيم والزوار في أنه

 الضوئية والصوتية ومؤثرات ألالوان. 

قائم على التطوير ليستهدف  والتقنية،وأكدن املخترعات أن الجهاز الحاصل على ذهبية الاتحاد الروس ي للعلوم 

مبادرة  65ي يعد أكبر ملتقى تطوعي بمشاركة أكبر عدد من املرض ى برعاية الفريق التطوعي )نشعر بك( الذ

 مبادرة متأهلة لنصف النهائي.  19تطوعية، حيث نالت مبادرة )نشعر بك( املركز الثاني من بين 
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 م 2016 مايو 28-هـ 1437شعبان  21السبت 

  تطبق الروبوت التعليمي يف كلية طب األسنانجامعة األمرية نورة 

 

كشفت عميدة كلية طب ألاسنان في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة ابتسام بنت محمد املاض ي 

شكل نقلة نوعية وفارقة في التدريس الجامعي، « الروبوت التعليمي«أن إيجاد الدمية إلالكترونية أو ما يسمى بـ

ة طب ألاسنان في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن هذه التقنية في التدريب امليداني، التي بعد أن طبقت كلي

ا  ساعدت على رفع مستوى أداء طالباتها قبل التخرج، في الوقت الذي تعتبر فيه أول كلية طب أسنان عامليًّ

 اقتنت هذه التقنية الحديثة بعد اليابان. 

جاءت من الحاجة إلى توفير بيئة مماثلة للطالبة في عيادة ألاسنان؛ لتتمكن إن الفكرة »وقال الدكتورة املاض ي 

من التطبيق الجيد، والسيما بأحدث ما توصل إليه العلم والتعليم، خاصة في طب ألاسنان؛ فبحثنا عن جامعة 

ا، يساعد على تدريب الطلبة والطالبات قبل الشروع في التدريب على املرض ى بإشراف  باليابان ابتكرت مريًضا آليًّ

لقد تواصلنا مع املبتكرين من جامعة )شوا( والبروفيسور)ماكي( باليابان عن »وبينت الدكتورة املاض ي «. ألاطباء

كيفية انتقال هذه الدمية للسعودية، وبحثت عن الشركات املتخصصة والحريصة على اقتناء أحدث وسائل 

 «. التعليم

ريضة هي مرحلة انتقالية أخيرة للطالبات بعد تدريبهن على )الحشوات وأضافت الدكتورة املاض ي بأن الدمية كم

ا، بحيث تطبق الطالبة  والتلبيسات وعالج العصب(؛ للتأكد بمعرفة الطالبات بكيفية التعامل مع املرض ى تفاعليًّ

در عن ما تعلمته. مؤكدة أن تدريب الطالبات على الدمية يبّين مدى قدرتهن على الاستجابة ألي ردة فعل تص

املريض الحقيقي )كالعطس أو سرعة نبضات القلب أو الهلع أو النزف(.. فهذا يعد اختباًرا للطالبة للعالج الحيوي 
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ا للبدء بعالج املريض.   تامًّ
ً
 للمريض، أو ما يسمى )أوسكي(. فبهذا الاختبار واجتيازه تصبح الطالبة متأهلة تأهيال

رة بتوفير مثل هذه التقنية املميزة للطالبات؛ ألن أهم النتائج التي وعبرت الدكتورة املاض ي عن سعادتها الكبي

  أثمرتها هي زيادة ثقة الطالبات قبل انتقالهن لعالج املرض ى؛ كون طالبات طب ألاسنان يختلفن عن باقي طالبات

التطبيق التخصصات الصحية ألاخرى؛ إذ إنهن يمارسن العمل الفعلي من السنة الثالثة في دراستهن، ويبدأن ب

 مباشرة. فجميع الطالبات مستفيدات من هذه الدمية. 
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 م 2016 مايو 29-هـ 1437شعبان  22االحد 

ع اتفاقية مع املركز الوطني ألحباث قضايا الشباب
ِّ
 جامعة نورة توق

بحضور وكيلة جامعة ألاميرة نورة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي وألامين 

العام للمركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب بجامعة امللك سعود الدكتور عبدهللا بن سعد الجاسر، تم توقيع 

 ملجتمع. اتفاقية تعاون؛ وذلك من أجل املساهمة في تنمية املعرفة وخدمة ا

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون املشترك بين مركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات 

املرأة واملركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب في مجال إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تخص فئة 

وصيات لالرتقاء بمستوى الشباب وعالج ما الشباب، ومعالجة قضاياهم املختلفة، ووضع املقترحات والت

يعترضهم من مشكالت واقتراح الحلول والبرامج التوعوية التي تلبي احتياجاتهم املختلفة، إضافة إلى تطوير 

مهاراتهم وإعدادهم للمشاركة بجدارة في مجاالت التنمية املختلفة، وتبادل املعلومات والبيانات ذات الاهتمام 

ـ)الجزيرة( مديرة املركز الدكتورة سارة بنت صالح الخمش ي، وقالت إن املركز يسعى لعقد املشترك. ذكر ذلك ل

 م. 2030اتفاقيات مع العديد من القطاعات في سبيل تحقيق أهداف رؤية اململكة العربية السعودية 

ومن هنا كانت الاتفاقية مع املركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب باعتبار فئة الشباب تمثل أكثر من نصف 

وهذه القدرات يجب أن يتم استثمارها وتوجيهها الوجهة السليمة؛ عاًما.  35الذين تقل أعمارهم عن السعوديين 

 التطرف والانحرافات الفكرية والسلوكية. ليسهموا في تنمية مجتمعهم، ويزدادوا انتماء ووالء لحمايتهم من 

ومن هنا يسعى املركز لدراسة احتياجاتهم ومشكالتهم، وتحديد اتجاهاتهم للخروج بنتائج تفيد صناع القرار؛ 

 ليكونوا أعضاء فعالين. 

ا من عناصر قوة املجتمع؛ إذ تشكل ما يزيد ع  % 50لى كما أنه يركز على املرأة السعودية باعتبارها عنصًرا مهمًّ

 من املجتمع، ومساهمتها في التنمية إيماًنا بقدرتها وتأثيرها على املجتمع وَمن حولها. 

كما أن املركز يسعى لعقد البرامج وسلسلة من حلقات النقاش واملبادرات لتفعيل دور املرأة والشباب بصفة 

 م. 2030عامة نحو تحقيق رؤية 
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 م 2016 مايو 29-هـ 1437شعبان  22االحد 

سعوديات للعمل يف جامعة األمرية  10ساعة تدريب تؤهل  240التقنية: 

 نورة

 

سعوديات من خريجات برنامجي  10أعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، توقيع اتفاقية لتوظيف 

ساعة تدريب في  240الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ،بعد أن حصلن على 

رة لتوظيف بقية خريجات البرنامج التدريبي تقنية الكهرباء، وأن إلاجراءات إلادارية والتوظيفية متواصلة ومستم

 33الذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشروع )نحو آفاٍق جديدة( ويقّدر عدد من استفدن منه حتى آلان بـ 

ت برنامج تدريبي يعد ألاول من نوعه باململكة ملدة ثالثة أشهر بإشراف مّدربات 
ّ
فتاة.وكانت املؤسسة قد نفذ

بائية وهندسة إلانشاءات الالتي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز على متخصصات في الهندسة الكهر 

الجانب التطبيقي ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها إلى 

ج تأهيل جانب مهارات القدرة على تحديد نوعية العطل الكهربائي وإعداد التقارير الفنية.ويستهدف البرنام

الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات التقنية الالزمة للتعامل مع ألاعطال الكهربائية املنتشرة 

فيات الشائعة وتطبيق إجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق العمل املحلي وخاصة 
ً
وإصالح التل

  –دارس واملرافق النسائية. منشآت العمل النسائية مثل الجامعات و الكليات وامل
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 م 2016 مايو 31-هـ 1437شعبان  24الثالثاء 

ع اتفاقية تعاون مع جامعة األمرية نورة« رعاية"
ِّ
وق

ُ
  ت

 

عت الشركة الوطنية للرعاية الطبية )رعاية( اتفاقية تدريب وتعاون مع جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن 
َّ
وق

ع 
ّ
ممثلة بوكالة الجامعة للشؤون الصحية، وذلك يوم ألاحد املاض ي في قاعة مستشفى رعاية الرياض، حيث وق

مد بن سعيد العمري، ومن جانب الجامعة الاتفاقية من جانب رعاية الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور أح

 وكيلة الجامعة للشؤون الصحية د. سمر السقاف. 

الدكتور أحمد بن سعيد العمري، أن الرغبة « رعاية»وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية 

ية للطالبات ومنسوبي في تأسيس شراكة بين الطرفين تهدف إلى تطوير البرامج التعليمية والتدريبية والبحث

 املؤسستين، بما يساهم برفع مستوى التعليم والبحث العلمي ومتطلبات التنمية باململكة. 

من جانب آخر تحدث الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة الدكتور محمد الدار، عن أهمية املشاركة املهنية 

لتدريبية والتطبيقية للطالبات، وإتاحة الفرصة للكادر في إعداد وتطوير املناهج وألاساليب التعليمية في املراحل ا

 ألاكاديمي للجامعة في عمل مشاريع بحثية مع منسوبي الشركة الوطنية للرعاية الطبية )رعاية(. 
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 م 2016 يونيو 2-هـ 1437شعبان  26الخميس 

مهارات التحرير "جامعة نورة تنهي املرحلة األوىل من برناجمها التدريبي 

 «والكتابة الصحفية

أنهت إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن املرحلة ألاولى من برنامجها التدريبي املكثف 

 «. املهارات املتقدمة في فنون الكتابة والتحرير الصحفي»

 بواقع  12لبرنامج الذي استمر واستهدف ا
ً
موظفة من منسقات الوحدات  25ساعة تدريبية،  32أسبوعا

إلاعالميات في الكليات والعمادات التابعة للجامعة، قدمتها وكيلة قسم الصحافة والنشر إلالكتروني في جامعة 

نامج التدريبي الذي ُيعد ألاول إلامام محمد بن سعود إلاسالمية املدربة نوير بنت سليمان الشمري، حيث يأتي البر 

 من الجامعة على تطوير منسوباتها في املجال إلاعالمي 
ً
من نوعه ضمن الخطة التدريبية إلدارة إلاعالم وحرصا

ملواكبة املستجدات السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة ولتدعيم عملية التواصل والاتصال الداخلي والخارجي 

 معة وأهدافها الريادية في العملية التعليمية والتنموية. بما يتوافق مع رسالة الجا

وأوضحت املشرفة على إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة الجوهرة الصقيه 

بما  أن البرنامج ُيعد من البرامج التدريبية النوعية التي تستهدف رفع جودة الاتصال الجامعي مع وسائل إلاعالم

يواكب التطورات الحديثة التي تشهدها تلك الوسائل والتغير املستمر في أنماط وقوالب الكتابة والتحرير 

الصحفي واستخدام الوسائط املتعددة، مؤكدة أن البرنامج تمكن من خالل خطة متسلسلة تطوير مهارات 

ستويات، وأن البرنامج يشمل مرحلة ثانية الكتابة لدى املشاركات من أبسط أنواع التحرير والصياغة إلى أعلى امل

 ستستكمل فيها املتدربات فنون الكتابة الصحفية. 

 من املوضوعات منها إتقان مهارات الكتابة والتحرير 
ً
وبّينت الصقيه أن البرنامج التدريبي املكثف ناقش عددا

ينها، وكيفية توظيفها في الصحفي بمختلف أنواعه وفنونه، والتعرف على أشكال وقوالب الكتابة والفروق ب

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

 عن إعداد التقارير الخاصة والقصص 
ً
الصحفي، وصياغة وتحرير العناوين الصحفية بشكل محترف، فضال

املجالين ألاكاديمي والاجتماعي، مؤكدة أن البرنامج ركز على الخبرية التي تعكس إنجازات الجامعة ومنسوباتها في 
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تعريف املنسقات بالسياسة إلاعالمية للجامعة وكيفية التعامل مع وسائل إلاعالم وإعداد التقارير الصحفية مع 

املسؤوالت والطالبات في الجامعة وإبراز إنجازاتهن وأنشطة الكليات والعمادات بما يخدم مسيرة الجامعة 

 طموحة نحو الريادة العلمية والعملية، مع تطبيق على نماذج عملية من واقع عمل الجامعة. ال

ورفعت الصقيه شكرها ملعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل على كل ما تقدمه من دعم ومتابعة 

ي للجامعة، وتحقيق رسالة واهتمام لتطوير إدارة إلاعالم في الجامعة ومنسوباتها في سبيل الارتقاء بالعمل إلاعالم

م وخدمة املجتمع، مؤكدة أن الجامعة حققت نقلة نوعية لهذا العام في مجال 
ُّ
الجامعة في ريادة التعليم والتعل

التعاطي مع وسائل إلاعالم، مشيدة في الوقت ذاته بجهود وتعاون مسؤولي الصحف املحلية واملواقع إلاخبارية 

 إضافة إلى القنوات الرسمية التي ساهمت في تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها. ، «واس»ووكالة ألانباء السعودية 
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 م 2016 مايو 11-هـ 1437شعبان  4االربعاء 

 تتضامن مع البواسل املرابطني« نورة"

تضامنت منسوبات جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن من القيادات ألاكاديمية وإلادارية، مع جنودنا البواسل 

املرابطين على الحد الجنوبي، حين وقفن أثناء عرض مرئي تحية وتقديرا لبطوالتهم وتضحياتهم التي سطرت 

 للذود عن حياض الوطن.

 ريم منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس واملوظفين.الخامس لتك« إبداع ووفاء»جاء ذلك في حفلة 

وأشادت مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل بالعمل الجاد والدؤوب في كافة أقسام الجامعة، ودعت إلى 

املزيد من العمل لالنضمام للركب الوطني الذي ينطلق في خطوات عملية جادة نحو املستقبل وفق رؤية 

 حة والحكيمة.الطمو  2030السعودية 

ثم كرمت أعضاء هيئة التدريس السعوديات الحاصالت على جوائز عاملية وإقليمية ومحلية، وعلى درجة أستاذ 

وأستاذ مشارك، تال ذلك تكريم الحاصالت على درجة ماجستير ودكتوراه من جامعات متميزة )الخمسين جامعة 

ت املوظفين املميزين، والقدماء من السيدات ألاوائل وفق تصنيف شنغهاي ألاكاديمي للجامعات(، ثم كرم

  والرجال، واملستقيالت من أعضاء الهيئة التعليمية من املتعاقدات.
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 م 2016 مايو 13-هـ 1437شعبان  6 الجمعة

 قيادية 32جامعة نورة تكرم 

 32كرمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بعمادة التطوير وتنمية املهارات، أمس ألاول )ألاربعاء( 

، وبعض «الخدمة املدنية، العمل، التعليم، والحرس الوطني»قيادية من عدة جهات داخل الجامعة ووزارات 

 .2030لتنفيذية الرائدة املتماشية مع رؤية سيدات ألاعمال من القطاع الخاص، ملشاركتهن في برنامج القيادة ا

وقالت عميدة التطوير وتنمية املهارات املشرفة على البرنامج الدكتورة عبير الحربي: إن البرنامج صمم وفقا 

ملنظومة الكفاءات القيادية العاملية واملطابقة ألعلى مواصفات الجودة في تصميم البرامج التدريبية بالشراكة مع 

الرائدة في إدارة ألاعمال بفرنسا التي تعتبر ضمن أفضل أربع جهات في العالم لطرح برامج متميزة « ادإنسي»كلية 

لتطوير القيادات وذلك إلعداد قيادات واعية بتحديات املستقبل وقادرة على الوفاء بمتطلباته يتم تمكينها 

  .تدامةللمشاركة الفّعالة في تنمية اقتصاد املعرفة وفي مناشط التنمية املس
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 م 2016 مايو 18-هـ 1437شعبان  11االربعاء 

 طالبة يكافحن اإلرهاب 3000

في سلسلة  شاركت نحو ثالثة آالف طالبة من مختلف التخصصات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

جلسات حوارية، نظمها املقهى الحواري التابع لكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، تناولت مفهوم إلارهاب 

 .وأسبابه والجهود ألامنية للمملكة في مكافحة إلارهاب والتصدي له
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 م 2016 مايو 29-هـ 1437شعبان  22االحد 

 سعوديات يتولني صيانة كهرباء جامعة األمرية نورة 10

 

سعوديات من خريجات برنامجي  10أعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، توقيع اتفاقية لتوظيف 

ساعة تدريب في  240معة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، بعد أن حصلن على الصيانة املنزلية للكهرباء في جا

تقنية الكهرباء، وأن الاجراءات إلادارية والتوظيفية متواصلة ومستمرة لتوظيف بقية خريجات البرنامج التدريبي 

 33بـ  استفدن منه حتى آلانالذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشروع )نحو آفاٍق جديدة( و يقّدر عدد من 

ت برنامج تدريبي يعد ألاول من نوعه باململكة ملدة  فتاة.
ّ
أشهر بإشراف مّدربات  3وكانت املؤسسة قد نفذ

متخصصات في الهندسة الكهربائية وهندسة إلانشاءات الالتي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز على 

الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها إلى الجانب التطبيقي ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال 

 كهربائي وإعداد التقارير الفنية.جانب مهارات القدرة على تحديد نوعية العطل ال

ويستهدف البرنامج تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات التقنية الالزمة للتعامل مع 

فيا
ً
ت الشائعة وتطبيق إجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق ألاعطال الكهربائية املنتشرة وإصالح التل

 واملرافق النسائية. والكليات واملدارسالعمل املحلي وخاصة منشآت العمل النسائية مثل الجامعات 

 

 

 

 

 

http://www.okaz.com.sa/24x7/articles/20160529/article49657.html


 
 

 
90 

 م 2016 مايو 31-هـ 1437شعبان  24الثالثاء 

 يف جامعة نورة« مهارات التحرير"

أنهت إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن املرحلة ألاولى من برنامجها التدريبي املكثف 

 .«حرير الصحفياملهارات املتقدمة في فنون الكتابة والت»

موظفة من منسقات الوحدات  25ساعة تدريبية،  32أسبوعا بواقع  12واستهدف البرنامج الذي استمر 

إلاعالميات في الكليات والعمادات التابعة للجامعة، قدمتها وكيلة قسم الصحافة والنشر إلالكتروني في جامعة 

 .الشمري  إلامام محمد بن سعود إلاسالمية املدربة نوير بنت سليمان

وأوضحت املشرفة على إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة الجوهرة الصقيه 

أن البرنامج التدريبي الذي يعد ألاول من نوعه يأتي ضمن الخطة التدريبية إلدارة إلاعالم وحرصا من الجامعة 

بة املستجدات السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة ولتدعيم على تطوير منسوباتها في املجال إلاعالمي ملواك

عملية التواصل والاتصال الداخلي والخارجي بما يتوافق مع رسالة الجامعة وأهدافها الريادية في العملية 

 .التعليمية والتنموية

من أبسط أنواع وأكدت أن البرنامج تمكن من خالل خطة متسلسلة من تطوير مهارات الكتابة لدى املشاركات 

التحرير والصياغة إلى أعلى املستويات، وأن البرنامج يشمل مرحلة ثانية ستستكمل فيها املتدربات فنون الكتابة 

  .الصحفية

 

 

 

 

 

 

http://www.okaz.com.sa/new/mobile/20160601/Con20160601842246.htm


 
 

 
91 

 
 

 م 2016 مايو 10-هـ 1437شعبان  3الثالثاء 

 األمرية نورةابتكارات يف الصحة جبامعة  10

نظمت كلية الصحة وعلوم التأهيل في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى لعرض وتكريم ألابحاث 

والابتكارات بحضور وكيلة شؤون الطالبات الدكتورة نسرين العواجي. وشملت البحوث املشاركة بحثا قدمته 

نفس ي وآلية الفكاهة واملعدل الطالبي: دراسة أكاديمية الاحتراق ال»الطالبة الجوهرة عبد الرحمن املقرن بعنوان 

بإشراف الدكتورة عظمى زايدي، والطالبة نورة سعد الهويشل « حول طالبات الكليات الصحية في اململكة

بإشراف « كمية الكربوهيدرات مقابل املوص ى بها بين املراهقات في مدارس الرواد للبنات»قدمت بحثا بعنوان 

تناول الكالسيوم والتوعية من مخاطر هشاشة العظام بين »محفوظ، باالضافة لبحث  الدكتورة ناجموس

للطالبات سارة ناصر سعد النصبان وبتول البران وأنفال « الطالبات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن

مطر السيخان، بإشراف الدكتورة ناجموس محفوظ، فيما قدمت الطالبات بثينة يوسف القرزعي وعيناء 

هل تؤثر »الحديدي وهاجر جمال الريس وبشاير إبراهيم الشامخ بإشراف الدكتورة ندى بن عجيبة بحثا بعنوان 

كما شملت «. معرفة واستعمال البطاقة الغذائية على مستوى مؤشر كثلة الجسم عند الطالبات الجامعيات

زيادة مؤشر كتلة الجسم بين طالبات تناول الوجبات السريعة و »بحثا مقدما من الطالبة وعد منصور الجعيد 

قدمته الطالبة محمد شماء محمد املزيعل بإشراف الدكتورة « معالج الانكماش»، وبحثا بعنوان «الجامعات

ناجموس محفوظ، الذي نال املركز الثالث باملؤتمر العلمي السابع لطالب وطالبات التعليم العالي. وقدمت 

 اللتهاب »علي القحطاني وسميرة علي آل دويرم عرضا عن ابتكار  الطالبات وجدان سعد العتيبي وفاطمة
ً
وداعا

بإشراف الدكتورة هدى زكريا والحاصل على املركز ألاول في املؤتمر العلمي السابع، ثم ابتكار « اللفافة ألاخمصية

وعذى للطالبات ريم صالح الراجحي ونوف حماد البليهد ومروة عبدهللا الجريوي « قفاز كاشف للحرارة»

عبدالعزيز السليمان وريما محمد العقيلي، بإشراف الدكتورة صفاء مصطفى الخولي والحاصل على املركز 

« عكازة التمكين الوظيفي»الثالث في املؤتمر العلمي السابع. ثم عرضت الطالبة أصايل خالد املوس ى ابتكارها 

http://www.alyaum.com/article/4135844
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Alyom.gif
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الراجحي ونوف حماد البليهد ومروة بإشراف الدكتورة صفاء مصطفى الخولي، وعرضت الطالبات ريم صالح 

تأثير إهمال الرعاية النفسية على »عبدهللا الجريوي وعذى عبدالعزيز السليمان وريما محمد العقيلي بحثا عن 

 بإشراف الدكتورة صفاء مصطفى الخولي.« الاندماج الوظيفي ملرض ى الشلل الدماغي وعائالتهم
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 م 2016 مايو 24-هـ 1437شعبان  17الثالثاء 

 «الروبوت"جامعة األمرية نورة تؤهل الطالبات بـ 

في مجال التدريب « الروبوت الذكي»تقنية  طّبقت كلية طب ألاسنان في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

امليداني لطالبات الكلية، في خطوة هي ألاولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق ألاوسط بغية رفع املستوى 

العلمي للطالبات، وتأهيلهن للعمل في عيادات ألاسنان بشكل احترافي يحاكي الواقع. وتجري طالبات الكلية على 

ات فحص ألاسنان وتركيبها وخلعها وإعادة زراعتها مجدًدا في إطار جلسات عالجية طويلة الروبوت الذكي عملي

مع طبيعة الكشف الطبي لألسنان بشكل آلي « الروبوت»تحاكي الواقع الفعلي ملريض ألاسنان، بينما يتفاعل 

 يجعل الطالبات يعايشن بيئة العمل الحقيقية مع مرض ى عيادات ألاسنان.
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 م 2016 مايو 31-هـ 1437شعبان  24الثالثاء 

 سعوديات للعمل يف جامعة األمرية نورة 10ساعة تدريب تؤهل  240

سعوديات من خريجات برنامجي  10أعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، توقيع اتفاقية لتوظيف 

ساعة تدريب في  240الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، بعد أن حصلن على 

رة لتوظيف بقية خريجات البرنامج التدريبي تقنية الكهرباء، وأن إلاجراءات إلادارية و التوظيفية متواصلة ومستم

فتاة.  33الذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشروع )نحو آفاٍق جديدة( ويقّدر عدد من استفدن منه حتى آلان بـ 

ت برنامجا تدريبيا يعد ألاول من نوعه باململكة ملدة 
ّ
أشهر بإشراف مدربات  3وكانت املؤسسة قد نفذ

ئية وهندسة إلانشاءات الالتي صّممن حقائب تدريبية متخصصة تركز على متخصصات في الهندسة الكهربا

الجانب التطبيقي ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها إلى 

ج تأهيل جانب مهارات القدرة على تحديد نوعية العطل الكهربائي، وإعداد التقارير الفنية. ويستهدف البرنام

الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات التقنية الالزمة للتعامل مع ألاعطال الكهربائية املنتشرة 

وإصالح التلفيات الشائعة وتطبيق إجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق العمل املحلي خاصة منشآت 

 س واملرافق النسائية. العمل النسائية مثل الجامعات والكليات واملدار 

ويعد برنامج الصيانة املنزلية أحد البرامج التدريبية القصيرة التي تنفذها املؤسسة في الكليات التقنية للبنات إلى 

جانب تخصصات أخرى متنوعة من أبرزها تصميم وإنتاج املالبس وتقنية التجميل النسائي وتقنية الحاسب 

املؤسسة من خالل تلك البرامج إلى تأهيل املرأة السعودية في املجاالت  آلالي والتقنية إلادارية، حيث تسعى

 لطلب سوق العمل الكّمي والنوعي والتوسع في التدريب التقني واملنهي لدفع 
ً
التقنية واملهنية وتطوير مهاراتها وفقا

 ألهداف رؤية اململكة 
ً
 . 2030عجلة التنمية الاقتصادية وصوال

ها الحثيثة ملواكبة رؤية اململكة املستقبلية تعميم التجربة في املدن الرئيسية والتوسع وتعتزم املؤسسة في خطوات

والرقي في البرامج التدريبية التي تقدمها سواًء عبر الوحدات التدريبية أو مركز خدمة املجتمع والتدريب املستمر 

قيق ما جاءت به الرؤية من مّما يحقق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وفتيات الوطن ويعمل على تح

م لنعمل»أهداف 
ّ
ورفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل إلى  %7وسعيها لخفض معدل البطالة إلى « نتعل

30%. 
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 م 2016 مايو 14-هـ 1437شعبان  7السبت 

.. املواطن على رأس أولويات 2030األوامر امللكية تواكب حتقيق رؤية اململكة 

 االهتمام يف كل خطط الدولة التنموية

أكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي عبدالكريم النافع أن ألاوامر امللكية السامية التي أصدرها 

، والتي شملت إعادة هيكلة بعض  –حفظه هللا -دالعزيز آل سعودخادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عب

الوزارات وألاجهزة الحكومية ومن ضمنها نقل نشاط القطاع الصناعي إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة 

  املعدنية سيعزز من أداء القطاع الصناعي بصفة عامة وأداء الصندوق الصناعي على وجه الخصوص.

 إلى الدعم والاهتمام  2030ارات تواكب تحقيق رؤية اململكة العربية السعودية وأوضح أن هذه القر 
ً
، مشيرا

  املستمر الذي توليه القيادة الرشيدة لدعم ومواصلة مسيرة البناء والتنمية باململكة.

لكة وبين أن الصندوق قام منذ إنشائه بأداء دور محوري في املساهمة بدعم وتطوير التنمية املستدامة باملم

كشريك أساس ي في القطاع الصناعي، ومول العديد من املشاريع الصناعية التنموية، التي أسهمت في تسريع 

 ألنواع املشاريع الصناعية كافة، وذلك إليمانه الراسخ بأن املحرك ألاساس ي 
ً
العجلة الاقتصادية، وقدم قروضا

وأكد النافع أن ترأس معالي وزير الطاقة والصناعة  ر يكمن في دعم الصناعة الوطنية.لبناء اقتصاد قوي ومتطو 

والثروة املعدنية املهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ملجلس إلادارة سيشكل إضافة قيمة ملسيرة الصندوق 

 ملا يتمتع به من تجربة ثرية وطويلة في هذا املجال، معرًبا عن شكره ملعالي وزير التجارة 
ً
والقطاع الصناعي، نظرا

ترة ترأسه ملجلس عة السابق الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على ما قدمه من دعم وتوجيه طيلة فوالصنا

من جهة أخرى قالت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل:  إدارة الصندوق.

 للرؤية إلاصالحية الشاملة للمملكة 
ً
و إن اعادة هيكلة بعض مؤسسات ، 2030إن القرارات امللكية أتت دعما

https://www.albiladdaily.com/الأوامر-الملكية-تواكب-تحقيق-رؤية-المم/
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الدولة هي امتداد لإلصالح التنظيمي الذي يهدف إلى تطوير وتحسين أداء الجهاز الحكومي في اململكة، وفق ما 

  تتطلبه املرحلة املقبلة، وبما يتواكب مع سرعة عجلة النمو.

قيادة ترتكز على تطوير ال يتوقف، وقالت في تصريح لها بمناسبة ألاوامر امللكية: تؤكد تلك ألاوامر إن رؤية ال

وإصالح سريع ودائم. وأكدت معاليها أن هذه الحزمة من ألاوامر الحكيمة التي تخللها استحداث بعض الهيئات 

ذات الاختصاصات الجديدة يلبي متطلبات املرحلة التي يفرضها املنعطف التاريخي في تاريخ ألامة املتمثل بالرؤية 

أن املتأمل للبيان امللكي يلمس في مفرداته مدى الحرص على وجود املواطن على رأس  ، مشيرة إلى2030الطموحة

أولويات الاهتمام في كل خطط الدولة التنموية، حيث أن دمج بعض الوزارات و تغيير مسميات البعض آلاخر 

الوجه ألاكمل دليل على مدى حرص القيادة الجاد على منح كل قطاع في الدولة فضاءات الاستعداد للعمل على 

ملستقبل مشرق للبالد وفق الخطط الطموحة واملبادئ ألاصيلة والقيم الرفيعة لهذه البالد املباركة، وذلك لتعزيز 

  مكانة اململكة العربية السعودية التاريخية والاقتصادية والعاملية.

 املزعل أن ألاوامر امللكية من جانبه أكد وكيل جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتور صالح بن عبد هللا

وما تضمنته من تعيينات وتغييرات وإعادة هيكلة في عدد من ألاجهزة الحكومية، تبين حرص واهتمام خادم 

على تحقيق صالح الوطن واملواطنين،  –حفظه هللا  –الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

  .2030ململكة وتدعم العمل املشترك نحو تحقيق رؤية ا

وأوضح املزعل أن ألاوامر امللكية شملت العديد من املجاالت التي تهم مستقبل البالد في النواحي التنموية، 

 املولى جلت قدرته أن يوفق خادم الحرمين الشريفين 
ً
والاقتصادية، والفكرية، والرياضية، والثقافية، داعيا

 اصلة مسيرة البناء، وأن يديم على بالدنا أمنها واستقرارها.وسمو ولي عهده ألامين وسمو ولي ولي العهد ملو 

 
ً
فيما بينت وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نادرة بنت حمود املعجل أنه لم تكن الوطنية يوما نشيدا

نردده أو قصيدا نكتبه أو يوما نحتفل به أو منهجا ندرسه بل هي شعور يتنامى بوجود قيادة حكيمة حازمة 

ادلة ووطن أبناؤه بررة أصحاب عزيمة وجد واجتهاد ورؤية تشرئب لها ألاعناق وتتجلى لها السواعد بالعمل ع

والعطاء وصدق الرجاء وتستلهم العون والسداد من رب نوحده متحدين في خدمة أمة إلاسالم محافظين على 

  أصالة الرسالة السماوية العظيمة خالية من الشوائب.

بدأت ظواهر العهد الجديد في قيادة بالدنا ملرحلة نمو ومواجهة تحديات اقليمية ودولية  وأردفت املعجل لقد

وحزم وعزم وسيادة وعزة وعدل وإنصاف، وتوجت توجهات بالدنا رؤية جديدة بواقعية وبروح قتالية وعزم 
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 2030ية اململكة وعزيمة وقيمة، ولها زخم عظيم ألمل واعد وبناء وطن في سيادة ألامم نجمه صاعد، وركزت رؤ 

على مرتكزات قوى وتميز لهده البالد لتتحرر من قيود وقاع وصراعات وتحديات دولية باعتماد كبير على سواعد 

شعب فتي أكثره من الشباب ومصادر اقتصاد متنوعه ورفع كفاءة أداء ألاجهزة الحكومية وتنشيط الاستثمار 

السياسات بشفافية وجراء إيجابية، وتلقى املرأة في كل ذلك بمعايير جديدة عملية وواقعية وتغيير في كثير من 

نصيبا أوفر في فرص املشاركة في تحقيق هذه الرؤية وتتطلع إلى مزيد من الفرص في رفع مستوى مساهمتها في 

  ذلك وفق محددات وثوابت بالدنا.

زامل بهذه املناسبة : انطلقت من جانبها قالت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة الدكتورة فاتن بنت عبدهللا ال

لتكون رؤية شاملة وفاعلة للتنمية املستدامة، ونقلة نوعية في كافة املجاالت الاقتصادية  2030رؤية اململكة 

فقد أكدت  -حفظهم هللا–والثقافية والاجتماعية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد 

حتياجات التنموية وتعزيز فرص التدريب والتأهيل، وركزت على ضرورة مواءمة الرؤية على التنمية البشرية والا 

مخرجات املنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات 

تحقيق في بناء الاقتصاد املعرفي، والعمل على  2030سوق العمل، وتتواءم رؤية الجامعة مع رؤية اململكة 

 -بمشيئة هللا-الجودة والاعتماد ألاكاديمي بما يحقق الارتقاء بالعملية التعليمية وتجويدها، لتكون الجامعة 

( جامعة دولية، سائلة هللا أن يديم 200إحدى الجامعات السعودية الخمس ضمن أفضل ) 2030بحلول عام 

  على بالدنا ألامن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.

تنبع من أنها تمثل  2030تها وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف في الرأي أن رؤية ووافق

استراتيجية ترتقي باململكة في املستقبل إلى مصاف الدول الكبرى في العالم، وذلك ألنها ترتكز على بناء الانسان 

وألاجنبية، هدفها تهيئة البيئة الجاذبة التي السعودي، وتمنح الرؤية السعودية بيئة جاذبة للكفاءات الوطنية 

يمكن من خاللها استثمار كفاءاتنا البشرية واستقطاب أفضل العقول في العالم للعيش على أرضنا، وتوفير كل 

إلامكانات التي يمكن أن يحتاجوا إليها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وجذب املزيد من الاستثمارات، مؤكدة 

السعودية من الريادة الاقليمية الى التنافسية العاملية، وتنبع من أنها تعطي قدًرا كبيًرا من  أن الرؤية تنقل

  التفاؤل للمستقبل، وان املكاشفة والشفافية والوضوح في هذه الرؤية، هو ما أعطاها زخمها وصيتها في العالم.

ائلة الديحان أن الجميع بإذن هللا وبينت وكيلة الجامعة للدعم ألاكاديمي والخدمات الطالبية الدكتورة ن

ملتزمون بتحقيق هذه الرؤية الطموحة التي تتوافق مع رؤية الجامعة، لتكون منارة للمرأة للمعرفة والقيم ، 
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وتركز على تهيئة رأس املال البشري القادر وامللتزم باملعايير املهنية وألاخالقية، فالعنصر البشري هو الثروة 

نعتمد عليها في تحقيق هذه الرؤية، مؤكدة أن لدى الجامعة العديد من البرامج  الحقيقية التي يجب أن

التعليمية املتميزة، واملشاريع الطموحة، ومراكز تطوير ألاعمال، وواحة أعمال نسائية ستسهم بإذن هللا في تأمين 

تحقيق متطلبات هذه فرص عمل لبنات الوطن املتسلحات باملهارات، التي تساعدهن على املساهمة الفاعلة في 

  الرؤية، وصنع غد مشرق.

وقالت وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى الوهيبي : ال يمكن ملتأمل موضوعي إال أن 

يستشعر عظم طموح قادة وطننا الحبيب حفظهم هللا لالنطالق نحو الريادة العاملية من خالل حزمة ألاوامر 

 –أيده هللا  –التي اعلنها سيدي ولي ولي العهد  2030كقوة دافعة لتحقيق الرؤية السعودية  امللكية التي جاءت

في سبيل غد مشرق لهذا الوطن املعطاء واجياله املستقبلية مما يضع على املواطن مسؤولية العمل الجاد 

لهذه املرحلة عنوان والانضمام للركب الوطني من أجل إنجاح الخطط وتحقيق التنمية املستدامة ، وإن كان 

، كذلك ال ”طموحاتنا ستبتلع مشكالتنا“فالبد أن يكون جملة نقتبسها من حديث سمو ولي ولي العهد ونصها 

يمكن ملتأمل إال أن يلحظ القرارات الحكيمة واملدروسة في هذه ألاوامر لتحقق التنمية والرخاء للمواطن واملقيم 

الليل بالنهار من أجل العمل على -حفظه هللا ورعاه  –لشريفين على حد سواء اللذان يصل لخادم الحرمين ا

تقدمهما وحفظ حقوقهما ورفاهيتهما، والريب أن ما استجد من مؤسسات في القطاع الحكومي وتغيير املراكز بين 

رجال الدولة دليل قاطع على أن الدولة تسعى عبر خطط التنمية املستدامة لخدمة الشعب و وضع الوطن في 

الالئق في مصاف الدول املتقدمة، داعية هللا أن يحفظ البلد ويديم عليها نعم ألامن والرخاء والازدهار  مكانه

 وحفظ قادتها وابقاهم ذخرا للوطن.
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 م 2016 مايو 24-هـ 1437شعبان  17الثالثاء 

 نورة تؤهل طالبات كلية األسنان جامعة األمرية

في مجال التدريب ” الروبوت الذكي” طّبقت كلية طب ألاسنان في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تقنية 

امليداني لطالبات الكلية، في خطوة هي ألاولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق ألاوسط بغية رفع املستوى 

  ل في عيادات ألاسنان بشكل احترافي يحاكي الواقع.العلمي للطالبات، وتأهيلهن للعم

وتجري طالبات الكلية على الروبوت الذكي عمليات فحص ألاسنان وتركيبها وخلعها وإعادة زراعتها مجدًدا في 

إطار جلسات عالجية طويلة تحاكي الواقع الفعلي ملريض ألاسنان، بينما يتفاعل الروبوت مع طبيعة الكشف 

  شكل آلي يجعل الطالبات يعايشن بيئة العمل الحقيقية مع مرض ى عيادات ألاسنان.الطبي لألسنان ب

وأوضحت عميدة كلية طب ألاسنان استشارية عالج لّب وجذور ألاسنان الدكتورة إبتسام بنت محمد املاض ي أن 

الحقيقية لألسنان الفكرة جاءت من الحاجة إلى توفير بيئة مماثلة لطالبات طب ألاسنان في عيادة تحاكي العيادة 

ليتمكّن من التطبيق الفّعال في هذا املجال الطّبي الحساس، مبينة أن الروبوت تم ابتكاره من ِقبل باحثين في 

  جامعة )شوا( اليابانية.

وقالت : إن استخدام الروبوت هي مرحلة انتقالية أخيرة للطالبة بعد تدريبها على )الحشوات، والتلبيسات، 

أكد من مدى معرفتها بكيفية التعامل مع مرض ى ألاسنان بشكل تفاعلي، بحيث تطبق الطالبة وعالج العصب( للت

ما تعلمته، والتدريب على الاستجابة ألي ردة فعل تصدر عن مريض ألاسنان الحقيقي )كالعطس، أو سرعة 

لمريض أو ما يسمى نبضات القلب، أو الهلع، أو النزف( وهذا ُيعد اختباًرا حقيقًيا للطالبة للعالج الحيوي ل

  )أوسكي( الذي يؤهلها عملًيا للبدء في عالج املريض.

وعّبرت املاض ي عن سعادتها الكبيرة بتوفير مثل هذه التقنية املميزة للطالبات ملا له من مردود إيجابي في زيادة 

 .ثقتهن في ممارسة طب ألاسنان بشكل طبيعي قبل انتقالهن لعالج املرض ى في العيادات الحقيقية

 

 

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%A4%D9%87%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
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 م 2016 مايو 9-هـ 1437شعبان  2 االثنين

 يف جامعة نورة« اليوم العاملي للكتاب"اختتام 

في  اختتمت فعاليات اليوم العالمي للكتاب وحقوق املؤلف للعام الحالي في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

 .الرياض، بمشاركة العديد من الجامعات والجهات الحكومية ودور النشر

أهمية القراءة »كما صاحب املعرض العديد من الفعاليات والندوات وتوقيع العديد من الكتب والندوات، مثل 

 كيف نتخلص من»، و«أثر القراءة والتفكير في نبذ التطرف»، إلى جانب دورات عن «وأثرها على الشخصية

، إضافة إلى العديد من الحمالت، مثل التعريف بوحدة خدمات املستفيدين في «املشاعر السلبية في حياتنا

 .عمادة شؤون املكتبات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

 بوحدة الاحتياجات 
ً
وضمن فعاليات املعرض، قدمت جامعة امللك سعود ممثلة بعمادة شؤون املكتبات، تعريفا

في املكتبة املركزية للطالبات بالجامعة، والخدمات املعّدة لذوي الاحتياجات الخاصة وألاجهزة املتاحة  الخاصة

تح املجال للمشاركين بتجربة الكتابة بلغة 
ُ
 .للزائرات« برايل»لهم، كما ف
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 م 2016 مايو 29-هـ 1437شعبان  22االحد 

 جامعة األمرية نورة تسعى إىل إنشاء مقررات إلكرتونية

اش عقدت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بعمادة التعلم إلالكتروني والتعليم عن بعد، حلقة نق

موجهة إلى املجموعة ألاولى من أعضاء الهيئة التعليمية ضمن برنامج تصميم وتدريس املقررات إلالكترونية، 

وتهدف الحلقة إلى تحقيق معايير املرحلة الثانية من الترشيح، والخروج بقائمة نهائية للمرشحات في املرحلة 

 ملعايير البرنامج
ً
 .السابقة )الترشيح الذاتي( وفقا

 من الطراز ألاول، معللة ذلك  وأوضحت
ً
مديرة إدارة التطوير الدكتورة فادية الخضراء أن البرنامج يعد وطنيا

، فإذا أردنا سد الفجوة بين التعليم وحاجة سوق العمل فال بد 2030بأنه يستهدف مضامين رؤية السعودية 

اكبة مستجدات العصر ومتطلبات مجتمع من التركيز على تنمية املهارات التقنية، إلى جانب مهارات التفكير، ملو 

العمل، كما أكدت في كلمتها على القيمة املعنوية للبرنامج التي تسعى العمادة إلى تحقيقها للمشاركات، متمثلة 

عنى باملوارد وألادوات التي يمتلكها العضو وتوظيفها لتحقيق ألاهداف املنشودة، ثم 
ُ
بروح إلانجاز، والطاقة التي ت

لحلقة بنشاط تعارف، تاله نشاطان يهتمان باألساليب التي تحفز تفاعل املتعلمين في التعلم بدأت أنشطة ا

ز آلاخر على طرق املواءمة بين ألاهداف واملحتوى وألانشطة والتقويم في عملية التعليم 
َّ
إلالكتروني، بينما رك

 .والتعلم

هدف الذي تسعى إليه الجامعة من خالل برنامج وأكدت مديرة إدارة برامج التعلم إلالكتروني يارا الحيدري أن ال

قصة نجاح لعضوات الهيئة التعليمية بالجامعة  30تصميم وتدريس املقررات إلالكترونية هو الخروج بـ 

، وتؤهلهن QM كمرحلة أولية، يصممن مقررات إلكترونية على املستوى ألاساس ي وفق معايير جودة املقررات

ية على املستوى ألاكاديمي، ويسهم في تحقيق الصدارة والعاملية لجامعة ألاميرة للحصول على جوائز محلية وعامل

 أن يسهم هذا البرنامج وغيره في الارتقاء 
ً
نورة بنت عبدالرحمن، واختتمت الخضراء الحلقة بشكر الحضور، آملة

جامعات الخمس بجودة مخرجات التعليم، والسعي إلى أن تكون جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن إحدى ال

 .جامعة دولية 200إلى أن تصبح ضمن قائمة أفضل  2030التي تتطلع من خالل رؤية 

الذي نظمته العمادة، الذي تضمن أنشطة عملية عن بناء « الحضور املنهي»يذكر أن هذا اللقاء سبقه لقاء 

زان، واستقراء ألاثر املمتد للم
ّ
 وظف ضمن منظومة العمل، الفريق، والتواصل، واتخاذ القرار بمسؤولية وات
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من خالل استعراض تدفق إجراءات العمل في بعض خدمات العمادة وهي التدريب والدعم، وأبرزها مهارات 

خريجات جامعة ألاميرة نورة، كما تضمن اللقاء أنشطة متنوعة عن الاحترافية واملهنية من حيث التعريف، 

ساسية التي يجب توافرها في كل موظفة باختالف طبيعة والخصائص العامة والعالمات، واملهارات املهنية ألا 

 عن 
ً
، واختتم اللقاء بجولة مرئية للبيئة املهنية في العمادة، ومظاهر املهنية في «املزايا املهنية»العمل، ونشاطا

 .مكاتب املوظفات التي اتسمت بالتنظيم وإلايجابية
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 م 2016 مايو 30-هـ 1437شعبان  23االثنين 

 متدربة 236متنح رخصة العمل التطوعي لـ« جامعة نورة"

متدربة من  236لـ  منحت عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر في جامعة ألاميرة نورة رخصة العمل التطوعي

مشرفات حاضنة نورة العطاء التطوعية، وذلك بإتاحة املشاركة لهن في الاعمال التطوعية والتسجيل في 

 .مختلف الفعاليات وألانشطة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وألاهلية التي تقيم الاعمال التطوعية

متدربة من مشرفات  614العمل التطوعي بإخضاع كما قامت العمادة كجهة رسمية ومعتمدة إلصدار رخصة 

هـ لحزمة من البرامج مثل حصر ساعات التطوع ووضع إطار كّمي 1437-1436الحاضنة خالل العام الدراس ي 

لحصر ساعات العمل التطوعي، وتعزيز مفهوم العمل التطوعي في ساعات مكتبية مثل تخطيط املشاريع، وكتابة 

 عن تعزيز مفهوم العمل التطوعي في ساعات عملية مثل إقامة  تقارير، وتنمية مهارة العمل
ً
املكتبي، فضال

الفعاليات واملشاريع التطوعية، وتنظيم امللتقيات واملؤتمرات، وتقديم املساعدة للجهات الاخرى، وعمل دورات 

ورة كيف تدريبية مكثفة للحصول على رخصة العمل التطوعي، إضافة إلى عدد من البرامج التطويرية مثل د

تخططين ملستقبلك؟ ودورة ادارة عالقاتي الاجتماعية، وإعداد القادة، وبناء وقيادة فرق العمل، والابداع في حل 

املشكالت واتخاذ القرار، وكيف تخطط لحياتك؟ والثقة والثبات والجرأة، وكوني إيجابية، إلى جانب العديد من 

 .املواضيع املختلفة واملتنوعة

 في دعم بدورها أكدت 
ً
عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر الدكتورة آمال الهبدان أن العمادة ال تألو جهدا

كل ما من شأنه إتاحة الفرص للعمادة لتأدية رسالتها والتي تتركز على التميز في خدمة املجتمع وتقديم فرص 

يز التنافس ي لتنمية مجتمعية مستدامة، التعليم املستمر، وهو ما مكن املرأة من دورها الريادي القائم على التم

 .وذلك من خالل شراكات عاملية ومحلية في بيئة محفزة وداعمة

مشرفة من  236وأوضحت الهبدان أن العمادة بذلت كل وسائل الدقة في منح رخصة العمل التطوعي لـ 

 أرحب لخدمة امل
ً
م مشرفات الحاضنة نورة العطاء التطوعية، ما يمنح املتدربات آفاقا

ّ
جتمع في عمل دقيق منظ

يكون له أثره على الفرد واملجتمع، منوهة بجهود ورعاية واهتمام مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل ألنشطة 

 .العمادة ودعمها الالمحدود للعمل التطوعي في كل مكان
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 م 2016 يونيو 1-هـ 1437شعبان  25االربعاء 

 تقيم سلسلة برامج توعوية عن املخدرات« جامعة نورة"

قدمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بمركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات 

ملكافحة املخدرات وإدارة الشؤون النسوية في املديرية العامة ملكافحة املرأة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية 

 .املخدرات، سلسلة من البرامج والدورات، تناولت التوعية باملخدرات وأضرارها

وصاحب البرامج والدورات معرض توعوي شمل عينات ألشكال املخدرات الحية، وتوزيع مطويات توعوية 

 .لطالبات الجامعة

هدفت إلى رفع مستوى الوعي لدى الطالبات املتدربات بمخاطر « فيتامينات فكرية»بدورة  وبدأت السلسلة

املخدرات واملؤثرات العقلية، وتصحيح املفاهيم والتصورات الخاطئة حول املؤثرات العقلية، وإكساب املتدربة 

تعاطي املخدرات واملؤثرات  املهارات الحياتية الالزمة للوقاية من خطر املخدرات وبناء قناعات واتجاهات لرفض

 .العقلية

من جانب عضوتي اللجنة الوطنية ملكافحة « املخدرات وسبل الوقاية منها»وجرى عقد البرنامج التثقيفي 

املخدرات شيخة الهاجري، ومشاعل العريفج، وهدف إلى تصحيح املفاهيم الخاطئة في ما يخص آفة املخدرات، 

رات، إضافة إلى معرفة إلاجراءات املستخدمة عند مواجهة شخص متعاٍط وتوضيح دور ألاسرة في مكافحة املخد

العوامل املؤدية »أو مروج أو مهرب في ما يخص البالغات. واختتمت السلسلة بمحاضرة توعوية بعنوان: 

قدمتها الدكتورة عفاف العشيوي والدكتورة هند الشهراني من كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، « لإلدمان

لت ألاسباب التي تعود إلى ألاسرة والفرد واملجتمع واملؤدية إلى إلادمان وتعاطي املخدرات، والعوامل تناو 

 الاقتصادية النفسية والاجتماعية املؤثرة وطرق الوقاية منها،

وأوضحت العشيوي والشهراني أن املخدرات إحدى آلافات املجتمعية التي تؤثر في الفرد واملجتمع، وبالتالي تقلل 

 لهذه آلافة، فتعطل قدراته ويتقاعس عن إلا 
ً
نتاجية في العمل وتؤثر في الاستقرار ألاسري، ما يجعل الفرد أسيرا

وأثبت كثير من الدراسات العالقة بين البطالة والجريمة  .العمل ويحاول الحصول على املال بطرق غير مشروعة

بأضرارها والعوامل التي تؤدي إلى تعاطي  والانحرافات السلوكية، ولذلك كانت هناك ضرورة إلى التوعية
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 .املخدرات، ودور ألاسرة في مكافحة هذه آلافة

يذكر أن مركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن قّدم 

 من الدورات واللقاءات وحلقات النقاش، به
ً
دف رفع مستوى الوعي وتنمية خالل العام الدراس ي املاض ي عددا

  .وتطوير املهارات، منها سلسلة حلقات النقاش التي تتعلق باملرأة ودورها ومشكالتها وأولوياتها في املجتمع
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 ء
 

 م 2016 مايو 13-هـ 1437شعبان  6 الجمعة

م 
ِّ
كر

ُ
 قيادية 32جامعة األمرية نورة ت

مت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل،  قيادية سعودية شاركن في  32كرَّ

لألعمال الفرنسية، وذلك خالل « يادإنس»الذي نفذته الجامعة بالتعاون مع كلية « برنامج القيادة التنفيذية»

  .الحفل الذي نظمته الجامعة، أمس ألاول، بحضور الوكيالت وعميدات الكليات

وأعربت الدكتورة العميل، عن تهنئتها للخريجات لتميزهن على مستوى الوطن في برنامج القيادات التنفيذية 

على جودة التعليم، والبحث العلمي، وريادة ألاعمال من العليا الرائدة، مؤكدة أن الجامعة تركز في املقام ألاول 

أجل إعداد وتهيئة خريجاتها وتنمية مهاراتهن وقدراتهن على التعلم مدى الحياة، ولذلك جاءت الشراكة مع كلية 

ة إنسياد املهتمة بتطوير القيادات، والارتقاء بأداء املؤسسات وثقافتها التنظيمية، وتوفير بيئة عمل محفزة وداعم

  .لتعزيز ثقافة إلابداع، وبناء رؤى متكاملة لتطوير ألاعمال على جميع ألاصعدة

ونوهت بالدعم السخي الذي توليه القيادة الحكيمة لقطاع التعليم، والجهود املبذولة لالرتقاء به، وتذليل ما قد 

 عن الاهتمام بتطوير 
ً
 منها بأهمية يواجه املسيرة التعليمية املعرفية من عوائق وصعوبات، فضال

ً
القيادات إدراكا

 لقيادة منظماتهم، مشيرة إلى أن برنامج القيادة التنفيذية شاركت 
ً
 جيدا

ً
دور القيادات الواعية واملعدة إعدادا

 .فيها موظفات من جامعة نورة ومن وزارات الخدمة املدنية والعمل والتعليم والحرس الوطني والقطاع الخاص

طوير وتنمية املهارات في الجامعة املشرفة على البرنامج الدكتورة عبير الحربي، أن من جانبها، أوضحت عميدة الت

 ملنظومة الكفاءات القيادية العاملية واملطابقة ألعلى مواصفات الجودة في تصميم البرامج 
ً
م وفقا البرنامج صّمِ

حديات املستقبل، وقادرة على التدريبية بالشراكة مع كلية إنسياد لطرح برامج متميزة إلعداد قيادات واعية بت

الوفاء بمتطلباته لتمكينها من املشاركة الفاعلة في تنمية اقتصاد املعرفة وفي مناشط التنمية املستدامة لتحقيق 

  .2030رؤية اململكة 
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وشهد الحفل استعراض ستة مشاريع مشاركة في البرنامج هي: تدريب وتأهيل السيدات املعنفات لسوق العمل 

في الحصول على وظيفة، وتطوير املجلس الطالبي الاستشاري، والتطوير التنظيمي للموارد البشرية، ومساعدتهن 

ودليل التوجيه وإلارشاد إلاداري، وإعداد نموذج لتقييم التعاون الدولي، وإيجاد الفرص الوظيفية لذوي 

 .الاحتياجات الخاصة املؤهلين لسوق العمل
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 م 2016 مايو 15-هـ 1437شعبان  8 االحد

 جلسة حوارية عن اإلرهاب 53آالف طالبة يف  3

مفهوم »آالف طالبة من مختلف التخصصات الجامعية في سلسلة جلسات حوارية هادفة تناولت  3شاركت 

 املقهى الحواري في « للمملكة في مكافحة إلارهاب والتصدي لهإلارهاب وأسبابه والجهود ألامنية 
ً
التي نظمها مؤخرا

 في كلية الخدمة الاجتماعية
ً
  .جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثال

وأوضحت املشرفة العامة على املقهى الحواري ريم الغامدي أن املقهى أحد أهم ألانشطة الطالبية التي تعزز 

ز من خالل سلسلة جلسات على تشخيص مفهوم إلارهاب وأسبابه والجهود  ثقافة الحوار بين
ّ
الطالبات، ورك

ألامنية للمملكة في مكافحة إلارهاب والتصدي له، وتأثير إلارهاب على حياة ألافراد والشعوب، وموقف الشريعة 

طن الصالح في الحد من انتشار إلاسالمية من إلارهاب واملنظمات املتطرفة وأعمالها التخريبية املدمرة، ودور املوا

 .ألافكار املتطرفة والشائعات، مؤكدة أن الهدف توعية الطالبات في الجامعة
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 م 2016 مايو 27-هـ 1437شعبان  20الجمعة 

 أشهر 3بعد اجتيازهن برناجمًا تدريبيًا استمر 

 خرجية يباشرن مهام أعمال صيانة الكهرباء والسباكة يف جامعة نورة  33

استقبل سوق العمل في اململكة أمس أول دفعة نسائية متخصصة في صيانة الكهرباء والسباكة وإعداد تقارير 

ضمن  أشهر بالتعاون مع الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية 3ألاعطال، بعد اجتيازهن برنامجا تدريبيا استمر 

منح برنامج ألاميرة مشاعل بنت خالد التنموي التابع ملؤسسة امللك خالد الخيرية ومساهمة من الجمعية الخيرية 

  .«إنسان»لرعاية ألايتام 

وأقامت إدارة التدريب التقني للبنات التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي أمس حفال لتكريم 

التنفيذي ملؤسسة امللك خالد الخيرية ألاميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل الخريجات، بحضور الرئيس 

ووكيل املساعد بوزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون ألاسرة لطيفة أبو نيان وعدد من منسوبات الوزارة وجمعية 

  .وذلك باملسرح الرئيس بمقر التدريب التقني للبنات« إنسان»

إلى املساهمة في الحد من معدالت البطالة بين النساء السعوديات من خالل  وهدف املشروع )نحو آفاق جديدة(

فتاة يتيمة على مهارات الصيانة ألاولية لألعطال الكهربائية واملعدات الكهربائية البسيطة وأعمال  27تأهيل 

  .السباكة، وسد حاجة سوق العمل من الكوادر الوطنية املؤهلة في الصيانة

قصيرا عن برنامج صيانة الكهرباء والسباكة تخلله مسيرة الخريجات، ثم ألقت النائب  وشاهد الحضور فيلما

املساعد لتدريب البنات شيخة الثنيان كلمة أوضحت فيها رؤية قطاع التدريب التقني للبنات وهي إلاسهام 

بالجودة والكفاية التي  الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بتوفير التدريب التقني لبنات الوطن

يتطلبها سوق العمل في مجاالت )التقنية إلادارية، تقنية الحاسب آلالي، تقنية تصميم وإنتاج املالبس، تقنية 

التجميل النسائي(، باإلضافة إلى وجود برامج متنوعة للتدريب املشترك وخدمة املجتمع والتعليم املستمر ودعم 

والاتفاقيات مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مدة برنامج الكهرباء ثقافة العمل الحر وعقد الشراكات 

والسباكة كان ثالثة أشهر تعلمت خالله املتدربات عددا من املهارات منها معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة 

  .لرئيسةومباشرة صيانتها، مؤكدة أن املؤسسة تسعى إلي تعميم هذه التجربة على مناطق اململكة وخاصة املدن ا

من جانبها أكدت ألاميرة البندري أهمية العمل الخيري الاجتماعي باململكة ومساهمة مؤسسة امللك خالد الخيرية 
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كأحد الجهات املانحة في اململكة في توفير احتياجات سوق العمل السعودي من الكوادر الوطنية الشابة الذي 

التأثير إلايجابي على حياة الناس ملواجهة التحديات يؤكد حرص املؤسسة على تحقيق رسالتها الرامية إلى 

الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل للسعوديات يشاركن بها في بناء املجتمع وتطوره ضمن برنامج ألاميرة 

مشاعل بنت خالد )رحمها هللا( التنموي الذي يرعى عددا من البرامج التدريبية التي تقدمها سنويا ملنسوبي 

  .الربحي في اململكة وتمويل املشاريع التنموية الطموحة في مناطق اململكة القطاع غير 

وقبل الختام أعلنت مديرة العالقات العامة وإلاعالم باملؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي فوزية الحربي أن 

نت عبدالرحمن إحدى الشركات الوطنية أعلنت قبول كل خريجات الدفعة لتوظيفهن في جامعة ألاميرة نورة ب

 .كفنيات كهرباء وسباكة
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 م 2016 مايو 29-هـ 1437شعبان  22االحد 

 جامعة األمرية نورة تسعى إىل تصميم مقررات إلكرتونية

ذت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة التعلم إلالكتروني والتعليم عن ُبعد حلقة نقاش  نفَّ

موّجهة للمجموعة ألاولى من أعضاء الهيئة التعليمية ضمن برنامج تصميم وتدريس املقررات إلالكترونية. 

وهدفت الحلقة إلى تحقيق معايير املرحلة الثانية من الترشيح والخروج بقائمة نهائية للمرشحات في املرحلة 

 ملعايير البرنامج.الس
ً
  ابقة )الترشيح الذاتي( وفقا

وأكدت مديرة إدارة التطوير بالجامعة الدكتورة فادية الخضراء القيم وألاهداف التي تسعى العمادة من خالل 

برنامج تصميم وتدريس املقررات إلالكترونية إلى تحقيقها، موضحة أن البرنامج ُيعد وطنًيا من الطراز ألاول، 

  (.2030ضامين )رؤية اململكة ويستهدف م

ز 
َّ
ز تفاعل املتعلمين في التعلم إلالكتروني، بينما رك حّفِ

ُ
وبدأت نشاطات الحلقة بنشاطين يهتمان باألساليب التي ت

  آلاخر على طرق املواءمة بين ألاهداف واملحتوى والنشاطات والتقييم في عملية التعليم والتعلم.

مج التعلم إلالكتروني يارا الحيدري أن الهدف الذي تسعى إليه الجامعة من من جانبها أكدت مديرة إدارة برا

قصة نجاح لعضوات الهيئة التعليمية  30خالل برنامج تصميم وتدريس املقررات إلالكترونية وهو الخروج بـ 

، QMبالجامعة كمرحلة أولية؛ يصممن مقررات إلكترونية على املستوى ألاساس ي وفق معايير جودة املقررات 

وتؤهلهن للحصول على جوائز محلية وعاملية على املستوى ألاكاديمي، ويساهم في تحقيق الصدارة والعاملية 

 للجامعة.

 

 

 

 

 

 

http://www.alsharq.net.sa/2016/05/29/1531991
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 م 2016 مايو 12-هـ 1437شعبان  5 الخميس

 املشاركات بربنامج القيادة التنفيذية جامعة نورة تكرم

كرمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة التطوير وتنمية املهارات أمس نخبة من قيادات الوطن 

( قيادية 32النسائية شاركن في برنامج القيادة التنفيذية الرائدة بالتعاون مع كلية انسياد الفرنسية، وعددهن )

ل الجامعة وخارجها، من وزارة الخدمة املدنية ووزارة العمل ووزارة التعليم ووزارة الحرس من عدة جهات داخ

  .الوطني وبعض سيدات ألاعمال من القطاع الخاص

 
ً
وأكدت عميدة التطوير وتنمية املهارات املشرفة على البرنامج الدكتورة عبير الحربي أن البرنامج صمم وفقا

عاملية واملطابقة ألعلى مواصفات الجودة في تصميم البرامج التدريبية، بالشراكة ملنظومة الكفاءات القيادية ال

مع كلية إنسياد الرائدة في إدارة ألاعمال بفرنسا، والتي تعتبر ضمن أفضل أربع جهات في العالم لطرح برامج 

اء بمتطلباته، يتم متميزة لتطوير القيادات، وذلك إلعداد قيادات واعية بتحديات املستقبل وقادرة على الوف

تمكينها للمشاركة الفّعالة في تنمية اقتصاد املعرفة وفي مناشط التنمية املستدامة لتحقيق الرؤية إلاستراتيجية 

  .ملستقبل وطن 2030الرائدة 

بدورها، سلطت مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل في كلمتها الضوء على تركيز الجامعة في املقام ألاول على 

التعليم، والبحث العلمي وريادة ألاعمال من أجل إعداد وتهيئة خريجاتها وتنمية مهاراتهن وقدراتهن على جودة 

 .التعلم

 

 

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=263371
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 م 2016 مايو 15-هـ 1437شعبان  8االحد 

 للمشاركة يف املسؤولية االجتماعيةالسعوديات مستعدات 

 

كشفت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن عن استعداد قطاع كبير من السعوديات للمشاركة بالكامل في 

  برامج املسؤولية الاجتماعية.

وأوضحت الجامعة في بيان صحفي أمس، أن الدراسة التي اشترك في إعدادها عميد كلية ألاميرة رحمة الجامعية 

ألاردن الدكتور حسين الخزاعي، وألاستاذ املشارك بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة نورة، وعضو مجلس  في

إدارة بمركز ألابحاث الواعدة بالجامعة الدكتورة فوزية الزبير، واملحاضرة بقسم تقنية التعليم بكلية التربية مها 

مجاالت املسؤولية الاجتماعية، ومستوى مشاركة الفريح، هدفت إلى معرفة مدى وعي املرأة السعودية بمفهوم و 

املرأة في هذه البرامج على املستوى املجتمعي والفردي، والتعرف على دوافع مشاركة املرأة السعودية في برامج 

املسؤولية الاجتماعية، وأبرز الصعوبات التي تحول دون مشاركة املرأة السعودية في برامج املسؤولية 

  ل إلى مجموعة من الحلول لتفعيل مشاركة املرأة السعودية في برامج املسؤولية الاجتماعية.الاجتماعية، والتوص

  استبانة لجمع البيانات

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية، واستخدمت منهج املسح الاجتماعي بطريقة العينة، التي 

عية في القطاعين الحكومي والخاص. وتم تحديد ذلك تضمنت النساء الالتي لهن صلة بمجال املسؤولية الاجتما

من خالل توزيع استمارات على مديري املؤسسات التي وقع الاختيار عليها، لتسجيل أسماء السيدات الالتي 

يعملن في مجاالت املسؤولية الاجتماعية، إلجراء الدراسة امليدانية عليهن كعينة للدراسة. واستخدمت الاستبانة 

يانات الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى استعداد قطاع كبير من النساء السعوديات للمشاركة في كأداة لجمع ب

http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=264015&CategoryID=5
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برامج املسؤولية الاجتماعية، سواء كان العائد من هذه البرامج على املستوى الفردي أو املجتمعي، مطالبة بتهيئة 

دوافع عديدة تدفع املرأة السعودية  الفرص املالئمة لهن للمشاركة في برامج املسؤولية الاجتماعية، وأن هناك

  للمشاركة في برامج املسؤولية الاجتماعية في املجتمع. 

  صعوبات تواجه النساء

بينت الدراسة أن بعض هذه الدوافع ذات صبغة فردية وبعضها ذات صبغة مجتمعية، وأن أهم الصعوبات 

زام بأداء ما يسند لها من أعمال تتعلق باملسؤولية املتعلقة باملرأة املشاركة، ما يتعلق بشعور املرأة بعدم الالت

الاجتماعية في الوقت املحدد، ومن ثم يمكن التغلب على هذه الصعوبة من خالل تبني العديد من البرامج 

 ة في هذه البرامج، وأهمية تغليب والوسائل التي من شأنها زيادة وعي املرأة بأهمية املشارك

  الذاتية.املصلحة العامة على املصلحة 

وأوصت الدراسة بعمل املرأة في مؤسسات اتخاذ القرار وخاصة مجلس الشورى واملجالس البلدية، والعمل في 

  املناصب العليا في ألاجهزة الحكومية وغير الحكومية، باعتبار أن ذلك كفيل بتفعيل مشاركتها في هذه البرامج.
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 م 2016 مايو 16-هـ 1437شعبان  9االثنين 

 مشروعا للتعلم الذاتي بتحضريية جامعة نورة 41

 

مشروعا ضمن مشاريع  41 أطلق قسم تطوير الذات في السنة التحضيرية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

التعلم الذاتي التابعة ملقرر مهارات التفكير تحت شعار "صنعُت أثًرا"، حيث احتوت على مشاريع ابتكرتها 

الطالبات لحل مشاكل يعاني منها املجتمع سواء علمية أو تربوية أو صحية. وانقسمت املشاريع إلى جانبين توعوي 

والبيئي والاجتماعي، فيما تناول الابتكاري مجاالت متعددة حيث وابتكاري، شمل التوعوي الجانب الصحي 

حرصت الطالبات على أن تحتوي جميع هذه املشاريع على رؤية ورسالة وأهداف وتصميم إنفو جرافيك وفيديو 

يحمل املشكلة أو الحل للمشروع ولوحة يضع عليها الزوار آراءهم، بحيث تستطيع الطالبات قياس التغذية 

  واستطالع رأي سريع ملشاريعهن.  ن املشروع،الراجعة م

مشروعا منها "قطرتنا غالية" ويركز على تجميع املياه املتبقية من علب املياه  22ومن أبرز هذه املشاريع املرشحة 

لسقيا الزرع، وكذلك مشروع "الحريق املفاجئ" الذي يتكون من وضع جهاز في عداد الكهرباء الخاص باملنزل 

  ع املدني باملنطقة. مرتبط بالدفا

وفي الجانب الاجتماعي، جاء مشروع "رحماء بينهم" وهو عبارة عن تصميم مالبس لعمال النظافة ضد تقلبات 

لة الجو. أما من الناحية الصحية فيأتي مشروع "الهوية الصحية" وهو بطاقة تعريف بصحة الشخص لسهو 

مشروع "املنقذ الذكي" وهو تصميم حساسات  وفي الجانب التوعوي، جاء انتقاله من مستشفى إلى آخر.

للمسابح لتجنب مخاطر الغرق، وكذلك مشروع إلاسعافات ألاولية داخل جامعة ألاميرة نورة حيث تم إنشاء 

  تطبيق الكتروني "مسعفون" الذي يعنى باإلسعاف داخل الحرم الجامعي. 

http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=264134&CategoryID=5
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 م 2016 مايو 22-هـ 1437شعبان  15االحد 

 حصة دمية إلكرتونية لطالبات جامعة نورة

 
تخضع املريضة "حصة" للكشف عشرات املرات يوميا على أيدي طالبات كلية طب ألاسنان في جامعة ألاميرة 

ص أسنانها وتركيبها وخلعها وإعادة زراعتها.املريضة "حصة" نورة بنت عبدالرحمن، حيث يتدربن يوميا على فح

ال تعدو كونها دمية إلكترونية أو ما يعرف بالروبوت التعليمي، حيث أسهمت هذه التقنية في رفع مستوى 

الطالبات قبل التخرج، كما أن كلية ألاسنان في الجامعة تعتبر أول كلية تقتني هذه التقنية الحديثة بعد أن 

وقالت عميدة كلية طب ألاسنان في الجامعة الدكتورة ابتسام املاض ي إن الكلية   في جامعات اليابان.انتشرت 

تواصلت مع املبتكرين من جامعة "شوا" في اليابان عن كيفية انتقال هذه الدمية إلى اململكة، ومن ثم تمكنت 

افت أن الدمية كمريضة هي مرحلة من جلبها حيث تعد من أحدث تقنيات ووسائل التعليم املتاحة حاليا. وأض

انتقالية أخيرة للطالبات بعد تدريبهن على "الحشوات والتلبيسات وعالج العصب"، للتأكد بمعرفة الطالبات 

  بكيفية التعامل مع املرض ى تفاعليا، بحيث تطبق الطالبة ما تعلمته خالل سنوات الدراسة. 

درتهن على الاستجابة ألي ردة فعل تصدر عن املريض وأكدت أن تدريب الطالبات على الدمية يبين مدى ق

الحقيقي "كالعطس أو سرعة نبضات القلب أو الهلع أو النزف"، فهذا يعد اختبارا للطالبة للعالج الحيوي 

  للمريض أو ما يسمى "أوسكي" فبهذا الاختبار واجتيازه تصبح الطالبة متأهلة تأهيال تاما للبدء في عالج املريض.

  

 

 

 

 

http://alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=264778&CategoryID=3
http://alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=264778&CategoryID=3
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 م 2016 مايو 24-هـ 1437شعبان  17الثالثاء 

 اتفاقية تعاون بني جامعتي نورة وسعود ملعاجلة قضايا الشباب

 

اتفاقية تعاون مع مركز ألابحاث الواعدة وقع املركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب بجامعة امللك سعود أخيرا، 

في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة بجامعة ألاميرة نورة. ووقع الاتفاقية كل من وكيلة جامعة نورة للدراسات 

العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى الوهيبي، وألامين العام للمركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب بجامعة 

  ور عبدهللا الجاسر.ك سعود الدكتاملل

  أهداف الاتفاقية 

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون املشترك بين مركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة 

واملركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب في مجال إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تخص فئة الشباب، 

تلفة، ووضع املقترحات والتوصيات لالرتقاء بمستوى الشباب، وعالج ما يعترضهم من ومعالجة قضاياهم املخ

مشكالت، واقتراح الحلول والبرامج التوعوية التي تلبي احتياجاتهم املختلفة، وتطوير مهاراتهم وإعدادهم 

الاهتمام املشترك. للمشاركة بجدارة في مجاالت التنمية املختلفة، إضافة إلى تبادل املعلومات والبيانات ذات 

  وبدأ العمل بهذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها، وأصبحت سارية املفعول لخمس سنوات.

  الحماية من التطرف 

وأوضحت مديرة مركز ألابحاث الواعدة الدكتورة سارة الخمش ي أن املركز يسعى لعقد اتفاقيات مع العديد من 

، مؤكدة أن الاتفاقية التي وقعت مع املركز الوطني 2030القطاعات في سبيل تحقيق أهداف رؤية اململكة 

ألبحاث قضايا الشباب تستهدف فئة الشباب، الذين يمثلون أكثر من نصف السعوديين، والذين تقل أعمارهم 

http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=264954&CategoryID=5
http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=264954&CategoryID=5
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عاما. وأشارت إلى أهمية استثمار هذه القدرات وتوجيهها الوجهة السليمة، ليسهموا في تنمية مجتمعهم  35عن 

ماء ووالء لحمايتهم من التطرف والانحرافات الفكرية والسلوكية. وأضافت أن املركز يسعى لدراسة ويزدادوا انت

احتياجاتهم ومشكالتهم وتحديد اتجاهاتهم للخروج بنتائج تفيد صناع القرار. كما يركز على املرأة السعودية 

من املجتمع، وأن مساهمتها في  % 50باعتبارها عنصرا مهما من عناصر قوة املجتمع، إذ تشكل ما يزيد على 

  التنمية تأتي إيمانا بقدرتها وتأثيرها على املجتمع ومن حولها.
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 م 2016 مايو 29-هـ 1437شعبان  22االحد 

 QMجامعة نورة تسعى إىل مقررات إلكرتونية وفق 

نفذت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة في عمادة التعلم إلالكتروني والتعليم عن بعد، أول من 

أمس، حلقة نقاش موجهة إلى املجموعة ألاولى من أعضاء الهيئة التعليمية ضمن برنامج تصميم وتدريس 

   املقررات إلالكترونية.

