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 فهرس احملتويات:      
 الصفحة الــخـــبر

 وكالة األنباء السعودية )واس(

 6 املرأة لصحة العاملي باليوم تحتفي نورة األميرة جامعة

 7 نورة األميرة جامعة في الجمارك بجهود تعريفية ندوة

 7 نورة األميرة بجامعة املعاصر واإلعالم الطفولة منتدى في يشارك الفيصل تركي األمير

 8 نورة األميرة جامعة في 0202 رؤية تحقيق في التنموية السعودية املرأة اسهامات

 9 نورة األميرة جامعة في ورشة" .. الوطني األمن على الفكري  االنحراف خطورة"

 11 نورة األميرة بجامعة املهنة يوم في تدريبية ورشة 16

 11 نورة األميرة بجامعة علمية فعاليات

 11 العاملي التصنيف فريق تستضيف نورة األميرة جامعة

 11 لطالباتها كامل إلكتروني بشكل العامة املقررات تطرح"  نورة جامعة

 11 نورة األميرة جامعة مع تعاون  مذكرة توقع املعوقين األطفال جمعية

 16 نورة األميرة بجامعة ملتقى"  التطوعي العطاء نورة نبراس" 

 من والعشرين التاسع الثالثاء الجامعي عبدهللا امللك مستشفى يفتتح الرياض منطقة أمير

 الحالي اآلخرة جمادى شهر
17 

 19 نورة األميرة جامعة في" العطاء نورة نبراس" انطالق ترعى العهد ولي سمو حرم

 11 نورة األميرة وجامعة املعوقين األطفال جمعية بين مشترك برنامج" أسرتي سالمة"

 11 التطوعي" العطاء نورة نبراس" ملتقى بدء

 11 نورة األميرة بجامعة( العطاء نورة نبراس) فعاليات انطالق

 11 الثاني يومه في فعالياته يواصل( العطاء نورة..  نبراس) النسائي التطوعي امللتقى

 16 باملحاكاة لطالباتها الطبي باملستوى  تنهض نورة األميرة جامعة

 17 للشفاء محفزة بيئة تحقيق..  الجامعي عبدهللا امللك مستشفى

  صحيفة الرياض

 19 نورة جامعة منتدى طاولة على" املعاصر واإلعالم الطفولة

 التعليم ووزير خليفة آل ومي الفيصل تركي بحضور  منوعة وفعاليات متخصصة جلسات

 اليوم.. نورة بجامعة املعاصر واإلعالم الطفولة منتدى انطالق
13 

 11 الطفولة بمنتدى تدريبية ورشة 45

 11 أخطرهـا و األسلحـة أمض ى مـــن الحديث عصرنا في اإلعالم سالح: الفيصل تركي

 11 نورة جامعة في« 0202 رؤية تحقيق في التنموية السعودية املرأة إسهامات»

 13 واجتماعية وسياسية اقتصادية إنجازات.. للمرأة العاملي باليوم العاصمة احتفال

 والتعليم العمل سوق  في مساهمتها ورفع مكانتها وتعزيز املرأة حقوق  ثقافة نشر على التأكيد

 العالي

 0202 رؤية تحقيق في التنموية السعودية املرأة إسهامات ملتقى ترعى نورة جامعة مديرة

17 
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 19 الجامعي عبدهللا امللك بمستشفى التنويم أقسام تشغيل بدء

 19 نورة األميرة بجامعة التطوعي نبراس ملتقى

 33 نورة جامعة في «العطاء نورة نبراس» انطالق ترعى العهد ولي حرم

ن الرياض أمير.. الحرمين خادم برعاية
ّ

 31 نورة جامعة في عبدهللا امللك مستشفى يدش

 31 متطوعة 02 يخرج «العطاء نورة نبراس.. »العهد ولي حرم برعاية

د العهد ولي حرم
ّ
 31 التطوعي نورة نبراس ملتقى في «نبراس سفير» وسام تتقل

 31 نورة األميرة بجامعة املحاكاة مركز في بشرية دمية 002و املوالج فن

 36 "العطاء نورة" ملتقى لرعايتها العهد ولي حرم يشكر الشريف

 36 !السعودية واملرأة الكتاب معرض

 37 اليوم..  نورة بجامعة عبدهللا امللك مستشفى يدشن الرياض أمير.. الحرمين خادم برعاية

 38 واليافعين املرأة صحة في الجامعي عبدهللا امللك ملستشفى طموحة رؤية: أبوعباة. د

  صحيفة الجزيرة
 

 13 جديد وعهد نورة جامعة

 «واإلعالم الطفل» عن يتحدث الفيصل تركي األمير

.. نورة األميرة بجامعة «املعاصر واإلعالم الطفولة» منتدى فعاليات انطالق يرعى التعليم وزير

 
 
 غدا
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 على اإلعالم تأثيرات يناقش نورة األميرة جامعة في «املعاصر واإلعالم الطفولة» منتدى

 األطفال
11 

 والجامعات املدارس واستثمار الداخلية بالسياحة الترفيه بربط توص ي متخصصة حلقة

 مساء
16 

 17 نورة بجامعة املهنة يوم في تدريبية ورشة

م نورة األميرة جامعة
ّ
 17 «الوطني األمن على الفكري  االنحراف خطورة" عن عمل ورشة تنظ

 اململكة في العام التعليم لطلبة علمية مسابقة أكبر ختام في

01  
 
 (0262 إبداع) جوائز يحصدون  الوطن أبناء من ومبدعة مبدعا

19 

 19 للكلى العاملي اليوم تفعل نورة األميرة جامعة

 63 لطالباتها كامل إلكتروني بشكل العامة املقررات تطرح نورة جامعة

 الشريفين الحرمين خادم رعاية تحت

 األميرة بجامعة القادم الثالثاء الجامعي عبدهللا امللك مستشفى يفتتح الرياض منطقة أمير

  نورة

61 

 نورة األميرة بجامعة هللا عبد امللك مستشفى تجعل «للشفاء املحفزة البيئة: »أبوعباة.د

« 
 
 «نموذجا

61 

 متطوعة 02 وخرجت «التطوعي نورة نبراس» ملتقى رعت

د العهد ولي حرم
ّ
 اإِلنسانية األعمال رعاية في لجهودها «نبراس سفير» وسام تتقل

61 

  ملتقى تنظم «نورة األميرة جامعة
 
 63 املجتمعية الشراكة وتعزيز االجتماعي البحث بعنوان علميا

 61 باملحاكاة لطالباتها الطبي باملستوى  تنهض نورة األميرة جامعة

 الشريفين الحرمين خادم برعاية

 اليوم.. نورة األميرة جامعة في هللا عبد امللك مستشفى يدشن الرياض منطقة أمير
66 
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  صحيفة عكاظ

 68 مخاطرة من استثناء ولسنا األسلحة أمض ى اإلعالم: الفيصل تركي

 69 نفقدهم ال كي

 73 نسائي «ثون  ماش ي» أول  تطلق نورة بجامعة «املرأة صحة»

 71 نورة بجامعة «سليمة كلى أجل من"

 71 «أسرتي سالمة» بـ «نورة» جامعة في طالبة ألف 22 توعية

 71 الرياض في الجامعي عبدهللا امللك بمستشفى التنويم أقسام تشغيل

 نورة بجامعة هللا عبد امللك مستشفى يدشن

 املشاريع إنجاز عن شهرية تقارير: الرياض أمير
71 

لدت
ُ
  الوسام ق

 
 اإلنسانية األعمال رعاية في لجهودها تقديرا

 "نبراس"لـ سفيرة أول  العهد ولي حرم
71 

 73 العالم في التجريبي الطبي التعليم تحاكي «نورة جامعة

 73 اليوم نورة األميرة جامعة مستشفى تدشين

 صحيفة اليوم
 

ا يحصدون   01  57 جوائز إبداعموهوب 

ا «العطاء نورة نبراس» ترعى العهد ولي حرم  22 غد 

 صحيفة البالد
 

 76 نورة األميرة جامعة في ترفيهية تثقيفية فعاليات يطلق ”املعاصر واإلعالم الطفولة“ منتدى

 77 نورة األميرة بجامعة املهنة يوم في تدريبية ورشة  16

 77 العاملي التصنيف فريق تستضيف نورة األميرة جامعة

 صحيفة الحياة
 

 79 املعاصر اإلعالم مخاطر من الطفل حماية عن تدريبية ورشة 52

 81 طويلة مسافات سباق في يشاركن نورة األميرة جامعة طالبات

 81 النقاش طاولة على اإلرهاب مفاهيم تفكيك على نعمل: عطية اللواء

 81 فيها العمل سوق  سياسات أثر بدرس يوص ي السعودية املرأة إسهامات ملتقى

01  
 
 81 «0262 إبداع» جوائز يحصدون  ومبدعة مبدعا

د العهد ولي حرم
ّ
 81 «نبراس سفير» وسام تتقل

 87 تجريبي محاكاة مركز في دمية 002 على الطب يتعلمن «نورة جامعة» طالبات

 صحيفة الشرق
 

01  
 
 89 ”0262 إبداع“ جوائز يحصدون  ومبدعة مبدعا

 ..  «العطاء نورة نبراس» ترعى العهد ولي حرم
 
 89 غدا

د العهد ولي حرم
َّ
 93 «نبراس سفير» وسام تتقل

 صحيفة الوطن
 

 91 مسؤولة الوطنية والسلطات اإلعالم على يهيمن فاحش: الفيصل تركي

 93 اآلمن بالتنقل للتوعية تعاون  اتفاقية
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 91 عبدهللا امللك بمستشفى التنويم أقسام تشغيل

 91 العطاء نورة نبراس انطالق ترعى العهد ولي حرم

 صحيفة المدينة
 

 96 تركي الفيصل: اإلعالم من أمض ى األسلحة الحديثة وعلينا تحصين أبنائنا

 97 العوملة ظل في «األخطر» اإلعالم سالح: الفيصل تركي

 98 نورة جامعة لطالبات طويلة مسافات مش ي سباق أول 

 98 "التجنيد" بـ وتنتهي بالنمو تبدأ لإلرهاب مرتكزات 5: عطية اللواء

 99 0202 بحلول % 02 إلى 00 من العمل سوق  في املرأة مشاركة رفع

ا أكثر بالسمنة املصابين من% 30  133 "الكلوي  الفشل”لـ تعرض 

 131 "أسرتي سالمة" برنامج لتفعيل" نورة جامعة"و املعوقين األطفال جمعية بين تعاون  اتفاقية

 131 كامل إلكتروني بشكل العامة املقررات تطرح نورة جامعة

 131 "أسرتي سالمة" برنامج على نورة جامعة ومنسوبات طالبات من ألف 22 تثقيف

  «العطاء نورة نبراس» انطالق ترعى العهد ولي حرم
 
 131 غدا

 133 التطوعي نورة بملتقى" نبراس سفير" وسام تتقلد العهد ولي حرم

  مكةصحيفة 

 136 نبراس سفراء أول  العهد ولي حرم

 137 نبراس سفير وسام تتقلد العهد ولي حرم

 138 (العطاء نورة..  نبراس) النسائي التطوعي امللتقى تفتتح العهد ولي حرم

 صحيفة  الشرق األوسط
 

 للطالبات السعوديات« ماش ي ثون »جامعة نورة تطلق أول سباق 
 139 كيلومترات 0للرياضة... والبنات تسابقن على برعاية الهيئة العامة 

 صحيفة عين اإللكترونية
 

 صحة" بمهرجان الجامعة رحاب في املرأة لصحة العاملي اليوم تحيي"  نورة األميرة جامعة

 املرأة
113 

 111 املعاصر واإلعالم الطفولة منتدى فعاليات انطالق

 111 نورة األميرة جامعة في" املعاصر واإلعالم الطفولة

 113 نورة األمير جامعة في أيام ثالثة مدار على تدريبية ورشة 52

 116 الداخلية بالسياحة اململكة في الترفيه بربط توص ي نورة األميرة جامعة

 117 اململكة في نسائي ثون  ماش ي أول  يطلق نورة األميرة بجامعة"  املرأة صحة مهرجان" 

 118 نورة األميرة جامعة في 0202 رؤية تحقيق في التنموية السعودية املرأة اسهامات

 119 نورة األميرة بجامعة املهنة يوم في تدريبية ورشة

 رؤية تحقيق في التنموية السعودية املرأة إسهامات ملتقى ترعى"  نورة جامعة" مديرة معالي

 "واالستشراف الواقع"  0202
113 

 بالتعاون  عبدالرحمن بنت نورة األميرة بجامعة والتثقيفية التوعوية الفعاليات من سلسلة

 والتقنية للعلوم عبدالعزيز امللك مدينة مع
111 

 111 للكلى العاملي اليوم تفعل نورة األميرة جامعة



 

5 

 عبدالعزيز بن عبدهللا امللك مستشفى في للكلى العاملي اليوم تفعل نورة األميرة جامعة

 الجامعي
113 

 111 نورة األميرة جامعة باستضافة( THE Times) العاملي التصنيف فريق

 111 نورة األميرة جامعة حرم في ملهمة شخصيات

 117 "لطالباتها كامل الكتروني بشكل العامة املقررات تطرح"  نورة جامعة"

 119 نورة األميرة بجامعة التطوعي العطاء نورة نبراس ملتقى

 113 نورة األميرة جامعة مع تعاون  مذكرة توقع املعوقين االطفال جمعية

 هللا عبد امللك مستشفى يدشن الرياض أمير مارس 03 في.. الشريفين الحرمين خادم برعاية

 نورة األميرة جامعة في
111 

 املرض ى تطلعات وتلبية" للشفاء املحفزة البيئة" الرسمي لالفتتاح كبيرة استعدادات: أبوعباة

 نموذجا" نورة األميرة بجامعة عبدهللا امللك مستشفى يجعالن
111 

 الشراكة وتعزيز االجتماعي البحث بعنوان علمي ملتقى تنظم"  نورة األميرة جامعة" 

 املجتمعية
111 

 111 العالم في التجريبي الطبي للتعليم محاكاة مركز أكبر تملك نورة األميرة جامعة

 117 للشفاء محفزة بيئة تحقيق..  الجامعي عبدهللا امللك مستشفى

 صحيفة سبق اإللكترونية
 

  تقيم" نورة جامعة
 
 املرأة لصحة العاملي اليوم إلحياء مهرجانا

 ومحاضرات ورش وعقد تثقيفية معارض تنظيم تتضمن الفعاليات
119 

 عبدهللا امللك ومستشفى الرياضة هيئة شراكة

 "املرأة صحة"لـ األول  النسائي املارثون  تحتضن نورة األميرة جامعة
133 

 131 "0202 رؤية تحقيق في التنموية السعودية املرأة إسهامات" ملتقى تعقد نورة جامعة

 نورة األميرة بجامعة املهنة يوم في تدريبية ورشة 16

 توظيفية جهة 22 فيها شاركت معارض 2 صاحبها
131 

 نورة بجامعة لالفتتاح ويستعد.. مولودة أول  استقبل

 بالرياض الجامعي عبدهللا امللك بمستشفى التنويم أقسام تشغيل بدء
131 

" الجامعي عبدالعزيز بن عبدهللا" امللك مستشفى في مولود أول ".. عبدالعزيز بن عبدهللا

 التنموية وملنجزاته عبدهللا للملك وفاء   "نورة جامعة"بـ
133 

 بالرياض" التطوعي نورة نبراس" ملتقى تفتتح العهد ولي حرم

 التطوعي العمل في االحتياجات ذوي  لتجارب نجاح وقصص عمل ورش
131 

 الرياض أمير وتشريف الحرمين خادم برعاية الثالثاء مساء افتتاحه

ا الجامعي عبدهللا امللك مستشفى يصبح أن نتطلع: أبوعباة ا مرجع   املرأة صحة في عاملي 

 واليافعين

136 

 بالعالم الطبي للتعليم محاكاة مركز أكبر لدينا: نورة جامعة.. افتراضية ومعّدات ُدمى

 اإلكلينيكية املهارات على الصحية الخدمات مماِرسات تدريب إلى يهدف": الناصر"
137 

 139 االخبار بالصحف اإللكترونية

 113 االخبار باملجالت

  إحصائية النشر في الصحف 
 511 
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م1317-فبراير  -18  - 1318 - ثانيجماد ال -1الثالثاء   

 

 جامعة األمرية نورة حتتفي باليوم العاملي لصحة املرأة

تعتزم الكليات الصحية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إقامة مهرجان "صحة املرأة" بالتزامن مع اليوم 

بالتعاون مع هيئة الرياضة ومستشفى امللك  العالمي لصحة املرأة بإشراف وكالة الجامعة للشؤون الصحية,

  عبدهللا إضافة إلى وزارة الصحة وعدة جهات خارجية.