هدفت الحلقة إلى تحقيق معايير املرحلة الثانية من الترشيح والخروج بقائمة نهائية للمرشحات في املرحلة 

السابقة "الترشيح الذاتي" وفقا ملعايير البرنامج، وبدأت بكلمة ترحيبية ملديرة إدارة التطوير في الجامعة الدكتورة 

 على القيم وألا 
ً
هداف التي تسعى العمادة خالل برنامج تصميم وتدريس فادية الخضراء، باملشاركات، مؤكدة

املقررات إلالكترونية إلى تحقيقها، موضحة أن البرنامج يعد وطنيا من الطراز ألاول، ويستهدف مضامين رؤية 

  .2030السعودية 

  سد الفجوة

كيز على تنمية املهارات قالت الخضراء: إذا أردنا سد الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل، فال بد من التر 

التقنية إلى جانب مهارات التفكير ملواكبة مستجدات العصر ومتطلبات مجتمع العمل، مؤكدة على القيمة 

املعنوية للبرنامج، والتي تسعى العمادة إلى تحقيقها للمشاركات متمثلة في روح إلانجاز، والطاقة التي تعنى باملوارد 

  توظيفها لتحقيق ألاهداف املنشودة.وألادوات التي يمتلكها العضو، و 

  قصص نجاح

أكدت مديرة إدارة برامج التعلم إلالكتروني يارا الحيدري، أن الهدف الذي تسعى إليه الجامعة خالل برنامج 

تصميم وتدريس املقررات إلالكترونية، وهو الخروج بثالثين قصة نجاح لعضوات الهيئة التعليمية في الجامعة 

، وتؤهلهن QMصممن مقررات إلكترونية على املستوى ألاساس ي وفق معايير جودة املقررات كمرحلة أولية، ي

للحصول على جوائز محلية وعاملية على املستوى ألاكاديمي، ويسهم في تحقيق الصدارة والعاملية لجامعة ألاميرة 

 أن يسهم هذا الب
ً
رنامج وغيره في الارتقاء نورة بنت عبدالرحمن، وختمت الخضراء الحلقة بشكر الحضور، آملة

بجودة مخرجات التعليم، والسعي إلى أن تكون جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن هي إحدى الجامعات 

 جامعة دولية. 200إلى أن تصبح ضمن قائمة أفضل  2030الخمس التي تتطلع خالل رؤية 

 

http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=265497&CategoryID=5
http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=265497&CategoryID=5
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 م 2016 مايو 30-هـ 1437شعبان  23االثنين 

 شهادات الريادة من األبنية اخلضراء األمريكية جلامعة نورة

(، مشروع جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات شهادات USGBCمنح املجلس ألاميركي لألبنية الخضراء )

  منشأة داخل حرم الجامعة. 12( لـLEEDفي تصاميم الطاقة والبيئة )نظام الريادة 

  جاء ذلك في خطاب تلقاه وزير املالية الدكتور إبراهيم العساف من املجلس ألاميركي لألبنية الخضراء.

الرياضية وحصلت مباني الكليات الشمالية لألكاديمية ومبنى إلادارة النسائية واملكتبة املركزية واملدارس واملراكز 

والترفيهية للموظفين على املرتبة الذهبية من التصنيف، ومبنى املسجد الرئيس ي ومباني الكليات الجنوبية 

لألكاديمية ومباني الكليات الصحية ومبنى إلادارة الرجالية واملراكز الرياضية والترفيهية للطالبات ومبنى مركز 

حصل مبنى املستشفى ومبنى مركز ألابحاث على املرتبة  املؤتمرات على املرتبة الفضية من التصنيف، فيما

  املوثقة من التصنيف.

يأتي حصول تلك املنشآت في حرم الجامعة على شهادات نظام الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة من خالل 

على تحقيقها تحقيق املتطلبات بحسب معايير اعتماد املجلس ألاميركي لألبنية الخضراء التي حرصت وزارة املالية 

بإنشاء جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات من خالل العمل  1429منذ صدور التوجيهات السامية عام 

املستمر املبني على املعرفة بأساليب البناء وباألنظمة إلانشائية الحديثة والعمارة املستدامة الصديقة للبيئة، 

قت أكبر نسب ممكنة من التهوية الطبيعية وذلك تحت إشراف ومتابعة عدد من املهندسين با
َ
لوزارة، التي حق

 جامعات على مستوى العالم. 10للمباني، فضال عن ترشيد الستهالك الطاقة واملياه في مشروع ُيعد من أكبر 
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 م 2016 مايو 31-هـ 1437شعبان  24الثالثاء 

 اجلامعيات يرين التفاخر القبلي والتعصب معيقني للتنمية االجتماعية

كشفت نتائج دراسة حديثة لباحثتين سعوديتين تعمالن في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض هما 

لدكتورة جميلة اللعبون والدكتورة أمل الفريخ، عن مظاهر التأثير السلبي لبعض العادات وألاعراف الاجتماعية ا

  التي ما زالت سائدة محليا. 

وذهبت الدراسة التي حصلت على جائزة أبها لهذا العام )فرع الثقافة ـ البحوث( وجاءت تحت عنوان "دور 

ر ألاعراف الاجتماعية السلبية على التنمية الاجتماعية" إلى أن تمسك كبار الخدمة الاجتماعية في الحد من تأثي

السن من شيوخ القبائل بالعادات والتقاليد يقع في أعلى سلم أسباب التمسك ببعض ألاعراف الاجتماعية التي 

راسة ، كذلك ظهر التعصب القبلي ضمن النسب العليا في الد3من  2.71تؤثر سلبا على التنمية، حيث حصل 

  .3من 2.42وجاهة، وصلت نسبتها إلى ، كذلك املفاخرة بين القبائل إلظهار القوة وال3من  2.49حيث حصل على 

بقت على )
ُ
( طالبة جامعية في مرحلتي البكالوريوس، الدراسات العليا في الجامعات 1238وركزت الدراسة التي ط

الت قوة ألاعراف الاجتماعية وانتشارها، وطرق الحد الحكومية على عدة محاور، تناولت الجوانب املحتملة ملعد

 من تأثيراتها السلبية. 
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 م 2016 مايو 10-هـ 1437شعبان  3الثالثاء 

 تراثية يف ختام األنشطة الطالبية جبامعة نورة إبداعات ولوحات

-1436أقامت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن حفلها الختامي السنوي لألنشطة الطالبية للعام الجامعي 

  هـ بتنظيم عمادة شؤون الطالبات، برعاية من مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل.1437

بات الدكتورة ليلى بنت أحمد املطبقاني أهم إنجازات العمادة لهذا العام من واستعرضت عميدة شؤون الطال

ربط خطة ألانشطة الطالبية باألهداف إلاستراتيجية للجامعة، والتي تركز على إعداد الطالبة ملرحلة ما بعد 

شهد تمثيلي التخرج، وعدم الاقتصار على الجانب ألاكاديمي، وُعرض بعد ذلك فيلم مرئي بعنوان )شيفرة(، وم

بعنوان )أنا مبدعة( من أداء طالبات نادي إبداع من كلية آلاداب، أدت بعده طالبات نادي نزاهة أوبريت 

)بنزاهتي أسمو(، ومن ثم لوحة فنية عن التراث السوداني من أداء طالبات كلية الحاسب واملعلومات، وتبعه 

ز حيث حصلت على املركز ألاول عمادة السنة إلاعالن عن الكليات الفائزة بجائزة مكتب ألانشطة املتمي

التحضيرية، وفي املركز الثاني كلية الخدمة الاجتماعية، في حين حصلت كلية العلوم على املركز الثالث، أما 

ألاندية املتميزة فنال لقب النادي الذهبي نادي البحث والابتكار من كلية الصحة وعلوم التأهيل، بينما نال 

العطاء )عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر(، في حين حصد نادي الطفولة املبكرة )كلية الفض ي نادي نورة 

  التربية ( الدرع البرونزي.

وتم خالل الحفل عرض لوحة فنية عن التراث الكوري من أداء طالبات نادي اللغات املتعددة من كلية اللغات 

ة السنة التحضيرية من أداء طالبات الجامعة من واختتم الحفل بعرض أوبريت )عهد السالم( نظمته عماد

مختلف التخصصات، وتوج بتكريم الطالبات املتميزات باألنشطة وألاندية الطالبية، والطالبات الفائزات 

   باملسابقات املركزية، باإلضافة إلى أعضاء املجلس الاستشاري الطالبي، واملشاركات ببرنامج سفيرات الجامعة.

 

 

 

http://www.al-madina.com/node/676535/إبداعات-ولوحات-تراثية-في-ختام-الأنشطة-الطلابية-بجامعة-نورة.html
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 م 2016 مايو 11-هـ 1437شعبان  4االربعاء 

 سنوات 3بحثا مصنفا عالميا لجامعة نورة خالل  95

 «إبداع ووفاء"وقفة عرفان للمرابطني أثناء حفل 

 95ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن للدراسات العليا والبحث العلمي د.هدى الوهيبي عن نشر كشفت وكيلة جامعة 

ا مصنًفا باسم جامعة ألاميرة نورة بن عبدالرحمن منذ عام 
ً
م، مبينة أن جوائز النشر 2015م وحتى 2012بحث

الجامعة، وهذا مشروعات تمثل برنامج متكامل لتطوير البحث والنشر العلمي ب 9املصنف تعّد واحدة من 

(، منوهة إلى أن النشر العلمي ISI, SCOPUSاملشروع يتضمن مكافأة للناشرات في قاعدة البيانات الدولية )

  املصنف يلعب دوًرا رئيسًيا في تصنيف الجامعات.

وكانت القيادات ألاكاديمية وإلادارية في الجامعة قد نفذت وقفة عرفان لبطوالت الجنود البواسل في الحد 

الخامس لتكريم منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس « إبداع ووفاء»جنوبي، وذلك خالل حفل ال

  واملوظفين.

وأشادت مديرة الجامعة د.هدى بنت محمد العميل بالعمل الجاد والدؤوب في كافة أقسام الجامعة ودعت إلى 

جادة نحو املستقبل وفق رؤية  املزيد من العمل لالنضمام للركب الوطني الذي ينطلق في خطوات عملية

الطموحة والحكيمة، وأكدت أن كل خطوة يخطوها املواطن في بيته أو عمله ال شك أن لها  2030السعودية 

بالغ ألاثر على وطنه، مطاِلبة الجميع بتحقيق خطط وأماني القيادة بغٍد مشرٍق، كما كرمت مديرة الجامعة 

على جوائز عاملية وإقليمية ومحلية، والحاصالت على درجة أستاذ أعضاء هيئة التدريس السعوديات الحاصالت 

  وأستاذ مشارك.

من جانبها قالت عميدة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين الدكتورة سارة بنت عبد هللا العديلي أن الجهد 

لتعليمية الذي يبذله املوظف ينعكس على مؤسسته وبالتالي يعود عليه، وأكدت أن جميع أعضاء الهيئة ا

  وإلادارية جديرون بالثقة.

كما استعرضت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة الدكتورة فاتن الزامل معايير الكلية املتميزة من حيث تحقيق 

 معايير الاعتماد املؤسس ي والبرامجي وتشغيل الخطة إلاستراتيجية للجامعة. 

 

http://www.al-madina.com/node/676845/95-بحثا-مصنفا-عالميا-لجامعة-نورة-خلال-3-سنوات.html
http://www.al-madina.com/node/676845/95-بحثا-مصنفا-عالميا-لجامعة-نورة-خلال-3-سنوات.html
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 م 2016 مايو 13-هـ 1437شعبان  6 الجمعة

 «القيادة التنفيذية»سعودية شاركن في  32جامعة نورة تكرم 

 نفذت الربنامج بالتعاون مع كلية إنسياد لألعمال الفرنسية

قيادية سعودية شاركن في  32كرمت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، 

الذي نفذته الجامعة بالتعاون مع كلية إنسياد لألعمال الفرنسية، وذلك خالل « ة التنفيذيةبرنامج القياد»

الحفل الذي نظمته الجامعة أمس ألاول بحضور الوكيالت وعميدات الكليات. وأعربت الدكتورة العميل عن 

رائدة، مؤكدة أن الجامعة تهنئتها للخريجات لتميزهن على مستوى الوطن في برنامج القيادات العليا التنفيذية ال

تركز في املقام ألاول على جودة التعليم، والبحث العلمي وريادة ألاعمال من أجل إعداد وتهيئة خريجاتها وتنمية 

مهاراتهن وقدراتهن على التعلم مدى الحياة ولذلك جاءت الشراكة مع كلية إنسياد املهتمة بتطوير القيادات 

تها التنظيمية وتوفير بيئة عمل محفزة وداعمة لتعزيز ثقافة إلابداع وبناء رؤى والارتقاء بأداء املؤسسات وثقاف

متكاملة لتطوير ألاعمال على جميع ألاصعدة. ونوهت بالدعم السخي الذي توليه القيادة الحكيمة لقطاع التعليم 

 عن والجهود املبذولة لالرتقاء به وتذليل ما قد يواجه املسيرة التعليمية املعرفية من عوا
ً

ئق وصعوبات فضال

ا منها بأهمية دور القيادات الواعية واملعدة إعداًدا جيًدا لقيادة منظماتهم، 
ً
الاهتمام بتطوير القيادات إدراك

مشيرة إلى أن برنامج القيادة التنفيذية شارك فيها موظفات من جامعة نورة ومن وزارات الخدمة املدنية والعمل 

ع الخاص. من جانبها أوضحت عميدة التطوير وتنمية املهارات بالجامعة والتعليم والحرس الوطني والقطا

املشرفة على البرنامج الدكتورة عبير الحربي أن البرنامج صمم وفًقا ملنظومة الكفاءات القيادية العاملية 

متميزة واملطابقة ألعلى مواصفات الجودة في تصميم البرامج التدريبية بالشراكة مع كلية إنسياد لطرح برامج 

إلعداد قيادات واعية بتحديات املستقبل وقادرة على الوفاء بمتطلباته لتمكينها من املشاركة الفّعالة في تنمية 

 .2030اقتصاد املعرفة وفي مناشط التنمية املستدامة لتحقيق رؤية اململكة 
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 م 2016 مايو 15-هـ 1437شعبان  8 االحد

 باستهداف قائمة اجلامعات األفضل عامليا 2030جامعة نورة تواكب رؤية 

لقرارات امللكية ألاخيرة تتواءم مع أوضح عدد من القيادات ألاكاديمية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أن ا

التي تستهدف تحقيق التنمية املستدامة والنهوض بالخدمات وإلانسان وتنويع الاقتصاد،  2030رؤية اململكة 

جامعة ألافضل عامليا  200ـ ضمن ال 5مؤكدين أن الجامعة تسعى لتكون إحدى الجامعات السعودية الـ 

  م.2030بحلول 

الدكتورة هدى بنت محمد العميل: إن القرارات امللكية ألاخيرة أتت دعما للرؤية وقالت مديرة الجامعة 

، وأن إعادة هيكلة بعض مؤسسات الدولة امتداد لإلصالح التنظيمي الذي 2030إلاصالحية الشاملة للمملكة 

ما يتواكب مع يهدف إلى تطوير وتحسين أداء الجهاز الحكومي في اململكة، وفق ما تتطلبه املرحلة املقبلة، وب

سرعة عجلة النمو، مما يؤكد أن رؤية القيادة ترتكز على تطوير ال يتوقف، وإصالح سريع ودائم. مؤكدة أن هذه 

الحزمة من ألاوامر الحكيمة تلبي متطلبات املرحلة التي يفرضها املنعطف التاريخي في تاريخ ألامة املتمثل بالرؤية 

  .2030الطموحة 

الدكتور صالح بن عبدهللا املزعل أن ألاوامر امللكية وما تضمنته من تعيينات وتغييرات كما أكد وكيل الجامعة 

وإعادة هيكلة في عدد من ألاجهزة الحكومية، تبين حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن 

شترك نحو تحقيق على تحقيق صالح الوطن واملواطنين، وتدعم العمل امل -حفظه هللا  -عبدالعزيز آل سعود 

  .2030رؤية اململكة 

  سواعد الشباب

ركزت على  2030من جانبها قالت وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية د.نادرة بنت حمود املعجل: إن رؤية اململكة 

مرتكزات قوية وتميز هذه البالد باعتماد كبير على سواعد شعب فتي أكثره من الشباب ومصادر اقتصاد متنوعة 

ءة أداء ألاجهزة الحكومية وتنشيط الاستثمار بمعايير جديدة عملية وواقعية وتغيير في كثير من ورفع كفا

http://www.al-madina.com/node/677514/جامعة-نورة-تواكب-رؤية-2030-باستهداف-قائمة-الجامعات-الأفضل-عالميا.html
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  السياسات بشفافية وجراء إيجابية.

وتلقى املرأة في كل ذلك نصيبا أوفر في فرص املشاركة في تحقيق هذه الرؤية وتتطلع إلى مزيد من الفرص في رفع 

  وثوابت بالدنا.مستوى مساهمتها في ذلك وفق محددات 

انطلقت لتكون رؤية  2030وأوضحت وكيلة التطوير والجودة د. فاتن بنت عبدهللا الزامل أن رؤية اململكة 

شاملة وفاعلة للتنمية املستدامة، ونقلة نوعية في كافة املجاالت الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بقيادة 

  .-حفظهم هللا  -هد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي الع

في بناء الاقتصاد املعرفي، والعمل على تحقيق الجودة والاعتماد  2030وتتواءم رؤية الجامعة مع رؤية اململكة 

إحدى الجامعات  2030ألاكاديمي بما يحقق الارتقاء بالعملية التعليمية وتجويدها، لتكون الجامعة بحلول عام 

  ة دولية.( جامع200السعودية الخمس ضمن أفضل )

  بناء إلانسان

من أنها تمثل إستراتيجية ترتقي  2030كما قالت وكيلة الشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف: تنبع رؤية 

  باململكة في املستقبل إلى مصاف الدول الكبرى في العالم، وذلك ألنها ترتكز على بناء إلانسان السعودي.

طالبية الدكتورة نائلة الديحان: إننا جميًعا ملتزمون بتحقيق هذه وقالت وكيلة الدعم ألاكاديمي والخدمات ال

الرؤية الطموحة التي تتوافق مع رؤية الجامعة، لتكون منارة للمرأة للمعرفة والقيم، وتركز على تهيئة رأس املال 

تمد تي يجب أن نعالبشري القادر وامللتزم باملعايير املهنية وألاخالقية، فالعنصر البشري هو الثروة الحقيقية ال

وأوضحت وكيلة الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى الوهيبي أنه ال   عليها في تحقيق هذه الرؤية.

لالنطالق نحو الريادة  -حفظهم هللا-يمكن ملتأمل موضوعي إال أن يستشعر عظم طموح قادة وطننا الحبيب 

مما يضع على  2030كقوة دافعة لتحقيق الرؤية السعودية  العاملية من خالل حزمة ألاوامر امللكية التي جاءت

  املواطن مسؤولية العمل الجاد والانضمام للركب الوطني من أجل إنجاح الخطط وتحقيق التنمية املستدامة.
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 م 2016 مايو 16-هـ 1437شعبان  9االثنين 

 دراسة تؤكد استعداد المرأة للمشاركة في برامج المسؤولية االجتماعية

  أعدتها جامعة نورة واستخدمت منهج املسح على املؤسسات

املسؤولية استعداد النساء السعوديات للمشاركة بالكامل في برامج  ت دراسة لجامعة ألاميرة نورةأكد

الاجتماعية، واستهدفت الدراسة معرفة مدى وعي املرأة السعودية بمفهوم ومجاالت املسؤولية الاجتماعية، 

ومستوى مشاركتها في هذه البرامج على املستوى املجتمعي والفردي، والتعرف على دوافع مشاركة املرأة السعودية 

تي تحول دون مشاركتها، والتوصل إلى مجموعة من الحلول في برامج املسؤولية الاجتماعية، وأبرز الصعوبات ال

لتفعيل املشاركة. وساهم في إعداد الدراسة عميد كلية ألاميرة رحمة الجامعية في ألاردن الدكتور حسين 

الخزاعي، وألاستاذ املشارك بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة نورة وعضو مجلس إدارة بمركز الابحاث الواعدة 

وتعد هذه الدراسة من  عليم بكلية التربية مها الفريح.كتورة فوزية الزبير، واملحاضرة بقسم تقنية التبالجامعة د

نت النساء  الدراسات الوصفية التحليلية، وقد تم استخدام منهج املسح الاجتماعي بطريقة العينة التي تضمَّ

الخاص، وقد تم تحديد ذلك من خالل الالتي لهن صلة بمجال املسؤولية الاجتماعية في القطاعين الحكومي و 

توزيع استمارات على مديري املؤسسات التي وقع الاختيار عليها يسجل فيها السيدات الالتي يعملن لديها في 

مجاالت املسؤولية الاجتماعية أسماءهن إلجراء الدراسة امليدانية عليهن كعينة للدراسة، واسُتخدمت الاستبانة 

صلت الدراسة إلى استعداد قطاع كبير من النساء السعوديات للمشاركة في برامج كأداة لجمع البيانات، وتو 

املسؤولية الاجتماعية، سواء كان العائد من هذه البرامج على املستوى الفردي أو املستوى املجتمعي ولذا ال بد 

ملشاركة في برامج من تهيئة الفرص املالئمة لهن للمشاركة، وأوضحت أن هناك دوافع عديدة تحث املرأة على ا

املسؤولية الاجتماعية بعضها ذو صبغة فردية وآلاخر ذو صبغة مجتمعية، وأبانت أن أهم الصعوبات املتعلقة 

بمشاركة املرأة ما يتعلق بشعورها بعدم الالتزام بأداء ما يسند لها من أعمال تتعلق باملسؤولية الاجتماعية في 

خالل تبني العديد من البرامج والوسائل التي من ذه الصعوبة من الوقت املحدد، ومن ثم يمكن التغلب على ه

ية، ومن أبرز ما شأنها زيادة وعيها بأهمية املشاركة في هذه البرامج وبأهمية تغليب املصلحة العامة على الذات

في ؛ عمل املرأة في مؤسسات اتخاذ القرار وخاصة مجلس الشورى واملجالس البلدية، والعمل أوصت به الدراسة

 املناصب العليا في ألاجهزة الحكومية وغير الحكومية باعتبار أن ذلك كفيل بتفعيل مشاركتها في هذه البرامج.

http://www.al-madina.com/node/677821/دراسة-تؤكد-استعداد-المرأة-للمشاركة-في-برامج-المسؤولية-الاجتماعية.html
http://www.al-madina.com/node/677821/دراسة-تؤكد-استعداد-المرأة-للمشاركة-في-برامج-المسؤولية-الاجتماعية.html
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 م 2016 مايو 17-هـ 1437شعبان  10الثالثاء 

 آالف طالبة  3جامعة نورة تتصدى لإلرهاب والتطرف بتوعية 

ا حلل املشكالت اليومية 41تطوير الذات يطلق قسم 
ً
ا ابتكاري

ً
  مشروع

مفهوم »آالف طالبة من مختلف التخصصات الجامعية في سلسلة جلسات حوارية تناولت  3شاركت نحو 

نظمها مؤخًرا املقهى الحواري في « إلارهاب وأسبابه والجهود ألامنية للمملكة في مكافحة إلارهاب والتصدي له

 بكلية الخدمة الاجتماعية.جامعة 
ً

  ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثال

وأوضحت املشرفة العامة على املقهى الحواري ريم الغامدي أنه احد أهم ألانشطة الطالبية التي تعزز ثقافة 

رهاب الحوار بين الطالبات، وتناول تأثير إلارهاب على حياة ألافراد والشعوب، وموقف الشريعة إلاسالمية من إلا 

واملنظمات املتطرفة وأعمالها التخريبية املدمرة، ودور املواطن الصالح في الحد من انتشار ألافكار املتطرفة 

والشائعات مؤكدة أن الهدف توعية الطالبات للتصدي لإلرهاب والتطرف الفكري. وأشارت إلى أن عدد 

ئة التدريس استفادت منها نحو ( جلسة بمشاركة نخبة من عضوات هي53الجلسات الحوارية وصلت إلى )

  ( طالبة جامعية.3183)

نت الدكتورة نوال الربيع إحدى عضوات هيئة التدريس املشاركات في جلسات املقهى الحواري أن  من جانبها بيَّ

اململكة تعيش في حراك ثقافي من خالل ما يقام فيها من مهرجانات ثقافية وكذلك من خالل التطورات 

ل التواصل الاجتماعي والتي يطرح فيها الكثير من القضايا وهذا ألامر يتطلب أن يكون هناك التكنولوجية كوسائ

  مساحة كافية ملناقشة هذه القضايا التي تهم املجتمع، والجامعات السعودية ليست ببعيدة عن هذا الحراك.

ة وسيلة إليصال املعلومة كما قالت الدكتورة سلمى الدوسري إحدى املشاركات في الجلسات إن املقاهي الحواري

يشار إلى أن املوضوعات  فكار الخاطئة والعقائد الفاسدة.الصحيحة من خالل اقناع آلاخرين، كذلك تصحيح ألا 

  التي يناقشها املقهى تشمل القضايا التعليمية والاجتماعية.

 41عبدالرحمن من جهة أخرى، أطلق قسم تطوير الذات في السنة التحضيرية بجامعة ألاميرة نورة بنت 

مشروًعا ضمن مشروعات التعلم الذاتي التابعة ملقرر مهارات التفكير تحت شعار )صنعُت أثًرا(، حيث احتوت 

على مشروعات ابتكرتها الطالبات لحل مشكالت في الحياة اليومية سواء علمية أو تربوية أو صحية وانقسمت 

http://www.al-madina.com/node/677909
http://www.al-madina.com/node/677909
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  لجانب الصحي والبيئي والاجتماعي.املشروعات إلى جانبين توعوي وابتكاري وشمل التوعوي ا

مفهوم »آالف طالبة من مختلف التخصصات الجامعية في سلسلة جلسات حوارية تناولت  3شاركت نحو 

نظمها مؤخًرا املقهى الحواري في « إلارهاب وأسبابه والجهود ألامنية للمملكة في مكافحة إلارهاب والتصدي له

 بكلية الخدمة الاجتماعية.جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممث
ً

  ال

وأوضحت املشرفة العامة على املقهى الحواري ريم الغامدي أنه احد أهم ألانشطة الطالبية التي تعزز ثقافة 

الحوار بين الطالبات، وتناول تأثير إلارهاب على حياة ألافراد والشعوب، وموقف الشريعة إلاسالمية من إلارهاب 

ها التخريبية املدمرة، ودور املواطن الصالح في الحد من انتشار ألافكار املتطرفة واملنظمات املتطرفة وأعمال

والشائعات مؤكدة أن الهدف توعية الطالبات للتصدي لإلرهاب والتطرف الفكري. وأشارت إلى أن عدد 

( جلسة بمشاركة نخبة من عضوات هيئة التدريس استفادت منها نحو 53الجلسات الحوارية وصلت إلى )

  ( طالبة جامعية.3183)

نت الدكتورة نوال الربيع إحدى عضوات هيئة التدريس املشاركات في جلسات املقهى الحواري أن  من جانبها بيَّ

اململكة تعيش في حراك ثقافي من خالل ما يقام فيها من مهرجانات ثقافية وكذلك من خالل التطورات 

فيها الكثير من القضايا وهذا ألامر يتطلب أن يكون هناك  التكنولوجية كوسائل التواصل الاجتماعي والتي يطرح

  مساحة كافية ملناقشة هذه القضايا التي تهم املجتمع، والجامعات السعودية ليست ببعيدة عن هذا الحراك.

كما قالت الدكتورة سلمى الدوسري إحدى املشاركات في الجلسات إن املقاهي الحوارية وسيلة إليصال املعلومة 

  ة من خالل اقناع آلاخرين، كذلك تصحيح ألافكار الخاطئة والعقائد الفاسدة.الصحيح
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 م 2016 مايو 20-هـ 1437شعبان  13الجمعة 

 بورشة الشراكة اجملتمعية 2030جامعة نورة تواكب رؤية 

عبدالرحمن ممثلة بعمادة التطوير وتنمية املهارات بالتعاون مع عمادة خدمة تقيم جامعة ألاميرة نورة بنت 

( وذلك يوم 21املجتمع والتعليم املستمر ورشة عمل تحت عنوان )الشراكة املجتمعية املستدامة في القرن 

رك ضمن الاثنين املقبل، وينظمها املكتب التنفيذي لخطة آفاق بالشراكة مع الجامعة ويأتي هذا العمل املشت

   م )مبادرات ابتكارية وحلول إبداعية(.2030متطلبات رؤية اململكة 

وتهدف الورشة إلى تغيير ثقافة التعاطي مع الشراكة املجتمعية للقطاعين الخاص والعام وقطاع التعليم في 

رة بنت ضوء الخطط الاستراتيجية الوطنية عن طريق عرض التجارب الابتكارية الناضجة في جامعة ألاميرة نو 

 عبدالرحمن. 

كما تسعى الورشة لوضع أسس قوية لتحقيق الاحتياجات املستقبلية إلنتاج املعرفة والتي تلبي حاجات سوق 

 العمل مما يعود على تنمية املجتمع ورفع الكفاءة الخارجية وذلك من أجل بناء وطن طموح واقتصاد مزدهر. 
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 م 2016 مايو 23-هـ 1437شعبان  16االثنين 

 الياباني عامليا« روبوت التدريب"جامعة نورة أول كلية تطبق « أسنان"

 

في التدريب امليداني، « الروبوت التعليمي»تقنية  طبقت كلية طب ألاسنان في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

حيث ساعدت على رفع مستوى أداء طالباتها قبل التخرج، وتعتبر أول كلية طب أسنان عامليا تقتني هذه التقنية 

للكشف عشرات املرات يوميا على أيدي طالبات « الدمية حصة»الحديثة بعد اليابان. تخضع املريضة اليابانية 

  ملريضة املفضلة التي يتدربن على فحص أسنانها وتركيبها وخلعها وإعادة زراعتها مجددا كل يوم.حيث أصبحت ا

وبينت عميدة كلية طب ألاسنان الدكتورة ابتسام بنت محمد املاض ي، أن الفكرة جاءت من الحاجة إلى توفير 

م تخصصها الثانوي في بيئة مماثلة للطالبة في عيادة ألاسنان لتتمكن من التطبيق الجيد ولذلك وبحك

املعلوماتية الصحية فكرت بأحدث ما توصل إليه العلم والتعليم خاصة في طب ألاسنان فبحثت عن جامعة 

باليابان ابتكرت مريضا آليا يساعد على تدريب الطلبة والطالبات قبل الشروع في التدريب على املرض ى بإشراف 

  ألاطباء.

في السنة الرابعة أن اقتناء مثل هذه التقنية الحديثة كان بمثابة تجربة من جانبها بينت الطالبة روان النوح 

شعرت ألول مرة وأنا أتعامل مع الدمية »متميزة حيث كشفت عليها وهي طالبة في السنة الثانية مبينة بقولها 

حوارا يدور إن هناك »حصة بأنها إنسان حقيقي الستجابتها وحركاتها املفاجئة التي تصدر عنها. وتابعت قائلة 

http://www.al-madina.com/node/679055
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عادة بيني وبين الدمية حصة أسالها فيها مما تشكين؟ وهل تشعرين بألم في هذه املنطقة؟ كانت تساعدنا 

  للوصول إلى التشخيص الصحيح الختيار العالج املناسب.

عر أما الطالبة منار الجمعي في السنة الرابعة فتقول: تجربتي ألاولى بعالج حصة كانت في السنة الثانية ولم أش

إطالقا أنها دمية نتيجة استجابتها وتفاعلها حتى مع ألاسئلة التي نطرحها عليها، مؤكدة أن الروبوت حصة تصدر 

ات انفعاالت طبيعية أثناء الكشف كتحريك الرأس فجأه نتيجة لوخز ألابر أو ألالم املفاجئ وهو ما جعل الطالب

  يعايشن بيئة العمل الحقيقية.

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن لقاء من جهة أخرى، نظمت 

لتقديم خدمة مجتمعية مستدامة للوطن،  2030للتحول « التاءات الستة»عميدات الجامعة لتقديم مبادرة 

ي أكدت أن وقدمت املبادرة من عميدة عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بالجامعة د.آمال الهبدان، والت

هذه الورقة تأتي استشعارا للمسؤولية تجاه الوطن في سعيه الحثيث نحو الغد ألافضل حيث تقّدم هذه الورقة 

إستراتيجية أو خريطة طريق تساعد على مواجهة التحديات والتطورات املحلية والخليجية وتسهم في تعزيز ألامن 

مة مجتمعية مستدامة للوطن عبر جامعة ألاميرة نورة، الفكري وحماية املكتسبات الوطنية من خالل تقديم خد

 هي: تكامل وتعاون وتكيف وتمكين وتخصص وتنوع. 2030وبّينت د.الهبدان أن التاءات الستة للتحول 
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 « أحباث قضايا الشباب"و« جامعة نورة"تعاون بني 

وقع مركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة بجامعة ألاميرة نورة مؤخرا اتفاقية تعاون مع 

  املركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب بجامعة امللك سعود.

ي الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي وألامين ووقع الاتفاقية كل من وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلم

العام للمركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب الدكتور عبدهللا بن سعد الجاسر. وأوضحت مديرة مركز ألابحاث 

سبيل الواعدة الدكتورة سارة بنت صالح الخمش ي، أن املركز يسعى لعقد اتفاقيات مع العديد من القطاعات في 

وشددت على أهمية استثمار وتوجيه هذه القدرات الوجهة السليمة ليسهموا في  كة.تحقيق أهداف رؤية اململ

ولفتت إلى أن املركز يسعى لدراسة احتياجات الشباب ومشكالتهم وتحديد اتجاهاتهم للخروج  تنمية مجتمعهم.

دارة في مجاالت تطوير مهارات الشباب وإعدادهم للمشاركة بج ع القرار ليكونوا أعضاء فعالين.بنتائج تفيد صنا

  .التنمية املختلفة

  تبادل املعلومات والبيانات ذات الاهتمام املشترك

وقع مركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة بجامعة ألاميرة نورة مؤخرا اتفاقية تعاون مع 

من وكيلة الجامعة للدراسات  ووقع الاتفاقية كل ضايا الشباب بجامعة امللك سعود.املركز الوطني ألبحاث ق

العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي وألامين العام للمركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب 

الدكتور عبدهللا بن سعد الجاسر. وأوضحت مديرة مركز ألابحاث الواعدة الدكتورة سارة بنت صالح الخمش ي، 

وشددت على  سبيل تحقيق أهداف رؤية اململكة.ديد من القطاعات في أن املركز يسعى لعقد اتفاقيات مع الع

ولفتت إلى أن املركز يسعى  يسهموا في تنمية مجتمعهم.أهمية استثمار وتوجيه هذه القدرات الوجهة السليمة ل

القرار ليكونوا أعضاء  جاهاتهم للخروج بنتائج تفيد صناعلدراسة احتياجات الشباب ومشكالتهم وتحديد ات

تبادل املعلومات و التنمية املختلفة تطوير مهارات الشباب وإعدادهم للمشاركة بجدارة في مجاالت الين.فع

 املشترك.والبيانات ذات الاهتمام 
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 م 2016 مايو 26-هـ 1437شعبان  19الخميس 

 جامعة نورة توصي بإنشاء بنك للمسؤولية اجملتمعية

مبادرات ابتكارية وحلول إبداعية( في جامعة  21أوصت ورشة عمل )الشراكة املجتمعية املستدامة في القرن 

امللف إلالكتروني »نورة بنت عبدالرحمن، بإنشاء بنك املسؤولية املجتمعية، كما تم خاللها إطالق مبادرة ألاميرة 

لكل طالب والذي يتضمن معلوماته منذ التحاقه بالدراسة في التعليم العام حتى التعليم العالي، « الشامل

  ويسجل فيه نقاط خدمة مجتمعية، ويكون فيه رقم للتأمين الطبي.

ت الورشة عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر في الجامعة بالتعاون مع عمادة التطوير وتنمية املهارات ونظم

وبالشراكة مع املكتب التنفيذي لخطة آفاق بوزارة التعليم، وتعتبر من ألادوات املهمة لتحقيق أهداف خطة 

املجتمعية املستدامة للقطاعين الخاص  ألنها تستهدف تغيير ثقافة التعاطي مع الشراكة 2030التحول الوطني

وطنية، آفاق ، التحول والعام وتحديًدا قطاع التعليم في ضوء الخطط الاستراتيجية الوطنية )التنمية ال

وتناولت الورشة عدد من املحاور التي تسعى إلى طرح حلول ابداعية للشراكة املجتمعية مع ربطها الوطني(، 

، حيث أدارت 2030جية الوطنية، والخروج بمبادرات تحقق رؤية اململكة بتحقيق أهداف الخطط الاستراتي

الجلسات عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر د.آمال الهبدان وفقا ملحاور ثالثة جاء أولها بعنوان: تجارب 

ية، والثالث واقعية للشراكة املجتمعية وحلول إبداعية، والثاني بعنوان حلول ابتكارية لتطوير الشراكة املجتمع

اقتراح استراتيجية لتفعيل الشراكة املجتمعية في الجامعات السعودية واملستقاة من تجاربها »ن ئبعنوا

 «. الواقعية
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 م 2016 مايو 28-هـ 1437شعبان  21السبت 

 فتيات لسباكة وكهرباء جامعة نورة 10

فتيات في جامعة نورة  10أكد املتحدث الاعالمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي فهد العتيبي توظيف 

فتاة تخرجن في برنامج صيانة الكهرباء والسباكة وإعداد تقارير ألاعطال، حيث أتممن فترة  33بالرياض من بين 

أهيل الكوادر النسائية الوطنية للعمل في على ت أمستدريب امتدت لثالثة أشهر. وشدد خالل حفل التخرج 

املنشآت والجامعات والكليات النسائية واكسابهن املهارات الالزمة لذلك وتوفير وظائف الئقة لهن. من جهتها 

 من املهارات، مثل 
ً
قالت رئيسة وحدة خدمة املجتمع هدى العبدلي إن البرنامج عمل على إكساب املتدربات عددا

هربائية، مشيرا الى ان كثيرا من السعوديات يتجهن للعمل في صيانة السباكة والكهرباء صيانة ألاعطال الك

 وتخطين ثقافة العيب. 
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 م 2016 مايو 29-هـ 1437شعبان  22االحد 

 أكادميية جبامعة نورة يصممن مقررات إلكرتونية 30

نفذت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في عمادة التعلم إلالكتروني والتعليم عن بعد حلقة نقاش 

موجهة للمجموعة ألاولى من أعضاء الهيئة التعليمية ضمن برنامج تصميم وتدريس املقررات إلالكترونية، 

بقائمة نهائية للمرشحات في املرحلة وتهدف الحلقة إلى تحقيق معايير املرحلة الثانية من الترشيح والخروج 

  السابقة )الترشيح الذاتي( وفقا ملعايير البرنامج.

وأوضحت مديرة إدارة برامج التعلم إلالكتروني يارا الحيدري في الحلقة أن الهدف الذي تسعى إليه الجامعة من 

رحلة أولية؛ يصممن خالل البرنامج هو الخروج بثالثين قصة نجاح لعضوات هيئة التدريس بالجامعة كم

، وتؤهلهن للحصول على جوائز محلية QMمقررات إلكترونية على املستوى ألاساس ي وفق معايير جودة املقررات 

وعاملية على املستوى ألاكاديمي. من جانبها أكدت مديرة إدارة التطوير الدكتورة فادية الخضراء على القيم 

تصميم وتدريس املقررات إلالكترونية إلى تحقيقها، مبينة بأنه وألاهداف التي تسعى العمادة من خالل برنامج 

، واضافت: إذا أردنا سد الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل 2030يستهدف مضامين رؤية السعودية 

فال بد من التركيز على تنمية املهارات التقنية بجانب مهارات التفكير ملواكبة مستجدات العصر ومتطلبات مجتمع 

 لعمل. ا
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 م 2016 مايو 30-هـ 1437شعبان  23االثنين 

 سعوديات للعمل يف جامعة نورة 10ساعة تدريب تؤهل  240

سعوديات من خريجات برنامجي  10أعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، توقيع اتفاقية لتوظيف 

ساعة تدريب في  240املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، بعد أن حصلن على الصيانة 

تقنية الكهرباء، و أن الاجراءات إلادارية و التوظيفية متواصلة ومستمرة لتوظيف بقية خريجات البرنامج 

د من استفدن منه حتى آلان بـ التدريبي الذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشروع )نحو آفاٍق جديدة( و يقّدر عد

  فتاة. 33

ت برنامجا تدريبيا يعّد ألاول من نوعه باململكة ملدة 
ّ
أشهر بإشراف مّدربات في الهندسة  3وكانت املؤسسة نفذ

 الكهربائية وهندسة إلانشاءات. 
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 م 2016 يونيو 1-هـ 1437شعبان  25االربعاء 

 قانون جتريم العنصرية

على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على إعالن ألامم املتحدة اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز 

د باستمرار حول داء )العنصر 1963العنصري عام  ية(، وهو الداء الذي عانت منه ألامم م إال أن الحديث يتجدَّ

 منه حتى اليوم، فالزلنا نسمع بوقوع حوادث 
َ

واملجتمعات بمختلف أطيافها وأجيالها عبر التاريخ، ولم تتعاف

عنصرية مختلفة حتى في الدول املتقدمة وخصوًصا من بعض املسؤولين، والذين من املفترض أن يكونوا هم 

بعض دول العالم سعت ومن خالل سن بعض ألانظمة والتشريعات إلى محاربة قدوة ملجتمعاتهم، ومع ذلك فإن 

جّرِم العنصرية ضد لون البشرة، وإثارة النعرات الطائفية أو املذهبية 
ُ
هذا الداء، وعملت على وضع قوانين ت

  للمحافظة على وحدة املجتمع.

ميرة نورة بالرياض عن مظاهر باألمس نشرت إحدى الصحف املحلية دراسة حديثة لباحثتين من جامعة ألا 

التأثير السلبي لبعض العادات وألاعراف الاجتماعية، والتي الزالت سائدة من قبل البعض في مجتمعنا، ومن 

ألاسباب التي ذكرتها الدراسة لوجود تلك آلاثار السلبية التعصب القبلي واملفاخرة بين القبائل إلظهار القوة 

ما يؤدي إلى ضعف مشاركة الشباب في النشاطات الاجتماعية، وانتقاص والوجاهة على تنمية املجتمع، م

ط الذكوري والنظرة الدونية ملشاركة املرأة في 
ُّ
ألاعمال الاجتماعية لربطها باملكانة الاجتماعية والقبلية والتسل

  املجتمع، وقد جاء ضمن توصيات تلك الدراسة وضع قانون صارم للحد من التعصب القبلي.

سنوات وذلك من خالل مقترح تم طرحه ولكن  8التوصية قّدمت كمشروع في مجلس الشورى قبل حوالى هذه 

لم ُيؤخذ به، ولكنه اليوم أصبح ضرورة ملّحة ألهميته في حماية الوحدة الوطنية، ومكافحة ظاهرة التمييز 

ظل انتشار تداول ألالفاظ العنصري والتعصب املذهبي واملناطقي والرياض ي بين أفراد املجتمع، وخصوًصا في 

العرقية، والسخرية من بعض املناطق، أو املذاهب الدينية والطائفية، بل وفي بعض ألاحيان التكفيرية، وهناك 

العديد من الشواهد التي تؤكد ما خلصت إليه الدراسة سواء بتوجيه التهم لبعض أبناء املناطق بضعف 

بعض تجاوزات الساحة الرياضية والهتافات الجماهيرية، بل وقد  الانتماء الوطني، أو قضايا تكافؤ النسب، أو 

  تصل تلك الشواهد لبعض املجالس إلادارية املختلفة.

لم تنجح التوعية في مكافحة داء العنصرية ألنها موجودة لدى البعض بشكل وراثي، ولم يتم استئصالها، بل 

سين بل وضد بعض القبائل، وهي موجودة إنها موجودة عند من يّدعي محاربتها، فهي ضد الوافدين وض ِ
ّ
د املتجن
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 تجدها في النظرات، وأخرى في العبارات، وأحياًنا في العقوبات، ولذلك نأمل 
ً
في مجتمعنا بأشكاٍل مختلفة، فتارة

إلاسراع في وضع قانون ُيجّرِم مثل هذه املمارسات العنصرية، لعله يساهم في إنقاذ مجتمعنا من هذا الداء 

 املدمر. 
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 م 2016 يونيو 2-هـ 1437شعبان  26الخميس 

 جامعة نورة حتصد جائزة أبها ألفضل حبث علمي

حصدت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن جائزة أبها للثقافة ألفضل بحث علمي مقدم من ألاستاذتين في 

دور الخدمة الاجتماعية في »الخدمة الاجتماعية الدكتورة جميلة اللعبون والدكتورة أمل الفريخ بعنوان كلية 

  هـ.1437/ 1436للعام « الحد من تأثير ألاعراف الاجتماعية السلبية على التنمية الاجتماعية

عية، بتكثيف جهود إلاعالم وأوص ى البحث بالعمل على الحد من ألاسباب املؤدية إلى التمسك باألعراف الاجتما

في هذا الجانب من خالل البرامج التثقيفية، ووضع مقررات منهجية في جميع املراحل التعليمية للتوعية بأضرار 

  ألاعراف غير املقبولة ومدى تأثيرها على املجتمع.

ل رصد امليزانيات كما أوص ى بتفعيل دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة ألاعراف الاجتماعية السلبية، من خال

الخاصة لدعم جهود الخدمة الاجتماعية في هذا املجال، إضافة إلى عمل دراسات علمية اجتماعية على املناطق 

  التي تعاني من انتشار ألاعراف الاجتماعية السلبية.

لحكومية طالبة جامعية في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا في الجامعات ا 1238وطبق البحث الفائز على 

 بمناطق اململكة، حيث يهدف إلى الحد من تأثير ألاعراف الاجتماعية السلبية على التنمية الاجتماعية. 
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 م 2016 يونيو 5-هـ 1437شعبان  29االحد 

 كتابا نادرا وقطعة أثرية يف مكتبة جامعة نورة 243

كتابا، كما  173تضم املكتبة املركزية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن قائمة من الكتب النادرة تصل إلى 

وتمثل املكتبة الجامعة في املحافل املتعلقة بشؤون املكتبات  قطعة أثرية في املتحف الخارجي. 70نحتوي على 

ية، باإلضافة لإلشراف على مشاركات الجامعة في واملعلومات على كل املستويات املحلية وإلاقليمية والدول

 وفق رؤية تهدف إلى السعي إلى الريادة بين املكتبات ألاكاديمية لبناء بيئة معرفية 
ً
 وخارجيا

ً
املعارض محليا

تفاعلية برسالة تعمل على الرقي باملجتمع من خالل توفير بيئة معرفية تفاعلية مؤهلة بما يلبي الاحتياجات 

(متر مربع، تعمل وفق نظام  38,523ويعبر تصميم املكتبة عن التراث العربي ألاصيل على مساحة ) .املعلوماتية

( كتاب/ 1500ماليين كتاب، ولهذا النظام القدرة على إنزال ) 5تخزين آلي للكتب بطاقة استيعابية تصل إلى 

بية لجميع الرواد من أعضاء تقديم الخدمات املكت وتعمل علىساعة. يقوم بإحضاره في أقل من تسع دقائق، 

خارج الجامعة، حيث تضم القاعة  وألاكاديميين منهيئة التدريس وطالبات الجامعة باإلضافة إلى منسوبيها 

من املخطوطات العربية وضعت بخزانات خاصة لحفظها وعرضها على رواد املكتبة املركزية لالستفادة  112

ومات العلمية وإلانسانية لألغراض التعليمية والبحثية والتي تخدم وتحرص املكتبة على توفير مصادر املعل منها.

رسالة الجامعة، وما يتطلبه ذلك من بناء وتنظيم وصيانة لتلك املصادر، كما تقوم املكتبة بتوفير نسخ من 

ن، مع املخطوطات والوثائق واملراجع املهمة من عدد كبير من املكتبات العربية وألاجنبية بناء على طلب الباحثي

امكانية الاطالع على الوثائق واملخطوطات والخرائط والصور النادرة بصيغة رقمية والاستفادة منها وتقديم 

  الخدمات عن طريق الانترنت.

  مكتبة جامعة نورة:

  ماليين كتاب الطاقة الاستيعابية 5

  ألف متر مربع مساحة املكتبة 39

  مخطوطة عربية محفوظة باملكتبة 112

  خا من املخطوطات واملراجع املهمة للباحثينتوفر نس

 إمكاينة إلاطالع على الوثائق والصور النادرة بصيغة رقمية
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 م 2016 مايو 16-هـ 1437شعبان  9االثنين 

 األمراض الموجهة لألسرإخصائي يدعو إلى زيادة الجرعات التوعوية عن 

  من أطفال املدارس السعودية مصابون بالربو % 33

في املائة من أطفال املدارس في السعودية مصابون بمرض الربو  33قال استشاري ألامراض الصدرية إن نحو 

بن عبدالعزيز الجامعي في  التنفس ي. وأوضح الدكتور أحمد أبوعباة املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا

جامعة ألاميرة نورة أن مرض الربو يعد من أكثر أمراض ألاطفال شيوعا على مستوى العالم، وألاكثر تسببا في 

 دخولهم إلى املستشفيات لتلقي العالج. 

جامعي وأكد خالل حديثه في ندوة عن الربو عند البالغين وألاطفال في مستشفى امللك عبدهللا بن عبد العزيز ال

 
ً
أمس، أهمية زيادة الوعي لدى أسر ألاطفال في مختلف املجاالت من خالل تكثيف الجرعات التوعوية، مبديا

قلقه من ارتفاع هذه النسبة في حال عدم تدارك مسببات املرض. وأفاد بأن مرض الربو من أكثر أمراض ألاطفال 

ستشفيات لتلقي العالج، وتتمثل أعراضه في نوبات على مستوى العالم، ومن املسببات الرئيسية لدخولهم إلى امل

من الكحة، وصعوبة في التنفس وزرقة في الشفتين نتيجة نقص ألاكسجين. وذكر أن الربو مرض غير مستعٍص 

على العالج باتباع النصائح الطبية، والبعد عن مسبباته املتمثلة في ألاتربة والغبار والحيوانات املنزلية ألاليفة 

 ر. وعثة الغبا

وأشار إلى أن ألاطفال يعانون خالل الفترة الحالية تزايدا في أعداد املصابين بهذا املرض نتيجة الظروف املناخية 

املتعاقبة، وظاهرة التغير املناخي، التي تسفر عن أجواء رملية محّفزة ألعراض الربو. وكانت املجموعة السعودية 

ون مصاب بمرض الربو في السعودية، ينفقون مليار ريال ملي 1.5لطب الصدر لدى ألاطفال كشفت عن وجود 

 سنويا على عالج املرض ى.

 

https://www.aleqt.com/2016/05/16/article_1054892.html
https://www.aleqt.com/2016/05/16/article_1054892.html
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 م 2016 مايو 29-هـ 1437شعبان  22االحد 

سعوديات للعمل يف جامعة  10ساعة تدريب تؤهل  240التدريب التقني: 

 األمرية نورة

 

 

سعوديات من خريجات برنامجي  10أعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، توقيع اتفاقية لتوظيف 

ساعة تدريب في  240الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ،بعد أن حصلن على 

مستمرة لتوظيف بقية خريجات البرنامج التدريبي تقنية الكهرباء،و أن الاجراءات إلادارية و التوظيفية متواصلة و 

 33ستفدن منه حتى آلان بـ الذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشروع )نحو آفاٍق جديدة( و يقّدر عدد من ا

ت برنامج تدريبي يعد ألاول من نوعه باململكة ملدة فتاة. 
ّ
أشهر بإشراف مّدربات  3وكانت املؤسسة قد نفذ

متخصصات في الهندسة الكهربائية وهندسة إلانشاءات الالتي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز على 

تكررة وكيفية إصالحها إلى الجانب التطبيقي ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية امل

 جانب مهارات القدرة على تحديد نوعية العطل الكهربائي وإعداد التقارير الفنية. 

ويستهدف البرنامج تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات التقنية الالزمة للتعامل مع 

فيات الشائعة وتطبيق إجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق 
ً
ألاعطال الكهربائية املنتشرة وإصالح التل

  النسائية.واملرافق  والكليات واملدارس العمل املحلي وخاصة منشآت العمل النسائية مثل الجامعات

و يعد برنامج الصيانة املنزلية أحد البرامج التدريبية القصيرة التي تنفذها املؤسسة في الكليات التقنية للبنات إلى 

http://www.aleqt.com/2016/05/29/article_1058307.html
http://www.aleqt.com/2016/05/29/article_1058307.html
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جانب تخصصات أخرى متنوعة من أبرزها تصميم وإنتاج املالبس وتقنية التجميل النسائي و تقنية الحاسب 

ة إلادارية،حيث تسعى املؤسسة من خالل تلك البرامج إلى تأهيل املرأة السعودية في املجاالت آلالي و التقني

 لطلب سوق العمل الكّمي و النوعي والتوسع في التدريب التقني و املنهي 
ً
التقنية و املهنية وتطوير مهاراتها وفقا

 ألهداف رؤية اململكة 
ً
 .  2030لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وصوال

وتعتزم املؤسسة في خطواتها الحثيثة ملواكبة رؤية اململكة املستقبلية تعميم التجربة في املدن الرئيسية والتوسع 

والرقي في البرامج التدريبية التي تقدمها سواًء عبر الوحدات التدريبية أو مركز خدمة املجتمع والتدريب املستمر 

به الرؤية من ت الوطن ويعمل على تحقيق ماجاءت تيامّما يحقق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وف

م لنعمل " وسعيها لخفض معدل البطالة إلى 
ّ
املرأة في سوق العمل إلى  ورفع نسبة مشاركة % 7أهداف " نتعل

يذكر أن مشروع " نحو آفاق جديدة " تنفذه املؤسسة بالتعاون مع الجمعية الخيرية للخدمات  . % 30

ج ألاميرة مشاعل بنت خالد التنموي التابع ملؤسسة امللك خالد الخيرية وبإسهام من الهندسية ضمن منح برنام

 الجمعية الخيرية لرعاية ألايتام "إنسان.
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 م 2016 يونيو 4-هـ 1437شعبان  28السبت 

يف جامعة « مهارات التحرير والكتابة الصحافية"انتهاء املرحلة األوىل من 

  نورة

أنهت إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن املرحلة ألاولى من برنامجها التدريبي املكثف 

 "املهارات املتقدمة في فنون الكتابة والتحرير الصحافي". 

موظفة من منسقات الوحدات  25ساعة تدريبية،  32أسبوعا بواقع  12واستهدف البرنامج الذي استمر 

ميات في الكليات والعمادات التابعة للجامعة، قدمتها نوير بنت سليمان الشمري، وكيلة قسم الصحافة إلاعال 

والنشر إلالكتروني في جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية املدربة، حيث يأتي البرنامج التدريبي الذي يعد 

امعة على تطوير منسوباتها في املجال ألاول من نوعه ضمن الخطة التدريبية إلدارة إلاعالم وحرصا من الج

إلاعالمي ملواكبة املستجدات السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة ولتدعيم عملية التواصل والاتصال الداخلي 

 والخارجي بما يتوافق مع رسالة الجامعة وأهدافها الريادية في العملية التعليمية والتنموية. 

املشرفة على إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد  وأوضحت الدكتورة الجوهرة الصقيه،

الرحمن أن البرنامج يعد من البرامج التدريبية النوعية التي تستهدف رفع جودة الاتصال الجامعي مع وسائل 

لكتابة إلاعالم بما يواكب التطورات الحديثة التي تشهدها تلك الوسائل والتغير املستمر في أنماط وقوالب ا

 والتحرير الصحفي واستخدام الوسائط املتعددة. 

وأكدت أن البرنامج تمكن من خالل خطة متسلسلة تطوير مهارات الكتابة لدى املشاركات من أبسط أنواع 

التحرير والصياغة إلى أعلى املستويات، وأن البرنامج يشمل مرحلة ثانية ستستكمل فيها املتدربات فنون الكتابة 

 الصحافية.

 

 

 

http://www.aleqt.com/2016/06/03/article_1059702.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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 م 2016 مايو 24-هـ 1437شعبان  17الثالثاء 

 

 الروبوت الذكي يؤهل طالبات نورة

في مجال التدريب « الروبوت الذكي»استعانت كلية طب ألاسنان بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بتقنية 

الكلية، في خطوة هي ألاولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق ألاوسط لرفع املستوى امليداني لطالبات 

  .العلمي للطالبات، وتأهيلهن للعمل في عيادات ألاسنان بشكل احترافي

وتجري طالبات الكلية على الروبوت الذكي عمليات فحص ألاسنان وتركيبها وخلعها وإعادة زراعتها مجددا في 

طويلة تحاكي الواقع الفعلي ملريض ألاسنان، بينما يتفاعل الروبوت مع طبيعة الكشف  إطار جلسات عالجية

الطبي لألسنان بشكل آلي يجعل الطالبات يعايشن بيئة العمل الحقيقية مع مرض ى عيادات ألاسنان، وذلك 

 .بحسب عميدة الكلية الدكتورة ابتسام املاض ي

 

 

 

 

 

 

 

 

http://makkahnewspaper.com/article/146218
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 م 2016 مايو 26-هـ 1437شعبان  19الخميس 

 جامعة نورة توصي بإنشاء بنك للمسؤولية اجملتمعية

 

، 2030اململكة  أوصت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بإنشاء بنك للمسؤولية الاجتماعية ملواكبة رؤية

 ط التنمية الوطنية الاستراتيجية.وإطالق مبادرات تدعم الشراكات املجتمعية املستدامة وتحقق أهداف خط

مبادرات  21ودعت ورشة العمل التي احتضنتها الجامعة بعنوان )الشراكة املجتمعية املستدامة في القرن 

والتعليم املستمر بالجامعة، لربط استراتيجيات  ابتكارية وحلول إبداعية( بتنظيم من عمادة خدمة املجتمع

واحتياجات املناطق ونشر ثقافة الرياضة كنمط حياة والاستفادة من التجارب  2030الجامعات باستراتيجية 

  الرائدة لجامعة الدمام في سبيل الشراكة املجتمعية.

 رة آمال الهبدان وفقا ملحاور ثالثة:وأدارت الجلسات عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بالجامعة الدكتو 

 اقتراح استراتيجية لتفعيل الشراكة املجتمعية في الجامعات السعودية واملستقاة من تجاربها الواقعية:

للمساهمة الفعالة في تحويل الشراكة املجتمعية  2030تناول تطبيقات ونشاطات تفاعلية عن رؤية اململكة 

  ب مع خطط التنمية الوطنية.املستدامة إلى واقع تطبيقي يتناس

  حلول ابتكارية لتطوير الشراكة املجتمعية:

تضمن طرح مبادرة )التاءات الستة، استراتيجية إبداعية(، وتناول املبادئ التي ارتكزت عليها املبادرة وهي: تكامل، 

وطن » التي تهدف لتحقيق هدف« جسور »تعاون، تكليف، تمكين، تنوع، وتخصيص، وإطالق مبادرات مثل 

ملصلحة الرؤية الوطنية،  25لتأهيل قيادات تحت سن الـ « قائد على مقعد الجامعة«و« طموح ومليون متطوع

بالتعاون بين كل من وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وملف الطالب « تفعيل أندية الحي«و

http://makkahnewspaper.com/article/146582/حياتنا/جامعة-نورة-توصي-بإنشاء-بنك-للمسؤولية-المجتمعية
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  الالكتروني.

  :تجارب واقعية للشراكة املجتمعية وحلول إبداعية

شهد عرض التجارب املبتكرة والناجحة بعمادة خدمة املجتمع بالجامعة والقائمة على تفعيل الشراكات 

 املجتمعية املستدامة املحلية والدولية لتطوير وتدريب املرأة.
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 م 2016 مايو 18-هـ 1437شعبان  11االربعاء 

 رووا قصص نجاحهم في بيومهم العالمي

 متوحدوا )خطوات( يصنعون املعجزة

 

بث مركز خطوات التواصل للتوحد ألامل في نفوس املتوحدين بعرضه مجموعة من قصص النجاح التي كتبوها 

 التغيير والسير نحو أحالمهم وتطلعاتهم للمستقبل.بعد معناها طويلة مع عقبات مختلفة اصطدمت برغبتهم في 

 عن حياته وواقعة الذي ال يربطه أي ش ئ مع العالم 
ً
ليساهم املركز في صناعة الحلم الذي يراه املتوحد بعيدا

الخارجي، ليتمكنوا في هذه الفعالية التي أقيمت بمناسبة يوم التوحد العالمي من صناعة املعجزة التي تنتظرها 

 في عدد من الجوانب الهامة ألطفال التوحد، والتي قسمت على  عائالتهم.
ً
 متخصصا

ً
وصاحب الاحتفالية معرضا

اركان للعالج الوظيفي والتكامل الحس ي وللنطق والتخاطب للعالج  أبرزهاشكل اركان اجتماعية فنية، وكان من 

 هي أهتم بتقديم الضيافة والهدايا لألطفال.النفس ي وتعديل السلوك الاطفال، وركن التربية الفنية، وركن ترفي

 رافقه أوبريت غنائي قدمته
ً
 مسرحيا

ً
طالبات جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن برفقة أطفال التوحد،  وعرضا

وحاكين قضية دمج املتوحدين في املجتمع، وسعين إلبراز هذه املحور الهام من حياتهم الذي يعاد للنقاش مع 

http://www.makkah-now.com/271269.html
http://www.makkah-now.com/271269.html
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.الثاني من أبريل ف
ً
 ي كل عام محليا

وساهم ألاوبريت في تقديم مشاكل أطفال التوحد بطريقة حديثة، تسعى إليجاد بيئة اجتماعية مناسبة للعيش 

، وتأهليهم ليكون قادرين على التواجد في كل املناسبات الاجتماعية.
ً
 واندماجهم مع املجتمع بشكل أكثر بروزا

لعنزي على أن أطفال التوحد يشغلون مساحة كبيرة من أكدت مديرة مركز خطوات التواصل رانية نايف ا

الاهداف التي نسعى لها لصالحهم  أجملتفكيرنا هم فقط من نواجه التحديات من أجلهم وهم من تتشكل 

شعارنا وهي  رؤيتنا”وأضافت: وهدفنا دمجهم بالعالم الخارجي بمؤسسات الدولة وبمدارس التعليم العام.

خطوات التواصل لنصل بهم ومعهم الى بر الامان فنحن صوتهم نحن من نمد لهم قارب النجاة لينضموا الى 

 ”.عاملنا نقدم لهم بمركزنا ما يؤهلهم للوصول والنجاح، ولنقدم لهم بيئة تعليمة مناسبة برفع قدراتهم ومهاراتهم

اعي شارك جامعة ألاميرة نورة بنت سلمان الاجتم ويذكر أن مركز خطوات التواصل للتوحد بمركز امللك

 عبدالرحمن ومجموعة السعودية التطوعية )بيتنا( للخدمات املساندة تنظيم الفعالية.
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 م 2016 مايو 10-هـ 1437شعبان  3الثالثاء 

 م جبامعة األمرية نورة2016اختتام االحتفاء باليوم العاملي للكتاب 

فعاليات اليوم العالمي للكتاب   برعاية معالي مدير جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن د.هدى العميل اختتمت

م في الجامعة حيث شارك في املعرض العديد من الجامعات والجهات الحكومية ودور 2016وحقوق املؤلف 

من اهتمام املركز كمؤسسة مجتمع النشر، مثل مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني والتي تعد مشاركته ض

عنى بالشباب وثقافة الحوار، كما شاركت دارة امللك عبدالعزيز ممثلة بمركز الباحثات وتأتي املشاركة 
ُ
مدني ت

باملعرض في إطار التعريف بالدارة والخدمات املقدمة فيها و اتاحة العديد من الاصدارات، إضافة إلى مشاركة 

ومكتبة   لك عبدالعزيز العامة ، للتعريف بأنشطة املكتبة بجميع أقسامها النسائيةنادي كتاب الطفل بمكتبة امل

الطفل، مع اتاحه فرصة الاشتراك في نادي الطفل، وشاركت جامعة امللك سعود ممثلة بعمادة شؤون املكتبات 

بالخدمات   ودباملعرض؛ حيث عرفت وحدة الاحتياجات الخاصة باملكتبة املركزية للطالبات بجامعة امللك سع

املتوفرة لخدمة ذوات الاحتياجات الخاصة و ألاجهزة املتطلبة لذلك، كما تم اتاحة فرصة الكتابة بلغة برايل 

للزائرات، هذا ويشار الى تنوع التعريف بالخدمات التي تقدمها الكتبة املركزية للطالبات بجامعة امللك سعود 

ممثلة بعمادة شؤون املكتبات، وتأتي املشاركة للتعريف   زيزطيلة أيام املعرض، وكذلك جامعة امللك عبدالع

 من الزائرات، 
ً
بالخدمات التي تقدمها العمادة، خاصة في إطار قواعد البيانات ومدى الاستفادة منها والقت تفاعال

خذ بجميع الدار للزائرات مع ألا   باإلضافة إلى مكتبة دار الرشد باملعرض؛ حيث تأتي املشاركة للتعريف بإصدارات

، و لنشر املعرفة ، كما شاركت شركة مكتبة العبيكان ودار أوديا للنشر ومؤسسة 
ً
املالحظات للكتب ألاكثر طلبا

عالم الصوف، والعديد من الجهات ألاخرى ذات الاهتمام بنشر الثقافة واملعرفة، كما صاحب املعرض العديد 

تضمنت فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للكتاب من الفعاليات والندوات وتوقيع العديد من الكتب، حيث 

  م إقامة ندوة )أهمية القراءة وأثرها على الشخصية ( قدمتها أ.شهد العسكر، وتناولت2016وحقوق املؤلف 

http://www.ien.sa/?q=node/2781
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والقراءة وعالقتها باألبعاد في املجال املعرفي و النفس ي والاجتماعي   نسبة قراءة كتب التخصص من الكتب العامة

وحي وتأثيرها على فهم لغة الجسد وعالقتها في فهم آلية التعامل مع الشخصيات و ندوة )أسرة والصحي والر 

قارئة..أمة واعية ( قدمتها مساعدة نائب املنسق الوطني لبرنامج جلوب البئي الدولي أ.أمل الحرقان تناولت : 

أهمية القراءة، ودور ألاسرة، مفهوم القراءة واستعراض إلحصائيات عن معدالت القراءة في العالم العربي، و 

يلة نحو أسرة قارئة، وحلقة وس 100وسداسية القراءة الذكية، ومراحل اكتساب ملكة القراءة، واستعراض 

)الكتابة وسيلة للسعادة الالمنتهية ( قدمتها أ.نورة العفيش تناولت مقدمة تمهيدية عن السعادة في نقاش

ابة في عهد الرسول عليه الصالة والسالم، وكذلك تأثير الكتابة على الكتابة، ملاذا نكتب؟، باإلضافة إلى الكت

ّتاب عن أهمية الكتابة ، ومقارنة بين الشخصية التي تكتب 
ُ
شخصية إلانسان، واستعراض عن ماذا قالوا الك

 في الفصل الدراس ي ( قدمتها أ.مريم ظاهر، 21والتي التمارس الكتابة، كما عقدت ندوة ) دمج مهارات القرن 

وصاحب املعرض كذلك اقامة عدد من الدورات كـ: أثر القراءة والتفكير في نبذ التطرف، و دورة )كيف نتخلص 

أ.ريما الوادعي، باإلضافة إلى العديد من الحمالت منها حملة التعريف  من املشاعر السلبية في حياتنا (، قدمتها 

 ميرة نورة بنت عبدالرحمن.بوحدة خدمات املستفيدين بعمادة شؤون املكتبات بجامعة ألا 
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 م 2016 مايو 11-هـ 1437شعبان  4االربعاء 

آالف خطوة يوميا كواجب ..جامعة األمرية نورة تعتمد املشي كنشاط  10

  ملقرر

 اعتمدت كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بقسم علم النفس رياضة 
ً
ملقرر  املش ي نشاطا

 مع 251الاضطرابات الاجتماعية والنفسية )نفس 
ً
( للفصل الدراس ي الثاني من هذا العام، ويأتي ذلك متوافقا

 وهو نشر الوعي  أحد ألاهداف التي توليها جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن
ً
 الرياض ي والثقافةاهتماما

يعد هذا النشاط الثالث الذي يهدف إلى نشر ثقافة  الجامعة، حيثالرياضية والتعاليـــم الصحيــــة بين طالبات 

 حملة يال نمش ي .. لحياة أفضل".سبقه " العام، فقداملش ي بين طالبات كلية التربية خالل هذا 

النفس في الجامعة شذى عبد العزيز العجالن بأن ممارسة ألانشطة الرياضية وذكرت ألاستاذة في قسم علم 

 للصحة النفسية والجسمانية 
ً
من ملل الحياة اليومية التي تسبب  وتخلصه لإلنسان،تعتبر من ألامور املهمة جدا

 ألهمية الرياضة في تقليل السمنة وألامراض 
ً
اعتمدت  فإنها املزمنة،له حالة من القلق، وأشارت إلى أنه نظرا

 لطالبات
ً
( والذي تم تحميله من قبل كل طالبة S Health) ها مستعينة ببرنامج عداد الخطواترياضة املش ي نشاطا

  10على هاتفها لحساب عدد الخطوات التي تمشيها، مبينة أنها طلبت من كل طالبة تسليمها 
ً
آالف خطوة يوميا

جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن من اهتمام بتوفير املرافق الرياضية والاهتمام  ملا توليهأيام، ونظرا  10ملدة 

  الكبيرة، فإنهابالحدائق والتشجير باإلضافة إلى مساحتها 
ً
 جذابا

ً
تعد من البيئات املناسبة لجعل رياضة املش ي أمرا

 لجميع منسوباتها.
ً
 وممتعا
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 م 2016 مايو 17-هـ 1437شعبان  10الثالثاء 

ا للتعلم الذاتي بتحضريية جامعة األمرية نورة 41
ً
 مشروع

مشروًعا ضمن  41أطلق قسم تطوير الذات في السنة التحضيرية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

مشاريع التعلم الذاتي التابعة ملقرر مهارات التفكير تحت شعار )صنعُت أثًرا(، حيث احتوت على مشاريع ابتكرتها 

تربوية أو صحية وانقسمت املشاريع على  الطالبات لحل مشاكل نعاني منها في حياتنا اليومية سواء علمية أو 

جانبين توعوي وابتكاري وشمل التوعوي الجانب الصحي والبيئي والاجتماعي وكان الابتكاري في مجاالت متعددة 

اهتمت الطالبات بهذه املشاريع بأن تحتوي جميعها على رؤية ورسالة وأهداف وتصميم إنفو جرافيك وفيديو 

روع ولوحة يضع عليها الزوار أراءهم بحيث تستطيع الطالبات قياس التغذية يحمل املشكلة أو الحل للمش

مشروًعا منها 22الراجعة من املشروع واستطالع رأي سريع ملشاريعهن، وجاء من أبزر هذه املشاريع املرشحة 

شروع "قطرتنا غالية" والتي تعبر مكان مخصص لتجميع املياه املتبقية من علب الشرب لسقي الزرع، وكذلك م

"الحريق املفاجئ" والذي يتكون من وضع جهاز في عداد الكهرباء الخاص باملنزل مرتبط بالدفاع املدني الخاص 

باملنطقة، وفي الجانب الاجتماعي كان مشروع "رحماء بينهم" وهو عبارة عن تصميم مالبس لعمال النظافة ضد 

لصحية" بطاقة تعريف بصحة الشخص لسهولة تقلبات الجو، أما من الناحية الصحية يأتي مشروع "الهوية ا

انتقاله من مستشفى إلى آخر، وفي الجانب التوعوي جاء مشروع "املنقذ الذكي" وهو تصميم حساسات للمسابح 

إنشاء تطبيق  لتجنب مخاطر الغرق، وكذلك مشروع الاسعافات الاولية داخل جامعة الاميرة نورة حيث تم 

ومن املشاريع التوعوية أيًضا "الشاور   إلسعاف داخل الحرم الجامعي،الكتروني "مسعفون" الذي يعنى با

الحساس" تصميم مرش استحمام مزود بحساس، وكذلك مشروع "وقفوهم إنهم مسئولون" وهو عبارة عن 

صندوق تدوير ألاطعمة املنزلي، ومشروع استهالك املاء وهي عبارة عن ربط مياه املغسلة بسيفون املرحاض 

ام املياه، أما من الجانب الطبي كان ابتكار حل ملخارج طوارئ للعناية املركزة من أميز الابتكارات، لتقليل استخد

وأخيًرا ابتكار "الجهد الذكي" وهو جهاز يقيس الجهد الكهربائي من اختراع الطالبة العنود القحطاني والتي 

ام الكهرباء مما أدى إلى احتراق املولد استلهمت الفكر من معاناة عايشتها ألحد جيرانهم وذلك بارتفاع استخد

لديهم دون أي إشعار سابق ومنها أحست املخترعة بأهمية وجود عداد يقيس معدل الاستخدام الطبيعي من 

خالل شاشة توضيحية وذلك ألنه ال يمكن ألي مستخدم أن يعرف إال من خالل التواصل مع شركة الكهرباء 

الكهرباء ومعرفة تها على هذا الاختراع من خالل التواصل مع شركة كما قامت بعدد من الخطوات التي ساعد
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وتفاصيل مولد الكهرباء ومنها بدأت باختراعها الذي يحمل شاشة توضيحية ملعدل الاستخدام وطورته مكونات 

 ليحمل أجهزة إنذار تنبه بزيادة الاستخدام ومن ثم تم تزويده بضوء تنبه السيما للصم والبكم، وقد شاركت في

هذا الاختراع بملتقى إلابداع العلمي وحصلت على امليدالية الفضية على مستوى الرياض ومن ثم تقدمت 

 لتسجيل الاختراع في مكتب براءات الاختراع في مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
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 م 2016 مايو 21-هـ 1437شعبان  14السبت 

 ( يف جامعة األمرية نورة21)الشراكة اجملتمعية املستدامة يف القرن 

 

تقيم جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة التطوير وتنمية املهارات بالتعاون مع عمادة خدمة 

( وذلك يوم 21شراكة املجتمعية املستدامة في القرن املجتمع والتعليم املستمر ورشة عمل تحت عنوان )ال

م حيث ينظمها املكتب التنفيذي لخطة آفاق بالشراكة مع الجامعة 23/5/2016هـ املوافق 16/8/1437ألاثنين 

 (.م )مبادرات ابتكارية وحلول إبداعية2030ويأتي هذا العمل املشترك ضمن متطلبات التحول الوطني 

الخاص والعام وقطاع التعليم في  للقطاعين املجتمعيةوتهدف هذه الورشة إلى تغيير ثقافة التعاطي مع الشراكة 

ضوء الخطط الاستراتيجية الوطنية يأتي ذلك عن طريق عرض التجارب الابتكارية الناضجة في جامعة ألاميرة 

 عبدالرحمن.نورة بنت 

إلنتاج املعرفة والتي تلبي حاجات سوق  املستقبلية حتياجاتالا كما تسعى الورشة لوضع أسس قوية لتحقيق 

 العمل مما يعود على تنمية املجتمع ورفع الكفاءة الخارجية وذلك من أجل بناء وطن طموح واقتصاد مزدهر.
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 م 2016 مايو 21-هـ 1437شعبان  14السبت 

 يف جامعة األمرية نورة 2030لستة تدعم مبادرة التاءات ا

نظمت عمادة خدمة املجتمع و التعليم املستمر بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن لقاء عميدات جامعة 

لتقديم خدمة مجتمعية مستدامة للوطن في جامعة  2030ألاميرة نورة لتقديم مبادرة "التاءات الستة" للتحول 

، املنبثقة من ورقة العمل املعروضة في الاجتماع الثاني و العشرين لعمداء  ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

العمادات والكليات و مراكز خدمة املجتمع لدول مجلس التعاون الخليجي و التي كانت بعنوان "مبادرة التاءات 

لتاءات الستة بعمادة خدمة املجتمع و التعليم املستمر بجامعة ألاميرة نورة"، وتسعى مبادرة ا 2020الستة 

املقدمة من عميدة عمادة خدمة املجتمع و التعليم املستمر بالجامعة د.آمال الهبدان، والتي  2030للتحول 

أكدت أن هذه الورقة تأتي استشعارا للمسؤولية تجاه الوطن في سعيه الحثيث نحو الغد ألافضل بإذن هللا 

على مواجهة التحديات و التطورات املحلية و  حيث تقّدم هذه الورقة استراتيجية أو خريطة طريق تساعد

الخليجية و تسهم في تعزيز ألامن الفكري و حماية املكتسبات الوطنية من خالل تقديم خدمة مجتمعية 

 ملتطلبات املعيار الحادي عشر لالعتماد 
ً
مستدامة للوطن من خالل جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وتحقيقا

هي:  2030نورة وعليه تشكلت الفكرة، وبّينت د.الهبدان أن التاءات الستة للتحول  املؤسس ي لجامعة ألاميرة

 تكامل وتعاون وتكيف وتمكين وتخصص وتنوع .
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 م 2016 مايو 23-هـ 1437شعبان  16االثنين 

املركز الوطني ألحباث قضايا جامعة األمرية نورة توقع اتفاقية تعاون مع 

 الشباب جبامعة امللك سعود

 

ضمن إطار تعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص التي نسعى لها جامعة ألاميرة نورة ممثلة بمركز ألابحاث 

املركز  املجتمع وقعاملساهمة في تنمية املعرفة وخدمة  ومن أجل املرأةالواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات 

م اتفاقية تعاون مع املركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب بجامعة 8/5/2016ه املوافق1/8/1437يوم ألاحد 

 امللك سعود.

وقع الاتفاقية كل من وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي وألامين 

 الجاسر.الدكتور عبدهللا بن سعد العام للمركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب 

وهدفت الاتفاقية إلى تعزيز التعاون املشترك بين مركز الابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة و 

املركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب في مجال إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تخص فئة الشباب، 

ووضع املقترحات والتوصيات لالرتقاء بمستوى الشباب وعالج ما يعترضهم من ومعالجة قضاياهم املختلفة، 

مشكالت واقتراح الحلول و البرامج التوعوية التي تلبي احتياجاتهم املختلفة، وتطوير مهاراتهم وإعدادهم 

هتمام املشترك، الى تبادل املعلومات والبيانات ذات الا  للمشاركة بجدارة في مجاالت التنمية املختلفة، باإلضافة 

 وقد بدأ العمل بهذه املذكرة من تاريخ توقيعها، وأصبحت سارية املفعول ملدة خمس سنوات.
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الدكتورة سارة بنت صالح الخمش ي بأن املركز يسعى لعقد اتفاقيات مع العديد من  وصرحت مديرة املركز 

ومن هنا كانت الاتفاقية مع املركز م 2030القطاعات في سبيل تحقيق أهداف رؤية اململكة العربية السعودية 

الوطني ألبحاث قضايا الشباب باعتبار فئة الشباب تمثل أكثر من نصف السعوديين و الذين تقل أعمارهم عن 

 وهذه القدرات يجب أن يتم استثمارها وتوجيهها الوجهة السليمة ليسهموا في تنمية مجتمعهم ويزدادوا  35
ً
عاما

التطرف والانحرافات الفكرية والسلوكية ومن هنا يسعى املركز لدراسة احتياجاتهم انتماء و والء لحمايتهم من 

ليكونوا أعضاء فعالين كما أنه يركز على املرأة  ومشكالتهم وتحديد اتجاهاتهم للخروج بنتائج تفيد صناع القرار 

املجتمع ومساهمتها في  من  % 50السعودية باعتبارها عنصر مهم من عناصر قوة املجتمع إذا تشكل ما يزيد عن 

 بقدرتها 
ً
 وتأثيرها على املجتمع ومن حولها.التنمية ايمانا

لعقد البرامج وسلسلة من حلقات النقاش واملبادرات لتفعيل دور املرأة والشباب بصفة  يسعى املركزكما أن 

 م.2030عامة نحو تحقيق رؤية 

  املركزاون التي وقعها وتأتي هذه الاتفاقية ضمن عدد من الاتفاقيات ومذكرات التع
ً
مع عدد من الجهات  مسبقا

مركز أبحاث مكافحة الجريمة ، هيئة حقوق الانسان، جمعية  أبرزها:الحكومية واملؤسسات والتي كان من 

وسعيه الدائم إلى التواصل وعقد الشراكات مع الجهات واملراكز  املركز  تطلعالنهضة النسائية. باإلضافة إلى 

 له داخل اململكة او خارجها.املماثلة ملجال عم
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 م 2016 مايو 25-هـ 1437شعبان  18االربعاء 

 يف جامعة األمرية نورة 21ورشة عمل الشراكة اجملتمعية املستدامة للقرن 

والتي  2030تفعيل خطة التحول الوطنيإيمانأ من جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بضرورة تعزيز دورها في 

تعتبرها الجامعة انطالقة نوعية نحو مملكة مشرقة ، ومبادرة منها في تفعيل الشراكة املجتمعية الداخلية 

بالشراكة مع عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة  والخارجية نظمت عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

مبادرات ابتكارية وحلول إبداعية  21في القرن   وان الشراكة املجتمعية املستدامةألاميرة نورة ورشة عمل بعن

م والتي نظمتها الجامعة بالشراكة مع املكتب التنفيذي لخطة 23/5/2016هـ املوافق 16/8/1437يوم ألاثنين

 
ً
 على جودة إلانجازات آفاق بوزارة التعليم إذ تشير التوجهات العاملية املعاصرة إلى زيادة اعتماد الدول مستقبال

 للوصول إلى التنمية املستدامة . التعليمية فيها وعلى مستوى الاستثمار املعرفي في املوارد البشرية 

ألنها تستهدف تغيير ثقافة  2030ألادوات املهمة لتحقيق أهداف خطة التحول الوطني من الورشة هذه وتعتبر

 قطاع التعليم في ضوء الخطط  للقطاعين املستدامةالتعاطي مع الشراكة املجتمعية 
ً
الخاص والعام وتحديدا

 (.التحول الوطني آفاق، الوطنية،الاستراتيجية الوطنية )التنمية 

وقد تم افتتاح الورشة بالسالم امللكي تال ذلك تالوة عطرة من الذكر الحكيم وعرض فيديو تعريفي عن       

عقب ذلك تبادل املشاركات في الورشة  خاصة،جتمع والتعليم املستمر الجامعة عامة وعن عمادة خدمة امل

 التعليم.الجامعات السعودية ووزارة  قيادات منمشتركة 91بطاقات التعارف والذي بلغ عددهن مايقارب

التي تسعى إلى طرح حلول ابداعية للشراكة املجتمعية مع ربطها بتحقيق   وتناولت الورشة عدد من املحاور 

الخطط الاستراتيجية الوطنية )التنمية الوطنية، آفاق ، التحول الوطني( والخروج بمبادرات تحقق رؤية أهداف 

، وقد تم إدارة جلسات ورشة العمل وحلقات النقاش من قبل سعادة عميدة خدمة املجتمع  2030  اململكة

، املحور الاول بعنوان : تجارب واقعية والتعليم املستمر د. آمال بنت محمد الهبدان وفقا للمحاور الثالث التالية 

، تم عرض فيه التجارب املبتكرة والناجحة بعمادة خدمة املجتمع بالجامعة   للشراكة املجتمعية وحلول ابداعية

والقائمة على تفعيل الشراكات املجتمعية املستدامة املحلية والدولية مثل التعاون الدولي مع أكاديمية باريس 

رأة وإعدادها لسوق العمل في مجاالت مهنية جديدة وكذلك حاضنة نورة العطاء التطوعي لتطوير وتدريب امل

وتفعيل املسؤولية املجتمعية ، والتي تساهم في بناء الاقتصاد املعرفي والاستثمار في تنمية وبناء الكوادر البشرية 

http://ien.sa/?q=node/3388
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حلقات والدراسة من خالل ل ناول الحضور التجربتين بالتحليباعتبارها خطوة أساسية للعيش برفاهية ، وت

بعد ذلك طرحت عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر املحور الثاني بعنوان  النقاش الجماعية املنظمة .

حلول ابتكارية لتطوير الشراكة املجتمعية: تم من خالله طرح مبادرة التاءات الست استراتيجية ابداعية لتفعيل 

مع أهداف الخطط الاستراتيجية  جامعات السعودية واملتناسبة الشراكة املجتمعية املستدامة في ال

في الشراكة  2030الوطنية)التنمية الوطنية، آفاق ، التحول الوطني( والتي تحقق أحد تطلعات رؤية اململكة 

 –تعاون  –املجتمعية املستدامة ، والتاءات الست مصطلح يوضح املبادئ التي ارتكزت عليها املبادرة وهى تكامل 

تخصيص كما تم كذلك توزيع استبيان لتقييم وتقويم املبادرة ومناقشتها في الورشة  –تنوع  –تمكين –تكليف 

 والخروج منها باملبادرات التالية :

السعي إلى الشراكة املجتمعية في التطوع بين    وطن طموح ومليون متطوع هدف لتحقيقجسور " " مبادرة   ·

 والشركاء.الجامعات 

 م.2013رؤية لتحقيق 25قائد على مقعد الجامعة " هدفها تأهيل قيادات تحت سن الـ " مبادرة ·

امللف إلالكتروني الشامل لكل طالب يتضمن حياة الطالب من التحاقه بالدراسة في التعليم العام حتى  مبادرة ·

 الطبي.ويكون فيه للطالب رقم للتأمين  مجتمعية،ويسجل فيه نقاط خدمة  العالي،التعليم 

 الاجتماعية.من وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية  كل بين"تفعيل أندية الحي " بالتعاون  مبادرة ·

وهو : اقتراح استراتيجية لتفعيل الشراكة املجتمعية في الجامعات السعودية واملستقاه  أما عن املحور الثالث 

للخروج  2030تفاعلية عن رؤية اململكة من تجاربها الواقعية فقد تم إثراء الورشة بتطبيقات ونشاطات 

باستراتيجية لتفعيل الشراكة املجتمعية باململكة ومن واقع النقاشات والتطبيقات العملية لوضع الرؤية 

والرسالة والقيم وألاهداف للشراكة املجتمعية فى ضوء الخطط الاستراتيجية الوطنية)التنمية الوطنية، آفاق ، 

جل املساهمة الفعالة في تحويل الشراكة املجتمعية املستدامة إلى واقع تطبيقي التحول الوطني( وذلك من أ

 . 2030يتناسب مع خطط التنمية الوطنية 

 أسفرت
ً
 التالي:ورشة العمل عن مجموعة من التوصيات التي نعرضها على النحو  وختاما

إطالق املبادرات التي تدعم الشراكات املجتمعية املستدامة وتحقق أهداف خطط التنمية الوطنية  .1
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 الاستراتيجية.

 الخارجية.تفعيل الشراكات الداخلية داخل الجامعة كنموذج يحتذى به للشراكات      .2

ع الخطط الاستراتيجية والخروج منها بمبادرات تتوافق م 2030ربط استراتيجيات الجامعات باستراتيجية   .3

 الجغرافي.التحول الوطني( وربطها باحتياجات املناطق حسب تواجدها  آفاق، الوطنية،التنمية )الوطنية 

إتاحة الفرصة للجامعات السعودية لالستفادة من التجارب الناجحة للشراكات املجتمعية املستدامة املحلية   .4

حمن ممثلة بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر وموافاتنا بنتائج والدولية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الر 

  التطبيق.

إتاحة الفرصة للجامعات السعودية لالستفادة من مبادرة التاءات الست استراتيجية ابداعية وحلول   .5

تراتيجية أهداف الخطط الاس واملتناسبة معابتكارية لتفعيل الشراكة املجتمعية )شركاء داخليين وخارجيين( 

في الشراكة  2030التحول الوطني( والتي تحقق أحد تطلعات رؤية اململكة  آفاق، الوطنية،)التنمية  الوطنية

  املجتمعية املستدامة وموافاتنا بنتائج التطبيق

 املجتمعية.الاستفادة من التجارب الرائدة لألفكار الابداعية للجامعات ألاخرى في تفعيل الشراكة      .6

اهميتها ومدى  توضح 2030إقامة حمالت توعوية وارشادية لكافة فئات املجتمع املختلفة عن رؤية اململكة   .7

 وآمن.تلبيتها الحتياجات املواطن نحو العيش في مجتمع صحى 

 حياة.نشر ثقافة الرياضة كنمط      .8

  معية وإنشاء بنك املسؤولية املجتمعية.الاستفادة من التجربة الرائدة لجامعة الدمام في الشراكة املجت     .9

 . التوصية في كل الشراكات املجتمعية الدولية بتأهيل فريق سعودي محترف لالستدامة في تقديم الخدمات.10

م بالعمل على الشراكات التوصية في كل الشراكات املجتمعية الداخلية على تطوير أداء الفريق القائ  . 11

  .املجتمعية
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 م 2016 مايو 26-هـ 1437شعبان  19 الخميس

 "2016فوز طالبات االمتياز من جامعة االمرية نورة يف معرض "ايتكس 

 

مايو ممثلة  12 – 4في الفترة  itex2016شاركت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في معرض ماليزيا الدولي 

بدور عبدهللا املغربي ومها ال غائب وذكرى   بكلية الصحة وعلوم التأهيل في الجامعة، حيث حصلت كل من

العتيبي )تخصص دكتور عالج طبيعي( بإشراف الدكتورة هدى زكريا على امليدالية البرونزية من املعرض املاليزي 

ية الذهبية من الاتحاد الروس ي للعلوم والتقنية، وذلك بمنافسة ألفين مشارك وامليدال ITEXلالبتكار والاختراع 

املقام في كوالاملبور، حيث تقدمن بجهاز يعتمد على التحفيز املتعدد للجهاز  ITEX 2016املعرض املاليزي   في

ي العصبي الحس ي عن طريق تنبيه الجهاز العصبي والسمعي والبصري بحيث يستفيد منه مرض ى الاعتالل الحس 

فاقدي باإلضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة مثل التوحد والصم والبكم وفاقدي البصر، وينفرد الجهاز الذي 

في أنه ال يعتمد على التواصل اللفظي حيث يعمل على تقنية الاهتزاز   نال إعجاب لجنة التحكيم والزوار

ترعات أن الجهاز الحاصل على ذهبية الاتحاد الروس ي واملؤثرات الضوئية والصوتية ومؤثرات ألالوان، وأكدن املخ

للعلوم والتقنية وهو قائم على التطوير ليستهدف أكبر عدد من املرض ى برعاية الفريق التطوعي )نشعر بك( الذي 

مبادرة  65أكبر ملتقى تطوعي بمشاركة   في ملتقى نورة العطاء التطوعي ألاول الشهر الفائت والذي يعد  برز 

 مبادرة متأهلة لنصف النهائي. 19حيث نالت مبادرة )نشعر بك( املركز الثاني من بين تطوعية، 

وتقدمت طالبات الامتياز في جامعة ألاميرة نورة بالشكر الجزيل للدكتورة هدى زكريا وعميدة كلية الصحة  

الدكتورة هدى العميل  وعلوم التأهيل الدكتورة لينا حماد، كما تقدمن باالمتنان الوافر ملعالي مديرة الجامعة

 على الدعم والرعاية والاهتمام.

http://www.ien.sa/?q=node/3448
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 م 2016 مايو 27-هـ 1437شعبان  20الجمعة 

عاملية متقدمة يف تطبيق املعايري التقنية ًا جامعة األمرية نورة" حتقق مركز" 

 يف تعامالتها الداخلية

 

في فترة وجيزة حققت جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة باإلدارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت 

للقطاعات التعليمية  املتكاملة وآلامنةثالثة مراكز عاملية متقدمة في مجال تطبيق املعايير و الحلول التقنية 

 .الجامعةالف من منسوبات  45و التي استفادت منها أكثر من  وإلادارية،والبحثية 

فئات  أربعتنقسم هذه الخدمات الى  متنوعة ملنسوباتهاخدمة الكترونية  30من  حاليا أكثر وتقدم الجامعة 

، رئيسية تتضمن: خدمات الطالبات والخريجات، خدمات املوظفين واملوظفات، خدمات اعضاء هيئة التدريس

الجامعة التطويرية للتحول  ضمن مساعيويأتي وذلك  ونية،الالكترالبوابة وخدمات الجامعة، باإلضافة الى 

الكلي للتعامالت إلالكترونية تماشيا مع التطور التكنولوجي السريع ولتسهيل الخدمات املقدمة ملنسوباتها 

 وطالباتها في مختلف الاقسام والعمادات والكليات.

ملعلومات والاتصاالت لدكتور عبدالعزيز بن وفي هذا الصدد اوضح املشرف العام على إلادارة العامة لتقنية ا

( بعد أن خضعت لعملية 27001: 2013، ان الجامعة اجتازت مؤخرا متطلبات شهادة ألايزو ) عمر السدحان 

أمن وسرية املعلومات ، مبينا ان شهادة ألايزو )   مراجعة وتدقيق قياس مدى الالتزام بتطبيق املعايير العاملية في

 خاصة في أنظمة إدارة أمن املعلومات، حيث ( تع27001:  2013
ً
د من أبرز شهادات الاعتماد املعترف بها دوليا

يتطلب الحصول عليها اتباع وتطبيق سياسات وإجراءات وأنظمة محددة لضمان الحفاظ عل سرية وأمن 

 املعلومات الخاصة باملستفيدين.

http://www.ien.sa/?q=node/3474
http://www.ien.sa/?q=node/3474
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وير أنظمة إدارة املعلومات بما يتماش ى مع تحدد أدوار تطبيق وتشغيل وتط واضاف السدحان " ان الشهادة 

املخاطر التي قد تواجه املستخدمين ،وتعمل هذه الشهادة على تعزز ثقة املستفيدين وتطبيق أفضل املعايير 

 لإلدارة 
ً
الدولية والتي تحددها املنظمة الدولية للمعايير ألايزو، مؤكدا على أن هذا الاعتماد سيشكل حافزا

قدمة،  ملواصلة اتباع أفضل
ُ
أنظمة التحكم في املعلومات لجميع العمليات وإلاجراءات والخدمات إلالكترونية امل

 الى ان الجامعة ممثلة في إلادارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت 
ً
حصلت على خطاب شكر وتهنئة  الفتا

مدير عام  نية املعلومات بمناسبة حصولها على شهادة آلايزو من سعادة مستشار معالي وزير إلاتصاالت وتق

 برنامج التعامالت إلالكترونية الحكومية "يّسـر" الدكتور عبدالرحمن سليمان العريني.

 ضمن قائمة " الفئة الخضراء 
ً
 متقدما

ً
 بين "وفي ذات السياق تبوأت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن موقعا

 للنظم إلالكترونية في مجال التعامالت الحكومية إلالكترونية، وذلك 
ً
 نتائج وفقالجهات الحكومية ألاكثر تطبيقا

مؤشر القياس السادس لبرنامج " يسر " لقياس نضج الخدمات إلالكترونية الحكومية املقدمة في كافة 

 القطاعات الحكومية.

ييًما حكومًيا لقياس نضج الخدمات إلالكترونية الحكومية لجميع "يسر" للتعامالت إلالكترونية تق ويعد برنامج

  160قطاعات الدولة من هيئات، ووزارات، وجامعات ومؤسسات الحكومية، والتي تصل الى أكثر من 
ً
جهة

 يصنف الجهات الحكومية إلى أربعة مستويات، 
ً
حكومية، وبناء على نتائج املؤشر فقد أصدر برنامج "يّسر" تقريرا

 
ً
 العالية.إلنجازها في تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية في مستويات النضج  وفقا

لالطالع على احدث الانظمة  الجدير بالذكر ان الادارة استضافت في آلاونة الاخيرة عدد من الجهات الحكومية 

الالكترونية وهو نظام  " إلدارة املعامالت "تراسل   ومن ضمنها برنامج  التي قامت جامعة الاميرة نورة بتطبيقها

إلكتروني ثنائي اللغة )العربية وإلانجليزية(، يختص بإدارة ومتابعة جميع أنواع البريد الورقي والوثائق الداخلية 

صادر( على الشبكة، وأرشفتها إلكترونيا مع تأمين مسار ألاعمال الضروري إلرسال الوثائق  –والخارجية )وارد 

فين محددين، كما يسهل وينظم عمليات تسجيل ومعالجة البريد الورقي، وكافة التي تتطلب عمال محدد من موظ

 العمليات للمعامالت الخارجية واملعامالت الداخلية شامال املعامالت الخاصة والبرقيات والسرية.
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 م 2016 مايو 28-هـ 1437شعبان  21السبت 

 QMنورة تسعى ملقررات إلكرتونية وفق جامعة األمرية 

نفذت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة التعلم إلالكتروني والتعليم عن بعد حلقة نقاش 

موجهة للمجموعة ألاولى من أعضاء الهيئة التعليمية ضمن برنامج تصميم وتدريس املقررات إلالكترونية، 

ج بقائمة نهائية للمرشحات في املرحلة وتهدف هذه الحلقة إلى تحقيق معايير املرحلة الثانية من الترشيح والخرو 

السابقة )الترشيح الذاتي( وفقا ملعايير البرنامج، بدأت حلقة النقاش بكلمة ترحيبية رحبت فيها مديرة إدارة 

 على القيم وألاهداف التي تسعى العمادة من خالل برنامج 
ً
التطوير الدكتورة فادية الخضراء باملشاركات مؤكدة

رات إلالكترونية إلى تحقيقها، وأوضحت الدكتورة الخضراء بأن البرنامج يعد وطنًيا من تصميم وتدريس املقر 

، فإذا أردنا سد الفجوة بين التعليم 2030الطراز ألاول، معللة ذلك بأنه يستهدف مضامين رؤية السعودية

فكير ملواكبة مستجدات واحتياجات سوق العمل فال بد من التركيز على تنمية املهارات التقنية بجانب مهارات الت

العصر ومتطلبات مجتمع العمل، كما أكدت في كلمتها على القيمة املعنوية للبرنامج والتي تسعى العمادة إلى 

تحقيقها للمشاركات متمثلة بروح إلانجاز، والطاقة التي تعنى باملوارد وألادوات التي يمتلكها العضو وتوظيفها 

باألساليب التي تحفز  أنشطة الحلقة بنشاط تعارف، تاله نشاطان يهتمان لتحقيق ألاهداف املنشودة، ثم بدأت 

ز آلاخر على طرق املوائمة بين ألاهداف واملحتوى وألانشطة 
َّ
تفاعل املتعلمين في التعلم إلالكتروني، بينما رك

ستاذة يارا الحيدري والتقييم في عملية التعليم والتعلم، إلى ذلك أكدت مديرة إدارة برامج التعلم إلالكتروني ألا 

في الحلقة أن الهدف الذي تسعى إليه الجامعة من خالل برنامج تصميم وتدريس املقررات إلالكترونية وهو 

الخروج بثالثين قصة نجاح لعضوات الهيئة التعليمية بالجامعة كمرحلة أولية؛ يصممن مقررات إلكترونية على 

وتؤهلهن للحصول على جوائز محلية وعاملية على املستوى  ،QMاملستوى ألاساس ي وفق معايير جودة املقررات 

ألاكاديمي، ويسهم في تحقيق الصدارة والعاملية لجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، واختتمت الخضراء 

 أن يسهم هذا البرنامج وغيره في الارتقاء بجودة مخرجات التعليم، والسعي إلى أن 
ً
الحلقة بشكر الحضور آملة

إلى أن  2030ة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن هي إحدى الجامعات الخمس التي تتطلع من خالل رؤية تكون جامع

 جامعة دولية. 200تصبح ضمن قائمة أفضل 

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء سبقه لقاء "الحضور املنهي" الذي نظمته العمادة والذي تضمن أنشطة عملية 
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القرار بمسؤولية واتزان، واستقراء ألاثر املمتد للموظف ضمن منظومة حول بناء الفريق، والتواصل، واتخاذ 

العمل من خالل استعراض تدفق إجراءات العمل في بعض خدمات العمادة وهي التدريب والدعم، وأبرزها 

مهارات خريجات جامعة ألاميرة نورة، كما تضمن اللقاء أنشطة متنوعة حول الاحترافية واملهنية من حيث 

والخصائص العامة والعالمات، واملهارات املهنية ألاساسية التي يجب توفرها في كل موظفة باختالف  التعريف،

ا حول "املزايا املهنية"، واختتم اللقاء بجولة مرئية للبيئة املهنية في العمادة ومظاهر املهنية 
ً
طبيعة العمل، ونشاط

 في مكاتب املوظفات التي اتسمت بالتنظيم وإلايجابية.
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 م 2016 مايو 30-هـ 1437شعبان  23االثنين 

"جامعة نورة " تنهي املرحلة األوىل من برناجمها التدريبي "مهارات 

 "والكتابة الصحفيةالتحرير 

املرحلة ألاولى من برنامجها التدريبي املكثف  أنهت إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

اسبوعا بواقع  12استمر ملدة  والذي "،الذي حمل عنوان " املهارات املتقدمة في فنون الكتابة والتحرير الصحفي

ساعة تدريبية، واستهدف منسقات الوحدات إلاعالميات في الكليات والعمادات التابعة للجامعة بقيادة  32

ة نوير بنت سليمان الشمري وكيلة قسم الصحافة والنشر الالكتروني في جامعة إلامام محمد بن املدربة ألاستاذ

 إلاسالمية.سعود 

ويأتي البرنامج التدريبي الذي يعد ألاول من نوعه ضمن الخطة التدريبية إلدارة إلاعالم وحرصا من الجامعة على 

 ولتدعيم عمليةالسريعة في البيئة الاتصالية الحديثة  تطوير منسوباتها في املجال إلاعالمي ملواكبة املستجدات

التواصل والاتصال الداخلي والخارجي بما يتوافق مع رسالة الجامعة واهدافها الريادية في العملية التعليمية 

 والتنموية.

ألاميرة نورة وفي هذا الصدد اوضحت الدكتورة الجوهرة الصقيه املشرفة على إلادارة العامة لإلعالم في جامعة 

بنت عبدالرحمن، ان البرنامج يعد من البرامج التدريبية النوعية التي تستهدف رفع جودة الاتصال الجامعي مع 

وسائل إلاعالم بما يواكب التطورات الحديثة التي تشهدها تلك الوسائل والتغير املستمر في أنماط وقوالب 

ددة ، مؤكدة ان البرنامج تمكن من خالل خطة متسلسلة الكتابة والتحرير الصحفي واستخدام الوسائط املتع

تطوير مهارات الكتابة لدى املشاركات من ابسط انواع التحرير والصياغة الى أعلى املستويات ، مشيرة الى ان 

 البرنامج يشمل مرحلة ثانية ستستكمل فيها املتدربات فنون الكتابة الصحفية .

" املهارات املتقدمة في فنون الكتابة  اضافت الصقيه ،ان البرنامج التدريبي املكثف الذي حمل عنوان  و  

والتحرير الصحفي" يهدف الى تمكين املنسقات وموظفات اقسام إلاعالم في الجامعة الى: اتقان مهارات الكتابة و 

قوالب الكتابة والفروق بينها ،كيفية توظيفها التحرير الصحفي بمختلف انواعه وفنونه ، التعرف على أشكال و 

في تغطية فعاليات الجامعة املختلفة ، التغطية الصحفية للفعاليات واملناسبات الجامعية والعمل امليداني 

http://ien.sa/?q=node/3571
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الصحفي ، صياغة وتحرير العناوين الصحفية بشكل محترف، فضال عن إعداد التقارير الخاصة والقصص 

 املجالين ألاكاديمي والاجتماعي .الجامعة ومنسوباتها في التي تعكس انجازات   الخبرية

واكدت الصقيه ان البرنامج ركز على تعريف املنسقات بالسياسة إلاعالمية للجامعة وكيفية التعامل مع وسائل  

إلاعالم إعداد التقارير الصحفية مع املسؤوالت والطالبات في الجامعة وابراز انجازاتهن وانشطة الكليات 

مع تطبيق على نماذج عملية من  والعملية،ادات بما يخدم مسيرة الجامعة الطموحة نحو الريادة العلمية والعم

 واقع عمل الجامعة.

وفي ختام حديثها رفعت الصقيه شكرها ملعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل على كل ما تقدمه من دعم 

ة ومنسوباتها في سبيل الارتقاء بالعمل إلاعالمي للجامعة، ومتابعة واهتمام لتطوير ادارة إلاعالم في الجامع

وتحقيق رسالة الجامعة في ريادة التعليم والتعلم وخدمة املجتمع ،مؤكدة ان الجامعة حققت نقلة نوعية لهذا 

وتعاون مسؤولي الصحف املحلية   بجهود العام في مجال التعاطي مع وسائل إلاعالم ومشيدة في الوقت ذاته 

والتي ساهمت في تحقيق  قع الاخبارية ووكالة الانباء السعودية "واس" باالضافة الى القنوات الرسمية واملوا

 . رسالة الجامعة واهدافها 

وإللقاء الضوء على مخّرجات املرحلة ألاولى من البرنامج التدريبي املكثف في املهارات املتقدمة في فنون الكتابة 

ن املتدربات، حيث قالت آلاء الحسياني منسقة السنة التحضيرية بالجامعة والتحرير الصحفي التقينا بعدد م

بإضافة نوعية للمنسقات إلاعالميات؛ كما تميز بالجانب العملي الجدي الذي أضفى على   أن هذا البرنامج ساهم

 في مهارات التحرير، وقالت مي السعدون منسقة عمادة البحث العلمي أن 
ً
 فاعال

ً
البرنامج زودنا املتدربات تأثيرا

بكٍم معرفي و مهاري في املجال إلاعالمي واستفدنا من معارف و تجارب الكليات و الجامعة و الجامعات ألاخرى، 

وأبدت هياء السبيعي منسقة كلية التربية استعدادها لكتابة ألاخبار، والتقارير والقصص الخبرية بشكل أفضل 

باإلدارات و الكليات ألاخرى؛ مثمنة جهود املدربة الاستاذة   عماداتبعد تبادل الخبرات مع منسقات الاعالم في ال

 نوير الشمري ودور إدارة الاعالم في الجامعة.
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 م 2016 يونيو 4-هـ 1437شعبان  28السبت 

والكتابة جامعة نورة تنهي املرحلة األوىل من برناجمها "مهارات التحرير 

 الصحفية"

أنهت إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، املرحلة ألاولى من برنامجها التدريبي املكثف 

  فنون الكتابة والتحرير الصحفي".الذي حمل عنوان "املهارات املتقدمة في 

 بواقع  12استمر البرنامج ملدة 
ً
واستهدف منسقات الوحدات إلاعالمية في الكليات ساعة تدريبية،  32أسبوعا

والعمادات التابعة للجامعة بقيادة وكيلة قسم الصحافة والنشر إلالكتروني في جامعة إلامام محمد بن سعود 

  إلاسالمية، املدربة نوير بنت سليمان الشمري.

 من الجامعة ضمن الخطة التدريبية إل  -الذي يعد ألاول من نوعه-ويأتي البرنامج التدريبي 
ً
دارة إلاعالم، وحرصا

على تطوير منسوباتها في املجال إلاعالمي ملواكبة املستجدات السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة ولتدعيم 

عملية التواصل والاتصال الداخلي والخارجي بما يتوافق مع رسالة الجامعة وأهدافها الريادية في العملية 

  التعليمية والتنموية.

ضحت املشرفة على إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة الجوهرة وأو 

الصقية، أن البرنامج يعد من البرامج التدريبية النوعية التي تستهدف رفع جودة الاتصال الجامعي مع وسائل 

ير املستمر في أنماط وقوالب الكتابة إلاعالم بما يواكب التطورات الحديثة التي تشهدها تلك الوسائل والتغ

  والتحرير الصحفي واستخدام الوسائط املتعددة.

وأكدت أن البرنامج تمكن من خالل خطة متسلسلة من تطوير مهارات الكتابة لدى املشاركات من أبسط أنواع 

ل فيها املتدربات فنون التحرير والصياغة إلى أعلى املستويات، مشيرة إلى أن البرنامج يشمل مرحلة ثانية ستستكم

  الكتابة الصحفية.
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وأضافت "الصقيه" أن البرنامج التدريبي املكثف الذي حمل عنوان "املهارات املتقدمة في فنون الكتابة والتحرير 

الصحفي" يهدف إلى تمكين املنسقات وموظفات أقسام إلاعالم في الجامعة إلى: إتقان مهارات الكتابة والتحرير 

أنواعه وفنونه، التعرف على أشكال وقوالب الكتابة والفروق بينها، وكيفية توظيفها في  الصحفي بمختلف

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

 عن إعداد التقارير الخاص
ً
ة والقصص الصحفي، وصياغة وتحرير العناوين الصحفية بشكل محترف، فضال

  الخبرية التي تعكس إنجازات الجامعة ومنسوباتها في املجالين ألاكاديمي والاجتماعي.

وأكدت "الصقيه" أن البرنامج ركز على تعريف املنسقات بالسياسة إلاعالمية للجامعة وكيفية التعامل مع  

ة وإبراز إنجازاتهن وأنشطة الكليات وسائل إلاعالم، وإعداد التقارير الصحفية مع املسؤوالت والطالبات في الجامع

والعمادات بما يخدم مسيرة الجامعة الطموحة نحو الريادة العلمية والعملية، مع تطبيق على نماذج عملية من 

  واقع عمل الجامعة.

ورفعت "الصقيه" في ختام حديثها شكرها ملديرة الجامعة، الدكتورة هدى العميل، على كل ما تقدمه من دعم 

واهتمام لتطوير إدارة إلاعالم في الجامعة ومنسوباتها في سبيل الارتقاء بالعمل إلاعالمي للجامعة، ومتابعة 

  وتحقيق رسالة الجامعة في ريادة التعليم والتعلم وخدمة املجتمع.

وأكدت على أن الجامعة حققت نقلة نوعية لهذا العام في مجال التعاطي مع وسائل إلاعالم، ومشيدة في الوقت 

وتعاون مسؤولي الصحف املحلية واملواقع إلاخبارية ووكالة ألانباء السعودية "واس"، باإلضافة إلى  بجهود هذات

  القنوات الرسمية والتي ساهمت في تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.

ت بإضافة نوعية للمنسقا وقالت منسقة السنة التحضيرية بالجامعة، آالء الحسياني، إن هذا البرنامج ساهم 

 في مهارات التحرير.
ً
 فاعال

ً
  إلاعالميات؛ كما تميز بالجانب العملي الجدي الذي أضفى على املتدربات تأثيرا

وقالت منسقة عمادة البحث العلمي، مي السعدون، إن البرنامج زودنا بكٍم معرفي ومهاري في املجال إلاعالمي، 

  خرى.واستفدنا من معارف وتجارب الكليات والجامعة والجامعات ألا 

وأبدت منسقة كلية التربية، هياء السبيعي، استعدادها لكتابة ألاخبار، والتقارير والقصص الخبرية بشكل أفضل 

بعد تبادل الخبرات مع منسقات إلاعالم في العمادات باإلدارات والكليات ألاخرى؛ مثمنة جهود املدربة نوير 

 الشمري، ودور إدارة إلاعالم في الجامعة.
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 م 2016 مايو 26-هـ 1437شعبان  19 الخميس

( 2016فوز طالبات االمتياز من جامعة األمرية نورة يف معرض )ايتكس 

 الدويل يف ماليزيا

مايو  12إلى  4في الفترة من ” itex2016“شاركت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في معرض ماليزيا الدولي 

 ممثلة بكلية الصحة وعلوم التأهيل في الجامعة.

وحصلت كل من بدور عبدهللا املغربي، ومها آل غائب، وذكرى العتيبي )تخصص دكتور عالج طبيعي( بإشراف د. 

هدى زكريا على امليدالية البرونزية من املعرض، وامليدالية الذهبية من الاتحاد الروس ي للعلوم والتقنية، بعد 

 مشارك في املعرض. 2000منافسة مع 

وتقّدمن بجهاز يعتمد على التحفيز املتعدد للجهاز الحس ي عن طريق تنبيه الجهاز العصبي والسمعي والبصري، 

بحيث يستفيد منه مرض ى الاعتالل الحس ي العصبي، باإلضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة مثل التوحد والصم 

إعجاب لجنة التحكيم والزوار في أنه ال يعتمد على التواصل  وينفرد الجهاز الذي نال البصر،والبكم وفاقدي 

 اللفظي، فيعمل على تقنية الاهتزاز واملؤثرات الضوئية والصوتية ومؤثرات ألالوان.

دن املخترعات أن الجهاز الحاصل على ذهبية الاتحاد الروس ي للعلوم 
ّ
قائم على التطوير ليستهدف  والتقنية،وأك

مبادرة  65اية الفريق التطوعي )نشعر بك( الذي يعد أكبر ملتقى تطوعي بمشاركة )أكبر عدد من املرض ى برع

 مبادرة( متأهلة لنصف النهائي. 19تطوعية(، حيث نالت مبادرة )نشعر بك( املركز الثاني من بين )
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 م 2016 مايو 27-هـ 1437شعبان  20الجمعة 

ألمرية نورة حتقق مراكز عاملية متقدمة يف تطبيق املعايري التقنية جامعة ا

 يف تعامالتها الداخلية

ممثلة باإلدارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت في فترة وجيزة  حققت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

ثالثة مراكز عاملية متقدمة في مجال تطبيق املعايير و الحلول التقنية املتكاملة وآلامنة للقطاعات التعليمية 

 ألف من منسوبات الجامعة. 45والبحثية وإلادارية، التي استفادت منها أكثر من 

 أكثر من وتقدم الجامعة ح
ً
خدمة الكترونية متنوعة ملنسوباتها تنقسم هذه الخدمات إلى أربع فئات  30اليا

رئيسية تتضمن: خدمات الطالبات والخريجات، خدمات املوظفين واملوظفات، خدمات أعضاء هيئة التدريس، 

طويرية للتحول وخدمات الجامعة، باإلضافة الى البوابة الالكترونية، ويأتي وذلك ضمن مساعي الجامعة الت

الكلي للتعامالت إلالكترونية تماشيا مع التطور التكنولوجي السريع ولتسهيل الخدمات املقدمة ملنسوباتها 

 وطالباتها في مختلف ألاقسام والعمادات والكليات.

مر وأوضح املشرف العام على إلادارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن ع

( بعد أن خضعت لعملية مراجعة 27001: 2013السدحان أن الجامعة اجتازت مؤخرا متطلبات شهادة ألايزو )

 أن شهادة ألايزو )
ً
:  2013وتدقيق قياس مدى الالتزام بتطبيق املعايير العاملية في أمن وسرية املعلومات، مبينا

 خ27001
ً
اصة في أنظمة إدارة أمن املعلومات، حيث يتطلب ( تعد من أبرز شهادات الاعتماد املعترف بها دوليا

الحصول عليها اتباع وتطبيق سياسات وإجراءات وأنظمة محددة لضمان الحفاظ على سرية وأمن املعلومات 

 الخاصة باملستفيدين.

وأضاف السدحان أن الشهادة تحدد أدوار تطبيق وتشغيل وتطوير أنظمة إدارة املعلومات بما يتماش ى مع 

التي قد تواجه املستخدمين، وتعمل هذه الشهادة على تعزز ثقة املستفيدين وتطبيق أفضل املعايير املخاطر 

 لإلدارة 
ً
الدولية والتي تحددها املنظمة الدولية للمعايير ألايزو، مؤكدا على أن هذا الاعتماد سيشكل حافزا

قدمة، ملواصلة اتباع أفضل أنظمة التحكم في املعلومات لجميع العمليات وإلاجر 
ُ
اءات والخدمات إلالكترونية امل

 الى ان الجامعة ممثلة في إلادارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت حصلت على خطاب شكر وتهنئة 
ً
الفتا

http://inma.net.sa/58496/
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بمناسبة حصولها على شهادة آلايزو من سعادة مستشار معالي وزير إلاتصاالت وتقنية املعلومات مدير عام 

 الدكتور عبدالرحمن سليمان العريني.” يّسـر“ية الحكومية برنامج التعامالت إلالكترون

 ضمن قائمة 
ً
 متقدما

ً
بين ” الفئة الخضراء“وفي ذات السياق تبوأت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن موقعا

 للنظم إلالكترونية في مجال التعامالت الحكومية إلالكترونية، وذلك وفق نتائج
ً
 الجهات الحكومية ألاكثر تطبيقا

لقياس نضج الخدمات إلالكترونية الحكومية املقدمة في كافة القطاعات ” يسر“مؤشر القياس السادس لبرنامج 

 الحكومية.

للتعامالت إلالكترونية تقييًما حكومًيا لقياس نضج الخدمات إلالكترونية الحكومية لجميع ” يسر“ويعد برنامج 

  160ت الحكومية، والتي تصل الى أكثر من قطاعات الدولة من هيئات، ووزارات، وجامعات ومؤسسا
ً
جهة

 يصنف الجهات الحكومية إلى أربعة مستويات، ” يّسر“حكومية، وبناء على نتائج املؤشر فقد أصدر برنامج 
ً
تقريرا

 إلنجازها في تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية في مستويات النضج العالية.
ً
 وفقا

في آلاونة ألاخيرة عدد من الجهات الحكومية لالطالع على احدث ألانظمة الجدير بالذكر ان إلادارة استضافت 

إلدارة املعامالت إلالكترونية وهو نظام ” تراسل“التي قامت جامعة ألاميرة نورة بتطبيقها ومن ضمنها برنامج 

والوثائق الداخلية إلكتروني ثنائي اللغة )العربية وإلانجليزية(، يختص بإدارة ومتابعة جميع أنواع البريد الورقي 

صادر( على الشبكة، وأرشفتها إلكترونيا مع تأمين مسار ألاعمال الضروري إلرسال الوثائق  –والخارجية )وارد 

التي تتطلب عمال محدد من موظفين محددين، كما يسهل وينظم عمليات تسجيل ومعالجة البريد الورقي، وكافة 

 اخلية شامال املعامالت الخاصة والبرقيات والسرية.العمليات للمعامالت الخارجية واملعامالت الد
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 م 2016 يونيو 2-هـ 1437شعبان  26الخميس 

نهي املرحلة األوىل من برناجمها التدريبي 
ُ
مهارات التحرير "جامعة نورة ت

 "والكتابة الصحفية

أنهت إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن املرحلة ألاولى من برنامجها التدريبي املكثف 

 ”.املهارات املتقدمة في فنون الكتابة والتحرير الصحفي“

 بواقع  12واستهدف البرنامج الذي استمر 
ً
موظفة من منسقات الوحدات  25ساعة تدريبية،  32أسبوعا

إلاعالميات في الكليات والعمادات التابعة للجامعة، قدمتها وكيلة قسم الصحافة والنشر إلالكتروني في جامعة 

إلامام محمد بن سعود إلاسالمية املدربة نوير بنت سليمان الشمري، حيث يأتي البرنامج التدريبي الذي ُيعد ألاول 

 
ً
من الجامعة على تطوير منسوباتها في املجال إلاعالمي من نوعه ضمن الخطة التدريبية إلدارة إلاعالم وحرصا

ملواكبة املستجدات السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة ولتدعيم عملية التواصل والاتصال الداخلي والخارجي 

 بما يتوافق مع رسالة الجامعة وأهدافها الريادية في العملية التعليمية والتنموية.

العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن د. الجوهرة الصقيه أن  وأوضحت املشرفة على إلادارة

البرنامج ُيعد من البرامج التدريبية النوعية التي تستهدف رفع جودة الاتصال الجامعي مع وسائل إلاعالم بما 

تابة والتحرير يواكب التطورات الحديثة التي تشهدها تلك الوسائل والتغير املستمر في أنماط وقوالب الك

الصحفي واستخدام الوسائط املتعددة، مؤكدة أن البرنامج تمكن من خالل خطة متسلسلة تطوير مهارات 

الكتابة لدى املشاركات من أبسط أنواع التحرير والصياغة إلى أعلى املستويات، وأن البرنامج يشمل مرحلة ثانية 

 ستستكمل فيها املتدربات فنون الكتابة الصحفية.

 من املوضوعات منها إتقان مهارات الكتابة والتحرير وبيّ 
ً
نت الصقيه أن البرنامج التدريبي املكثف ناقش عددا

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

اسبات الجامعية والعمل امليداني تغطية فعاليات الجامعة املختلفة، والتغطية الصحفية للفعاليات واملن

 عن إعداد التقارير الخاصة والقصص 
ً
الصحفي، وصياغة وتحرير العناوين الصحفية بشكل محترف، فضال

الخبرية التي تعكس إنجازات الجامعة ومنسوباتها في املجالين ألاكاديمي والاجتماعي، مؤكدة أن البرنامج ركز على 

http://inma.net.sa/59817/
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ية للجامعة وكيفية التعامل مع وسائل إلاعالم وإعداد التقارير الصحفية مع تعريف املنسقات بالسياسة إلاعالم

املسؤوالت والطالبات في الجامعة وإبراز إنجازاتهن وأنشطة الكليات والعمادات بما يخدم مسيرة الجامعة 

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

الصقيه شكرها ملعالي مديرة الجامعة د. هدى العميل على كل ما تقدمه من دعم ومتابعة واهتمام ورفعت 

لتطوير إدارة إلاعالم في الجامعة ومنسوباتها في سبيل الارتقاء بالعمل إلاعالمي للجامعة، وتحقيق رسالة الجامعة 

 أن الجامعة حقق
ً
م وخدمة املجتمع، مؤكدة

ُّ
ت نقلة نوعية لهذا العام في مجال التعاطي في ريادة التعليم والتعل

 في الوقت ذاته بجهود وتعاون مسؤولي الصحف املحلية واملواقع إلاخبارية ووكالة 
ً
مع وسائل إلاعالم، مشيدة

 ، إضافة إلى القنوات الرسمية التي ساهمت في تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.”واس“ألانباء السعودية 
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 م 2016 مايو 12-هـ 1437شعبان  5 الخميس

 "القيادة التنفيذية "قيادية شاركن يف برنامج  32جامعة األمرية نورة تكرم 

شاركن في قيادية سعودية  32كرمت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، 

الذي نفذته الجامعة بالتعاون مع كلية إنسياد لألعمال الفرنسية،وذلك خالل ” برنامج القيادة التنفيذية” 

  الحفل الذي نظمته الجامعة أمس بحضور الوكيالت وعميدات الكليات.

لعليا وأعربت الدكتورة العميل عن تهنئتها للخريجات لتميزهن على مستوى الوطن في برنامج القيادات ا

التنفيذية الرائدة، مؤكدة أن الجامعة تركز في املقام ألاول على جودة التعليم، والبحث العلمي وريادة ألاعمال 

من أجل إعداد وتهيئة خريجاتها وتنمية مهاراتهن وقدراتهن على التعلم مدى الحياة ولذلك جاءت الشراكة مع 

داء املؤسسات وثقافتها التنظيمية وتوفير بيئة عمل محفزة كلية انسياد املهتمة بتطوير القيادات والارتقاء بأ

  وداعمة لتعزيز ثقافة إلابداع وبناء رؤى متكاملة لتطوير ألاعمال على جميع ألاصعدة .

ونوهت بالدعم السخي الذي توليه القيادة الحكيمة لقطاع التعليم والجهود املبذولة لالرتقاء به وتذليل ما قد 

 منها بأهمية يواجه املسيرة التعل
ً
 عن الاهتمام بتطوير القيادات إدراكا

ً
يمية املعرفية من عوائق وصعوبات فضال

 لقيادة منظماتهم ،مشيرة إلى أن برنامج القيادة التنفيذية شارك فيها 
ً
 جيدا

ً
دور القيادات الواعية واملعدة إعدادا

 والحرس الوطني والقطاع الخاص .موظفات من جامعة نورة ومن وزارات الخدمة املدنية والعمل والتعليم 

من جانبها أوضحت عميدة التطوير وتنمية املهارات بالجامعة املشرفة على البرنامج الدكتورة عبير الحربي، أن 

 ملنظومة الكفاءات القيادية العاملية واملطابقة ألعلى مواصفات الجودة في تصميم البرامج 
ً
البرنامج صمم وفقا

لية إنسياد لطرح برامج متميزة إلعداد قيادات واعية بتحديات املستقبل وقادرة على التدريبية بالشراكة مع ك

الوفاء بمتطلباته لتمكينها من املشاركة الفّعالة في تنمية اقتصاد املعرفة وفي مناشط التنمية املستدامة لتحقيق 

https://www.watny1.com/general-news/510394.html
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  . 2030رؤية اململكة 

: تأهيل وتدريب السيدات املعنفات لسوق العمل وشهد الحفل استعراض ستة مشاريع مشاركة في البرنامج هي 

،املساعدة للحصول على وظيفة، تطوير املجلس الطالبي الاستشاري، التطوير التنظيمي للموارد البشرية، دليل 

التوجيه وإلارشاد إلاداري، إعداد نموذج لتقييم التعاون الدولي، إيجاد الفرص الوظيفية لذوي الاحتياجات 

 لسوق العمل .الخاصة املؤهلين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
179 

 م 2016 مايو 14-هـ 1437شعبان  7السبت 

وغرفة الرياض لتدريب طالبات « السبيعي اخلريية"توقيع اتفاقية بني 

 جامعة نورة

 

عت مؤسسة محمد وعبدهللا
ّ
 بأمينها الدكتور عادل بن محمد السليم، مع  وق

ً
إبراهيم السبيعي الخيرية ممثلة

 تقض ي 5/8/1437غرفة الرياض ممثلة بأمينها الدكتور: محمد بن حمد الكثيري اليوم الخميس 
ً
هـ اتفاقية

  ون بجامعة ألاميرة نورة بالرياض.بتدريب أول دفعة من طالبات تخصص القان
ً
من  تأتي هذه الاتفاقية حرصا

الطرفين على توفير بيئة نسائية مؤهلة لخريجات القانون تكفل خصوصيتهن، وقيامهن بواجبات عملهن على أتم 

 وجه.

تيعاب التطبيقي كما أن هذه الاتفاقية تعمل على استقطاب الخبراء القانونيين؛ وذلك لرفع مستوى الاس

صص القانون من الربط بين الجانب النظري وُيتوقع أن تمكن هذه الاتفاقية طالبات تخ ملفردات القانون.

 إضافيا لطالبات كليات الحقوق في جامعات اململكة غير التدريب في 
ً
والتطبيقي للتخصص، وأن توجد بديال

مكاتب املحاماة، مما سيجعل الطالبة وولي ألامر في اطمئنان دائم كون هذه البيئة مهيأة، وتحفظ للطالبات 

 خصوصيتهن واستقالليتهن.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ألاولى بين مؤسسة السبيعي الخيرية وغرفة الرياض، ويؤمل منها أن تكون ال

 لشراكات مثمرة بين الجهتين بما يخدم هذا الوطن 
ً
اتفاقية ناضجة تؤدي أهدافها املنشودة، وأن تكون بوابة

 الكريم وأبناءه.

 

https://www.watny1.com/cultural-news/511792.html
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 م 2016 مايو 15-هـ 1437شعبان  8االحد 

 جلسة حوارية عن اإلرهاب يف جامعة نورة 53آالف طالبة يشاركن بـ   3

شاركت نحو ثالثة آالف طالبة من مختلف التخصصات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في سلسلة 

بع لكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، تناولت مفهوم إلارهاب جلسات حوارية، نظمها املقهى الحواري التا

وأوضحت املشرفة العامة على املقهى  في مكافحة إلارهاب والتصدي له. وأسبابه والجهود ألامنية للمملكة

الحواري ريم الغامدي أن املقهى احد أهم ألانشطة الطالبية التي تعزز ثقافة الحوار بين الطالبات وركز من 

سلسلة جلسات على تشخيص مفهوم إلارهاب وأسبابه والجهود ألامنية للمملكة في مكافحة إلارهاب  خالل

والتصدي له ، وتأثير إلارهاب على حياة ألافراد والشعوب ، وموقف الشريعة إلاسالمية من إلارهاب واملنظمات 

نتشار ألافكار املتطرفة والشائعات ، املتطرفة وأعمالها التخريبية املدمرة، ودور املواطن الصالح في الحد من ا

وبينت الغامدي أن املقهى  التصدي لإلرهاب والتطرف الفكري.مؤكدة أن الهدف توعية الطالبات في الجامعة في 

يسعى إلى معالجة القضايا الطالبية وطرحها من خالل قنوات الحوار الفكري ، وتعزيز الاتصال والحوار الفكري 

ومنسوبات الجامعة مع إلقاء الضوء على الاتجاهات الفكرية للطالبات وتعديلها ومناقشة الايجابي بين الطالبات 

ة ، مشيرة إلى انه تم تدشين املقهى الحواري برعاية مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل مؤخرا 
ّ
ألافكار الضال

 من ألاركان التفاعلية املفتوحة للطالبات مثل ركن الجلسات الحوا
ً
رية، وركن البحث واملذاكرة حيث ضم عددا

الذي يضم وحدات مكتبية شبه منفصلة مجهزة بأجهزة الحاسب آلالي ، حيث تتمكن الطالبة من املذاكرة 

 من الكتب الشيقة ذات 
ً
وكتابة البحوث في جو من الخصوصية، وركن القراءة الصامتة الذي يضم عددا

صحة والثقافة العامة، وركن القهوة الذي يعمل على التخصصات املتنوعة في ألادب العربي وتطوير الذات وال

(جلسة 53تقديم أنواع من القوة املجانية لرواد املقهى ، موضحة أن عدد الجلسات الحوارية وصلت إلى )

  ( طالبة جامعية.3183بمشاركة نخبة من عضوات هيئة التدريس استفادت منها نحو )

هـ ، عبر اقتراح من عميدة كلية الخدمة 1435عود لعام وأفادت أن فكرة إنشاء وحدة املقهى الحواري ت

الاجتماعية الدكتورة جميلة اللعبون على اعتبار أن كلية الخدمة الاجتماعية هي إحدى كليات الجامعة 

، ومن هنا تبلورت 
ً
 ومهنيا

ً
 وشخصيا

ً
 واجتماعيا

ً
املتخصصة في هذا املجال التي تسعى إلى تطوير الطالبات أكاديميا

 الفكرة ل
ً
 للحياة ومنهاجا

ً
لمقهى الحواري لتعزيز ثقافة الحوار البناء وسلوكياته بين الطالبات ليصبح أسلوبا

للتعامل مع مختلف القضايا السيما وأن معطيات العصر الحديث تتجه إلى تفعيل قيم املواطنة والانتماء 

https://www.watny1.com/cultural-news/512974.html
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ة تعمل على توعية الطالبات والحوار ، كما تهدف الوحدة إلى تقديم خدمات متخصصة على أسس علمية ومهني

ووقايتهن مما قد يواجهنه من مصاعب وعقبات في حياتهن لذا التزمت وحدة املقهى الحواري بتوفير مناخ جامعي 

حواري متكامل للطالبة يعمل على استثمار طاقاتها وقدراتها وتنمية مواهبها من خالل الحوار الفعال وذلك 

وبينت إحدى أعضاء  تمعها بكل والء وانتماء وإبداع.تها ودورها في بناء مجإلخراج مواطنة واعية بحقوقها وواجبا

هيئة التدريس املشاركات في جلسات املقهى الحواري الدكتورة نوال الربيع من جانبها أن اململكة تعيش في حراك 

ئل التواصل ثقافي من خالل ما يقام فيها من مهرجانات ثقافية وكذلك من خالل التطورات التكنولوجية كوسا

الاجتماعي والتي يطرح فيها الكثير من القضايا وهذا ألامر يتطلب أن يكون هناك مساحة كافية ملناقشة هذه 

القضايا التي تهم املجتمع ، والجامعات السعودية ليست ببعيدة عن هذا الحراك الثقافي في ظل النقلة النوعية 

ت وتواكب النهضة التنموية التي تمر بها اململكة ، معتبرة أن واملعرفية التي تعيشها الجامعات خالل هذه السنوا

تعزيز هذا املقهى من ألانشطة التي تعزز املسؤولية للطالبات و ثقافة تقبل الرأي آلاخر وإعطاء الطالبة الفرصة 

بأن تناقش بكل موضوعية ووعي واملساعدة على مد جسر التواصل بين الطالب ومجتمعه ألاكاديمي من حيث 

ب جاد لغة ثقافة الحوار التي ال تجعل من البيئة ألاكاديمية بيئة جامدة ومحبطة بل بيئة ثقافية داعمة للطالإي

وأشادت إحدى املشاركات في جلسات املقهى الحواري الدكتورة سلمى الدوسري بأن  أكاديميا واجتماعيا وثقافيا .

إقناع آلاخرين بفكرته ، كذلك تصحيح ألافكار  املقاهي الحوارية وسيلة إليصال املعلومة الصحيحة من خالل

الخاطئة والعقائد الفاسدة فالبعض يعتنقون أفكارا قد تخالف العقائد الدينية أو قد تمس عادات املجتمع 

وتقاليده عن طريق التحاور من خالل املقهى الحواري نجد وسيلة أفضل إلقناع أصحاب الفكر الخطأ بالفكر 

ن الحوار يسهم في تعزيز السلوكيات الايجابية وبالتالي يكسب الطالبة قوة في الصحيح والسليم ، كما أ

الشخصية ، كما يجعلها تتحلى بالصفات الحسنة التي تجعل لها قبول ومحبة بين الناس ، كما تدعم املقاهي 

لحوار الحواري تعلم ممارسة فن إلاصغاء بين الطالب وتشجيعهم على صياغة ألافكار الدقيقة وتنمية فن ا

ألخيه إلانسان واحترام إلانسان للعقل في طرح املعلومات، كما يسهم املقهى الحواري إلى تعزيز  نإلانساواحترام 

يذكر أن املقهى الحواري يناقش القضايا التعليمية والاجتماعية على  عرف على وجهات النظر املختلفة .أهمية الت

والاقتصادية وكيف تكون الطالبة شخصية اقتصادية والقضايا الوظيفية اختالفها وقضايا السلوكيات السلبية 

املستقبلية واملستقبل املنهي لتخصصاتهن والقضايا الفكرية ومناقشة ألافكار الضالة والقضايا الثقافية 

 والتنموية والتطويرية واملشاركات التطوعية.
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 م 2016 مايو 17-هـ 1437شعبان  10الثالثاء 

ا للتعلم الذاتي بتحضريية جامعة األمرية نورة 41
ً
 مشروع

مشروًعا، وذلك ضمن  41أطلق قسم تطوير الذات في السنة التحضيرية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

، حيث احتوت على مشروعات “صنعُت أثًرا ” التفكير تحت شعار مشروعات التعلم الذاتي التابعة ملقرر مهارات 

  ابتكرتها الطالبات لحل املشاكل التي يعاني منها املجتمع في الحياة اليومية سواء علمية أو تربوية أو صحية.

وانقسمت املشروعات على جانبين توعوي وابتكاري، حيث شمل التوعوي الجانب الصحي والبيئي والاجتماعي، 

ا تناول الابتكاري مجاالت متعددة اهتمت على رؤية ورسالة وأهداف وتصميم إنفو جرافيك وفيديو يحمل فيم

املشكلة أو الحل للمشروع ولوحة يضع عليها الزوار أراءهم، بحيث تستطيع الطالبات قياس التغذية الراجعة 

  من املشروع واستطالع رأي سريع ملشاريعهن.

، التي تعـبر عن مكان مخصص لتجميع ”قطرتنا غالية“مشروًعا منها  22املرشحة وجاء من أبزر هذه املشاريع 

الذي يتكون من وضع جهاز في ” الحريق املفاجئ“املياه املتبقية من علب الشرب لسقي الزرع، وكذلك مشروع 

مشروع  عداد الكهرباء الخاص باملنزل مرتبط بالدفاع املدني الخاص باملنطقة، وفي الجانب الاجتماعي كان

وهو عبارة عن تصميم مالبس لعمال النظافة ضد تقلبات الجو، أما من الناحية الصحية يأتي ” رحماء بينهم“

بطاقة تعريف بصحة الشخص لسهولة انتقاله من مستشفى إلى آخر، وفي الجانب ” الهوية الصحية“مشروع 

مخاطر الغرق، وكذلك مشروع  وهو تصميم حساسات للمسابح لتجنب” املنقذ الذكي“التوعوي جاء مشروع 

الذي يعنى باإلسعاف ” مسعفون “الاسعافات ألاولية داخل جامعة ألاميرة نورة، حيث تم إنشاء تطبيق الكتروني 

تصميم مرش استحمام مزود بحساس، ” الشاور الحساس“داخل الحرم الجامعي، ومن املشاريع التوعوية أيًضا 

استهالك “عبارة عن صندوق تدوير ألاطعمة املنزلي، ومشروع  وهو ” وقفوهم إنهم مسؤولون “وكذلك مشروع 

وهي عبارة عن ربط مياه املغسلة بسيفون املرحاض لتقليل استخدام املياه، أما من الجانب الطبي كان ” املاء

الجهد وهو جهاز يقيس ” الجهد الذكي“ابتكار حل ملخارج طوارئ للعناية املركزة من أميز الابتكارات، وأخيًرا ابتكار 

 الكهربائي.

 

 

https://www.watny1.com/cultural-news/513739.html
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 م 2016 مايو 19-هـ 1437شعبان  12الخميس 

 الشراكة اجملتمعية املستدامة يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 

 من دور جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن في تحقيق الرؤية الوطنية للملكة العربية السعودية 
ً
انطالقا

تقيم عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر وعمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة ألاميرة نورة بنت  2030

)مبادرات ابتكارية وحلول إبداعية(  21القرن  عبد الرحمن ورشة عمل بعنوان الشراكة املجتمعية املستدامة في

مايو 23هـ املوافق 16/8/1437وذلك يوم إلاثنين  التعليم،بالشراكة مع املكتب التنفيذي لخطة آفاق بوزارة 

 بالجامعة.في مركز املؤتمرات  2016

تستهدف  حيث ،2030الورشة من الادوات املهمة لتحقيق اهداف برنامج خطة التحول الوطني  وتعد هذه 

 قطاع التعليم في ضوء الخطط  تغيير 
ً
ثقافة التعاطي مع الشراكات املجتمعية للقطاعين العام والخاص وتحديدا

عن طريق عرض التجارب املبتكره  وذلك الوطني(التحول  آفاق، الوطنية،الاستراتيجية الوطنية )التنمية 

اكات املجتمعيه املستدامه والتي تساهم في بناء والناجحة بعمادة خدمة املجتمع بالجامعه ومدى تفعيلها للشر 

 برفاهيه.الاقتصاد املعرفي والاستثمار في تنمية وبناء الكوادر البشريه باعتبارها خطوه اساسية للعيش 

كما تطمح الورشة الى اقتراح استراتيجية لتفعيل الشراكة املجتمعية في الجامعات السعودية مستقاة من  

 مزهر.من أجل املساهمة الفعالة في بناء وطن طموح واقتصاد  كالواقعية وذلالتجارب 

 

 

 

https://www.watny1.com/community-news/517304.html
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 م 2016 مايو 21-هـ 1437شعبان  14السبت 

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن : احلوار بني أتباع األديان يؤدي 

 الستقرار اجملتمعات

جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن عن نتائج دراسة استهدفت طالبات كلية التربية في الجامعة أن كشفت 

الحوار بين أتباع ألاديان والثقافات يؤثر إيجابا في تحقيق استقرار املجتمعات الانسانية بشكل عام بدرجة كبيرة، 

دالرحمن د. حنان الجنهي أنه لتحقيق أهداف أستاذ أصول التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عب وقالت الباحثة 

طالبة، وقد خرجت الدراسة  399فقرة تم توزيعها عشوائيا على  26الدراسة تم بناء وتقنين استبانة تكّونت من 

بعدد من التوصيات أهمها ضرورة تمتين الصلة بين مراكز الحوار التي ترعاها السعودية؛ والجامعات بهدف 

 ربوي بالحوار لدى طالبات الجامعات..تعميق مستوى الوعي الت
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 م 2016 مايو 23-هـ 1437شعبان  16االثنين 

 تطبق الروبوت التعليمي يف كلية طب االسنان "جامعة نورة "

 

تخضع املريضة اليابانية حصة للكشف عشرات املرات يوميا على ايدي طالبات كلية طب الاسنان في جامعة 

الاميرة نورة حيث اصبحت املريضة املفضلة التي تتدرب الطالبات على فحص اسنانها وتركيبها و خلعها واعادة 

ورغم ان الجلسات العالجية التي تخضع لها املريضة حصة تعتبر جلسات طويلة و  يوم،زراعتها مجددا كل 

متعددة لكنها تستجيب لها وتكررها يوميا بكل رحابة صدر وتعاون مع الطالبات في سبيل ان تساعدهن على 

  العملي.التدرب والتطبيق 

لة نوعية وفارقة في التدريس الجامعي ، شكلت نق” الروبوت التعليمي ”الدمية الالكترونية أو ما يسمى بـ” حصة“

بنت عبدالرحمن هذه التقنية في التدريب امليداني  الاميرة نورة  بعد ان طبقت كلية طب الاسنان في جامعة 

 
ً
،والتي ساعدت على رفع مستوى اداء طالباتها قبل التخرج ، في الوقت الذي تعتبر أول كلية طب أسنان عامليا

 ديثة بعد اليابان.اقتنت هذه التقنية الح

جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة ابتسام بنت محمد  ألاسنان فيوحول ذلك بينت عميدة كلية طب 

ان الفكرة جاءت من الحاجة الى توفير بيئة مماثلة للطالبة في عيادة الاسنان لتتمكن من التطبيق “املاض ي، 

وماتية الصحية فكرت بأحدث ما توصل اليه العلم والتعليم الجيد و لذلك وبحكم تخصصها الثانوي في املعل

https://www.watny1.com/community-news/518363.html
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 يساعد على تدريب الطلبة والطالبات 
ً
 آليا

ً
خاصة في طب ألاسنان فبحثت عن جامعة باليابان ابتكرت مريضا

 “.قبل الشروع في التدريب على املرض ى بإشراف ألاطباء 

وفيسور)ماكي( باليابان عن كيفية إنتقال هذه تواصلنا مع املبتكرين من جامعة )شوا( والبر“وتابعت املاض ي 

 .“التعليم الدمية للسعودية وبحثت عن الشركات املتخصصة والحريصة على إقتناء أحدث وسائل 

ب  وهي استشاريةواضافت املاض ي 
ُ
أن الدمية  الاسنان،وأول عميدة لكلية طب  وجذور ألاسنانفي عالج ل

ت بعد تدريبهن على )الحشوات والتلبيسات وعالج العصب( للتأكد كمريضة هي مرحلة انتقالية أخيره للطالبا

،بمعرفة الطالبات بكيفية التعامل مع املرض ى 
ً
 تدريب  مؤكدة ان تعلمته،ما  تطبق الطالبةبحيث  تفاعليا

الطالبات على الدمية يبين مدى قدرتهن على الاستجابة ألي ردة فعل تصدر عن املريض الحقيقي )كالعطس أو 

بضات القلب أو الهلع أو النزف( فهذا ُيعد اختبار للطالبة للعالج الحيوي للمريض او ما يسمى )أوسكي( سرعة ن

 املريض.فبهذا الاختبار واجتيازه تصبح الطالبة متأهلة تأهيل تام بالبدء لعالج 

ئج التي أثمرتها هي وعبرت املاض ي عن سعادتها الكبيرة بتوفير مثل هذه التقنية املميزة للطالبات الن أهم النتا 

طالبات  عن باقيزيادة ثقة الطالبات قبل انتقالهن لعالج املرض ى كون طالبات طب ألاسنان يختلفون 

التخصصات الصحية ألاخرى إذ انهم يمارسن العمل الفعلي من السنة الثالثة في دراستهم ويبدأن بالتطبيق 

 فجميع الطالبات مستفيدين من هذه الدمية.
ً
 مباشرة

سميت بهذا الاسم بعد ان تشريف كلية طب “قائلة ” حصة ”بـ املاض ي اسباب تسمية الدمية الالكترونية  وذكرت

 الاسنان بزيارة الاميرة حصة الشعالن حرم امللك عبد هللا بن عبد العزيز رحمه هللا

بحصة تقديرا وشكرا لزيارتها للكلية  بادرنا بتسميتهابفضل هللا ثم فضله أنشأت هذه الكلية فمنها  للكلية والذي 

 للطالبات.ودعمها 

ان اقتناء مثل هذه التقنية الحديثة  الاسنان،من جانبها بينت الطالبة روان النوح في السنة الرابعة في كلية طب 

ل شعرت ألول مرة اتعام“كان بمثابة تجربة متميزة حيث كشفت عليها وهي طالبة في السنة الثانية مبينة بقولها 
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 مع الدمية حصة بأنها انسان حقيقي الستجابتها وحركاتها املفاجئة التي تصدر عنها، 
ً
بكيفية  وطورتني الحقا

 ألالم.التعامل مع املريض الحقيقي نتيجة ردات الفعل الفجائية سواء من وخز الابر او 

شكين؟ وهل تشعرين بألم في ان هناك حوار يدور عادة بيني وبين الدمية حصة أسالها فيها مما ت“ وتابعت قائلة

التجربة الفريدة من  املناسب، هذههذه املنطقة؟ كانت تساعدنا للوصول الى التشخيص الصحيح الختيار العالج 

 عندما بدأت بمقابلة مرض ى حقيقيين لم أشعر بالخوف وكنت واثقة من نفس ي.
ً
 نوعها أهلتني الحقا

حصة كانت في السنة الثانية لم  بعالج الدميةتجربتي ألاولى  اما الطالبة منار الجمعي في السنة الرابعة تقول 

ان الربوت حصة  عليها، مؤكدةالاسئلة التي نطرحها   اشعر اطالقا انها دمية نتيجة استجابتها وتفاعلها حتى مع 

تصدر انفعاالت طبيعية اثناء الكشف كتحريك الراس فجأه نتيجة لوخز ألابر أو ألالم املفاجئ وهو ما جعل 

 الطالبات يعايشن بيئة العمل الحقيقية وبالتالي التمكن العالي قبل مواجهة املرض ى الحقيقيون.
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 م 2016 مايو 27-هـ 1437شعبان  20الجمعة 

عاملية متقدمة يف تطبيق املعايري التقنية يف  حتقق مراكزا "جامعة نورة "

 تعامالتها الداخلية

 

في فترة وجيزة حققت جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة باإلدارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت 

عات التعليمية للقطا املتكاملة وآلامنةثالثة مراكز عاملية متقدمة في مجال تطبيق املعايير و الحلول التقنية 

 الجامعة.الف من منسوبات  45و التي استفادت منها أكثر من  وإلادارية،والبحثية 

فئات  أربعتنقسم هذه الخدمات الى  متنوعة ملنسوباتهاخدمة الكترونية  30من  حاليا أكثر وتقدم الجامعة 

رئيسية تتضمن: خدمات الطالبات والخريجات، خدمات املوظفين واملوظفات، خدمات اعضاء هيئة التدريس، 

الجامعة التطويرية للتحول  ضمن مساعيويأتي وذلك  الالكترونية، الى البوابةوخدمات الجامعة، باإلضافة 

ولتسهيل الخدمات املقدمة ملنسوباتها  الكلي للتعامالت إلالكترونية تماشيا مع التطور التكنولوجي السريع

 وطالباتها في مختلف الاقسام والعمادات والكليات.

وفي هذا الصدد اوضح املشرف العام على إلادارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت لدكتور عبدالعزيز بن 

بعد أن خضعت لعملية ( 27001: 2013، ان الجامعة اجتازت مؤخرا متطلبات شهادة ألايزو ) عمر السدحان 

أمن وسرية املعلومات ، مبينا ان شهادة ألايزو )   مراجعة وتدقيق قياس مدى الالتزام بتطبيق املعايير العاملية في

 خاصة في أنظمة إدارة أمن املعلومات، حيث 27001:  2013
ً
( تعد من أبرز شهادات الاعتماد املعترف بها دوليا

ق سياسات وإجراءات وأنظمة محددة لضمان الحفاظ عل سرية وأمن يتطلب الحصول عليها اتباع وتطبي

 املعلومات الخاصة باملستفيدين.

https://www.watny1.com/community-news/521570.html
https://www.watny1.com/community-news/521570.html
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تحدد أدوار تطبيق وتشغيل وتطوير أنظمة إدارة املعلومات بما يتماش ى مع  ان الشهادة ” واضاف السدحان 

ن وتطبيق أفضل املعايير املخاطر التي قد تواجه املستخدمين ،وتعمل هذه الشهادة على تعزز ثقة املستفيدي

 لإلدارة 
ً
الدولية والتي تحددها املنظمة الدولية للمعايير ألايزو، مؤكدا على أن هذا الاعتماد سيشكل حافزا

قدمة، 
ُ
ملواصلة اتباع أفضل أنظمة التحكم في املعلومات لجميع العمليات وإلاجراءات والخدمات إلالكترونية امل

 الى ان الجامعة ممثلة في
ً
حصلت على خطاب شكر وتهنئة  إلادارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت  الفتا

مدير عام  بمناسبة حصولها على شهادة آلايزو من سعادة مستشار معالي وزير إلاتصاالت وتقنية املعلومات 

 الدكتور عبدالرحمن سليمان العريني.” يّسـر“برنامج التعامالت إلالكترونية الحكومية 

 ضمن قائمة وفي ذات ال
ً
 متقدما

ً
بين   ”الفئة الخضراء ” سياق تبوأت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن موقعا

 للنظم إلالكترونية في مجال التعامالت الحكومية إلالكترونية، وذلك وفق
ً
نتائج   الجهات الحكومية ألاكثر تطبيقا

رونية الحكومية املقدمة في كافة القطاعات لقياس نضج الخدمات إلالكت” يسر ” مؤشر القياس السادس لبرنامج 

 الحكومية.

للتعامالت إلالكترونية تقييًما حكومًيا لقياس نضج الخدمات إلالكترونية الحكومية لجميع ” يسر“ ويعد برنامج

  160قطاعات الدولة من هيئات، ووزارات، وجامعات ومؤسسات الحكومية، والتي تصل الى أكثر من 
ً
جهة

 يصنف الجهات الحكومية إلى أربعة مستويات، ” يّسر“لى نتائج املؤشر فقد أصدر برنامج حكومية، وبناء ع
ً
تقريرا

 إلنجازها في تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية في مستويات النضج 
ً
 العالية.وفقا

الانظمة  لالطالع على احدث الجدير بالذكر ان الادارة استضافت في آلاونة الاخيرة عدد من الجهات الحكومية 

إلدارة املعامالت الالكترونية وهو نظام ”  تراسل “  ومن ضمنها برنامج  التي قامت جامعة الاميرة نورة بتطبيقها

إلكتروني ثنائي اللغة )العربية وإلانجليزية(، يختص بإدارة ومتابعة جميع أنواع البريد الورقي والوثائق الداخلية 

وأرشفتها إلكترونيا مع تأمين مسار ألاعمال الضروري إلرسال الوثائق  صادر( على الشبكة، –والخارجية )وارد 

التي تتطلب عمال محدد من موظفين محددين، كما يسهل وينظم عمليات تسجيل ومعالجة البريد الورقي، وكافة 

 العمليات للمعامالت الخارجية واملعامالت الداخلية شامال املعامالت الخاصة والبرقيات والسرية.
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 م 2016 مايو 28-هـ 1437شعبان  21بت الس

 

 .QMجامعة األمرية نورة تسعى ملقررات إلكرتونية وفق 

نفذت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة التعلم إلالكتروني والتعليم عن بعد أمس ألاول حلقة 

 موجهة للمجموعة ألاولى من أعضاء الهيئة التعليمية ضمن برنامج تصميم وتدريس املقررات إلالكترونية.نقاش 

وهدفت الحلقة إلى تحقيق معايير املرحلة الثانية من الترشيح والخروج بقائمة نهائية للمرشحات في املرحلة 

يبية ملديرة إدارة التطوير بالجامعة الدكتورة السابقة )الترشيح الذاتي( وفقا ملعايير البرنامج، وبدأت بكلمة ترح

 على القيم وألاهداف التي تسعى العمادة من خالل برنامج تصميم وتدريس 
ً
فادية الخضراء باملشاركات، مؤكدة

املقررات إلالكترونية إلى تحقيقها، موضحة أن البرنامج يعد وطنًيا من الطراز ألاول، ويستهدف مضامين رؤية 

  .2030السعودية

وقالت : إذا أردنا سد الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل فال بد من التركيز على تنمية املهارات التقنية 

بجانب مهارات التفكير ملواكبة مستجدات العصر ومتطلبات مجتمع العمل، مؤكدة على القيمة املعنوية للبرنامج 

وح إلانجاز، والطاقة التي تعنى باملوارد وألادوات التي والتي تسعى العمادة إلى تحقيقها للمشاركات متمثلة بر 

  يمتلكها العضو وتوظيفها لتحقيق ألاهداف املنشودة.