ويستهدف املهرجان منسوبات الجامعة من أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية والطالبات، حيث يتضمن معارض 

الطبيعية على شكل ورش  تثقيفية من تنفيذ الطالبات يشمل مواضيع مختلفة منها هشاشة العظام والرضاعة

  عمل ومحاضرات من تقديم أعضاء الكليات الصحية.

وأكدت وكيلة الشؤون الصحية بجامعة األميرة نورة الدكتورة سمر السقاف أهمية إكساب طالبات 

التخصصات الصحية مهارة تقديم التثقيف الصحي للمجتمع وتنمية جانب تحمل املسؤولية املجتمعية و جانب 

  مع السيما في املناسبات العاملية كاليوم العالمي لصحة املرأة.خدمة املجت

وأشارت السقاف إلى أن الجامعة تحرص على تفعيل مثل هذه املهرجانات التي تأتي ضمن استراتيجية الجامعة 

  الهادفة إلى رفع املستوى الصحي لدى املجتمع.

صحية املنظمة للمهرجان الدكتورة نسرين بنت وكشفت رئيسة لجنة الشؤون الطالبية والتعليمية بالكليات ال

ناصر العواجي أن الفعالية سوف تفتتح في اليوم األول بمسيرة الطالبات في رحاب الجامعة , وفي اليوم الثاني 

 من 
ً
سيكون حفل االفتتاح بالقاعة الكبرى وتكريم للفائزات في سباق املارثون، مشيرة إلى أنه يأتي املهرجان حرصا

 لرؤية اململكة الوكالة ع
ً
  م في رفع عدد املتطوعين.0202لى تفعيل املناسبات الصحية العاملية و تحقيقا

/  6/  02 - 6في الفترة ما بين  A4الجدير بالذكر أن فعاليات املهرجان ستقام في مركز خدمات الطالبات محطة 

 هـ .0301

http://spa.gov.sa/1596416
http://spa.gov.sa/1596416
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م1317-مارس   -1  - 1318 - ثانيجماد ال -1الخميس   

 

 ندوة تعريفية جبهود اجلمارك يف جامعة األمرية نورة

عقدت مصلحة الجمارك العامة أمس األول ندوة تعريفية حول "جهود الجمارك السعودية" وذلك بقاعة 

  بدالرحمن .املنتديات واملؤتمرات بجامعة األميرة نورة بنت ع

وتضمنت الندوة التوعية باآلثار السلبية املترتبة على استخدام املواد والسلع املغشوشة ، والتعريف بجهود املرأة 

  السعودية في العمل الجمركي .

 الفًتا من طالبات الجامعة من مختلف التخصصات وعدد من منسوبات 
ً
و شهدت فعاليات الندوة حضورا

فيها على دور الجمارك السعودية وطبيعة عمل املرأة فيها التي استعرضت محاورها نورة الجامعة الالتي تعرفن 

 القاسم ومها القريش ي من الجمارك السعودية .

 

م1317-مارس   -6  - 1318 - ثانيجماد ال -7االثنين   

 

تركي الفيصل يشارك يف منتدى الطفولة واإلعالم املعاصر جبامعة األمري 
 األمرية نورة

 

رئيس مجلس إدارة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات -شارك صاحب السمو امللكي األمير تركي الفيصل 

 في منتدى )الطفولة واإلعالم املعاصر(، الذي بدأت أعماله الخميس امل -اإلسالمية 
ً
 رئيسا

ً
اض ي بجامعة متحدثا

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض.

 أن تجد مخرجات هذه الجهود صداها، 
ً
ر لقضايا الطفولة، متمنيا

ّ
وأشاد سموه في كلمة له بتبّني الجامعة املبك

 على مواجهة تحديات 
ً
وأن تنعكس على السياسات العامة املعنية بتربية وتعليم الطفل السعودي ليكون قادرا

 لجديد.هذا العصر ا

وأكد األمير تركي الفيصل أن سالح اإلعالم في عصرنا الحديث من أمض ى األسلحة وأخطرها في ظّل عوملة إعالمية 

 من حياة 
ً
 رئيسا

ً
 على أن وسائل اإلعالم واالتصال املختلفة باتت جزءا

ً
غير مسبوقة في التاريخ البشري، مشّددا

ل وعيه و 
ّ
م فيما يراه ويسمعه، وتشك

ّ
تصّوراته حول نفسه ومجتمعه وعامله، وأن تفّحص واقع الطفل، تتحك

اإلعالم الحديث وتأثيراته في كّل مناحي الحياة يجعلنا نسعى إلى حماية هذه الشريحة من التأثيرات السلبية؛ ألن 

 ذلك يعّد قضية هوية وأمن وطني.

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1597386
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1597386
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1598764
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1598764
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لغي الجوانب اإليجابية للتطور التقني، و 
ُ
تنّوع وتعّدد الوسائل اإلعالمية، وقال سموه :" إن هذه السلبيات ال ت

 أن جهود املراجع القانونية 
ً
دا

ّ
وضرورة توظيفها لخير اإلنسان وتقّدمه، بما في ذلك النشء والشباب"، مؤك

 لحماية 
ً
واألخالقية على املستوى الدولي لضبط محتوى الرسالة اإلعالمية وفوض ى اإلعالم الجديد ال تكفي حاليا

ك السلبيات الخطيرة، وأن السلطات الوطنية في كّل دولة هي املسؤولة عن إيجاد هذه الشريحة املهمة من تل

 مرجعياتها الخاصة القانونية واألخالقية التي تحّقق غرض تجّنب السلبيات املرافقة لإلعالم املعاصر.

ل العالم من وأشار األمير تركي الفيصل إلى أن أطفال اململكة معّرضون للسلبيات نفسها التي يتعّرض لها أطفا

جّراء االنفتاح املعلوماتي واإلعالمي الذي ال تقف أمامه أّي حواجز أو معوقات، مشددا على ضرورة الحذر مما 

 يتلّقاه أبناؤنا وبناتنا عبر هذه الوسائل اإلعالمية الكثيرة.

 وأوضح أن الظواهر الجديدة التي نشهدها اليوم مكتسبة مما يتلّقاه أبناؤنا من خالل هذا اإل 
ً
عالم، خصوصا

 بعدم االنغالق، وضرورة إجراء بحوث ودراسات معّمقة تفيدنا بحقيقة هذه الظواهر، 
ً
اإلعالم االجتماعي، ُمطالبا

والعمل على تطوير سياسات عامة للتعامل معها بحكمة، وتحصين أبنائنا وترسيخ هويتهم وقيمهم الدينية 

 لها الرسائل التي تأتي هها الوسائل اإلعالمية.واالجتماعية باألساليب نفسها التي يتلّقون من خال

 

م1317-مارس   -8  - 1318 - ثانيجماد ال - 9االربعاء   

 

يف جامعة األمرية  0202اسهامات املرأة السعودية التنموية يف حتقيق رؤية 
 نورة

 

مسرح كلية الخدمة االجتماعية، ممثلة بمركز األبحاث الواعدة في  تعقد جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في

البحوث االجتماعية ودراسات املرأة، غدا ملتقى علمي بعنوان إسهامات املرأة السعودية التنموية في تحقيق رؤية 

   : الواقع واالستشراف . 0202

 مع فعاليات اليوم العالمي للمرأة، ههدف الت
ً
عرف على إنجازات املرأة السعودية وسبل تمكينها ويأتي امللتقى تزامنا

، إلى جانب استشراف املستقبل في ضوء  0202واملعوقات التي تواجهها، والتطرق إلسهاماتها في تحقيق رؤية 

   املستجدات املعاصرة .

شاركتها في وأوضحت مديرة املركز الدكتورة سارة الخمش ي أنه انطالقا بأهمية دور املرأة وآثرها على األسرة وم

املجتمع كان والبد أن تتم مثل هذه اللقاءات العلمية يلتقي فيها نخبة متميزة من األكاديميات لتطرح رؤى 

فِعل دور املرأة وسوف يخرج امللتقى بإذن هللا بتوصيات تفيد صناع القرار وراسمي 
ُ
وتجارب وأفكار تثري وتبني وت

باملجتمع بصفة عامة وبشؤون األسرة واملرأة بصفة خاصة  م0202السياسات االجتماعية لتحقيق أهداف رؤية 

http://spa.gov.sa/1599424
http://spa.gov.sa/1599424
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 02%( إلى )00حيث ركزت عليها وبالذات بجانب العمل ورفع مشاركتها فيه من)
ً
 مشاركا

ً
 فعاال

ً
%( لتكون عضوا

سواء من خالل العمل في القطاع الحكومي أو الخاص أو العمل في املشروعات الصغيرة واستثمار شبكات 

عي باإلضافة إلى استثمار إمكانات املرأة السعودية للعمل التطوعي وتهيئة املناخ املناسب لذلك التواصل االجتما

وما تشهده املرأة من حضور اآلن, وحصولها على بعض املراكز القيادية يجعلها حاضرة في املجتمع وما ذلك إال 

 من الدولة واملجتمع بتعزيز مكانة املرأة وإثبات لوجودها.
ً
   إيمانا

ينت أنه تدور محاور امللتقى حول : إنجازات املرأة السعودية والتحديات، إسهامات املرأة في تحقيق رؤية وب

, و املشاركة الفعالة للمرأة السعودية في املجتمع، تقديم العديد من أوراق العمل منها : ورقة عمل حول 0202م

( للدكتورة هدى  التطلعات والطموحات للتعليم الجامعي املتميز )جامعة األميرة
ً
نورة بنت عبدالرحمن نموذجا

الوهيبي ثم ورقة عمل عن سوق العمل في اململكة ومتطلبات املرحلة التنموية للدكتورة هند آل الشيخ ،و املرأة 

ومراكز صنع القرار للدكتورة سمر السقاف، و ابتعاث املرأة ودورها في تحقيق رؤية اململكة التحويلية للدكتورة 

 يش ي ، وأخيرا املرأة السعودية في مجلس الشورى والتطلعات املستقبلية للدكتورة هيا املنيع .دالل الرب

وتأتي ضمن املحور الثالث ورقتي عمل هي : تنمية وتطوير مهارات املرأة في مجال العمل للدكتورة عبير الحربي ، و 

 استثمار طاقات الشابات في املجال التطوعي للدكتورة آمال الهبدان .

 

م1317-مارس   -9  - 1318 - ثانيجماد ال -13الخميس   

 

"خطورة االحنراف الفكري على األمن الوطني" .. ورشة يف جامعة األمرية 
 نورة

 

التوعية الفكرية )فكر( ورشة عمل للواء بسام عطية من وزارة نظمت جامعة األميرة نورة ممثلة بوحدة 

الداخلية تحت عنوان )خطورة االنحراف الفكري على األمن الوطني( بحضور أعضاء الوحدة من هيئة التدريس 

 والهيئة اإلدارية.

حركات تغيير  وتحدث اللواء عطية خالل الورشة عن أبعاد األمن الوطني وعالقته باإلرهاب والذي يعد في مجملة

اجتماعي ينتج عنها تغيير سياس ي يقود إلى فوض ى تهدف إلى السيطرة على مقدرات الدولة االقتصادية، مبينا أن 

األبعاد منها البعد السياس ي وسياسته الداخلية والخارجية، والبعد االقتصادي واالجتماعي والعقدي 

http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1599993#1599993
http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1599993#1599993
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ي والبعد العسكري ، ثم تطرق ألهمية هذه األبعاد التي واأليديولوجي والبعد الجيوسياس ي والبيئي والبعد املعرف

تقوم عليها أي دولة بمختلف توجهاتها وأسلوب حكمها لشعوهها كما تختلف من دولة إلى دولة قد تزيد أو 

 تنقص.

وأشار إلى كيفية التحرك من خالل هذه األبعاد , وقال "لن يأتيك عدوك بسالح، إنما الحروب والصدامات نتاج 

ملحاولة اختراق هذه األبعاد التي يتحرك اإلرهاب من خاللها" ، مستعرضا الفرق بين الجريمة الجنائية نهائي 

والجريمة اإلرهابية ، التي تقوم على األيدولوجيات التي تشوه الحقائق أو تطمسها وتغيرها وتصنع لها مبررات 

  ذات احتراف عاٍل يصل بأتباعها إلى درجة اإليمان العميق هها.

كر اللواء عطية أربعة مرتكزات يرتكز عليها اإلرهاب أولها مراحل نموه، والثاني مراحل البناء الفكري وذ

األيديولوجي ، وبعدها يأتي البناء التنظيمي ، وآخرها املوارد املالية والبشرية وفيها يبدأ التجنيد واالقتحام في 

تعرضا جهود اململكة في محاربة اإلرهاب واإلمكانيات الجوانب اإلعالمية الداخلية والخارجية وجلب األموال، مس

  الضخمة املعدة واملوارد التي أنفقت من أجل استقرار الوطن.

وتناول الفرق بين املجرم من منطلقات غريزية كالسرقة والقتل وبين اإلرهابي واملنتمي إلى كيان إرهابي يظن في 

وصاحب عقيدة يتقرب هها إلى هللا وهي القضية  قرارة نفسه أنه ليس بمجرم وإنما صاحب قضية ومشروع

األخطر، مرحبا بتفعيل التعاون بين جامعة األميرة نورة ووزارة الداخلية وهو أمر حيوي ومطلوب من خالل 

أطراف تعليمية لدى وزارة الداخلية مثل جامعة نايف للعلوم األمنية وكلية نايف لألمن الوطني التي تتعاطى مع 

  سور التواصل مع املؤسسات التعليمية.هذه األطر ومد ج

 وفي نهاية اللقاء فتح باب األسئلة واالستفسارات من الحضور ومناقشة بعض األفكار واملحاور .

ويأتي تنظيم الجامعة لهذه الورشة حرصا منها على إذكاء الوعي الفكري انطالقا من رؤية الجامعة في أن تكون 

املتعلقة برفع الوعي الفكري والقيمي لدى  0202ساهمة في تحقيق رؤية اململكة منارة املرأة للمعرفة والقيم، وامل

 طالباتها ومنسوباتها.
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 يف يوم املهنة جبامعة األمرية نورةورشة تدريبية  16
 

 من إدراك 
ً
أقامت عمادة شؤون الطالبات بجامعة األميرة نورة فعالية يوم املهنة على مدى ثالثة أيام , انطالقا

 مع رؤية 
ً
 ، وتماشيا

ً
 واجتماعيا

ً
للمملكة العربية السعودية ، واهتمامها  0202الجامعة لدورها الريادي علميا

املرأة السعودية في عملية التنمية املستدامة واملساهمة بدخولهن في سوق العمل بكفاءة ، بدعم وتمكين 

 وتعريفهن باملجاالت الوظيفية املختلفة .

( منها 03( ورشة تدريبية في القاعات التدريبية بمركز النجاح شارك في إقامة ) 60وقد تضمنت الفعالية تنفيذ ) 

( 05ملركز املثالي ، ومركز نفال لالستشارات والتدريب ، في حين تم تنفيذ )كل من مركز ثبات لالستشارات ، وا

ورشة عمل من نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، والتي تهدف إلى تنمية املهارات األساسية الالزمة 

 .للطالبات والخريجات لالنخراط في سوق العمل ، وتوضيح املعايير التي تتطلبها الجهات التوظيفية 

( طالبة ،كما تضمنت الفعالية جلسات حوارية شارك هها عدة متحدثات من داخل  0076وحضر الفعالية ) 

وخارج الجامعة ، ومن ضمن املشاركات الخارجية مشاركة مديرة مركز املثالي وعضوة بالغرفة التجارية الجوهرة 

عاون الخليجي ميثاء العتيبة ، ومستشار املجلي ،ورئيسة قسم التدريب والتطوير في األمانة العامة ملجلس الت

 فاطمة املقبل، ومساعد الفرع النسوي ومدرب مدربين ومستشارة بمركز امللك عبدالعزيز 
ً
وكيل التعليم سابقا

( جهة توظيفية 52معارض شارك هها عدد ) 5للحوار الوطني فاطمة القحطاني ، وقد صاحب الفعالية إقامة 

الطالبية ، كلية اإلدارة واألعمال ، كلية اللغات ، كلية التمريض ، كلية العلوم وذلك في مركز الدعم والخدمات 

(  022،كلية التربية ، كلية التصاميم والفنون ، وقد شارك في تنظيم الدورات والورش التدريبية واملعرض )

 طالبة من نادي نزاهة .

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1599981#1599981
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 فعاليات علمية جبامعة األمرية نورة
 

أطلقت جامعة األميرة نورة بالتعاون مع مكتب البراءات السعودي بمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اليوم 

لعمل، وتستمر هذه الفعاليات على مدار فصل دراس ي كامل ،حزمة من الفعاليات العملية من محاضرات وورش ا

  باملدينة الجامعية.