ز 
َّ
ثم بدأت أنشطة الحلقة بنشاطين يهتمان باألساليب التي تحفز تفاعل املتعلمين في التعلم إلالكتروني، بينما رك

  نشطة والتقييم في عملية التعليم والتعلم.آلاخر على طرق املوائمة بين ألاهداف واملحتوى وألا

من جانبها أكدت مديرة إدارة برامج التعلم إلالكتروني يارا الحيدري أن الهدف الذي تسعى إليه الجامعة من 

خالل برنامج تصميم وتدريس املقررات إلالكترونية وهو الخروج بثالثين قصة نجاح لعضوات الهيئة التعليمية 

، QMلية؛ يصممن مقررات إلكترونية على املستوى ألاساس ي وفق معايير جودة املقررات بالجامعة كمرحلة أو 

وتؤهلهن للحصول على جوائز محلية وعاملية على املستوى ألاكاديمي، ويسهم في تحقيق الصدارة والعاملية 

 أن يسهم 
ً
هذا البرنامج لجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، واختتمت الخضراء الحلقة بشكر الحضور آملة

وغيره في الارتقاء بجودة مخرجات التعليم، والسعي إلى أن تكون جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن هي إحدى 

  جامعة دولية. 200إلى أن تصبح ضمن قائمة أفضل  2030الجامعات الخمس التي تتطلع من خالل رؤية 

نظمته العمادة والذي تضمن أنشطة عملية حول بناء الذي ” الحضور املنهي“مما يذكر أن هذا اللقاء سبقه لقاء 

https://www.watny1.com/general-news/522381.html
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الفريق، والتواصل، واتخاذ القرار بمسؤولية واتزان، واستقراء ألاثر املمتد للموظف ضمن منظومة العمل من 

خالل استعراض تدفق إجراءات العمل في بعض خدمات العمادة وهي التدريب والدعم، وأبرزها مهارات 

ة، كما تضمن اللقاء أنشطة متنوعة حول الاحترافية واملهنية من حيث التعريف، خريجات جامعة ألاميرة نور 

والخصائص العامة والعالمات، واملهارات املهنية ألاساسية التي يجب توفرها في كل موظفة باختالف طبيعة 

ا حول 
ً
ة ومظاهر املهنية في ، واختتم اللقاء بجولة مرئية للبيئة املهنية في العماد”املزايا املهنية“العمل، ونشاط

 مكاتب املوظفات التي اتسمت بالتنظيم وإلايجابية.
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 م 2016 مايو 29-هـ 1437شعبان  22االحد 

سعوديات للعمل يف جامعة  10ساعة تدريب تؤهل  240التدريب التقني: 

 نورةاألمرية 

سعوديات من خريجات برنامجي  10أعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، توقيع اتفاقية لتوظيف 

ساعة تدريب في  240الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ،بعد أن حصلن على 

ومستمرة لتوظيف بقية خريجات البرنامج التدريبي  تقنية الكهرباء،و أن الاجراءات إلادارية و التوظيفية متواصلة

 33الذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشروع )نحو آفاٍق جديدة( و يقّدر عدد من استفدن منه حتى آلان بـ 

  فتاة.

ت برنامج تدريبي يعد ألاول من نوعه باململكة ملدة 
ّ
أشهر بإشراف مّدربات متخصصات  3وكانت املؤسسة قد نفذ

الكهربائية وهندسة إلانشاءات الالتي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز على الجانب التطبيقي في الهندسة 

ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها إلى جانب مهارات القدرة 

  على تحديد نوعية العطل الكهربائي وإعداد التقارير الفنية.

البرنامج تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات التقنية الالزمة للتعامل مع ويستهدف 

فيات الشائعة وتطبيق إجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق 
ً
ألاعطال الكهربائية املنتشرة وإصالح التل

  ات واملدارس واملرافق النسائية .العمل املحلي وخاصة منشآت العمل النسائية مثل الجامعات و الكلي

و يعد برنامج الصيانة املنزلية أحد البرامج التدريبية القصيرة التي تنفذها املؤسسة في الكليات التقنية للبنات إلى 

جانب تخصصات أخرى متنوعة من أبرزها تصميم وإنتاج املالبس وتقنية التجميل النسائي و تقنية الحاسب 

ارية،حيث تسعى املؤسسة من خالل تلك البرامج إلى تأهيل املرأة السعودية في املجاالت آلالي و التقنية إلاد

 لطلب سوق العمل الكّمي و النوعي والتوسع في التدريب التقني و املنهي 
ً
التقنية و املهنية وتطوير مهاراتها وفقا

 ألهداف رؤية اململكة 
ً
  . 2030لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وصوال

املؤسسة في خطواتها الحثيثة ملواكبة رؤية اململكة املستقبلية تعميم التجربة في املدن الرئيسية والتوسع  وتعتزم

والرقي في البرامج التدريبية التي تقدمها سواًء عبر الوحدات التدريبية أو مركز خدمة املجتمع والتدريب املستمر 

لوطن ويعمل على تحقيق ماجاءت به الرؤية من مّما يحقق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وفتيات ا

https://www.watny1.com/general-news/522745.html
https://www.watny1.com/general-news/522745.html
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م لنعمل ” أهداف 
ّ
 30ورفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل إلى  % 7وسعيها لخفض معدل البطالة إلى ” نتعل

%.  

تنفذه املؤسسة بالتعاون مع الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية ضمن ” نحو آفاق جديدة ” يذكر أن مشروع 

يرة مشاعل بنت خالد التنموي التابع ملؤسسة امللك خالد الخيرية وبإسهام من الجمعية الخيرية منح برنامج ألام

 إنسان.“لرعاية ألايتام 
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 م 2016 مايو 30-هـ 1437شعبان  23االثنين 

مهارات التحرير "جامعة نورة تنهي املرحلة األوىل من برناجمها التدريبي 

 "والكتابة الصحفية

أنهت إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن املرحلة ألاولى من برنامجها التدريبي املكثف 

  ”.املهارات املتقدمة في فنون الكتابة والتحرير الصحفي“

موظفة من منسقات الوحدات  25ساعة تدريبية،  32أسبوعا بواقع  12البرنامج الذي استمر  واستهــدف

إلاعالميات في الكليات والعمادات التابعة للجامعة، قدمتها وكيلة قسم الصحافة والنشر الالكتروني في جامعة 

رنامج التدريبي الذي يعد ألاول إلامام محمد بن سعود إلاسالمية املدربة نوير بنت سليمان الشمري، حيث يأتي الب

من نوعه ضمن الخطة التدريبية إلدارة إلاعالم وحرصا من الجامعة على تطوير منسوباتها في املجال إلاعالمي 

ملواكبة املستجدات السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة ولتدعيم عملية التواصل والاتصال الداخلي والخارجي 

  عة وأهدافها الريادية في العملية التعليمية والتنموية.بما يتوافق مع رسالة الجام

وأوضحت املشرفة على إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة الجوهرة الصقيه 

ما النوعية التي تستهدف رفع جودة الاتصال الجامعي مع وسائل إلاعالم ب رنامج يعد من البرامج التدريبيةأن الب

يواكب التطورات الحديثة التي تشهدها تلك الوسائل والتغير املستمر في أنماط وقوالب الكتابة والتحرير 

الصحفي واستخدام الوسائط املتعددة، مؤكدة أن البرنامج تمكن من خالل خطة متسلسلة تطوير مهارات 

ويات، وأن البرنامج يشمل مرحلة ثانية الكتابة لدى املشاركات من ابسط أنواع التحرير والصياغة إلى أعلى املست

  ستستكمل فيها املتدربات فنون الكتابة الصحفية.

 من املوضوعات منها إتقان مهارات الكتابة والتحرير 
ً
وبّينت الصقيه أن البرنامج التدريبي املكثف ناقش عددا

ها، وكيفية توظيفها في الصحفي بمختلف أنواعه وفنونه، والتعرف على أشكال وقوالب الكتابة والفروق بين

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

الصحفي، وصياغة وتحرير العناوين الصحفية بشكل محترف، فضال عن إعداد التقارير الخاصة والقصص 

جالين ألاكاديمي والاجتماعي، مؤكدة أن البرنامج ركز على الخبرية التي تعكس انجازات الجامعة ومنسوباتها في امل

تعريف املنسقات بالسياسة إلاعالمية للجامعة وكيفية التعامل مع وسائل إلاعالم وإعداد التقارير الصحفية مع 

https://www.watny1.com/cultural-news/523629.html
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الجامعة ما يخدم مسيرة املسؤوالت والطالبات في الجامعة وإبراز انجازاتهن وأنشطة الكليات والعمادات ب

  حة نحو الريادة العلمية والعملية ، مع تطبيق على نماذج عملية من واقع عمل الجامعة.الطمو 

ورفعت الصقيه شكرها ملعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل على كل ما تقدمه من دعم ومتابعة 

للجامعة، وتحقيق رسالة واهتمام لتطوير إدارة إلاعالم في الجامعة ومنسوباتها في سبيل الارتقاء بالعمل إلاعالمي 

الجامعة في ريادة التعليم والتعلم وخدمة املجتمع، مؤكدة أن الجامعة حققت نقلة نوعية لهذا العام في مجال 

التعاطي مع وسائل إلاعالم، مشيدة في الوقت ذاته بجهود وتعاون مسؤولي الصحف املحلية واملواقع إلاخبارية 

 ة إلى القنوات الرسمية التي ساهمت في تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.، إضاف”واس“ووكالة ألانباء السعودية 
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 م 2016 يونيو 1-هـ 1437شعبان  25االربعاء 

 جامعة األمرية نورة حتصد جائزة أبها ألفضل حبث علمي

نورة بنت عبدالرحمن جائزة أبها للثقافة ألفضل بحث علمي مقدم من ألاستاذتين في حصدت جامعة ألاميرة 

دور الخدمة الاجتماعية في “كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جميلة اللعبون والدكتورة أمل الفريخ، بعنوان 

  هـ.1437/  1436للعام ” الحد من تأثير ألاعراف الاجتماعية السلبية على التنمية الاجتماعية

طالبة جامعية في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا في الجامعات الحكومية  1238وطبق البحث الفائز على 

بمناطق اململكة العربية السعودية، حيث يهدف البحث إلى الحد من تأثير ألاعراف الاجتماعية السلبية على 

تماعية وحرصا على تنمية املجتمع من خاللهم، التنمية الاجتماعية، إيمانا بدور الشباب في الخدمة الاج

بتشجيعهم للمشاركة في مجاالت التنمية الاجتماعية وتعزيز قيم الوالء والتنمية املجتمعية، ودعم املبادرات 

املجتمعية ملواجهة ألاعراف السلبية، مع تشجيع منظمات املجتمع املحلي لطرح برامج لتعزيز مشاركة الشباب في 

  التنمية.

ارت الدكتورة اللعبون إلى أن أبرز أنواع وصور ألاعراف الاجتماعية املنتشرة بين ألاسر السعودية املتمثلة وأش

بعادات الزواج في املرتبة ألاولى لكونها من العادات املنتشرة في جميع مناطق اململكة، يليها عادات القبائل، ثم 

ن من أهم ألاسباب والعوامل املؤدية إلى انتشار ألاعراف عادات ألافراح والتعازي في املرتبة ألاخيرة، موضحة أ

الاجتماعية السلبية تمسك كبار السن من شيوخ القبائل بالعادات والتقاليد، وعدم وعي بعض ألافراد بسلبيات 

ألاعراف الاجتماعية والتعصب القبلي حيث أنه سبب في التمسك ببعض ألاعراف الاجتماعية، مؤكدة أن 

ت وألاعراف هو الرغبة بالشعور في الانتماء وألاصالة للقبيلة واملفاخرة بين القبائل إلظهار القوة التمسك بالعادا

  والوجاهة.

من جانبها، لفتت الدكتورة الفريخ إلى آلاثار املترتبة على التمسك باألعراف الاجتماعية حيث تنعكس على 

جتمعية، وعدم املبادرة للتطوع في مجاالت التنمية الاجتماعية في ضعف مشاركة الشباب في النشاطات امل

الخدمة املجتمعية، والتسلط الذكوري على إلادارة املالية ملوارد ودخل ألاسرة، والنظرة الدونية ملشاركة املرأة 

  وإسهاماتها في املجتمع.

مسك باألعراف وكان البحث قد توصل إلى العديد من النتائج أهمها العمل على الحد من ألاسباب املؤدية إلى الت

الاجتماعية، حيث يتأتى ذلك بتكثيف جهود إلاعالم في هذا الجانب من خالل البرامج التثقيفية أو إلاعالنية 

https://www.watny1.com/cultural-news/525072.html
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بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر املسلسالت التلفزيونية أو املسرحيات أو برامج الشباب أو عمل مسابقات 

اعية، كذلك وضع مقررات منهجية في جميع املراحل لتحفيز الابتعاد عن هذه الصور من ألاعراف الاجتم

  التعليمية للوعي بأضرار صور ألاعراف غير املقبولة ومدى تأثيرها على املجتمع في املستقبل في حال استمرارها.

 من خالل رصد  فيما أوصت الدراسة بتفعيل دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة ألاعراف الاجتماعية السلبية،

امليزانيات الخاصة لدعم جهود الخدمة الاجتماعية في هذا املجال، إضافة إلى عمل دراسات علمية اجتماعية 

على املناطق التي تعاني من انتشار صور ألاعراف الاجتماعية السلبية وأهمية إنشاء الجمعيات العلمية التي 

لرعاية الشباب الجامعي في ضوء خطط  تنادي بنبذ صور ألاعراف الاجتماعية السلبية، وصياغة خطط وبرامج

التنمية على أن يكون من أهدافه تبني الشباب السعودي للمشاركة في وضع الخطط املناسبة لهم، ودعم 

توجهات الشباب من الجنسين بما يحد من انتشار صور ألاعراف الاجتماعية السلبية، عبر شغل أوقات الفراغ 

إنشاء أندية وحمالت تنادي باالبتعاد والتخلي عن صور ألاعراف السلبية للشباب في مجاالت استثمار للمجتمع، و 

 في املجتمع وتنمي روح املواطنة.
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 م 2016 مايو 11-هـ 1437شعبان  4االربعاء 

 "الصحيةالكليات "توقع اتفاقية تعاون مع جامعة األمرية نورة  "رعاية" 

وقعت الشركة الوطنية للرعاية الطبية )رعاية( اتفاقية تدريب وتعاون مع جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن 

  ممثلة بوكالة الجامعة للشؤون الصحية ، وذلك في قاعة مستشفى رعاية الرياض.

 من الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية 
ً
للرعاية الطبية )رعاية( الدكتور احمد ووقع الاتفاقية من الجانبين كال

  بن سعيد العمري ووكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتور سمر السقاف .

وأوضح الدكتور العمري أن الرغبة في تأسيس شراكة ين الطرفين تهدف إلى تطوير البرامج التعليمية والتدريبية 

توى التعليم والبحث العلمي ومتطلبات التنمية والبحثية للطالبات ومنسوبي املؤسستين بما يساهم برفع مس

باململكة ، وتعد هذه البرامج التدريبية هي أحدى برامج التدريب العديدة التي تقدمها مستشفيات رعاية والتي تم 

 بهدف رفع مستوى التعليم والبحث العلمي .
ً
  إطالقها مؤخرا

 بمستشفيات وأشار إلى أبرز بنود إلاتفاقية والتي تتمثل بالتدريب الع
ً
 عمليا

ً
ملي لطالبات الكليات الصحية تدريبا

رعاية، باإلضافة إلى التعاون في مجال ألابحاث العلمية والدراسات الصحية املتخصصة، والاستفادة من 

الكفاءات العلمية والطبية بين الطرفين، وفتح أبواب التعاون بين الشركة والجامعة لتوظيف الخريجات في 

  املختلفة. التخصصات الصحية

من جانب آخر تحدث الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة الدكتور محمد الدار عن أهمية املشاركة املهنية 

في إعداد وتطوير املناهج وألاساليب التعليمية في املراحل التدريبية والتطبيقية للطالبات ، وإتاحة الفرصة للكادر 

ع منسوبي الشركة الوطنية للرعاية الطبية )رعاية(، باإلضافة إلى ألاكاديمي للجامعة في عمل مشاريع بحثية م

  إقامة املؤتمرات والندوات العلمية والطبية وورش العمل بين الطرفين.

يذكر أن الشركة الوطنية للرعاية الطبية )رعاية( تعمل في املجال الطبي إلانساني وتتمثل في إدارة مستشفيات 

ني ومركز طب العائلة ، وحدة توزيع ألادوية و املستلزمات الطبية( وفي سبيل )رعاية الرياض واملستشفى الوط

http://www.sra7h.com/?p=255401
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تحقيق أهدافها ورؤيتها إلاستراتيجية من دعم وتدريب الدارسين في القطاع الصحي وحيث أن جامعة نورة بنت 

ير عبد الرحمن مؤسسة علمية تدريبية تقوم بتدريب الطالبات في تخصصات طبية وصحية وفقا ألحدث معاي

 التدريب والجودة واملعتمد من الهيئات العاملية تم الشراكة والتعاون بين الطرفين.
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 م 2016 مايو 25-هـ 1437شعبان  18االربعاء 

فوز طالبات االمتياز من جامعة األمرية نورة يف معرض ماليزيا الدويل 

"itex2016 " 

 

مايو  12إلى  4في الفترة من ”  itex2016” شاركت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في معرض ماليزيا الدولي 

  ممثلة بكلية الصحة وعلوم التأهيل في الجامعة.

وحصلت كل من بدور عبدهللا املغربي ، ومها آل غائب ، وذكرى العتيبي )تخصص دكتور عالج طبيعي( بإشراف 

الدكتورة هدى زكريا على امليدالية البرونزية من املعرض، وامليدالية الذهبية من الاتحاد الروس ي للعلوم 

مشارك في املعرض ، حيث تقدمن بجهاز يعتمد على التحفيز املتعدد للجهاز  2000والتقنية، بعد منافسة مع 

منه مرض ى الاعتالل الحس ي العصبي الحس ي عن طريق تنبيه الجهاز العصبي والسمعي والبصري بحيث يستفيد 

، باإلضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة مثل التوحد والصم والبكم وفاقدي البصر، كما ينفرد الجهاز الذي 

نال إعجاب لجنة التحكيم والزوار في أنه ال يعتمد على التواصل اللفظي حيث يعمل على تقنية الاهتزاز واملؤثرات 

  ألالوان. الضوئية والصوتية ومؤثرات

وأكدن املخترعات أن الجهاز الحاصل على ذهبية الاتحاد الروس ي للعلوم والتقنية ، قائم على التطوير ليستهدف 

مبادرة  65أكبر عدد من املرض ى برعاية الفريق التطوعي )نشعر بك( الذي يعد أكبر ملتقى تطوعي بمشاركة 

 مبادرة متأهلة لنصف النهائي. 19ن بين تطوعية، حيث نالت مبادرة )نشعر بك( املركز الثاني م
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 م 2016 مايو 28-هـ 1437شعبان  21السبت 

جامعة األمرية نورة تسعى ملقررات إلكرتونية على املستوى األساسي وفق 

QM 

 

إلالكتروني والتعليم عن بعد أمس ألاول حلقة نفذت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة التعلم  

  نقاش موجهة للمجموعة ألاولى من أعضاء الهيئة التعليمية ضمن برنامج تصميم وتدريس املقررات إلالكترونية.

وهدفت الحلقة إلى تحقيق معايير املرحلة الثانية من الترشيح والخروج بقائمة نهائية للمرشحات في املرحلة 

ح الذاتي( وفقا ملعايير البرنامج، وبدأت بكلمة ترحيبية ملديرة إدارة التطوير بالجامعة الدكتورة السابقة )الترشي

 على القيم وألاهداف التي تسعى العمادة من خالل برنامج تصميم وتدريس 
ً
فادية الخضراء باملشاركات، مؤكدة

الطراز ألاول، ويستهدف مضامين رؤية املقررات إلالكترونية إلى تحقيقها، موضحة أن البرنامج يعد وطنًيا من 

 .2030السعودية

وقالت : إذا أردنا سد الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل فال بد من التركيز على تنمية املهارات التقنية 

بجانب مهارات التفكير ملواكبة مستجدات العصر ومتطلبات مجتمع العمل، مؤكدة على القيمة املعنوية للبرنامج 

تي تسعى العمادة إلى تحقيقها للمشاركات متمثلة بروح إلانجاز، والطاقة التي تعنى باملوارد وألادوات التي وال

  يمتلكها العضو وتوظيفها لتحقيق ألاهداف املنشودة.

ز 
َّ
ثم بدأت أنشطة الحلقة بنشاطين يهتمان باألساليب التي تحفز تفاعل املتعلمين في التعلم إلالكتروني، بينما رك

  خر على طرق املوائمة بين ألاهداف واملحتوى وألانشطة والتقييم في عملية التعليم والتعلم.آلا 

من جانبها أكدت مديرة إدارة برامج التعلم إلالكتروني يارا الحيدري أن الهدف الذي تسعى إليه الجامعة من 

نجاح لعضوات الهيئة التعليمية خالل برنامج تصميم وتدريس املقررات إلالكترونية وهو الخروج بثالثين قصة 

http://www.sra7h.com/?p=258737
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، QMبالجامعة كمرحلة أولية؛ يصممن مقررات إلكترونية على املستوى ألاساس ي وفق معايير جودة املقررات 

وتؤهلهن للحصول على جوائز محلية وعاملية على املستوى ألاكاديمي، ويسهم في تحقيق الصدارة والعاملية 

 أن يسهم هذا البرنامج لجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، وا
ً
ختتمت الخضراء الحلقة بشكر الحضور آملة

وغيره في الارتقاء بجودة مخرجات التعليم، والسعي إلى أن تكون جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن هي إحدى 

  جامعة دولية. 200إلى أن تصبح ضمن قائمة أفضل  2030الجامعات الخمس التي تتطلع من خالل رؤية 

الذي نظمته العمادة والذي تضمن أنشطة عملية حول بناء ” الحضور املنهي“ر أن هذا اللقاء سبقه لقاء مما يذك

الفريق، والتواصل، واتخاذ القرار بمسؤولية واتزان، واستقراء ألاثر املمتد للموظف ضمن منظومة العمل من 

والدعم، وأبرزها مهارات خالل استعراض تدفق إجراءات العمل في بعض خدمات العمادة وهي التدريب 

خريجات جامعة ألاميرة نورة، كما تضمن اللقاء أنشطة متنوعة حول الاحترافية واملهنية من حيث التعريف، 

والخصائص العامة والعالمات، واملهارات املهنية ألاساسية التي يجب توفرها في كل موظفة باختالف طبيعة 

ا حول 
ً
تتم اللقاء بجولة مرئية للبيئة املهنية في العمادة ومظاهر املهنية في ، واخ”املزايا املهنية“العمل، ونشاط

 مكاتب املوظفات التي اتسمت بالتنظيم وإلايجابية.
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 م 2016 مايو 30-هـ 1437شعبان  23االثنين 

مهارات التحرير "جامعة نورة تنهي املرحلة األوىل من برناجمها التدريبي 

 "والكتابة الصحفية

 

أنهت إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن املرحلة ألاولى من برنامجها التدريبي املكثف 

  ”.املهارات املتقدمة في فنون الكتابة والتحرير الصحفي“

موظفة من منسقات الوحدات  25ساعة تدريبية،  32أسبوعا بواقع  12دف البرنامج الذي استمر واستهــ

إلاعالميات في الكليات والعمادات التابعة للجامعة، قدمتها وكيلة قسم الصحافة والنشر الالكتروني في جامعة 

لبرنامج التدريبي الذي يعد ألاول إلامام محمد بن سعود إلاسالمية املدربة نوير بنت سليمان الشمري، حيث يأتي ا

من نوعه ضمن الخطة التدريبية إلدارة إلاعالم وحرصا من الجامعة على تطوير منسوباتها في املجال إلاعالمي 

ملواكبة املستجدات السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة ولتدعيم عملية التواصل والاتصال الداخلي والخارجي 

  امعة وأهدافها الريادية في العملية التعليمية والتنموية.بما يتوافق مع رسالة الج

وأوضحت املشرفة على إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة الجوهرة الصقيه 

بما  النوعية التي تستهدف رفع جودة الاتصال الجامعي مع وسائل إلاعالم رنامج يعد من البرامج التدريبيةأن الب

يواكب التطورات الحديثة التي تشهدها تلك الوسائل والتغير املستمر في أنماط وقوالب الكتابة والتحرير 

الصحفي واستخدام الوسائط املتعددة، مؤكدة أن البرنامج تمكن من خالل خطة متسلسلة تطوير مهارات 

ستويات، وأن البرنامج يشمل مرحلة ثانية الكتابة لدى املشاركات من ابسط أنواع التحرير والصياغة إلى أعلى امل

  ستستكمل فيها املتدربات فنون الكتابة الصحفية.

 من املوضوعات منها إتقان مهارات الكتابة والتحرير 
ً
وبّينت الصقيه أن البرنامج التدريبي املكثف ناقش عددا

ينها، وكيفية توظيفها في الصحفي بمختلف أنواعه وفنونه، والتعرف على أشكال وقوالب الكتابة والفروق ب

http://www.sra7h.com/?p=259069
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تغطية فعاليات الجامعة املختلفة، والتغطية الصحفية للفعاليات واملناسبات الجامعية والعمل امليداني 

الصحفي، وصياغة وتحرير العناوين الصحفية بشكل محترف، فضال عن إعداد التقارير الخاصة والقصص 

ملجالين ألاكاديمي والاجتماعي، مؤكدة أن البرنامج ركز على الخبرية التي تعكس انجازات الجامعة ومنسوباتها في ا

تعريف املنسقات بالسياسة إلاعالمية للجامعة وكيفية التعامل مع وسائل إلاعالم وإعداد التقارير الصحفية مع 

الجامعة املسؤوالت والطالبات في الجامعة وإبراز انجازاتهن وأنشطة الكليات والعمادات بما يخدم مسيرة 

  موحة نحو الريادة العلمية والعملية ، مع تطبيق على نماذج عملية من واقع عمل الجامعة.الط

ورفعت الصقيه شكرها ملعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل على كل ما تقدمه من دعم ومتابعة 

ي للجامعة، وتحقيق رسالة واهتمام لتطوير إدارة إلاعالم في الجامعة ومنسوباتها في سبيل الارتقاء بالعمل إلاعالم

الجامعة في ريادة التعليم والتعلم وخدمة املجتمع، مؤكدة أن الجامعة حققت نقلة نوعية لهذا العام في مجال 

التعاطي مع وسائل إلاعالم، مشيدة في الوقت ذاته بجهود وتعاون مسؤولي الصحف املحلية واملواقع إلاخبارية 

 افة إلى القنوات الرسمية التي ساهمت في تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.، إض”واس“ووكالة ألانباء السعودية 
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 م 2016 مايو 15-هـ 1437شعبان  8االحد 

 من أطفال املدارس السعوديني مصابون بالربو! %33كارثة صحية.. 

 

قال املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة، 

من أطفال املدارس السعوديين يعانون من الربو؛ ولذلك تبني  %33استشاري ألامراض الصدرية لألطفال: إن 

ا في املستشفى برنامج الصحة املدرسية من خالل مدارس جامعة ألاميرة ن ورة؛ ليكون املستشفى مرجًعا عامليًّ

 صحة اليافعين ونمو وتطور الطفل.

واحتفل املستشفى باليوم العالمي للربو من خالل عقد ندوة الربو ألاولى التي استهدفت تعريف مقدمي الرعاية 

 الصحية بمرض الربو الشعبي ووسائل تشخيصية وعالجه عند البالغين وألاطفال.

 يفية الوقاية من مسببات املرض والعوامل املهيجة في الحياة اليومية.كما تمت مناقشة ك

برنامج الصحة املدرسية الجديد املفعل في ابتدائية جامعة ألاميرة نورة  تقديم-مؤخًرا-أقيمتوتم في الندوة التي 

البات بنت عبدالرحمن، وإيضاح الجوانب املعززة للصحة، مع تأصيل املمارسات الصحية السليمة لدى الط

 واملعلمات؛ لرفع مستوى أداء الطالبات الجسدي والعقلي والنفس ي والدراس ي.
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 م 2016 يونيو 4-هـ 1437شعبان  28السبت 

مهارات التحرير والكتابة "جامعة نورة تنهي املرحلة األوىل من برناجمها 
 "الصحفية

 
أنهت إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، املرحلة ألاولى من برنامجها التدريبي املكثف 

 ”.املهارات املتقدمة في فنون الكتابة والتحرير الصحفي“الذي حمل عنوان 

 بواقع  12استمر البرنامج ملدة 
ً
إلاعالمية في الكليات ساعة تدريبية، واستهدف منسقات الوحدات  32أسبوعا

والعمادات التابعة للجامعة بقيادة وكيلة قسم الصحافة والنشر إلالكتروني في جامعة إلامام محمد بن سعود 

 إلاسالمية، املدربة نوير بنت سليمان الشمري.

 من -الذي يعد ألاول من نوعه-ويأتي البرنامج التدريبي 
ً
الجامعة  ضمن الخطة التدريبية إلدارة إلاعالم، وحرصا

على تطوير منسوباتها في املجال إلاعالمي ملواكبة املستجدات السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة ولتدعيم 

عملية التواصل والاتصال الداخلي والخارجي بما يتوافق مع رسالة الجامعة وأهدافها الريادية في العملية 

 التعليمية والتنموية.

لعامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة الجوهرة وأوضحت املشرفة على إلادارة ا

الصقية، أن البرنامج يعد من البرامج التدريبية النوعية التي تستهدف رفع جودة الاتصال الجامعي مع وسائل 

ب الكتابة إلاعالم بما يواكب التطورات الحديثة التي تشهدها تلك الوسائل والتغير املستمر في أنماط وقوال

 والتحرير الصحفي واستخدام الوسائط املتعددة.

وأكدت أن البرنامج تمكن من خالل خطة متسلسلة من تطوير مهارات الكتابة لدى املشاركات من أبسط أنواع 

التحرير والصياغة إلى أعلى املستويات، مشيرة إلى أن البرنامج يشمل مرحلة ثانية ستستكمل فيها املتدربات فنون 

 ابة الصحفية.الكت

املهارات املتقدمة في فنون الكتابة والتحرير “أن البرنامج التدريبي املكثف الذي حمل عنوان ” الصقيه“وأضافت 

يهدف إلى تمكين املنسقات وموظفات أقسام إلاعالم في الجامعة إلى: إتقان مهارات الكتابة والتحرير ” الصحفي

أشكال وقوالب الكتابة والفروق بينها، وكيفية توظيفها في الصحفي بمختلف أنواعه وفنونه، التعرف على 

http://www.lmhnews.com/?p=87601
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تغطية فعاليات الجامعة املختلفة، والتغطية الصحفية للفعاليات واملناسبات الجامعية والعمل امليداني 

 عن إعداد التقارير الخاصة والقصص 
ً
الصحفي، وصياغة وتحرير العناوين الصحفية بشكل محترف، فضال

 إنجازات الجامعة ومنسوباتها في املجالين ألاكاديمي والاجتماعي.الخبرية التي تعكس 

أن البرنامج ركز على تعريف املنسقات بالسياسة إلاعالمية للجامعة وكيفية التعامل مع وسائل ” الصقيه“وأكدت 

ليات إلاعالم، وإعداد التقارير الصحفية مع املسؤوالت والطالبات في الجامعة وإبراز إنجازاتهن وأنشطة الك

والعمادات بما يخدم مسيرة الجامعة الطموحة نحو الريادة العلمية والعملية، مع تطبيق على نماذج عملية من 

 واقع عمل الجامعة.

في ختام حديثها شكرها ملديرة الجامعة، الدكتورة هدى العميل، على كل ما تقدمه من دعم ” الصقيه“ورفعت 

في الجامعة ومنسوباتها في سبيل الارتقاء بالعمل إلاعالمي للجامعة، ومتابعة واهتمام لتطوير إدارة إلاعالم 

 وتحقيق رسالة الجامعة في ريادة التعليم والتعلم وخدمة املجتمع.

وأكدت على أن الجامعة حققت نقلة نوعية لهذا العام في مجال التعاطي مع وسائل إلاعالم، ومشيدة في الوقت 

، باإلضافة إلى ”واس“حلية واملواقع إلاخبارية ووكالة ألانباء السعودية وتعاون مسؤولي الصحف امل بجهود ذاته

 القنوات الرسمية والتي ساهمت في تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.

نوعية للمنسقات  ساهم بإضافةوقالت منسقة السنة التحضيرية بالجامعة، آالء الحسياني، إن هذا البرنامج 

 في مهارات التحرير.إلاعالميات؛ كما تميز بالجانب ا
ً
 فاعال

ً
 لعملي الجدي الذي أضفى على املتدربات تأثيرا

وقالت منسقة عمادة البحث العلمي، مي السعدون، إن البرنامج زودنا بكٍم معرفي ومهاري في املجال إلاعالمي، 

 واستفدنا من معارف وتجارب الكليات والجامعة والجامعات ألاخرى.

هياء السبيعي، استعدادها لكتابة ألاخبار، والتقارير والقصص الخبرية بشكل أفضل وأبدت منسقة كلية التربية، 

بعد تبادل الخبرات مع منسقات إلاعالم في العمادات باإلدارات والكليات ألاخرى؛ مثمنة جهود املدربة نوير 

 الشمري، ودور إدارة إلاعالم في الجامعة.

 

 



 
 

 
208 

 

 م 2016 مايو 12-هـ 1437شعبان  5 الخميس

 وذلك خالل احلفل الذي نظمته اجلامعة أمس

 "القيادة التنفيذية "قيادية شاركن يف برنامج  32جامعة األمرية نورة تكرم 

سعودية شاركن في  قيادية 32كرمت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، 

" برنامج القيادة التنفيذية" الذي نفذته الجامعة بالتعاون مع كلية إنسياد لألعمال الفرنسية،وذلك خالل 

  الحفل الذي نظمته الجامعة أمس بحضور الوكيالت وعميدات الكليات.

قيادات العليا وأعربت الدكتورة العميل عن تهنئتها للخريجات لتميزهن على مستوى الوطن في برنامج ال

التنفيذية الرائدة، مؤكدة أن الجامعة تركز في املقام ألاول على جودة التعليم، والبحث العلمي وريادة ألاعمال 

من أجل إعداد وتهيئة خريجاتها وتنمية مهاراتهن وقدراتهن على التعلم مدى الحياة ولذلك جاءت الشراكة مع 

رتقاء بأداء املؤسسات وثقافتها التنظيمية وتوفير بيئة عمل محفزة كلية انسياد املهتمة بتطوير القيادات والا 

  وداعمة لتعزيز ثقافة إلابداع وبناء رؤى متكاملة لتطوير ألاعمال على جميع ألاصعدة .

ونوهت بالدعم السخي الذي توليه القيادة الحكيمة لقطاع التعليم والجهود املبذولة لالرتقاء به وتذليل ما قد 

 منها بأهمية يواجه املسي
ً
 عن الاهتمام بتطوير القيادات إدراكا

ً
رة التعليمية املعرفية من عوائق وصعوبات فضال

 لقيادة منظماتهم ،مشيرة إلى أن برنامج القيادة التنفيذية شارك فيها 
ً
 جيدا

ً
دور القيادات الواعية واملعدة إعدادا

 التعليم والحرس الوطني والقطاع الخاص .موظفات من جامعة نورة ومن وزارات الخدمة املدنية والعمل و 

من جانبها أوضحت عميدة التطوير وتنمية املهارات بالجامعة املشرفة على البرنامج الدكتورة عبير الحربي، أن 

 ملنظومة الكفاءات القيادية العاملية واملطابقة ألعلى مواصفات الجودة في تصميم البرامج 
ً
البرنامج صمم وفقا

اكة مع كلية إنسياد لطرح برامج متميزة إلعداد قيادات واعية بتحديات املستقبل وقادرة على التدريبية بالشر 

الوفاء بمتطلباته لتمكينها من املشاركة الفّعالة في تنمية اقتصاد املعرفة وفي مناشط التنمية املستدامة لتحقيق 

http://www.roaanews.net/?p=51147#.VzclJbVJlhg
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  . 2030رؤية اململكة 

نامج هي : تأهيل وتدريب السيدات املعنفات لسوق العمل وشهد الحفل استعراض ستة مشاريع مشاركة في البر 

،املساعدة للحصول على وظيفة، تطوير املجلس الطالبي الاستشاري، التطوير التنظيمي للموارد البشرية، دليل 

التوجيه وإلارشاد إلاداري، إعداد نموذج لتقييم التعاون الدولي، إيجاد الفرص الوظيفية لذوي الاحتياجات 

 ملؤهلين لسوق العمل .الخاصة ا
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 م 2016 مايو 29-هـ 1437شعبان  22االحد 

سعوديات للعمل يف جامعة  10ساعة تدريب تؤهل  240التدريب التقني: 

 األمرية نورة

سعوديات من خريجات برنامجي  10التقني واملنهي، توقيع اتفاقية لتوظيف أعلنت املؤسسة العامة للتدريب 

ساعة تدريب في  240الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ،بعد أن حصلن على 

مج التدريبي تقنية الكهرباء،و أن الاجراءات إلادارية و التوظيفية متواصلة ومستمرة لتوظيف بقية خريجات البرنا

 33الذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشروع )نحو آفاٍق جديدة( و يقّدر عدد من استفدن منه حتى آلان بـ 

  فتاة.

ت برنامج تدريبي يعد ألاول من نوعه باململكة ملدة 
ّ
أشهر بإشراف مّدربات متخصصات  3وكانت املؤسسة قد نفذ

صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز على الجانب التطبيقي  في الهندسة الكهربائية وهندسة إلانشاءات الالتي

ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها إلى جانب مهارات القدرة 

  على تحديد نوعية العطل الكهربائي وإعداد التقارير الفنية.

سائية وإكساب الفتيات املهارات التقنية الالزمة للتعامل مع ويستهدف البرنامج تأهيل الكوادر الوطنية الن

فيات الشائعة وتطبيق إجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق 
ً
ألاعطال الكهربائية املنتشرة وإصالح التل

  العمل املحلي وخاصة منشآت العمل النسائية مثل الجامعات و الكليات واملدارس واملرافق النسائية .

يعد برنامج الصيانة املنزلية أحد البرامج التدريبية القصيرة التي تنفذها املؤسسة في الكليات التقنية للبنات إلى  و 

جانب تخصصات أخرى متنوعة من أبرزها تصميم وإنتاج املالبس وتقنية التجميل النسائي و تقنية الحاسب 

البرامج إلى تأهيل املرأة السعودية في املجاالت آلالي و التقنية إلادارية،حيث تسعى املؤسسة من خالل تلك 

 لطلب سوق العمل الكّمي و النوعي والتوسع في التدريب التقني و املنهي 
ً
التقنية و املهنية وتطوير مهاراتها وفقا

 ألهداف رؤية اململكة 
ً
  . 2030لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وصوال

ة رؤية اململكة املستقبلية تعميم التجربة في املدن الرئيسية والتوسع وتعتزم املؤسسة في خطواتها الحثيثة ملواكب

والرقي في البرامج التدريبية التي تقدمها سواًء عبر الوحدات التدريبية أو مركز خدمة املجتمع والتدريب املستمر 

ؤية من مّما يحقق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وفتيات الوطن ويعمل على تحقيق ماجاءت به الر 

http://www.roaanews.net/?p=52460#.V0t2CLVJnVI
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م لنعمل " وسعيها لخفض معدل البطالة إلى 
ّ
ورفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل إلى  % 7أهداف " نتعل

30 %.  

يذكر أن مشروع " نحو آفاق جديدة " تنفذه املؤسسة بالتعاون مع الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية ضمن 

ملؤسسة امللك خالد الخيرية وبإسهام من الجمعية الخيرية منح برنامج ألاميرة مشاعل بنت خالد التنموي التابع 

 لرعاية ألايتام "إنسان.
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 م 2016 مايو 10-هـ 1437شعبان  3الثالثاء 

 م جبامعة األمرية نورة2016اختتام االحتفاء باليوم العاملي للكتاب 

فعاليات اليوم العالمي للكتاب   برعاية معالي مدير جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن د.هدى العميل اختتمت

م في الجامعة حيث شارك في املعرض العديد من الجامعات والجهات الحكومية ودور 2016وحقوق املؤلف 

من اهتمام املركز كمؤسسة مجتمع النشر، مثل مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني والتي تعد مشاركته ض

عنى بالشباب وثقافة الحوار، كما شاركت دارة امللك عبدالعزيز ممثلة بمركز الباحثات وتأتي املشاركة 
ُ
مدني ت

باملعرض في إطار التعريف بالدارة والخدمات املقدمة فيها و اتاحة العديد من الاصدارات، إضافة إلى مشاركة 

ومكتبة   لك عبدالعزيز العامة ، للتعريف بأنشطة املكتبة بجميع أقسامها النسائيةنادي كتاب الطفل بمكتبة امل

الطفل، مع اتاحه فرصة الاشتراك في نادي الطفل، وشاركت جامعة امللك سعود ممثلة بعمادة شؤون املكتبات 

بالخدمات   ودباملعرض؛ حيث عرفت وحدة الاحتياجات الخاصة باملكتبة املركزية للطالبات بجامعة امللك سع

املتوفرة لخدمة ذوات الاحتياجات الخاصة و ألاجهزة املتطلبة لذلك، كما تم اتاحة فرصة الكتابة بلغة برايل 

للزائرات، هذا ويشار الى تنوع التعريف بالخدمات التي تقدمها الكتبة املركزية للطالبات بجامعة امللك سعود 

ممثلة بعمادة شؤون املكتبات، وتأتي املشاركة للتعريف   زيزطيلة أيام املعرض، وكذلك جامعة امللك عبدالع

 من الزائرات، 
ً
بالخدمات التي تقدمها العمادة، خاصة في إطار قواعد البيانات ومدى الاستفادة منها والقت تفاعال

خذ بجميع الدار للزائرات مع ألا   باإلضافة إلى مكتبة دار الرشد باملعرض؛ حيث تأتي املشاركة للتعريف بإصدارات

، و لنشر املعرفة ، كما شاركت شركة مكتبة العبيكان ودار أوديا للنشر ومؤسسة 
ً
املالحظات للكتب ألاكثر طلبا

عالم الصوف، والعديد من الجهات ألاخرى ذات الاهتمام بنشر الثقافة واملعرفة، كما صاحب املعرض العديد 

تضمنت فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للكتاب من الفعاليات والندوات وتوقيع العديد من الكتب، حيث 

م إقامة ندوة )أهمية القراءة وأثرها على الشخصية ( قدمتها أ.شهد العسكر، 2016وحقوق املؤلف 

http://grbeih.com/archives/822001
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والقراءة وعالقتها باألبعاد في املجال املعرفي و النفس ي   نسبة قراءة كتب التخصص من الكتب العامة  وتناولت

وحي وتأثيرها على فهم لغة الجسد وعالقتها في فهم آلية التعامل مع الشخصيات و ندوة والاجتماعي والصحي والر 

)أسرة قارئة. أمة واعية ( قدمتها مساعدة نائب املنسق الوطني لبرنامج جلوب البئي الدولي أ.أمل الحرقان تناولت 

أهمية القراءة، ودور ألاسرة، : مفهوم القراءة واستعراض إلحصائيات عن معدالت القراءة في العالم العربي، و 

وسيلة نحو أسرة قارئة، وحلقة  100وسداسية القراءة الذكية، ومراحل اكتساب ملكة القراءة، واستعراض 

نقاش )الكتابة وسيلة للسعادة الالمنتهية ( قدمتها أ.نورة العفيش تناولت مقدمة تمهيدية عن السعادة في 

تابة في عهد الرسول عليه الصالة والسالم، وكذلك تأثير الكتابة على الكتابة، ملاذا نكتب؟، باإلضافة إلى الك

ّتاب عن أهمية الكتابة ، ومقارنة بين الشخصية التي تكتب 
ُ
شخصية إلانسان، واستعراض عن ماذا قالوا الك

 ر،في الفصل الدراس ي ( قدمتها أ.مريم ظاه 21والتي ال تمارس الكتابة، كما عقدت ندوة ) دمج مهارات القرن 

كيف نتخلص ودورة )وصاحب املعرض كذلك اقامة عدد من الدورات كـ: أثر القراءة والتفكير في نبذ التطرف، 

الوادعي، باإلضافة إلى العديد من الحمالت منها حملة التعريف  أ.ريما قدمتها، حياتنا(من املشاعر السلبية في 

 .بوحدة خدمات املستفيدين بعمادة شؤون املكتبات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن
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 م 2016 مايو 11-هـ 1437شعبان  4االربعاء 

 وابتكارات يف الصحة وعلوم التأهيل جبامعة األمرية نورةحبوث  10

نظمت كلية الصحة وعلوم التأهيل في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى لعرض وتكريم لألبحاث  

وبإشراف الدكتورة سحر محمد عادل،   والابتكارات برعاية وكيلة شؤون الطالبات الدكتورة نسرين العواجي

طالبة الجوهرة عبد الرحمن املقرن بعرض بحثها )الاحتراق النفس ي وآلية الفكاهة واملعدل حيث تقدمت ال

الطالبي : دراسة اكاديمية حول طالبات الكليات الصحية في السعودية ( بإشراف الدكتورة عظمى زايدي، ثم 

في   بين املراهقاتتقدمت الطالبة نوره سعد الهويشل بعرض بحثها )كمية الكربوهيدرات مقابل املوص ى بها 

مدارس الرواد للبنات( بأشراف الدكتورة ناجموس محفوظ، تلى ذلك بحث )تناول الكالسيوم والتوعية من 

مخاطر هشاشة العظام بين الطالبات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن( من تقديم الطالبات سارة ناصر 

ف الدكتورة ناجموس محفوظ، ثم بحث )هل يؤثر معرفة بأشرا  سعد النصبان وبتول البران و أنفال السيخان،

  و استعمال البطاقة الغذائية على مستوى مؤشر كثلة الجسم عند الطالبات الجامعيات؟( من تقديم الطالبات

بأشراف الدكتورة   بثينة يوسف القرزعي وعيناء مطر الحديدي وهاجر جمال الريس و بشاير ابراهيم الشامخ

بحثها )رابطة تناول الوجبات السريعة وزيادة مؤشر   قدمت الطالبة وعد منصور الجعيدندى بن عجيبة، ثم 

كتلة الجسم بين طالبات الجامعات( بإشراف الدكتورة ناجموس محفوظ، ثم تقدمت الطالبة شماء محمد 

ملركز املزيعل بعرض ابتكارها )معالج الانكماش( بإشراف الدكتورة صفاء مصطفى الخولي و الذي نال على ا

الثالث باملؤتمر العلمي السابع لطالب وطالبات التعليم العالي، ثم تقدمن الطالبات وجدان سعد العتيبي و 

 اللتهاب اللفافة ألا خمصية ) فاطمه علي القحطاني و سميره علي آل دويرم بعرض ابتكارهن
ً
 bye bye – وداعا

plantar fasciitis  )  صل على املركز الاول في املؤتمر العلمي السابع، تلى ذلك بأشراف الدكتورة هدى زكريا والحا

ابتكار )قفاز كاشف للحرارة ( تقديم الطالبات ريم صالح الراجحي و نوف حماد البليهد و مروة عبدهللا الجريوي و 

عذى عبدالعزيز السليمان و ريما محمد العقيلي، بأشراف الدكتورة صفاء مصطفى الخولي والحاصل على املركز 

لثالث في املؤتمر العلمي السابع، ثم عرضت الطالبة أصايل خالد املوس ى ابتكارها )عكازة التمكين الوظيفي ( ا

بأشراف الدكتورة صفاء مصطفى الخولي، ثم الطالبات ريم صالح الراجحي و نوف حماد البليهد و مروه عبدهللا 

ي عرضن بحث )تأثير اهمال الرعاية النفسية الجريوي و عذى عبدالعزيز السليمان و ريما محمد العقيلي الالت

بأشراف الدكتورة صفاء مصطفى الخولي، وبعد   على الاندماج الوظيفي ملرض ى الشلل الدماغي وعائالتهم (
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ثم عرضت ”، مبتكرون مسلمون “استعراض البحوث والابتكارات تقدمت الطالبة ذكرى العتيبي بعرض بعنوان 

ورة بنت عبدالرحمن في داخل وخارج اململكة ، منوهة لزيارة سمو سفير مشاركات طالبات جامعة ألاميرة ن

اململكة الامير محمد بن نواف لهن في املؤتمر العالمي البريطاني لالختراعات الذي حصدن فيه جوائز عاملية، وفي 

باتها ثم توزيع نهاية العرض ألقت سعادة عميدة الكلية الدكتورة لينا فهمي حماد كلمة اكدت فيها اعتزازها بطال

 . شهادات الشكر على املبتكرات والباحثات وعلى املشرفات على الابحاث والابتكارات
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خطوة يوميا كواجب جامعة األمرية نورة تعتمد املشي كنشاط  آالف  10

 ملقرر

 ملقرر 
ً
اعتمدت كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بقسم علم النفس رياضة املش ي نشاطا

 251الاضطرابات الاجتماعية والنفسية )نفس 
ً
مع  ( للفصل الدراس ي الثاني من هذا العام، ويأتي ذلك متوافقا

 وهو نشر الوعي الرياض ي والثقافة 
ً
أحد ألاهداف التي توليها جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن اهتماما

الرياضية والتعاليـــم الصحيــــة بين طالبات الجامعة، حيث يعد هذا النشاط الثالث الذي يهدف إلى نشر ثقافة 

وذكرت ألاستاذة في ”. حملة يال نمش ي.. لحياة أفضل“بقه املش ي بين طالبات كلية التربية خالل هذا العام، فقد س

قسم علم النفس في الجامعة شذى عبد العزيز العجالن بأن ممارسة ألانشطة الرياضية تعتبر من ألامور املهمة 

 للصحة النفسية والجسمانية لإلنسان، وتخلصه من ملل الحياة اليومية التي تسبب له حالة من القلق، 
ً
جدا

 وأشارت إل
ً
 ألهمية الرياضة في تقليل السمنة وألامراض املزمنة، فإنها اعتمدت رياضة املش ي نشاطا

ً
ى أنه نظرا

والذي تم تحميله من قبل كل طالبة على هاتفها لحساب  (S Health)لطالباتها مستعينة ببرنامج عداد الخطوات

 ملدة آ 10عدد الخطوات التي تمشيها، مبينة أنها طلبت من كل طالبة تسليمها 
ً
أيام، ونظرا  10الف خطوة يوميا

توليه جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن من اهتمام بتوفير املرافق الرياضية والاهتمام بالحدائق والتشجير   ملا

 لجميع   باإلضافة إلى مساحتها الكبيرة،
ً
 وممتعا

ً
 جذابا

ً
فإنها تعد من البيئات املناسبة لجعل رياضة املش ي أمرا

 .امنسوباته
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 وقفة عرفان ألبطالنا في الجنوب في حفل تكريم منسوبي جامعة األميرة نورة

د. العميل: كل خطوة خيطوها املواطن يف بيته أو عمله هلا بالغ األثر على 

 وطنه

القيادات ألاكاديمية وإلادارية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بالوقوف أثناء عرض مرئي قامت   

الخامس لتكريم منسوبي الجامعة ” ابداع ووفاء“لبطوالت جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، جاء ذلك في حفل 

طالنا في الجنوب بدأ الحفل بآيات من اعضاء هيئة التدريس واملوظفين، فبعد السالم امللكي والعرض املرئي ألب

من الذكر الحكيم، ثم كلمة معالي مديرة الجامعة د. هدى بنت محمد العميل التي أشادت فيها بالعمل الجاد 

والدؤوب في كافة أقسام الجامعة ودعت إلى املزيد من العمل لالنضمام للركب الوطني الذي ينطلق في خطوات 

الطموحة والحكيمة، وأكدت د. العميل أن كل خطوة   2030ية السعوديةعملية جادة نحو املستقبل وفق رؤ 

يخطوها املواطن في بيته أو عمله الشك أن لها بالغ ألاثر على وطنه، مطاِلبة الجميع بتحقيق خطط وأماني 

القيادة بغد مشرق، تلى ذلك كلمة عميدة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين سعادة الدكتورة سارة بنت 

د هللا العديلي أكدت فيها أن الجهد الذي يبذله املوظف ينعكس على مؤسسته وبالتالي يعود عليه، وأكدت د. عب

لعديلي أن جميع أعضاء الهيئة التعليمية وإلادارية جديرون بالثقة وجهودهم مشاهدة ومشكورة، ثم كرمت 

ائز عاملية واقليمية ومحلية، ثم معالي مديرة الجامعة أعضاء هيئة التدريس السعوديات الحاصالت على جو 

ّرمت الحاصالت على درجة أستاذ وأستاذ مشارك، تلى ذلك كلمة وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث 
ُ
ك

العلمي د. هدى الوهيبي حيث أوضحت أن جوائز النشر املصنف تعّد واحدة من تسع مشاريع تمثل برنامج 

معة الذي وضعته الوكالة كخارطة طريق للنهوض بالبحث والنشر متكامل لتطوير البحث والنشر العلمي بالجا

، مثمنة للجامعة (ISI, SCOPUS ) العلمي، وهذا املشروع يتضمن مكافأة للناشرات في قاعدة البيانات الدولية

تكريم الحاصالت على درجات علمية من جامعات مصنفة تصنيف عاٍل وفق تصنيف شانغهاي ، وأكدت د. 

 الوهيبي أن الج
ً
 مبتكرة وأفكارا

ً
زة ذات الجودة العالية التي تقدم حلوال امعات تسعى إلى إنتاج البحوث املتمّيِ

 في تصنيف 
ً
 رئيسيا

ً
إبداعية قادرة على الرقي باملجتمعات، منوهة إلى أن النشر العلمي املصنف يلعب دورا

 على جودة ألابحاث املنتجة حيث تع
ً
 تمد التصنيفات الدولية مثلالجامعات، كما أن الانجاز ُيعد مؤشرا
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:Shanghai  , Qs , Times على البحث العلمي املنشور في أوعية مصنفة ضمن قواعد بيانات ( ISI, SCOPUS ) ،

باسم جامعة ألاميرة نورة بن عبدالرحمن منذ عام بحثا مصنفا  95لنتائج أظهرت نشر وأوضحت د. الوهيبي أن ا

كالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي على أن تكون مشيرة إلى حرص و   م،2015م وحتى 2012

الجامعات التي تبتعث لها منسوبات الجامعة جامعات ذوات مراتب عليا في التصنيفات ، مثمنة ملعالي مديرة 

الجامعة دعمها لكل ما من شأنه النهوض بالبحث والنشر العلمي بالجامعة، ثم تقدمت وكالة الجامعة للدراسات 

، (Scopus) و (ISI)  ا والبحث العلمي لتكريم الكفاءات املتميزة الناشرات في أوعية النشر العاملية املصنفةالعلي

تكريم الحاصالت على درجة ماجستير ودكتوراه من جامعات متميزة )الخمسين جامعة ألاوائل وفق   تلى ذلك

زين من أعضاء الهيئة إلادارية وفئة تصنيف شنغهاي ألاكاديمي للجامعات(، ثم تم تكريم املوظفين املتمي

املستخدمين وبند العمال على مستوى الجامعة، واملتقاعدات من أعضاء الهيئتين التعليمية وإلادارية، باإلضافة 

عام من الهيئة إلادارية من السيدات والرجال، كما تم تكريم املستقيالت من  27إلى من بلغت خدمتهم أكثر من 

ية من املتعاقدات، وفي الختام تقدمت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة الدكتورة فاتن أعضاء الهيئة التعليم

لتوضيح معايير الكلية املتميزة من حيث تحقيق معايير الاعتماد املؤسس ي والبرامجي وتشغيل   الزامل بكلمة

طّبق معايي
ُ
ر الجائزة على معايير الخطة الاستراتيجية للجامعة، وأوضحت د. الزامل أنه تم الاتفاق على أن ت

الاعتماد املؤسس ي بالجودة كأول درجة من درجات التميز، مضيفة انه تم اضافة معايير تحقق الخطة 

وخطة التنمية وبرنامج التحول الوطني، وقد أضيفت معايير ايضا خاصة باألبداع   الاستراتيجية للجامعة

ستراتيجية للجامعة وخطة التنمية وبرنامج التحول والابتكار لتحقيق املرتكزات الاساسية للجودة والخطة الا 

 .الوطني من قبل الكليات ضمن عملهم الروتيني اليومي
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 م 2016 مايو 15-هـ 1437شعبان  8االحد 

املسؤولية دراسة جلامعة األمرية نورة: السعوديات مستعدات للمشاركة يف 

 االجتماعية

كشفت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن استعداد قطاع كبير من النساء السعوديات للمشاركة بالكامل في 

برامج املسؤولية الاجتماعية، واستهدفت الدراسة التي اشترك في إعدادها عميد كلية ألاميرة رحمة الجامعية في 

املشارك بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة نورة وعضو مجلس إدارة  ألاردن الدكتور حسين الخزاعي، وألاستاذ

بمركز الابحاث الواعدة بالجامعة دكتورة فوزية الزبير، واملحاضرة بقسم تقنية التعليم بكلية التربية مها 

الفريح، هدفت ملعرفة مدى وعي املرأة السعودية بمفهوم ومجاالت املسؤولية الاجتماعية ، ومستوى مشاركة 

املرأة في هذه البرامج على املستوى املجتمعي والفردي ، والتعرف على دوافع مشاركة املرأة السعودية في برامج 

املسؤولية الاجتماعية ، والتعرف على أبرز الصعوبات التي تحول دون مشاركة املرأة السعودية في برامج 

مشاركة املرأة السعودية في برامج املسؤولية  املسؤولية الاجتماعية ، والتوصل إلى مجموعة من الحلول لتفعيل

الاجتماعية، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية، وقد تم استخدام منهج املسح الاجتماعي 

بطريقة العينة التي تضمنت النساء الالتي لهن صلة بمجال املسؤولية الاجتماعية في القطاعين الحكومي 

من خالل توزيع استمارات على السادة مديري املؤسسات التي وقع الاختيار عليها  والخاص وقد تم تحديد ذلك

يسجل فيها السيدات الالتي يعملن لديهن في مجاالت املسؤولية الاجتماعية أسماءهم ال جراء الدراسة امليدانية 

اسة إلى استعداد عليهم كعينة للدراسة ، واسُتخدمت الاستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة ، توصلت الدر 

قطاع كبير من النساء السعوديات للمشاركة في برامج املسؤولية الاجتماعية، سواء كان العائد من هذه البرامج 

على املستوى الفردي أو املستوى املجتمعي ولذا ال بد من تهيئة الفرص املالئمة لهن للمشاركة في برامج 

تدفع املرأة السعودية على املشاركة في برامج املسؤولية املسؤولية الاجتماعية، وأن هناك دوافع عديدة 

الاجتماعية في املجتمع. بعض هذه الدوافع ذو صبغة فردية وبعضها ذو صبغة مجتمعية، وأن أهم الصعوبات 

لها من أعمال تتعلق باملسؤولية   املتعلقة باملرأة املشاركة، ما يتعلق بشعور املرأة بعدم الالتزام بأداء ما يسند

جتماعية في الوقت املحدد، ومن ثم يمكن التغلب على هذه الصعوبة من خالل تبني العديد من البرامج الا 

والوسائل التي من شأنها زيادة وعي املرأة بأهمية املشاركة في هذه البرامج وبأهمية تغليب املصلحة العامة على 
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ي مؤسسات اتخاذ القرار وخاصة مجلس املصلحة الذاتية، ومن أبرز ما أوصت به الدراسة ؛ عمل املرأة ف

الشورى واملجالس البلدية، والعمل في املناصب العليا في ألاجهزة الحكومية وغير الحكومية باعتبار أن ذلك كفيل 

 . بتفعيل مشاركتها في هذه البرامج
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ا للتعلم الذاتي بتحضريية جامعة األمرية نورة  41
ً
 مشروع

مشروًعا ضمن  41أطلق قسم تطوير الذات في السنة التحضيرية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

ُت أثًرا(، حيث احتوت على مشاريع ابتكرتها مشاريع التعلم الذاتي التابعة ملقرر مهارات التفكير تحت شعار )صنع

الطالبات لحل مشاكل نعاني منها في حياتنا اليومية سواء علمية أو تربوية أو صحية وانقسمت املشاريع على 

جانبين توعوي وابتكاري وشمل التوعوي الجانب الصحي والبيئي والاجتماعي وكان الابتكاري في مجاالت متعددة 

ه املشاريع بأن تحتوي جميعها على رؤية ورسالة وأهداف وتصميم إنفو جرافيك وفيديو اهتمت الطالبات بهذ

يحمل املشكلة أو الحل للمشروع ولوحة يضع عليها الزوار أراءهم بحيث تستطيع الطالبات قياس التغذية 

روًعا منها مش22الراجعة من املشروع واستطالع رأي سريع ملشاريعهن، وجاء من أبزر هذه املشاريع املرشحة 

والتي تعبر مكان مخصص لتجميع املياه املتبقية من علب الشرب لسقي الزرع، وكذلك مشروع ” قطرتنا غالية“

والذي يتكون من وضع جهاز في عداد الكهرباء الخاص باملنزل مرتبط بالدفاع املدني الخاص ” الحريق املفاجئ“

وهو عبارة عن تصميم مالبس لعمال النظافة ضد ” نهمرحماء بي“باملنطقة، وفي الجانب الاجتماعي كان مشروع 

بطاقة تعريف بصحة الشخص لسهولة ” الهوية الصحية“تقلبات الجو، أما من الناحية الصحية يأتي مشروع 

وهو تصميم حساسات للمسابح ” املنقذ الذكي“انتقاله من مستشفى إلى آخر، وفي الجانب التوعوي جاء مشروع 

إنشاء تطبيق   ذلك مشروع الاسعافات الاولية داخل جامعة الاميرة نورة حيث تملتجنب مخاطر الغرق، وك

الشاور “ومن املشاريع التوعوية أيًضا   الذي يعنى باإلسعاف داخل الحرم الجامعي،” مسعفون “الكتروني 

وهو عبارة عن ” وقفوهم إنهم مسئولون “تصميم مرش استحمام مزود بحساس، وكذلك مشروع ” الحساس

تدوير ألاطعمة املنزلي، ومشروع استهالك املاء وهي عبارة عن ربط مياه املغسلة بسيفون املرحاض  صندوق 

لتقليل استخدام املياه، أما من الجانب الطبي كان ابتكار حل ملخارج طوارئ للعناية املركزة من أميز الابتكارات، 

ن اختراع الطالبة العنود القحطاني والتي وهو جهاز يقيس الجهد الكهربائي م” الجهد الذكي“وأخيًرا ابتكار 

استلهمت الفكر من معاناة عايشتها ألحد جيرانهم وذلك بارتفاع استخدام الكهرباء مما أدى إلى احتراق املولد 

لديهم دون أي إشعار سابق ومنها أحست املخترعة بأهمية وجود عداد يقيس معدل الاستخدام الطبيعي من 

نه ال يمكن ألي مستخدم أن يعرف إال من خالل التواصل مع شركة الكهرباء خالل شاشة توضيحية وذلك أل 
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كما قامت بعدد من الخطوات التي ساعدتها على هذا الاختراع من خالل التواصل مع شركة الكهرباء ومعرفة 

ته مكونات وتفاصيل مولد الكهرباء ومنها بدأت باختراعها الذي يحمل شاشة توضيحية ملعدل الاستخدام وطور 

ليحمل أجهزة إنذار تنبه بزيادة الاستخدام ومن ثم تم تزويده بضوء تنبه السيما للصم والبكم، وقد شاركت في 

هذا الاختراع بملتقى إلابداع العلمي وحصلت على امليدالية الفضية على مستوى الرياض ومن ثم تقدمت 

 .زيز للعلوم والتقنيةلتسجيل الاختراع في مكتب براءات الاختراع في مدينة امللك عبدالع
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 م 2016 مايو 18-هـ 1437شعبان  11االربعاء 

طالبة يف جامعة األمرية نورة حيصلن على شهادات اإلسعافات األولية 100

 وعضوية مجعية القلب األمريكية

 

ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن على شهادات معتمدة من جمعية القلب  طالبة في جامعة 100حصلت 

منقذ القلب/إلاسعافات ألاولية/إلانعاش القلبي “وشهادة إلتمام دورة    (American Heart Association)ألامريكية

ورة ، وبطاقة عضوية مدتها سنتين ، فيما حصلت كل طالبة على كتاب باللغة العربية، على خلفية د”الرئوي 

إلاسعافات ألاولية التاسعة، التي قدمتها عضو جمعية القلب ألامريكية منار النويصر ضمن البرامج املتخصصة 

املوجهة إلى طالبات النادي الاستشاري في السنة التحضيرية بجامعة ألاميرة نورة واعتمادها من ألاكاديمية 

رة النادي الاستشاري بالتعاون مع قسم تطوير التخصصية للتدريب الطبي وجمعية القلب ألامريكية. ظم الدو 

الذات في عمادة السنة التحضيرية، بهدف تدريب أكبر عدد من املسعفات املؤهالت من خالل تزويدهن باملعارف 

واملهارات ألاساسية التي تمكنهن من تقديم املساعدة وإلاسعاف ألاولي داخل الجامعة وخارجها، على مدار الفصل 

للدورة الواحدة في البرنامج الذي يأتي حسب أهداف العمادة ورسالتها   ساعات تدريبية 8  بواقع الدراس ي الثاني

التي تعمل على بناء شخصية الطالبة املعرفية واملهارية والقيمية لتتمكن من مواكبة متطلبات الجامعة عن 

 .طريق تفعيل شراكات استراتيجية وتوظيف أمثل ألحدث التقنيات
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 م 2016 مايو 18-هـ 1437شعبان  11االربعاء 

 مركز غرناطة الصحي يفعل يوم التوعية مبرض الربو

 

بالتعاون مع املتدربات من جامعة الاميرة نورة كلية الصيدلة بتفعيل يوما تثقيفيا  الصحي  أقام مركز غرناطة 

القسم النسائي باملركز الدكتورة مارية املال ومسؤولة الصيدلية الصيدالنية   مشرفةمرض الربو بحضور  عن 

منيرة املهيلب حيث تحدثن للزائرات عن مرض الربو وكيفية التعايش معه ، وقد أوضحت الطالبة أشواق 

خطاء الربو والعوامل املهيجة له وطرق التعايش معه وبعض الا  القحطاني لجميع املراجعات تعريف مرض 

الشائعة حوله كما ضم اليوم أيضا تطبيقات عملية إيضاحية الستخدام البخاخات ، وقد ضم اليوم أيضا 

وجود املعرض املصاحب الذي تجولت به الزائرات وتم توزع نشرات التوعية عليهن وقد نا املعرض اعجاب 

 . الجميع
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 م 2016 مايو 19-هـ 1437شعبان  12الخميس 

 اجملتمعات الستقرار يؤدي األديان أتباع بني احلوار: نورة األمرية جامعة

كشفت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن عن نتائج دراسة استهدفت طالبات كلية التربية في الجامعة أن 

با في تحقيق استقرار املجتمعات الانسانية بشكل عام بدرجة كبيرة، الحوار بين أتباع ألاديان والثقافات يؤثر إيجا

وقالت الباحثة أستاذ أصول التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن د. حنان الجنهي أنه لتحقيق أهداف 

راسة طالبة، وقد خرجت الد 399فقرة تم توزيعها عشوائيا على  26الدراسة تم بناء وتقنين استبانة تكّونت من 

بعدد من التوصيات أهمها ضرورة تمتين الصلة بين مراكز الحوار التي ترعاها السعودية؛ والجامعات بهدف 

 تعميق مستوى الوعي التربوي بالحوار لدى طالبات الجامعات.
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 م 2016 مايو 20-هـ 1437شعبان  13الجمعة 

 ( يف جامعة األمرية نورة21)الشراكة اجملتمعية املستدامة يف القرن 

تقيم جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة التطوير وتنمية املهارات بالتعاون مع عمادة خدمة  

( وذلك يوم 21الشراكة املجتمعية املستدامة في القرن املجتمع والتعليم املستمر ورشة عمل تحت عنوان )

م حيث ينظمها املكتب التنفيذي لخطة آفاق بالشراكة مع الجامعة 23/5/2016هـ املوافق 16/8/1437ألاثنين 

م )مبادرات ابتكارية وحلول إبداعية( .وتهدف 2030ويأتي هذا العمل املشترك ضمن متطلبات التحول الوطني 

للقطاعين الخاص والعام وقطاع التعليم في ضوء   تغيير ثقافة التعاطي مع الشراكة املجتمعية هذه الورشة إلى

الخطط الاستراتيجية الوطنية يأتي ذلك عن طريق عرض التجارب الابتكارية الناضجة في جامعة ألاميرة نورة 

ة إلنتاج املعرفة والتي املستقبلي  بنت عبدالرحمن .كما تسعى الورشة لوضع أسس قوية لتحقيق الاحتياجات

تلبي حاجات سوق العمل مما يعود على تنمية املجتمع ورفع الكفاءة الخارجية وذلك من أجل بناء وطن طموح 

 .واقتصاد مزدهر
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 م 2016 مايو 22-هـ 1437شعبان  15االحد 

نورة تطبق الروبوت التعليمي يف كلية طب االسنان مريضة جامعة األمرية 

 يابانية ختضع للكشف الطبي على ايدي طالبات سعوديات عشرات املرات

تخضع املريضة اليابانية حصة للكشف عشرات املرات يوميا على ايدي طالبات كلية طب الاسنان في جامعة 

الطالبات على فحص اسنانها وتركيبها وخلعها واعادة  الاميرة نورة حيث اصبحت املريضة املفضلة التي تتدرب

زراعتها مجددا كل يوم، ورغم ان الجلسات العالجية التي تخضع لها املريضة حصة تعتبر جلسات طويلة 

ومتعددة لكنها تستجيب لها وتكررها يوميا بكل رحابة صدر وتعاون مع الطالبات في سبيل ان تساعدهن على 

شكلت نقلة نوعية ” الروبوت التعليمي ”الدمية الالكترونية أو ما يسمى بـ” حصة“ي. التدرب والتطبيق العمل

وفارقة في التدريس الجامعي، بعد ان طبقت كلية طب الاسنان في جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن هذه 

الوقت الذي تعتبر التقنية في التدريب امليداني، والتي ساعدت على رفع مستوى اداء طالباتها قبل التخرج، في 

 اقتنت هذه التقنية الحديثة بعد اليابان. وحول ذلك بينت عميدة كلية طب ألاسنان 
ً
أول كلية طب أسنان عامليا

ان الفكرة جاءت من الحاجة الى “في جامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة ابتسام بنت محمد املاض ي، 

سنان لتتمكن من التطبيق الجيد ولذلك وبحكم تخصصها الثانوي في توفير بيئة مماثلة للطالبة في عيادة الا 

املعلوماتية الصحية فكرت بأحدث ما توصل اليه العلم والتعليم خاصة في طب ألاسنان فبحثت عن جامعة 

 يساعد على تدريب الطلبة والطالبات قبل الشروع في التدريب على املرض ى بإشراف 
ً
 آليا

ً
باليابان ابتكرت مريضا

تواصلنا مع املبتكرين من جامعة )شوا( والبروفيسور)ماكي( باليابان عن كيفية انتقال “وتابعت املاض ي “.طباء ألا 

واضافت “  هذه الدمية للسعودية وبحثت عن الشركات املتخصصة والحريصة على اقتناء أحدث وسائل التعليم

ب و جذور ألاسنان وأول عميدة لك  املاض ي وهي
ُ
لية طب الاسنان ، أن الدمية كمريضة هي استشارية في عالج ل

مرحلة انتقالية أخيره للطالبات بعد تدريبهن على )الحشوات والتلبيسات وعالج العصب( للتأكد بمعرفة 

 ، بحيث تطبق
ً
ان تدريب الطالبات   الطالبة ما تعلمته ، مؤكدة  الطالبات بكيفية التعامل مع املرض ى تفاعليا

ن على الاستجابة ألي ردة فعل تصدر عن املريض الحقيقي )كالعطس أو سرعة على الدمية يبين مدى قدرته

نبضات القلب أو الهلع أو النزف( فهذا ُيعد اختبار للطالبة للعالج الحيوي للمريض او ما يسمى )أوسكي( فبهذا 

ادتها الكبيرة الاختبار واجتيازه تصبح الطالبة متأهلة تأهيل تام بالبدء لعالج املريض .وعبرت املاض ي عن سع
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بتوفير مثل هذه التقنية املميزة للطالبات الن أهم النتائج التي أثمرتها هي زيادة ثقة الطالبات قبل انتقالهن لعالج 

م يمارسن باقي طالبات التخصصات الصحية ألاخرى إذ انه  املرض ى كون طالبات طب ألاسنان يختلفون عن

 فجميع الطالبات مستفيدين من هذه الثالثة في دراستهم العمل الفعلي من السنة 
ً
ويبدأن بالتطبيق مباشرة

سميت بهذا الاسم بعد ان تشريف “قائلة ” حصة ”بـ  الدمية. وذكرت املاض ي اسباب تسمية الدمية الالكترونية

والذي   كلية طب الاسنان بزيارة الاميرة حصة الشعالن حرم امللك عبد هللا بن عبد العزيز رحمه هللا للكلية

بتسميتها بحصة تقديرا وشكرا لزيارتها للكلية ودعمها   ل هللا ثم فضله أنشأت هذه الكلية فمنها بادرنابفض

السنة الرابعة في كلية طب الاسنان ، ان اقتناء مثل هذه للطالبات .من جانبها بينت الطالبة روان النوح في 

شعرت “البة في السنة الثانية مبينة بقولها التقنية الحديثة كان بمثابة تجربة متميزة حيث كشفت عليها وهي ط

ألول مرة اتعامل مع الدمية حصة بأنها انسان حقيقي الستجابتها وحركاتها املفاجئة التي تصدر عنها، و طورتني 

 بكيفية التعامل مع املريض الحقيقي نتيجة ردات الفعل الفجائية سواء من وخز الابر او ألالم .وتابعت
ً
  الحقا

ناك حوار يدور عادة بيني وبين الدمية حصة أسالها فيها مما تشكين؟ وهل تشعرين بألم في هذه ان ه“قائلة 

املنطقة؟ كانت تساعدنا للوصول الى التشخيص الصحيح الختيار العالج املناسب، هذه التجربة الفريدة من 

 عندما بدأت بمقابلة مرض ى حقيقيين لم أشعر بالخوف وكنت واث
ً
 .قة من نفس ينوعها أهلتني الحقا

أما الطالبة منار الجمعي في السنة الرابعة تقول تجربتي ألاولى بعالج الدمية حصة كانت في السنة الثانية لم 

الاسئلة التي نطرحها عليها، مؤكدة ان الربوت حصة    اشعر اطالقا انها دمية نتيجة استجابتها وتفاعلها حتى مع

الراس فجأة نتيجة لوخز إلابر أو ألالم املفاجئ وهو ما جعل  تصدر انفعاالت طبيعية اثناء الكشف كتحريك

  .الطالبات يعايشن بيئة العمل الحقيقية وبالتالي التمكن العالي قبل مواجهة املرض ى الحقيقيون 
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 م 2016 مايو 22-هـ 1437شعبان  15االحد 

نورة توقع اتفاقية تعاون مع املركز الوطني ألحباث قضايا جامعة األمرية 

 الشباب جبامعة امللك سعود

ضمن إطار تعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص التي نسعى لها جامعة ألاميرة نورة ممثلة بمركز ألابحاث 

الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة ومن أجل املساهمة في تنمية املعرفة وخدمة املجتمع وقع املركز 

جامعة امللك سعود. حيث وقع الاتفاقية كل من وكيلة اتفاقية تعاون مع املركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب ب

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي وألامين العام للمركز الوطني ألبحاث 

قضايا الشباب الدكتور عبد هللا بن سعد الجاسر. وهدفت الاتفاقية إلى تعزيز التعاون املشترك بين مركز 

واعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة و املركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب في مجال إجراء الابحاث ال

الدراسات والبحوث العلمية التي تخص فئة الشباب، ومعالجة قضاياهم املختلفة، ووضع املقترحات 

البرامج التوعوية التي والتوصيات لالرتقاء بمستوى الشباب وعالج ما يعترضهم من مشكالت واقتراح الحلول و 

  تلبي احتياجاتهم املختلفة، وتطوير مهاراتهم وإعدادهم للمشاركة بجدارة في مجاالت التنمية املختلفة، باإلضافة

الى تبادل املعلومات والبيانات ذات الاهتمام املشترك، وقد بدأ العمل بهذه املذكرة من تاريخ توقيعها، وأصبحت 

الدكتورة سارة بنت صالح الخمش ي بأن املركز يسعى   وات.وصرحت مديرة املركزسارية املفعول ملدة خمس سن

م ومن 2030لعقد اتفاقيات مع العديد من القطاعات في سبيل تحقيق أهداف رؤية اململكة العربية السعودية 

ف هنا كانت الاتفاقية مع املركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب باعتبار فئة الشباب تمثل أكثر من نص

 وهذه القدرات يجب أن يتم استثمارها وتوجيهها الوجهة السليمة  35السعوديين و الذين تقل أعمارهم عن 
ً
عاما

ليسهموا في تنمية مجتمعهم ويزدادوا انتماء و والء لحمايتهم من التطرف والانحرافات الفكرية والسلوكية ومن 

ليكونوا   جاهاتهم للخروج بنتائج تفيد صناع القرارهنا يسعى املركز لدراسة احتياجاتهم ومشكالتهم وتحديد ات

أعضاء فعالين كما أنه يركز على املرأة السعودية باعتبارها عنصر مهم من عناصر قوة املجتمع إذا تشكل ما 

 بقدرتها وتأثيرها على املجتمع ومن حولها. كما أن املركز   % 50يزيد عن 
ً
من املجتمع ومساهمتها في التنمية ايمانا

عى لعقد البرامج وسلسلة من حلقات النقاش واملبادرات لتفعيل دور املرأة والشباب بصفة عامة نحو تحقيق يس

 مع عدد 2030رؤية 
ً
م.وتأتي هذه الاتفاقية ضمن عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي وقعها املركز مسبقا

http://grbeih.com/archives/827372
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هيئة حقوق الانسان، ث مكافحة الجريمة، من الجهات الحكومية واملؤسسات والتي كان من أبرزها: مركز أبحا

النسائية. باإلضافة إلى تطلع املركز وسعيه الدائم إلى التواصل وعقد الشراكات مع الجهات  جمعية النهضة

 .واملراكز املماثلة ملجال عمله داخل اململكة او خارجها
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 م 2016 مايو 24-هـ 1437شعبان  17الثالثاء 

 يف جامعة األمرية نورة 21شة عمل الشراكة اجملتمعية املستدامة للقرن ور

 2030إيمانا من جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بضرورة تعزيز دورها في تفعيل خطة التحول الوطني     

لكة مشرقة ، ومبادرة منها في تفعيل الشراكة املجتمعية الداخلية والتي تعتبرها الجامعة انطالقة نوعية نحو مم

والخارجية نظمت عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بالشراكة مع عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة 

داعية مبادرات ابتكارية وحلول إب 21في القرن   ألاميرة نورة ورشة عمل بعنوان الشراكة املجتمعية املستدامة

والتي نظمتها الجامعة بالشراكة مع املكتب التنفيذي لخطة آفاق بوزارة التعليم إذ تشير التوجهات العاملية 

 على جودة إلانجازات التعليمية فيها وعلى مستوى الاستثمار املعرفي في 
ً
املعاصرة إلى زيادة اعتماد الدول مستقبال

من ألادوات املهمة لتحقيق أهداف خطة   مة .وتعتبر هذه الورشةللوصول إلى التنمية املستدا  املوارد البشرية

للقطاعين الخاص   ألنها تستهدف تغيير ثقافة التعاطي مع الشراكة املجتمعية املستدامة 2030التحول الوطني

 قطاع التعليم في ضوء الخطط الاستراتيجية الوطنية )التنمية الوطنية، آفاق ، التحول الوطن
ً
ي( والعام وتحديدا

.وقد تم افتتاح الورشة بالسالم امللكي تال ذلك تالوة عطرة من الذكر الحكيم وعرض فيديو تعريفي عن الجامعة 

عامة وعن عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر خاصة ، عقب ذلك تبادل املشاركات في الورشة بطاقات 

السعودية ووزارة التعليم .وتناولت  قيادات الجامعات  مشتركة من91التعارف والذي بلغ عددهن مايقارب

التي تسعى إلى طرح حلول ابداعية للشراكة املجتمعية مع ربطها بتحقيق أهداف   الورشة عدد من املحاور 

  الخطط الاستراتيجية الوطنية )التنمية الوطنية، آفاق ، التحول الوطني( والخروج بمبادرات تحقق رؤية اململكة

ورشة العمل وحلقات النقاش من قبل سعادة عميدة خدمة املجتمع والتعليم  ، وقد تم إدارة جلسات 2030

املستمر د. آمال بنت محمد الهبدان وفقا للمحاور الثالث التالية ، املحور الاول بعنوان : تجارب واقعية للشراكة 

بالجامعة والقائمة  ، تم عرض فيه التجارب املبتكرة والناجحة بعمادة خدمة املجتمع  املجتمعية وحلول ابداعية

على تفعيل الشراكات املجتمعية املستدامة املحلية والدولية مثل التعاون الدولي مع أكاديمية باريس لتطوير 

وتدريب املرأة وإعدادها لسوق العمل في مجاالت مهنية جديدة وكذلك حاضنة نورة العطاء التطوعي وتفعيل 

الاقتصاد املعرفي والاستثمار في تنمية وبناء الكوادر البشرية باعتبارها املسؤولية املجتمعية ، والتي تساهم في بناء 

النقاش التحليل والدراسة من خالل حلقات خطوة أساسية للعيش برفاهية ، وتناول الحضور التجربتين ب

http://grbeih.com/archives/827726
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كارية الجماعية املنظمة .بعد ذلك طرحت عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر املحور الثاني بعنوان حلول ابت

لتطوير الشراكة املجتمعية: تم من خالله طرح مبادرة التاءات الست استراتيجية ابداعية لتفعيل الشراكة 

مع أهداف الخطط الاستراتيجية الوطنية)التنمية   املجتمعية املستدامة في الجامعات السعودية واملتناسبة

في الشراكة املجتمعية  2030اململكة  الوطنية، آفاق ، التحول الوطني( والتي تحقق أحد تطلعات رؤية

–تكليف  –تعاون  –املستدامة ، والتاءات الست مصطلح يوضح املبادئ التي ارتكزت عليها املبادرة وهى تكامل 

تخصيص كما تم كذلك توزيع استبيان لتقييم وتقويم املبادرة ومناقشتها في الورشة والخروج  –تنوع  –تمكين 

السعي إلى الشراكة    هدف وطن طموح ومليون متطوع  لتحقيق” جسور “  مبادرة   :منها باملبادرات التالية 

 . املجتمعية في التطوع بين الجامعات والشركاء

لتحقيق رؤية ومبادرة امللف  25هدفها تأهيل قيادات تحت سن الـ ” قائد على مقعد الجامعة “ومبادرة  

من التحاقه بالدراسة في التعليم العام حتى التعليم العالي، إلالكتروني الشامل لكل طالب يتضمن حياة الطالب 

” تفعيل أندية الحي “ويسجل فيه نقاط خدمة مجتمعية، ويكون فيه للطالب رقم للتأمين الطبي. ومبادرة 

 .بالتعاون بين كل من وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية

اتيجية لتفعيل الشراكة املجتمعية في الجامعات السعودية واملسقاة من وهو : اقتراح استر   أما عن املحور الثالث

للخروج  2030تجاربها الواقعية فقد تم إثراء الورشة بتطبيقات ونشاطات تفاعلية عن رؤية اململكة 

باستراتيجية لتفعيل الشراكة املجتمعية باململكة ومن واقع النقاشات والتطبيقات العملية لوضع الرؤية 

لة والقيم وألاهداف للشراكة املجتمعية فى ضوء الخطط الاستراتيجية الوطنية)التنمية الوطنية، آفاق ، والرسا

التحول الوطني( وذلك من أجل املساهمة الفعالة في تحويل الشراكة املجتمعية املستدامة إلى واقع تطبيقي 

  2030يتناسب مع خطط التنمية الوطنية 
ً
مجموعة من التوصيات التي  أسفرت ورشة العمل عن  .وختاما

نعرضها على النحو التالي إطالق املبادرات التي تدعم الشراكات املجتمعية املستدامة وتحقق أهداف خطط 

التنمية الوطنية الاستراتيجية .وتفعيل الشراكات الداخلية داخل الجامعة كنموذج يحتذى به للشراكات 

والخروج منها بمبادرات تتوافق مع الخطط  2030يجية الخارجية. وربط استراتيجيات الجامعات باسترات

الاستراتيجية الوطنية )التنمية الوطنية، آفاق، التحول الوطني( وربطها باحتياجات املناطق حسب تواجدها 

الجغرافي. وإتاحة الفرصة للجامعات السعودية لالستفادة من التجارب الناجحة للشراكات املجتمعية املستدامة 
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دولية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر وموافاتنا املحلية وال

بنتائج التطبيق. وإتاحة الفرصة للجامعات السعودية لالستفادة من مبادرة التاءات الست استراتيجية ابداعية 

ن( واملتناسبة مع أهداف الخطط وحلول ابتكارية لتفعيل الشراكة املجتمعية )شركاء داخليين وخارجيي

في  2030الاستراتيجية الوطنية )التنمية الوطنية، آفاق، التحول الوطني( والتي تحقق أحد تطلعات رؤية اململكة 

الشراكة املجتمعية املستدامة وموافاتنا بنتائج التطبيق والاستفادة من التجارب الرائدة لألفكار الابداعية 

ل الشراكة املجتمعية. وإقامة حمالت توعوية وارشادية لكافة فئات املجتمع املختلفة للجامعات ألاخرى في تفعي

توضح اهميتها ومدى تلبيتها الحتياجات املواطن نحو العيش في مجتمع صحي وآمن.  2030عن رؤية اململكة 

املجتمعية وإنشاء  ونشر ثقافة الرياضة كنمط حياة. والاستفادة من التجربة الرائدة لجامعة الدمام في الشراكة

بنك املسؤولية املجتمعية. والتوصية في كل الشراكات املجتمعية الدولية بتأهيل فريق سعودي محترف 

لالستدامة في تقديم الخدمات التوصية في كل الشراكات املجتمعية الداخلية على تطوير أداء الفريق القائم 

 .بالعمل على الشراكات املجتمعية
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 م 2016 مايو 26-هـ 1437شعبان  19الخميس 

( 2016فوز طالبات االمتياز من جامعة االمرية نورة يف معرض )آيتكس 

 الدويل يف ماليزيا

 

مايو ممثلة  12 – 4في الفترة  itex2016 شاركت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في معرض ماليزيا الدولي  

بدور عبدهللا املغربي ومها ال غائب وذكرى   بكلية الصحة وعلوم التأهيل في الجامعة، حيث حصلت كل من

العتيبي )تخصص دكتور عالج طبيعي( بإشراف الدكتورة هدى زكريا على امليدالية البرونزية من املعرض املاليزي 

  ن الاتحاد الروس ي للعلوم والتقنية، وذلك بمنافسة ألفين مشارك فيوامليدالية الذهبية م ITEX لالبتكار والاختراع

املقام في كوالاملبور، حيث تقدمن بجهاز يعتمد على التحفيز املتعدد للجهاز الحس ي  ITEX 2016 املعرض املاليزي 

دي عن طريق تنبيه الجهاز العصبي والسمعي والبصري بحيث يستفيد منه مرض ى الاعتالل الحس ي العصبي فاق

باإلضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة مثل التوحد والصم والبكم وفاقدي البصر، وينفرد الجهاز الذي نال 

في أنه ال يعتمد على التواصل اللفظي حيث يعمل على تقنية الاهتزاز واملؤثرات   إعجاب لجنة التحكيم والزوار

هاز الحاصل على ذهبية الاتحاد الروس ي للعلوم الضوئية والصوتية ومؤثرات ألالوان، وأكدن املخترعات أن الج

في   والتقنية وهو قائم على التطوير ليستهدف أكبر عدد من املرض ى برعاية الفريق التطوعي )نشعر بك( الذي برز 

مبادرة تطوعية،  65أكبر ملتقى تطوعي بمشاركة   ملتقى نورة العطاء التطوعي ألاول الشهر الفائت والذي يعد

 .مبادرة متأهلة لنصف النهائي 19درة )نشعر بك( املركز الثاني من بين حيث نالت مبا

http://grbeih.com/archives/828114
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وتقدمت طالبات الامتياز في جامعة ألاميرة نورة بالشكر الجزيل للدكتورة هدى زكريا وعميدة كلية الصحة  

ى العميل وعلوم التأهيل الدكتورة لينا حماد، كما تقدمن باالمتنان الوافر ملعالي مديرة الجامعة الدكتورة هد

 .على الدعم والرعاية والاهتمام
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 م 2016 مايو 28-هـ 1437شعبان  21السبت 

 QM جامعة األميرة نورة تسعى لمقررات إلكترونية وفق

 من خالل برنامج تصميم وتدريس املقررات اإللكرتونية

جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة التعلم إلالكتروني والتعليم عن بعد حلقة نقاش نفذت 

موجهة للمجموعة ألاولى من أعضاء الهيئة التعليمية ضمن برنامج تصميم وتدريس املقررات إلالكترونية، 

ئمة نهائية للمرشحات في املرحلة وتهدف هذه الحلقة إلى تحقيق معايير املرحلة الثانية من الترشيح والخروج بقا

السابقة )الترشيح الذاتي( وفقا ملعايير البرنامج، بدأت حلقة النقاش بكلمة ترحيبية رحبت فيها مديرة إدارة 

 على القيم وألاهداف التي تسعى العمادة من خالل برنامج 
ً
التطوير الدكتورة فادية الخضراء باملشاركات مؤكدة

لكترونية إلى تحقيقها، وأوضحت الدكتورة الخضراء بأن البرنامج يعد وطنًيا من تصميم وتدريس املقررات إلا

، فإذا أردنا سد الفجوة بين التعليم 2030الطراز ألاول، معللة ذلك بأنه يستهدف مضامين رؤية السعودية

ملواكبة مستجدات واحتياجات سوق العمل فال بد من التركيز على تنمية املهارات التقنية بجانب مهارات التفكير 

العصر ومتطلبات مجتمع العمل، كما أكدت في كلمتها على القيمة املعنوية للبرنامج والتي تسعى العمادة إلى 

تحقيقها للمشاركات متمثلة بروح إلانجاز، والطاقة التي تعنى باملوارد وألادوات التي يمتلكها العضو وتوظيفها 

باألساليب التي تحفز   الحلقة بنشاط تعارف، تاله نشاطان يهتمان لتحقيق ألاهداف املنشودة، ثم بدأت أنشطة

ز آلاخر على طرق املوائمة بين ألاهداف واملحتوى وألانشطة 
َّ
تفاعل املتعلمين في التعلم إلالكتروني، بينما رك

يارا الحيدري  والتقييم في عملية التعليم والتعلم، إلى ذلك أكدت مديرة إدارة برامج التعلم إلالكتروني ألاستاذة

في الحلقة أن الهدف الذي تسعى إليه الجامعة من خالل برنامج تصميم وتدريس املقررات إلالكترونية وهو 

الخروج بثالثين قصة نجاح لعضوات الهيئة التعليمية بالجامعة كمرحلة أولية؛ يصممن مقررات إلكترونية على 

لهن للحصول على جوائز محلية وعاملية على املستوى وتؤه ,QM املستوى ألاساس ي وفق معايير جودة املقررات

ألاكاديمي، ويسهم في تحقيق الصدارة والعاملية لجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، واختتمت الخضراء 

 أن يسهم هذا البرنامج وغيره في الارتقاء بجودة مخرجات التعليم، والسعي إلى أن 
ً
الحلقة بشكر الحضور آملة

إلى أن  2030ميرة نورة بنت عبدالرحمن هي إحدى الجامعات الخمس التي تتطلع من خالل رؤية تكون جامعة ألا 

الذي ” الحضور املنهي“جامعة دولية.الجدير بالذكر أن هذا اللقاء سبقه لقاء  200تصبح ضمن قائمة أفضل 
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بمسؤولية واتزان، نظمته العمادة والذي تضمن أنشطة عملية حول بناء الفريق، والتواصل، واتخاذ القرار 

واستقراء ألاثر املمتد للموظف ضمن منظومة العمل من خالل استعراض تدفق إجراءات العمل في بعض 

خدمات العمادة وهي التدريب والدعم، وأبرزها مهارات خريجات جامعة ألاميرة نورة، كما تضمن اللقاء أنشطة 

ئص العامة والعالمات، واملهارات املهنية ألاساسية متنوعة حول الاحترافية واملهنية من حيث التعريف، والخصا

ا حول 
ً
، واختتم اللقاء بجولة ”املزايا املهنية“التي يجب توفرها في كل موظفة باختالف طبيعة العمل، ونشاط

 .مرئية للبيئة املهنية في العمادة ومظاهر املهنية في مكاتب املوظفات التي اتسمت بالتنظيم وإلايجابية
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 م 2016 مايو 29-هـ 1437شعبان  22االحد 

 متدربة 236جامعة األمرية نورة متنح رخصة العمل التطوعي لـ 

متدربة من  236رخصة العمل التطوعي لـ   منحت عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر في جامعة ألاميرة نورة

حاضنة نورة العطاء التطوعية حيث تم اتاحة املشاركة لهن في الاعمال التطوعية والتسجيل في مشرفات 

مختلف الفعاليات وألانشطة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وألاهلية التي تٌقيم الاعمال التطوعية، 

بة من مشرفات متدر  614وقامت العمادة كجهة رسمية ومعتمدة إلصدار رخصة العمل التطوعي بإخضاع 

حصر ساعات التطوع ووضع إطار كّمي   هـ لحزمة من البرامج مثل1437-1436الحاضنة خالل العام الدراس ي 

لحصر ساعات العمل التطوعي، وتعزيز مفهوم العمل التطوعي في ساعات مكتبيه مثل تخطيط املشاريع، وكتابة 

لعمل التطوعي في ساعات عملية مثل إقامة الفعاليات تقارير، وتنمية مهارة العمل املكتبي، كذلك تعزيز مفهوم ا

واملشاريع التطوعية، وتنظيم امللتقيات واملؤتمرات، وتقديم املساعدة للجهات الاخرى، وعمل دورات تدريبية 

مكثفه لحصول على رخصة العمل التطوعي، إضافة إلى عدد من البرامج التطويرية مثل دورة كيف تخططين 

ارة عالقاتي الاجتماعية، وإعداد القادة، وبناء وقيادة فرق العمل، والابداع في حل املشكالت ملستقبلك، ودورة اد

واتخاذ القرار، وكيف تخطط لحياتك، والثقة والثبات والجرأة، وكوني إيجابية، إضافة إلى العديد من 

 .املوضوعات املختلفة واملتنوعة

مر الدكتورة آمال الهبدان أن العمادة ال تألو جهًدا في دعم من جهتها أكدت عميدة خدمة املجتمع والتعليم املست

كل ما من شأنه إتاحة الفرص للعمادة لتأدية رسالتها والتي تتركز على التميز في خدمة املجتمع وتقديم فرص 

 أةاملر  وتمكينالتعليم املستمر مكن املرأة من دورها ودعم ذلك بشراكات عاملية ومحلية في بيئة محفزة وداعمة، 

 .من دورها الريادي القائم على التميز التنافس ي لتنمية مجتمعية مستدامة

مشرفة من  236وأوضحت الهبدان أن العمادة بذلت كل وسائل الدقة في منح رخصة العمل التطوعي لـ 

م 
ّ
مشرفات الحاضنة نورة العطاء التطوعية ما يمنح املتدربات آفاق أرحب لخدمة املجتمع في عمل دقيق منظ

يكون له أثره على الفرد واملجتمع، منوهة بجهود ورعاية واهتمام معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل 

 .ألنشطة العمادة ودعمها الالمحدود للعمل التطوعي في كل مكان
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 م 2016 يونيو 1-هـ 1437شعبان  25االربعاء 

 األمرية نورة تتبىن محلة للتعريف مبركز دعم األعمالجامعة 

تبنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الحملة التعريفية بمركز دعم وتطوير الاعمال بالجامعة، حيث 

استضافت كلية الصحة وعلوم التأهيل الحملة التي تهدف إلى خلق فرص عمل للفتيات وتطوير مشاريعهن 

املالي واللوجستي، من جانبها قالت مسؤولة العالقات العامة باملركز غادة الرشدان في التجارية وتوفير الدعم 

محاضرة تعريفية أن املركز مشروع وطني لتمكين ألاعمال التجارية املبتكرة اململوكة للسيدات من خالل 

املستهدفة تزويدهن بمجموعة من الخدمات والتسهيالت لضمان نجاح مشاريعهن الواعدة، موضحة أن الفئة 

هي خريجات وطالبات جامعة الاميرة نورة ثم الهيئة التعليمية والادارية في الجامعة، وأكدت الرشدان أن من 

أهداف املركز تحسين كفاءة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، حيث يحتوي املركز على برامج متعددة للرعاية 

اج الى تسهيالت قانونية وتسويق وهي: برنامج حسب حاجة املشروع ألنه عادة يمر بمعدالت فشل عالية تحت

املسرع، وبرنامج مسرع الاعمال الحرة، وبرنامج تسويق الابتكارات والابحاث التطبيقية، وبرنامج الاحتضان، 

وبينت الرشدان أن من شروط الاحتضان مقابلة شخصية يجب ان تجتازها املتقدمة، وأن يكون املشروع ذا 

خلق فرص عمل جديدة ويمكن تطبيقه وضمان نجاحه داخل السوق السعودي، ثم منفعة لالقتصاد الوطني و 

ذكرت الرشدان تجارب املشاريع املحتضنة بداياتها البسيطة وتطورها بفضل دعم املركز، مستشهدة على ذلك 

املتخصص في صيانة الحاسب آلالي وأجهزة الجوالات تحت أيدي فريق نسائي لضمان وحفظ Fix Tag بمشروع

سرّية املعلومات للنساء والذي تفّضل بزيارته وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني وأبدى إعجابه 

الشديد بما رآه، واختتمت الرشدان محاضرتها باالستماع ألسئلة الحاضرات، التي كشفت مدى تأثير املحاضرة 

 .وطنعليهن بتحفيزهن على عمل املشاريع املبتكرة التي تحقق احتياجات ال
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 م 2016 مايو 31-هـ 1437شعبان  24الثالثاء 

 جامعة األميرة نورة تقيم سلسلة توعوية عن المخدرات

 بالتعاون مع نسوية مكافحة املخدرات

قدمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة 

بالتعاون مع اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات و إدارة الشئون النسوية باملديرية العامة ملكافحة املخدرات 

رارها صاحبها معرض توعوي اشتمل على عينات سلسة من البرامج والدورات تناولت التوعية باملخدرات وأض

ألشكال املخدرات الحية، وتضمن ذلك توزيع مطويات توعوية لطالبات الجامعة، وقد ابتدأت السلسلة بدورة 

هدفت إلى رفع مستوى الوعي لدى الطالبات املتدربات بمخاطر املخدرات واملؤثرات العقلية ”فيتامينات فكرية “

ورات الخاطئة حول املؤثرات العقلية واكساب املتدربة املهارات الحياتية الالزمة وتصحيح املفاهيم والتص

للوقاية من خطر املخدرات وبناء قناعات واتجاهات لرفض تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية، تالها البرنامج 

ات ألاستاذة شيخة بنت التثقيفي )املخدرات وسبل الوقاية منها( من قبل عضوتي اللجنة الوطنية ملكافحة املخدر 

والذي هدف إلى تصحيح املفاهيم الخاطئة فيما يخص   حمد الهاجري وألاستاذة مشاعل بنت سليمان العريفج

آفة املخدرات، وتوضيح دور ألاسرة في مكافحة املخدرات باإلضافة إلى معرفة إلاجراءات املستخدمة عند مواجهة 

العوامل “توعوية بعنوان   غات، واختتمت السلسلة بمحاضرةشخص متعاٍط أو مروج أو مهرب فيما يخص البال 

قدمتها الدكتورة عفاف العشيوي والدكتورة هند الشهراني من كلية الخدمة الاجتماعية ” املؤدية لإلدمان 

كذلك   بالجامعة تناولت ألاسباب التي تعود إلى ألاسرة والفرد واملجتمع واملؤدية إلى إلادمان وتعاطي املخدرات

عوامل الاقتصادية النفسية والاجتماعية املؤثرة وطرق الوقاية منها وأوضحتا أن املخدرات إحدى آلافات ال

ألاسري مما يجعل   املجتمعية التي تؤثر على الفرد واملجتمع وبالتالي تقلل إلانتاجية في العمل وتؤثر على الاستقرار

 لهذه آلافة فتعطل قدراته مما يؤدي إلى تق
ً
اعسه عن العمل والبطالة ومحاولة الحصول على املال الفرد أسيرا

بطرق غيـر مشروعة. وقد أثبتت الكثيـر من الدراسات العالقة بين البطالة والجريمة والانحرافات السلوكية ومن 

هنا كانت الضرورة إلى التوعية بأضرارها و العوامل التي تؤدي إلى تعاطي املخدرات ودور ألاسرة في مكافحة هذه 

 ملذكرة التعاون التي   التي يقدمها املركز  فة، وتأتي هذه السلسلة ضمن ألانشطةآلا 
ً
لخدمة املجتمع، وتفعيال

ا من 
ً
عقدتها ألامانة العامة باللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات مع جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وانطالق
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 ورفع مستوى الوعي 
ً
 لتمارس دورها دور مركز بتثقيف أفراد املجتمع كافة

ً
بأنواع وأضرار املخدرات للمرأة خاصة

 .الاجتماعي وإلارشادي وألامني بعلم وبصيرة

الجدير بالذكر أن مركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة في جامعة ألاميرة نورة بنت 

وحلقات النقاش بهدف رفع مستوى  عبدالرحمن قّدم خالل العام الدراس ي املنصرم عدد من الدورات واللقاءات

الوعي وتنمية وتطوير املهارات كان منها سلسلة حلقات النقاش التي تتعلق باملرأة ودورها ومشكالتها وأولوياتها في 

املجتمع نفذ منها حلقتي نقاش حول قضايا املرأة العاملة ، وكذلك واقع الثقافة الاستهالكية لألسرة السعودية، 

بحضور عدد من عضوات مجلس الشورى، ” حقوق املرأة في املجتمع السعودي“قاء حول كما نظم املركز ل

باإلضافة إلى دورات وورش عمل موجهة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة تتعلق بتنمية قدراتهم البحثية 

مية، واملعرفية والفكرية، منها ورشة عمل عن التسويق الاجتماعي، أساسيات ومهارات تصميم امللصقات العل

ودورات وورش عمل موجهة لطالبات الجامعة ومنها خطوات وإجراءات البحث العلمي، وكيف نحمي ابناءنا من 

إلارهاب، وكوني إيجابية، وكيف أساهم في تحقيق ألامن الفكري، باإلضافة إلى إقامة ملتقى استشراف مستقبل 

 .املرأة السعودية
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 م 2016 يونيو 2-هـ 1437شعبان  26الخميس 

 جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن حتصد جائزة أبها ألفضل حبث علمي

 

حصدت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن جائزة أبها للثقافة ألفضل بحث علمي مقدم من ألاستاذتين في 

دور الخدمة الاجتماعية في “اللعبون والدكتورة أمل الفريخ بعنوان  كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جميلة

  هـ.1437/ 1436للعام ” الحد من تأثير ألاعراف الاجتماعية السلبية على التنمية الاجتماعية

طالبة جامعية في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا في الجامعات الحكومية  1238وطبق البحث الفائز على 

ململكة العربية السعودية، حيث يهدف البحث إلى الحد من تأثير ألاعراف الاجتماعية السلبية على بمناطق ا

التنمية الاجتماعية، إيمانا بدور الشباب في الخدمة الاجتماعية وحرصا على تنمية املجتمع من خاللهم، 

ة املجتمعية، ودعم املبادرات بتشجيعهم للمشاركة في مجاالت التنمية الاجتماعية وتعزيز قيم الوالء والتنمي

املجتمعية ملواجهة ألاعراف السلبية، مع تشجيع منظمات املجتمع املحلي لطرح برامج لتعزيز مشاركة الشباب في 

  التنمية.

وأشارت الدكتورة اللعبون إلى أبرز أنواع وصور ألاعراف الاجتماعية املنتشرة بين ألاسر السعودية املتمثلة 

املرتبة ألاولى لكونها من العادات املنتشرة في جميع مناطق اململكة، يليها عادات القبائل، ثم بعادات الزواج في 

عادات ألاتراح والتعازي في املرتبة ألاخيرة، موضحة أن من أهم ألاسباب والعوامل املؤدية إلى انتشار ألاعراف 

اليد، وعدم وعي بعض ألافراد بسلبيات الاجتماعية السلبية تمسك كبار السن من شيوخ القبائل بالعادات والتق

ألاعراف الاجتماعية والتعصب القبلي حيث أنه سبب في التمسك ببعض ألاعراف الاجتماعية، مؤكدة أن 
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التمسك بالعادات وألاعراف هو الرغبة بالشعور في الانتماء وألاصالة للقبيلة واملفاخرة بين القبائل إلظهار القوة 

  والوجاهة.

تت الدكتورة الفريخ إلى آلاثار املترتبة على التمسك باألعراف الاجتماعية حيث تنعكس على من جانبها، لف

التنمية الاجتماعية في ضعف مشاركة الشباب في النشاطات املجتمعية، وعدم املبادرة للتطوع في مجاالت 

ظرة الدونية ملشاركة املرأة الخدمة املجتمعية، والتسلط الذكوري على إلادارة املالية ملوارد ودخل ألاسرة، والن

  وإسهاماتها في املجتمع.

وإلى ذلك، كان البحث قد توصل إلى العديد من النتائج أهمها العمل على الحد من ألاسباب املؤدية إلى التمسك 

باألعراف الاجتماعية، حيث يتأتى ذلك بتكثيف جهود إلاعالم في هذا الجانب من خالل البرامج التثقيفية أو 

نية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر املسلسالت التلفزيونية أو املسرحيات أو برامج الشباب أو عمل إلاعال 

مسابقات لتحفيز الابتعاد عن هذه الصور من ألاعراف الاجتماعية، كذلك وضع مقررات منهجية في جميع 

ى املجتمع في املستقبل في حال املراحل التعليمية للوعي بأضرار صور ألاعراف غير املقبولة ومدى تأثيرها عل

  استمرارها.

فيما أوصت الدراسة بتفعيل دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة ألاعراف الاجتماعية السلبية، من خالل رصد 

امليزانيات الخاصة لدعم جهود الخدمة الاجتماعية في هذا املجال، إضافة إلى عمل دراسات علمية اجتماعية 

ي من انتشار صور ألاعراف الاجتماعية السلبية وأهمية إنشاء الجمعيات العلمية التي على املناطق التي تعان

تنادي بنبذ صور ألاعراف الاجتماعية السلبية، وصياغة خطط وبرامج لرعاية الشباب الجامعي في ضوء خطط 

، ودعم التنمية على أن يكون من أهدافه تبني الشباب السعودي للمشاركة في وضع الخطط املناسبة لهم

توجهات الشباب من الجنسين بما يحد من انتشار صور ألاعراف الاجتماعية السلبية، عبر شغل أوقات الفراغ 

للشباب في مجاالت استثمار للمجتمع، وإنشاء أندية وحمالت تنادي باالبتعاد والتخلي عن صور الاعراف السلبية 

 في املجتمع وتنمي روح املواطنة.
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 م 2016 يونيو 4-هـ 1437شعبان  28السبت 

 قطعة أثرية يف مكتبة جامعة األمرية نورة 70كتابًا نادرا و 173

تعد املكتبة املركزية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن معلما من معالم الجامعة حيث أنها تمثل الجامعة 

علقة بشؤون املكتبات واملعلومات على كافة املستويات املحلية وإلاقليمية والدولية، باإلضافة في ألامور املت

 وفق رؤية محددة وهي السعي إلى الريادة بين 
ً
 وخارجيا

ً
لإلشراف على مشاركات الجامعة في املعارض محليا

ي باملجتمع من خالل توفير بيئة املكتبات ألاكاديمية لبناء بيئة معرفية تفاعلية برسالة سامية تعمل على الرق

معرفية تفاعلية مؤهلة بما يلبي الاحتياجات املعلوماتية تسهم في نجاح املجتمع وتدعم البحث العلمي لتحقيق 

 ، وفق خطط تهدف إلى مساندة العملية التعليمية، والتميز في 
ً
 وعامليا

ً
 وإقليما

ً
رؤية الجامعة في التميز محليا

وية، إضافة إلى استثمار املوارد البشرية املتخصصة، والتزود بمصادر املعلومات في البرامج البحثية والتنم

مختلف التخصصات لخدمة املجتمع، والحرص على توظيف التقنية لتيسير الوصول ملصادر املعلومات، 

ظام (متر مربع، تعمل وفق ن 38,523فتصميم املكتبة املركزية يعبر عن التراث العربي ألاصيل على مساحة )

( كتاب/ 1500ماليين كتاب، ولهذا النظام القدرة على إنزال ) 5للكتب في طاقة استيعابية تصل إلى   تخزين آلي

ساعة. يقوم بإحضاره في أقل من تسع دقائق، و تعمل العمادة جاهدة على تقديم الخدمات املكتبية لجميع 

منسوبيها و ألاكاديميين من خارج الجامعة،  الرواد من أعضاء هيئة التدريس وطالبات الجامعة باإلضافة إلى

من املخطوطات العربية مايكفي الباحثين وضعت بخزانات خاصة لحفظها وعرضها  112  حيث تضم القاعة

، باإلضافة إلى 173على رواد املكتبة املركزية لالستفادة منها ، كما تظم قائمة من الكتب النادرة تصل إلى )
ً
( كتابا

( قطعة، وتحرص املكتبة على توفير مصادر املعلومات 70ات في املتحف الخارجي تقدر بحوالي )العديد من املقتني

العلمية وإلانسانية لألغراض التعليمية والبحثية والتي تخدم رسالة الجامعة، وما يتطلبه ذلك من بناء وتنظيم 

املصادر التعليمية والخدمية  وصيانة لتلك املصادر، وتبذل كل ما من شأنه مساعدة الرواد على استعمال تلك

وذلك عن طريق تقديم الدعم والارشادات الالزمة، وكذلك حماية املخطوطات من التلف والضياع، حيث تشكل 

جزءا هاما من التراث العربي بشكل عام، كما تقوم املكتبة بتوفير نسخ من املخطوطات والوثائق واملراجع املهمة 

وألاجنبية بناء على طلب الباحثين، مع امكانية الاطالع على الوثائق  من عدد كبير من املكتبات العربية

 واملخطوطات والخرائط والصور النادرة بصيغة رقمية والاستفادة منها وتقديم الخدمات عن طريق الانترنت .

http://grbeih.com/archives/832419
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 م 2016 مايو 11-هـ 1437شعبان  4االربعاء 

 األمرية نورة تعتمد رياضة املشي كنشاط مقررجامعة 

 ملقرر الاضطرابات 
ً
اعتمدت كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة ممثلة بقسم علم النفس رياضة املش ي نشاطا

 ( للفصل الدراس ي الثاني من هذا العام،251الاجتماعية والنفسية )نفس 

 وهو نشر الوعي  
ً
 مع أحد ألاهداف التي توليها الجامعة اهتماما

ً
 والثقافة الرياض يويأتي ذلك الاعتماد متوافقا

 الرياضية والتعاليم الصحية بين طالبات الجامعة.

 العام، فقدويعد هذا النشاط الثالث الذي يهدف إلى نشر ثقافة املش ي بين طالبات كلية التربية خالل هذا 

  .“ة يال نمش ي .. لحياة أفضلحمل“ سبقه

وقال ألاستاذة في قسم علم النفس بالجامعة شذى عبد العزيز العجالن إن: ممارسة ألانشطة الرياضية تعتبر 

 للصحة النفسية والجسمانية لإلنسان،
ً
وتخلصه من ملل الحياة اليومية التي تسبب له   من ألامور املهمة جدا

 حالة من القلق.

 ألهمية الرياضة في تقليل السمنة وألامراض 
ً
  املزمنة، فإنهاوأضافت العجالن نظرا

ً
اعتمدت رياضة املش ي نشاطا

لطالباتها مستعينة ببرنامج عداد الخطوات والذي تم تحميله من قبل كل طالبة على هاتفها لحساب عدد 

 الخطوات التي تمشيها.

 

 

 

http://www.tmm24.org/144015
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 م 2016 مايو 11-هـ 1437شعبان  4االربعاء 

 ألهميته الصحية والنفسية والجسمانية لإلنسان ولحياة أفضل

ا ملقرر دراسي "املشي"نورة تعتمد _األمرية_#جامعة
ً
 نشاط

 
ا اعتمدت كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بقسم علم النفس، رياضة املش ي، 

ً
نشاط

 ( للفصل الدراس ي الثاني من هذا العام.251ملقرر الاضطرابات الاجتماعية والنفسية )نفس 

ويأتي ذلك متوافًقا مع أحد ألاهداف التي توليها جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن اهتماًما، وهو نشر الوعي 

حيث يعد هذا النشاط الثالث الذي يهدف الرياض ي والثقافة الرياضية والتعاليم الصحية بين طالبات الجامعة، 

 ”.حملة يال نمش ي.. لحياة أفضل“إلى نشر ثقافة املش ي بين طالبات كلية التربية خالل هذا العام، فقد سبقه 

وذكرت ألاستاذة في قسم علم النفس في الجامعة شذى عبد العزيز العجالن أن ممارسة ألانشطة الرياضية 

للصحة النفسية والجسمانية لإلنسان، وتخلصه من ملل الحياة اليومية التي تسبب تعتبر من ألامور املهمة جًدا 

له حالة من القلق، وأشارت إلى أنه نظًرا ألهمية الرياضة في تقليل السمنة وألامراض املزمنة، فإنها اعتمدت 

ا لطالباتها مستعينة ببرنامج عداد الخطوات )
ً
له من قبل كل طالبة ( والذي تم تحميS Healthرياضة املش ي نشاط

http://www.almowaten.net/?p=510185
http://www.almowaten.net/?p=510185
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 على هاتفها لحساب عدد الخطوات التي تمشيها.

أيام، ونظرا ملا توليه جامعة ألاميرة نورة  10آالف خطوة يومًيا ملدة  10وتابعت أنها طلبت من كل طالبة تسليمها 

مساحتها  بنت عبد الرحمن من اهتمام بتوفير املرافق الرياضية والاهتمام بالحدائق والتشجير باإلضافة إلى

 .الكبيرة، فإنها تعد من البيئات املناسبة لجعل رياضة املش ي أمًرا جذاًبا وممتًعا لجميع منسوباتها
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 م 2016 مايو 20-هـ 1437شعبان  13الجمعة 

 عمل تشكيلي طالبة جمعت مقتنيات والدها المتوفى بحادث مروري في

 .. حلظات حزن تبوح بها لوحة مبعرض جامعة نورة"عادت ومل يعد"

 

تداول عدد من مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي صورة لعمل فني يظهر مقتنيات خاصة بشخص متوفى 

  ”.عادت.. ولم يعد“حملت عنوان 

 مروري، وتم تسليم مقتنياته لذويه.وتوضح اللوحة بعض املقتنيات الشخصية ألحد ألاشخاص توفي في حادث 

الوداع الحقيقي!! هو تقبيل جبين ميت “، الفتين إلى أن ”املقتنيات هي ذكريات الراحلين“وأشار املغردون إلى أن 

لطالبة في  كشفت حقيقة الصورة املتداولة والتي تعود” املواطن“ ”. في جنة الفردوسوينتهي بأستودعتك هللا

إن العمل تم ”: املواطن“في تصريح خصت به ” سارة مشعل العميري “قالت صاحبة العمل و  جامعة ألاميرة نورة.

/ 4/ 19عرضه بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بكلية التصاميم والفنون قسم التصوير التشكيلي بتاريخ 

دين الذين أكدوا ؛ ليشكل هذا العمل صوًرا للحزن على املتابعين واملغر ”عادت.. ولم يعد“، وحمل عنوان 2016

وأكملت وضعت عقال ونظارة وساعة ومفتاح سيارة والدي،  تحمل حزًنا كبيًرا لفقدان عزيز.أن معاني الصورة 

باإلضافة إلى عدد من أوراقه التي كانت معه لحظة وقوع الحادث العام املاض ي بطريق عودته من محافظة 

 شقراء.

http://www.almowaten.net/?p=516204
http://www.almowaten.net/?p=516204
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 م 2016 مايو 29-هـ 1437شعبان  22االحد 

 سعوديات للعمل يف جامعة نورة 10ساعة تدريب على الكهرباء تؤهل  240

 

سعوديات من خريجات برنامجي  10أعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، توقيع اتفاقية لتوظيف 

ساعة تدريب في  240نورة بنت عبد الرحمن بعد أن حصلن على الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة 

تقنية الكهرباء وأن إلاجراءات إلادارية والتوظيفية متواصلة ومستمرة لتوظيف بقية خريجات البرنامج التدريبي 

  فتاة. 33الذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشروع )نحو آفاٍق جديدة( ويقّدر عدد من استفدن منه حتى آلان بـ 

 يعد ألاول من نوعه باململكة ملدة و 
ً
 تدريبيا

ً
ت برنامجا

ّ
أشهر بإشراف مدربات  3كانت املؤسسة قد نفذ

متخصصات في الهندسة الكهربائية وهندسة إلانشاءات الالتي صممن حقائب تدريبية متخصصة تركز على 

ملتكررة وكيفية إصالحها إلى الجانب التطبيقي ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية ا

  جانب مهارات القدرة على تحديد نوعية العطل الكهربائي وإعداد التقارير الفنية.

ويستهدف البرنامج تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات التقنية الالزمة للتعامل مع 

طبيق إجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق ألاعطال الكهربائية املنتشرة وإصالح التلفيات الشائعة وت

  العمل املحلي خاصة منشآت العمل النسائية مثل الجامعات والكليات واملدارس واملرافق النسائية .

ويعد برنامج الصيانة املنزلية أحد البرامج التدريبية القصيرة التي تنفذها املؤسسة في الكليات التقنية للبنات إلى 

خصصات أخرى متنوعة من أبرزها تصميم وإنتاج املالبس وتقنية التجميل النسائي وتقنية الحاسب جانب ت

آلالي والتقنية إلادارية حيث تسعى املؤسسة من خالل تلك البرامج إلى تأهيل املرأة السعودية في املجاالت التقنية 

 لطلب سوق العمل الكّمي والنوعي وا
ً
لتوسع في التدريب التقني واملنهي لدفع عجلة واملهنية وتطوير مهاراتها وفقا

http://www.almowaten.net/?p=521284
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 ألهداف رؤية اململكة 
ً
  . 2030التنمية الاقتصادية وصوال

وتعتزم املؤسسة في خطواتها الحثيثة ملواكبة رؤية اململكة املستقبلية تعميم التجربة في املدن الرئيسية والتوسع 

دات التدريبية أو مركز خدمة املجتمع والتدريب املستمر والرقي في البرامج التدريبية التي تقدمها سواًء عبر الوح

 ن ويعمل على تحقيق ما جاءت مّما يحقق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وفتيات الوط

م لنعمل ” به الرؤية من أهداف 
ّ
ورفع نسبة مشاركة املرأة في سوق  % 7وسعيها لخفض معدل البطالة إلى ” نتعل

  .%30العمل إلى 

تنفذه املؤسسة بالتعاون مع الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية ضمن ” نحو آفاق جديدة ” مشروع يذكر أن 

منح برنامج ألاميرة مشاعل بنت خالد التنموي التابع ملؤسسة امللك خالد الخيرية وبإسهام من الجمعية الخيرية 

 ”.إنسان“لرعاية ألايتام 
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 م 2016 مايو 10-هـ 1437شعبان  3الثالثاء 

 حبوث وابتكارات يف الصحة وعلوم التأهيل جبامعة األمرية نورة 10

 

نظمت كلية الصحة وعلوم التأهيل في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى لعرض وتكريم لألبحاث 

وبإشراف الدكتورة سحر محمد عادل،  والابتكارات برعاية وكيلة شؤون الطالبات الدكتورة نسرين العواجي 

س ي وآلية الفكاهة واملعدل حيث تقدمت الطالبة الجوهرة عبد الرحمن املقرن بعرض بحثها )الاحتراق النف

الطالبي : دراسة اكاديمية حول طالبات الكليات الصحية في السعودية ( بإشراف الدكتورة عظمى زايدي، ثم 

في   تقدمت الطالبة نوره سعد الهويشل بعرض بحثها )كمية الكربوهيدرات مقابل املوص ى بها بين املراهقات

جموس محفوظ، تلى ذلك بحث )تناول الكالسيوم والتوعية من مدارس الرواد للبنات( بأشراف الدكتورة نا

مخاطر هشاشة العظام بين الطالبات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن( من تقديم الطالبات سارة ناصر 

بأشراف الدكتورة ناجموس محفوظ، ثم بحث )هل يؤثر معرفة  سعد النصبان وبتول البران و أنفال السيخان، 

  البطاقة الغذائية على مستوى مؤشر كثلة الجسم عند الطالبات الجامعيات؟( من تقديم الطالباتو استعمال 

بأشراف الدكتورة  بثينة يوسف القرزعي وعيناء مطر الحديدي وهاجر جمال الريس و بشاير ابراهيم الشامخ 

السريعة وزيادة مؤشر  بحثها )رابطة تناول الوجبات ندى بن عجيبة، ثم قدمت الطالبة وعد منصور الجعيد 

كتلة الجسم بين طالبات الجامعات( بإشراف الدكتورة ناجموس محفوظ، ثم تقدمت الطالبة شماء محمد 

http://almnatiq.net/242260/?mobile=1
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املزيعل بعرض ابتكارها )معالج الانكماش( بإشراف الدكتورة صفاء مصطفى الخولي و الذي نال على املركز 

العالي، ثم تقدمن الطالبات وجدان سعد العتيبي و  الثالث باملؤتمر العلمي السابع لطالب وطالبات التعليم

 اللتهاب اللفافة ألا خمصية 
ً
 bye bye –فاطمه علي القحطاني و سميره علي آل دويرم بعرض ابتكارهن ) وداعا

plantar fasciitis   )  بأشراف الدكتورة هدى زكريا والحاصل على املركز الاول في املؤتمر العلمي السابع، تلى ذلك

كار )قفاز كاشف للحرارة ( تقديم الطالبات ريم صالح الراجحي و نوف حماد البليهد و مروة عبدهللا الجريوي و ابت

عذى عبدالعزيز السليمان و ريما محمد العقيلي، بأشراف الدكتورة صفاء مصطفى الخولي والحاصل على املركز 

د املوس ى ابتكارها )عكازة التمكين الوظيفي ( الثالث في املؤتمر العلمي السابع، ثم عرضت الطالبة أصايل خال

بأشراف الدكتورة صفاء مصطفى الخولي، ثم الطالبات ريم صالح الراجحي و نوف حماد البليهد و مروه عبدهللا 

الجريوي و عذى عبدالعزيز السليمان و ريما محمد العقيلي الالتي عرضن بحث )تأثير اهمال الرعاية النفسية 

بأشراف الدكتورة صفاء مصطفى الخولي، وبعد   يفي ملرض ى الشلل الدماغي وعائالتهم (على الاندماج الوظ

ثم عرضت ”، مبتكرون مسلمون “استعراض البحوث والابتكارات تقدمت الطالبة ذكرى العتيبي بعرض بعنوان 

و سفير مشاركات طالبات جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في داخل وخارج اململكة ، منوهة لزيارة سم

اململكة الامير محمد بن نواف لهن في املؤتمر العالمي البريطاني لالختراعات الذي حصدن فيه جوائز عاملية، وفي 

نهاية العرض ألقت سعادة عميدة الكلية الدكتورة لينا فهمي حماد كلمة اكدت فيها اعتزازها بطالباتها ثم توزيع 

 .املشرفات على الابحاث والابتكاراتشهادات الشكر على املبتكرات والباحثات وعلى 
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  2016 مايو 12-هـ 1437شعبان  5 الخميس

د.العميل: كل خطوة خيطوها املواطن يف بيته أو عمله هلا بالغ األثر على 

 وطنه

 

قامت القيادات ألاكاديمية وإلادارية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بالوقوف أثناء عرض مرئي لبطوالت 

الخامس لتكريم منسوبي الجامعة من ” ابداع ووفاء“جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، جاء ذلك في حفل 

ي ألبطالنا في الجنوب بدأ الحفل بآيات من اعضاء هيئة التدريس واملوظفين، فبعد السالم امللكي والعرض املرئ

الذكر الحكيم، ثم كلمة معالي مديرة الجامعة د.هدى بنت محمد العميل التي أشادت فيها بالعمل الجاد 

والدؤوب في كافة أقسام الجامعة ودعت إلى املزيد من العمل لالنضمام للركب الوطني الذي ينطلق في خطوات 

الطموحة والحكيمة، وأكدت د.العميل أن كل خطوة   2030ق رؤية السعوديةعملية جادة نحو املستقبل وف

يخطوها املواطن في بيته أو عمله الشك أن لها بالغ ألاثر على وطنه، مطاِلبة الجميع بتحقيق خطط وأماني 

 القيادة بغد مشرق، تلى ذلك كلمة عميدة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين سعادة الدكتورة سارة بنت

عبد هللا العديلي أكدت فيها أن الجهد الذي يبذله املوظف ينعكس على مؤسسته وبالتالي يعود عليه، وأكدت 

د.العديلي أن جميع أعضاء الهيئة التعليمية وإلادارية جديرون بالثقة وجهودهم مشاهدة ومشكورة، ثم كرمت 

جوائز عاملية واقليمية ومحلية، ثم  معالي مديرة الجامعة أعضاء هيئة التدريس السعوديات الحاصالت على

ّرمت الحاصالت على درجة أستاذ وأستاذ مشارك، تلى ذلك كلمة وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث 
ُ
ك

العلمي د.هدى الوهيبي حيث أوضحت أن جوائز النشر املصنف تعّد واحدة من تسع مشاريع تمثل برنامج 
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جامعة الذي وضعته الوكالة كخارطة طريق للنهوض بالبحث والنشر متكامل لتطوير البحث والنشر العلمي بال

(، مثمنة للجامعة ISI, SCOPUSالعلمي، وهذا املشروع يتضمن مكافأة للناشرات في قاعدة البيانات الدولية ) 

تكريم الحاصالت على درجات علمية من جامعات مصنفة تصنيف عاٍل وفق تصنيف شانغهاي ، وأكدت 

 د.الوهيبي أن ال
ً
 مبتكرة وأفكارا

ً
زة ذات الجودة العالية التي تقدم حلوال جامعات تسعى إلى إنتاج البحوث املتمّيِ

 في تصنيف 
ً
 رئيسيا

ً
إبداعية قادرة على الرقي باملجتمعات، منوهة إلى أن النشر العلمي املصنف يلعب دورا

 على جودة ألابحاث املنتجة حيث ت
ً
عتمد التصنيفات الدولية مثل الجامعات، كما أن الانجاز ُيعد مؤشرا

:Shanghai  , Qs , Times  ( على البحث العلمي املنشور في أوعية مصنفة ضمن قواعد بياناتISI, SCOPUS  ،)

بحثا مصنفا باسم جامعة ألاميرة نورة بن عبدالرحمن منذ عام  95وأوضحت د.الوهيبي أن النتائج أظهرت نشر 

كالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي على أن تكون مشيرة إلى حرص و  م، 2015م وحتى 2012

الجامعات التي تبتعث لها منسوبات الجامعة جامعات ذوات مراتب عليا في التصنيفات ، مثمنة ملعالي مديرة 

الجامعة دعمها لكل ما من شأنه النهوض بالبحث والنشر العلمي بالجامعة، ثم تقدمت وكالة الجامعة للدراسات 

(، Scopus( و )ISI)  ا والبحث العلمي لتكريم الكفاءات املتميزة الناشرات في أوعية النشر العاملية املصنفةالعلي

تكريم الحاصالت على درجة ماجستير ودكتوراه من جامعات متميزة )الخمسين جامعة ألاوائل وفق   تلى ذلك

زين من أعضاء الهيئة إلادارية وفئة تصنيف شنغهاي ألاكاديمي للجامعات(، ثم تم تكريم املوظفين املتمي

املستخدمين وبند العمال على مستوى الجامعة، واملتقاعدات من أعضاء الهيئتين التعليمية وإلادارية، باإلضافة 

عام من الهيئة إلادارية من السيدات والرجال، كما تم تكريم املستقيالت من  27إلى من بلغت خدمتهم أكثر من 

ية من املتعاقدات، وفي الختام تقدمت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة الدكتورة فاتن أعضاء الهيئة التعليم

لتوضيح معايير الكلية املتميزة من حيث تحقيق معايير الاعتماد املؤسس ي والبرامجي وتشغيل   الزامل بكلمة

طّبق معايير 
ُ
الجائزة على معايير  الخطة الاستراتيجية للجامعة، وأوضحت د.الزامل أنه تم الاتفاق على أن ت

الاعتماد املؤسس ي بالجودة كأول درجة من درجات التميز، مضيفة انه تم اضافة معايير تحقق الخطة 

وخطة التنمية وبرنامج التحول الوطني، وقد أضيفت معايير ايضا خاصة باألبداع   الاستراتيجية للجامعة

ستراتيجية للجامعة وخطة التنمية وبرنامج التحول والابتكار لتحقيق املرتكزات الاساسية للجودة والخطة الا 

 الوطني من قبل الكليات ضمن عملهم الروتيني اليومي.
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 م 2016 مايو 15-هـ 1437شعبان  8االحد 

 جلسة حوارية عن اإلرهاب ومواجهته 53آالف طالبة يشاركن بـ  3

آالف طالبة من مختلف التخصصات الجامعية في سلسلة جلسات حوارية هادفه تناولت  3شاركت نحو 

، والتي نظمها مؤخرا املقهى ”مفهوم إلارهاب وأسبابه والجهود ألامنية للمملكة في مكافحة إلارهاب والتصدي له“

 اعية.الحواري في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثل بكلية الخدمة الاجتم

وأوضحت املشرفة العامة على املقهى الحواري ألاستاذة ريم الغامدي أن املقهى أحد أهم ألانشطة الطالبية التي 

تعزز ثقافة الحوار بين الطالبات، وركز من خالل سلسلة جلسات على تشخيص مفهوم إلارهاب وأسبابه 

ر إلارهاب على حياة ألافراد والشعوب، وموقف والجهود ألامنية للمملكة في مكافحة إلارهاب والتصدي له، وتأثي

الشريعة إلاسالمية من إلارهاب واملنظمات املتطرفة وأعمالها التخريبية املدمرة، ودور املواطن الصالح في الحد 

من انتشار ألافكار املتطرفة والشائعات مؤكدة أن الهدف توعية الطالبات في لجامعة الوطني في التصدي 

 الفكري.لإلرهاب والتطرف 

يسعى املقهى الحواري إلى معالجة القضايا الطالبية وطرحها من خالل قنوات الحوار “وأضافت الغامدي 

الفكري، وتعزير الاتصال والحوار الفكري إلايجابي بين الطالبات ومنسوبات الجامعة مع إلقاء الضوء على 

ة،
ّ
مشيرة إلى أنه تم تدشين املقهى الحواري برعاية  الاتجاهات الفكرية للطالبات وتعديلها ومناقشة ألافكار الضال

مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل، حيث ضم املقهى عدًدا من ألاركان التفاعلية املفتوحة للطالبات مثل 

ركن الجلسات الحوارية، ركن البحث واملذاكرة الذي يضم وحدات مكتبية شبه منفصلة مجهزة بأجهزة 

الطالبة من املذاكرة وكتابة البحوث في جو من الخصوصية، ركن القراءة الصامتة  الحاسب آلالي، بحيث تتمكن

يضم عدًدا من الكتب الشائقة ذات التخصصات املتنوعة في ألادب العربي وتطوير الذات والصحة والثقافة 

 العامة، ركن القهوة والذي يعمل على تقديم أنواع من القوة املجانية لرواد املقهى.

( جلسة بمشاركة نخبة من عضوات هيئة التدريس 53عدد الجلسات الحوارية وصلت إلى )ونوهت بأن 

  ( طالبة جامعية.3183استفادت منها نحو )

هـ باقتراح من عميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة 1435وتعود فكرة إنشاء وحدة املقهى الحواري لعام 

تماعية هي إحدى كليات الجامعة املتخصصة في هذا املجال جميلة اللعبون على اعتبار أن كلية الخدمة الاج
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املقهى ومن هنا تبلورت فكرة إنشاء وحدة والتي تسعى إلى تطوير الطالبات أكاديمًيا واجتماعًيا وشخصًيا ومهنًيا، 

مختلف  الحواري لتعزيز ثقافة الحوار البناء وسلوكياته بين الطالبات ليصبح أسلوًبا للحياة ومنهاًجا للتعامل مع

القضايا ال سيما وأن معطيات العصر الحديث تتجه إلى تفعيل قيم املواطنة والانتماء والحوار، كما تهدف 

الوحدة إلى تقديم خدمات متخصصة على أسس علمية ومهنية تعمل على توعية الطالبات ووقايتهن مما قد 

ري بتوفير مناخ جامعي حواري متكامل يواجهنه من مصاعب وعقبات في حياتهن لذا التزمت وحدة املقهى الحوا

للطالبة يعمل على استثمار طاقاتها وقدراتها وتنمية مواهبها من خالل الحوار الفعال وذلك إلخراج مواطنة واعية 

 بحقوقها وواجباتها ودورها في بناء مجتمعها بكل والء وانتماء وإبداع.

التدريس املشاركات في جلسات املقهى الحواري أن من جانبها بينت الدكتورة نوال الربيع إحدى أعضاء هيئة 

اململكة تعيش في حراك ثقافي من خالل ما يقام فيها من مهرجانات ثقافية وكذلك من خالل التطورات 

التكنولوجية كوسائل التواصل الاجتماعي والتي يطرح فيها الكثير من القضايا، وهذا ألامر يتطلب أن تكون هناك 

هذه القضايا التي تهم املجتمع، والجامعات السعودية ليست ببعيدة عن هذا الحراك  مساحة كافية ملناقشة

الثقافي في ظل النقلة النوعية واملعرفية التي تعيشها الجامعات خالل هذه السنوات وتواكب النهضة التنموية 

للطالبات وثقافة تقبل الرأي التي تمر بها اململكة، معتبرة أن تعزيز هذا املقهى من ألانشطة التي تعزز املسؤولية 

آلاخر وإعطاء الطالبة الفرصة بأن تناقش بكل موضوعية ووعي واملساعدة على مد جسر التواصل بين الطالب 

ومجتمعه ألاكاديمي من حيث إيجاد لغة ثقافة الحوار التي ال تجعل من البيئة ألاكاديمية بيئة جامدة ومحبطة 

 يا واجتماعيا وثقافيا.بل بيئة ثقافية داعمة للطالب أكاديم

وأشادت ألاستاذ الدكتور سلمى الدوسري إحدى املشاركات في جلسات املقهى الحواري بأن املقاهي الحوارية 

وسيلة إليصال املعلومة الصحيحة من خالل إقناع آلاخرين بفكرته، كذلك تصحيح ألافكار الخاطئة والعقائد 

عقائد الدينية أو قد تمس عادات املجتمع وتقاليده عن طريق الفاسدة، فالبعض يعتنقون أفكارا قد تخالف ال

التحاور من خالل املقهى الحواري نجد وسيلة افضل إلقناع اصحاب الفكر الخطأ بالفكر الصحيح والسليم، 

كما أن الحوار يساهم في تعزيز السلوكيات إلايجابية مثل التواضع وحسن التعامل مع آلاخرين والتعاون وآداب 

وبالتالي يكسب الطالبة قوة في الشخصية كما يجعلها تتحلى بالصفات الحسنة التي تجعل لها قبول الحوار 

ومحبة بين الناس، كما تدعم املقاهي الحواري تعلم ممارسة فن إلاصغاء بين الطالب وتشجيعهم على صياغة 
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نسان للعقل في طرح املعلومات، ألافكار الدقيقة وتنمية فن الحوار واحترام إلانسان ألخيه إلانسان واحترام إلا

  كما يسهم املقهى الحواري إلى تعزيز أهمية التعرف على وجهات النظر املختلفة.

يشار إلى أن أهم القضايا واملوضوعات التي يناقشها املقهى الحواري القضايا التعليمية والاجتماعية على 

 خصية اقتصادية والقضايا الوظيفيةالطالبة ش اختالفها وقضايا السلوكيات السلبية والاقتصادية وكيف تكون 

املستقبلية واملستقبل املنهي لتخصصاتهن والقضايا الفكرية ومناقشة ألافكار الضالة والقضايا الثقافية 

 والتنموية والتطويرية واملشاركات التطوعية.
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 م 2016 مايو 17-هـ 1437شعبان  10الثالثاء 

ا للتعلم الذاتي بتحضريية جامعة األمرية نورة 41
ً
 مشروع

مشروًعا ضمن  41أطلق قسم تطوير الذات في السنة التحضيرية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

نعُت أثًرا(، حيث احتوت على مشاريع ابتكرتها مشاريع التعلم الذاتي التابعة ملقرر مهارات التفكير تحت شعار )ص

الطالبات لحل مشاكل نعاني منها في حياتنا اليومية سواء علمية أو تربوية أو صحية وانقسمت املشاريع على 

جانبين توعوي وابتكاري وشمل التوعوي الجانب الصحي والبيئي والاجتماعي وكان الابتكاري في مجاالت متعددة 

هذه املشاريع بأن تحتوي جميعها على رؤية ورسالة وأهداف وتصميم إنفو جرافيك وفيديو اهتمت الطالبات ب

يحمل املشكلة أو الحل للمشروع ولوحة يضع عليها الزوار أراءهم بحيث تستطيع الطالبات قياس التغذية 

مشروًعا منها 22الراجعة من املشروع واستطالع رأي سريع ملشاريعهن، وجاء من أبزر هذه املشاريع املرشحة 

والتي تعبر مكان مخصص لتجميع املياه املتبقية من علب الشرب لسقي الزرع، وكذلك مشروع ” قطرتنا غالية“

والذي يتكون من وضع جهاز في عداد الكهرباء الخاص باملنزل مرتبط بالدفاع املدني الخاص ” الحريق املفاجئ“

وهو عبارة عن تصميم مالبس لعمال النظافة ضد ” بينهمرحماء “باملنطقة، وفي الجانب الاجتماعي كان مشروع 

بطاقة تعريف بصحة الشخص لسهولة ” الهوية الصحية“تقلبات الجو، أما من الناحية الصحية يأتي مشروع 

وهو تصميم حساسات للمسابح ” املنقذ الذكي“انتقاله من مستشفى إلى آخر، وفي الجانب التوعوي جاء مشروع 

إنشاء تطبيق  وكذلك مشروع الاسعافات الاولية داخل جامعة الاميرة نورة حيث تم لتجنب مخاطر الغرق، 

الشاور “ومن املشاريع التوعوية أيًضا   الذي يعنى باإلسعاف داخل الحرم الجامعي،” مسعفون “الكتروني 

وهو عبارة عن ” وقفوهم إنهم مسئولون “تصميم مرش استحمام مزود بحساس، وكذلك مشروع ” الحساس

وق تدوير ألاطعمة املنزلي، ومشروع استهالك املاء وهي عبارة عن ربط مياه املغسلة بسيفون املرحاض صند

لتقليل استخدام املياه، أما من الجانب الطبي كان ابتكار حل ملخارج طوارئ للعناية املركزة من أميز الابتكارات، 

من اختراع الطالبة العنود القحطاني والتي  وهو جهاز يقيس الجهد الكهربائي” الجهد الذكي“وأخيًرا ابتكار 

استلهمت الفكر من معاناة عايشتها ألحد جيرانهم وذلك بارتفاع استخدام الكهرباء مما أدى إلى احتراق املولد 

لديهم دون أي إشعار سابق ومنها أحست املخترعة بأهمية وجود عداد يقيس معدل الاستخدام الطبيعي من 

ألنه ال يمكن ألي مستخدم أن يعرف إال من خالل التواصل مع شركة الكهرباء  خالل شاشة توضيحية وذلك
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كما قامت بعدد من الخطوات التي ساعدتها على هذا الاختراع من خالل التواصل مع شركة الكهرباء ومعرفة 

ورته مكونات وتفاصيل مولد الكهرباء ومنها بدأت باختراعها الذي يحمل شاشة توضيحية ملعدل الاستخدام وط

ليحمل أجهزة إنذار تنبه بزيادة الاستخدام ومن ثم تم تزويده بضوء تنبه السيما للصم والبكم، وقد شاركت في 

هذا الاختراع بملتقى إلابداع العلمي وحصلت على امليدالية الفضية على مستوى الرياض ومن ثم تقدمت 

 لعزيز للعلوم والتقنية.لتسجيل الاختراع في مكتب براءات الاختراع في مدينة امللك عبدا
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 م 2016 مايو 18-هـ 1437شعبان  11االربعاء 

 جامعة األمرية نورة: احلوار بني أتباع األديان يؤدي الستقرار اجملتمعات

 

دراسة استهدفت طالبات كلية التربية في الجامعة أن كشفت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن عن نتائج 

الحوار بين أتباع ألاديان والثقافات يؤثر إيجابا في تحقيق استقرار املجتمعات الانسانية بشكل عام بدرجة كبيرة، 

أستاذ أصول التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن د. حنان الجنهي أنه لتحقيق أهداف  وقالت الباحثة 

طالبة، وقد خرجت الدراسة  399فقرة تم توزيعها عشوائيا على  26دراسة تم بناء وتقنين استبانة تكّونت من ال

بعدد من التوصيات أهمها ضرورة تمتين الصلة بين مراكز الحوار التي ترعاها السعودية؛ والجامعات بهدف 

 تعميق مستوى الوعي التربوي بالحوار لدى طالبات الجامعات..
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 م 2016 مايو 21-هـ 1437شعبان  14السبت 

 الشراكة اجملتمعية املستدامة يف جامعة األمرية نورة

 من دور جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن في تحقيق الرؤية الوطنية للملكة العربية السعودية 
ً
انطالقا

تقيم عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر وعمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة ألاميرة نورة بنت  2030

)مبادرات ابتكارية وحلول إبداعية(  21القرن  عبد الرحمن ورشة عمل بعنوان الشراكة املجتمعية املستدامة في

مايو 23هـ املوافق 16/8/1437وذلك يوم إلاثنين  التعليم،بالشراكة مع املكتب التنفيذي لخطة آفاق بوزارة 

 بالجامعة.في مركز املؤتمرات  2016

 تستهدف تغيير حيث  ،2030الورشة من الادوات املهمة لتحقيق اهداف برنامج خطة التحول الوطني  وتعد هذه

 قطاع التعليم في ضوء الخطط 
ً
ثقافة التعاطي مع الشراكات املجتمعية للقطاعين العام والخاص وتحديدا

عن طريق عرض التجارب املبتكره  وذلك الوطني(التحول  آفاق، الوطنية،الاستراتيجية الوطنية )التنمية 

كات املجتمعيه املستدامه والتي تساهم في بناء والناجحة بعمادة خدمة املجتمع بالجامعه ومدى تفعيلها للشرا

 برفاهيه.الاقتصاد املعرفي والاستثمار في تنمية وبناء الكوادر البشريه باعتبارها خطوه اساسية للعيش 

كما تطمح الورشة الى اقتراح استراتيجية لتفعيل الشراكة املجتمعية في الجامعات السعودية مستقاة من 

 مزهر.من أجل املساهمة الفعالة في بناء وطن طموح واقتصاد  الواقعية وذلكالتجارب 
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 م 2016 مايو 22-هـ 1437شعبان  15االحد 

 تطبق الروبوت التعليمي يف كلية طب االسنان "جامعة األمرية نورة "

 

تخضع املريضة اليابانية حصة للكشف عشرات املرات يوميا على ايدي طالبات كلية طب الاسنان في جامعة 

الاميرة نورة حيث اصبحت املريضة املفضلة التي تتدرب الطالبات على فحص اسنانها وتركيبها و خلعها واعادة 

ريضة حصة تعتبر جلسات طويلة و ورغم ان الجلسات العالجية التي تخضع لها امل يوم،زراعتها مجددا كل 

متعددة لكنها تستجيب لها وتكررها يوميا بكل رحابة صدر وتعاون مع الطالبات في سبيل ان تساعدهن على 

  العملي.التدرب والتطبيق 

شكلت نقلة نوعية وفارقة في التدريس الجامعي ، ” الروبوت التعليمي ”الدمية الالكترونية أو ما يسمى بـ” حصة“

بنت عبدالرحمن هذه التقنية في التدريب امليداني  الاميرة نورة  طبقت كلية طب الاسنان في جامعة  بعد ان

 
ً
،والتي ساعدت على رفع مستوى اداء طالباتها قبل التخرج ، في الوقت الذي تعتبر أول كلية طب أسنان عامليا

 اقتنت هذه التقنية الحديثة بعد اليابان.

جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة ابتسام بنت محمد  ألاسنان فيطب وحول ذلك بينت عميدة كلية 

ان الفكرة جاءت من الحاجة الى توفير بيئة مماثلة للطالبة في عيادة الاسنان لتتمكن من التطبيق “املاض ي، 

والتعليم  الجيد و لذلك وبحكم تخصصها الثانوي في املعلوماتية الصحية فكرت بأحدث ما توصل اليه العلم
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 يساعد على تدريب الطلبة والطالبات 
ً
 آليا

ً
خاصة في طب ألاسنان فبحثت عن جامعة باليابان ابتكرت مريضا

 “.قبل الشروع في التدريب على املرض ى بإشراف ألاطباء 

تواصلنا مع املبتكرين من جامعة )شوا( والبروفيسور)ماكي( باليابان عن كيفية إنتقال هذه “وتابعت املاض ي 

 .“التعليم لدمية للسعودية وبحثت عن الشركات املتخصصة والحريصة على إقتناء أحدث وسائل ا

ب و جذور ألاسنان وأول عميدة لكلية طب الاسنان ، أن الدمية  واضافت املاض ي وهي 
ُ
استشارية في عالج ل

الج العصب( للتأكد كمريضة هي مرحلة انتقالية أخيره للطالبات بعد تدريبهن على )الحشوات والتلبيسات وع

 ، بحيث تطبق 
ً
ان تدريب  الطالبة ما تعلمته ، مؤكدة  بمعرفة الطالبات بكيفية التعامل مع املرض ى تفاعليا

الطالبات على الدمية يبين مدى قدرتهن على الاستجابة ألي ردة فعل تصدر عن املريض الحقيقي )كالعطس أو 

عد اختبار للطالبة للعالج الحيوي للمريض او ما يسمى )أوسكي( سرعة نبضات القلب أو الهلع أو النزف( فهذا يُ 

 فبهذا الاختبار واجتيازه تصبح الطالبة متأهلة تأهيل تام بالبدء لعالج املريض .

وعبرت املاض ي عن سعادتها الكبيرة بتوفير مثل هذه التقنية املميزة للطالبات الن أهم النتائج التي أثمرتها هي  

 طالبات  عن باقيت قبل انتقالهن لعالج املرض ى كون طالبات طب ألاسنان يختلفون زيادة ثقة الطالبا

التخصصات الصحية ألاخرى إذ انهم يمارسن العمل الفعلي من السنة الثالثة في دراستهم ويبدأن بالتطبيق 

 فجميع الطالبات مستفيدين من هذه الدمية.
ً
 مباشرة

سميت بهذا الاسم بعد ان تشريف كلية طب “قائلة ” حصة ”بـ الالكترونية وذكرت املاض ي اسباب تسمية الدمية 

والذي بفضل هللا ثم  للكلية  الاسنان بزيارة الاميرة حصة الشعالن حرم امللك عبد هللا بن عبد العزيز رحمه هللا

 للطالبات . بتسميتها بحصة تقديرا وشكرا لزيارتها للكلية ودعمها فضله أنشأت هذه الكلية فمنها بادرنا 

ان اقتناء مثل هذه التقنية الحديثة  الاسنان،من جانبها بينت الطالبة روان النوح في السنة الرابعة في كلية طب 

شعرت ألول مرة اتعامل “كان بمثابة تجربة متميزة حيث كشفت عليها وهي طالبة في السنة الثانية مبينة بقولها 

 بتها وحركاتها املفاجئة التي تصدر عنها، مع الدمية حصة بأنها انسان حقيقي الستجا
ً
بكيفية  وطورتني الحقا

 ألالم.التعامل مع املريض الحقيقي نتيجة ردات الفعل الفجائية سواء من وخز الابر او 

ان هناك حوار يدور عادة بيني وبين الدمية حصة أسالها فيها مما تشكين؟ وهل تشعرين بألم في “ وتابعت قائلة
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التجربة الفريدة من  املناسب، هذهنت تساعدنا للوصول الى التشخيص الصحيح الختيار العالج هذه املنطقة؟ كا

 عندما بدأت بمقابلة مرض ى حقيقيين لم أشعر بالخوف وكنت واثقة من نفس ي.
ً
 نوعها أهلتني الحقا

السنة الثانية لم حصة كانت في  بعالج الدميةاما الطالبة منار الجمعي في السنة الرابعة تقول تجربتي ألاولى 

ان الربوت حصة  عليها، مؤكدةالاسئلة التي نطرحها   اشعر اطالقا انها دمية نتيجة استجابتها وتفاعلها حتى مع 

تصدر انفعاالت طبيعية اثناء الكشف كتحريك الراس فجأه نتيجة لوخز ألابر أو ألالم املفاجئ وهو ما جعل 

 تالي التمكن العالي قبل مواجهة املرض ى الحقيقيون.الطالبات يعايشن بيئة العمل الحقيقية وبال
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 م 2016 مايو 22-هـ 1437شعبان  15االحد 

 يف جامعة األمرية نورة 2030مبادرة التاءات الستة تدعم 

بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن لقاء عميدات جامعة نظمت عمادة خدمة املجتمع و التعليم املستمر 

لتقديم خدمة مجتمعية مستدامة للوطن في جامعة  2030للتحول ” التاءات الستة“ألاميرة نورة لتقديم مبادرة 

ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ، املنبثقة من ورقة العمل املعروضة في الاجتماع الثاني و العشرين لعمداء 

مبادرة التاءات “والكليات و مراكز خدمة املجتمع لدول مجلس التعاون الخليجي و التي كانت بعنوان  العمادات

، وتسعى مبادرة التاءات الستة ”بعمادة خدمة املجتمع و التعليم املستمر بجامعة ألاميرة نورة 2020الستة 

بالجامعة د.آمال الهبدان، والتي املقدمة من عميدة عمادة خدمة املجتمع و التعليم املستمر  2030للتحول 

أكدت أن هذه الورقة تأتي استشعارا للمسؤولية تجاه الوطن في سعيه الحثيث نحو الغد ألافضل بإذن هللا 

حيث تقّدم هذه الورقة استراتيجية أو خريطة طريق تساعد على مواجهة التحديات و التطورات املحلية و 

و حماية املكتسبات الوطنية من خالل تقديم خدمة مجتمعية  الخليجية و تسهم في تعزيز ألامن الفكري 

 ملتطلبات املعيار الحادي عشر لالعتماد 
ً
مستدامة للوطن من خالل جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وتحقيقا

هي:  2030املؤسس ي لجامعة ألاميرة نورة وعليه تشكلت الفكرة، وبّينت د.الهبدان أن التاءات الستة للتحول 

 مل وتعاون وتكيف وتمكين وتخصص وتنوع .تكا
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 م 2016 ايوم 26-هـ 1437شعبان  19الخميس 

حتقق مراكزا عاملية متقدمة يف تطبيق املعايري  "جامعة األمرية نورة "

 التقنية يف تعامالتها الداخلية

 

في فترة وجيزة حققت جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة باإلدارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت 

للقطاعات التعليمية  املتكاملة وآلامنةثالثة مراكز عاملية متقدمة في مجال تطبيق املعايير و الحلول التقنية 

 الجامعة.الف من منسوبات  45و التي استفادت منها أكثر من  وإلادارية،والبحثية 

فئات  أربعتنقسم هذه الخدمات الى  متنوعة ملنسوباتهاخدمة الكترونية  30من  حاليا أكثر وتقدم الجامعة 

رئيسية تتضمن: خدمات الطالبات والخريجات، خدمات املوظفين واملوظفات، خدمات اعضاء هيئة التدريس، 

الجامعة التطويرية للتحول  ضمن مساعيويأتي وذلك  ونية،الالكتر الى البوابةوخدمات الجامعة، باإلضافة 

الكلي للتعامالت إلالكترونية تماشيا مع التطور التكنولوجي السريع ولتسهيل الخدمات املقدمة ملنسوباتها 

 وطالباتها في مختلف الاقسام والعمادات والكليات.