وتشمل الفعاليات التي بتنظيم من إدارة امللكية الفكرية وبراءات االختراع بالجامعة محاضرات عن إيداع طلبات 

امللكية الفكرية  التي تمت بمركز األبحاث بكلية الطب البشري، ومحاضرة عن حقوق  PCTبراءات االختراع دوليا 

بالتعاون مع مركز أبحاث كلية التصاميم والفنون ، ومحاضرة عن حقوق امللكية الفكرية بالتعاون مع مركز 

 إلى ثالث ورش عمل عن صياغة طلبات براءة االختراع والبحث في 
ً
أبحاث كلية علوم الحاسب واملعلومات، أيضا

الطب البشري ومركز أبحاث كلية الصيدلة ومركز أبحاث كلية التقنيات السابقة بالتعاون مع مركز أبحاث كلية 

 االستعداد لتفعيل اليوم العالمي للملكية الفكرية بالتعاون مع مركز 
ً
علوم الحاسب واملعلومات، ويتم حاليا

  أبحاث كلية علوم الحاسب واملعلومات.

ن املصنفات أو العناصر ذات وتهدف هذه الفعاليات إلى نشر ثقافة حفظ حقوق ما يبتكره فكر اإلنسان م

االتصال بالنشاط الصناعي والتجاري والزراعي، وتوفير الحماية لالختراعات والتصميمات التخطيطية للدارات 

وتستهدف الفعاليات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  املتكاملة واألصناف النباتية والنماذج الصناعية في اململكة.

 واإلداريين والطالبات.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1601054
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1601054
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 جامعة األمرية نورة تستضيف فريق التصنيف العاملي
 

ف العالمي مايكل استضافت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بوكالة التطوير والجودة، مدير التصني

  و من جامعة امللك عبد العزيز. THEكارونا والوفد املرافق له من 

واجتمع الوفد مع وكيلة الجامعة للتطوير والجودة و مساعدة الوكيلة واملشرفة على وحدة التصنيفات الدولية 

الجامعة وعميداتها، حيث تم بحث مقترحات التطوير التي تؤهل الجامعة  الدكتورة فاتن الزامل، ووكيالت

، منوها الوفد بجهود جامعة األميرة نورة وإمكانية دخولها في  0201( للعام القادم THEللدخول في تصنيف )

  . THE، كما شاهد الوفد عرضا تعريفيا بالتصنيف  THEالتصنيف العالمي 

ل مستشفى امللك عبدهللا الجامعي، ومركز األمن واملعلومات، ومركز التحكم عقب ذلك قام الوفد بجولة داخ

  وفي نهاية الزيارة قدمت لهم الهدايا التذكارية . بامليترو، وعيادة طب األسنان.
 

م1317-مارس   -16  - 1318 - ثانيجماد ال -17الخميس   

 

 جامعة نورة " تطرح املقررات العامة بشكل إلكرتوني كامل لطالباتها

 

طرحت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن مقررات الكترونية تفاعلية لعدد من املقررات التي تدرسها 

ث مسارات املسار اإللكتروني الكامل، واملسار اإللكتروني املدمج، و املسار اإللكتروني الكليات في الجامعة على ثال 

 األساس ي.

كما عقدت الجامعة سلسلة من الدورات املتخصصة والبرامج التدريبية في بناء وتصميم املقررات اإللكترونية 

تميز للمرأة في مجاالت التعلم ألعضاء الهيئة التعليمية، وذلك ضمن رؤية الجامعة في تحقيق الريادة وال

اإللكتروني والتعليم عن بعد، وتحفيز جميع ممارسات التعلم اإللكتروني للطالبات وأعضاء هيئة التدريس بما 

  يتوائم مع املعايير الوطنية و املعايير العاملية في هذا املجال .

ورة بنت عبدالرحمن الدكتورة عهود وأوضحت عميدة عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم في جامعة األميرة ن

الفارس أن الجامعة فّعلت التعلم اإللكتروني وممارسات التعلم اإللكتروني بعد أن طرحت عددا من البرامج 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1602174
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1602174
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1602922
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1602922
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التدريبية و اللقاءات التعريفية ألعضاء الهيئة التعليمية والطالبات ومنها برنامج تصميم و تدريس املقررات على 

 تصميم و تدريس املقررات على املستوى األساس ي و برنامج قائدات التعلم االلكتروني.املستوى الكامل برنامج 

وأفادت الفارس أنه يهدف برنامج تصميم وتدريس املقررات على املستوى الكامل إلى تعزيز جودة التعلم، وتفعيل 

لجامعة وفق معايير التقنية في تصميم مقررات الكترونية من قبل نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس با

جودة املقررات اإللكترونية، وبما يتالءم مع األنظمة واللوائح الوطنية التي تقرها وزارة التعليم، وكان من 

( ومقرر التدريبات اللغوية ١٠١مخرجات البرنامج تصميم و تدريس مقرر منطلقات في الثقافة اإلسالمية )سلم 

٪( وذلك في مبادرة تعد األولى من نوعها في ١٠٠وى الكامل )( بنمط التعلم اإللكتروني باملست٢٠٢)عرب 

طالبة بشكل الكتروني كامل مما يمكن الطالبة من مهارات  ١٠،٠٠٠الجامعة، و تدرس املقررات ألكثر من 

 التعليم والتعلم االلكتروني و يعزز من قدراتهن على التعلم الذاتي بما يواكب تحديات عصر التطور التكنولوجي.

 ت إلى أن برنامج تصميم وتدريس املقررات على املستوى األساس ي يصنع قصة نجاح لثالثين مقرر تصمموأشار 

( لجودة املقررات اإللكترونية العاملية، Quality Mattersوتدرس وفق معايير جودة عالية تتوافق مع معايير )

عملية التعليم التقليدية في  ويقصد باملستوى األساس ي هو تصميم وتدريس مقررات إلكترونيه تدعم وتعزز 

  قاعات املحاضرات الجامعية.

عضوة هيئة تدريس من مختلف التخصصات بجامعة  ١١١وذكرت أنه تم إطالق البرنامج بدورتين شارك فيها 

 مقرًرا إلكترونًيا يخضع ملعايير الجودة العاملية، وما ١١األميرة نورة نتج عن البرنامج في املرحلة األولى قصة نجاح 

 من إطالق البرنامج يرسمن خط النجاح ملقرراتهن اإللكترونية. مشتركة في املرحلة الثانية ١٣١زال 

ومن جهة أخرى قدمت عمادة التعلم االلكتروني برنامج قائدات التعلم اإللكتروني على دورتين مختلفتين ههدف 

ي مجاالت التعلم اإللكتروني والتعليم عن تحقيق الريادة والتميز لعضو الهيئة التعليمية بجامعة األميرة نورة ف

 ١١بعد وتعزيز الكفاءات األكاديمية وبناء القدرة املؤسسية للكليات، فيما بلغ عدد القائدات في الدورة األولى 

قائدة متمكنات من مهارات التعليم والتعلم اإللكتروني ومستعدات لتدريب النظراء  ١١قائدة، والدورة الثانية 

  ح مميزة في مجال التعلم اإللكتروني.وخلق قصص نجا

( و األدلة اإلرشادية املقروءة و املرئية Infographicوأعدت العمادة مجموعة مبتكرة من الرسوم املعلوماتية )

باللغتين )العربية واإلنجليزية( التي تتضمن إرشادات حول أدوات التعلم اإللكتروني وأفضل ممارساته، وتقدم 

رش التدريبية في مجال التعلم اإللكتروني، باإلضافة إلى اللقاءات التعريفية بالتعلم العمادة عدد من الو 

اإللكتروني، وكذلك خدمات الدعم الفني املباشر  اإللكتروني، والجلسات املخصصة الفردية في مجال التعلم
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 لنظام التعلم اإللكتروني.

على رسم الضوابط والسياسات التي تدعم وأشارت الفارس إلى أن العمادة في مرحلتها التأسيسية عملت 

املستخدمين وتسهم في خلق ممارسات ناجحة وفعالة في مجال التعلم اإللكتروني، ومن تلك السياسات سياسة 

استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني التي تقدم للمستخدمين جميع اإلرشادات الالزمة لضمان التوظيف 

حافظ على امللكية الفكرية والخصوصية واألمان، مع تمكين املستخدمين من األمثل من قبل املستخدمين بما ي

 الوصول املباشر لكافة سبل الدعم الفنية والتربوية.

 

 م1317-مارس   -18  - 1318 - ثانيجماد ال -19السبت 

 

 املعوقني توقع مذكرة تعاون مع جامعة األمرية نورةمجعية األطفال 

 

وقعت جمعية األطفال املعوقين، أمس األول مذكرة تعاون مع جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات 

 72لتفعيل برنامج "سالمة أسرتي" املنبثق عن "مبادرة هللا يعطيك خيرها" من خالل تدريب وتثقيف ما يقارب 

وطالبات الجامعة على برنامج " سالمة أسرتي" كونهم الداعم القوي في بناء الوطن ونشر  ألف من منسوبات

  ثقافة وتوعية املجتمع ملفاهيم للسالمة املرورية والتنقل اآلمن.

 للتعاون القائم بين املبادرة ووزارة التعليم، ويصاحب توقيع املذكرة حملة تدعو ركاب 
ً
وتأتي املذكرة استمرارا

  ن أفراد األسرة االهتمام بأنفسهم وأال يكونوا كالدمى.السيارة م

وقد وقعت مذكرة التعاون نيابة عن صاحبة السمو امللكي األميرة هيفاء بنت فيصل بن فهد بن عبدالعزيز 

رئيسة اللجنة التنظيمية لبرنامج "سالمة أسرتي" مديرة البرنامج عاتكة الغصن ، ووكيلة الجامعة للدعم 

دمات الطالبية الدكتورة فايزة محمد الفايز نيابة عن معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى األكاديمي والخ

 العميل.

وأوضحت سمو األميرة هيفاء بنت فيصل أن مذكرة التعاون مع جامعة األميرة نورة تسعى إلى رفع الوعي لدى 

األم مسئولية الحفاظ على أفراد األسرة خاصة املرأة بما يواجهها من مخاطر أثناء التنقل بالسيارة وتحميل 

األسرة بالشراكة مع األب وتثقيفهم بإجراءات السالمة داخل السيارة وخارجها ، وكذلك تشكيل فريق عمل 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1603505
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مشترك يضم مختصين من منسوبي كل من مبادرة هللا يعطيك خيرها والجامعة لتفعيل هذا التعاون ههدف 

  ات واإلعاقات والوفيات.الحد من تداعيات الحوادث وتخفيض نسبة اإلصاب

وأضافت سموها:" إن مبادرة " هللا يعطيك خيرها " حققت نجاحات ملموسة على أرض الواقع بالتعاون مع 

املرور وشركائها االستراتيجيين والداعمين، ومن أبرز النتائج التراجع امللحوظ في معدالت الحوادث املرورية بنسبة 

 إلى 05والوفيات إلى ما يقارب % ، كما انخفضت نسب اإلصابات 5,1
ً
% في الربع االول من العام الحالي" مشيرة

حالة في وفاة من الجنسين في الربع االول من  0750وفاة من إجمالي  030أن عدد املتوفيات من اإلناث بلغ 

قائمات عليها.العام الحالي، مثمنة توقيع مذكرة التعاون مع جامعة األميرة نورة وأعربت عن وشكرها للجامعة وال

  

 هذا البرنامج من أهم 
ً
من جهتها أشادت وكيلة جامعة األميرة نورة الدكتورة فايزة الفايز ههذا التعاون، عادة

 عن شكرها وتقديرها للقائمين على جمعية األطفال املعوقين ومبادرة هللا 
ً
البرامج التي يجب أن تفعل، معربة

  يعطيك خيرها وبرنامج سالمة أسرتي.

نب آخر أكدت الغصن أن توقيع مذكرة التعاون هو تجسيد للشراكة الحقيقية بين الجمعية والقطاعات من جا

الحكومية األخرى وفي مقدمتها املؤسسات التعليمية والتربوية ملا لهذه الجهات من دور فاعل وأساس ي في البرامج، 

معة نسائية في العالم، من إمكانات كبيرة معربة عن سعادتها بما تملكه جامعة األميرة نورة، التي تعد أكبر جا

 شكرها ملديرة الجامعة ومنسوباتها على االهتمام الكبير ببرنامج 
ً
وتنظيم رائع ورغبة صادقة في التعاون، مقدمة

 "سالمة أسرتي.

 

 

 م1317-مارس   -13 - هـ1318 – ثانيجماد ال -11االثنين 

 

 " نرباس نورة العطاء التطوعي " ملتقى جبامعة األمرية نورة

 

تنظم اللجنة الوطنية للوقاية من املخدرات " نبراس" بالشراكة مع جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة 

والتعليم املستمر وبالتعاون مع مبادرة )أنا هدفي( التطوعية الشبابية ملتقى ) نبراس نورة بعمادة خدمة املجتمع 

  العطاء التطوعي( يومي األربعاء والخميس املقبلين ، وذلك في مركز املؤتمرات في مقر الجامعة .

ي تتبناها لدعم وتعزيز وتأتي استضافة جامعة األميرة نورة لهذه الفعالية ضمن برامج املسؤولية االجتماعية الت

املبادرات التوعوية التطوعية الوطنية املستدامة في العمل الوقائي بمجال املخدرات واملؤثرات العقلية وايجاد 

http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1603728
http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1603728
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مبادرات تطوعية تسهم في ترسيخ قيم العمل التطوعي الهادفة وتفعيل الطاقات الشبابية واستثمارها لرفع 

  .0202العامة في رؤية اململكة  املستوى الثقافي للمجتمع، ضمن األهداف

ويهدف امللتقى إلى تعزيز الشراكة املجتمعية في العمل التطوعي بين املشروع الوطني للوقاية من املخدرات 

"نبراس" وعمادة خدمة املجتمع في جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن، كما يهدف الى تنمية وترسيخ الحس 

التطوعي في املجتمع السعودي، ودعم املبادرات الشبابية التطوعية ذات الصبغة االجتماعي، وتعزيز ثقافة العمل 

املستدامة في مجال العمل الوقائي من املخدرات، واستقطاب عدد من املتطوعات وتأهيلهن ليصبح لديهن خبره 

  في مجال الوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية،

ة تعريفية بملتقى نبراس نورة العطاء التطوعي وأجنحة أخرى ويتخلل امللتقى إقامة معرض يتكون من أجنح

للعديد من املؤسسات الحكومية واألهلية لعرض خدماتهم ههدف إسهام القطاع الخاص في العمل التطوعي 

 املستدام، وتشجيع املبادرات اإلنسانية لخدمة املجتمع.

 

 م1317-مارس   -11 - هـ1318 – ثانيجماد ال -11الثالثاء 

 

أمري منطقة الرياض يفتتح مستشفى امللك عبداهلل اجلامعي الثالثاء التاسع 
 والعشرين من شهر مجادى اآلخرة احلايل

 

يفتتح صاحب  - حفظه هللا -تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

السمو امللكي األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ، وبحضور معالي وزير التعليم الدكتور 

هـ مستشفى امللك عبدهللا بن عبد العزيز الجامعي 0301جمادى اآلخرة  05أحمد العيس ى ، الثالثاء القادم 

  بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.

املناسبة أعربت معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل عن شكرها لخادم الحرمين وههذه 

الشريفين لرعايته الكريمة لهذا الحفل وترحيبها بسمو أمير منطقة الرياض، وقالت:" إن افتتاح املستشفى هو 

ة نورة في خدمة العملية تتويج للخدمات العملية والتعليمية في الجامعة، وإضافة نوعية لفاعلية جامع

التعليمية الطبية، مشيرة إلى أن املستشفى استكمل جميع مراحل التشغيل بنجاح قياس ي وتمت التهيئة ملرحلة 

التدشين الرسمي بعدد من األنظمة والتشكيالت املساعدة التي تعزز مبدأ " روح الفريق " في العمل اإلداري 

 واملمارسات الطبية.

العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي الدكتور أحمد بن محمد من جهته عد املدير 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1605248
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1605248
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 في جامعة 
ً
أبوعباة، املستشفى إضافة مهمة للمستشفيات الجامعية في اململكة، حيث يشكل عنصرا حيويا

املتميزة والقيم األميرة نورة بنت عبدالرحمن، برؤية طموحة في أن يكون أنموذجا يقتدى به، من خالل الرسالة 

السامية ضمن األهداف املستقبلية التي أنش ئ من أجلها، وتتكامل مكونات املستشفى لتحقيقها من خالل تكوين 

وعبر عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض ومتابعته ملسيرة  تصور جديد ومختلف للخدمات الصحية والتعليمية.

 للتش
ً
 أن سموه تفضل برعاية عدد من املستشفى، واملراحل املهمة التي تمت وصوال

ً
غيل الكامل، ومبينا

النشاطات التي أقامها املستشفى، واملؤتمرات العاملية التي عقدها، والشراكات التي أبرمها مع مؤسسات طبية 

  وعلمية عاملية، وكان من أبرزها رعايته للمؤتمر العالمي لتطلعات املرض ى.

م تحقيق تطلعات املريض بتقديم خدمة عالية املستوى تركز على يذكر أن مستشفى امللك عبدهللا يتبنى مفهو 

االحتياجات العضوية والنفسية والعاطفية للمريض وأسرته، في بيئة آمنة محفزة للشفاء بمشيئة هللا ، حيث 

تم تصميم املستشفى بأسلوب هندس ي يستجيب ألعلى املعايير التي تمكن من إيجاد البيئة املحفزة للشفاء 

  الطرق العالجية الحديثة. باستعمال

وههذه االستراتيجية في " التكامل" يوفر املستشفى البيئة التعليمية املحفزة للتعلم وتبادل املعرفة في الجوانب 

اإلكلينيكية وغير اإلكلينيكية، بما يضمن أعلى درجات التدريب إلى جانب التميز في خدمات املرض ى والتعليم، و 

 همة في زيادة املعرفة وتعزيز املمارسة الصحية والتعليم للممارسين الصحيين.البحوث التي تعد ركيزة م

و يتبع للمستشفى مركز املحاكاة وتطوير املهارات الذي يعد من املراكز املتخصصة في العالم ويتبع له كذلك مركز 

ركز التميز لنمو الطفل أبحاث متخصص لألبحاث الصحية وثالثة مراكز للتميز ،هي مركز التميز في صحة املرأة، وم

  وتطوره، ومركز التميز في صحة اليافعين.

و يقدم املستشفى الخدمات الطبية الرئيسة للجنسين ولجميع األعمار من خالل العيادات الخارجية وخدمات 

التنويم في جميع التخصصات ، كما يضم املستشفى األقسام الطبية املساندة التي تعمل على تقديم أعلى 

ن الخدمات التشخيصية والعالجية: قسم الرعاية التنفسية، االختبارات الفسيولوجية، العالج مستوى م

الطبيعي والتأهيلي، وحدة الغسيل الكلوي، التصوير الطبي، الطب النووي، التشخيص االشعاعي النسائي، 

التعزيز الصحي، وقسم املختبر وخدمات سحب الدم، بنك الدم، التغذية العالجية، التعقيم املركزي، التثقيف و 

 الخدمات الصيدالنية اإلكلينيكية.
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حرم مسو ويل العهد ترعى انطالق "نرباس نورة العطاء" يف جامعة األمرية 
 نورة

 

تنطلق بعد غد األربعاء فعاليات امللتقى التطوعي النسائي )نبراس نورة العطاء(، الذي تقيمه أمانة اللجنة 

الوطنية ملكافحة املخدرات واملديرية العامة ملكافحة املخدرات بالشراكة املجتمعية مع جامعة األميرة نورة بنت 

رات، برعاية وحضور حرم صاحب السمو امللكي عبد الرحمن لدعم العمل التطوعي في مكافحة آفة عصر املخد

األمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ورئيس اللجنة 

  الوطنية ملكافحة املخدرات، صاحبة السمو امللكي األميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز.

املخدرات ورئيس مجلس إدارة "نبراس" عبداإلله الشريف ، رعاية حرم  وعد مدير عام اللجنة الوطنية ملكافحة

  سمو ولي العهد، دعما وتأكيدا الهتمام سموها على حماية األسرة واملجتمع من آفة املخدرات.

وقال : إن مواجهة مشكلة املخدرات تقع على كاهل الجميع خصوصا املؤسسات التربوية والتعليمية املنوط هها 

داد عقول شبابنا، بوصفها خط الدفاع الثاني بعد األسرة، وأن انعقاد هذا اللقاء، الذي يأتي ضمن تربية وإع

برنامج بيئات التعليم الجامعي، يعد ترجمة حقيقية لتكاتفنا وتوحيد جهودنا وتعاوننا ألداء رسالتنا السامية في 

  ائنا".محاربة هذه اآلفة الخطيرة التي تمثل الخطر الداهم على مستقبل أبن

وأضاف الشريف، أن هذه التوجيهات الكريمة جاءت لرسم خارطة العمل الوقائي املوحد ضد آفة املخدرات 

تحت إشراف املشروع الوطني للوقاية من املخدرات "نبراس"؛ لضمان تحقيق الهدف وفق الخطط املبنية على 

جتمع السعودي بكافة فئاته وشرائحه منهجية علمية تم دراستها ووضعها بناء على دراسة علمية لخصائص امل

العمرية من قبل مختصين ومستشارين لتحقيق الهدف املنشود منها وتحصين املجتمع بزيادة وعي املواطنين 

  واملقيمين بمخاطر املخدرات، وخفض نسبة الجريمة املرتبطة باملخدرات.

ورة، تقليد صاحبة السمو امللكي األميرة ريما وذكر الشريف، أنه سيتم خالل الفعاليات املقامة في جامعة األميرة ن

 لجهودها الدؤوبة في رعاية األعمال اإلنسانية 
ً
بنت سلطان بن عبد العزيز، وسام "سفير نبراس" تكريما

 أن سمو األميرة تعد أول سفيرة ملشروع "نبراس" لدعمها ورعايتها للمشروع الوطني للوقاية 
ً
واالجتماعية، مبينا

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1605237
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1605237
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  راس ".من املخدرات " نب

بدورها أفادت عميدة عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر الدكتورة آمال بنت محمد الهبدان أن دعم 

الوطن بتدريب وتأهيل متطوعات باحترافية واستدامة لتثقيف األقران في العمل التطوعي وهي مهمة وطنية 

الجامعة االستراتيجية املتمثلة في تفعيل  خالصه تشارك هها الجامعة في هذا امللتقى ، التي تنبع من فعاليات

، ههدف رفع عدد املتطوعين إلى مليون متطوع وتمثل حاضنة  0202خدمة املجتمع التي تتوائم مع رؤية وطن 

نورة العطاء التطوعية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن هذه املبادرة العمالقة الجهة التي تتبنى هذا 

 .يالتوجه الخيري واملجتمع

من جانبها، ذكرت مديرة إدارة البرامج في اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات هناء بنت عبد هللا الفريح، أن امللتقى 

سيتضمن جلسات وورش عمل تتناول موضوعات قانونية وتطوعية ووقائية وتطويرية، كما توجد خمس 

  .ليةجهة مختلفة من حكومية وأه 02جلسات لسماع قصص النجاح يشارك فيها 

وأوضحت الفريح، أن تلك الفعاليات تهدف الستثمار طاقات الفتيات في العمل التطوعي الوطني املستدام بمجال 

الوقاية من املخدرات، مبينة أن امللتقى سيقام بقاعة املؤتمرات بجامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن يومي 

 إلى الساعة 0205سمار  00/ 00هـ املوافق 0301-6-03/ 00األربعاء والخميس 
ً
م، من الساعة الثامنة صباحا

 
ً
  .الخامسة عصرا

 لتفعيل البرامج املعتمدة من املشروع الوطني للوقاية من املخدرات "نبراس" 
ً
ويأتي هذا امللتقى التطوعي استمرارا

ية الذي يحظى باهتمام من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطن

  .ملكافحة املخدرات وبمبادرة سخية من شركة الصناعات السعودية سابك

وأشارت الفريح، إلى أنه تم توجيه دعوة لجميع القطاعات الحكومية واألهلية لحضور امللتقى واالستفادة من 

تلك  الفعاليات املقامة خالل يومي امللتقى، كما وجهت دعوة مفتوحة للجميع إلتاحة الفرصة لالستفادة من

  .الجلسات وورش العمل

كما عد الرئيس التنفيذي ملشروع نبراس الدكتور نزار بن حسين الصالح من جهته، رعاية حرم سمو ولي العهد 

صاحبة السمو امللكي األميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز، دعما حقيقا ألعمال التطوع وتشجيع العنصر 

ي الثقافي في هذا الجانب الذي يسهم في البناء والتطور وحث الفتيات النسائي للمبادرات التطوعية وزراعة الوع

على تقديم األعمال التي تخدم الوطن، موضحا أن هذا امللتقى يعد االضخم في اململكة وقد عملت كافة 

 .الترتيبات بالتعاون مع جامعة األميرة نورة وبعض املؤسسات التطوعية
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"سالمة أسرتي" برنامج مشرتك بني مجعية األطفال املعوقني وجامعة 
 األمرية نورة

 

نامج "سالمة وقعت جمعية األطفال املعوقين مذكرة تعاون مع جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن لتفعيل بر 

ألف من منسوبات  72أسرتي" املنبثق عن "مبادرة هللا يعطيك خيرها" من خالل تدريب وتثقيف ما يقارب 

وطالبات الجامعة على برامج املبادرة كونهم الداعم في بناء الوطن ونشر ثقافة وتوعية املجتمع ملفاهيم للسالمة 

في االهتمام باألسر والنشء ، ورفع املستوى الصحي  0202ة املرورية ،والتنقل، اآلمن، وتماشيا مع رؤية اململك

  لجميع أفراد املجتمع ، وخدمة القضايا املتعلقة باملرأة واألسرة.

ووقعت مذكرة التعاون نيابة عن صاحبة السمو امللكي األميرة هيفاء بنت فيصل بن فهد بن عبدالعزيز رئيسة 

برنامج سالمة أسرتي عاتكة الغصن ووكيلة الجامعة للدعم  اللجنة التنظيمية لبرنامج سالمة أسرتي مديرة

 األكاديمي والخدمات الطالبية الدكتورة فايزة الفايز نيابة عن معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل.

وأوضحت صاحبة السمو امللكي األميرة هيفاء بنت فيصل أن مذكرة التعاون مع جامعة األميرة نورة تسعى إلى 

وعي لدى األسرة خاصة املرأة بما يواجهها من مخاطر أثناء التنقل بالسيارة و تحميل األم مسئولية الحفاظ رفع ال

على أفراد األسرة بالشراكة مع األب وتثقيفهم بإجراءات السالمة داخل السيارة وخارجها، وكذلك تشكيل فريق 

ا والجامعة لتفعيل هذا التعاون عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي كل من مبادرة هللا يعطيك خيره

  ههدف الحد من تداعيات الحوادث وتخفيض نسبة اإلصابات واإلعاقات والوفيات.

وأكدت سموها إن "مبادرة هللا يعطيك خيرها" حققت نجاحات ملموسة على أرض الواقع بالتعاون مع املرور 

% 5,1لحوظ في معدالت الحوادث املرورية بنسبة وشركائها االستراتيجيين والداعمين ومن أبرز النتائج التراجع امل

% في الربع األول من العام الحالي ، وأن عدد املتوفيات 05كما انخفضت نسب اإلصابات والوفيات إلى ما يقارب 

حالة في وفاة من الجنسين في الربع األول من العام الحالي، مثمنة  ١١١١وفاة من إجمالي  ١٤١من اإلناث بلغ 

  ن مع جامعة األميرة نورة وشكرها للقائمات عليها.مذكرة التعاو 

من جانب آخر عدت عاتكة الغصن مديرة "برنامج سالمة أسرتي" أن توقيع مذكرة التعاون تجسيد للشراكة 

الحقيقية بين الجمعية والقطاعات الحكومية األخرى وفي مقدمتها املؤسسات التعليمية والتربوية ملا لهذه 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1603721
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1603721
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 بدء ملتقى "نرباس نورة العطاء" التطوعي
 

"نبراس" بالشراكة مع جامعة األميرة نورة نظمت اللجنة الوطنية للوقاية من املخدرات ممثلة في املشروع الوطني 

بنت عبد الرحمن ممثلة بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر، وبالتعاون مع مبادرة )أنا هدفي( التطوعية 

  الشبابية اليوم ، ملتقى )نبراس نورة العطاء التطوعي( ، بمركز املؤتمرات بمقر الجامعة .

 ية ضمن برامج املسؤولية املجتمعية التي تتبناها الجامعة.وتأتي استضافة الجامعة لهذه الفعال

وأوضحت عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر الدكتورة آمال بنت محمد الهبدان، أن حاضنة نورة العطاء 

التطوعية تحت مظلة العمادة، تعمل على دعم وتعزيز املبادرات التوعوية التطوعية الوطنية املستدامة في 

موما والعمل الوقائي بمجال املخدرات واملؤثرات العقلية خصوصا، كما تعمل على تنمية وتشجيع املجتمع ع

املبادرات التطوعية التي تسهم في ترسيخ قيم العمل التطوعي الهادفة، وتفعيل الطاقات الشبابية واستثمارها 

 مع األهد
ً
لرفع  0202اف العامة لرؤية اململكة لرفع املستوى الثقافي واالجتماعي واألمني للمجتمع، وذلك تماشيا

  أعداد املتطوعين إلى مليون متطوع.

وأضافت الهبدان أن تلك األنشطة والفعاليات تهدف إلى دعم الوطن من خالل تدريب وتأهيل متطوعات 

باحترافية واستدامة، لتثقيف األقران في مجال الوقاية من املخدرات، حيث تتشرف الجامعة ممثلة بالعمادة 

ملشاركة في هذه املهمة الوطنية التي تعزز الشراكة املجتمعية في العمل التطوعي بين املشروع الوطني للوقاية با

من املخدرات "نبراس" وعمادة خدمة املجتمع في "جامعة األميرة نورة "، كما تسعى إلى تنمية وترسيخ الحس 

  االجتماعي، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي في خدمة املجتمع.

التطوعي( تمحورت حول: املخدرات وأثرها على  -تضمن امللتقى في اليوم األول ورش عمل في املجالين )القانوني و 

 املجتمع وطرق الوقاية منها والتعامل مع املدمنين والتطوع املميز العمل، والتطوعي ومستقبله.

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1606160
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 انطالق فعاليات )نرباس نورة العطاء( جبامعة األمرية نورة
 

انطلقت اليوم فعاليات امللتقى التطوعي النسائي األول )نبراس نورة العطاء ( الذي نظمته أمانة اللجنة الوطنية 

رية العامة ملكافحة املخدرات بالشراكة املجتمعية مع جامعة األميرة نورة بنت عبد ملكافحة املخدرات واملدي

الرحمن بالتعاون مع مبادرة أنا هدفي، تحت رعاية حرم سمو ولي العهد ، صاحبة السمو امللكي األميرة ريما بنت 

لقطاعات الحكومية سلطان بن عبدالعزيز وذلك بمركز املؤتمرات باملدينة الجامعية بمشاركة العديد من ا

  والجمعيات الخيرية .

 لتفعيل االتفاقية بين نبراس والجامعة في تنفيذ البرامج املعتمدة من املشروع الوطني 
ً
ويأتي هذا امللتقى استمرارا

للوقاية من املخدرات "نبراس" الذي يحظى باهتمام من سمو ولي العهد وبمبادرة سخية من شركة الصناعات 

قامة معارض وملتقيات وزيارات للطالبات في مقر نبراس وعمل برامج تدريبية ملنسوبات السعودية سابك بإ

  الجامعة وغيرها.

وأوضحت مديرة إدارة البرامج في اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات هناء بنت عبد هللا الفريح أن امللتقى تضمن 

طويرية منها ) التطوع املميز، العمل جلسة لورش عمل تتناول موضوعات قانونية وتطوعية ووقائية وت 05

التطوعي ومستقبله، أحمي أسرتك، كيف توظفين موهبتك بالتطوع، حقوق املدمنين( وغيرها يقدمها نخبة من 

األكاديميين واملدربين املعتمدين واألخصائيين االجتماعين، إلى جانب خمس جلسات لسماع قصص النجاح 

وأهلية، مؤكدة أن تلك الفعاليات تهدف الستثمار طاقات الفتيات في جهة مختلفة من حكومية  02يشارك فيها 

  العمل التطوعي الوطني املستدام بمجال الوقاية من املخدرات.

وبّينت الفريح أن امللتقى هدف إلى تعزيز الشراكة املجتمعية في العمل التطوعي بين املشروع الوطني للوقاية من 

مع في جامعة االميرة نورة وتنمية روح املواطنة الصالحة بترسيخ الحس املخدرات نبراس وعمادة خدمة املجت

االجتماعي، تعزيز وترسيخ قيم العمل التطوعي باملجتمع السعودي، توجيه الطاقات الشبابية ودعمها للتطوع في 

ة التطوعية العمل الوقائي في مجال مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية ، خلق وتعزيز ودعم املبادرات الشبابي

ذات الصبغة املستدامة في مجال العمل الوقائي من املخدرات، استقطاب عدد من املتطوعات وتأهيلهم ليكونوا 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1606181
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( سنة من املرحلة 07 -07ملمين في مجال الوقاية من املخدرات، الفتة إلى أنه يستهدف الفتيات من عمر )

  الثانوية والجامعية والعاملين في املجال التطوعي .