املعلومات والاتصاالت لدكتور عبدالعزيز بن وفي هذا الصدد اوضح املشرف العام على إلادارة العامة لتقنية 

( بعد أن خضعت لعملية 27001: 2013، ان الجامعة اجتازت مؤخرا متطلبات شهادة ألايزو ) عمر السدحان 

أمن وسرية املعلومات ، مبينا ان شهادة ألايزو )   مراجعة وتدقيق قياس مدى الالتزام بتطبيق املعايير العاملية في

 خاصة في أنظمة إدارة أمن املعلومات، حيث ( ت27001:  2013
ً
عد من أبرز شهادات الاعتماد املعترف بها دوليا

يتطلب الحصول عليها اتباع وتطبيق سياسات وإجراءات وأنظمة محددة لضمان الحفاظ عل سرية وأمن 

 املعلومات الخاصة باملستفيدين.
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طوير أنظمة إدارة املعلومات بما يتماش ى مع تحدد أدوار تطبيق وتشغيل وت ان الشهادة ” واضاف السدحان 

املخاطر التي قد تواجه املستخدمين ،وتعمل هذه الشهادة على تعزز ثقة املستفيدين وتطبيق أفضل املعايير 

 لإلدارة 
ً
الدولية والتي تحددها املنظمة الدولية للمعايير ألايزو، مؤكدا على أن هذا الاعتماد سيشكل حافزا

قدمة، ملواصلة اتباع أفض
ُ
ل أنظمة التحكم في املعلومات لجميع العمليات وإلاجراءات والخدمات إلالكترونية امل

 الى ان الجامعة ممثلة في إلادارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت 
ً
حصلت على خطاب شكر وتهنئة  الفتا

مدير عام  قنية املعلومات بمناسبة حصولها على شهادة آلايزو من سعادة مستشار معالي وزير إلاتصاالت وت

 الدكتور عبدالرحمن سليمان العريني.” يّسـر“برنامج التعامالت إلالكترونية الحكومية 

 ضمن قائمة 
ً
 متقدما

ً
 بين ”الفئة الخضراء ” وفي ذات السياق تبوأت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن موقعا

 للنظم إلالكترونية ف
ً
 نتائج وفقي مجال التعامالت الحكومية إلالكترونية، وذلك الجهات الحكومية ألاكثر تطبيقا

لقياس نضج الخدمات إلالكترونية الحكومية املقدمة في كافة القطاعات ” يسر ” مؤشر القياس السادس لبرنامج 

 الحكومية.

ة لجميع للتعامالت إلالكترونية تقييًما حكومًيا لقياس نضج الخدمات إلالكترونية الحكومي” يسر“ ويعد برنامج

  160قطاعات الدولة من هيئات، ووزارات، وجامعات ومؤسسات الحكومية، والتي تصل الى أكثر من 
ً
جهة

 يصنف الجهات الحكومية إلى أربعة مستويات، ” يّسر“حكومية، وبناء على نتائج املؤشر فقد أصدر برنامج 
ً
تقريرا

 إلنجازها في تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية في م
ً
 العالية.ستويات النضج وفقا

لالطالع على احدث الانظمة  الجدير بالذكر ان الادارة استضافت في آلاونة الاخيرة عدد من الجهات الحكومية 

إلدارة املعامالت الالكترونية وهو نظام ”  تراسل “  ومن ضمنها برنامج  التي قامت جامعة الاميرة نورة بتطبيقها

وإلانجليزية(، يختص بإدارة ومتابعة جميع أنواع البريد الورقي والوثائق الداخلية  إلكتروني ثنائي اللغة )العربية

صادر( على الشبكة، وأرشفتها إلكترونيا مع تأمين مسار ألاعمال الضروري إلرسال الوثائق  –والخارجية )وارد 

ريد الورقي، وكافة التي تتطلب عمال محدد من موظفين محددين، كما يسهل وينظم عمليات تسجيل ومعالجة الب

 العمليات للمعامالت الخارجية واملعامالت الداخلية شامال املعامالت الخاصة والبرقيات والسرية.
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 م 2016 مايو 12 -هـ 1437شعبان  5 الخميس

 األثر على وطنهد.العميل: كل خطوة يخطوها المواطن في بيته أو عمله لها بالغ 

وقفة عرفان ألبطالنا يف اجلنوب..يف حفل تكريم منسوبي جامعة األمرية 
 نورة

 

قامت القيادات ألاكاديمية وإلادارية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بالوقوف أثناء عرض مرئي لبطوالت 

جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، جاء ذلك في حفل "ابداع ووفاء" الخامس لتكريم منسوبي الجامعة من 

ي ألبطالنا في الجنوب بدأ الحفل بآيات من اعضاء هيئة التدريس واملوظفين، فبعد السالم امللكي والعرض املرئ

الذكر الحكيم، ثم كلمة معالي مديرة الجامعة د.هدى بنت محمد العميل التي أشادت فيها بالعمل الجاد 

والدؤوب في كافة أقسام الجامعة ودعت إلى املزيد من العمل لالنضمام للركب الوطني الذي ينطلق في خطوات 

الطموحة والحكيمة، وأكدت د.العميل أن كل خطوة  2030ق رؤية السعوديةعملية جادة نحو املستقبل وف

يخطوها املواطن في بيته أو عمله الشك أن لها بالغ ألاثر على وطنه، مطاِلبة الجميع بتحقيق خطط وأماني 

القيادة بغد مشرق، تلى ذلك كلمة عميدة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين سعادة الدكتورة سارة بنت 

عبد هللا العديلي أكدت فيها أن الجهد الذي يبذله املوظف ينعكس على مؤسسته وبالتالي يعود عليه، وأكدت 

د.العديلي أن جميع أعضاء الهيئة التعليمية وإلادارية جديرون بالثقة وجهودهم مشاهدة ومشكورة، ثم كرمت 

جوائز عاملية واقليمية ومحلية، ثم معالي مديرة الجامعة أعضاء هيئة التدريس السعوديات الحاصالت على 

ّرمت الحاصالت على درجة أستاذ وأستاذ مشارك، تلى ذلك كلمة وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث 
ُ
ك

http://www.yhail.net/new/s/18093
http://www.yhail.net/new/s/18093
http://www.yhail.net/new/s/18093


 
 

 
269 

العلمي د.هدى الوهيبي حيث أوضحت أن جوائز النشر املصنف تعّد واحدة من تسع مشاريع تمثل برنامج 

امعة الذي وضعته الوكالة كخارطة طريق للنهوض بالبحث والنشر متكامل لتطوير البحث والنشر العلمي بالج

(، مثمنة للجامعة ISI, SCOPUSالعلمي، وهذا املشروع يتضمن مكافأة للناشرات في قاعدة البيانات الدولية ) 

تكريم الحاصالت على درجات علمية من جامعات مصنفة تصنيف عاٍل وفق تصنيف شانغهاي ، وأكدت 

 د.الوهيبي أن الج
ً
 مبتكرة وأفكارا

ً
زة ذات الجودة العالية التي تقدم حلوال امعات تسعى إلى إنتاج البحوث املتمِيّ

 في تصنيف 
ً
 رئيسيا

ً
إبداعية قادرة على الرقي باملجتمعات، منوهة إلى أن النشر العلمي املصنف يلعب دورا

 على جودة ألابحاث املنتجة حيث تع
ً
تمد التصنيفات الدولية مثل الجامعات، كما أن الانجاز ُيعد مؤشرا

:Shanghai  ،Qs , Times  ( على البحث العلمي املنشور في أوعية مصنفة ضمن قواعد بياناتISI, SCOPUS  ،)

بحثا مصنفا باسم جامعة ألاميرة نورة بن عبدالرحمن منذ عام  95وأوضحت د.الوهيبي أن النتائج أظهرت نشر 

ة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي على أن تكون م، مشيرة إلى حرص وكال2015م وحتى 2012

الجامعات التي تبتعث لها منسوبات الجامعة جامعات ذوات مراتب عليا في التصنيفات ، مثمنة ملعالي مديرة 

الجامعة دعمها لكل ما من شأنه النهوض بالبحث والنشر العلمي بالجامعة، ثم تقدمت وكالة الجامعة للدراسات 

(، تلى Scopus( و )ISIالبحث العلمي لتكريم الكفاءات املتميزة الناشرات في أوعية النشر العاملية املصنفة )العليا و 

ذلك تكريم الحاصالت على درجة ماجستير ودكتوراه من جامعات متميزة )الخمسين جامعة ألاوائل وفق 

ن أعضاء الهيئة إلادارية وفئة تصنيف شنغهاي ألاكاديمي للجامعات(، ثم تم تكريم املوظفين املتميزين م

املستخدمين وبند العمال على مستوى الجامعة، واملتقاعدات من أعضاء الهيئتين التعليمية وإلادارية، باإلضافة 

عام من الهيئة إلادارية من السيدات والرجال، كما تم تكريم املستقيالت من  27إلى من بلغت خدمتهم أكثر من 

املتعاقدات، وفي الختام تقدمت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة الدكتورة فاتن  أعضاء الهيئة التعليمية من

الزامل بكلمة لتوضيح معايير الكلية املتميزة من حيث تحقيق معايير الاعتماد املؤسس ي والبرامجي وتشغيل الخطة 

طّبق معايير الجائ
ُ
زة على معايير الاعتماد الاستراتيجية للجامعة، وأوضحت د.الزامل أنه تم الاتفاق على أن ت

املؤسس ي بالجودة كأول درجة من درجات التميز، مضيفة انه تم اضافة معايير تحقق الخطة الاستراتيجية 

للجامعة وخطة التنمية وبرنامج التحول الوطني، وقد أضيفت معايير ايضا خاصة باألبداع والابتكار لتحقيق 

ية للجامعة وخطة التنمية وبرنامج التحول الوطني من قبل املرتكزات الاساسية للجودة والخطة الاستراتيج

 الكليات ضمن عملهم الروتيني اليومي.
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 م 2016 مايو 17-هـ 1437شعبان  10الثالثاء 

ا للتعلم الذاتي بتحضريية جامعة األمرية نورة 41
ً
 مشروع

 

مشروًعا ضمن  41أطلق قسم تطوير الذات في السنة التحضيرية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

مشاريع التعلم الذاتي التابعة ملقرر مهارات التفكير تحت شعار )صنعُت أثًرا(، حيث احتوت على مشاريع ابتكرتها 

تربوية أو صحية وانقسمت املشاريع على  الطالبات لحل مشاكل نعاني منها في حياتنا اليومية سواء علمية أو 

جانبين توعوي وابتكاري وشمل التوعوي الجانب الصحي والبيئي والاجتماعي وكان الابتكاري في مجاالت متعددة 

اهتمت الطالبات بهذه املشاريع بأن تحتوي جميعها على رؤية ورسالة وأهداف وتصميم إنفو جرافيك وفيديو 

روع ولوحة يضع عليها الزوار أراءهم بحيث تستطيع الطالبات قياس التغذية يحمل املشكلة أو الحل للمش

مشروًعا منها 22الراجعة من املشروع واستطالع رأي سريع ملشاريعهن، وجاء من أبزر هذه املشاريع املرشحة 

شروع "قطرتنا غالية" والتي تعبر مكان مخصص لتجميع املياه املتبقية من علب الشرب لسقي الزرع، وكذلك م

"الحريق املفاجئ" والذي يتكون من وضع جهاز في عداد الكهرباء الخاص باملنزل مرتبط بالدفاع املدني الخاص 

باملنطقة، وفي الجانب الاجتماعي كان مشروع "رحماء بينهم" وهو عبارة عن تصميم مالبس لعمال النظافة ضد 

لصحية" بطاقة تعريف بصحة الشخص لسهولة تقلبات الجو، أما من الناحية الصحية يأتي مشروع "الهوية ا

انتقاله من مستشفى إلى آخر، وفي الجانب التوعوي جاء مشروع "املنقذ الذكي" وهو تصميم حساسات للمسابح 

لتجنب مخاطر الغرق، وكذلك مشروع الاسعافات الاولية داخل جامعة الاميرة نورة حيث تم إنشاء تطبيق 

سعاف داخل الحرم الجامعي، ومن املشاريع التوعوية أيًضا "الشاور الكتروني "مسعفون" الذي يعنى باإل 

الحساس" تصميم مرش استحمام مزود بحساس، وكذلك مشروع "وقفوهم إنهم مسئولون" وهو عبارة عن 

http://www.yhail.net/new/s/18118
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صندوق تدوير ألاطعمة املنزلي، ومشروع استهالك املاء وهي عبارة عن ربط مياه املغسلة بسيفون املرحاض 

املياه، أما من الجانب الطبي كان ابتكار حل ملخارج طوارئ للعناية املركزة من أميز الابتكارات،  لتقليل استخدام

وأخيًرا ابتكار "الجهد الذكي" وهو جهاز يقيس الجهد الكهربائي من اختراع الطالبة العنود القحطاني والتي 

الكهرباء مما أدى إلى احتراق املولد  استلهمت الفكر من معاناة عايشتها ألحد جيرانهم وذلك بارتفاع استخدام

لديهم دون أي إشعار سابق ومنها أحست املخترعة بأهمية وجود عداد يقيس معدل الاستخدام الطبيعي من 

خالل شاشة توضيحية وذلك ألنه ال يمكن ألي مستخدم أن يعرف إال من خالل التواصل مع شركة الكهرباء 

ا على هذا الاختراع من خالل التواصل مع شركة الكهرباء ومعرفة كما قامت بعدد من الخطوات التي ساعدته

مكونات وتفاصيل مولد الكهرباء ومنها بدأت باختراعها الذي يحمل شاشة توضيحية ملعدل الاستخدام وطورته 

ليحمل أجهزة إنذار تنبه بزيادة الاستخدام ومن ثم تم تزويده بضوء تنبه السيما للصم والبكم، وقد شاركت في 

ذا الاختراع بملتقى إلابداع العلمي وحصلت على امليدالية الفضية على مستوى الرياض ومن ثم تقدمت ه

 لتسجيل الاختراع في مكتب براءات الاختراع في مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
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 م 2016 مايو 22-هـ 1437شعبان  15االحد 

 يف جامعة األمرية نورة 2030مبادرة التاءات الستة تدعم 

 

نظمت عمادة خدمة املجتمع و التعليم املستمر بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن لقاء عميدات جامعة 

يم خدمة مجتمعية مستدامة للوطن في جامعة لتقد 2030ألاميرة نورة لتقديم مبادرة "التاءات الستة" للتحول 

ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ، املنبثقة من ورقة العمل املعروضة في الاجتماع الثاني و العشرين لعمداء 

العمادات والكليات و مراكز خدمة املجتمع لدول مجلس التعاون الخليجي و التي كانت بعنوان "مبادرة التاءات 

مة املجتمع و التعليم املستمر بجامعة ألاميرة نورة"، وتسعى مبادرة التاءات الستة بعمادة خد 2020الستة 

املقدمة من عميدة عمادة خدمة املجتمع و التعليم املستمر بالجامعة د.آمال الهبدان، والتي  2030للتحول 

فضل بإذن هللا أكدت أن هذه الورقة تأتي استشعارا للمسؤولية تجاه الوطن في سعيه الحثيث نحو الغد ألا 

حيث تقّدم هذه الورقة استراتيجية أو خريطة طريق تساعد على مواجهة التحديات و التطورات املحلية و 

الخليجية و تسهم في تعزيز ألامن الفكري و حماية املكتسبات الوطنية من خالل تقديم خدمة مجتمعية 

 ملتطلبات املعيار الحادي عشر لالعتماد مستدامة للوطن من خالل جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وتح
ً
قيقا

هي:  2030املؤسس ي لجامعة ألاميرة نورة وعليه تشكلت الفكرة، وبّينت د.الهبدان أن التاءات الستة للتحول 

 تكامل وتعاون وتكيف وتمكين وتخصص وتنوع .
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 م 2016 مايو 11-هـ 1437شعبان  4االربعاء 

 ابتكارات يف الصحة جبامعة األمرية نورة 10

ملتقى لعرض وتكريم ألابحاث  نظمت كلية الصحة وعلوم التأهيل في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

والابتكارات بحضور وكيلة شؤون الطالبات الدكتورة نسرين العواجي. وشملت البحوث املشاركة بحثا قدمته 

الاحتراق النفس ي وآلية الفكاهة واملعدل الطالبي: دراسة أكاديمية »الطالبة الجوهرة عبد الرحمن املقرن بعنوان 

بإشراف الدكتورة عظمى زايدي، والطالبة نورة سعد الهويشل « ململكةحول طالبات الكليات الصحية في ا

بإشراف « كمية الكربوهيدرات مقابل املوص ى بها بين املراهقات في مدارس الرواد للبنات»قدمت بحثا بعنوان 

تناول الكالسيوم والتوعية من مخاطر هشاشة العظام بين »الدكتورة ناجموس محفوظ، باالضافة لبحث 

للطالبات سارة ناصر سعد النصبان وبتول البران وأنفال « ت في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمنالطالبا

السيخان، بإشراف الدكتورة ناجموس محفوظ، فيما قدمت الطالبات بثينة يوسف القرزعي وعيناء مطر 

هل تؤثر »حثا بعنوان الحديدي وهاجر جمال الريس وبشاير إبراهيم الشامخ بإشراف الدكتورة ندى بن عجيبة ب

كما شملت «. معرفة واستعمال البطاقة الغذائية على مستوى مؤشر كثلة الجسم عند الطالبات الجامعيات

تناول الوجبات السريعة وزيادة مؤشر كتلة الجسم بين طالبات »بحثا مقدما من الطالبة وعد منصور الجعيد 

لطالبة محمد شماء محمد املزيعل بإشراف الدكتورة قدمته ا« معالج الانكماش»، وبحثا بعنوان «الجامعات

ناجموس محفوظ، الذي نال املركز الثالث باملؤتمر العلمي السابع لطالب وطالبات التعليم العالي. وقدمت 

 اللتهاب »الطالبات وجدان سعد العتيبي وفاطمة علي القحطاني وسميرة علي آل دويرم عرضا عن ابتكار 
ً
وداعا

بإشراف الدكتورة هدى زكريا والحاصل على املركز ألاول في املؤتمر العلمي السابع، ثم ابتكار « اللفافة ألاخمصية

للطالبات ريم صالح الراجحي ونوف حماد البليهد ومروة عبدهللا الجريوي وعذى « قفاز كاشف للحرارة»

حاصل على املركز عبدالعزيز السليمان وريما محمد العقيلي، بإشراف الدكتورة صفاء مصطفى الخولي وال

« عكازة التمكين الوظيفي»الثالث في املؤتمر العلمي السابع. ثم عرضت الطالبة أصايل خالد املوس ى ابتكارها 

http://saudied.com/10-ابتكارات-في-الصحة-بجامعة-الأميرة-نورة/?mobile=1
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بإشراف الدكتورة صفاء مصطفى الخولي، وعرضت الطالبات ريم صالح الراجحي ونوف حماد البليهد ومروة 

تأثير إهمال الرعاية النفسية على »د العقيلي بحثا عن عبدهللا الجريوي وعذى عبدالعزيز السليمان وريما محم

 لصحيفة « الاندماج الوظيفي ملرض ى الشلل الدماغي وعائالتهم
ً
بإشراف الدكتورة صفاء مصطفى الخولي وفقا

 اليوم.
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 م 2016 مايو 12-هـ 1437شعبان  5 الخميس

 نورة تكرم املشاركات بربنامج القيادة التنفيذيةجامعة 

كرمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة التطوير وتنمية املهارات أمس نخبة من قيادات الوطن 

( قيادية 32النسائية شاركن في برنامج القيادة التنفيذية الرائدة بالتعاون مع كلية انسياد الفرنسية، وعددهن )

جهات داخل الجامعة وخارجها، من وزارة الخدمة املدنية ووزارة العمل ووزارة التعليم ووزارة الحرس  من عدة

  الوطني وبعض سيدات ألاعمال من القطاع الخاص.

 
ً
وأكدت عميدة التطوير وتنمية املهارات املشرفة على البرنامج الدكتورة عبير الحربي أن البرنامج صمم وفقا

قيادية العاملية واملطابقة ألعلى مواصفات الجودة في تصميم البرامج التدريبية، بالشراكة ملنظومة الكفاءات ال

مع كلية إنسياد الرائدة في إدارة ألاعمال بفرنسا، والتي تعتبر ضمن أفضل أربع جهات في العالم لطرح برامج 

على الوفاء بمتطلباته، يتم  متميزة لتطوير القيادات، وذلك إلعداد قيادات واعية بتحديات املستقبل وقادرة

تمكينها للمشاركة الفّعالة في تنمية اقتصاد املعرفة وفي مناشط التنمية املستدامة لتحقيق الرؤية إلاستراتيجية 

  ملستقبل وطن. 2030الرائدة 

على بدورها، سلطت مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل في كلمتها الضوء على تركيز الجامعة في املقام ألاول 

جودة التعليم، والبحث العلمي وريادة ألاعمال من أجل إعداد وتهيئة خريجاتها وتنمية مهاراتهن وقدراتهن على 

 لصحيفة الوطن.
ً
 التعلم وفقا
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 م 2016 مايو 13-هـ 1437شعبان  6 الجمعة

 قيادية 32جامعة نورة تكرم 

 32كرمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بعمادة التطوير وتنمية املهارات، أمس ألاول )ألاربعاء( 

، وبعض «الخدمة املدنية، العمل، التعليم، والحرس الوطني»قيادية من عدة جهات داخل الجامعة ووزارات 

 .2030تنفيذية الرائدة املتماشية مع رؤية سيدات ألاعمال من القطاع الخاص، ملشاركتهن في برنامج القيادة ال

وقالت عميدة التطوير وتنمية املهارات املشرفة على البرنامج الدكتورة عبير الحربي: إن البرنامج صمم وفقا 

ملنظومة الكفاءات القيادية العاملية واملطابقة ألعلى مواصفات الجودة في تصميم البرامج التدريبية بالشراكة مع 

الرائدة في إدارة ألاعمال بفرنسا التي تعتبر ضمن أفضل أربع جهات في العالم لطرح برامج متميزة « دإنسيا»كلية 

لتطوير القيادات وذلك إلعداد قيادات واعية بتحديات املستقبل وقادرة على الوفاء بمتطلباته يتم تمكينها 

 لصحيفة عكاظ.للمشاركة الفّعالة في تنمية اقتصاد املعرفة وفي مناشط التنمية املست
ً
 دامة وفقا
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 م 2016 مايو 15-هـ 1437شعبان  8االحد 

 باستهداف قائمة اجلامعات األفضل عامليا 2030جامعة نورة تواكب رؤية 

امللكية ألاخيرة تتواءم مع أوضح عدد من القيادات ألاكاديمية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أن القرارات 

التي تستهدف تحقيق التنمية املستدامة والنهوض بالخدمات وإلانسان وتنويع الاقتصاد،  2030رؤية اململكة 

جامعة ألافضل عامليا بحلول  200ضمن الـ  5مؤكدين أن الجامعة تسعى لتكون إحدى الجامعات السعودية الـ 

  م.2030

هدى بنت محمد العميل: إن القرارات امللكية ألاخيرة أتت دعما للرؤية وقالت مديرة الجامعة الدكتورة 

، وأن إعادة هيكلة بعض مؤسسات الدولة امتداد لإلصالح التنظيمي الذي 2030إلاصالحية الشاملة للمملكة 

مع  يهدف إلى تطوير وتحسين أداء الجهاز الحكومي في اململكة، وفق ما تتطلبه املرحلة املقبلة، وبما يتواكب

سرعة عجلة النمو، مما يؤكد أن رؤية القيادة ترتكز على تطوير ال يتوقف، وإصالح سريع ودائم. مؤكدة أن هذه 

الحزمة من ألاوامر الحكيمة تلبي متطلبات املرحلة التي يفرضها املنعطف التاريخي في تاريخ ألامة املتمثل بالرؤية 

  .2030الطموحة 

الح بن عبدهللا املزعل أن ألاوامر امللكية وما تضمنته من تعيينات وتغييرات كما أكد وكيل الجامعة الدكتور ص

وإعادة هيكلة في عدد من ألاجهزة الحكومية، تبين حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن 

تحقيق على تحقيق صالح الوطن واملواطنين، وتدعم العمل املشترك نحو  –حفظه هللا  –عبدالعزيز آل سعود 

  .2030رؤية اململكة 

  سواعد الشباب

ركزت على  2030من جانبها قالت وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية د.نادرة بنت حمود املعجل: إن رؤية اململكة 

مرتكزات قوية وتميز هذه البالد باعتماد كبير على سواعد شعب فتي أكثره من الشباب ومصادر اقتصاد متنوعة 

جهزة الحكومية وتنشيط الاستثمار بمعايير جديدة عملية وواقعية وتغيير في كثير من ورفع كفاءة أداء ألا 

  السياسات بشفافية وجراء إيجابية.

وتلقى املرأة في كل ذلك نصيبا أوفر في فرص املشاركة في تحقيق هذه الرؤية وتتطلع إلى مزيد من الفرص في رفع 

  دنا.مستوى مساهمتها في ذلك وفق محددات وثوابت بال 

انطلقت لتكون رؤية  2030وأوضحت وكيلة التطوير والجودة د. فاتن بنت عبدهللا الزامل أن رؤية اململكة 

http://goo.gl/YQ0Yxb
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شاملة وفاعلة للتنمية املستدامة، ونقلة نوعية في كافة املجاالت الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بقيادة 

وتتواءم رؤية الجامعة مع رؤية اململكة  -م هللا حفظه –وولي ولي العهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده 

والاعتماد ألاكاديمي بما يحقق الارتقاء بالعملية عرفي، والعمل على تحقيق الجودة في بناء الاقتصاد امل 2030

إحدى الجامعات السعودية الخمس ضمن أفضل  2030التعليمية وتجويدها، لتكون الجامعة بحلول عام 

  ( جامعة دولية.200)

  ناء إلانسانب

من أنها تمثل إستراتيجية ترتقي  2030كما قالت وكيلة الشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف: تنبع رؤية 

 باململكة في املستقبل إلى مصاف الدول الكبرى في العالم، وذلك ألنها ترتكز على بناء إلانسان السعودي.

ورة نائلة الديحان: إننا جميًعا ملتزمون بتحقيق هذه وقالت وكيلة الدعم ألاكاديمي والخدمات الطالبية الدكت

الرؤية الطموحة التي تتوافق مع رؤية الجامعة، لتكون منارة للمرأة للمعرفة والقيم، وتركز على تهيئة رأس املال 

تمد البشري القادر وامللتزم باملعايير املهنية وألاخالقية، فالعنصر البشري هو الثروة الحقيقية التي يجب أن نع

  عليها في تحقيق هذه الرؤية.

وأوضحت وكيلة الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى الوهيبي أنه ال يمكن ملتأمل موضوعي إال أن 

لالنطالق نحو الريادة العاملية من خالل حزمة ألاوامر  -حفظهم هللا-يستشعر عظم طموح قادة وطننا الحبيب 

مما يضع على املواطن مسؤولية العمل الجاد  2030لتحقيق الرؤية السعودية امللكية التي جاءت كقوة دافعة 

 لصحيفة املدينة. 
ً
 والانضمام للركب الوطني من أجل إنجاح الخطط وتحقيق التنمية املستدامة وفقا
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 م 2016 مايو 16 -هـ 1437شعبان  9 االثنين 

 جلسة حوارية عن اإلرهاب 53طالبة يف  آالف 3

مفهوم »آالف طالبة من مختلف التخصصات الجامعية في سلسلة جلسات حوارية هادفة تناولت  3شاركت 

 املقهى الحواري في « إلارهاب وأسبابه والجهود ألامنية للمملكة في مكافحة إلارهاب والتصدي له
ً
التي نظمها مؤخرا

 في كلية الخدمة الاجتماعية.جامعة ألاميرة نورة بنت عبد
ً
  الرحمن ممثال

وأوضحت املشرفة العامة على املقهى الحواري ريم الغامدي أن املقهى أحد أهم ألانشطة الطالبية التي تعزز 

ز من خالل سلسلة جلسات على تشخيص مفهوم إلارهاب وأسبابه والجهود 
ّ
ثقافة الحوار بين الطالبات، ورك

حة إلارهاب والتصدي له، وتأثير إلارهاب على حياة ألافراد والشعوب، وموقف الشريعة ألامنية للمملكة في مكاف

إلاسالمية من إلارهاب واملنظمات املتطرفة وأعمالها التخريبية املدمرة، ودور املواطن الصالح في الحد من انتشار 

 لصحيفة الشرق.ألافكار املتطرفة والشائعات، مؤكدة أن الهدف توعية الطالبات في الجامعة وفق
ً
 ا
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 م 2016 مايو 19-هـ 1437شعبان  12الخميس 

 تعلم الذاتي بتحضريية جامعة نورةمشروعا لل 41

 

مشروعا ضمن مشاريع  41أطلق قسم تطوير الذات في السنة التحضيرية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

، حيث احتوت على مشاريع ابتكرتها ”صنعُت أثًرا“التعلم الذاتي التابعة ملقرر مهارات التفكير تحت شعار 

املجتمع سواء علمية أو تربوية أو صحية. وانقسمت املشاريع إلى جانبين توعوي الطالبات لحل مشاكل يعاني منها 

وابتكاري، شمل التوعوي الجانب الصحي والبيئي والاجتماعي، فيما تناول الابتكاري مجاالت متعددة حيث 

ديو حرصت الطالبات على أن تحتوي جميع هذه املشاريع على رؤية ورسالة وأهداف وتصميم إنفو جرافيك وفي

يحمل املشكلة أو الحل للمشروع ولوحة يضع عليها الزوار آراءهم، بحيث تستطيع الطالبات قياس التغذية 

  الراجعة من املشروع، واستطالع رأي سريع ملشاريعهن.

  أبرز املشاريع

ن علب املياه ويركز على تجميع املياه املتبقية م” قطرتنا غالية“مشروعا منها  22ومن أبرز هذه املشاريع املرشحة 

الذي يتكون من وضع جهاز في عداد الكهرباء الخاص باملنزل ” الحريق املفاجئ“لسقيا الزرع، وكذلك مشروع 

وهو عبارة عن تصميم ” رحماء بينهم“وفي الجانب الاجتماعي، جاء مشروع  مرتبط بالدفاع املدني باملنطقة.

وهو بطاقة ” الهوية الصحية“الصحية فيأتي مشروع مالبس لعمال النظافة ضد تقلبات الجو. أما من الناحية 

املنقذ “وفي الجانب التوعوي، جاء مشروع  ولة انتقاله من مستشفى إلى آخر.تعريف بصحة الشخص لسه

وهو تصميم حساسات للمسابح لتجنب مخاطر الغرق، وكذلك مشروع إلاسعافات ألاولية داخل جامعة ” الذكي

 ” مسعفون “ق الكتروني ألاميرة نورة حيث تم إنشاء تطبي
ً
الذي يعنى باإلسعاف داخل الحرم الجامعي وفقا

 لصحيفة الوطن.

http://saudied.com/41-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86/?mobile=1
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 م 2016 مايو 20-هـ 1437شعبان  13الجمعة 

 طالبة يتممن دورة اإلسعافات األولـيـة يف جـامعـة نـورة 100

 –ألاسعافات ألاولية  –بنت عبدالرحمن دورة )منقذ القلب طالبة من طالبات جامعة ألاميرة نورة  100أتمت 

 American Heartوحصلن على شهادات معتمدة من جمعية القلب ألامريكية) الرئوي(إلانعاش القلبي 

Association وبطاقة عضوية مدتها سنتين، وكتاب دورة إلاسعافات ألاولية التاسعة، التي قدمتها عضو جمعية )

منار النويصر ضمن البرامج املتخصصة املوجهة إلى طالبات النادي الاستشاري في السنة القلب ألاميركية 

  التحضيرية بجامعة ألاميرة نورة واعتمادها من ألاكاديمية التخصصية للتدريب الطبي وجمعية القلب ألامريكية.

رف واملهارات ألاساسية وقد هدفت الدورة لتدريب أكبر عدد من املسعفات املؤهالت من خالل تزويدهن باملعا

التي تمكنهن من تقديم املساعدة وإلاسعاف ألاولي داخل الجامعة وخارجها، على مدار الفصل الدراس ي الثاني 

بواقع ثماني ساعات تدريبية للدورة الواحدة في البرنامج الذي يأتي حسب أهداف العمادة ورسالتها التي تعمل 

هارية والقيمية لتتمكن من مواكبة متطلبات الجامعة عن طريق تفعيل على بناء شخصية الطالبة املعرفية وامل

 لصحيفة الرياض.
ً
 شراكات استراتيجية وتوظيف أمثل ألحدث التقنيات وفقا
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 م 2016 مايو 20-هـ 1437شعبان  13الجمعة 

 طالبة تشارك مبقتنيات والدها املتوفى يف معرض جبامعة األمرية نورة

شاركت الطالبة سارة العميري بعملي فني مؤثر يحكي وفاة والدها )مشعل( في حادث مروري، وذلك خالل 

مشاركتها في معرض خاص بأحد املتطلبات الدراسية ملادة التصوير التشكيلي بجامعة ألاميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن في مدينة الرياض.

حملها معه لحظة وقوع الحادث، في إطارات وتذيلتها عبارة ووضعت الطالبة عدد من مقتنيات والدها التي كان ي

 في وسائل التواصل الاجتماعي، ما دعا الطالبة سارة نشر تغريدة ”عادت ولم يعد“
ً
 كبيرا

ً
، والقى هذا العمل رواجا

عملي عادت ولم يعد، يحكي حادثة وفاة والدي “لها على تويتر توضح وتؤكد فيه أن هذا العمل يخصها بقولها: 

 لصحيفة الرياض.” جراء حادث مروري. ملادة التصوير التشكيلي. حبيت أوضح ألن العمل بدأ ينسب لغيري 
ً
 وفقا
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 م 2016 مايو 24-هـ 1437شعبان  17الثالثاء 

 «الروبوت"جامعة األمرية نورة تؤهل الطالبات بـ 

في مجال التدريب « الروبوت الذكي»طّبقت كلية طب ألاسنان في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تقنية 

امليداني لطالبات الكلية، في خطوة هي ألاولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق ألاوسط بغية رفع املستوى 

يحاكي الواقع. وتجري طالبات الكلية على  العلمي للطالبات، وتأهيلهن للعمل في عيادات ألاسنان بشكل احترافي

الروبوت الذكي عمليات فحص ألاسنان وتركيبها وخلعها وإعادة زراعتها مجدًدا في إطار جلسات عالجية طويلة 

مع طبيعة الكشف الطبي لألسنان بشكل آلي « الروبوت»تحاكي الواقع الفعلي ملريض ألاسنان، بينما يتفاعل 

 لصحيفة اليوم.يجعل الطالبات يعايشن بي
ً
 ئة العمل الحقيقية مع مرض ى عيادات ألاسنان وفقا
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 م 2016 مايو 24-هـ 1437شعبان  17الثالثاء 

 «ضايا الشبابأحباث ق"و« جامعة نورة"تعاون بني 

وقع مركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة بجامعة ألاميرة نورة مؤخرا اتفاقية تعاون مع 

  املركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب بجامعة امللك سعود.

ووقع الاتفاقية كل من وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي وألامين 

العام للمركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب الدكتور عبدهللا بن سعد الجاسر. وأوضحت مديرة مركز ألابحاث 

سبيل د اتفاقيات مع العديد من القطاعات في الواعدة الدكتورة سارة بنت صالح الخمش ي، أن املركز يسعى لعق

ليمة ليسهموا في وشددت على أهمية استثمار وتوجيه هذه القدرات الوجهة الس تحقيق أهداف رؤية اململكة.

ولفتت إلى أن املركز يسعى لدراسة احتياجات الشباب ومشكالتهم وتحديد اتجاهاتهم للخروج  تنمية مجتمعهم.

ارة في مجاالت تطوير مهارات الشباب وإعدادهم للمشاركة بجد ليكونوا أعضاء فعالين. ع القرار بنتائج تفيد صنا

 لصحيفة املدينة. التنمية املختلفة
ً
 تبادل املعلومات والبيانات ذات الاهتمام املشترك وفقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://saudied.com/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7/?mobile=1


 
 

 
285 

 م 2016 مايو 26-هـ 1437شعبان  19الخميس 

 توصي بإنشاء بنك للمسؤولية اجملتمعيةجامعة نورة 

مبادرات ابتكارية وحلول إبداعية( في جامعة  21أوصت ورشة عمل )الشراكة املجتمعية املستدامة في القرن 

امللف إلالكتروني »ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، بإنشاء بنك املسؤولية املجتمعية، كما تم خاللها إطالق مبادرة 

لذي يتضمن معلوماته منذ التحاقه بالدراسة في التعليم العام حتى التعليم العالي، لكل طالب وا« الشامل

  ويسجل فيه نقاط خدمة مجتمعية، ويكون فيه رقم للتأمين الطبي.

ونظمت الورشة عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر في الجامعة بالتعاون مع عمادة التطوير وتنمية املهارات 

ب التنفيذي لخطة آفاق بوزارة التعليم، وتعتبر من ألادوات املهمة لتحقيق أهداف خطة وبالشراكة مع املكت

ألنها تستهدف تغيير ثقافة التعاطي مع الشراكة املجتمعية املستدامة للقطاعين الخاص  2030التحول الوطني

آفاق ، التحول  لوطنية،والعام وتحديًدا قطاع التعليم في ضوء الخطط الاستراتيجية الوطنية )التنمية ا

وتناولت الورشة عدد من املحاور التي تسعى إلى طرح حلول ابداعية للشراكة املجتمعية مع ربطها  الوطني(،

، حيث أدارت 2030بتحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية الوطنية، والخروج بمبادرات تحقق رؤية اململكة 

لهبدان وفقا ملحاور ثالثة جاء أولها بعنوان: تجارب الجلسات عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر د.آمال ا

واقعية للشراكة املجتمعية وحلول إبداعية، والثاني بعنوان حلول ابتكارية لتطوير الشراكة املجتمعية، والثالث 

« اقتراح استراتيجية لتفعيل الشراكة املجتمعية في الجامعات السعودية واملستقاة من تجاربها الواقعية»بعنوان 

 لصحيفة املدينة. و 
ً
 فقا
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 م 2016 مايو 29-هـ 1437شعبان  22االحد 

 جامعة األمرية نورة تسعى إىل إنشاء مقررات إلكرتونية

نقاش عقدت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بعمادة التعلم إلالكتروني والتعليم عن بعد، حلقة 

موجهة إلى املجموعة ألاولى من أعضاء الهيئة التعليمية ضمن برنامج تصميم وتدريس املقررات إلالكترونية، 

وتهدف الحلقة إلى تحقيق معايير املرحلة الثانية من الترشيح، والخروج بقائمة نهائية للمرشحات في املرحلة 

 ملعايير البرنامج.
ً
 السابقة )الترشيح الذاتي( وفقا

 من الطراز ألاول، معللة ذلك وأوض
ً
حت مديرة إدارة التطوير الدكتورة فادية الخضراء أن البرنامج يعد وطنيا

، فإذا أردنا سد الفجوة بين التعليم وحاجة سوق العمل فال بد 2030بأنه يستهدف مضامين رؤية السعودية 

واكبة مستجدات العصر ومتطلبات مجتمع من التركيز على تنمية املهارات التقنية، إلى جانب مهارات التفكير، مل

العمل، كما أكدت في كلمتها على القيمة املعنوية للبرنامج التي تسعى العمادة إلى تحقيقها للمشاركات، متمثلة 

عنى باملوارد وألادوات التي يمتلكها العضو وتوظيفها لتحقيق ألاهداف املنشودة، ثم 
ُ
بروح إلانجاز، والطاقة التي ت

الحلقة بنشاط تعارف، تاله نشاطان يهتمان باألساليب التي تحفز تفاعل املتعلمين في التعلم  بدأت أنشطة

ز آلاخر على طرق املواءمة بين ألاهداف واملحتوى وألانشطة والتقويم في عملية التعليم 
َّ
إلالكتروني، بينما رك

 والتعلم.

الهدف الذي تسعى إليه الجامعة من خالل برنامج وأكدت مديرة إدارة برامج التعلم إلالكتروني يارا الحيدري أن 

قصة نجاح لعضوات الهيئة التعليمية بالجامعة  30تصميم وتدريس املقررات إلالكترونية هو الخروج بـ 

، وتؤهلهن QMكمرحلة أولية، يصممن مقررات إلكترونية على املستوى ألاساس ي وفق معايير جودة املقررات 

ملية على املستوى ألاكاديمي، ويسهم في تحقيق الصدارة والعاملية لجامعة ألاميرة للحصول على جوائز محلية وعا

 أن يسهم هذا البرنامج وغيره في الارتقاء 
ً
نورة بنت عبدالرحمن، واختتمت الخضراء الحلقة بشكر الحضور، آملة

الجامعات الخمس بجودة مخرجات التعليم، والسعي إلى أن تكون جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن إحدى 

 جامعة دولية. 200إلى أن تصبح ضمن قائمة أفضل  2030التي تتطلع من خالل رؤية 

الذي نظمته العمادة، الذي تضمن أنشطة عملية عن بناء « الحضور املنهي»يذكر أن هذا اللقاء سبقه لقاء 

زان، واستقراء ألاثر املمتد ل
ّ
لموظف ضمن منظومة العمل، من الفريق، والتواصل، واتخاذ القرار بمسؤولية وات

http://saudied.com/?p=157357
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خالل استعراض تدفق إجراءات العمل في بعض خدمات العمادة وهي التدريب والدعم، وأبرزها مهارات 

خريجات جامعة ألاميرة نورة، كما تضمن اللقاء أنشطة متنوعة عن الاحترافية واملهنية من حيث التعريف، 

ساسية التي يجب توافرها في كل موظفة باختالف طبيعة والخصائص العامة والعالمات، واملهارات املهنية ألا 

 عن 
ً
، واختتم اللقاء بجولة مرئية للبيئة املهنية في العمادة، ومظاهر املهنية في «املزايا املهنية»العمل، ونشاطا

 لصحيفة الحياة.
ً
 مكاتب املوظفات التي اتسمت بالتنظيم وإلايجابية وفقا
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 م 2016 يونيو 1-هـ 1437شعبان  25االربعاء 

 جامعة األمرية نورة حتصد جائزة أبها ألفضل حبث علمي

حصدت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن جائزة أبها للثقافة ألفضل بحث علمي مقدم من ألاستاذتين في 

دور الخدمة الاجتماعية في “جميلة اللعبون والدكتورة أمل الفريخ، بعنوان كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة 

  هـ.1437/  1436للعام ” الحد من تأثير ألاعراف الاجتماعية السلبية على التنمية الاجتماعية

طالبة جامعية في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا في الجامعات الحكومية  1238وطبق البحث الفائز على 

مناطق اململكة العربية السعودية، حيث يهدف البحث إلى الحد من تأثير ألاعراف الاجتماعية السلبية على ب

التنمية الاجتماعية، إيمانا بدور الشباب في الخدمة الاجتماعية وحرصا على تنمية املجتمع من خاللهم، 

والتنمية املجتمعية، ودعم املبادرات بتشجيعهم للمشاركة في مجاالت التنمية الاجتماعية وتعزيز قيم الوالء 

املجتمعية ملواجهة ألاعراف السلبية، مع تشجيع منظمات املجتمع املحلي لطرح برامج لتعزيز مشاركة الشباب في 

  التنمية.

وأشارت الدكتورة اللعبون إلى أن أبرز أنواع وصور ألاعراف الاجتماعية املنتشرة بين ألاسر السعودية املتمثلة 

الزواج في املرتبة ألاولى لكونها من العادات املنتشرة في جميع مناطق اململكة، يليها عادات القبائل، ثم بعادات 

عادات ألافراح والتعازي في املرتبة ألاخيرة، موضحة أن من أهم ألاسباب والعوامل املؤدية إلى انتشار ألاعراف 

ادات والتقاليد، وعدم وعي بعض ألافراد بسلبيات الاجتماعية السلبية تمسك كبار السن من شيوخ القبائل بالع

ألاعراف الاجتماعية والتعصب القبلي حيث أنه سبب في التمسك ببعض ألاعراف الاجتماعية، مؤكدة أن 

التمسك بالعادات وألاعراف هو الرغبة بالشعور في الانتماء وألاصالة للقبيلة واملفاخرة بين القبائل إلظهار القوة 

  والوجاهة.

جانبها، لفتت الدكتورة الفريخ إلى آلاثار املترتبة على التمسك باألعراف الاجتماعية حيث تنعكس على من 

التنمية الاجتماعية في ضعف مشاركة الشباب في النشاطات املجتمعية، وعدم املبادرة للتطوع في مجاالت 

سرة، والنظرة الدونية ملشاركة املرأة الخدمة املجتمعية، والتسلط الذكوري على إلادارة املالية ملوارد ودخل ألا 

  وإسهاماتها في املجتمع.

وكان البحث قد توصل إلى العديد من النتائج أهمها العمل على الحد من ألاسباب املؤدية إلى التمسك باألعراف 

نية الاجتماعية، حيث يتأتى ذلك بتكثيف جهود إلاعالم في هذا الجانب من خالل البرامج التثقيفية أو إلاعال 

http://goo.gl/Tzn7Rj
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بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر املسلسالت التلفزيونية أو املسرحيات أو برامج الشباب أو عمل مسابقات 

لتحفيز الابتعاد عن هذه الصور من ألاعراف الاجتماعية، كذلك وضع مقررات منهجية في جميع املراحل 

  في املستقبل في حال استمرارها. لى املجتمعالتعليمية للوعي بأضرار صور ألاعراف غير املقبولة ومدى تأثيرها ع

فيما أوصت الدراسة بتفعيل دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة ألاعراف الاجتماعية السلبية، من خالل رصد 

امليزانيات الخاصة لدعم جهود الخدمة الاجتماعية في هذا املجال، إضافة إلى عمل دراسات علمية اجتماعية 

ني من انتشار صور ألاعراف الاجتماعية السلبية وأهمية إنشاء الجمعيات العلمية التي على املناطق التي تعا

تنادي بنبذ صور ألاعراف الاجتماعية السلبية، وصياغة خطط وبرامج لرعاية الشباب الجامعي في ضوء خطط 

م، ودعم التنمية على أن يكون من أهدافه تبني الشباب السعودي للمشاركة في وضع الخطط املناسبة له

توجهات الشباب من الجنسين بما يحد من انتشار صور ألاعراف الاجتماعية السلبية، عبر شغل أوقات الفراغ 

للشباب في مجاالت استثمار للمجتمع، وإنشاء أندية وحمالت تنادي باالبتعاد والتخلي عن صور ألاعراف السلبية 

 لوكالة ألانباء 
ً
 السعودية.في املجتمع وتنمي روح املواطنة وفقا
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 م 2016 يونيو 2-هـ 1437شعبان  26الخميس 

مهارات التحرير "جامعة نورة تنهي املرحلة األوىل من برناجمها التدريبي 

 «والكتابة الصحفية

املرحلة ألاولى من برنامجها التدريبي املكثف  أنهت إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

أسبوعا بواقع  12، والذي استمر ملدة ”املهارات املتقدمة في فنون الكتابة والتحرير الصحفي“الذي حمل عنوان 

ساعة تدريبية، واستهدف منسقات الوحدات إلاعالميات في الكليات والعمادات التابعة للجامعة بقيادة  32

نوير بنت سليمان الشمري وكيلة قسم الصحافة والنشر إلالكتروني في جامعة إلامام محمد بن  املدربة ألاستاذة

 سعود إلاسالمية.

ويأتي البرنامج التدريبي الذي يعد ألاول من نوعه ضمن الخطة التدريبية إلدارة إلاعالم وحرصا من الجامعة على 

السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة ولتدعيم عملية تطوير منسوباتها في املجال إلاعالمي ملواكبة املستجدات 

التواصل والاتصال الداخلي والخارجي بما يتوافق مع رسالة الجامعة وأهدافها الريادية في العملية التعليمية 

 والتنموية.

بنت  وفي هذا الصدد أوضحت د. الجوهرة الصقيه املشرفة على إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة

عبدالرحمن، أن البرنامج يعد من البرامج التدريبية النوعية التي تستهدف رفع جودة الاتصال الجامعي مع 

 وسائل إلاعالم بما يواكب التطورات الحديثة.

املهارات املتقدمة في فنون الكتابة والتحرير “وأضافت الصقيه، أن البرنامج التدريبي املكثف الذي حمل عنوان 

ف إلى تمكين املنسقات وموظفات أقسام إلاعالم في الجامعة إلى: إتقان مهارات الكتابة والتحرير يهد” الصحفي

الصحفي بمختلف أنواعه وفنونه، التعرف على أشكال وقوالب الكتابة والفروق بينها، كيفية توظيفها في تغطية 

عية والعمل امليداني الصحفي، فعاليات الجامعة املختلفة، التغطية الصحفية للفعاليات واملناسبات الجام

صياغة وتحرير العناوين الصحفية بشكل محترف، فضال عن إعداد التقارير الخاصة والقصص الخبرية التي 

 تعكس إنجازات الجامعة ومنسوباتها في املجالين ألاكاديمي والاجتماعي.

ما تقدمه من دعم ومتابعة وفي ختام حديثها رفعت الصقيه شكرها ملديرة الجامعة د. هدى العميل على كل 

http://saudied.com/?p=157626
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 واهتمام لتطوير إدارة إلاعالم في الجامعة ومنسوباتها في سبيل الارتقاء بالعمل إلاعالمي للجامعة.

وإللقاء الضوء على مخرجات املرحلة ألاولى من البرنامج التدريبي املكثف في املهارات املتقدمة في فنون الكتابة 

املتدربات؛ حيث قالت آالء الحسياني منسقة السنة التحضيرية بالجامعة والتحرير الصحفي التقينا بعدد من 

إن هذا البرنامج ساهم بإضافة نوعية للمنسقات إلاعالميات؛ كما تميز بالجانب العملي الجدي الذي أضفى على 

 في مهارات التحرير، وقالت مي السعدون منسقة عمادة البحث العلمي إن الب
ً
 فاعال

ً
رنامج زودنا املتدربات تأثيرا

بكٍم معرفي ومهاري في املجال إلاعالمي واستفدنا من معارف وتجارب الكليات والجامعة والجامعات ألاخرى، 

وأبدت هياء السبيعي منسقة كلية التربية استعدادها لكتابة ألاخبار، والتقارير والقصص الخبرية بشكل أفضل 

باإلدارات والكليات ألاخرى؛ مثمنة جهود املدربة نوير بعد تبادل الخبرات مع منسقات إلاعالم في العمادات 

 لصحيفة الرياض.
ً
 الشمري ودور إدارة إلاعالم في الجامعة وفقا
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 م 2016 يونيو 5-هـ 1437شعبان  29االحد 

 كتابا نادرا وقطعة أثرية يف مكتبة جامعة نورة 243

كتابا، كما  173تضم املكتبة املركزية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن قائمة من الكتب النادرة تصل إلى 

وتمثل املكتبة الجامعة في املحافل املتعلقة بشؤون املكتبات  قطعة أثرية في املتحف الخارجي. 70نحتوي على 

والدولية، باإلضافة لإلشراف على مشاركات الجامعة في واملعلومات على كل املستويات املحلية وإلاقليمية 

 وفق رؤية تهدف إلى السعي إلى الريادة بين املكتبات ألاكاديمية لبناء بيئة معرفية 
ً
 وخارجيا

ً
املعارض محليا

تفاعلية برسالة تعمل على الرقي باملجتمع من خالل توفير بيئة معرفية تفاعلية مؤهلة بما يلبي الاحتياجات 

(متر مربع، تعمل وفق نظام  38,523ويعبر تصميم املكتبة عن التراث العربي ألاصيل على مساحة ) وماتية.املعل

( كتاب/ 1500ماليين كتاب، ولهذا النظام القدرة على إنزال ) 5تخزين آلي للكتب بطاقة استيعابية تصل إلى 

ت املكتبية لجميع الرواد من أعضاء ساعة. يقوم بإحضاره في أقل من تسع دقائق، و تعمل على تقديم الخدما

هيئة التدريس وطالبات الجامعة باإلضافة إلى منسوبيها و ألاكاديميين من خارج الجامعة، حيث تضم القاعة 

من املخطوطات العربية وضعت بخزانات خاصة لحفظها وعرضها على رواد املكتبة املركزية لالستفادة  112

  منها.

ادر املعلومات العلمية وإلانسانية لألغراض التعليمية والبحثية والتي تخدم رسالة وتحرص املكتبة على توفير مص

الجامعة، وما يتطلبه ذلك من بناء وتنظيم وصيانة لتلك املصادر، كما تقوم املكتبة بتوفير نسخ من 

ب الباحثين، مع املخطوطات والوثائق واملراجع املهمة من عدد كبير من املكتبات العربية وألاجنبية بناء على طل

امكانية الاطالع على الوثائق واملخطوطات والخرائط والصور النادرة بصيغة رقمية والاستفادة منها وتقديم 

 لصحيفة املدينة.
ً
 الخدمات عن طريق الانترنت وفقا

   مكتبة جامعة نورة:

  ألف متر مربع مساحة املكتبة 39 ماليين كتاب الطاقة الاستيعابية 5

  عربية محفوظة باملكتبةمخطوطة  112

  توفر نسخا من املخطوطات واملراجع املهمة للباحثين

 إمكاينة إلاطالع على الوثائق والصور النادرة بصيغة رقمية

http://goo.gl/Qo84Cy
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 م 2016 مايو 12-هـ 1437شعبان  5 الخميس

تهدف إىل تطوير الربامج التعليمية والتدريبية والبحثية اتفاقية تعاون 

 وجامعة نورة« رعاية"بني 

 

اتفاقية تدريب وتعاون مع جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، ” رعاية“وقعت الشركة الوطنية للرعاية الطبية 

 مستشفى رعاية الرياض.ممثلة بوكالة الجامعة للشؤون الصحية ألاحد املاض ي في قاعة 

د. أحمد بن سعيد العمري، أن الرغبة في ” رعاية“وقد أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية 

تأسيس شراكة بين الطرفين تهدف إلى تطوير البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية للطالبات ومنسوبي 

لبحث العلمي ومتطلبات التنمية باململكة، وتعتبر هذه البرامج املؤسستين بما يساهم برفع مستوى التعليم وا

 بهدف رفع 
ً
التدريبية هي إحدى برامج التدريب العديدة التي تقدمها مستشفيات رعاية والتي تم إطالقها مؤخرا

 مستوى التعليم والبحث العلمي.

 كما أشار د. العمري إلى أبرز بنود الاتفاقية والتي تتمثل بالتدريب العمل
ً
 عمليا

ً
ي لطالبات الكليات الصحية تدريبا

بمستشفيات رعاية، باإلضافة إلى التعاون في مجال ألابحاث العلمية والدراسات الصحية املتخصصة، 
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والاستفادة من الكفاءات العلمية والطبية بين الطرفين، وفتح أبواب التعاون بين الشركة والجامعة لتوظيف 

 ملختلفة.الخريجات في التخصصات الصحية ا

من جانب آخر، تحدث الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة د. محمد الدار عن أهمية املشاركة املهنية في 

إعداد وتطوير املناهج وألاساليب التعليمية في املراحل التدريبية والتطبيقية للطالبات، وإتاحة الفرصة للكادر 

، باإلضافة إلى ”رعاية“ي الشركة الوطنية للرعاية الطبية ألاكاديمي للجامعة في عمل مشروعات بحثية مع منسوب

 إقامة املؤتمرات والندوات العلمية والطبية وورش العمل بين الطرفين.

 من الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية 
ً
د. احمد ” رعاية“هذا وقد وقع الاتفاقية من الجانبين كال

 ؤون الصحية د. سمر السقاف.بن سعيد العمري ووكيلة الجامعة للش

تعمل في املجال الطبي إلانساني وتتمثل في إدارة مستشفيات ” رعاية“يذكر أن الشركة الوطنية للرعاية الطبية 

وفي سبيل ” رعاية الرياض واملستشفى الوطني ومركز طب العائلة، وحدة توزيع ألادوية واملستلزمات الطبية“

ية من دعم وتدريب الدارسين في القطاع الصحي تم الشراكة والتعاون بين تحقيق أهدافها ورؤيتها إلاستراتيج

 الطرفين.
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 م 2016 مايو 19-هـ 1437شعبان  12الخميس 

طالبة من جامعة نورة حيصلن على شهادات من مجعية القلب  100

 األمريكية

 

طالبة في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن على شهادات معتمدة من جمعية القلب ألامريكية  100حصلت 

(American Heart Association وشهادة إلتمام دورة )“ منقذ القلب وإلاسعافات ألاولية وإلانعاش القلبي الرئوي

حصلت كل طالبة على كتاب باللغة العربية، على خلفية دورة ، إلى جانب بطاقة عضوية مدتها سنتين ، فيما “

إلاسعافات ألاولية التاسعة، التي قدمتها عضو جمعية القلب ألامريكية منار النويصر ضمن البرامج املتخصصة 

املوجهة إلى طالبات النادي الاستشاري في السنة التحضيرية بجامعة ألاميرة نورة واعتمادها من ألاكاديمية 

 صصية للتدريب الطبي وجمعية القلب ألامريكية.التخ

وكان قد نظم الدورة النادي الاستشاري بالتعاون مع قسم تطوير الذات في عمادة السنة التحضيرية بالجامعة ، 

بهدف تدريب أكبر عدد من املسعفات املؤهالت من خالل تزويدهن باملعارف واملهارات ألاساسية التي تمكنهن من 

ساعات  8ة وإلاسعاف ألاولي داخل الجامعة وخارجها، على مدار الفصل الدراس ي الثاني بواقع تقديم املساعد

تدريبية للدورة الواحدة في البرنامج الذي يأتي حسب أهداف العمادة ورسالتها التي تعمل على بناء شخصية 

ق تفعيل شراكات استراتيجية الطالبة املعرفية واملهارية والقيمية لتتمكن من مواكبة متطلبات الجامعة عن طري

 وتوظيف أمثل ألحدث التقنيات.
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 م 2016 مايو 19-هـ 1437شعبان  12الخميس 

 جامعة نورة: احلوار بني أتباع األديان يؤدي الستقرار اجملتمعات

عن نتائج دراسة استهدفت طالبات كلية التربية في الجامعة أن  كشفت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

 في تحقيق استقرار املجتمعات إلانسانية بشكل عام بدرجة كبيرة، 
ً
ر إيجابا

ّ
الحوار بين أتباع ألاديان والثقافات يؤث

يق أهداف وقالت الباحثة أستاذ أصول التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن د. حنان الجنهي أنه لتحق

 على  26الدراسة تم بناء وتقنين استبانة تكّونت من 
ً
 طالبة. 399فقرة تم توزيعها عشوائيا
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 م 2016 مايو 24-هـ 1437شعبان  17الثالثاء 

 «الروبوت"جامعة األمرية نورة تؤهل الطالبات بـ 

 

في مجال التدريب « الروبوت الذكي»طّبقت كلية طب ألاسنان في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تقنية 

امليداني لطالبات الكلية، في خطوة هي ألاولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق ألاوسط بغية رفع املستوى 

يحاكي الواقع. وتجري طالبات الكلية على  العلمي للطالبات، وتأهيلهن للعمل في عيادات ألاسنان بشكل احترافي

الروبوت الذكي عمليات فحص ألاسنان وتركيبها وخلعها وإعادة زراعتها مجدًدا في إطار جلسات عالجية طويلة 

مع طبيعة الكشف الطبي لألسنان بشكل آلي « الروبوت»تحاكي الواقع الفعلي ملريض ألاسنان، بينما يتفاعل 

 ئة العمل الحقيقية مع مرض ى عيادات ألاسنان.يجعل الطالبات يعايشن بي
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 م 2016 مايو 30-هـ 1437شعبان  23االثنين 

ع اتفاقية مع املركز الوطني ألحباث قضايا الشباب
ِّ
 جامعة نورة توق

بحضور وكيلة جامعة ألاميرة نورة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي وألامين 

العام للمركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب بجامعة امللك سعود الدكتور عبدهللا بن سعد الجاسر، تم توقيع 

 ملجتمع.اتفاقية تعاون؛ وذلك من أجل املساهمة في تنمية املعرفة وخدمة ا

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون املشترك بين مركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات 

املرأة واملركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب في مجال إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تخص فئة 

صيات لالرتقاء بمستوى الشباب وعالج ما الشباب، ومعالجة قضاياهم املختلفة، ووضع املقترحات والتو 

يعترضهم من مشكالت واقتراح الحلول والبرامج التوعوية التي تلبي احتياجاتهم املختلفة، إضافة إلى تطوير 

مهاراتهم وإعدادهم للمشاركة بجدارة في مجاالت التنمية املختلفة، وتبادل املعلومات والبيانات ذات الاهتمام 

)الجزيرة( مديرة املركز الدكتورة سارة بنت صالح الخمش ي، وقالت إن املركز يسعى لعقد املشترك. ذكر ذلك لـ

 م.2030اتفاقيات مع العديد من القطاعات في سبيل تحقيق أهداف رؤية اململكة العربية السعودية 

من نصف  ومن هنا كانت الاتفاقية مع املركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب باعتبار فئة الشباب تمثل أكثر 

وهذه القدرات يجب أن يتم استثمارها وتوجيهها الوجهة السليمة؛  عاًما. 35قل أعمارهم عن السعوديين الذين ت

 ليسهموا في تنمية مجتمعهم، ويزدادوا انتماء ووالء لحمايتهم من التطرف والانحرافات الفكرية والسلوكية.

ع القرار؛ وتحديد اتجاهاتهم للخروج بنتائج تفيد صناومن هنا يسعى املركز لدراسة احتياجاتهم ومشكالتهم، 

ا من عناصر قوة املجتمع؛ إذ  ليكونوا أعضاء فعالين. كما أنه يركز على املرأة السعودية باعتبارها عنصًرا مهمًّ

 من املجتمع، ومساهمتها في التنمية إيماًنا بقدرتها وتأثيرها على املجتمع وَمن حولها. % 50تشكل ما يزيد على 

كما أن املركز يسعى لعقد البرامج وسلسلة من حلقات النقاش واملبادرات لتفعيل دور املرأة والشباب بصفة 

 م.2030عامة نحو تحقيق رؤية 
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 م 2016 مايو 30-هـ 1437شعبان  23االثنين 

 مقررات إلكرتونيةجامعة األمرية نورة تسعى إىل إنشاء 

عقدت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بعمادة التعلم إلالكتروني والتعليم عن بعد، حلقة نقاش 

موجهة إلى املجموعة ألاولى من أعضاء الهيئة التعليمية ضمن برنامج تصميم وتدريس املقررات إلالكترونية، 

ة من الترشيح، والخروج بقائمة نهائية للمرشحات في املرحلة وتهدف الحلقة إلى تحقيق معايير املرحلة الثاني

 ملعايير البرنامج.
ً
 السابقة )الترشيح الذاتي( وفقا

 من الطراز ألاول، معللة ذلك 
ً
وأوضحت مديرة إدارة التطوير الدكتورة فادية الخضراء أن البرنامج يعد وطنيا

د الفجوة بين التعليم وحاجة سوق العمل فال بد ، فإذا أردنا س2030بأنه يستهدف مضامين رؤية السعودية 

من التركيز على تنمية املهارات التقنية، إلى جانب مهارات التفكير، ملواكبة مستجدات العصر ومتطلبات مجتمع 

العمل، كما أكدت في كلمتها على القيمة املعنوية للبرنامج التي تسعى العمادة إلى تحقيقها للمشاركات، متمثلة 

عنى باملوارد وألادوات التي يمتلكها العضو وتوظيفها لتحقيق ألاهداف املنشودة، ثم بروح إلا 
ُ
نجاز، والطاقة التي ت

بدأت أنشطة الحلقة بنشاط تعارف، تاله نشاطان يهتمان باألساليب التي تحفز تفاعل املتعلمين في التعلم 

ز آلاخر على طرق املواءمة بين ألاهداف وا
َّ
ملحتوى وألانشطة والتقويم في عملية التعليم إلالكتروني، بينما رك

 والتعلم.

وأكدت مديرة إدارة برامج التعلم إلالكتروني يارا الحيدري أن الهدف الذي تسعى إليه الجامعة من خالل برنامج 

قصة نجاح لعضوات الهيئة التعليمية بالجامعة  30تصميم وتدريس املقررات إلالكترونية هو الخروج بـ 

، وتؤهلهن QMة، يصممن مقررات إلكترونية على املستوى ألاساس ي وفق معايير جودة املقررات كمرحلة أولي

للحصول على جوائز محلية وعاملية على املستوى ألاكاديمي، ويسهم في تحقيق الصدارة والعاملية لجامعة ألاميرة 

 أن يسهم ه
ً
ذا البرنامج وغيره في الارتقاء نورة بنت عبدالرحمن، واختتمت الخضراء الحلقة بشكر الحضور، آملة

بجودة مخرجات التعليم، والسعي إلى أن تكون جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن إحدى الجامعات الخمس 

 جامعة دولية. 200إلى أن تصبح ضمن قائمة أفضل  2030التي تتطلع من خالل رؤية 

مادة، الذي تضمن أنشطة عملية عن بناء الذي نظمته الع« الحضور املنهي»يذكر أن هذا اللقاء سبقه لقاء 

زان، واستقراء ألاثر املمتد للموظف ضمن منظومة العمل، من 
ّ
الفريق، والتواصل، واتخاذ القرار بمسؤولية وات
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خالل استعراض تدفق إجراءات العمل في بعض خدمات العمادة وهي التدريب والدعم، وأبرزها مهارات 

رافية واملهنية من حيث التعريف، ضمن اللقاء أنشطة متنوعة عن الاحتخريجات جامعة ألاميرة نورة، كما ت

والخصائص العامة والعالمات، واملهارات املهنية ألاساسية التي يجب توافرها في كل موظفة باختالف طبيعة 

 عن 
ً
املهنية في  ، واختتم اللقاء بجولة مرئية للبيئة املهنية في العمادة، ومظاهر «املزايا املهنية»العمل، ونشاطا

 مكاتب املوظفات التي اتسمت بالتنظيم وإلايجابية.
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 م 2016 يونيو 2-هـ 1437شعبان  26الخميس 

مهارات التحرير " جامعة نورة تنهي املرحلة األوىل من برناجمها التدريبي

 «والكتابة الصحفية

أنهت إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن املرحلة ألاولى من برنامجها التدريبي املكثف 

أسبوعا بواقع  12، والذي استمر ملدة ”املهارات املتقدمة في فنون الكتابة والتحرير الصحفي“الذي حمل عنوان 

ات في الكليات والعمادات التابعة للجامعة بقيادة ساعة تدريبية، واستهدف منسقات الوحدات إلاعالمي 32

املدربة ألاستاذة نوير بنت سليمان الشمري وكيلة قسم الصحافة والنشر إلالكتروني في جامعة إلامام محمد بن 

 سعود إلاسالمية.

جامعة على ويأتي البرنامج التدريبي الذي يعد ألاول من نوعه ضمن الخطة التدريبية إلدارة إلاعالم وحرصا من ال

تطوير منسوباتها في املجال إلاعالمي ملواكبة املستجدات السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة ولتدعيم عملية 

في العملية التعليمية التواصل والاتصال الداخلي والخارجي بما يتوافق مع رسالة الجامعة وأهدافها الريادية 

الصقيه املشرفة على إلادارة العامة لإلعالم في جامعة ألاميرة وفي هذا الصدد أوضحت د. الجوهرة  والتنموية.

نورة بنت عبدالرحمن، أن البرنامج يعد من البرامج التدريبية النوعية التي تستهدف رفع جودة الاتصال الجامعي 

ل وأضافت الصقيه، أن البرنامج التدريبي املكثف الذي حم الم بما يواكب التطورات الحديثة.مع وسائل إلاع

يهدف إلى تمكين املنسقات وموظفات أقسام ” املهارات املتقدمة في فنون الكتابة والتحرير الصحفي“عنوان 

إلاعالم في الجامعة إلى: إتقان مهارات الكتابة والتحرير الصحفي بمختلف أنواعه وفنونه، التعرف على أشكال 

ات الجامعة املختلفة، التغطية الصحفية وقوالب الكتابة والفروق بينها، كيفية توظيفها في تغطية فعالي

للفعاليات واملناسبات الجامعية والعمل امليداني الصحفي، صياغة وتحرير العناوين الصحفية بشكل محترف، 

املجالين  فضال عن إعداد التقارير الخاصة والقصص الخبرية التي تعكس إنجازات الجامعة ومنسوباتها في

م حديثها رفعت الصقيه شكرها ملديرة الجامعة د. هدى العميل على كل ما تقدمه وفي ختا ألاكاديمي والاجتماعي.

من دعم ومتابعة واهتمام لتطوير إدارة إلاعالم في الجامعة ومنسوباتها في سبيل الارتقاء بالعمل إلاعالمي 

 للجامعة.

رات املتقدمة في فنون الكتابة وإللقاء الضوء على مخرجات املرحلة ألاولى من البرنامج التدريبي املكثف في املها
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بالجامعة الحسياني منسقة السنة التحضيرية والتحرير الصحفي التقينا بعدد من املتدربات؛ حيث قالت آالء 

إن هذا البرنامج ساهم بإضافة نوعية للمنسقات إلاعالميات؛ كما تميز بالجانب العملي الجدي الذي أضفى على 

 في مها
ً
 فاعال

ً
رات التحرير، وقالت مي السعدون منسقة عمادة البحث العلمي إن البرنامج زودنا املتدربات تأثيرا

بكٍم معرفي ومهاري في املجال إلاعالمي واستفدنا من معارف وتجارب الكليات والجامعة والجامعات ألاخرى، 

ية بشكل أفضل وأبدت هياء السبيعي منسقة كلية التربية استعدادها لكتابة ألاخبار، والتقارير والقصص الخبر 

بعد تبادل الخبرات مع منسقات إلاعالم في العمادات باإلدارات والكليات ألاخرى؛ مثمنة جهود املدربة نوير 

 الشمري ودور إدارة إلاعالم في الجامعة.
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 "الروبوت الذكي"جامعة األمرية نورة تؤهل طالبات كلية األسنان بـ 

في مجال التدريب ” الروبوت الذكي” طّبقت كلية طب ألاسنان في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تقنية 

ى امليداني لطالبات الكلية، في خطوة هي ألاولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق ألاوسط بغية رفع املستو 

  العلمي للطالبات، وتأهيلهن للعمل في عيادات ألاسنان بشكل احترافي يحاكي الواقع.

ويجري طالبات الكلية على الروبوت الذكي عمليات فحص ألاسنان وتركيبها وخلعها وإعادة زراعتها مجدًدا في 

الروبوت مع طبيعة الكشف إطار جلسات عالجية طويلة تحاكي الواقع الفعلي ملريض ألاسنان، بينما يتفاعل 

  الطبي لألسنان بشكل آلي يجعل الطالبات يعايشن بيئة العمل الحقيقية مع مرض ى عيادات ألاسنان.

وأوضحت عميدة كلية طب ألاسنان استشارية عالج لّب وجذور ألاسنان الدكتورة إبتسام بنت محمد املاض ي أن 

بات طب ألاسنان في عيادة تحاكي العيادة الحقيقية لألسنان الفكرة جاءت من الحاجة إلى توفير بيئة مماثلة لطال

ليتمكّن من التطبيق الفّعال في هذا املجال الطّبي الحساس، مبينة أن الروبوت تم ابتكاره من ِقبل باحثين في 

  جامعة )شوا( اليابانية.

)الحشوات، والتلبيسات، وقالت : إن استخدام الروبوت هي مرحلة انتقالية أخيرة للطالبة بعد تدريبها على 

وعالج العصب( للتأكد من مدى معرفتها بكيفية التعامل مع مرض ى ألاسنان بشكل تفاعلي، بحيث تطبق الطالبة 

ما تعلمته، والتدريب على الاستجابة ألي ردة فعل تصدر عن مريض ألاسنان الحقيقي )كالعطس، أو سرعة 

تباًرا حقيقًيا للطالبة للعالج الحيوي للمريض أو ما يسمى نبضات القلب، أو الهلع، أو النزف( وهذا ُيعد اخ

  )أوسكي( الذي يؤهلها عملًيا للبدء في عالج املريض.

وعّبرت املاض ي عن سعادتها الكبيرة بتوفير مثل هذه التقنية املميزة للطالبات ملا له من مردود إيجابي في زيادة 

 الهن لعالج املرض ى في العيادات الحقيقية.ثقتهن في ممارسة طب ألاسنان بشكل طبيعي قبل انتق

 

https://gaya-sa.org/81396.html?mobile=1
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 م 2016 يونيو 3-هـ 1437شعبان  27الجمعة 

 جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن حتصد جائزة أبها ألفضل حبث علمي

علمي مقدم من ألاستاذتين في  حصدت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن جائزة أبها للثقافة ألفضل بحث

دور الخدمة الاجتماعية في “كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جميلة اللعبون والدكتورة أمل الفريخ بعنوان 

  هـ.1437/ 1436للعام ” الحد من تأثير ألاعراف الاجتماعية السلبية على التنمية الاجتماعية

مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا في الجامعات الحكومية  طالبة جامعية في 1238وطبق البحث الفائز على 

بمناطق اململكة العربية السعودية، حيث يهدف البحث إلى الحد من تأثير ألاعراف الاجتماعية السلبية على 

التنمية الاجتماعية، إيمانا بدور الشباب في الخدمة الاجتماعية وحرصا على تنمية املجتمع من خاللهم، 

م للمشاركة في مجاالت التنمية الاجتماعية وتعزيز قيم الوالء والتنمية املجتمعية، ودعم املبادرات بتشجيعه

املجتمعية ملواجهة ألاعراف السلبية، مع تشجيع منظمات املجتمع املحلي لطرح برامج لتعزيز مشاركة الشباب في 

  التنمية.

الاجتماعية املنتشرة بين ألاسر السعودية املتمثلة وأشارت الدكتورة اللعبون إلى أبرز أنواع وصور ألاعراف 

بعادات الزواج في املرتبة ألاولى لكونها من العادات املنتشرة في جميع مناطق اململكة، يليها عادات القبائل، ثم 

 عادات ألاتراح والتعازي في املرتبة ألاخيرة، موضحة أن من أهم ألاسباب والعوامل املؤدية إلى انتشار ألاعراف

الاجتماعية السلبية تمسك كبار السن من شيوخ القبائل بالعادات والتقاليد، وعدم وعي بعض ألافراد بسلبيات 

ألاعراف الاجتماعية والتعصب القبلي حيث أنه سبب في التمسك ببعض ألاعراف الاجتماعية، مؤكدة أن 

قبيلة واملفاخرة بين القبائل إلظهار القوة التمسك بالعادات وألاعراف هو الرغبة بالشعور في الانتماء وألاصالة لل

  والوجاهة.