ساعة تدريبية ليصبحوا  000طالبة من جنود نبراس حصلوا على  05شارت الفريح إلى أنه سيتم غدا تخريج وأ

إلى مليون متطوع، مفيدة أنه  0202رائدات في املجال التطوعي، متمنية أن يصل عدد املتطوعين لنبراس في عام 

الستفادة من الفعاليات املقامة خالل تم توجيه دعوة لجميع القطاعات الحكومية واألهلية لحضور امللتقى وا

  يومي امللتقى، كما وجهت دعوة مفتوحة للجميع إلتاحة الفرصة لالستفادة من تلك الجلسات وورش العمل.

قصص نجاح في املجال التطوعي بجلسات  6وانطلقت أولى الفعاليات بحضور كثيف باملسرح حيث استعرضت 

جتماعية من خالل تبادل التجارب والخبرات تحدثوا فيها عن أبرز حوارية ملهمة وهادفة تعزز املسؤولية اال 

مواقفهم والصعوبات التي واجهوها وتجاوزهم على حل املشكالت، وكانت أبرزها قصة مستشارة في مشروع 

امللك عبدهللا لتطوير التعليم العام مستشار تربوي وتعليمي في شركة "تطوير" للخدمات التعليمية املعلمة بشرى 

م في مجال الدعم واإلرشاد والتمويل لألسر املنتجة، ثم 0227دريهم والتي تناولت عن بدايتها في التطوع عام ال

درجة لالستثمار، موجهة نصائح للحضور , وقال : إن  02أسست مؤسسة لحلول األعمال والتقنية ثم شركة 

عي لكي بصمة مميزة فتبقى هي إنجازك اإلبداع ال ينضب فال تخافي من سرقة األفكار وال تخش ي التقليد لكن ض

الذي يبقى أثره لتعم الفائدة للجميع إلى جانب االطالع وعدم التسرع واالندفاع ألي فكرة ، مؤكدة أن التشجيع 

  .العاطفي أهم من الدعم املادي

جدارية وشاركتها الفنانة التشكيلية غزل السديس والتي سخرت موهبتها في التطوع بعمل لوحات ورسومات 

ملنشآت في جمعيات خيرية ومستشفيات ومدارس إلى جانب مشاركتها في معارض وملتقيات بتقديم ورش عمل 

للرسم والديكور مباشرة، مبينة أن التطوع يخلق لإلنسان فوائد عديدة منها اكتساب خبرات جديدة، التعرف 

جتمع وخلق صداقات في مجاالت على اهتمامات جديدة، الحفاظ على الصحة، التعرف على فئات أفراد امل

  .متنوعة، اإلحساس بالفخر

ركنا تعريفيا توعويا لكل من: مصلحة الجمارك، األحوال  02يذكر أنه صاحب امللتقى معرض ضم أكثر من 

املدنية، مركز تدريب وتطوير القدرات النسائية باملديرية العامة للسجون، املديرية العامة لحرس الحدود، 

يدات بغرفة الرياض، جمعية صوت ملتالزمة داون، جمعية كيان لأليتام، جمعية بنيان الخيرية خدمات فرع الس

النسائية، جمعية فرط الحركة وتشتت االنتباه افتا، جمعية زهرة لسرطان الثدي، الجمعية السعودية للعمل 

ضافة إلى أركان أعمال التطوعي تكاتف، مبادرة انا هدفي، مبادرة قيادي انا، شركة صلة للعمل عن بعد، باإل 
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 .يدوية ورسم وعربات للمأكوالت تابعة ملؤسسة أريس الوقفية والتي يعود ريعها ملستفيدي املؤسسة

 

 م1317-مارس   -11 - هـ1318 – ثانيجماد ال -13الخميس 

 

النسائي )نرباس .. نورة العطاء( يواصل فعالياته يف يومه امللتقى التطوعي 
 الثاني

 

افتتحت حرم صاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

د وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، صاحبة السمو امللكي األميرة ريما بنت سلطان بن عب

العزيز، اليوم، امللتقى التطوعي النسائي )نبراس .. نورة العطاء(، الذي تقيمه أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة 

املخدرات، واملديرية العامة ملكافحة املخدرات، بالشراكة املجتمعية مع جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، 

عاون مع مبادرة "أنا هدفي" التطوعية الشبابية، وذلك في ممثلة بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر، وبالت

  مركز املؤتمرات بالجامعة؛ لدعم العمل التطوعي في مكافحة آفة عصر املخدرات.

ويهدف امللتقى لتعزيز العالقة بين جامعة األميرة نورة، ومشروع "نبراس" لدعم البرامج القانونية والتطوعية 

  ق املدمنين، طرق العالج من اإلدمان، كيف توظفين موهبتك بالتطوع(.والوقائية والتطويرية مثل )حقو 

وتضمنت أعمال امللتقى ورش عمل تحكي العديد من قصص النجاح من خالل عرض تجارب ذوي االحتياجات 

 الخاصة وتجارههم في العمل التطوعي، ومعارض مصاحبة تضم فعاليات متنوعة، وعربات أطعمة.

جهة مختلفة ما بين حكومية وأهلية هدفت  02ي تحكي قصص النجاح أكثر منوشارك في ورش العمل الت

  الستثمار الطاقات الشبابية في مجال العمل التطوعي الوطني املستدام بمجال الوقاية من املخدرات.

عة وتأتي الشراكة االستراتيحيه بين "الجامعة" و "نبراس" ضمن برامج املسؤولية املجتمعية التي تتبناها الجام

لدعم وتعزيز املبادرات التوعوية التطوعية الوطنية املستدامة في العمل الوقائي بمجال املخدرات واطالق مبادرة 

 05ساعة تدريب، وتخريج  000وطنيتي في عطائي من خالل حاضنة نورة العطاء التطوعية التي قامت بانجاز 

 من الجامعه في متطوعة ليصبحن رائدات في مجال العمل التطوعي في مكافحة امل
ً
خدرات والوقاية منها اسهاما

ترسيخ قيم العمل التطوعي الهادفة وتفعيل الطاقات الشبابية واستثمارها لرفع املستوى الثقافي للمجتمع، 

التي تهدف لتنمية وترسيخ الحس االجتماعي وترسيخ ثقافة  0202وذلك ضمن األهداف العامة في رؤية اململكه 

 وج بمليون متطوع في املجتمع السعودي.العمل التطوعي والخر 
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 م1317-مارس   -17- هـ1318 – ثانيجماد ال -18االثنين 

 

 جامعة األمرية نورة تنهض باملستوى الطبي لطالباتها باحملاكاة

 

تفتخر جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في مدينة الرياض بوجود مركز محاكاة التعليم والتدريب الطبي الذي 

ستخدم فيها أكثر من 
ُ
 007صمم على شكل مستشفى طبي ُيمارس فيه الطالبات فرضيات طبية في بيئة تفاعلية ت

ض ي للعيادات الطبية كما هو الواقع. ووصف دمية طبية عالية الجودة، وأجهزة طبية تعّبر عن الواقع االفترا

ألف متر مربع،  01املركز بأنه من أكبر املراكز العلمية في العالم من حيث املساحة حيث شّيد على مساحة قدرها 

متًرا مربًعا، كما يحتوي على مجموعة من املعامل التي تشتمل على مختلف أقسام  052ويضم مسرًحا بمساحة 

سام أخرى متنوعة منها : قسم العناية الحرجة، قسم الجراحة، وحدة العناية بحديثي العلوم الصحية، وأق

الوالدة، وسبعة أقسام مختلفة لغرف العمليات، وجهز ببرنامج املريض املعياري واملوالج الذي يتم فيه استخدام 

وحدة دعم الحياة  أدوات وألوان خاصة بإحداث جروح وهمية وإصابات متنوعة مماثلة للحقيقة. ويضم املركز 

( مثل : مهارات دعم الحياة األساسية AHAالتي تقدم دورات معتمدة ومصدقة من جمعية القلب األمريكية )

(BLS( ودعم الحياة القلبية ،)ACLS( وتوقف القلب واإلسعافات األولية ،)HSFA واإلسعافات األولية إلنعاش ،)

(. وفي هذا الصدد أوضحت املدير التنفيذي AEDالخارجي ) (، ومزيل الرجفان األتوماتيكيCPRالقلب الرئوي )

 لخريجات التخصصات الطبية 
ً
 وعمليا

ً
 علميا

ً
ملركز املحاكاة وتنمية املهارات منال الناصر أن املركز سيكون رافدا

، وتدريب الطالبات ومماِرسات 
ً
لتأهيلهن وتدريبهن وإعدادهن اإلعداد السليم العملي ملمارسة مهنهن مستقبال

الخدمات الصحية على املهارات اإلكلينيكية املختلفة واملهارات املرتبطة بصحة املرأة واملجتمع على وجه 

الخصوص، حيث تم عقد اتفاقيات تعاون مع أفضل الجمعيات التعليمية والتدريبية في العالم، وتنفيذ دورات 

 موجهة للقطاع الصحي النسائي في اململكة. ول
ً
فتت النظر إلى أن املحاكاة جاءت لتصف مختلفة معتمدة عامليا

تدريب افتراض ي لبيئة حقيقية في مكان يحقق الثقة للطلبة بطرق متعددة منها الدمى ذات الحساسية العالية 

باإلضافة إلى "املوالج" وهي طريقة وضع مساحيق التجميل لتصف الشكل الطبيعي للحاالت التي يستقبلها 

الب الثقة في التجربة كما أنه يحقق األمان للمريض الذي يطبق عليه الطبيب وذلك بمكان آمن يعطي الط

 الطالب بأنها ليست املرة األولى التي يقوم ههذا العمل.

وبّينت الناصر أن رؤية املركز تتمثل بأن يكون مركًزا مرجعًيا للمحاكاة في املنطقة ملا يقدمه من إسهامات لرفع 

ت التي بدورها تحد من نسبة األخطاء الطبية، ويقوم كذلك بتنمية مستوى الخدمات الصحية وتعزيز الكفاءا

املهارات على تقديم التعليم والتدريب املتطلب من قبل الكليات الصحية واملستشفى الجامعي واملجتمع الطبي 

 ألحداث ما توصلت له التقنية. وأفادت أ
ً
ن باستخدام أساليب املحاكاة التعليمية والتدريبية والبحثية وفقا

طريقة املحاكاة في التعليم من التقنيات التعليمية التي تهتهم هها الجامعات العاملية، فهي مفعمة بالتفاعل إليجاد 

تجربة صحية جزئية على أسس علمية تقوم على قوة املحاكاة وتأثيرها ونتائجها دون الحاجة لتعريض املريض 

وجود الكفاءة مع إحراز املعدل املرتفع في االختبار الورقي.  للمخاطر، كما يتحتم على املشاركين في تطبيق مهاراتها

http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1607313
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 عالًيا في 
ً

وأشارت إلى أن املركز يضم عدًدا من املتخصصين في الرعاية الصحية من ذوي الخبرة واملؤهلين تأهيال

 مجاالت السالمة والتدريب، ويتبنى العديد من الخدمات الصحية للمجتمع من خالل تقديم دورات معتمدة في

( للعائلة واألصدقاء من قبل جمعية CPRاإلنعاش القلبي الرئوي بواسطة اليدين واإلنعاش القلبي الرئوي )

دورة في اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي  165القلب األمريكية في أي وقت، مبينة أنه تم عقد 

دورة دعم الحياة األساس ي. وذكرت  150 دورة دعم الحياة للبالغين، و 000واستخدام مزيل الرجفان اآللي، و 

 007وحدة محاكاة، و  52جهاًزا طبًيا، و 000جهاًزا متنوًعا من أجهزة املحاكاة ، و 06الناصر أن املركز يضم 

نموذج عرض، ومن أبرز مشاركاته: برنامج شبكة تدريب جمعية القلب األمريكية، دورة العالج الوريدي ملقدمي 

التأهيل، دور املحاكاة املتصلة )مركزاملحاكاة الطبية، جامعة كاليفورنيا األمريكية، الرعاية الصحية وعلوم 

املؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية ،ورشة عمل سيناريوهات تنمية املحاكاة، ورشة عمل التطبيق على 

المتياز من املحاكيات )نماذج العرض( ذات الدقة العالية، برنامج تدريب النتائج السريرية لتدريب طالب ا

مختلف الجامعات، الندوة األولى من نوعها )االحتراف في التعليم الطبي(. وأضافت أنه وصل إجمالي عدد 

ا، وتم استخدام املركز حتى اآلن من قبل  635املشاركين في أنشطة املركز 
ً
طالبة من كلية الطب  0076مشارك

جهة منها  06لية التمريض، واستقبل املركز نحو طالبات من ك 520طالبة من كلية الصيدلة، و 006البشري ، و

املحلية والدولية من أبرزهم: مدينة األمير سلطان الطبية، معهد ساسكتشو ان بوليتكنيك كندا، وزارة الصحة، 

فنلندا، الجمعية األمريكية  -مدينة امللك فهد الطبية، مستشفى امللك خالد التخصص ي للعيون، جامعة لوريا 

  تشفى امللك خالد التخصص ي للعيون.للجغرافيين، مس

 

 م1317-مارس   -18- هـ1318 – ثانيجماد ال -19الثالثاء 

 

 مستشفى امللك عبداهلل اجلامعي .. حتقيق بيئة حمفزة للشفاء

 

عبدهللا بن عبد العزيز الجامعي في جامعة األميرة نورة بنت  تجري االستعدادات الفتتاح مستشفى امللك

،  -حفظه هللا-عبدالرحمن غدا برعاية خادم الحرمين الشريفين، امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

ويفتتحه صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بحضور معالي وزير 

 ور أحمد العيس ى.التعليم الدكت

 في أكبر جامعة للبنات في العالم وجاء تصميمه بأسلوب هندس ي فريد ومبدع 
ً
 حيويا

ً
ويعد املستشفى عنصرا

يستجيب ألعلى املعايير التي تمكن من خلق البيئة املحفزة للشفاء للمريض باستعمال الطرق العالجية الحديثة، 

ملحفزة للتعلم وتبادل املعرفة في الجوانب االكلينيكية وغير ويوفر للطالبات واملتدربات البيئة التعليمية ا

  اإلكلينيكية، بما يضمن أعلى درجات التدريب.

وههذه املناسبة أوضح املدير التنفيذي للتشغيل املهندس عبدالرحيم عبدالعزيز خوجة أن املستشفى قام 

واملرض ى من خالل تطبيق مفهوم  بتطبيق أعلى معايير الجودة وقياس األداء وذلك لضمان سالمة املنشأة

  الهندسة القيمية الذي يهدف لتحقيق أعلى درجات األداء وبأقل التكاليف في مجالي الهندسة والسالمة.

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1608715
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وأشار خوجة إلى أنه تم تصميم املستشفى على طراز عاٍل ليكون املبنى من أساسيات التشافي بالتصميم كأحد 

هو يوفر البيئة التعليمية بما يحقق أعلى درجات التدريب في مناخ أبرز وأحدث الطرق العالجية الحديثة، و 

أكاديمي محفز للتعليم وتبادل املعرفة، ويتميز التصميم الداخلي للمستشفى ببيئة داخلية محفزة على الشفاء 

من خالل توفر اإلضاءة الطبيعية في كل مرافق املستشفى إلراحة النظر وبعوازل حرارية لتحسين الصحة 

ين املزاج واإلنتاجية، كما ينفرد تصميم املبنى بمميزات عديدة أخرى، وتمت مراعاة الضوابط العاملية في وتحس

القياسات والخدمات املقدمة على الطراز العام لغرف املرض ى لتوفر الراحة الالزمة للمرض ى ومرافقيهم من حيث 

  سعة الغرف ونوع األثاث املستخدم فيها.

ى بصورة تحقق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية وتوفر األمان للعاملين وللمرض ى حيث وبّين أنه صمم املستشف

أن املبنى مسجل بنظام يحافظ على كفاءة الطاقة وحماية البيئة، كما ان مبنى املستشفى من املباني الذكية 

لتي تسهم في الحفاظ الحتوائه على حساسات الحركة املتوفرة في جميع مرافق املبنى والتي تتحكم في اإلضاءة وا

 في املناطق غير املشغولة كما أنه يساعد على توفير املياه من خالل 
ً
على الطاقة الكهربية خالل ساعات النهار وليال

  حساسات في جميع مخارج املاء.

وأشار خوجة إلى أن املستشفى قد أطلق عدة مبادرات في مجال ضمان الجودة الشاملة ومنها إنشاء لوحات 

داء لكافة األنشطة التشغيلية التي تشمل إدارة العقود، والصيانة الدورية واألمن والسالمة املهنية قياس األ 

والصيانة الوقائية لألجهزة الطبية وسالسل التموين الطبي وإدارة املمتلكات وتقييم أداء املقاولين واملنفذين 

  لكافة املشاريع الطبية والهندسية.