من جانبها، لفتت الدكتورة الفريخ إلى آلاثار املترتبة على التمسك باألعراف الاجتماعية حيث تنعكس على 

التنمية الاجتماعية في ضعف مشاركة الشباب في النشاطات املجتمعية، وعدم املبادرة للتطوع في مجاالت 

عية، والتسلط الذكوري على إلادارة املالية ملوارد ودخل ألاسرة، والنظرة الدونية ملشاركة املرأة الخدمة املجتم

  وإسهاماتها في املجتمع.

وإلى ذلك، كان البحث قد توصل إلى العديد من النتائج أهمها العمل على الحد من ألاسباب املؤدية إلى التمسك 

https://gaya-sa.org/?p=82479
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يف جهود إلاعالم في هذا الجانب من خالل البرامج التثقيفية أو باألعراف الاجتماعية، حيث يتأتى ذلك بتكث

إلاعالنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر املسلسالت التلفزيونية أو املسرحيات أو برامج الشباب أو عمل 

مسابقات لتحفيز الابتعاد عن هذه الصور من ألاعراف الاجتماعية، كذلك وضع مقررات منهجية في جميع 

ل التعليمية للوعي بأضرار صور ألاعراف غير املقبولة ومدى تأثيرها على املجتمع في املستقبل في حال املراح

  استمرارها.

فيما أوصت الدراسة بتفعيل دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة ألاعراف الاجتماعية السلبية، من خالل رصد 

املجال، إضافة إلى عمل دراسات علمية اجتماعية امليزانيات الخاصة لدعم جهود الخدمة الاجتماعية في هذا 

على املناطق التي تعاني من انتشار صور ألاعراف الاجتماعية السلبية وأهمية إنشاء الجمعيات العلمية التي 

تنادي بنبذ صور ألاعراف الاجتماعية السلبية، وصياغة خطط وبرامج لرعاية الشباب الجامعي في ضوء خطط 

من أهدافه تبني الشباب السعودي للمشاركة في وضع الخطط املناسبة لهم، ودعم  التنمية على أن يكون 

توجهات الشباب من الجنسين بما يحد من انتشار صور ألاعراف الاجتماعية السلبية، عبر شغل أوقات الفراغ 

عراف السلبية للشباب في مجاالت استثمار للمجتمع، وإنشاء أندية وحمالت تنادي باالبتعاد والتخلي عن صور الا 

 في املجتمع وتنمي روح املواطنة.
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 م 2016 مايو 17-هـ 1437شعبان  10الثالثاء 

 إنتشار حاالت اإلصابة بالربو بني أطفال املدارس السعوديني

كشف املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي استشاري ألامراض الصدرية لدى 

من أطفال املدارس السعوديين يعانون من الربو، ولذلك  %33ألاطفال الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة، أن 

ى املستشفى برنامج الصحة املدرسية من خالل مدارس جامعة ألامي رة نورة بنت عبدالرحمن ليكون تبنَّ

 في
ً
 عامليا

ً
واحتفل املستشفى باليوم العالمي للربو من خالل  صحة اليافعين ونمو وتطور الطفل. املستشفى مرجعا

مي الرعاية الصحية بمرض الربو الشعبي ووسائل تشخيصي ة عقد ندوة الربو ألاولى التي استهدفت تعريف مقّدِ

بات املرض والع .وعالجه عند البالغين وألاطفال ت مناقشة كيفية الوقاية من مسّبِ وامل املهيجة في الحياة كما تمَّ

ل في ابتدائية جامعة ألاميرة نورة، كما تم فيها  اليومية. وأبانت الندوة، برنامج الصحة املدرسية الجديد املفعَّ

زة للصحة مع تأصيل املمارسات الصحية السليمة لدى الطا مات لرفع مستوى إيضاح الجوانب املعّزِ ِ
ّ
لبات واملعل

 أداء الطالبات الجسدي والعقلي والنفس ي والدراس ي.
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 م 2016 مايو 23-هـ 1437شعبان  16االثنين 

 األمرية نورة تؤهل طالبات كلية األسنان بـ "الروبوت الذكي"جامعة 

تقنية " الروبوت الذكي" في مجال التدريب  جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمنطّبقت كلية طب ألاسنان في 

بغية رفع املستوى  الشرق ألاوسطامليداني لطالبات الكلية، في خطوة هي ألاولى من نوعها على مستوى منطقة 

 لهن للعمل في عيادات ألاسنان بشكل احترافي يحاكي الواقع.العلمي للطالبات، وتأهي

ويجري طالبات الكلية على الروبوت الذكي عمليات فحص ألاسنان وتركيبها وخلعها وإعادة زراعتها مجدًدا في 

إطار جلسات عالجية طويلة تحاكي الواقع الفعلي ملريض ألاسنان، بينما يتفاعل الروبوت مع طبيعة الكشف 

 سنان بشكل آلي يجعل الطالبات يعايشن بيئة العمل الحقيقية مع مرض ى عيادات ألاسنان.الطبي لأل 

وأوضحت عميدة كلية طب ألاسنان استشارية عالج لّب وجذور ألاسنان الدكتورة إبتسام بنت محمد املاض ي أن 

عيادة الحقيقية لألسنان الفكرة جاءت من الحاجة إلى توفير بيئة مماثلة لطالبات طب ألاسنان في عيادة تحاكي ال

ليتمكّن من التطبيق الفّعال في هذا املجال الطّبي الحساس، مبينة أن الروبوت تم ابتكاره من ِقبل باحثين في 

 جامعة )شوا( اليابانية.

إن استخدام الروبوت هي مرحلة انتقالية أخيرة للطالبة بعد تدريبها على )الحشوات، والتلبيسات، وعالج  وقالت:

للتأكد من مدى معرفتها بكيفية التعامل مع مرض ى ألاسنان بشكل تفاعلي، بحيث تطبق الطالبة ما  العصب(

تعلمته، والتدريب على الاستجابة ألي ردة فعل تصدر عن مريض ألاسنان الحقيقي )كالعطس، أو سرعة نبضات 

وي للمريض أو ما يسمى )أوسكي( الذي القلب، أو الهلع، أو النزف( وهذا ُيعد اختباًرا حقيقًيا للطالبة للعالج الحي

وعّبرت املاض ي عن سعادتها الكبيرة بتوفير مثل هذه التقنية املميزة للطالبات  ها عملًيا للبدء في عالج املريض.يؤهل

ملا له من مردود إيجابي في زيادة ثقتهن في ممارسة طب ألاسنان بشكل طبيعي قبل انتقالهن لعالج املرض ى في 

 الحقيقية.العيادات 

http://www.almaghribtoday.net/education/arab-universities/230516105752-جامعة-الأميرة-نورة-تؤهل-طالبات
http://www.almaghribtoday.net/women/also/020516103537-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.almaghribtoday.net/women/also/020516103537-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.almaghribtoday.net/breakingnews/220516060111-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://www.almaghribtoday.net/breakingnews/220516060111-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
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 م 2016 مايو 26-هـ 1437شعبان  19الخميس 

جامعة األمرية نورة يف مكز متقدم يف تطبيق املعايري التقنية يف تعامالتها 

 الداخلية

بنت عبدالرحمن ممثلة باإلدارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت في فترة وجيزة  جامعة ألاميرة نورةحققت 

لتقنية املتكاملة وآلامنة للقطاعات التعليمية ثالثة مراكز عاملية متقدمة في مجال تطبيق املعايير و الحلول ا

 ألف من منسوبات الجامعة . 45والبحثية وإلادارية ، التي استفادت منها أكثر من 

خدمة الكترونية متنوعة ملنسوباتها تنقسم هذه الخدمات إلى أربع فئات  30وتقدم الجامعة حاليا أكثر من 

دمات املوظفين واملوظفات، خدمات أعضاء هيئة التدريس، رئيسية تتضمن: خدمات الطالبات والخريجات، خ

ويأتي وذلك ضمن مساعي الجامعة التطويرية للتحول  الالكترونية،وخدمات الجامعة، باإلضافة الى البوابة 

الكلي للتعامالت إلالكترونية تماشيا مع التطور التكنولوجي السريع ولتسهيل الخدمات املقدمة ملنسوباتها 

 وطالباتها في مختلف ألاقسام والعمادات والكليات.

ت بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عمر وأوضح املشرف العام على إلادارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاال 

( بعد أن خضعت لعملية مراجعة 27001: 2013السدحان أن الجامعة اجتازت مؤخرا متطلبات شهادة ألايزو )

:  2013وتدقيق قياس مدى الالتزام بتطبيق املعايير العاملية في أمن وسرية املعلومات ، مبينا ان شهادة ألايزو ) 

 خاصة في أنظمة إدارة أمن املعلومات، حيث يتطلب ( تعد من أبرز شه27001
ً
ادات الاعتماد املعترف بها دوليا

الحصول عليها اتباع وتطبيق سياسات وإجراءات وأنظمة محددة لضمان الحفاظ عل سرية وأمن املعلومات 

 الخاصة باملستفيدين.

املعلومات بما يتماش ى مع  وأضاف السدحان أن الشهادة تحدد أدوار تطبيق وتشغيل وتطوير أنظمة إدارة

املخاطر التي قد تواجه املستخدمين ،وتعمل هذه الشهادة على تعزز ثقة املستفيدين وتطبيق أفضل املعايير 

 لإلدارة 
ً
الدولية والتي تحددها املنظمة الدولية للمعايير ألايزو، مؤكدا على أن هذا الاعتماد سيشكل حافزا

قدمة، ملواصلة اتباع أفضل أنظمة التحكم ف
ُ
ي املعلومات لجميع العمليات وإلاجراءات والخدمات إلالكترونية امل

 الى ان الجامعة ممثلة في إلادارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت حصلت على خطاب شكر وتهنئة 
ً
الفتا

http://www.almaghribtoday.net/education/arab-universities/260516164301-جامعة-الأميرة-نورة-في-مكز
http://www.almaghribtoday.net/education/arab-universities/260516164301-جامعة-الأميرة-نورة-في-مكز
http://www.almaghribtoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://www.almaghribtoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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ير عام بمناسبة حصولها على شهادة آلايزو من سعادة مستشار معالي وزير إلاتصاالت وتقنية املعلومات مد

 برنامج التعامالت إلالكترونية الحكومية "يّسـر" الدكتور عبدالرحمن سليمان العريني.

 ضمن قائمة " الفئة الخضراء " بين 
ً
 متقدما

ً
وفي ذات السياق تبوأت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن موقعا

 للنظم إلالكترونية في مجال التعامالت ا
ً
لحكومية إلالكترونية، وذلك وفق نتائج الجهات الحكومية ألاكثر تطبيقا

مؤشر القياس السادس لبرنامج " يسر " لقياس نضج الخدمات إلالكترونية الحكومية املقدمة في كافة 

 القطاعات الحكومية.

ويعد برنامج "يسر" للتعامالت إلالكترونية تقييًما حكومًيا لقياس نضج الخدمات إلالكترونية الحكومية لجميع 

  160ولة من هيئات، ووزارات، وجامعات ومؤسسات الحكومية، والتي تصل الى أكثر من قطاعات الد
ً
جهة

 يصنف الجهات الحكومية إلى أربعة مستويات، 
ً
حكومية، وبناء على نتائج املؤشر فقد أصدر برنامج "يّسر" تقريرا

 إلنجازها في تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية في مستويات النضج 
ً
 ية.العالوفقا

الجدير بالذكر ان إلادارة استضافت في آلاونة ألاخيرة عدد من الجهات الحكومية لالطالع على احدث ألانظمة 

التي قامت جامعة ألاميرة نورة بتطبيقها ومن ضمنها برنامج "تراسل " إلدارة املعامالت الالكترونية وهو نظام 

دارة ومتابعة جميع أنواع البريد الورقي والوثائق الداخلية إلكتروني ثنائي اللغة )العربية وإلانجليزية(، يختص بإ

صادر( على الشبكة، وأرشفتها إلكترونيا مع تأمين مسار ألاعمال الضروري إلرسال الوثائق  –والخارجية )وارد 

التي تتطلب عمال محدد من موظفين محددين، كما يسهل وينظم عمليات تسجيل ومعالجة البريد الورقي، وكافة 

 ليات للمعامالت الخارجية واملعامالت الداخلية شامال املعامالت الخاصة والبرقيات والسرية.العم
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 م 2016 مايو 10-هـ 1437شعبان  3الثالثاء 

 م جبامعة األمرية نورة2016اختتام االحتفاء باليوم العاملي للكتاب 

فعاليات اليوم العالمي للكتاب   برعاية معالي مدير جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن د.هدى العميل اختتمت

م في الجامعة حيث شارك في املعرض العديد من الجامعات والجهات الحكومية ودور 2016وحقوق املؤلف 

من اهتمام املركز كمؤسسة مجتمع النشر، مثل مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني والتي تعد مشاركته ض

عنى بالشباب وثقافة الحوار، كما شاركت دارة امللك عبدالعزيز ممثلة بمركز الباحثات وتأتي املشاركة 
ُ
مدني ت

باملعرض في إطار التعريف بالدارة والخدمات املقدمة فيها و اتاحة العديد من الاصدارات، إضافة إلى مشاركة 

ومكتبة   لك عبدالعزيز العامة ، للتعريف بأنشطة املكتبة بجميع أقسامها النسائيةنادي كتاب الطفل بمكتبة امل

الطفل، مع اتاحه فرصة الاشتراك في نادي الطفل، وشاركت جامعة امللك سعود ممثلة بعمادة شؤون املكتبات 

بالخدمات   ودباملعرض؛ حيث عرفت وحدة الاحتياجات الخاصة باملكتبة املركزية للطالبات بجامعة امللك سع

املتوفرة لخدمة ذوات الاحتياجات الخاصة و ألاجهزة املتطلبة لذلك، كما تم اتاحة فرصة الكتابة بلغة برايل 

للزائرات، هذا ويشار الى تنوع التعريف بالخدمات التي تقدمها الكتبة املركزية للطالبات بجامعة امللك سعود 

ممثلة بعمادة شؤون املكتبات، وتأتي املشاركة للتعريف   زيزطيلة أيام املعرض، وكذلك جامعة امللك عبدالع

 من الزائرات، 
ً
بالخدمات التي تقدمها العمادة، خاصة في إطار قواعد البيانات ومدى الاستفادة منها والقت تفاعال

خذ بجميع الدار للزائرات مع ألا   باإلضافة إلى مكتبة دار الرشد باملعرض؛ حيث تأتي املشاركة للتعريف بإصدارات

، و لنشر املعرفة ، كما شاركت شركة مكتبة العبيكان ودار أوديا للنشر ومؤسسة 
ً
املالحظات للكتب ألاكثر طلبا

عالم الصوف، والعديد من الجهات ألاخرى ذات الاهتمام بنشر الثقافة واملعرفة، كما صاحب املعرض العديد 

تضمنت فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للكتاب من الفعاليات والندوات وتوقيع العديد من الكتب، حيث 

  م إقامة ندوة )أهمية القراءة وأثرها على الشخصية ( قدمتها أ.شهد العسكر، وتناولت2016وحقوق املؤلف 

والقراءة وعالقتها باألبعاد في املجال املعرفي و النفس ي والاجتماعي   نسبة قراءة كتب التخصص من الكتب العامة

http://www.rasdnews.net/93457
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وحي وتأثيرها على فهم لغة الجسد وعالقتها في فهم آلية التعامل مع الشخصيات و ندوة )أسرة والصحي والر 

قارئة..أمة واعية ( قدمتها مساعدة نائب املنسق الوطني لبرنامج جلوب البئي الدولي أ.أمل الحرقان تناولت : 

أهمية القراءة، ودور ألاسرة، مفهوم القراءة واستعراض إلحصائيات عن معدالت القراءة في العالم العربي، و 

وسيلة نحو أسرة قارئة، وحلقة  100وسداسية القراءة الذكية، ومراحل اكتساب ملكة القراءة، واستعراض 

نقاش )الكتابة وسيلة للسعادة الالمنتهية ( قدمتها أ.نورة العفيش تناولت مقدمة تمهيدية عن السعادة في 

تابة في عهد الرسول عليه الصالة والسالم، وكذلك تأثير الكتابة على الكتابة، ملاذا نكتب؟، باإلضافة إلى الك

ّتاب عن أهمية الكتابة ، ومقار 
ُ
نة بين الشخصية التي تكتب شخصية إلانسان، واستعراض عن ماذا قالوا الك

ل الدراس ي ( قدمتها أ.مريم في الفص 21التمارس الكتابة، كما عقدت ندوة ) دمج مهارات القرن والتي 

وصاحب املعرض كذلك اقامة عدد من الدورات كـ: أثر القراءة والتفكير في نبذ التطرف، و دورة )كيف ،ظاهر

أ.ريما الوادعي، باإلضافة إلى العديد من الحمالت منها حملة  نتخلص من املشاعر السلبية في حياتنا (، قدمتها 

 ميرة نورة بنت عبدالرحمن.التعريف بوحدة خدمات املستفيدين بعمادة شؤون املكتبات بجامعة ألا 
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 م 2016 مايو 12-هـ 1437شعبان  5 الخميس

 "القيادة التنفيذية "قيادية شاركن يف برنامج  32جامعة األمرية نورة تكرم 

قيادية سعودية شاركن في  32ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، كرمت معالي مديرة جامعة 

الذي نفذته الجامعة بالتعاون مع كلية إنسياد لألعمال الفرنسية،وذلك خالل ” برنامج القيادة التنفيذية” 

  الحفل الذي نظمته الجامعة أمس بحضور الوكيالت وعميدات الكليات.

عن تهنئتها للخريجات لتميزهن على مستوى الوطن في برنامج القيادات العليا  وأعربت الدكتورة العميل

التنفيذية الرائدة، مؤكدة أن الجامعة تركز في املقام ألاول على جودة التعليم، والبحث العلمي وريادة ألاعمال 

جاءت الشراكة مع  من أجل إعداد وتهيئة خريجاتها وتنمية مهاراتهن وقدراتهن على التعلم مدى الحياة ولذلك

كلية انسياد املهتمة بتطوير القيادات والارتقاء بأداء املؤسسات وثقافتها التنظيمية وتوفير بيئة عمل محفزة 

  وداعمة لتعزيز ثقافة إلابداع وبناء رؤى متكاملة لتطوير ألاعمال على جميع ألاصعدة .

ليم والجهود املبذولة لالرتقاء به وتذليل ما قد ونوهت بالدعم السخي الذي توليه القيادة الحكيمة لقطاع التع

 منها بأهمية 
ً
 عن الاهتمام بتطوير القيادات إدراكا

ً
يواجه املسيرة التعليمية املعرفية من عوائق وصعوبات فضال

 لقيادة منظماتهم ،مشيرة إلى أن برنامج القيادة التنفيذية شارك فيه
ً
 جيدا

ً
ا دور القيادات الواعية واملعدة إعدادا

 موظفات من جامعة نورة ومن وزارات الخدمة املدنية والعمل والتعليم والحرس الوطني والقطاع الخاص .

من جانبها أوضحت عميدة التطوير وتنمية املهارات بالجامعة املشرفة على البرنامج الدكتورة عبير الحربي، أن 

 ملنظومة الكفاءات القيادية العاملية واملطا
ً
بقة ألعلى مواصفات الجودة في تصميم البرامج البرنامج صمم وفقا

التدريبية بالشراكة مع كلية إنسياد لطرح برامج متميزة إلعداد قيادات واعية بتحديات املستقبل وقادرة على 

الوفاء بمتطلباته لتمكينها من املشاركة الفّعالة في تنمية اقتصاد املعرفة وفي مناشط التنمية املستدامة لتحقيق 

  . 2030ملكة رؤية امل

وشهد الحفل استعراض ستة مشاريع مشاركة في البرنامج هي : تأهيل وتدريب السيدات املعنفات لسوق العمل 

،املساعدة للحصول على وظيفة، تطوير املجلس الطالبي الاستشاري، التطوير التنظيمي للموارد البشرية، دليل 

اون الدولي، إيجاد الفرص الوظيفية لذوي الاحتياجات التوجيه وإلارشاد إلاداري، إعداد نموذج لتقييم التع

 الخاصة املؤهلين لسوق العمل .

 

http://www.rasdnews.net/94142?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter


 
 

 
313 

 م 2016 مايو 15-هـ 1437شعبان  8االحد 

لتدريب طالبات وغرفة الرياض « السبيعي اخلريية"توقيع اتفاقية بني 

 جامعة نورة

 بأمينها الدكتور عادل بن محمد السليم مع 
ً
وقعت مؤسسة محمد وعبدهللا إبراهيم السبيعي الخيرية ممثلة

 تقض ي 5/8/1437غرفة الرياض ممثلة بـأمينها الدكتور محمد بن حمد الكثيري ظهر اليوم الخميس 
ً
هـ اتفاقية

 بجامعة ألاميرة نورة بالرياض.بتدريب أول دفعة من طالبات تخصص القانون 

 خصوصيتهن،تأتي هذه الاتفاقية حرًصا من الطرفين على توفير بيئة نسائية مؤهلة لخريجات القانون تكفل 

كما تعمل الاتفاقية على استقطاب الخبراء القانونيين وذلك لرفع  امهن بواجبات عملهن على أتم وجه.وقي

وُيتوقع أن تكون هذه الاتفاقية قد مكنت طالبات تخصص  القانون.تيعاب التطبيقي ملفردات مستوى الاس

 إضافيا لطالبات كليات الحقوق 
ً

القانون من الربط بين الجانب النظري والتطبيقي للتخصص، وأن توجد بديال

ه في جامعات اململكة غير التدريب في مكاتب املحاماة، مما سيجعل الطالبة وولي ألامر في اطمئنان دائم كون هذ

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ألاولى بين  للطالبات خصوصيتهن واستقالليتهن.البيئة مهيأة، وتحفظ 

مؤسسة السبيعي الخيرية وغرفة الرياض، ويؤمل منها أن تكون اتفاقية ناضجة تؤدي أهدافها املنشودة، وأن 

 لشراكات مثمرة بين الجهتين بما يخدم هذا الوطن
ً
 تكون بوابة
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 م 2016 مايو 18-هـ 1437شعبان  11االربعاء 

طالبة يف جامعة األمرية نورة حيصلن على شهادات اإلسعافات األولية 100

 وعضوية مجعية القلب األمريكية

 

 

معتمدة من جمعية القلب  طالبة في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن على شهادات 100حصلت 

منقذ القلب/إلاسعافات ألاولية/إلانعاش القلبي “وشهادة إلتمام دورة   ( American Heart Associationألامريكية)

، وبطاقة عضوية مدتها سنتين ، فيما حصلت كل طالبة على كتاب باللغة العربية، على خلفية دورة ”الرئوي 

متها عضو جمعية القلب ألامريكية منار النويصر ضمن البرامج املتخصصة إلاسعافات ألاولية التاسعة، التي قد

املوجهة إلى طالبات النادي الاستشاري في السنة التحضيرية بجامعة ألاميرة نورة واعتمادها من ألاكاديمية 

 التخصصية للتدريب الطبي وجمعية القلب ألامريكية.

طوير الذات في عمادة السنة التحضيرية، بهدف تدريب أكبر نظم الدورة النادي الاستشاري بالتعاون مع قسم ت

عدد من املسعفات املؤهالت من خالل تزويدهن باملعارف واملهارات ألاساسية التي تمكنهن من تقديم املساعدة 

للدورة   ساعات تدريبية 8  وإلاسعاف ألاولي داخل الجامعة وخارجها، على مدار الفصل الدراس ي الثاني بواقع

دة في البرنامج الذي يأتي حسب أهداف العمادة ورسالتها التي تعمل على بناء شخصية الطالبة املعرفية الواح

جية وتوظيف أمثل واملهارية والقيمية لتتمكن من مواكبة متطلبات الجامعة عن طريق تفعيل شراكات استراتي

 ألحدث التقنيات.

 

http://www.rasdnews.net/95292
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 م 2016 مايو 22-هـ 1437شعبان  15االحد 

 يف جامعة األمرية نورة 2030مبادرة التاءات الستة تدعم 

 

 

نظمت عمادة خدمة املجتمع و التعليم املستمر بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن لقاء عميدات جامعة 

لتقديم خدمة مجتمعية مستدامة للوطن في جامعة  2030للتحول ” التاءات الستة“مبادرة  ألاميرة نورة لتقديم

ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ، املنبثقة من ورقة العمل املعروضة في الاجتماع الثاني و العشرين لعمداء 

مبادرة التاءات “وان العمادات والكليات و مراكز خدمة املجتمع لدول مجلس التعاون الخليجي و التي كانت بعن

، وتسعى مبادرة التاءات الستة ”بعمادة خدمة املجتمع و التعليم املستمر بجامعة ألاميرة نورة 2020الستة 

املقدمة من عميدة عمادة خدمة املجتمع و التعليم املستمر بالجامعة د.آمال الهبدان، والتي  2030للتحول 

ة تجاه الوطن في سعيه الحثيث نحو الغد ألافضل بإذن هللا أكدت أن هذه الورقة تأتي استشعارا للمسؤولي

حيث تقّدم هذه الورقة استراتيجية أو خريطة طريق تساعد على مواجهة التحديات و التطورات املحلية و 

الخليجية و تسهم في تعزيز ألامن الفكري و حماية املكتسبات الوطنية من خالل تقديم خدمة مجتمعية 

 ملتطلبات املعيار الحادي عشر لالعتماد مستدامة للوطن من خ
ً
الل جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وتحقيقا

هي:  2030املؤسس ي لجامعة ألاميرة نورة وعليه تشكلت الفكرة، وبّينت د.الهبدان أن التاءات الستة للتحول 

 تكامل وتعاون وتكيف وتمكين وتخصص وتنوع .
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 م 2016 مايو 23-هـ 1437شعبان  16االثنين 

جامعة األمرية نورة توقع اتفاقية تعاون مع املركز الوطني ألحباث قضايا 

 الشباب جبامعة امللك سعود

ضمن إطار تعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص التي نسعى لها جامعة ألاميرة نورة ممثلة بمركز ألابحاث 

املركز  املجتمع وقعاملساهمة في تنمية املعرفة وخدمة  ومن أجل املرأةالواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات 

ع املركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب بجامعة م اتفاقية تعاون م8/5/2016ه املوافق1/8/1437يوم ألاحد 

  امللك سعود.

وقع الاتفاقية كل من وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي وألامين 

 العام للمركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب الدكتور عبدهللا بن سعد الجاسر .

لتعاون املشترك بين مركز الابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة و وهدفت الاتفاقية إلى تعزيز ا

املركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب في مجال إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تخص فئة الشباب، 

عترضهم من ومعالجة قضاياهم املختلفة، ووضع املقترحات والتوصيات لالرتقاء بمستوى الشباب وعالج ما ي

مشكالت واقتراح الحلول و البرامج التوعوية التي تلبي احتياجاتهم املختلفة، وتطوير مهاراتهم وإعدادهم 

الى تبادل املعلومات والبيانات ذات الاهتمام املشترك،  للمشاركة بجدارة في مجاالت التنمية املختلفة، باإلضافة 

 ، وأصبحت سارية املفعول ملدة خمس سنوات.وقد بدأ العمل بهذه املذكرة من تاريخ توقيعها

الدكتورة سارة بنت صالح الخمش ي بأن املركز يسعى لعقد اتفاقيات مع العديد من  وصرحت مديرة املركز 

م ومن هنا كانت الاتفاقية مع املركز 2030القطاعات في سبيل تحقيق أهداف رؤية اململكة العربية السعودية 

باعتبار فئة الشباب تمثل أكثر من نصف السعوديين و الذين تقل أعمارهم عن  الوطني ألبحاث قضايا الشباب

 وهذه القدرات يجب أن يتم استثمارها وتوجيهها الوجهة السليمة ليسهموا في تنمية مجتمعهم ويزدادوا  35
ً
عاما

راسة احتياجاتهم انتماء و والء لحمايتهم من التطرف والانحرافات الفكرية والسلوكية ومن هنا يسعى املركز لد

ليكونوا أعضاء فعالين كما أنه يركز على املرأة  ومشكالتهم وتحديد اتجاهاتهم للخروج بنتائج تفيد صناع القرار 

من املجتمع ومساهمتها في   % 50السعودية باعتبارها عنصر مهم من عناصر قوة املجتمع إذا تشكل ما يزيد عن 

 بقدرتها 
ً
لعقد البرامج وسلسلة من حلقات  يسعى املركزكما أن  املجتمع ومن حولها.وتأثيرها على التنمية ايمانا

http://www.rasdnews.net/96382?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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  م.2030النقاش واملبادرات لتفعيل دور املرأة والشباب بصفة عامة نحو تحقيق رؤية 

 مع عدد من الجهات   وتأتي هذه الاتفاقية ضمن عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي وقعها املركز
ً
مسبقا

ملؤسسات والتي كان من أبرزها : مركز أبحاث مكافحة الجريمة ، هيئة حقوق الانسان، جمعية الحكومية وا

وسعيه الدائم إلى التواصل وعقد الشراكات مع الجهات واملراكز  املركز  تطلعالنهضة النسائية. باإلضافة إلى 

 املماثلة ملجال عمله داخل اململكة او خارجها.
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 م 2016 مايو 29-هـ 1437شعبان  22االحد 

سعوديات للعمل يف جامعة  10ساعة تدريب تؤهل  240التدريب التقني: 

 األمرية نورة

سعوديات من خريجات برنامجي  10يف أعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، توقيع اتفاقية لتوظ

ساعة تدريب في  240الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ،بعد أن حصلن على 

تقنية الكهرباء،و أن الاجراءات إلادارية و التوظيفية متواصلة ومستمرة لتوظيف بقية خريجات البرنامج التدريبي 

 33مسمى مشروع )نحو آفاٍق جديدة( و يقّدر عدد من استفدن منه حتى آلان بـ  الذي تنفذه املؤسسة تحت

  فتاة.

ت برنامج تدريبي يعد ألاول من نوعه باململكة ملدة 
ّ
أشهر بإشراف مّدربات متخصصات  3وكانت املؤسسة قد نفذ

لى الجانب التطبيقي في الهندسة الكهربائية وهندسة إلانشاءات الالتي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز ع

ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها إلى جانب مهارات القدرة 

  على تحديد نوعية العطل الكهربائي وإعداد التقارير الفنية.

نية الالزمة للتعامل مع ويستهدف البرنامج تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات التق

فيات الشائعة وتطبيق إجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق 
ً
ألاعطال الكهربائية املنتشرة وإصالح التل

  العمل املحلي وخاصة منشآت العمل النسائية مثل الجامعات و الكليات واملدارس واملرافق النسائية .

لبرامج التدريبية القصيرة التي تنفذها املؤسسة في الكليات التقنية للبنات إلى و يعد برنامج الصيانة املنزلية أحد ا

جانب تخصصات أخرى متنوعة من أبرزها تصميم وإنتاج املالبس وتقنية التجميل النسائي و تقنية الحاسب 

في املجاالت آلالي و التقنية إلادارية،حيث تسعى املؤسسة من خالل تلك البرامج إلى تأهيل املرأة السعودية 

 لطلب سوق العمل الكّمي و النوعي والتوسع في التدريب التقني و املنهي 
ً
التقنية و املهنية وتطوير مهاراتها وفقا

 ألهداف رؤية اململكة 
ً
  . 2030لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وصوال

تجربة في املدن الرئيسية والتوسع وتعتزم املؤسسة في خطواتها الحثيثة ملواكبة رؤية اململكة املستقبلية تعميم ال

والرقي في البرامج التدريبية التي تقدمها سواًء عبر الوحدات التدريبية أو مركز خدمة املجتمع والتدريب املستمر 

مّما يحقق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وفتيات الوطن ويعمل على تحقيق ماجاءت به الرؤية من 

http://www.rasdnews.net/97487?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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م لنعمل ” أهداف 
ّ
 30ورفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل إلى  % 7ها لخفض معدل البطالة إلى وسعي” نتعل

تنفذه املؤسسة بالتعاون مع الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية ” نحو آفاق جديدة ” يذكر أن مشروع  .%

من الجمعية ضمن منح برنامج ألاميرة مشاعل بنت خالد التنموي التابع ملؤسسة امللك خالد الخيرية وبإسهام 

 إنسان.“الخيرية لرعاية ألايتام 
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 م 2016 مايو 30-هـ 1437شعبان  23االثنين 

 متدربة 236جامعة األمرية نورة متنح رخصة العمل التطوعي لـ 

متدربة من  236رخصة العمل التطوعي لـ   عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر في جامعة ألاميرة نورة منحت

مشرفات حاضنة نورة العطاء التطوعية حيث تم اتاحة املشاركة لهن في الاعمال التطوعية والتسجيل في 

التي تٌقيم الاعمال التطوعية، مختلف الفعاليات وألانشطة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وألاهلية 

متدربة من مشرفات  614وقامت العمادة كجهة رسمية ومعتمدة إلصدار رخصة العمل التطوعي بإخضاع 

حصر ساعات التطوع ووضع إطار كّمي   هـ لحزمة من البرامج مثل1437-1436الحاضنة خالل العام الدراس ي 

تطوعي في ساعات مكتبيه مثل تخطيط املشاريع، وكتابة لحصر ساعات العمل التطوعي، وتعزيز مفهوم العمل ال

تقارير، وتنمية مهارة العمل املكتبي، كذلك تعزيز مفهوم العمل التطوعي في ساعات عملية مثل إقامة الفعاليات 

واملشاريع التطوعية، وتنظيم امللتقيات واملؤتمرات، وتقديم املساعدة للجهات الاخرى، وعمل دورات تدريبية 

لحصول على رخصة العمل التطوعي، إضافة إلى عدد من البرامج التطويرية مثل دورة كيف تخططين مكثفه 

ملستقبلك، ودورة ادارة عالقاتي الاجتماعية، وإعداد القادة، وبناء وقيادة فرق العمل، والابداع في حل املشكالت 

ابية، إضافة إلى العديد من واتخاذ القرار، وكيف تخطط لحياتك، والثقة والثبات والجرأة، وكوني إيج

 املوضوعات املختلفة واملتنوعة.

من جهتها أكدت عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر الدكتورة آمال الهبدان أن العمادة التألو جهًدا في دعم 

ص كل ما من شأنه إتاحة الفرص للعمادة لتأدية رسالتها والتي تتركز على التميز في خدمة املجتمع وتقديم فر 

املرأة   التعليم املستمر مكن املرأة من دورها ودعم ذلك بشراكات عاملية ومحلية في بيئة محفزة وداعمة، وتمكين

من دورها الريادي القائم على التميز التنافس ي لتنمية مجتمعية مستدامة، وأوضحت الهبدان أن العمادة بذلت 

فة من مشرفات الحاضنة نورة العطاء التطوعية مشر  236كل وسائل الدقة في منح رخصة العمل التطوعي لـ 

م يكون له أثره على الفرد واملجتمع، منوهة 
ّ
ما يمنح املتدربات آفاق أرحب لخدمة املجتمع في عمل دقيق منظ

بجهود ورعاية واهتمام معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل ألنشطة العمادة ودعمها الالمحدود للعمل 

 ان.التطوعي في كل مك
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 م 2016 مايو 19-هـ 1437شعبان  12الخميس 

 املسؤولية االجتماعية يف القطاع املصريف

 

تعتبر املسؤولية الاجتماعية للشركات من املواضيع الهامة ملا لها من آثار كبيرة على املجتمع، فالبعد ألاخالقي 

في إدارة املؤسسات يأخذ على عاتقه الانتقال بالعمل من مفهوم تقديم الخدمة التطوعية إلى نطاق املجتمعي 

أوسع يعتمد على تبني مفهوم املسؤولية املجتمعية، وهناك العديد من التعريفات للمسؤولية الاجتماعية التي 

اء تتفق على أن املسؤولية تختلف باختالف وجهات النظر في تصوير هذه املسؤولية، إال أن كل هذه آلار 

املجتمعية هي ثقافة الالتزام باملسؤولية ضمن أولويات التخطيط الاستراتيجي للمؤسسة، وتوفير الدعم 

واملساندة التامة من قبل إلادارة العامة تجاه التنمية املستدامة بأبعادها الثالث إلاقتصادية والاجتماعية 

للشركات يرتكز على ثالثة أمور: أوال التأمل في ماتم انجازه باملؤسسة والبيئية، فمفهوم املسؤولية املجتمعية 

والتأكد من موافقة الخدمة املقدمة لحاجة املجتمع، ثانيا القدرة على تشخيص مصادر القوة إلدامتها ودراسة 

خدماتها  السلبيات لتالشيها والسعي للتحسين املستمر وتبني سياسة التغيير والتجدد الدائم، ثالثا قياس أثر 

   املضافة على املجتمع والبيئة.

http://www.maaal.com/archives/110520
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لقد أولى إلاسالم اهتماما كبيرا للحفاظ على عناصر القوة في املجتمع إلاسالمي، حيث أن مفهوم املسؤولية 

سنة، ويتضح ذلك من خالل اهتمام إلاسالم بالجانب ألاخالقي 1400املجتمعية راسخ في إلاسالم منذ أكثر من 

ألامثلة على ذلك كثيرة في القرآن وألاحاديث الشريفة، أما ألان فقد أصبحت القطاعات والاجتماعي لألعمال، و

الاقتصادية حول العالم ال تهتم فقط باألهداف الربحية ألنشطتها دون تحقيق الاهداف الاجتماعية، فهي ألان 

ور ما يسمى باملسؤولية تسعى لتحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، مما أدى الى ظه

   الاجتماعية و التي تستخدم كأداة لتقييم الاداء الاجتماعي لتلك املنظمات.

ومن القطاعات املهتمة باملسؤولية الاجتماعية القطاع املصرفي، فاملصارف إلاسالمية ال تكتفي بالنشاط 

املسؤولية الاجتماعية في بناء الاقتصادي والاستثماري فحسب بل تقدم خدمات أخرى عديدة تنبع من تحملها 

املجتمع واملساهمة في دعم الاقتصاد الوطني ومن ذلك إقامتها للمشروعات الخيرية، فالخدمات الاجتماعيه 

تتطلب تكاليف وهذا يقتض ي أن تقوم املحاسبة بدوٍر هام يتمثل في ضرورة إفصاح املصارف عن أنشطتها 

الية التي تقوم بنشرها ألنها تمثل الوسيلة الفعالة ملعرفة مدى تحمل الاجتماعية والبيئية من خالل التقارير امل

تلك املصارف ملسؤولياتها تجاه املجتمع، كما أن لإلفصاح عن املسؤولية الاجتماعية أثر ايجابي على أصحاب 

   املصلحة وسمعتها بين منظمات ألاعمال في املجتمع.

بيرة لضرورة قيام املصارف باإلفصاح عن مسؤوليتها الاجتماعية، وفي اململكة العربية السعودية رغم ألاهمية الك

( مليار ريال 43.71إال أن الاهتمام به لم يرَق للمستوى املأمول، حيث بلغت ربحية قطاع البنوك في اململكة )

(، في املقابل التوجد أرقام واضحة للصرف على املسؤولية الاجتماعية من قبل املصارف في 2015بنهاية )

( في املئة على متوسط أرباح 30 – 25ملكة، أما بالنسبة للدول ألاخرى فتقوم بتخصيص نسبة تتراوح بين )امل

البنوك الصافية للمسؤولية الاجتماعية. إن عدم تحمل املصارف ملسؤولياتها الاجتماعية له انعكاسات سلبية 

ن تحقيق النجاح الاجتماعي سيكون ثمنه على املجتمع و املصارف على حد سواء ألن نجاح املصارف اقتصاديا دو 

باهظا على املدى الطويل و سيؤثر على صورتها في الاذهان. ومن هنا يتجلى السؤال في مدى قيام املصارف 

 صلحة؟إلاسالمية باإلفصاح عن املسؤولية الاجتماعية بمجاالتها املختلفة تجاه ألاطراف ذات امل
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 م 2016 مايو 23-هـ 1437شعبان  16االثنين 

 حصة" اليابانية تعاجلها طبيبات أسنان سعوديات يومياً "

 

 على أيدي طالبات كلية طب ألاسنان في جامعة  حصة".."
ً
مريضة يابانية تخضع للكشف عشرات املرات يوميا

 .ألاميرة نورة لتصبح املريضة املفضلة لديهن، رغم الجلسات العالجية الطويلة التي تخضع لها

التدريس الجامعي، حصة" الدمية إلالكترونية أو ما يسمى بـ"الروبوت التعليمي" شكلت نقلة نوعية وفارقة في "

بعد أن طبقت كلية طب ألاسنان في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن هذه التقنية في التدريب امليداني، والتي 

 اقتنت 
ً
ساعدت على رفع مستوى أداء طالباتها قبل التخرج، في الوقت الذي تعتبر أول كلية طب أسنان عامليا

 .هذه التقنية الحديثة بعد اليابان

ت عميدة كلية طب ألاسنان في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة ابتسام بنت محمد وأوضح

جاءت من الحاجة إلى توفير بيئة مماثلة للطالبة في عيادة ألاسنان، لتتمكن من التطبيق  املاض ي، أن الفكرة

صل إليه العلم والتعليم وبحكم تخصصها الثانوي في املعلوماتية الصحية فكرت بأحدث ما تو  الجيد ولذلك

http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2016/05/23/-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B.html
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 يساعد على تدريب الطلبة والطالبات 
ً
 آليا

ً
خاصة في طب ألاسنان فبحثت عن جامعة باليابان ابتكرت مريضا

وتابعت املاض ي: "تواصلنا مع املبتكرين من جامعة )شوا(  .قبل الشروع في التدريب على املرض ى بإشراف ألاطباء

انتقال هذه الدمية للسعودية وبحثت عن الشركات املتخصصة  والبروفيسور )ماكي( باليابان عن كيفية

ب وجذور ألاسنان وأول  ."والحريصة على اقتناء أحدث وسائل التعليم
ُ
وأضافت املاض ي، استشارية في عالج ل

عميدة لكلية طب ألاسنان، أن الدمية كمريضة هي مرحلة انتقالية أخيرة للطالبات بعد تدريبهن على "الحشوات 

، بحيث تطبق الطالبة والتلبي
ً
سات وعالج العصب"، للتأكد بمعرفة الطالبات بكيفية التعامل مع املرض ى تفاعليا

ما تعلمته، مؤكدة أن تدريب الطالبات على الدمية يبين مدى قدرتهن على الاستجابة ألي ردة فعل تصدر عن 

ا ُيعد اختبارا للطالبة للعالج الحيوي املريض الحقيقي "كالعطس أو سرعة نبضات القلب أو الهلع أو النزف"، فهذ

وذكرت املاض ي أسباب تسمية الدمية إلالكترونية بـ"حصة" قائلة: "سميت بهذا  ."للمريض أو ما يسمى "أوسكي

 بزيارة ألاميرة حصة الشعالن، حرم امللك عبدهللا بن عبدالعزيز، إلى كلية طب ألاسنان
ً
 .الاسم تيمنا
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 م 2016 مايو 15-هـ 1437شعبان  8االحد 

 باستهداف قائمة اجلامعات األفضل عامليا 2030امعة نورة تواكب رؤية ج

مللكية ألاخيرة تتواءم مع أوضح عدد من القيادات ألاكاديمية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أن القرارات ا 

التي تستهدف تحقيق التنمية املستدامة والنهوض بالخدمات وإلانسان وتنويع الاقتصاد،  2030رؤية اململكة 

جامعة ألافضل عامليا بحلول  200ضمن الـ  5مؤكدين أن الجامعة تسعى لتكون إحدى الجامعات السعودية الـ 

  م.2030

دى بنت محمد العميل: إن القرارات امللكية ألاخيرة أتت دعما للرؤية وقالت مديرة الجامعة الدكتورة ه

، وأن إعادة هيكلة بعض مؤسسات الدولة امتداد لإلصالح التنظيمي الذي 2030إلاصالحية الشاملة للمملكة 

مع يهدف إلى تطوير وتحسين أداء الجهاز الحكومي في اململكة، وفق ما تتطلبه املرحلة املقبلة، وبما يتواكب 

سرعة عجلة النمو، مما يؤكد أن رؤية القيادة ترتكز على تطوير ال يتوقف، وإصالح سريع ودائم. مؤكدة أن هذه 

الحزمة من ألاوامر الحكيمة تلبي متطلبات املرحلة التي يفرضها املنعطف التاريخي في تاريخ ألامة املتمثل بالرؤية 

  .2030الطموحة 

لح بن عبدهللا املزعل أن ألاوامر امللكية وما تضمنته من تعيينات وتغييرات كما أكد وكيل الجامعة الدكتور صا

وإعادة هيكلة في عدد من ألاجهزة الحكومية، تبين حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن 

حقيق على تحقيق صالح الوطن واملواطنين، وتدعم العمل املشترك نحو ت –حفظه هللا  –عبدالعزيز آل سعود 

  .2030رؤية اململكة 

  سواعد الشباب

ركزت على  2030من جانبها قالت وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية د.نادرة بنت حمود املعجل: إن رؤية اململكة 

مرتكزات قوية وتميز هذه البالد باعتماد كبير على سواعد شعب فتي أكثره من الشباب ومصادر اقتصاد متنوعة 

http://acaksa.com/49208-2/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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جهزة الحكومية وتنشيط الاستثمار بمعايير جديدة عملية وواقعية وتغيير في كثير من ورفع كفاءة أداء ألا 

  السياسات بشفافية وجراء إيجابية.

وتلقى املرأة في كل ذلك نصيبا أوفر في فرص املشاركة في تحقيق هذه الرؤية وتتطلع إلى مزيد من الفرص في رفع 

  دنا.مستوى مساهمتها في ذلك وفق محددات وثوابت بال 

انطلقت لتكون رؤية  2030وأوضحت وكيلة التطوير والجودة د. فاتن بنت عبدهللا الزامل أن رؤية اململكة 

 شاملة وفاعلة للتنمية املستدامة، ونقلة نوعية في كافة املجاالت الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بقيادة 

  .-م هللا حفظه –خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد 

في بناء الاقتصاد املعرفي، والعمل على تحقيق الجودة والاعتماد  2030وتتواءم رؤية الجامعة مع رؤية اململكة 

إحدى الجامعات  2030ألاكاديمي بما يحقق الارتقاء بالعملية التعليمية وتجويدها، لتكون الجامعة بحلول عام 

  ( جامعة دولية.200السعودية الخمس ضمن أفضل )

  بناء إلانسان

من أنها تمثل إستراتيجية ترتقي  2030كما قالت وكيلة الشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف: تنبع رؤية 

 باململكة في املستقبل إلى مصاف الدول الكبرى في العالم، وذلك ألنها ترتكز على بناء إلانسان السعودي.

كتورة نائلة الديحان: إننا جميًعا ملتزمون بتحقيق هذه وقالت وكيلة الدعم ألاكاديمي والخدمات الطالبية الد

الرؤية الطموحة التي تتوافق مع رؤية الجامعة، لتكون منارة للمرأة للمعرفة والقيم، وتركز على تهيئة رأس املال 

نعتمد البشري القادر وامللتزم باملعايير املهنية وألاخالقية، فالعنصر البشري هو الثروة الحقيقية التي يجب أن 

  عليها في تحقيق هذه الرؤية.

وأوضحت وكيلة الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى الوهيبي أنه ال يمكن ملتأمل موضوعي إال أن 

لالنطالق نحو الريادة العاملية من خالل حزمة ألاوامر  -حفظهم هللا-يستشعر عظم طموح قادة وطننا الحبيب 

مما يضع على املواطن مسؤولية العمل الجاد  2030ة لتحقيق الرؤية السعودية امللكية التي جاءت كقوة دافع

 .الخطط وتحقيق التنمية املستداموالانضمام للركب الوطني من أجل إنجاح 
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 م 2016 مايو 21-هـ 1437شعبان  14السبت 

 طالبة يتممن دورة اإلسعافات األولـيـة يف جـامعـة نـورة 100

 –ألاسعافات ألاولية  –طالبة من طالبات جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن دورة )منقذ القلب  100أتمت  

 American Heartوحصلن على شهادات معتمدة من جمعية القلب ألامريكية) الرئوي(إلانعاش القلبي 

Association وبطاقة عضوية مدتها سنتين، وكتاب دورة إلاسعافات ألاولية التاسعة، التي قدمتها عضو جمعية )

القلب ألاميركية منار النويصر ضمن البرامج املتخصصة املوجهة إلى طالبات النادي الاستشاري في السنة 

 للتدريب الطبي وجمعية القلب ألامريكية. التحضيرية بجامعة ألاميرة نورة واعتمادها من ألاكاديمية التخصصية

وقد هدفت الدورة لتدريب أكبر عدد من املسعفات املؤهالت من خالل تزويدهن باملعارف واملهارات ألاساسية 

التي تمكنهن من تقديم املساعدة وإلاسعاف ألاولي داخل الجامعة وخارجها، على مدار الفصل الدراس ي الثاني 

بية للدورة الواحدة في البرنامج الذي يأتي حسب أهداف العمادة ورسالتها التي تعمل بواقع ثماني ساعات تدري

على بناء شخصية الطالبة املعرفية واملهارية والقيمية لتتمكن من مواكبة متطلبات الجامعة عن طريق تفعيل 

 التقنيات.شراكات استراتيجية وتوظيف أمثل ألحدث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://acaksa.com/100-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%A9/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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 م 2016 مايو 15-هـ 1437شعبان  8االحد 

 نورة: السعوديات مستعدات للمشاركة يف املسؤولية االجتماعية_#جامعة

في كشفت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن عن استعداد قطاع كبير من السعوديات للمشاركة بالكامل 

  ماعية.برامج املسؤولية الاجت

وأوضحت الجامعة في بيان صحفي أمس، أن الدراسة التي اشترك في إعدادها عميد كلية ألاميرة رحمة الجامعية 

في ألاردن الدكتور حسين الخزاعي، وألاستاذ املشارك بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة نورة، وعضو مجلس 

الزبير، واملحاضرة بقسم تقنية التعليم بكلية التربية مها إدارة بمركز ألابحاث الواعدة بالجامعة الدكتورة فوزية 

الفريح، هدفت إلى معرفة مدى وعي املرأة السعودية بمفهوم ومجاالت املسؤولية الاجتماعية، ومستوى مشاركة 

املرأة في هذه البرامج على املستوى املجتمعي والفردي، والتعرف على دوافع مشاركة املرأة السعودية في برامج 

ملسؤولية الاجتماعية، وأبرز الصعوبات التي تحول دون مشاركة املرأة السعودية في برامج املسؤولية ا

  الاجتماعية، والتوصل إلى مجموعة من الحلول لتفعيل مشاركة املرأة السعودية في برامج املسؤولية الاجتماعية.

املسح الاجتماعي بطريقة العينة، التي تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية، واستخدمت منهج 

تضمنت النساء الالتي لهن صلة بمجال املسؤولية الاجتماعية في القطاعين الحكومي والخاص. وتم تحديد ذلك 

من خالل توزيع استمارات على مديري املؤسسات التي وقع الاختيار عليها، لتسجيل أسماء السيدات الالتي 

جتماعية، إلجراء الدراسة امليدانية عليهن كعينة للدراسة. واستخدمت الاستبانة يعملن في مجاالت املسؤولية الا 

كأداة لجمع بيانات الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى استعداد قطاع كبير من النساء السعوديات للمشاركة في 

تمعي، مطالبة بتهيئة برامج املسؤولية الاجتماعية، سواء كان العائد من هذه البرامج على املستوى الفردي أو املج

الفرص املالئمة لهن للمشاركة في برامج املسؤولية الاجتماعية، وأن هناك دوافع عديدة تدفع املرأة السعودية 

  للمشاركة في برامج املسؤولية الاجتماعية في املجتمع. 

http://www.ksa2d.com/new/s/18932
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صعوبات بينت الدراسة أن بعض هذه الدوافع ذات صبغة فردية وبعضها ذات صبغة مجتمعية، وأن أهم ال

املتعلقة باملرأة املشاركة، ما يتعلق بشعور املرأة بعدم الالتزام بأداء ما يسند لها من أعمال تتعلق باملسؤولية 

الاجتماعية في الوقت املحدد، ومن ثم يمكن التغلب على هذه الصعوبة من خالل تبني العديد من البرامج 

ة العامة على ملشاركة في هذه البرامج، وأهمية تغليب املصلحوالوسائل التي من شأنها زيادة وعي املرأة بأهمية ا

  املصلحة الذاتية

وأوصت الدراسة بعمل املرأة في مؤسسات اتخاذ القرار وخاصة مجلس الشورى واملجالس البلدية، والعمل في 

 هذه البرامج. املناصب العليا في ألاجهزة الحكومية وغير الحكومية، باعتبار أن ذلك كفيل بتفعيل مشاركتها في
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 م 2016 مايو 20-هـ 1437شعبان  13الجمعة 

( .. ورشة عمل يف جامعة األمرية 21)الشراكة اجملتمعية املستدامة يف القرن 

 نورة االثنني املقبل

 

ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة التطوير وتنمية تناقش ورشة عمل تعتزم جامعة  املصدر :الرياض

(، بالتعاون مع عمادة 21املهارات تنفيذها الاثنين املقبل، موضوع )الشراكة املجتمعية املستدامة في القرن 

  خدمة املجتمع والتعليم املستمر، وبمشاركة تنظيمية من املكتب التنفيذي لخطة آفاق.

تأتي في إطار العمل املشترك بين القطاع الحكومي وألاهلي، الستيفاء متطلبات التحول وتهدف هذه الورشة التي 

م، )مبادرات ابتكارية وحلول إبداعية(، إلى تغيير ثقافة الشراكة املجتمعية بين لقطاعين الخاص 2030الوطني 

جامعة ألاميرة نورة بنت والعام وقطاع التعليم، وتطويرها من خالل استعراض التجارب الابتكارية الناضجة في 

 لوضع أسس قوية تضمن 
ً
عبدالرحمن، والخطط الاستراتيجية الوطنية، وبحث ذلك كله في هذه الورشة، سعيا

تحقيق الاحتياجات املستقبلية إلنتاج املعرفة، املناسبة وامللبية لحاجة سوق العمل، وبما يعود على تنمية أفراد 

 هر، بسواعد أبنائه املؤهلين.املجتمع، لبناء وطن طموح واقتصاد مزد

http://www.al-masder.net/news/s/18023
http://www.al-masder.net/news/s/18023
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 م 2016 مايو 18-هـ 1437شعبان  11االربعاء 

 مركز غرناطة الصحي يفعل يوم التوعية مبرض الربو

بتفعيل يوما تثقيفيا بالتعاون مع املتدربات من جامعة الاميرة نورة كلية الصيدلة  الصحي  أقام مركز غرناطة 

القسم النسائي باملركز الدكتورة مارية املال ومسؤولة الصيدلية الصيدالنية   مرض الربو بحضور مشرفة عن 

منيرة املهيلب حيث تحدثن للزائرات عن مرض الربو وكيفية التعايش معه ، وقد أوضحت الطالبة أشواق 

امل املهيجة له وطرق التعايش معه وبعض الاخطاء الربو والعو  القحطاني لجميع املراجعات تعريف مرض 

الشائعة حوله كما ضم اليوم أيضا تطبيقات عملية إيضاحية الستخدام البخاخات ، وقد ضم اليوم أيضا 

وجود املعرض املصاحب الذي تجولت به الزائرات وتم توزع نشرات التوعية عليهن وقد نا املعرض اعجاب 

  الجميع .
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 م 2016 مايو 11-هـ 1437شعبان  4االربعاء 

 آالف خطوة يوميًا كواجب 10 

 كنشاط ملقرر« املشي"جامعة األمرية نورة تعتمد 

 ملقرر 
ً
اعتمدت كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بقسم علم النفس رياضة املش ي نشاطا

 مع 251الاجتماعية والنفسية )نفس الاضطرابات 
ً
( للفصل الدراس ي الثاني من هذا العام، ويأتي ذلك متوافقا

 وهو نشر الوعي الرياض ي والثقافة 
ً
أحد ألاهداف التي توليها جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن اهتماما

الثالث الذي يهدف إلى نشر ثقافة  الرياضية والتعاليـــم الصحيــــة بين طالبات الجامعة، حيث يعد هذا النشاط

 ”.حملة يال نمش ي .. لحياة أفضل“املش ي بين طالبات كلية التربية خالل هذا العام، فقد سبقه 

وذكرت ألاستاذة في قسم علم النفس في الجامعة شذى عبد العزيز العجالن بأن ممارسة ألانشطة الرياضية 

 للصحة النفسية وا
ً
لجسمانية لإلنسان، وتخلصه من ملل الحياة اليومية التي تسبب تعتبر من ألامور املهمة جدا

 ألهمية الرياضة في تقليل السمنة وألامراض املزمنة، فإنها اعتمدت 
ً
له حالة من القلق، وأشارت إلى أنه نظرا

 لطالباتها مستعينة ببرنامج عداد الخطوات. 
ً
 رياضة املش ي نشاطا

(S Healthوالذي تم تحميله من قبل كل ط ) البة على هاتفها لحساب عدد الخطوات التي تمشيها، مبينة أنها

 ملدة  10طلبت من كل طالبة تسليمها 
ً
أيام، ونظرا ملا توليه جامعة ألاميرة نورة بنت عبد  10آالف خطوة يوميا

ة، فإنها الرحمن من اهتمام بتوفير املرافق الرياضية والاهتمام بالحدائق والتشجير باإلضافة إلى مساحتها الكبير 

 لجميع منسوباتها.
ً
 وممتعا

ً
 جذابا

ً
 تعد من البيئات املناسبة لجعل رياضة املش ي أمرا

 

 

 

 

weam.co/402359
weam.co/402359
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 م 2016 مايو 15-هـ 1437شعبان  8االحد 

 في اليوم العالمي للربو

 من أطفال املدارس السعوديني مصابون بالربو %33أبوعباة: 

 

قال املدير العام التنفيذي للمستشفى، الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة، استشاري ألامراض الصدرية لدى 

من أطفال املدارس السعوديين يعانون من الربو، ولذلك تبنى املستشفى برنامج الصحة  %33إن “الاطفال: 

حة اليافعين، ونمو وتطور مدارس جامعة ألاميرة نورة؛ ليكون املستشفى مرجًعا عاملًيا في صاملدرسية، من خالل 

واحتفل مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، باليوم العالمي للربو، من خالل عقد ندوة  ”.الطفل

ائل تشخيصه، وعالجه الربو ألاولى التي استهدفت تعريف مقدمي الرعاية الصحية بمرض الربو الشعبي، ووس

كما تمت مناقشة كيفية الوقاية من مسببات املرض، والعوامل املهيجة في الحياة  البالغين وألاطفال. عند

اليومية، وتم في الندوة، التي أقيمت مؤخًرا، تقديم برنامج الصحة املدرسية الجديد املفعل في ابتدائية جامعة 

الجوانب املعززة للصحة، مع تأصيل املمارسات الصحية السليمة لدى ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، وإيضاح 

 الطالبات واملعلمات؛ لرفع مستوى أداء الطالبات الجسدي، والعقلي، والنفس ي، والدراس ي.

 

 

 

 

 

 

http://mobile.alweeam.com.sa/403430/أبوعباة-33-من-أطفال-المدارس-السعوديين-م/
http://mobile.alweeam.com.sa/403430/أبوعباة-33-من-أطفال-المدارس-السعوديين-م/
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 م 2016 مايو 17-هـ 1437شعبان  10الثالثاء 

وارية عن اإلرهاب والتصدي له جلسة ح« 53"آالف طالبة يشاركن بــ« 3"

 بالرياض

آلاف طالبة من مختلف التخصصات الجامعية في سلسلة جلسات حوارية هادفه تناولت  3شاركت نحو 

والتي نظمها مؤخرا املقهى ” مفهوم إلارهاب وأسبابه والجهود ألامنية للمملكة في مكافحة إلارهاب والتصدي له“

 عبدالرحمن ممثل بكلية الخدمة الاجتماعية. الحواري في جامعة ألاميرة نورة بنت

وأوضحت املشرفة العامة على املقهى الحواري ألاستاذة ريم الغامدي أن مكافحة إلارهاب كواجب إنساني محور 

مهم ركز عليه املقهى من خالل سلسلة جلسات على تشخيص مفهوم إلارهاب وأسبابه والجهود ألامنية للمملكة 

والشعوب، وموقف الشريعة إلاسالمية من في مكافحة إلارهاب والتصدي له، وتأثير إلارهاب على حياة ألافراد 

إلارهاب واملنظمات املتطرفة وأعمالها التخريبية املدمرة، ودور املواطن الصالح في الحد من انتشار ألافكار 

والتطرف الفكري باألسلوب املتطرفة والشائعات، مؤكدة أن الهدف توعية الطالبات في التصدي لإلرهاب 

معالجة القضايا الطالبية وطرحها من خالل قنوات الحوار الفكري، وتعزيز وأضافت الغامدي: أن  الصحيح.

الاتصال والحوار الفكري إلايجابي بين الطالبات ومنسوبات الجامعة مع إلقاء الضوء على الاتجاهات الفكرية 

ة يعّد أمرا ال مناص منه في هذه املرحلة وكل مرحلة.
ّ
 للطالبات وتعديلها ومناقشة ألافكار الضال

الجدير بالذكر أن املقهى الحواري في جامعة ألاميرة نورة تم تدشينه برعاية مديرة الجامعة الدكتورة هدى 

هـ حيث ضم عددا من ألاركان التفاعلية املفتوحة للطالبات مثل ركن الجلسات الحوارية حتى 1435العميل عام 

( 3183ة التدريس استفادت منها نحو )( جلسة بمشاركة نخبة من عضوات هيئ53بلغ عدد الجلسات الحوارية )

وركن البحث واملذاكرة الذي يضم وحدات مكتبية شبه منفصلة مجهزة  هـ.1437لبة جامعية حتى نهاية رجبطا

بأجهزة الحاسب آلالي، بحيث تتمكن الطالبة من املذاكرة وكتابة البحوث في جو من الخصوصية، وركن القراءة 

 من الكتب الش
ً
يقة ذات التخصصات املتنوعة في ألادب العربي وتطوير الذات والصحة الصامتة يضم عددا

 والثقافة العامة، وركن القهوة والذي يعمل على تقديم أنواع من القهوة املجانية لرواد املقهى.

weam.co/403695
weam.co/403695
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 م 2016 مايو 28-هـ 1437شعبان  21السبت 

 أعمال صيانة الكهرباء والسباكة يف جامعة نورةخرجية يباشرن مهام  33

 

استقبل سوق العمل في اململكة أمس أول دفعة نسائية متخصصة في صيانة الكهرباء والسباكة وإعداد تقارير 

أشهر بالتعاون مع الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية ضمن  3ألاعطال، بعد اجتيازهن برنامجا تدريبيا استمر 

ميرة مشاعل بنت خالد التنموي التابع ملؤسسة امللك خالد الخيرية ومساهمة من الجمعية الخيرية منح برنامج ألا 

وأقامت إدارة التدريب التقني للبنات التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي أمس «.إنسان»لرعاية ألايتام 

د الخيرية ألاميرة البندري بنت عبدالرحمن حفال لتكريم الخريجات، بحضور الرئيس التنفيذي ملؤسسة امللك خال

الفيصل ووكيل املساعد بوزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون ألاسرة لطيفة أبو نيان وعدد من منسوبات الوزارة 

 وذلك باملسرح الرئيس بمقر التدريب التقني للبنات.« إنسان»وجمعية 

عدالت البطالة بين النساء السعوديات من خالل وهدف املشروع )نحو آفاق جديدة( إلى املساهمة في الحد من م

فتاة يتيمة على مهارات الصيانة ألاولية لألعطال الكهربائية واملعدات الكهربائية البسيطة وأعمال  27تأهيل 

http://3taa.net/?p=3236
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 السباكة، وسد حاجة سوق العمل من الكوادر الوطنية املؤهلة في الصيانة.

رباء والسباكة تخلله مسيرة الخريجات، ثم ألقت النائب وشاهد الحضور فيلما قصيرا عن برنامج صيانة الكه

املساعد لتدريب البنات شيخة الثنيان كلمة أوضحت فيها رؤية قطاع التدريب التقني للبنات وهي إلاسهام 

الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بتوفير التدريب التقني لبنات الوطن بالجودة والكفاية التي 

بها سوق العمل في مجاالت )التقنية إلادارية، تقنية الحاسب آلالي، تقنية تصميم وإنتاج املالبس، تقنية يتطل

التجميل النسائي(، باإلضافة إلى وجود برامج متنوعة للتدريب املشترك وخدمة املجتمع والتعليم املستمر ودعم 

، مشيرة إلى أن مدة برنامج الكهرباء ثقافة العمل الحر وعقد الشراكات والاتفاقيات مع القطاع الخاص

والسباكة كان ثالثة أشهر تعلمت خالله املتدربات عددا من املهارات منها معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة 

 ومباشرة صيانتها، مؤكدة أن املؤسسة تسعى إلي تعميم هذه التجربة على مناطق اململكة وخاصة املدن الرئيسة.

يرة البندري أهمية العمل الخيري الاجتماعي باململكة ومساهمة مؤسسة امللك خالد الخيرية من جانبها أكدت ألام

كأحد الجهات املانحة في اململكة في توفير احتياجات سوق العمل السعودي من الكوادر الوطنية الشابة الذي 

ناس ملواجهة التحديات يؤكد حرص املؤسسة على تحقيق رسالتها الرامية إلى التأثير إلايجابي على حياة ال

الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل للسعوديات يشاركن بها في بناء املجتمع وتطوره ضمن برنامج ألاميرة 

مشاعل بنت خالد )رحمها هللا( التنموي الذي يرعى عددا من البرامج التدريبية التي تقدمها سنويا ملنسوبي 

 شاريع التنموية الطموحة في مناطق اململكة.القطاع غير الربحي في اململكة وتمويل امل

وقبل الختام أعلنت مديرة العالقات العامة وإلاعالم باملؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي فوزية الحربي أن 

 إحدى الشركات الوطنية أعلنت قبول كل خريجات الدفعة لتوظيفهن في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

 كفنيات كهرباء وسباكة.
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 م 2016 مايو 19 -هـ 1437شعبان  12الخميس 

 اجملتمعات الستقرار يؤدي األديان أتباع بني احلوار

كلية التربية في الجامعة أن كشفت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن عن نتائج دراسة استهدفت طالبات 

الحوار بين أتباع ألاديان والثقافات يؤثر إيجابا في تحقيق استقرار املجتمعات الانسانية بشكل عام بدرجة كبيرة، 

وقالت الباحثة أستاذ أصول التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن د. حنان الجنهي أنه لتحقيق أهداف 

طالبة، وقد خرجت الدراسة  399فقرة تم توزيعها عشوائيا على  26ستبانة تكّونت من الدراسة تم بناء وتقنين ا

بعدد من التوصيات أهمها ضرورة تمتين الصلة بين مراكز الحوار التي ترعاها السعودية؛ والجامعات بهدف 

 تعميق مستوى الوعي التربوي بالحوار لدى طالبات الجامعات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almaraah.org/news.php?action=show&id=959
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 م 2016 مايو 18 -هـ 1437شعبان  11االربعاء 

طالبة حيصلن على شهادات اإلسعافات األولية من مجعية القلب  100

 األمريكية

طالبة في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن على شهادات معتمدة من جمعية القلب ألامريكية  100حصلت 

(American Heart Association وشهادة إلتمام دورة )“ منقذ القلب وإلاسعافات ألاولية وإلانعاش القلبي الرئوي

، إلى جانب بطاقة عضوية مدتها سنتين ، فيما حصلت كل طالبة على كتاب باللغة العربية، على خلفية دورة “

ريكية منار النويصر ضمن البرامج املتخصصة إلاسعافات ألاولية التاسعة، التي قدمتها عضو جمعية القلب ألام

املوجهة إلى طالبات النادي الاستشاري في السنة التحضيرية بجامعة ألاميرة نورة واعتمادها من ألاكاديمية 

  التخصصية للتدريب الطبي وجمعية القلب ألامريكية.

ادة السنة التحضيرية بالجامعة ، وكان قد نظم الدورة النادي الاستشاري بالتعاون مع قسم تطوير الذات في عم

بهدف تدريب أكبر عدد من املسعفات املؤهالت من خالل تزويدهن باملعارف واملهارات ألاساسية التي تمكنهن من 

ساعات  8تقديم املساعدة وإلاسعاف ألاولي داخل الجامعة وخارجها، على مدار الفصل الدراس ي الثاني بواقع 

برنامج الذي يأتي حسب أهداف العمادة ورسالتها التي تعمل على بناء شخصية تدريبية للدورة الواحدة في ال

الطالبة املعرفية واملهارية والقيمية لتتمكن من مواكبة متطلبات الجامعة عن طريق تفعيل شراكات استراتيجية 

 وتوظيف أمثل ألحدث التقنيات.

 

 

 

 

 

http://www.ishraqnews.com/index.php/125873
http://www.ishraqnews.com/index.php/125873
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 م 2016 مايو 12-هـ 1437شعبان  5 الخميس

وغرفة الرياض لتدريب طالبات « السبيعي اخلريية"توقيع اتفاقية بني 
 جامعة نورة

 

عت مؤسسة محمد وعبدهللا
ّ
 بأمينها الدكتور عادل بن محمد السليم، مع  وق

ً
إبراهيم السبيعي الخيرية ممثلة

 تقض ي 5/8/1437غرفة الرياض ممثلة بأمينها الدكتور: محمد بن حمد الكثيري اليوم الخميس 
ً
هـ اتفاقية

  .بتدريب أول دفعة من طالبات تخصص القانون بجامعة ألاميرة نورة بالرياض
ً
من  تأتي هذه الاتفاقية حرصا

الطرفين على توفير بيئة نسائية مؤهلة لخريجات القانون تكفل خصوصيتهن، وقيامهن بواجبات عملهن على أتم 

كما أن هذه الاتفاقية تعمل على استقطاب الخبراء القانونيين؛ وذلك لرفع مستوى الاستيعاب التطبيقي  .وجه

صص القانون من الربط بين الجانب النظري وُيتوقع أن تمكن هذه الاتفاقية طالبات تخ .ملفردات القانون 

 إضافيا لطالبات كليات الحقوق في جامعات اململكة غير التدريب في 
ً
والتطبيقي للتخصص، وأن توجد بديال

مكاتب املحاماة، مما سيجعل الطالبة وولي ألامر في اطمئنان دائم كون هذه البيئة مهيأة، وتحفظ للطالبات 

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ألاولى بين مؤسسة السبيعي الخيرية وغرفة ال .خصوصيتهن واستقالليتهن

 لشراكات مثمرة بين 
ً
الرياض، ويؤمل منها أن تكون اتفاقية ناضجة تؤدي أهدافها املنشودة، وأن تكون بوابة

 .الجهتين بما يخدم هذا الوطن الكريم وأبناءه

http://mobile.twasul.info/429005/
http://mobile.twasul.info/429005/
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 م 2016 مايو 18-هـ 1437شعبان  11االربعاء 

طالبة من جامعة نورة حيصلن على شهادات من مجعية القلب  100

 األمريكية

 

طالبة في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن على شهادات معتمدة من جمعية القلب ألامريكية  100حصلت 

(American Heart Association" وشهادة إلتمام دورة ) منقذ القلب وإلاسعافات ألاولية وإلانعاش القلبي الرئوي

"، إلى جانب بطاقة عضوية مدتها سنتين ، فيما حصلت كل طالبة على كتاب باللغة العربية، على خلفية دورة 

إلاسعافات ألاولية التاسعة، التي قدمتها عضو جمعية القلب ألامريكية منار النويصر ضمن البرامج املتخصصة 

إلى طالبات النادي الاستشاري في السنة التحضيرية بجامعة ألاميرة نورة واعتمادها من ألاكاديمية  املوجهة

 التخصصية للتدريب الطبي وجمعية القلب ألامريكية.

وكان قد نظم الدورة النادي الاستشاري بالتعاون مع قسم تطوير الذات في عمادة السنة التحضيرية بالجامعة ، 

عدد من املسعفات املؤهالت من خالل تزويدهن باملعارف واملهارات ألاساسية التي تمكنهن من بهدف تدريب أكبر 

ساعات  8تقديم املساعدة وإلاسعاف ألاولي داخل الجامعة وخارجها، على مدار الفصل الدراس ي الثاني بواقع 

ي تعمل على بناء شخصية تدريبية للدورة الواحدة في البرنامج الذي يأتي حسب أهداف العمادة ورسالتها الت

الطالبة املعرفية واملهارية والقيمية لتتمكن من مواكبة متطلبات الجامعة عن طريق تفعيل شراكات استراتيجية 

 وتوظيف أمثل ألحدث التقنيات.

http://mvrmedia.net/c-13245
http://mvrmedia.net/c-13245
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 م 2016 مايو 21-هـ 1437شعبان  14السبت 

 يف دول جماورة« اطفال التوحد"استشاري حيذر من إيواء 

 

حذر استشاري مختص في نمو وسلوك الاطفال من ايواء املصابين باضطراب التوحد داخل مراكز الايواء 

 في اشارة الى وجود املئات من الاطفال السعوديين في مراكز ايواء وتأهيل بدول محيطة. الدائمة،

وقال د. صالح بن محمد الصالحي رئيس مركز نمو الطفل بمستشفى امللك عبدهللا الجامعي بجامعة الاميرة نورة 

ر املهارات الاجتماعية بنت عبدالرحمن ان وجودهم في دور ايواء دائمة يفقد الطفل كثيرا من الفرص في تطوي

 والتواصل ومهارات الاعتماد على النفس.

على ان املعايير الدولية تؤكد على اهمية تقديم برامج التدخل الطبية والتأهيلية والتعليمية في ” الصالحي”وشدد

ك بيئة الاسرة الطبيعية وفي مجتمعه املحيط. جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش احتفال مستشفى املل

http://alshbaka.com/51110/استشاري-يحذر-من-إيواء-اطفال-التوحد-في-دول-مجاورة
http://alshbaka.com/51110/استشاري-يحذر-من-إيواء-اطفال-التوحد-في-دول-مجاورة
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عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس باليوم العالمي للتوحد اذ عقد ندوة 

التوحد ألاولى، والتي استهدفت تعريف مقدمي الرعاية الصحية بمرض طيف التوحد، وأحدث ألابحاث، 

 والتوجيه لكيفية التعامل مع مرض ى التوحد وطرق دعم ألاسر ومساندتها.

طفال وألاعداد في  68بين كل  1الاميركية هي  CDCأن نسبة إلاصابة بمرض التوحد حسب ” الصالحي “وأوضح 

 الان.تزايد عاما بعد عام مشيرا الى ندرة وضعف الدراسات املحلية حتى 

وجود العديد من الفرضيات إال إنه لم يتوصل إلى مسبب مباشر وعالج قطعي، الا ان  وبالرغم من” وزاد:

التدخل املبكر املكثف ومساندة ألاهل لتأهيل الطفل من شأنه مساعدة الطفل لالعتماد على النفس وتحسين 

 قدر من الفعالية والانسجام باملجتمع. وأكبر التواصل 

م استعراض كيف يرى طفل التوحد ألاشياء من حوله من صور ومناظر إلى ذلك اشتملت الندوة عدة محاور، وت

وأصوات. وتضمن البرنامج كيفية تطوير مهارات الطفل من خالل اللعب وألاساليب املختلفة، وتم تقديم نبذة 

 .عن التأهيل وكيفية تطوير املهارات وسلوك الطفل التوحدي لالنسجام بشكل أفضل باملجتمع
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 م 2016 مايو 29-هـ 1437شعبان  22االحد 

 سعوديات للعمل يف جامعة األمرية نورة 10تأهيل « التدريب التقني"

 

 

سعوديات من خريجات برنامجي  10أعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، توقيع اتفاقية لتوظيف 

ساعة تدريب في  240الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، بعد أن حصلن على 

رة لتوظيف بقية خريجات البرنامج التدريبي تقنية الكهرباء، وأن الاجراءات إلادارية والتوظيفية متواصلة ومستم

 فتاة. 33الذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشروع )نحو آفاٍق جديدة( ويقّدر عدد من استفدن منه حتى آلان بـ 

ت برنامج تدريبي يعد ألاول من نوعه باململكة ملدة ثالثة أشهر بإشراف مّدربات 
ّ
وكانت املؤسسة قد نفذ

ربائية وهندسة إلانشاءات الالتي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز على متخصصات في الهندسة الكه

الجانب التطبيقي ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها إلى 

 جانب مهارات القدرة على تحديد نوعية العطل الكهربائي وإعداد التقارير الفنية.

امج تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات التقنية الالزمة للتعامل مع ويستهدف البرن

فيات الشائعة وتطبيق إجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق 
ً
ألاعطال الكهربائية املنتشرة وإصالح التل

http://alshbaka.com/51914
http://alshbaka.com/51914
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 النسائية.واملرافق  دارسوالكليات واملالعمل املحلي وخاصة منشآت العمل النسائية مثل الجامعات 

ويعد برنامج الصيانة املنزلية أحد البرامج التدريبية القصيرة التي تنفذها املؤسسة في الكليات التقنية للبنات إلى 

 وتقنية الحاسبجانب تخصصات أخرى متنوعة من أبرزها تصميم وإنتاج املالبس وتقنية التجميل النسائي 

حيث تسعى املؤسسة من خالل تلك البرامج إلى تأهيل املرأة السعودية في املجاالت  إلادارية،آلالي والتقنية 

 لطلب سوق العمل الكّمي والنوعي والتوسع في التدريب التقني واملنهي لدفع  واملهنية وتطوير التقنية 
ً
مهاراتها وفقا

 ألهداف رؤية اململكة 
ً
 .2030عجلة التنمية الاقتصادية وصوال

في خطواتها الحثيثة ملواكبة رؤية اململكة املستقبلية تعميم التجربة في املدن الرئيسية والتوسع وتعتزم املؤسسة 

والرقي في البرامج التدريبية التي تقدمها سواًء عبر الوحدات التدريبية أو مركز خدمة املجتمع والتدريب املستمر 

ل على تحقيق ماجاءت به الرؤية من مّما يحقق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وفتيات الوطن ويعم

م لنعمل ” أهداف 
ّ
 30ورفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل إلى  % 7وسعيها لخفض معدل البطالة إلى ” نتعل

%. 
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 م 2016 مايو 30-هـ 1437شعبان  23االثنين 

يف  "دعم املواهب الطالبية"و  "يوم املهنة"السعودية ترعى فعاليتي "هواوي"

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 من حرصها على الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة، قامت شركة 
ً
برعاية فعاليات يوم املهنة ” هواوي “انطالقا

 في حرم
ً
الجامعة، وذلك ضمن أنشطة الجامعة السنوية  بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الذي أقيم مؤخرا

 منها ”دعم املواهب الطالبية“برعاية فعالية ” هواوي “. كما شاركت 2016للعام الدراس ي الحالي 
ً
، وذلك إدراكا

 بأهمية دعم قطاع التعليم واملساهمة في تنمية املجتمع وتهيئة الخريجات السعوديات لسوق العمل. 

الرئيس في شركة هواوي في اململكة العربية السعودية بابلو نينغ إلى أهمية تواجد  وبهذه املناسبة، لفت نائب

نكّرس جّل اهتمامنا في البحث عن الخريجات ذوات الكفاءات “الشركة في هذه الفعاليات الطالبية، وقال: 

 إلى ”العالية واملواهب املتمّيزة لضمهّن إلى فريق العمل
ً
ة جامعة ألاميرة نورة على مشارك” هواوي “حرص “، مشيرا

 لتقديم الدعم الالزم للشابات السعوديات، والذي ينبع من شعور الشركة 
ً
في مثل هذه الفعاليات سعيا

 من الشركة على تعزيز دور املرأة الفاعل في بناء 
ً
بمسؤوليتها أمام الطاقات إلابداعية لهؤالء الشابات، وحرصا

 ”.املجتمع وتطّوره

ية إقامة فعاليات يوم املهنة في الجامعات والكليات التي تستهدف طرح الفرص أهم“كما شّدد نينغ على 

 أن اململكة وجامعاتها وكلياتها قطعت مرحلة مهمة في الاهتمام ”الوظيفية للخريجين والخريجات
ً
، معتبرا

 من مرتكزات التنمية. وأضاف: 
ً
 ومرتكزا

ً
 هاما

ً
الطالبات لبذل إن املساهمة بتحفيز “بالشابات باعتبارهّن محورا

 على إبراز املواهب املوجودة لديهن والتي تساعد 
ً
املزيد من العطاء وإلابداع في مجال تخصصهّن، ينعكس إيجابا

 ”. في النهاية على تحقيق نتائح بحثية ومعرفية خالقة، وبناء مجتمع معرفي متميز

http://www.n1t1.com/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%b9%d9%89-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%aa%d9%8a%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86/
http://www.n1t1.com/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%b9%d9%89-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%aa%d9%8a%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86/
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د نائب الرئيس أن 
ّ
أهمية خاصة، حيث تّم خالل فعالية تولي مسألة توظيف الشابات السعوديات ” هواوي “وأك

يوم املهنة اسقبال السير الذاتية الخاصة بالخريجات، إضافة إلى التعّرف على مخرجات الجامعة وتوّجهات 

في ” هواوي “الخريجات املهنية من جهة، وتعريف املهتّمات من الخريجات ببيئة العمل والبرامج التطويرية لدى 

الاستثمار في املوارد البشرية املحلية يعتبر من أبرز معالم وجود الشركة “إلى أن  السعودية من جهة ثانية، مشيرا

 ولغاية اليوم 16في اململكة منذ نحو 
ً
ابة في السوق “، ومعتبرا في الوقت نفسه أن ”عاما

ّ
من أهم املقّومات الجذ

أن تكنولوجيا  السعودي تواجد نسبة شباب وشابات عالية متعلمة ومواكبة لهذا العصر الرقمي، حيث

املعلومات ووسائل الاتصاالت في متناول أيديهم. وبالتالي، فمن الضروري التركيز على استقطاب هذا الجيل 

 ”.الشاب ذو املهارات والكفاءات العالية للعمل في هذا القطاع املهم والحيوي 

ن ممثلة بكلية علوم الحاسب لفعاليتي جامعة ألاميرة نورة بن عبدالرحم” هواوي “تجدر إلاشارة إلى أن رعاية 

واملعلومات، تنبع من حرص الشركة على تفعيل شراكتها مع القطاع التعليمي ومنظومة املؤسسات ألاكاديمية 

والجامعات في السعودية، حيث تؤمن الشركة بأن تحقيق التنمية الشاملة املستدامة يمّر عبر تعزيز الدور 

 ما من خالل الاهتمام بالطالبات الجامعيات. املحوري للعنصر التعليمي والنسائي السيّ 
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 جامعة األميرة نورةسعوديات للعمل في  10ساعة تدريب تؤهل  240التدريب التقني: 

 يف بادرٍة لنجاح الربنامج التدريبي لصيانة الكهرباء:

 

( سعوديات من خريجات 10أعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني و املنهي عن توقيع اتفاقية لتوظيف )

( ساعة 240)برنامجي الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ،بعد أن حصلن على 

تدريب في تقنية الكهرباء،و أن الاجراءات إلادارية و التوظيفية متواصلة ومستمرة لتوظيف بقية خريجات 

البرنامج التدريبي الذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشروع )نحو آفاٍق جديدة( و يقّدر عدد من استفدن منه 

  ( فتاة.33حتى آلان )

ت برنامج تدر 
ّ
( أشهر بمّدربات متخصصات 3يبي يعتبر ألاول من نوعه باململكة ملدة )وكانت املؤسسة قد نفذ

http://www.alardhapress.org/new/s/38398?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.alardhapress.org/new/s/38398?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
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بالهندسة الكهربائية و هندسة إلانشاءات والالتي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز على الجانب التطبيقي 

القدرة ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها بجانب مهارات 

  على تحديد نوعية العطل الكهربائي وإعداد التقارير الفنية.

ويستهدف البرنامج تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات التقنية الالزمة للتعامل مع 

فيات الشائعة وتطبيق اجراءات السالمة املهنية مما يلبّ 
ً
ي احتياج سوق ألاعطال الكهربائية املنتشرة و إصالح التل

العمل السعودي النسائي وخاصة منشآت العمل النسائية مثل الجامعات و الكليات واملدارس و املرافق النسائية 

  ويعمل على توفير وظائف الئقة للسعوديات.

بنات و يعتبر برنامج الصيانة املنزلية أحد البرامج التدريبية القصيرة التي تنفذها املؤسسة في الكليات التقنية لل

إلى جانب تخصصات أخرى متنوعة من أبرزها تصميم وإنتاج املالبس وتقنية التجميل النسائي و تقنية 

الحاسب آلالي و التقنية إلادارية،حيث تسعى املؤسسة من خالل تلك البرامج إلى تأهيل املرأة السعودية في 

 لطلب سوق العمل
ً
الكّمي و النوعي والتوسع في التدريب التقني و  املجاالت التقنية و املهنية وتطوير مهاراتها وفقا

  . 2030املنهي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية و الوصول ألهداف رؤية السعودية 

تعميم التجربة في املدن الرئيسية و التوسع  2030وتعتزم املؤسسة في خطواتها الحثيثة ملواكبة رؤية اململكة 

مها سواًء عبر الوحدات التدريبية أو مركز خدمة املجتمع والتدريب املستمر والرقي في البرامج التدريبية التي تقد

مّما يحقق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وفتيات الوطن ويعمل على تحقيق ماجاءت به الرؤية من 

م لنعمل وسعيها لخفض معدل البطالة إلى )
ّ
ى (% ورفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل إل7أهداف في نتعل

(30.%)  

يذكر أن مشروع ) نحو آفاق جديدة ( تنفذه املؤسسة بالتعاون مع الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية ضمن 

منح برنامج ألاميرة مشاعل بنت خالد التنموي التابع ملؤسسة امللك خالد الخيرية ومساهمة من الجمعية الخيرية 

 في الحد من معدالت البطالة بين السعوديات.لرعاية ألايتام "إنسان"،ويستهدف املشروع املساهمة 
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للعمل يف ( سعوديات 10( ساعة تدريب تؤهل )240"التدريب التقني":)

 جامعة األمرية نورة

 

( سعوديات من خريجات 10أعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني و املنهي عن توقيع اتفاقية لتوظيف )

( ساعة 240برنامجي الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ،بعد أن حصلن على )

لة ومستمرة لتوظيف بقية خريجات تدريب في تقنية الكهرباء،و أن الاجراءات إلادارية و التوظيفية متواص

استفدن منه البرنامج التدريبي الذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشروع )نحو آفاٍق جديدة( و يقّدر عدد من 

  ( فتاة.33حتى آلان )

ت برنامج تدريبي يعتبر ألاول من نوعه باململكة ملدة )
ّ
( أشهر بمّدربات متخصصات 3وكانت املؤسسة قد نفذ

هربائية و هندسة إلانشاءات والالتي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز على الجانب التطبيقي بالهندسة الك

ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها بجانب مهارات القدرة 

  هربائي وإعداد التقارير الفنية.على تحديد نوعية العطل الك

نامج تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات التقنية الالزمة للتعامل مع ويستهدف البر 

http://www.onaizatoday.com/news-action-show-id-11967.htm?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
http://www.onaizatoday.com/news-action-show-id-11967.htm?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
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فيات الشائعة وتطبيق اجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق 
ً
ألاعطال الكهربائية املنتشرة و إصالح التل

الكليات واملدارس و املرافق النسائية  العمل السعودي النسائي وخاصة منشآت العمل النسائية مثل الجامعات و 

  ى توفير وظائف الئقة للسعوديات.ويعمل عل

و يعتبر برنامج الصيانة املنزلية أحد البرامج التدريبية القصيرة التي تنفذها املؤسسة في الكليات التقنية للبنات 

يل النسائي و تقنية إلى جانب تخصصات أخرى متنوعة من أبرزها تصميم وإنتاج املالبس وتقنية التجم

الحاسب آلالي و التقنية إلادارية،حيث تسعى املؤسسة من خالل تلك البرامج إلى تأهيل املرأة السعودية في 

 لطلب سوق العمل الكّمي و النوعي والتوسع في التدريب التقني و 
ً
املجاالت التقنية و املهنية وتطوير مهاراتها وفقا

  . 2030ادية و الوصول ألهداف رؤية السعودية املنهي لدفع عجلة التنمية الاقتص

التوسع ميم التجربة في املدن الرئيسية و تع 2030وتعتزم املؤسسة في خطواتها الحثيثة ملواكبة رؤية اململكة 

والرقي في البرامج التدريبية التي تقدمها سواًء عبر الوحدات التدريبية أو مركز خدمة املجتمع والتدريب املستمر 

قق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وفتيات الوطن ويعمل على تحقيق ماجاءت به الرؤية من مّما يح

م لنعمل وسعيها لخفض معدل البطالة إلى )
ّ
املرأة في سوق العمل إلى (% ورفع نسبة مشاركة 7أهداف في نتعل

لخيرية للخدمات يذكر أن مشروع ) نحو آفاق جديدة ( تنفذه املؤسسة بالتعاون مع الجمعية ا (%.30)

الهندسية ضمن منح برنامج ألاميرة مشاعل بنت خالد التنموي التابع ملؤسسة امللك خالد الخيرية ومساهمة من 

الجمعية الخيرية لرعاية ألايتام "إنسان"،ويستهدف املشروع املساهمة في الحد من معدالت البطالة بين 

 السعوديات.

 

 

 

 

 

 



 
 

 
351 

 

 

 

 

 

 

 م 2016 مايو 29-هـ 1437شعبان  22االحد 

 سعوديات يتولني صيانة كهرباء جامعة األمرية نورة 10

سعوديات من خريجات برنامجي  10أعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، توقيع اتفاقية لتوظيف 

ساعة تدريب في  240الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ،بعد أن حصلن على 

الكهرباء،و أن الاجراءات إلادارية و التوظيفية متواصلة ومستمرة لتوظيف بقية خريجات البرنامج التدريبي تقنية 

 33الذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشروع )نحو آفاٍق جديدة( و يقّدر عدد من استفدن منه حتى آلان بـ 

ت برنامج تدريبي يعد ألاول من نوعه  فتاة.
ّ
أشهر بإشراف مّدربات  3باململكة ملدة وكانت املؤسسة قد نفذ

متخصصات في الهندسة الكهربائية وهندسة إلانشاءات الالتي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز على 

الجانب التطبيقي ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها إلى 

 نوعية العطل الكهربائي وإعداد التقارير الفنية.جانب مهارات القدرة على تحديد 

ويستهدف البرنامج تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات التقنية الالزمة للتعامل مع 

فيات الشائعة وتطبيق إجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق 
ً
ألاعطال الكهربائية املنتشرة وإصالح التل

 النسائية.الكليات واملدارس واملرافق ت العمل النسائية مثل الجامعات و املحلي وخاصة منشآالعمل 

ويعد برنامج الصيانة املنزلية أحد البرامج التدريبية القصيرة التي تنفذها املؤسسة في الكليات التقنية للبنات إلى 

لتجميل النسائي و تقنية الحاسب جانب تخصصات أخرى متنوعة من أبرزها تصميم وإنتاج املالبس وتقنية ا

تسعى املؤسسة من خالل تلك البرامج إلى تأهيل املرأة السعودية في املجاالت  ثإلادارية، حيآلالي و التقنية 

 لطلب سوق العمل الكّمي و النوعي والتوسع في التدريب التقني و املنهي 
ً
التقنية و املهنية وتطوير مهاراتها وفقا

 ألهداف رؤية اململكة لدفع عجلة التنمية الا
ً
 .2030قتصادية وصوال

http://noonews.com/2016/05/10-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
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وتعتزم املؤسسة في خطواتها الحثيثة ملواكبة رؤية اململكة املستقبلية تعميم التجربة في املدن الرئيسية والتوسع 

والرقي في البرامج التدريبية التي تقدمها سواًء عبر الوحدات التدريبية أو مركز خدمة املجتمع والتدريب املستمر 

ّما يحقق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وفتيات الوطن ويعمل على تحقيق ماجاءت به الرؤية من م

م لنعمل ” أهداف 
ّ
 30ورفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل إلى  % 7وسعيها لخفض معدل البطالة إلى ” نتعل

عية الخيرية للخدمات الهندسية تنفذه املؤسسة بالتعاون مع الجم” نحو آفاق جديدة ” يذكر أن مشروع  .%

ضمن منح برنامج ألاميرة مشاعل بنت خالد التنموي التابع ملؤسسة امللك خالد الخيرية وبإسهام من الجمعية 

 إنسان.“الخيرية لرعاية ألايتام 
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 في بادرٍة لنجاح البرنامج التدريبي لصيانة الكهرباء:

( سعوديات للعمل يف 10( ساعة تدريب تؤهل )240:)"التدريب التقني"

 جامعة األمرية نورة

 
( سعوديات من خريجات 10توقيع اتفاقية لتوظيف ) واملنهي عنأعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني 

( ساعة 240أن حصلن على ) الرحمن، بعدفي جامعة ألاميرة نورة بنت عبد   املنزلية للكهرباء  الصيانة برنامجي

ومستمرة لتوظيف بقية خريجات  والتوظيفية متواصلةإلادارية  الكهرباء، وأن الاجراءاتتدريب في تقنية 

من استفدن منه  ويقّدر عددي الذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشروع )نحو آفاٍق جديدة( البرنامج التدريب

 ( فتاة.33حتى آلان )

http://www.al-majmaah.net/?p=11507#.V0r9di6xaNs.twitter
http://www.al-majmaah.net/?p=11507#.V0r9di6xaNs.twitter
http://www.al-majmaah.net/?p=11507#.V0r9di6xaNs.twitter
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ت برنامج 
ّ
( أشهر بمّدربات متخصصات 3ألاول من نوعه باململكة ملدة ) تدريبي يعتبر وكانت املؤسسة قد نفذ

يبية متخصصة تركز على الجانب التطبيقي والالتي صمّمن حقائب تدر  وهندسة إلانشاءاتبالهندسة الكهربائية 

ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها بجانب مهارات القدرة 

 على تحديد نوعية العطل الكهربائي وإعداد التقارير الفنية.

للتعامل مع  الالزمة التقنيةاملهارات  ويستهدف البرنامج تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات

فياتألاعطال الكهربائية املنتشرة 
ً
الشائعة وتطبيق اجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق  وإصالح التل

واملرافق النسائية  والكليات واملدارسالعمل السعودي النسائي وخاصة منشآت العمل النسائية مثل الجامعات 

 وظائف الئقة للسعوديات.على توفير  ويعمل

للبنات تنفذها املؤسسة في الكليات التقنية  القصيرة التيالصيانة املنزلية أحد البرامج التدريبية  ويعتبر برنامج

 وتقنية الحاسبجانب تخصصات أخرى متنوعة من أبرزها تصميم وإنتاج املالبس وتقنية التجميل النسائي  إلى

سعى املؤسسة من خالل تلك البرامج إلى تأهيل املرأة السعودية في املجاالت ت ثوالتقنية إلادارية، حيآلالي 

 لطلب سوق العمل الكّمي  واملهنية وتطوير التقنية 
ً
 واملنهي لدفعفي التدريب التقني  والنوعي والتوسعمهاراتها وفقا

 .2030رؤية السعودية  والوصول ألهدافعجلة التنمية الاقتصادية 

تعميم التجربة في املدن الرئيسية و  2030وتعتزم املؤسسة في خطواتها الحثيثة ملواكبة رؤية اململكة 

تقدمها سواًء عبر الوحدات التدريبية أو مركز خدمة املجتمع والتدريب  التي التدريبيةفي البرامج  والرقي التوسع

الوطن ويعمل على تحقيق ماجاءت به الرؤية املستمر مّما يحقق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وفتيات 

م لنعمل وسعيها لخفض معدل البطالة إلى )
ّ
(% ورفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل 7من أهداف في نتعل

 (%.30إلى )

مع الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية ضمن  املؤسسة بالتعاون تنفذه  جديدة(آفاق  مشروع )نحو يذكر أن 

منح برنامج ألاميرة مشاعل بنت خالد التنموي التابع ملؤسسة امللك خالد الخيرية ومساهمة من الجمعية الخيرية 

 .ين السعودياتاملشروع املساهمة في الحد من معدالت البطالة ب ، ويستهدف”إنسان“لرعاية ألايتام 
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 من خريجات برنامج الصيانة المنزلية للكهرباء

سعوديات للعمل يف جامعة  10ساعة تدريب تؤهل  240التدريب التقني: 

 نورة

سعوديات من خريجات برنامجي  10أعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، توقيع اتفاقية لتوظيف 

ساعة تدريب في  240الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ،بعد أن حصلن على 

تقنية الكهرباء،و أن الاجراءات إلادارية و التوظيفية متواصلة ومستمرة لتوظيف بقية خريجات البرنامج التدريبي 

 33مشروع )نحو آفاٍق جديدة( و يقّدر عدد من استفدن منه حتى آلان بـ الذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى 

 فتاة.

ت برنامج تدريبي يعد ألاول من نوعه باململكة ملدة  
ّ
أشهر بإشراف مّدربات متخصصات  3وكانت املؤسسة قد نفذ

الجانب التطبيقي في الهندسة الكهربائية وهندسة إلانشاءات الالتي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز على 

ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها إلى جانب مهارات القدرة 

 على تحديد نوعية العطل الكهربائي وإعداد التقارير الفنية.

الالزمة للتعامل مع  ويستهدف البرنامج تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات التقنية 

فيات الشائعة وتطبيق إجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق 
ً
ألاعطال الكهربائية املنتشرة وإصالح التل

 النسائية.واملرافق  والكليات واملدارسالعمل املحلي وخاصة منشآت العمل النسائية مثل الجامعات 

ج التدريبية القصيرة التي تنفذها املؤسسة في الكليات التقنية للبنات و يعد برنامج الصيانة املنزلية أحد البرام 

إلى جانب تخصصات أخرى متنوعة من أبرزها تصميم وإنتاج املالبس وتقنية التجميل النسائي و تقنية 

http://profilenews.net/?p=138708
http://profilenews.net/?p=138708
http://profilenews.net/?p=138708
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تسعى املؤسسة من خالل تلك البرامج إلى تأهيل املرأة السعودية في  ثإلادارية، حيالحاسب آلالي و التقنية 

 لطلب سوق العمل الكّمي و النوعي والتوسع في التدريب التقني و ا
ً
ملجاالت التقنية و املهنية وتطوير مهاراتها وفقا

 ألهداف رؤية اململكة 
ً
 .2030املنهي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وصوال

في املدن الرئيسية والتوسع  وتعتزم املؤسسة في خطواتها الحثيثة ملواكبة رؤية اململكة املستقبلية تعميم التجربة 

والرقي في البرامج التدريبية التي تقدمها سواًء عبر الوحدات التدريبية أو مركز خدمة املجتمع والتدريب املستمر 

مّما يحقق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وفتيات الوطن ويعمل على تحقيق ماجاءت به الرؤية من 

م لنعمل ” أهداف 
ّ
 30ورفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل إلى  % 7فض معدل البطالة إلى وسعيها لخ” نتعل

تنفذه املؤسسة بالتعاون مع الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية ” نحو آفاق جديدة ” يذكر أن مشروع  .%

معية ضمن منح برنامج ألاميرة مشاعل بنت خالد التنموي التابع ملؤسسة امللك خالد الخيرية وبإسهام من الج

 إنسان.“الخيرية لرعاية ألايتام 
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 سعوديات للعمل يف جامعة األمرية نورة 10تأهيل « التدريب التقني"

 

سعوديات من خريجات برنامجي  10أعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، توقيع اتفاقية لتوظيف 

ساعة تدريب في  240بعد أن حصلن على  لرحمن،االصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد 

وأن الاجراءات إلادارية والتوظيفية متواصلة ومستمرة لتوظيف بقية خريجات البرنامج التدريبي  الكهرباء،تقنية 

 فتاة. 33الذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشروع )نحو آفاٍق جديدة( ويقّدر عدد من استفدن منه حتى آلان بـ 

ت برنامج تدريبي يعد ألاول من نوعه باململكة ملدة ثالثة أشهر بإشراف مّدربات وكانت املؤسسة 
ّ
قد نفذ

متخصصات في الهندسة الكهربائية وهندسة إلانشاءات الالتي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز على 

فية إصالحها إلى الجانب التطبيقي ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكي

ويستهدف البرنامج تأهيل  كهربائي وإعداد التقارير الفنية.جانب مهارات القدرة على تحديد نوعية العطل ال

http://www.farasan-news.com/?p=115079&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2&utm_term=%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2&utm_content=%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2
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الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات التقنية الالزمة للتعامل مع ألاعطال الكهربائية املنتشرة 

فيات الشائعة وتطبيق إجراءا
ً
ت السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق العمل املحلي وخاصة وإصالح التل

ويعد برنامج الصيانة املنزلية أحد  النسائية.واملرافق  والكليات واملدارسمنشآت العمل النسائية مثل الجامعات 

تنوعة البرامج التدريبية القصيرة التي تنفذها املؤسسة في الكليات التقنية للبنات إلى جانب تخصصات أخرى م

حيث تسعى  إلادارية،آلالي والتقنية  وتقنية الحاسبمن أبرزها تصميم وإنتاج املالبس وتقنية التجميل النسائي 

  واملهنية وتطوير املؤسسة من خالل تلك البرامج إلى تأهيل املرأة السعودية في املجاالت التقنية 
ً
مهاراتها وفقا

 لطلب سوق العمل الكّمي والنوعي والتوسع في ال
ً
تدريب التقني واملنهي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وصوال

 .2030ألهداف رؤية اململكة 

وتعتزم املؤسسة في خطواتها الحثيثة ملواكبة رؤية اململكة املستقبلية تعميم التجربة في املدن الرئيسية والتوسع 

أو مركز خدمة املجتمع والتدريب املستمر  والرقي في البرامج التدريبية التي تقدمها سواًء عبر الوحدات التدريبية

مّما يحقق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وفتيات الوطن ويعمل على تحقيق ماجاءت به الرؤية من 

م لنعمل ” أهداف 
ّ
 30ورفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل إلى  % 7وسعيها لخفض معدل البطالة إلى ” نتعل

%. 
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 سعوديات يتولني صيانة كهرباء جامعة األمرية نورة

سعوديات من خريجات برنامجي  10أعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، توقيع اتفاقية لتوظيف 

ساعة تدريب في  240بعد أن حصلن على  الرحمن،الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد 

رة لتوظيف بقية خريجات البرنامج التدريبي وأن الاجراءات إلادارية والتوظيفية متواصلة ومستم الكهرباء،تقنية 

 فتاة. 33من استفدن منه حتى آلان بـ  ويقّدر عددالذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشروع )نحو آفاٍق جديدة( 

ت برنامج تدريبي يعد ألاول من نوعه باململكة ملدة 
ّ
أشهر بإشراف مّدربات متخصصات  3وكانت املؤسسة قد نفذ

ية وهندسة إلانشاءات الالتي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز على الجانب التطبيقي في الهندسة الكهربائ

ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها إلى جانب مهارات القدرة 

 على تحديد نوعية العطل الكهربائي وإعداد التقارير الفنية.

تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات التقنية الالزمة للتعامل مع ويستهدف البرنامج 

فيات الشائعة وتطبيق إجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق 
ً
ألاعطال الكهربائية املنتشرة وإصالح التل

 .واملرافق النسائية سوالكليات واملدار العمل املحلي وخاصة منشآت العمل النسائية مثل الجامعات 
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 سعوديات يتولني صيانة كهرباء جامعة األمرية نورة

سعوديات من خريجات برنامجي  10أعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، توقيع اتفاقية لتوظيف 

ساعة تدريب في  240الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، بعد أن حصلن على 

رة لتوظيف بقية خريجات البرنامج التدريبي تقنية الكهرباء، وأن الاجراءات إلادارية والتوظيفية متواصلة ومستم

 33الذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشروع )نحو آفاٍق جديدة( و يقّدر عدد من استفدن منه حتى آلان بـ 

ت برنامج تدريبي يعد ألاول من نوعه باململكة ملدة  فتاة.
ّ
أشهر بإشراف مّدربات  3وكانت املؤسسة قد نفذ

ئية وهندسة إلانشاءات الالتي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز على متخصصات في الهندسة الكهربا

الجانب التطبيقي ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها إلى 

تأهيل  ويستهدف البرنامج جانب مهارات القدرة على تحديد نوعية العطل الكهربائي وإعداد التقارير الفنية.

الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات التقنية الالزمة للتعامل مع ألاعطال الكهربائية املنتشرة 

فيات الشائعة وتطبيق إجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق العمل املحلي وخاصة 
ً
وإصالح التل

 واملرافق النسائية. رسوالكليات واملدامنشآت العمل النسائية مثل الجامعات 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twalnews.org/?p=447803850&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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 سعوديات للعمل يف جامعة األمرية نورة 10تأهيل « التدريب التقني"

 

سعوديات من خريجات برنامجي  10أعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، توقيع اتفاقية لتوظيف 

ساعة تدريب في  240الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، بعد أن حصلن على 

تقنية الكهرباء، وأن الاجراءات إلادارية والتوظيفية متواصلة ومستمرة لتوظيف بقية خريجات البرنامج التدريبي 

  فتاة. 33شروع )نحو آفاٍق جديدة( ويقّدر عدد من استفدن منه حتى آلان بـ الذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى م

ت برنامج تدريبي يعد ألاول من نوعه باململكة ملدة ثالثة أشهر بإشراف مّدربات 
ّ
وكانت املؤسسة قد نفذ

متخصصات في الهندسة الكهربائية وهندسة إلانشاءات الالتي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز على 

لجانب التطبيقي ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها إلى ا

  جانب مهارات القدرة على تحديد نوعية العطل الكهربائي وإعداد التقارير الفنية.

الالزمة للتعامل مع ويستهدف البرنامج تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات التقنية 

http://maseif.com/new/s/18029
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فيات الشائعة وتطبيق إجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق 
ً
ألاعطال الكهربائية املنتشرة وإصالح التل

  العمل املحلي وخاصة منشآت العمل النسائية مثل الجامعات و الكليات واملدارس واملرافق النسائية .

ج التدريبية القصيرة التي تنفذها املؤسسة في الكليات التقنية للبنات إلى ويعد برنامج الصيانة املنزلية أحد البرام

جانب تخصصات أخرى متنوعة من أبرزها تصميم وإنتاج املالبس وتقنية التجميل النسائي و تقنية الحاسب 

جاالت آلالي والتقنية إلادارية، حيث تسعى املؤسسة من خالل تلك البرامج إلى تأهيل املرأة السعودية في امل

 لطلب سوق العمل الكّمي والنوعي والتوسع في التدريب التقني واملنهي لدفع 
ً
التقنية و املهنية وتطوير مهاراتها وفقا

 ألهداف رؤية اململكة 
ً
  .2030عجلة التنمية الاقتصادية وصوال

املدن الرئيسية والتوسع  وتعتزم املؤسسة في خطواتها الحثيثة ملواكبة رؤية اململكة املستقبلية تعميم التجربة في

والرقي في البرامج التدريبية التي تقدمها سواًء عبر الوحدات التدريبية أو مركز خدمة املجتمع والتدريب املستمر 

مّما يحقق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وفتيات الوطن ويعمل على تحقيق ماجاءت به الرؤية من 

م لنعمل " وسعيها لخفض 
ّ
ورفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل إلى  % 7معدل البطالة إلى أهداف " نتعل

30 %. 
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  سعوديات للعمل يف جامعة األمرية نورة 10تأهيل « التدريب التقني"

 

سعوديات من خريجات برنامجي  10أعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، توقيع اتفاقية لتوظيف 

ساعة تدريب في  240بعد أن حصلن على  الرحمن،الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد 

وأن الاجراءات إلادارية والتوظيفية متواصلة ومستمرة لتوظيف بقية خريجات البرنامج التدريبي  الكهرباء،تقنية 

 فتاة. 33الذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشروع )نحو آفاٍق جديدة( ويقّدر عدد من استفدن منه حتى آلان بـ 

ت برنامج تدريبي يعد ألاول من نوعه باململكة ملدة ث
ّ
الثة أشهر بإشراف مّدربات وكانت املؤسسة قد نفذ

متخصصات في الهندسة الكهربائية وهندسة إلانشاءات الالتي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز على 

الجانب التطبيقي ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها إلى 

http://hroobnews.com/669285.html
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 الكهربائي وإعداد التقارير الفنية. جانب مهارات القدرة على تحديد نوعية العطل

ويستهدف البرنامج تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات التقنية الالزمة للتعامل مع 

فيات الشائعة وتطبيق إجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق 
ً
ألاعطال الكهربائية املنتشرة وإصالح التل

 النسائية.واملرافق  والكليات واملدارسة منشآت العمل النسائية مثل الجامعات العمل املحلي وخاص

ويعد برنامج الصيانة املنزلية أحد البرامج التدريبية القصيرة التي تنفذها املؤسسة في الكليات التقنية للبنات إلى 

 وتقنية الحاسبائي جانب تخصصات أخرى متنوعة من أبرزها تصميم وإنتاج املالبس وتقنية التجميل النس

حيث تسعى املؤسسة من خالل تلك البرامج إلى تأهيل املرأة السعودية في املجاالت  إلادارية،آلالي والتقنية 

 لطلب سوق العمل الكّمي والنوعي والتوسع في التدريب التقني واملنهي لدفع  واملهنية وتطوير التقنية 
ً
مهاراتها وفقا

 
ً
 .2030ألهداف رؤية اململكة  عجلة التنمية الاقتصادية وصوال

وتعتزم املؤسسة في خطواتها الحثيثة ملواكبة رؤية اململكة املستقبلية تعميم التجربة في املدن الرئيسية والتوسع 

والرقي في البرامج التدريبية التي تقدمها سواًء عبر الوحدات التدريبية أو مركز خدمة املجتمع والتدريب املستمر 

دة القصوى من طاقات أبناء وفتيات الوطن ويعمل على تحقيق ماجاءت به الرؤية من مّما يحقق الاستفا

م لنعمل ” أهداف 
ّ
 30ورفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل إلى  % 7وسعيها لخفض معدل البطالة إلى ” نتعل

%. 
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 سعوديات للعمل يف جامعة األمرية نورة 10تأهيل « التدريب التقني"

 

من خريجات برنامجي سعوديات  10أعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، توقيع اتفاقية لتوظيف 

ساعة تدريب في  240الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، بعد أن حصلن على 

تقنية الكهرباء، وأن الاجراءات إلادارية والتوظيفية متواصلة ومستمرة لتوظيف بقية خريجات البرنامج التدريبي 

  .فتاة 33و آفاٍق جديدة( ويقّدر عدد من استفدن منه حتى آلان بـ الذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشروع )نح

ت برنامج تدريبي يعد ألاول من نوعه باململكة ملدة ثالثة أشهر بإشراف مّدربات 
ّ
وكانت املؤسسة قد نفذ

متخصصات في الهندسة الكهربائية وهندسة إلانشاءات الالتي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز على 

تطبيقي ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها إلى الجانب ال

  .جانب مهارات القدرة على تحديد نوعية العطل الكهربائي وإعداد التقارير الفنية

http://mawtenalakhbar.com/news.php?action=show&id=31778&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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للتعامل مع ويستهدف البرنامج تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات التقنية الالزمة 

فيات الشائعة وتطبيق إجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق 
ً
ألاعطال الكهربائية املنتشرة وإصالح التل

  .العمل املحلي وخاصة منشآت العمل النسائية مثل الجامعات و الكليات واملدارس واملرافق النسائية

ية القصيرة التي تنفذها املؤسسة في الكليات التقنية للبنات إلى املنزلية أحد البرامج التدريب ويعد برنامج الصيانة

جانب تخصصات أخرى متنوعة من أبرزها تصميم وإنتاج املالبس وتقنية التجميل النسائي و تقنية الحاسب 

آلالي والتقنية إلادارية، حيث تسعى املؤسسة من خالل تلك البرامج إلى تأهيل املرأة السعودية في املجاالت 

 لطلب سوق العمل الكّمي والنوعي والتوسع في التدريب التقني واملنهي لدفع ال
ً
تقنية و املهنية وتطوير مهاراتها وفقا

 ألهداف رؤية اململكة 
ً
  .2030عجلة التنمية الاقتصادية وصوال

رئيسية والتوسع وتعتزم املؤسسة في خطواتها الحثيثة ملواكبة رؤية اململكة املستقبلية تعميم التجربة في املدن ال

والرقي في البرامج التدريبية التي تقدمها سواًء عبر الوحدات التدريبية أو مركز خدمة املجتمع والتدريب املستمر 

مّما يحقق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وفتيات الوطن ويعمل على تحقيق ماجاءت به الرؤية من 

م لنعمل " وسعيها لخفض معدل البط
ّ
ورفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل إلى  % 7الة إلى أهداف " نتعل

30 %. 
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 جامعة يف للعمل سعوديات 10 تؤهل تدريب ساعة 240: التقني التدريب

 نورة األمرية

 

 برنامجي خريجات من سعوديات 10 لتوظيف اتفاقية توقيع واملنهي، التقني للتدريب العامة املؤسسة أعلنت

 في تدريب ساعة 240 على حصلن أن بعد، الرحمن عبد بنت نورة ألاميرة جامعة في للكهرباء املنزلية الصيانة

 التدريبي البرنامج خريجات بقية لتوظيف ومستمرة متواصلة التوظيفية و  إلادارية الاجراءات أن و ،الكهرباء تقنية

 33 بـ آلان حتى منه استفدن من عدد يقّدر  و ( جديدة آفاٍق  نحو ) مشروع مسمى تحت املؤسسة تنفذه الذي

ت قد املؤسسة وكانت.فتاة
ّ
 مّدربات بإشراف أشهر  3 ملدة باململكة نوعه من ألاول  يعد تدريبي برنامج نفذ

 على تركز  متخصصة تدريبية حقائب صمّمن الالتي إلانشاءات وهندسة الكهربائية الهندسة في متخصصات

 إلى إصالحها وكيفية املتكررة الكهربائية ألاعطال معرفة في والسالمة ألامن قواعد ومهارات التطبيقي الجانب

 تأهيل البرنامج ويستهدف.الفنية التقارير  وإعداد الكهربائي العطل نوعية تحديد على القدرة مهارات جانب

http://www.kharjnews.com/news-action-show-id-86449.htm#.V0q9uuBdyTw.twitter
http://www.kharjnews.com/news-action-show-id-86449.htm#.V0q9uuBdyTw.twitter
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 املنتشرة الكهربائية ألاعطال مع للتعامل الالزمة التقنية املهارات الفتيات وإكساب النسائية الوطنية الكوادر 

فيات وإصالح
ً
 وخاصة املحلي العمل سوق  احتياج يلّبي مما املهنية السالمة إجراءات وتطبيق الشائعة التل

 املنزلية الصيانة برنامج يعد و . النسائية واملرافق واملدارس الكليات و  الجامعات مثل النسائية العمل منشآت

 أخرى  تخصصات جانب إلى للبنات التقنية الكليات في املؤسسة تنفذها التي القصيرة التدريبية البرامج أحد

 التقنية و  آلالي الحاسب تقنية و  النسائي التجميل وتقنية املالبس وإنتاج تصميم أبرزها من متنوعة

 املهنية و  التقنية املجاالت في السعودية املرأة تأهيل إلى البرامج تلك خالل من املؤسسة تسعى حيث،إلادارية

  مهاراتها وتطوير 
ً
 التنمية عجلة لدفع املنهي و  التقني التدريب في والتوسع النوعي و  الكّمي العمل سوق  لطلب وفقا

  الاقتصادية
ً
 اململكة رؤية ملواكبة الحثيثة خطواتها في املؤسسة وتعتزم. 2030 اململكة رؤية ألهداف وصوال

 عبر  سواءً  تقدمها التي التدريبية البرامج في والرقي والتوسع الرئيسية املدن في التجربة تعميم املستقبلية

 أبناء طاقات من القصوى  الاستفادة يحقق مّما املستمر  والتدريب املجتمع خدمة مركز  أو  التدريبية الوحدات

م"  أهداف من الرؤية به ماجاءت تحقيق على ويعمل الوطن وفتيات
ّ
 معدل لخفض وسعيها"  لنعمل نتعل

 " جديدة آفاق نحو "  مشروع أن يذكر .% 30 إلى العمل سوق  في املرأة مشاركة نسبة ورفع % 7 إلى البطالة
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 ( سعوديات للعمل في جامعة األميرة نورة10( ساعة تدريب تؤهل )240"التدريب التقني":)

 يف بادرٍة لنجاح الربنامج التدريبي لصيانة الكهرباء:

 

( سعوديات من خريجات 10التقني و املنهي عن توقيع اتفاقية لتوظيف )أعلنت املؤسسة العامة للتدريب 

( ساعة 240برنامجي الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ،بعد أن حصلن على )

 تدريب في تقنية الكهرباء،و أن الاجراءات إلادارية و التوظيفية متواصلة ومستمرة لتوظيف بقية خريجات

البرنامج التدريبي الذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشروع )نحو آفاٍق جديدة( و يقّدر عدد من استفدن منه 

  ( فتاة.33حتى آلان )

ت برنامج تدريبي يعتبر ألاول من نوعه باململكة ملدة )
ّ
( أشهر بمّدربات متخصصات 3وكانت املؤسسة قد نفذ

التي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز على الجانب التطبيقي بالهندسة الكهربائية و هندسة إلانشاءات وال

ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها بجانب مهارات القدرة 

http://s-maj-news.net/include/plugins/news/news.php?action=s&id=3612
http://s-maj-news.net/include/plugins/news/news.php?action=s&id=3612
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سائية ويستهدف البرنامج تأهيل الكوادر الوطنية الن هربائي وإعداد التقارير الفنية.على تحديد نوعية العطل الك

فيات الشائعة 
ً
وإكساب الفتيات املهارات التقنية الالزمة للتعامل مع ألاعطال الكهربائية املنتشرة و إصالح التل

وتطبيق اجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق العمل السعودي النسائي وخاصة منشآت العمل 

  نسائية ويعمل على توفير وظائف الئقة للسعوديات.النسائية مثل الجامعات و الكليات واملدارس و املرافق ال

و يعتبر برنامج الصيانة املنزلية أحد البرامج التدريبية القصيرة التي تنفذها املؤسسة في الكليات التقنية للبنات 

إلى جانب تخصصات أخرى متنوعة من أبرزها تصميم وإنتاج املالبس وتقنية التجميل النسائي و تقنية 

ي و التقنية إلادارية،حيث تسعى املؤسسة من خالل تلك البرامج إلى تأهيل املرأة السعودية في الحاسب آلال

 لطلب سوق العمل الكّمي و النوعي والتوسع في التدريب التقني و 
ً
املجاالت التقنية و املهنية وتطوير مهاراتها وفقا

  . 2030ودية املنهي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية و الوصول ألهداف رؤية السع

تعميم التجربة في املدن الرئيسية و التوسع  2030وتعتزم املؤسسة في خطواتها الحثيثة ملواكبة رؤية اململكة 

والرقي في البرامج التدريبية التي تقدمها سواًء عبر الوحدات التدريبية أو مركز خدمة املجتمع والتدريب املستمر 

أبناء وفتيات الوطن ويعمل على تحقيق ماجاءت به الرؤية من مّما يحقق الاستفادة القصوى من طاقات 

م لنعمل وسعيها لخفض معدل البطالة إلى )
ّ
املرأة في سوق العمل إلى (% ورفع نسبة مشاركة 7أهداف في نتعل

يذكر أن مشروع ) نحو آفاق جديدة ( تنفذه املؤسسة بالتعاون مع الجمعية الخيرية للخدمات  (%.30)

نح برنامج ألاميرة مشاعل بنت خالد التنموي التابع ملؤسسة امللك خالد الخيرية ومساهمة من الهندسية ضمن م

الجمعية الخيرية لرعاية ألايتام "إنسان"،ويستهدف املشروع املساهمة في الحد من معدالت البطالة بين 

 السعوديات.
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 م 2016 مايو 30-هـ 1437شعبان  23االثنين 

 

 

 

 

 

 

( سعوديات للعمل يف 10( ساعة تدريب تؤهل )240: )"التدريب التقني"

  جامعة األمرية نورة

 

( سعوديات من خريجات 10توقيع اتفاقية لتوظيف ) واملنهي عنأعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني 

( ساعة 240أن حصلن على ) الرحمن، بعدفي جامعة ألاميرة نورة بنت عبد   املنزلية للكهرباء  الصيانة برنامجي

ومستمرة لتوظيف بقية خريجات  والتوظيفية متواصلةإلادارية  الكهرباء، وأن الاجراءاتتدريب في تقنية 

من استفدن منه  عدد ويقّدر البرنامج التدريبي الذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشروع )نحو آفاٍق جديدة( 

 ( فتاة.33حتى آلان )

ت برنامج 
ّ
( أشهر بمّدربات متخصصات 3ألاول من نوعه باململكة ملدة ) تدريبي يعتبر وكانت املؤسسة قد نفذ

والالتي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز على الجانب التطبيقي  وهندسة إلانشاءاتبالهندسة الكهربائية 

سالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها بجانب مهارات القدرة ومهارات قواعد ألامن وال

http://www.ekhbaryamubsher.com/8944731.html
http://www.ekhbaryamubsher.com/8944731.html
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 على تحديد نوعية العطل الكهربائي وإعداد التقارير الفنية.

للتعامل مع  الالزمة التقنيةويستهدف البرنامج تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات 

فياتتشرة ألاعطال الكهربائية املن
ً
الشائعة وتطبيق اجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق  وإصالح التل

واملرافق النسائية  والكليات واملدارسالعمل السعودي النسائي وخاصة منشآت العمل النسائية مثل الجامعات 

 على توفير وظائف الئقة للسعوديات. ويعمل

 للبنات إلىالتي تنفذها املؤسسة في الكليات التقنية  برامج التدريبية القصيرةالصيانة املنزلية أحد ال ويعتبر برنامج

 وتقنية الحاسبجانب تخصصات أخرى متنوعة من أبرزها تصميم وإنتاج املالبس وتقنية التجميل النسائي 

تسعى املؤسسة من خالل تلك البرامج إلى تأهيل املرأة السعودية في املجاالت  ثوالتقنية إلادارية، حيآلالي 

 لطلب سوق العمل الكّمي  واملهنية وتطوير التقنية 
ً
 واملنهي لدفعفي التدريب التقني  والنوعي والتوسعمهاراتها وفقا

 .2030رؤية السعودية  والوصول ألهدافعجلة التنمية الاقتصادية 

تعميم التجربة في املدن الرئيسية  2030خطواتها الحثيثة ملواكبة رؤية اململكة  وتعتزم املؤسسة في

 تقدمها سواًء عبر الوحدات التدريبية أو مركز خدمة املجتمع  التي التدريبيةفي البرامج  والرقي والتوسع

حقيق ماجاءت به والتدريب املستمر مّما يحقق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وفتيات الوطن ويعمل على ت

م لنعمل وسعيها لخفض معدل البطالة إلى )
ّ
(% ورفع نسبة مشاركة املرأة في سوق 7الرؤية من أهداف في نتعل

 (%.30العمل إلى )

مع الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية ضمن  املؤسسة بالتعاون تنفذه  جديدة(آفاق  )نحو مشروع يذكر أن 

التنموي التابع ملؤسسة امللك خالد الخيرية ومساهمة من الجمعية الخيرية  منح برنامج ألاميرة مشاعل بنت خالد

 املشروع املساهمة في الحد من معدالت البطالة بين السعوديات. ، ويستهدف”إنسان“لرعاية ألايتام 

 

 



 
 

 
373 

 

  م 2016 مايو 9-هـ 1437شعبان  2 االثنين

 جبامعة نورة« ألق"ابتكارا وبراءة اخرتاع أجنزتها طالبات  29

براءة  29الذي نفذته عمادة السنة التحضيرية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن عن « ألق»أثمر برنامج 

 اختراع ونموذج وتطبيق وفكرة ابتكارية.

ها العمادة مؤخًرا، تشمل برنامج برامج أنجزت 3وكشفت عميدة السنة التحضيرية الدكتورة ميسون العثمان 

ساعة تدريبية على  26الذي استقطب طالبات السنة التحضيرية إلكسابهن مهارات متنوعة، وحظين بـ« لنكون »

إستراتيجيات  8ساعة تدريبية حول املواطنة الرقمية، باستخدام  18مهارات البحث العلمي والتفكير الناقد، و

رشيح الطالبات للبرنامج بناء على معايير علمية وبتطبيق مقاييس عاملية، ، حيث تم ت21لتنمية مهارات القرن 

الذي ُيعنى بتطوير ابتكارات « ألق»أما في برنامج مشروًعا، بعد اجتيازهن البرنامج. 17حيث خرجت الطالبات بـ

جلسة، 19بواقع ساعة متابعة  23الطالبات واختراعاتهّن، فقد حصلت الطالبات املرشحات للمؤتمر العلمي على 

من النماذج  2براءات اختراع، و 10ساعة، فجاءت النتائج بـ 55جلسة بواقع  30وحصلت بقية الطالبات على 

« أسعفي نفًسا»وأكدت الدكتورة العثمان أن برنامج  فكرة ابتكارية. 15يقات الذكية، ومن التطب 2الصناعية، و

ضوية في جمعية القلب ألامريكية، وشهادة مسعف معتمد، امتد لعامين ويمنح املجتازات من الطالبات بطاقة ع

متدّربة، وأضافت: إن مركز إلابداع التابع لقسم 100ساعات تدريبية، حيث قارب عدد الطالبات فيه  8بحضور 

طالبة، أنتجن ما بين قصة قصيرة ومسابقات وابتكارات وتصاميم وتعلم  481اللغة إلانجليزية احتضن مواهب 

جاء ذلك في الحفل  نواٍد. 9ية وتجارب ألاداء في املسرحيات وإنتاج ألافالم القصيرة وذلك من خالل اللغة إلاسبان

 هـ على شرف مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل.1437/ 1436الختامي إلنجازات السنة التحضيرية لعام 

http://www.arabcgt.org/?p=961
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 م 2016 مايو 11-هـ 1437شعبان  4االربعاء 

 إبداعات ولوحات تراثية يف ختام األنشطة الطالبية جبامعة نورة

-1436أقامت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن حفلها الختامي السنوي لألنشطة الطالبية للعام الجامعي 

 عميل.هـ بتنظيم عمادة شؤون الطالبات، برعاية من مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد ال1437

واستعرضت عميدة شؤون الطالبات الدكتورة ليلى بنت أحمد املطبقاني أهم إنجازات العمادة لهذا العام من 

ربط خطة ألانشطة الطالبية باألهداف إلاستراتيجية للجامعة، والتي تركز على إعداد الطالبة ملرحلة ما بعد 

لك فيلم مرئي بعنوان )شيفرة(، ومشهد تمثيلي التخرج، وعدم الاقتصار على الجانب ألاكاديمي، وُعرض بعد ذ

بعنوان )أنا مبدعة( من أداء طالبات نادي إبداع من كلية آلاداب، أدت بعده طالبات نادي نزاهة أوبريت 

)بنزاهتي أسمو(، ومن ثم لوحة فنية عن التراث السوداني من أداء طالبات كلية الحاسب واملعلومات، وتبعه 

ائزة بجائزة مكتب ألانشطة املتميز حيث حصلت على املركز ألاول عمادة السنة إلاعالن عن الكليات الف

التحضيرية، وفي املركز الثاني كلية الخدمة الاجتماعية، في حين حصلت كلية العلوم على املركز الثالث، أما 

هيل، بينما نال ألاندية املتميزة فنال لقب النادي الذهبي نادي البحث والابتكار من كلية الصحة وعلوم التأ

الفض ي نادي نورة العطاء )عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر(، في حين حصد نادي الطفولة املبكرة )كلية 

  التربية ( الدرع البرونزي.

وتم خالل الحفل عرض لوحة فنية عن التراث الكوري من أداء طالبات نادي اللغات املتعددة من كلية اللغات 

أوبريت )عهد السالم( نظمته عمادة السنة التحضيرية من أداء طالبات الجامعة من  واختتم الحفل بعرض

مختلف التخصصات، وتوج بتكريم الطالبات املتميزات باألنشطة وألاندية الطالبية، والطالبات الفائزات 

يرات الجامعة. باملسابقات املركزية، باإلضافة إلى أعضاء املجلس الاستشاري الطالبي، واملشاركات ببرنامج سف

 وفقا ملا نشر بصحيفة املدينة

http://artsgulf.com/?p=647168


 
 

 
375 

 

 م 2016 مايو 29-هـ 1437شعبان  22االحد 

 سعوديات يتولني صيانة كهرباء جامعة األمرية نورة 10

سعوديات من خريجات برنامجي  10أعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، توقيع اتفاقية لتوظيف 

ساعة تدريب في  240بعد أن حصلن على  الرحمن،الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد 

وأن الاجراءات إلادارية والتوظيفية متواصلة ومستمرة لتوظيف بقية خريجات البرنامج التدريبي  الكهرباء،تقنية 

 .فتاة 33من استفدن منه حتى آلان بـ  ويقّدر عددالذي تنفذه املؤسسة تحت مسمى مشروع )نحو آفاٍق جديدة( 

ت برنامج تدريبي يعد ألاول من نوعه باململكة ملدة 
ّ
أشهر بإشراف مّدربات متخصصات  3وكانت املؤسسة قد نفذ

في الهندسة الكهربائية وهندسة إلانشاءات الالتي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز على الجانب التطبيقي 

ومهارات قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها إلى جانب مهارات القدرة 

 .هربائي وإعداد التقارير الفنيةعلى تحديد نوعية العطل الك

ويستهدف البرنامج تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات التقنية الالزمة للتعامل مع 

فيات الشائعة وتطبيق إجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق 
ً
ألاعطال الكهربائية املنتشرة وإصالح التل

 .واملرافق النسائية والكليات واملدارسشآت العمل النسائية مثل الجامعات العمل املحلي وخاصة من

 

 

 

 

 

 

http://freeswcc.com/ar/?p=43055
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 م 2016 مايو 17-هـ 1437شعبان  10الثالثاء 

 طالبة جامعية حيصلن على شهادات من مجعية القلب األمريكية 100

طالبة في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، على شهادات معتمدة من جمعية القلب ألامريكية  100حصلت 

(American Heart Association وشهادة إلتمام دورة )“ منقذ القلب وإلاسعافات ألاولية وإلانعاش القلبي الرئوي

 سنتين.، إلى جانب بطاقة عضوية مدتها “

العربية، على خلفية دورة إلاسعافات ألاولية التاسعة، التي قدمتها عضو  طالبة على كتاب باللغة ونالت كل

جمعية القلب ألامريكية منار النويصر ضمن البرامج املتخصصة املوجهة إلى طالبات النادي الاستشاري في السنة 

 لب ألامريكية.التحضيرية بجامعة ألاميرة نورة واعتمادها من ألاكاديمية التخصصية للتدريب الطبي وجمعية الق

وكان قد نظم الدورة النادي الاستشاري بالتعاون مع قسم تطوير الذات في عمادة السنة التحضيرية بالجامعة ، 

بهدف تدريب أكبر عدد من املسعفات املؤهالت من خالل تزويدهن باملعارف واملهارات ألاساسية التي تمكنهن من 

ساعات  8ة وخارجها، على مدار الفصل الدراس ي الثاني بواقع تقديم املساعدة وإلاسعاف ألاولي داخل الجامع

تدريبية للدورة الواحدة في البرنامج الذي يأتي حسب أهداف العمادة ورسالتها التي تعمل على بناء شخصية 

الطالبة املعرفية واملهارية والقيمية لتتمكن من مواكبة متطلبات الجامعة عن طريق تفعيل شراكات استراتيجية 

 ظيف أمثل ألحدث التقنيات.وتو 

 

 

 

 

 

http://www.almadaen.com.sa/news/details/123533?utm_term=%23%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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 م 2016 مايو 16-هـ 1437شعبان  9االثنين 

  جلسة حوارية عن اإلرهاب يف جامعة نورة 53آالف طالبة يشاركن بـ  3

 

شاركت نحو ثالثة آالف طالبة من مختلف التخصصات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في سلسلة 

جلسات حوارية، نظمها املقهى الحواري التابع لكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، تناولت مفهوم إلارهاب 

 وأسبابه والجهود ألامنية للمملكة في مكافحة إلارهاب والتصدي له.

املشرفة العامة على املقهى الحواري ريم الغامدي أن املقهى احد أهم ألانشطة الطالبية التي تعزز وأوضحت 

ثقافة الحوار بين الطالبات وركز من خالل سلسلة جلسات على تشخيص مفهوم إلارهاب وأسبابه والجهود 

فراد والشعوب ، وموقف الشريعة ألامنية للمملكة في مكافحة إلارهاب والتصدي له ، وتأثير إلارهاب على حياة ألا 

إلاسالمية من إلارهاب واملنظمات املتطرفة وأعمالها التخريبية املدمرة، ودور املواطن الصالح في الحد من انتشار 

ألافكار املتطرفة والشائعات ، مؤكدة أن الهدف توعية الطالبات في الجامعة في التصدي لإلرهاب والتطرف 

، حها من خالل قنوات الحوار الفكري املقهى يسعى إلى معالجة القضايا الطالبية وطر وبينت الغامدي أن  الفكري.

وتعزيز الاتصال والحوار الفكري الايجابي بين الطالبات ومنسوبات الجامعة مع إلقاء الضوء على الاتجاهات 

http://www.brgnews.com/62646.html
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ة ، مشيرة إلى انه تم تدشين املقهى 
ّ
الحواري برعاية مديرة الفكرية للطالبات وتعديلها ومناقشة ألافكار الضال

 من ألاركان التفاعلية املفتوحة للطالبات مثل ركن 
ً
الجامعة الدكتورة هدى العميل مؤخرا حيث ضم عددا

الجلسات الحوارية، وركن البحث واملذاكرة الذي يضم وحدات مكتبية شبه منفصلة مجهزة بأجهزة الحاسب 

وث في جو من الخصوصية، وركن القراءة الصامتة الذي آلالي ، حيث تتمكن الطالبة من املذاكرة وكتابة البح

 من الكتب الشيقة ذات التخصصات املتنوعة في ألادب العربي وتطوير الذات والصحة والثقافة 
ً
يضم عددا

العامة، وركن القهوة الذي يعمل على تقديم أنواع من القوة املجانية لرواد املقهى ، موضحة أن عدد الجلسات 

( طالبة 3183(جلسة بمشاركة نخبة من عضوات هيئة التدريس استفادت منها نحو )53لى )الحوارية وصلت إ

 جامعية.

عبر اقتراح من عميدة كلية الخدمة  هـ،1435وأفادت أن فكرة إنشاء وحدة املقهى الحواري تعود لعام 

ليات الجامعة الاجتماعية الدكتورة جميلة اللعبون على اعتبار أن كلية الخدمة الاجتماعية هي إحدى ك

، ومن هنا 
ً
 ومهنيا

ً
 وشخصيا

ً
 واجتماعيا

ً
 املتخصصة في هذا املجال التي تسعى إلى تطوير الطالبات أكاديميا

 للحياة 
ً
تبلورت الفكرة للمقهى الحواري لتعزيز ثقافة الحوار البناء وسلوكياته بين الطالبات ليصبح أسلوبا

 للتعامل مع مختلف القضايا السيما وأن
ً
معطيات العصر الحديث تتجه إلى تفعيل قيم املواطنة  ومنهاجا

والانتماء والحوار ، كما تهدف الوحدة إلى تقديم خدمات متخصصة على أسس علمية ومهنية تعمل على توعية 

الطالبات ووقايتهن مما قد يواجهنه من مصاعب وعقبات في حياتهن لذا التزمت وحدة املقهى الحواري بتوفير 

ي متكامل للطالبة يعمل على استثمار طاقاتها وقدراتها وتنمية مواهبها من خالل الحوار الفعال مناخ جامعي حوار 

 وذلك إلخراج مواطنة واعية بحقوقها وواجباتها ودورها في بناء مجتمعها بكل والء وانتماء وإبداع.

الربيع من جانبها أن  وبينت إحدى أعضاء هيئة التدريس املشاركات في جلسات املقهى الحواري الدكتورة نوال

اململكة تعيش في حراك ثقافي من خالل ما يقام فيها من مهرجانات ثقافية وكذلك من خالل التطورات 

التكنولوجية كوسائل التواصل الاجتماعي والتي يطرح فيها الكثير من القضايا وهذا ألامر يتطلب أن يكون هناك 

جتمع ، والجامعات السعودية ليست ببعيدة عن هذا الحراك مساحة كافية ملناقشة هذه القضايا التي تهم امل

الثقافي في ظل النقلة النوعية واملعرفية التي تعيشها الجامعات خالل هذه السنوات وتواكب النهضة التنموية 

لرأي التي تمر بها اململكة ، معتبرة أن تعزيز هذا املقهى من ألانشطة التي تعزز املسؤولية للطالبات و ثقافة تقبل ا
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آلاخر وإعطاء الطالبة الفرصة بأن تناقش بكل موضوعية ووعي واملساعدة على مد جسر التواصل بين الطالب 

ومجتمعه ألاكاديمي من حيث إيجاد لغة ثقافة الحوار التي ال تجعل من البيئة ألاكاديمية بيئة جامدة ومحبطة 

 بل بيئة ثقافية داعمة للطالب أكاديميا واجتماعيا وثقافيا .

وأشادت إحدى املشاركات في جلسات املقهى الحواري الدكتورة سلمى الدوسري بأن املقاهي الحوارية وسيلة 

إليصال املعلومة الصحيحة من خالل إقناع آلاخرين بفكرته ، كذلك تصحيح ألافكار الخاطئة والعقائد الفاسدة 

عادات املجتمع وتقاليده عن طريق التحاور من فالبعض يعتنقون أفكارا قد تخالف العقائد الدينية أو قد تمس 

خالل املقهى الحواري نجد وسيلة أفضل إلقناع أصحاب الفكر الخطأ بالفكر الصحيح والسليم ، كما أن الحوار 

يسهم في تعزيز السلوكيات الايجابية وبالتالي يكسب الطالبة قوة في الشخصية ، كما يجعلها تتحلى بالصفات 

ها قبول ومحبة بين الناس ، كما تدعم املقاهي الحواري تعلم ممارسة فن إلاصغاء بين الحسنة التي تجعل ل

الطالب وتشجيعهم على صياغة ألافكار الدقيقة وتنمية فن الحوار واحترام إلانسن ألخيه إلانسان واحترام 

وجهات النظر  إلانسان للعقل في طرح املعلومات، كما يسهم املقهى الحواري إلى تعزيز أهمية التعرف على

 املختلفة .

يذكر أن املقهى الحواري يناقش القضايا التعليمية والاجتماعية على اختالفها وقضايا السلوكيات السلبية 

والاقتصادية وكيف تكون الطالبة شخصية اقتصادية والقضايا الوظيفية املستقبلية واملستقبل املنهي 

لضالة والقضايا الثقافية والتنموية والتطويرية واملشاركات لتخصصاتهن والقضايا الفكرية ومناقشة ألافكار ا

 التطوعية.
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 م 2016 مايو 26-هـ 1437شعبان  19الخميس 

( 2016فوز طالبات االمتياز من جامعة األمرية نورة يف معرض )ايتكس 

 الدويل يف ماليزيا

مايو  12إلى  4" في الفترة من  itex2016شاركت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في معرض ماليزيا الدولي " 

 ممثلة بكلية الصحة وعلوم التأهيل في الجامعة.

وحصلت كل من بدور عبدهللا املغربي ، ومها آل غائب ، وذكرى العتيبي )تخصص دكتور عالج طبيعي( بإشراف 

ريا على امليدالية البرونزية من املعرض، وامليدالية الذهبية من الاتحاد الروس ي للعلوم الدكتورة هدى زك

مشارك في املعرض ، حيث تقدمن بجهاز يعتمد على التحفيز املتعدد للجهاز  2000والتقنية، بعد منافسة مع 

ل الحس ي العصبي الحس ي عن طريق تنبيه الجهاز العصبي والسمعي والبصري بحيث يستفيد منه مرض ى الاعتال

، باإلضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة مثل التوحد والصم والبكم وفاقدي البصر، كما ينفرد الجهاز الذي 

نال إعجاب لجنة التحكيم والزوار في أنه ال يعتمد على التواصل اللفظي حيث يعمل على تقنية الاهتزاز واملؤثرات 

 الضوئية والصوتية ومؤثرات ألالوان.

املخترعات أن الجهاز الحاصل على ذهبية الاتحاد الروس ي للعلوم والتقنية ، قائم على التطوير ليستهدف  وأكدن

مبادرة  65أكبر عدد من املرض ى برعاية الفريق التطوعي )نشعر بك( الذي يعد أكبر ملتقى تطوعي بمشاركة 

 متأهلة لنصف النهائي.مبادرة  19تطوعية، حيث نالت مبادرة )نشعر بك( املركز الثاني من بين 
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 م 2016 مايو 12-هـ 1437شعبان  5 الخميس

مشاركة إدارة خدمات التوظيف احمللي مبعرض املهنة اخلاص بالتمريض 

 جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 

 بإدارة خدمات التوظيف املحلي بمدينة امللك عبدالعزيز الطبية بالرياض بملتقى 
ً
شاركت الشؤون إلادارية ممثلة

ألاحد،  يوم فيومعرض املهنة املقام بمعرض املهنة الخاص بالتمريض بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

الوطني للتعريف بفرص العمل  م وخصص جناح للشؤون الصحية بوزارة الحرس 2016/ 01/05املوافق 

 املتاحة باإلدارات املختلفة. 

الجامعة من كلية التمريض والكليات ألاخرى أيضا، وشرحوا لهن مميزات العمل  بطالبات إلادارةوالتقى ممثلي 

في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني واهتمامها ببرامج التدريب على رأس العمل والسعودة وحرصها على 

 لكفاءات السعودية املميزة.جذب ا

http://ngha.med.sa/Arabic/MediaCenter/News/Pages/XVIMayVII.aspx
http://ngha.med.sa/Arabic/MediaCenter/News/Pages/XVIMayVII.aspx
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 م 2016 مايو 16-هـ 1437شعبان  9االثنين 

 من أطفال املدارس السعوديني مصابون بالربو %33د.أبوعباة : 

 أبوعباة،بن عبدالعزيز الجامعي، الدكتور أحمد بن محمد  قال املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا

من أطفال املدارس السعوديين يعانون من الربو، ولذلك  %33استشاري ألامراض الصدرية لدى الاطفال إن 

 عامليا في 
ً
تبنى املستشفى برنامج الصحة املدرسية من خالل مدارس جامعة ألاميرة نورة ليكون املستشفى مرجعا

 عين ونمو وتطور الطفلصحة الياف

واحتفل مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي باليوم العالمي للربو من خالل عقد ندورة الربو ألاولى 

التي استهدفت تعريف مقدمي الرعاية الصحية بمرض الربو الشعبي ووسائل تشخيصه وعالجه عند البالغين 

مسببات املرض والعوامل املهيجة في الحياة اليومية، وتم في وألاطفال. كما تمت مناقشة كيفية الوقاية من 

الندوة التي أقيمت مؤخرا تقديم برنامج الصحة املدرسية الجديد املفعل في إبتدائية جامعة ألاميرة نورة بنت 

وإيضاح الجوانب املعززة للصحة مع تأصيل املمارسات الصحية السليمة لدى الطالبات واملعلمات  عبدالرحمن،

 فع مستوى آداء الطالبات الجسدي والعقلي والنفس ي والدراس ي.لر 

 

 

 

 

http://www.boroz-sa.com/?p=72432
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 م 2016 مايو 26-هـ 1437شعبان  19الخميس 

"طالبات امتياز" يف جامعة نورة حيصدن ميداليات يف معرض "آيتكس 

2016" 

 

نورة، ممثلة في كلية الصحة وعلوم التأهيل في الجامعة، على ميداليات طالبات من جامعة ألاميرة  3حصلت 

 12إلى  4" الذي يقام خالل الفترة من 2016ذهبية وبرونزية خالل مشاركتهن في معرض ماليزيا الدولي "آيتكس 

 مايو الجاري.

عالج طبيعي"، ومها آل غائب، وذكرى العتيبي "تخصص دكتور  املغربي،حيث حصلت كلٌّ من بدور عبدهللا 

تحت إشراف الدكتورة هدى زكريا، على امليدالية البرونزية من املعرض، وامليدالية الذهبية من الاتحاد الروس ي 

مشارك في املعرض، وذلك بعد أن شاركن بجهاز يعتمد على التحفيز  2000للعلوم والتقنية، بعد منافسة مع 

بي والسمعي والبصري بحيث يستفيد منه مرض ى الاعتالل املتعدد للجهاز الحس ي عن طريق تنبيه الجهاز العص

http://www.sayidaty.net/node/435611
http://www.sayidaty.net/node/435611
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الحس ي العصبي، باإلضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة مثل: "التوحد، والصم والبكم، وَمْن فقدوا بصرهم". 

كما ينفرد الجهاز، الذي نال إعجاب لجنة التحكيم والزوار، في أنه ال يعتمد على التواصل اللفظي، حيث يعمل 

  الاهتزاز، واملؤثرات الضوئية والصوتية، ومؤثرات ألالوان.على تقنية 

وأكدت املخترعات أن الجهاز الحاصل على ذهبية الاتحاد الروس ي للعلوم والتقنية، هو في طور التطوير ليستهدف 

مبادرة  65أكبر عدد من املرض ى برعاية الفريق التطوعي "نشعر بك"، الذي يعد أكبر ملتقى تطوعي، تشارك فيه 

 مبادرة متأهلة إلى نصف النهائي. 19تطوعية، وقد نال فريق مبادرة "نشعر بك" املركز الثاني من بين 
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 م 2016 مايو 24-هـ 1437شعبان  17الثالثاء 

من طبيبات أسنان "حصة" اليابانية ختضع للكشف عشرات املرات يوميًا 

 سعوديات! إليكم قصتها

 

 على أيدي طالبات كلية طب ألاسنان في جامعة 
ً
"حصة".. مريضة يابانية تخضع للكشف عشرات املرات يوميا

 ألاميرة نورة لتصبح املريضة املفضلة لديهن، رغم الجلسات العالجية الطويلة التي تخضع لها.

بـ"الروبوت التعليمي" شكلت نقلة نوعية وفارقة في التدريس الجامعي، "حصة" الدمية إلالكترونية أو ما يسمى 

بعد أن طبقت كلية طب ألاسنان في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن هذه التقنية في التدريب امليداني، والتي 

 اقتنت ساعدت على رفع مستوى أداء طالباتها قبل التخرج، في الوقت الذي تعتبر أول كلية طب أسنان عاملي
ً
ا

http://www.lahamag.com/Details/68490
http://www.lahamag.com/Details/68490
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 هذه التقنية الحديثة بعد اليابان.

وأوضحت عميدة كلية طب ألاسنان في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة ابتسام بنت محمد 

املاض ي، أن الفكرة جاءت من الحاجة إلى توفير بيئة مماثلة للطالبة في عيادة ألاسنان، لتتمكن من التطبيق 

الثانوي في املعلوماتية الصحية فكرت بأحدث ما توصل إليه العلم والتعليم  الجيد ولذلك وبحكم تخصصها

 يساعد على تدريب الطلبة والطالبات 
ً
 آليا

ً
خاصة في طب ألاسنان فبحثت عن جامعة باليابان ابتكرت مريضا

 قبل الشروع في التدريب على املرض ى بإشراف ألاطباء.

امعة )شوا( والبروفيسور )ماكي( باليابان عن كيفية انتقال هذه وتابعت املاض ي: "تواصلنا مع املبتكرين من ج

 الدمية للسعودية وبحثت عن الشركات املتخصصة والحريصة على اقتناء أحدث وسائل التعليم".

ب وجذور ألاسنان وأول عميدة لكلية طب ألاسنان، أن الدمية كمريضة 
ُ
وأضافت املاض ي، استشارية في عالج ل

أخيرة للطالبات بعد تدريبهن على "الحشوات والتلبيسات وعالج العصب"، للتأكد بمعرفة هي مرحلة انتقالية 

، بحيث تطبق الطالبة ما تعلمته، مؤكدة أن تدريب الطالبات على 
ً
الطالبات بكيفية التعامل مع املرض ى تفاعليا

عطس أو سرعة نبضات الدمية يبين مدى قدرتهن على الاستجابة ألي ردة فعل تصدر عن املريض الحقيقي "كال

 القلب أو الهلع أو النزف"، فهذا ُيعد اختبارا للطالبة للعالج الحيوي للمريض أو ما يسمى "أوسكي".

 بزيارة ألاميرة حصة 
ً
وذكرت املاض ي أسباب تسمية الدمية إلالكترونية بـ"حصة" قائلة: "سميت بهذا الاسم تيمنا

 ى كلية طب ألاسنان.الشعالن، حرم امللك عبدهللا بن عبدالعزيز، إل
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 م 2016 مايو 12-هـ 1437شعبان  5 الخميس

 جامعة االمرية نورة تعزز رياضة املشي

الامراض املزمنة التي ارتفعت نسبتها في اململكة العربية السعودية لتحتل املرتبة  أخطر من املعروف ان من 

كما  السمنة.السابعة في بعض الاحصاءات الثالثة عامليا حسب آخر احصاءات منظمة الصحة العاملية هي 

سعودي كشفت الدراسة التي أجراها كرس ي أبحاث السمنة بجامعة امللك سعود أن ثالثة أرباع املجتمع ال

الوفيات بسبب امراض السمنة في  وان عددمن نسائها،  %75من رجال اململكة و %70مصاب بالسمنة 

ألف حالة سنويا، ووصل عدد ألاطفال املصابين بالسمنة ثالثة ماليين ونصف املليون  20السعودية بلغت نحو 

 ملكة.في املئة من سكان امل %36طفل، بينما يمثل نسبة الذين يعانون من السمنة 

  طالباتها: جامعة نورة تفرض رياضة املش ي على 

ملقرر الاضطرابات  إلزامياولذلك، اعتمدت كلية التربية ممثلة بقسم علم النفس رياضة املش ي نشاطا 

ذلك الاعتماد متوافقا مع أحد ألاهداف التي  ويأتي العام،الاجتماعية والنفسية للفصل الدراس ي الثاني من هذا 

 الرياضية والتعاليم الصحية بين طالبات الجامعة. الرياض ي والثقافةعة وهو نشر الوعي توليها الجام

واكدت ألاستاذة بقسم علم النفس بالجامعة شذى عبد العزيز العجالن ان ممارسة ألانشطة الرياضية تعتبر 

 للصحة النفسية والجسمانية 
ً
مية التي تسبب له من ملل الحياة اليو  وتخلصه لإلنسان،من ألامور املهمة جدا

  القلق،حالة من 
ً
وكذلك الهمية الرياضة في تقليل السمنة وألامراض املزمنة، لذا اعتمدت رياضة املش ي نشاطا

لحساب عدد  لطالباتها مستعينة ببرنامج عداد الخطوات الذي تم تحميله من قبل كل طالبة على هاتفها

 الخطوات التي تمشيها.

 

 

http://www.hiamag.com/صحة/حمية-و-رشاقة/360186-جامعة-الاميرة-نورة-تعزز-رياضة-المشي
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المحلية والتغطيات  المنشورة في الصحفإحصائية عامة لألخبار 
 اإلعالمية
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 إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر الماضية
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 إعداد وتنسيق : 
 اإلعالم   إدارةفريق عمل 

 

  PNUMedia : في الشبكاتالخاص معرفنا 
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