ية املستشفى من تطلع أساس ي تعمل جميع األقسام على تحقيقيه، وهو أن يكون الجدير بالذكر أنه تنبع رؤ 

 عالمي املستوى في 
ً
 يحتذى بين املستشفيات الجامعية في اململكة، ومرجعا

ً
مستشفى امللك عبد الجامعي أنموذجا

لى مستويات مجال صحة املرأة وصحة اليافعين ونمو وتطور الطفل، وتدعم هذه الرؤية رسالة أساسها توفير أع

الرعاية بما يحقق تطلعات املرض ى، في بيئة آمنة ومحفزة للشفاء، وأن يسهم املستشفى في نقل وتبادل املعرفة 

 في ممارسات الرعاية الصحية والتعليم واألبحاث.
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 الطفولة واإلعالم املعاصر" على طاولة منتدى جامعة نورة
برعاية وزير التعليم د. أحمد العيس ى، وبمشاركة من صاحب السمو امللكي األمير تركي الفيصل، والشيخة مي آل 

مع إقامته الخميس املقبل وذلك لثالثة أيام خليفة تنطلق فعاليات منتدى )الطفولة واإلعالم املعاصر( املز 

 .متتالية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

ويأتي املنتدى استكماال اللتزام الجامعة بقضايا الطفولة املعاصرة وأهمية مساهمة الجامعات في تحقيق رؤية 

 .ي ببنيان متين، التي تؤكد على دور األسرة وبناء شخصيات األبناء للحصول على مجتمع حيو 0202

أوضحت ذلك د. سهام الصويغ رئيسة اللجنة العلمية للمنتدى خالل املؤتمر الصحفي الذي عقدته الجامعة 

صباح أمس بحضور عدد من الصحفيات والكاتبات "أن الهدف تعزيز الهوية الوطنية لدى الطفل، ومناقشة 

باإلضافة إلى التوعية بحقوق الطفل في الحصول قضايا األمن الفكري والتحديات التي تواجه األسرة واملجتمع، 

على إعالم هادف، ومناقشة التأثيرات السلبية واإليجابية لإلعالم املعاصر، كما يركز املنتدى على أهمية التعرف 

على املستجدات البحثية والنظريات للحصول على إعالم مناسب للطفل مع مشاركة الخبرات املحلية واإلقليمية 

 ."والدولية

وقالت د. ميرفت بابعير رئيسة اللجنة التوجيهية في املنتدى "ال شك أن اإلعالم املعاصر بقنواته املختلفة أصبح 

يشكل تحديا ويعتبر من أهم القضايا التي تواجه املجتمع في سرعة تأثيرها على األطفال والناشئة، فالتحول 

ملية تعرض األطفال لبرامج وألعاب ومنصات السريع في استخدام اإلنترنت في السنوات األخيرة سهل من ع

تواصل اجتماعي متعددة. ويعتبر اإلعالم املعاصر بما يتضمنه من إيجابيات وسلبيات من القضايا املهمة التي 

 ."استرعت اهتمام املربين والباحثين واملؤسسات االجتماعية والدينية على املستوى العالمي والعربي

)مرناة( الثقافي وعدد من الفعاليات املصاحبة مثل الورش التدريبية إضافة إلى  على هامش املنتدى يقام معرض

حضانة لألطفال مع عربات األطعمة املتنقلة، كما تتواجد شخصيات افتح يا سمسم، فيما يشارك في الندوة 

 .عدد من صناع القرار وممثلو الوزارات املعنية، واملتخصصون بالطفولة واإلعالم
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لسات متخصصة وفعاليات منوعة حبضور تركي الفيصل ومي آل خليفة ج
 ووزير التعليم

 انطالق منتدى الطفولة واإلعالم املعاصر جبامعة نورة.. اليوم

 

الطفولة واإلعالم املعاصر بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وذلك تنطلق اليوم الخميس فعاليات منتدى 

لثالثة أيام متتالية بمركز املؤتمرات بالجامعة، ويتضمن املنتدى العديد من الجلسات الهامة في مجال اإلعالم 

الجامعة، ثم  والطفولة، حيث يستهل املنتدى أولى جلساته بكلمة ملعالي وزير التعليم ويليها كلمة معالي مديرة

الكلمة االفتتاحية ملعالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار، ويطرح املنتدى 

العديد من القضايا في جلساته من بينها جلسة حول الطفل واإلعالم يلقيها صاحب السمو امللكي األمير تركي 

من كلية الطب  Dr. Joshua Sparrow طفل ونموه يقدمهاالفيصل، يليها محاضرة تتناول اإلعالم وصحة ال

بجامعة هارفارد، يلي ذلك جلسة حوارية حول األمن الفكري وتعزيز الهوية الوطنية في إعالم الطفل، والتأثيرات 

اإليجابية والسلبية لوسائل اإلعالم على الطفل الدكتورة عزيزة املانع، والدكتور فهد الغفيلي، وعميدة كلية 

مة االجتماعية بجامعة األميرة نورة د. جميلة اللعبون، وفي الجلسة الخامسة يناقش املنتدى التأثيرات الخد

 Dr.Nicole، وDr.Natascha Grandallاإليجابية والسلبية لوسائل اإلعالم على الطفل مع د.مليس سليم، و

Seymour ث تستضيف الجلسة كايرو عرفات وُيختتم املنتدى بجلسة تتناول نماذج ناجحة في إعالم الطفل، حي

 لعرض تجربة برنامج )افتح يا سمسم( وسمو األميرة الدكتورة سارة بنت فيصل بن بندر آل سعود لعرض تجربة

(Anamil tech) ومخرج فيلم بالل األستاذ أيمن جمال مع عرض مصاحب للفيلم أثناء الجلسة. ويقام على ،

ورشة تدريبية  37من الفعاليات املصاحبة حيث سيتم تقديم هامش املنتدى معرض )مرناة( الثقافي وعدد 

طوال فترة املنتدى، إضافة إلى حضانة لألطفال، وألعاب رائعة من شركة أحاجي البتكار األلغاز وحلها مع األطفال 

 
ً
 عائليا

ً
مفعم  الزوار لتحقيق املتعة املرتبطة باملعرفة، باإلضافة لتواجد عربات األطعمة املتنقلة، ليكون يوما

باملعرفة واإلههار والترفيه لجميع أفراد العائلة، ويشارك في املنتدى عدد من صناع القرار وممثلو الوزارات 

 .املعنية، واملتخصصين بالطفولة واإلعالم باملنتدى
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 ورشة تدريبية مبنتدى الطفولة 54
بحضور صاحب السمو امللكي األمير تركي الفيصل، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين 

ى العميل للثقافة واآلثار، افتتحت صباح أول أمس مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هد

منتدى ) الطفولة واإلعالم املعاصر(، وذلك بمركز املؤتمرات بالجامعة وبمشاركة العديد من أصحاب السمو 

األميرات واألكاديميين من جامعة هارفارد، وجامعة امللك سعود وجامعة األميرة نورة، ووزارة الداخلية، وبحضور 

 .ك لثالثة أيام متتالية بمركز املؤتمرات بالجامعةنخبة من الكتاب والكاتبات والقيادات املتميزة، وذل

 الشيخة مي الخليفة تؤكد أهمية تطوير منظومة التعليم والرعاية لتلبية احتياجات الجيل

احتوى املنتدى على العديد من الجلسات املهمة في مجال اإلعالم والطفولة، حيث استهل أولى جلساته بكلمة 

اللها أن املنتدى يأتي استكماال اللتزام الجامعة بقضايا الطفولة املعاصرة للدكتورة هدى العميل، ذكرت من خ

التي تؤكد على دور األسرة وبناء شخصيات األبناء للحصول  0202وأهمية مساهمة الجامعات في تحقيق رؤية 

ناء بما يتلقاه على مجتمع حيوي ببنيان متين، وأشارت إلى أن هذا املنتدى يهدف إلى لفت األنظار إلى أهمية االعت

الطفل من مواد إعالمية بجميع أشكالها ومضامينها، والسعي الجاد لتوفير إعالم معاصر يسهم في نمو الطفل 

الصحي ويتيح للطفل ثقافة سليمة تعزز شعوره ههويته الوطنية، وانتمائه إلى دينه ووطنه وعروبته، وتمده 

 .بالقيم واملفاهيم اإليجابية

 تيح للطفل ثقافة سليمة تعزز شعوره ههويته الوطنيةد. العميل: املنتدى ي

وأوضحت الدكتورة العميل في كلمتها: بأن املنتدى يهدف إلى أهمية االعتناء بما يتلقاه الطفل من مواد إعالمية 

بجميع أشكالها ومضامينها، والسعي الجاد لتوفير إعالم معاصر يسهم في نمو الطفل الصحي ويتيح للطفل ثقافة 

 .تعزز شعوره ههويته الوطنية، وانتمائه إلى دينه ووطنه وعروبته، وتمده بالقيم واملفاهيم اإليجابيةسليمة 

بعد ذلك ألقت الشيخة مي بنت محمد الخليفة كلمة أكدت من خاللها أهمية تطوير منظومة التعليم والرعاية 

بوصفه أحد أعمدة استقرار وبناء  لتكون شاملة وقادرة على تلبية كافة احتياجات الجيل، واستثمار اإلعالم

 .البلدان لقدرته على تجاوز الحواجز املادية والوصول إلى أكبر قدر ممكن من الجماهير

وناقش املنتدى العديد من القضايا في جلساته من بينها جلسة حول الطفل واإلعالم ألقاها صاحب السمو األمير 

جامعة األميرة نورة على دعوتها الطيبة، كما توجه بالشكر لصاحبة امللكي األمير تركي الفيصل شكر خاللها مديرة 

كما تقدم بالشكر لجميع منسوبات الجامعة الفتية جامعة األميرة  السمو األميرة الجوهرة بنت فهد بن خالد،

 على القلوب وهو اسم شقيقة وعضد مؤسس هذه البالد العزيزة، 
ً
 عزيزا

ً
نورة بنت عبدالرحمن التي تحمل اسما

 يا أماه يرحمك هللا فقد تحققت أحالمك وتحقق شعارك 
ً
تعليم  -وقال سموه في معرض حديثه: ) قري عينا

 لتعليم البنين ( وقد  -املرأة هو سالحها 
ً
لقد تحقق ما كافحت ألجله طوال عمرك ليصبح تعليم البنات مساويا

تمام هها، على أمل أن تجد مخرجات هذه أكد سموه أن الجامعة أحسنت في التبني املبكر لقضايا الطفولة وااله

الجهود صداها وأن تعكس السياسات العامة املعنية بتربية وتنشئة وتعليم وتحصين بناتنا وأبنائنا ليكونوا 
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 .قادرين على مواجهة تحديات هذا العصر الجديد والتكيف مع متطلباته بما يحقق تطلعاتهم وتطلعات مجتمعنا

لجلسات الحوارية التي تناولت األمن الفكري وتعزيز الهوية الوطنية في إعالم عقب ذلك بدأت املحاضرات وا

الطفل، والتأثيرات اإليجابية والسلبية، إضافة لتأثيرات البرامج التلفزيونية والتطبيقات الرقمية في تنمية 

 .األطفال قبل سن املدرسة

اة( الثقافي، حيث تضمن العديد من األركان وعلى هامش املنتدى افتتحت مديرة جامعة األميرة نورة معرض )مرن

 .جهة 00واملشاركات من عدد من الجهات بلغ عددها أكثر من 

ورشة تدريبية  37واحتوى منتدى الطفولة واإلعالم املعاصر على عدد من الفعاليات املصاحبة حيث يتم تقديم 

، وألعاب لتحفيز أطفال الزوار وتحقيق طوال فترة املنتدى الذي يستمر ثالثة أيام، إضافة إلى حضانة لألطفال

 .املتعة املرتبطة باملعرفة

 

 م1317-مارس   -7  - 1318 - ثانيجماد ال - 8الثالثاء 

 

 تركي الفيصل: سالح اإلعالم يف عصرنا احلديث مـــن أمضى األسلحـة و
 أخطرهـا

رئيس مجلس إدارة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات -امللكي األمير تركي الفيصل شارك صاحب السمو 

 في منتدى )الطفولة واإلعالم املعاصر(، الذي بدأت أعماله الخميس املاض ي بجامعة  -اإلسالمية 
ً
 رئيسا

ً
متحدثا

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض.

 
ّ
 أن تجد مخرجات هذه الجهود صداها، وأشاد سموه في كلمة له بتبّني الجامعة املبك

ً
ر لقضايا الطفولة، متمنيا

 على مواجهة تحديات 
ً
وأن تنعكس على السياسات العامة املعنية بتربية وتعليم الطفل السعودي ليكون قادرا

 هذا العصر الجديد.

ظّل عوملة إعالمية  وأكد األمير تركي الفيصل أن سالح اإلعالم في عصرنا الحديث من أمض ى األسلحة وأخطرها في

 من حياة 
ً
 رئيسا

ً
 على أن وسائل اإلعالم واالتصال املختلفة باتت جزءا

ً
غير مسبوقة في التاريخ البشري، مشّددا

ل وعيه وتصّوراته حول نفسه ومجتمعه وعامله، وأن تفّحص واقع 
ّ
م فيما يراه ويسمعه، وتشك

ّ
الطفل، تتحك

حياة يجعلنا نسعى إلى حماية هذه الشريحة من التأثيرات السلبية؛ ألن اإلعالم الحديث وتأثيراته في كّل مناحي ال

 ذلك يعّد قضية هوية وأمن وطني.

لغي الجوانب اإليجابية للتطور التقني، وتنّوع وتعّدد الوسائل اإلعالمية، 
ُ
وقال سموه :" إن هذه السلبيات ال ت

 أن جهود املراجع القانونية وضرورة توظيفها لخير اإلنسان وتقّدمه، بما في ذلك النشء وال
ً
دا

ّ
شباب"، مؤك

 لحماية 
ً
واألخالقية على املستوى الدولي لضبط محتوى الرسالة اإلعالمية وفوض ى اإلعالم الجديد ال تكفي حاليا

هذه الشريحة املهمة من تلك السلبيات الخطيرة، وأن السلطات الوطنية في كّل دولة هي املسؤولة عن إيجاد 

 القانونية واألخالقية التي تحّقق غرض تجّنب السلبيات املرافقة لإلعالم املعاصر. مرجعياتها الخاصة
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وأشار األمير تركي الفيصل إلى أن أطفال اململكة معّرضون للسلبيات نفسها التي يتعّرض لها أطفال العالم من 

ددا على ضرورة الحذر مما جّراء االنفتاح املعلوماتي واإلعالمي الذي ال تقف أمامه أّي حواجز أو معوقات، مش

 يتلّقاه أبناؤنا وبناتنا عبر هذه الوسائل اإلعالمية الكثيرة.

 
ً
وأوضح أن الظواهر الجديدة التي نشهدها اليوم مكتسبة مما يتلّقاه أبناؤنا من خالل هذا اإلعالم، خصوصا

 بعدم االنغالق، وضرورة إجراء بحوث ودراسات معّمقة
ً
تفيدنا بحقيقة هذه الظواهر،  اإلعالم االجتماعي، ُمطالبا

والعمل على تطوير سياسات عامة للتعامل معها بحكمة، وتحصين أبنائنا وترسيخ هويتهم وقيمهم الدينية 

 واالجتماعية باألساليب نفسها التي يتلّقون من خاللها الرسائل التي تأتي هها الوسائل اإلعالمية.
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 يف جامعة نورة« 0202إسهامات املرأة السعودية التنموية يف حتقيق رؤية »

تعقد جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في مسرح كلية الخدمة االجتماعية، ممثلة بمركز األبحاث الواعدة في 

املرأة، اليوم ملتقى علمي بعنوان "إسهامات املرأة السعودية التنموية في تحقيق البحوث االجتماعية ودراسات 

 ": الواقع واالستشراف.0202رؤية 

 مع فعاليات اليوم العالمي للمرأة، ههدف التعرف على إنجازات املرأة السعودية وسبل تمكينها 
ً
ويأتي امللتقى تزامنا

، على جانب استشراف املستقبل في ضوء 0202في تحقيق رؤية  واملعوقات التي تواجهها، والتطرق إلسهاماتها

 املستجدات املعاصرة.

أنه انطالقا بأهمية دور املرأة وأثرها على األسرة ومشاركتها في املجتمع  وأوضحت مديرة املركز د. سارة الخمش ي

كان والبد أن تتم مثل هذه اللقاءات العلمية يلتقي فيها نخبة متميزة من األكاديميات لتطرح رؤى وتجارب وأفكار 

فِعل دور املرأة وسوف يخرج امللتقى بإذن هللا بتوصيات تفيد صناع القرار 
ُ
وراسمي السياسات  تثري وتبني وت

م باملجتمع بصفة عامة وبشؤون األسرة واملرأة بصفة خاصة حيث 0202االجتماعية لتحقيق أهداف رؤية 

 سواء 02%( إلى )00ركزت عليها وبالذات بجانب العمل ورفع مشاركتها فيه من )
ً
 مشاركا

ً
 فعاال

ً
%( لتكون عضوا

في املشروعات الصغيرة واستثمار شبكات التواصل  من خالل العمل في القطاع الحكومي أو الخاص أو العمل

االجتماعي باإلضافة إلى استثمار إمكانات املرأة السعودية للعمل التطوعي وتهيئة املناخ املناسب لذلك وما تشهده 

 من 
ً
املرأة من حضور اآلن، وحصولها على بعض املراكز القيادية يجعلها حاضرة في املجتمع وما ذلك إال إيمانا

 لة واملجتمع بتعزيز مكانة املرأة وإثبات لوجودها.الدو 
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حتفال العاصمة باليوم العاملي للمرأة.. إجنازات اقتصادية وسياسية ا
 واجتماعية

 

الحكومية والخاصة في العاصمة "الرياض" باليوم العالمي للمرأة، والذي يأتي في احتفلت العديد من الجهات 

اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، وتكون ركيزة االحتفاالت للداللة على االحترام العام، وتقدير وحب 

 .املرأة إلنجازاتها االقتصادية، والسياسية واالجتماعية

 إسهامات املرأة السعودية

 التنموية في جامعة نورة

برعاية مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل عقدت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمركز األبحاث 

الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة ملتقى علمي بعنوان "إسهامات املرأة السعودية التنموية في 

 .": الواقع واالستشراف0202تحقيق رؤية 

 إلى التعرف على إنجازات املرأة السعودية 
ً
 مع فعاليات اليوم العالمي للمرأة وهادفا

ً
حيث جاء هذا امللتقى تزامنا

واستشراف  0202وسبل تمكينها واملعوقات التي تواجهها. ويتطرق إلى إسهامات املرأة السعودية لتحقيق رؤية 

 .ة من القيادات املميزة في املجتمع السعودياملستقبل في ضوء املستجدات املعاصرة ويشارك فيه نخب

، 0202وجاءت محاور امللتقى حول: إنجازات املرأة السعودية والتحديات، إسهامات املرأة في تحقيق رؤية م

 .واملشاركة الفعالة للمرأة السعودية في املجتمع

تعليم الجامعي املتميز كما قدمت العديد من أوراق العمل منها: ورقة عمل حول "التطلعات والطموحات لل

( وقدمتها الدكتورة هدى الوهيبي. وكيلة الجامعة للدراسات العليا 
ً
)جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن نموذجا

والبحث العلمي تلتها ورقة عمل عن "سوق العمل في اململكة ومتطلبات املرحلة التنموية" قدمتها الدكتورة هند 

ئي ملعهد اإلدارة العامة، وورقة عمل عن "املرأة ومراكز صنع القرار" تقدمها آل الشيخ مديرة عام الفرع النسا

الدكتورة سمر السقاف وكيلة الجامعة للشؤون الصحية ومن ثم تعرض ورقة عمل بعنوان "ابتعاث املرأة 

لية اإلدارة ودورها في تحقيق رؤية اململكة التحويلية" تقدمها الدكتورة دالل الربيش ي وكيلة الدراسات العليا بك

واألعمال تليها ورقة عمل بعنوان: "املرأة السعودية في مجلس الشورى والتطلعات املستقبلية تقدمها الدكتورة 

 
ً
 .هيا بنت عبدالعزيز املنيع "عضو مجلس الشورى" سابقا

ير الحربي وتأتي ضمن املحور الثالث ورقتا عمل هي: "تنمية وتطوير مهارات املرأة في مجال العمل" للدكتورة عب

، "استثمار طاقات الشابات في املجال التطوعي" قدمتها الدكتورة آمال بنت 
ً
عميدة التطوير وتنمية املهارات سابقا

 ."محمد الهبدان "عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

http://www.alriyadh.com/1576883
http://www.alriyadh.com/1576883
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 دور املرأة في مختلف القطاعات مؤتمر "نساء مؤثرات" السنوي لتعزيز

بالتعاون مع جمعية النهضة عن تنظيم مؤتمرها السنوي "نساء مؤثرات" لعام أعلنت شركة سيسكو العاملية 

تحت شعار "إنه وقتك" في مختلف مواقعها العاملية واالفتراضية، ويتزامن الحدث مع اليوم العالمي للمرأة  ٢٠١١

والتعليم وريادة مارس ههدف االحتفاء بدور املرأة في العالم التقني إلى جانب مجاالت عديدة تشمل الصحة  ١في 

األعمال، ههدف مد جسور التواصل بين النساء حول العالم، بينما تنظم شركة سيسكو السعودية نسختها 

 .املحلية من املؤتمر في املقر الرئيس ي لجمعية النهضة النسائية الخيرية في الرياض

ملعلومات إلى جانب مجاالت أخرى ويهدف اللقاء العالمي إلى تسليط الضوء على إنجازات املرأة في مجال تقنية ا

، كما تتضمن ٢٠٣٠تحت مظلة قطاع التكنولوجيا واالتصاالت التي تتماش ى مع أهداف الرؤية السعودية 

النسخة العاملية من املؤتمر نخبة من املتحدثات إللهام النساء وتشجيعهن على تحقيق طموحاتهن، باإلضافة إلى 

 .ر مشاركة تجارههنتمكينهن من تخطي تحديات سوق العمل عب

: "لطاملا عملت 
ً
وعلق املهندس هيثم العوهلي، نائب املدير العام لشركة سيسكو السعودية، على املؤتمر قائال

سيسكو على تعزيز دور املرأة في سوق العمل عبر زيادة القوى العاملة من الشريحة النسائية في الشركة، ولذلك 

ت املرأة وإلهامها لتحقيق أهدافها وتشجيعها على تحقيق التميز. ال يوجد نعتبر املؤتمر فرصة مثالية لتعزيز قدرا

أدنى شك بأن املرأة السعودية تلعب دورا جوهريا في مسيرة بناء الوطن ودفع عجلة التنمية على جميع 

 ."األصعدة

ن تجارهها في واستضاف املؤتمر عددا من الشخصيات الرائدة العاملة في مختلف املجاالت في اململكة للتحدث ع

مشوارها املنهي باإلضافة إلى التحديات التي واجهتها قبل الوصول إلى أهدافها، حيث تشمل الئحة املتحدثين في 

القطاع التكنولوجي كٌل من أنسام أبو الجدايل من كيورا للرعاية الصحية، ود. لبنى األنصاري أستاذ مشارك 

امللك سعود، واملهندسة أحالم السرهيد رئيس قسم الهندسة بقسم طب العائلة واملجتمع بكلية الطب بجامعة 

البنائية لألنظمة بمدينة امللك فهد الطبية، والشيماء حميد الدين مدير تطوير األعمال بمؤسسة "مسك 

 ."الخيرية

ؤتمر ومن جانبها، علقت ريما الحربي، مدير املشروعات التحويلية باململكة، على املؤتمر بالقول: "نفتخر بتقديم م

نساء مؤثرات للمجتمع النسائي في اململكة ألنه ضمن مساعي شركتنا في تمكين املرأة في املجتمع، حيث يهدف 

املؤتمر بشكل رئيس ي إلى إبراز إمكانيات املرأة في شتى املجاالت، باإلضافة إلى املساهمة في صنع فرص العمل في 

 ."ع التحديات لتحقيق أهدافهنظل تطورات العصر الراهن وتشجيع النساء على تخطي جمي

هذا وتضم الجلسات الحوارية في منصة املشروعات الصغيرة واملتوسطة كٌل من د. منيرة جمجوم شريك ومدير 

تنفيذي لشركة إمكان التعليمية" ومازن الشنبري مدير تطوير األعمال بشركة تكامل القابضة. بينما ينضم 

 .مية سناء بلعيد كبير املستشارين بالشركةللمتحدثين من شركة سيسكو العاملية املحا

وبدورها، قالت د. منيرة جمجوم، شريك واملدير التنفيذي لشركة إمكان التعليمية: "نحن سعداء بالحصول على 

فرصة املشاركة في مؤتمر نساء مؤثرات ألنه دليل على الجهود املبذولة التي تصب في مصلحة املجتمع النسائي، 

االستلهام من معطيات املؤتمر لكي تتمكن في حياتها املهنية من تولي مختلف األدوار حيث تستطيع املرأة 

القيادية، كما يساعد هذا اللقاء على تيسير مسار املرأة املنهي عبر تسليط الضوء على أهم متطلبات سوق 
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 ."العمل

مدينة حول العالم  ١٠ر من الجدير بالذكر بأن مؤتمر "نساء مؤثرات" يقام بشكل سنوي وملدة يوم واحد في أكث

امرأة مهنية من شركاء وعمالء شركة سيسكو، حيث يسعى الحدث بشكل رئيس ي إلى  ٠١٠٠مع مشاركة أكثر من 

تمكين املرأة في شتى القطاعات ال سيما في املجال التكنولوجي، وذلك عبر توفير فرصة االستفادة من خبرات 

 .املعارف لديهامختلف املتحدثين حول العالم وتوسعة دائرة 

  Women spark  تتحدث حول إنجازات وابتكارات املرأة السعودية 

للعام الرابع على التوالي،  "Women Spark" أقامت مايكروسوفت العربية بالتعاون مع البنك األول مبادرة

همية تدريبها واالحتفال بيوم املرأة العالمي. وخالل الحفل تم تسليط الضوء على دور املرأة في اململكة وأ

وتطويرها، حيث تهدف املبادرة إلى ترسيخ مفهوم االبتكار والتميز كعنصر أساس ي لتحفيز األداء والدفع بوتيرة 

 .التطور املنهي للمرأة السعودية

وخالل الحفل تمت مناقشة العديد من القضايا من خالل نخبة من الفتيات السعوديات املبدعات في مختلف 

لتسليط الضوء على قصص نجاح حّية، وطرح سلسلة من املحاور املتعلقة بكيفية تنمية  املجاالت، باإلضافة

 .القدرات العملية للمرأة السعودية وفتيات املجتمع املوهوبات

 العامة ملكافحة املخدرات امرأة األمن" في املديرية"

في اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات: اهتماما باليوم العالمي للمرأة أشارت هناء الفريح مديرة البرامج النسائية 

إلى أنه يوجد باملديرية العامة واللجنة الوطنية العديد من الفعاليات املقامة على مستوى اململكة فنحن نعمل 

تحت مظلة املشروع الوطني للوقاية من املخدرات )نبراس( لنشر ثقافة الوعي بأضرار املخدرات وكيفية الوقاية 

التعاطي أو اإلدمان وأخذ الحيطة والحذر بتأكيد على أساسيات القيم لدى الفرد وتعزيز منها بعدم الوقوع ب

 الرقابة الذاتية

 في العمل امليداني باملشاركة باملداهمات والتفتيش والبحث والتحري، كما هي فاعلة في 
ً
كما لها مشاركات أيضا

السعودية في املجال األمني الكثير من اإلنجازات مجال الوقاية بالتوعية على جميع املستويات. كما حققت املرأة 

 لجنب مع الرجل في جميع اإلنجازات حيث جاءت روية 
ً
مواكبة لتطورات العصر وبتالي تطور  ٢٠٣٠فهي جنبا

 .عمل املرأة في املجاالت األمنية بوجود عسكريات في جميع القطاعات وعدة مهام ليس فقط التفتيش واملداهمة
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التأكيد على نشر ثقافة حقوق املرأة وتعزيز مكانتها ورفع مساهمتها يف 
 سوق العمل والتعليم العايل

مديرة جامعة نورة ترعى ملتقى إسهامات املرأة السعودية التنموية يف 
 0202حتقيق رؤية 

تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمركز األبحاث الواعدة في 

( 0202البحوث االجتماعية ودراسات املرأة ملتقى بعنوان )إسهامات املرأة السعودية التنموية في تحقيق رؤية 

بريادتها التعليمية وأبحاثها العلمية والتي تسهم في بناء  ضمن جهود الجامعة وبرامجها الرامية لتعزيز مكانة املرأة

التنمية يوم أمس األول برعاية مديرة الجامعة د. هدى العميل في مسرح كلية الخدمة االجتماعية وبمشاركة 

 .نخبة من املتحدثين من القيادات املتميزة في املجتمع السعودي

السعودية وسبل تمكينها واملعوقات التي تواجهها، إسهامات املرأة ويهدف امللتقى إلى التعرف على إنجازات املرأة 

 .واستشراف املستقبل في ضوء املستجدات املعاصرة 0202السعودية لتحقيق رؤية 

وقالت مديرة مركز األبحاث الواعدة د. سارة الخمش ي في كلمتها إن مركز األبحاث الواعدة بنشاطه البحثي 

الساخنة كموضوع الترفيه وحقوق املرأة والسلوك االستهالكي واألمن الفكري  وشراكاته يناقش قضايا املجتمع

والرياضة ودوراته العلمية املوجهة للمرأة، مشيدة بدور املركز في إقامة مشروع لحصر البحوث االجتماعية 

مية تمهيدا لتوقيع شراكة علمية مع املركز الوطني للبحوث والدراسات االجتماعية وبصدد تبني مجلة عل

 .مختصة بأبحاث املرأة، منوهة بأن املركز سيقيم سجاال علميا كأول فعالية تقيمها الجامعة خالل هذا العام

 الجلسات

بدأت الجلسة األولى بورقة عمل مقدمة من د. هدى الوهيبي وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

(" أوضحت بعنوان "التطلعات والطموحات للتعليم الجامعي املتم
ً
يز )جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن نموذجا

فيها رؤية الجامعة التي ترمي أن تكون منارة املرأة للمعرفة والقيم، وجهود الجامعة في سبيل خدمة القضايا 

املتعلقة باملرأة واألسرة وإدراج خدمة املجتمع في برامج الجامعة مع رفع قدرات وتحسين جودة عمل الكوادر 

 .رية في مجاالت التعليم والبحث واإلدارة عن طريق تقديم البرامج ذات العالقةالبش

كما استعرضت ورقة عمل د. هند آل الشيخ مديرة عام الفرع النسائي بمعهد اإلدارة العامة سوق العمل في 

اململكة ومتطلبات املرحلة التنموية املطلوب تحقيقها في سوق العمل وأن تمكين املرأة واستثمار طاقاتها يكمن في 

 ئقة املتاحة للسعوديين في القطاع الخاص مؤشرات قياس األداء بحيث يكون عدد فرص العمل اإلضافية الال 

 01% إلى 00% وارتفاع نسبة قوة العمل النسائية من 5% إلى 6,00وظيفة، وانخفاض معدل البطالة من  0.022

http://www.alriyadh.com/1577244
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، مشيرة إلى أهم فرص العمل املتاحة في سوق العمل: تطوير التطبيقات، أمن املعلومات، 0202% بحلول عام 

د بيانات، محلل أنظمة، أخصائي اتصاالت، إدارة مشاريع، قياس األداء، أخصائي إحصاء، أخصائي قواع

 .الحوكمة والخدمات اللوجستية

وبينت د. سمر السقاف وكيلة الجامعة للشؤون الصحية في ورقة عمل بعنوان تمكين القيادات األكاديمية 

ة السعودية تسعى لبناء اقتصادات لتحقيق املشاركة الفعالة في صنع القرارات أن الرؤية الوطنية لتمكين املرأ

 .، ورفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل0202قوية تتوافق مع رؤية 

% من الذكور، وأن نسبة 30% مقارنة بــ 6,76وكشفت الدكتورة السقاف أن نسبة اإلناث في التعليم العالي هي 

 .% من املبتعثين الذكور 12% مقابل 02املبتعثات هي 

ة الثانية بورقة عمل مقدمة من مستشارة الجامعة لإلعالم وعضو مجلس الشورى في دورته كما بدأت الجلس

السابقة د. هيا املنيع استعرضت فيها التعديالت على بعض األنظمة التي تعمل على حماية حقوق املرأة كما 

ن مخاطر التمييز بين أفراد أقرتها الشريعة اإلسالمية لتعزيز مواطنة املرأة السعودية وحماية النسيج االجتماعي م

املجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات مثل تعديل نظام الجنسية السعودية بحيث يمنح أبناء السعوديات 

املتزوجات من غير سعودي الجنسية وتعديل نظام األحوال املدنية ونظام وثائق السفر واستحداث نظام هيئة 

 .األمومة والطفولة

وكيلة الدراسات العليا بكلية اإلدارة واألعمال في ورقتها املقدمة بعنوان ابتعاث املرأة  واعتبرت د. دالل الربيش ي

ودورها في تحقيق رؤية اململكة التحويلية أن انطالق برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي عام 

 في سوق نقلة نوعية إلعداد املوارد البشرية السعودية، وتأهيلها بشكل فاعل لتصب 0227
ً
 عامليا

ً
ح منافسا

 .( طالب وطالبة010700م إلى ) 0207العمل، مشيرة أن عدد املبتعثين وصل حتى نهاية عام 

أما الجلسة الثالثة فبدأت بورقة عمل مقدمة من د. آمال الهبدان عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر 

فيها تجربة حاضنة نورة العطاء التطوعية والتي  بعنوان استثمار طاقات الشابات في املجال التطوعي استعرضت

تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي الوطني املستدام ولنقلها من االجتهادات التقليدية إلى العمل باحترافية 

 .ومهنية عالية

أة في واستعرضت ورقة عمل د. عبير الحربي عميدة التطوير وتنمية املهارات سابقا عن تنمية وتطوير مهارات املر 

 .مجال العمل أهم الشراكات املحلية والدولية في إطار إنجازات اإلدارة العامة لتطوير القيادات النسائية

وقد أثمر امللتقى عن عدد من التوصيات منها إطالق دراسة قياسية ألثر سياسات سوق العمل على املرأة في 

من خالل العمل في  0202قيق رؤية اململكة األجل القصير والطويل، وضرورة إسهام املرأة السعودية في تح

 .البرامج املحورية ألهدافها ومشاركتها في مراجعة وتقويم تلك البرامج من خالل عملها في كافة القطاعات

%( 02%( إلى )00والخاصة في رفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل من ) 0202واملساهمة في تحقيق رؤية 

 .ل مستحدثة وخاصة في العمل باملشروعات الصغيرةوذلك عن طريق فتح قنوات عم

 .وإنشاء مراكز للقيادات النسائية يهدف الى تهيئة القيادات النسائية في مختلف املجاالت

ُيشار إلى أن امللتقى كرم املشاركين واملشاركات، حيث حظي ملتقى إسهامات املرأة السعودية التنموية في تحقيق 
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ورقات عمل تم عرضها  5قبل الحضور واملهتمين بشؤون املرأة، حيث قدم امللتقى  باهتمام كبير من 0202رؤية 

 .جلسات علمية دارت حولها مناقشات ومداخالت أثرت امللتقى 0في 

 

 م1317-مارس   -18  - 1318 - ثانيجماد ال -19السبت 

 

 مبستشفى امللك عبداهلل اجلامعيبدء تشغيل أقسام التنويم 

اكتملت في مستشفى امللك عبد هللا الجامعي بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ترتيبات التشغيل الرسمي، 

وفي هذا اإلطار تم البدء بمرحلة التشغيل التجريبي ألقسام التنويم بعد أن تم وضع اللمسات األخيرة لعمليات 

 للتشغيلتنظيم غرف املرض ى وتعقيمها 
ً
 .وتجهيز غرف العمليات واألدوار املحددة استعدادا

وقام الفريق املكلف باإلشراف على عملية التشغيل والتأكد من الجاهزية بعمل برامج متكاملة مع جوالت 

تفقدية للوقوف على الجاهزية واكتمال الترتيبات مع عمل تجارب محاكاة لجميع الخدمات التي سوف يقدمها 

 للبدء بالتشغيل اآلمن، وقد تمت هذه املرحلة بمهنية عالية اعتمدت على تطبيق مبداء املستشفى اس
ً
تعدادا

حيث يعتبر املستشفى أول  (JCI) بالتعاون مع املجلس األمريكي العتماد املستشفيات (SCORE)التشغيل األمن

 .مستشفى يطبق هذه اآللية في التشغيل

هر يناير املاض ي وتبعه العديد من الحاالت في جميع التخصصات وتم بالفعل استقبال أول مريض تنويم في ش

 .حيث استقبل املستشفى أول مولودة فيه خالل هذه الفترة

 في منهجيته، حيث أوجد ابتداء 
ً
ويسعى مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي إلى أن يكون نموذجا

 للخدمات الصحية والتعليمية. وم
ً
 وعصريا

ً
 جديدا

ً
ن العناصر التي يتميز هها أن املستشفى أنه صمم على تصورا

 .طراز فريد، يأخذ في الحسبان أن يصبح املبنى من أساسيات الخدمة الصحية

 لرسالة املستشفى التي تسعى إلى توفير أعلى مستويات الرعاية بما يحقق تطلعات املرض ى 
ً
ويأتي هذا العمل وفقا

في نقل وتبادل املعرفة من خالل ممارسة الرعاية الصحية والتعليم في بيئة آمنة ومحفزة للشفاء، واإلسهام 

 .واألبحاث

 

 م1317-مارس   -13 - هـ1318 – ثانيجماد ال -11االثنين 

 

 ملتقى نرباس التطوعي جبامعة األمرية نورة
 

تنظم اللجنة الوطنية للوقاية من املخدرات "نبراس" بالشراكة مع جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة 

بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر وبالتعاون مع مبادرة )أنا هدفي( التطوعية الشبابية، وذلك يومي األربعاء 

http://www.alriyadh.com/1578803
http://www.alriyadh.com/1579173
http://www.alriyadh.com/1579173
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  والخميس املقبلين في املركز املؤتمرات في مقر الجامعة
ً
 وحتى الساعة الخامسة عصرا

ً
 .من الساعة الثامنة صباحا

وتأتي استضافة جامعة األميرة نورة لهذه الفعالية ضمن برامج املسؤولية االجتماعية التي تتبناها الجامعة لدعم 

لية وتعزيز املبادرات التوعوية التطوعية الوطنية املستدامة في العمل الوقائي بمجال املخدرات واملؤثرات العق

وخلق مبادرات تطوعية تساهم في ترسيخ قيم العمل التطوعي الهادفة وتفعيل الطاقات الشبابية واستثمارها 

 .0202لرفع املستوى الثقافي للمجتمع، وذلك ضمن األهداف العامة في رؤية 

املجتمع في الجامعة، ويهدف امللتقى إلى تعزيز الشراكة املجتمعية في العمل التطوعي بين "نبراس" وعمادة خدمة 

وتنمية وترسيخ الحس االجتماعي، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في املجتمع السعودي، ودعم املبادرات الشبابية 

التطوعية ذات الصبغة املستدامة في مجال العمل الوقائي من املخدرات. ويتخلل امللتقى إقامة معرض يتكون 

طاء التطوعي وأجنحة أخرى للعديد من املؤسسات الحكومية من أجنحة تعريفية بملتقى نبراس نورة الع

 .واألهلية لعرض خدماتهم

 

 م1317-مارس   -11 - هـ1318 – ثانيجماد ال -11الثالثاء 

 

 يف جامعة نورة« نرباس نورة العطاء»حرم ويل العهد ترعى انطالق 
 

امللتقى التطوعي النسائي )نبراس نورة العطاء(، الذي تقيمه أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة  تنطلق غدا فعاليات

املخدرات واملديرية العامة ملكافحة املخدرات بالشراكة املجتمعية مع جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن لدعم 

سمو امللكي األمير محمد بن العمل التطوعي في مكافحة آفة عصر املخدرات، برعاية وحضور حرم صاحب ال

نايف بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ورئيس اللجنة الوطنية ملكافحة 

 .املخدرات، صاحبة السمو امللكي األميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز

راس" عبداإلله الشريف، رعاية حرم وعد مدير عام اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات ورئيس مجلس إدارة "نب

 .سمو ولي العهد، دعما وتأكيدا الهتمام سموها على حماية األسرة واملجتمع من آفة املخدرات

وقال: إن مواجهة مشكلة املخدرات تقع على كاهل الجميع خصوصا املؤسسات التربوية والتعليمية املنوط هها 

الثاني بعد األسرة، وأن انعقاد هذا اللقاء، الذي يأتي ضمن  تربية وإعداد عقول شبابنا، بوصفها خط الدفاع

برنامج بيئات التعليم الجامعي، يعد ترجمة حقيقية لتكاتفنا وتوحيد جهودنا وتعاوننا ألداء رسالتنا السامية في 

يهات وأضاف الشريف، أن هذه التوج ."محاربة هذه اآلفة الخطيرة التي تمثل الخطر الداهم على مستقبل أبنائنا

الكريمة جاءت لرسم خارطة العمل الوقائي املوحد ضد آفة املخدرات تحت إشراف املشروع الوطني للوقاية من 

املخدرات "نبراس"؛ لضمان تحقيق الهدف وفق الخطط املبنية على منهجية علمية تم دراستها ووضعها بناء على 

لعمرية من قبل مختصين ومستشارين دراسة علمية لخصائص املجتمع السعودي بكافة فئاته وشرائحه ا

لتحقيق الهدف املنشود منها وتحصين املجتمع بزيادة وعي املواطنين واملقيمين بمخاطر املخدرات، وخفض نسبة 

 .الجريمة املرتبطة باملخدرات

http://www.alriyadh.com/1579523
http://www.alriyadh.com/1579523
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رة ريما وذكر الشريف، أنه سيتم خالل الفعاليات املقامة في جامعة األميرة نورة، تقليد صاحبة السمو امللكي األمي

 لجهودها الدؤوبة في رعاية األعمال اإلنسانية 
ً
بنت سلطان بن عبد العزيز، وسام "سفير نبراس" تكريما

 أن سمو األميرة تعد أول سفيرة ملشروع "نبراس" لدعمها ورعايتها للمشروع الوطني للوقاية 
ً
واالجتماعية، مبينا

املجتمع والتعليم املستمر الدكتورة آمال بنت محمد  بدورها أفادت عميدة عمادة خدمة ."من املخدرات " نبراس

الهبدان أن دعم الوطن بتدريب وتأهيل متطوعات باحترافية واستدامة لتثقيف األقران في العمل التطوعي وهي 

مهمة وطنية خالصة تشارك هها الجامعة في هذا امللتقى، التي تنبع من فعاليات الجامعة االستراتيجية املتمثلة في 

، ههدف رفع عدد املتطوعين إلى مليون متطوع وتمثل 0202ل خدمة املجتمع التي تتوائم مع رؤية وطن تفعي

حاضنة نورة العطاء التطوعية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن هذه املبادرة العمالقة الجهة التي تتبنى 

 .هذا التوجه الخيري واملجتمعي

 

 م1317-مارس   -11 - هـ1318 – ثانيجماد ال -11الثالثاء 

 

ن مستشفى امللك عبداهلل يف 
ّ
برعاية خادم احلرمني.. أمري الرياض يدش
 جامعة نورة

 ى يرسخ مفهوم تحقيق تطلعات المرييتبناه المستشف

السمو امللكي األمير فيصل بن بندر برعاية خادم الحرمين الشريفين، امللك سلمان بن عبدالعزيز، يفتتح صاحب 

بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بحضور وزير التعليم د. أحمد العيس ى، مستشفى امللك عبدهللا بن 

 .م0205مارس  01هـ املوافق 0301جمادى اآلخرة  05عبدالعزيز الجامعي بجامعة األميرة نورة، يوم الثالثاء 

األميرة نورة د. هدى العميل، عن شكرها ملقام خادم الحرمين الشريفين،  وههذه املناسبة، أعربت مديرة جامعة

لرعايته الكريمة لهذا الحفل، وترحيبها بسمو أمير الرياض، وقالت: "إن تدشين املستشفى هو تتويج للخدمات 

طبية"، العملية والتعليمية في الجامعة، وإضافة نوعية لفاعلية جامعة نورة في خدمة العملية التعليمية ال

موضحة أن املستشفى قد استكمل جميع مراحل التشغيل بنجاح قياس ي، وتمت التهيئة ملرحلة التدشين 

الرسمي بعدد من األنظمة والتشكيالت املساعدة التي تعزز مبدأ "روح الفريق" في العمل اإلداري واملمارسات 

 .الطبية

 بن عبدالعزيز الجامعي د. أحمد أبوعباة، أن من جانبه، أكد املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا

 في جامعة األميرة 
ً
 حيويا

ً
املستشفى يعتبر إضافة هامة للمستشفيات الجامعية في اململكة، حيث يشكل عنصرا

 يحتذى به، من خالل الرسالة املتميزة والقيم السامية ضمن األهداف 
ً
نورة، برؤية طموحة في أن يكون نموذجا

ي أنش ئ من أجلها، وتتكامل مكونات املستشفى لتحقيقها من خالل تكوين تصور جديد ومختلف املستقبلية الت

 ."للخدمات الصحية والتعليمية

وأشار أبوعباة إلى أن املستشفى بدأ منذ عامين بثالثة موظفين فقط، واليوم اكتملت الطواقم ما بين فنيين 

اتيجية طموحة ورسالة واضحة لتكون خارطة طريق وأطباء وإداريين، واستطاعت فرق العمل بناء خطة إستر 

http://www.alriyadh.com/1579522
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42 

تتناسب مع إستراتيجية الجامعة، ومتابعة ذلك عبر مكتب اإلستراتيجية الذي يقوم بتقييم أداء العمل في أقسام 

 .املستشفى وإداراته

 وعال
ً
 محليا

ً
، وهو أن يكون املستشفى مرجعا

ً
مي وأكد أبوعباة أن سقف طموح العاملين باملستشفى عال جدا

 جزيل الشكر لسمو أمير الرياض والذي 
ً
املستوى في التخصصات الطبية املوجودة بأعلى معايير الجودة، مقدما

 للتشغيل الكامل، وقد تفضل سموه برعاية 
ً
يتابع عن قرب مسيرة املستشفى، واملراحل املهمة التي تمت وصوال

التي عقدها، والشراكات التي أبرمها مع مؤسسات  عدد من النشاطات التي أقامها املستشفى، واملؤتمرات العاملية

 .طبية وعلمية عاملية، والتي كان من أبرزها رعايته للمؤتمر العالمي لتطلعات املرض ى

ويرسخ التصور الذي يتبناه املستشفى مفهوم تحقيق تطلعات املريض بتقديم خدمة عالية املستوى تركز على 

للمريض وأسرته، في بيئة آمنة محفزة للشفاء، ولتحقيق الرسالة تم  االحتياجات العضوية والنفسية والعاطفية

تصميم املستشفى بأسلوب هندس ي يستجيب ألعلى املعايير التي تمكن من خلق البيئة املحفزة للشفاء باستعمال 

 .الطرق العالجية الحديثة

راكز املتخصصة في العالم، ويتبع كما يتبع للمستشفى مركز املحاكاة وتطوير املهارات، والذي يعتبر من أضخم امل

له كذلك مركز أبحاث متخصص لألبحاث الصحية، ويتبع للمستشفى ثالثة مراكز للتميز في صحة املرأة، ونمو 

 .الطفل وتطوره، وفي صحة اليافعين

كما يقدم املستشفى الخدمات الطبية الرئيسية للجنسين ولجميع األعمار، من خالل العيادات الخارجية 

التنويم في جميع التخصصات، كما يضم املستشفى األقسام الطبية املساندة التي تعمل على تقديم  وخدمات

 .أعلى مستوى من الخدمات التشخيصية والعالجية

 

 م1317-مارس   -11 - هـ1318 – ثانيجماد ال -13الخميس 

 

 متطوعة 72خيرج « نرباس نورة العطاء»برعاية حرم ويل العهد.. 

 

نظمته اللجنة الوطنية ملكافحة  انطلقت فعالية امللتقى التطوعي النسائي "نبراس نورة العطاء" أمس والذي 

بالشراكة املجتمعية مع جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن لدعم  املخدرات واملديرية العامة ملكافحة املخدرات 

ونائب رئيس  عاية حرم صاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد بر  العمل التطوعي، 

  بنت سلطان بن عبدالعزيز. مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صاحبة السمو امللكي األميرة ريما 

: إن فكرة امللتقى املخدرات في البداية تتحدث هناء الفريح مديرة البرامج النسائية في اللجنة الوطنية ملكافحة 

ساعة  022و  022طالبة  05مشروع نبراس، حيث اجتازت  تتمحور حول توجيه أكبر عدد من املتطوعات في 

املشروع  ساعة أخرى فيما يخص  00التطوع بجامعة نورة بنت عبدالرحمن، ليضيف نبراس  تدريبة من حاضنة 

 .الوطني ملكافحة املخدرات

http://www.alriyadh.com/1579988
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التطوعي الوطني املستدام بمجال الوقاية من املخدرات  طاقات الشبابية في العمل وتابعت: رؤيتنا هي استثمار ال

رفع وتعزيز الوعي التطوعي الوطني املستدام في العمل الوقائي بمجال املخدرات  وتفعيل الطاقات الشبابية في 

 .التطوعي واملؤثرات العقلية وخلق مبادرات تطوعية شبابية تساهم في ترسيخ قيم العمل  

الثانوية والجامعية  سنة "املرحلة  07إلى  07وأضافت الفريح: أما الفئة املستهدفة للتطوع فهن الفتيات من عمر 

فطموحنا هو وطن خاٍل من املخدرات أوال، ومليون   0202والعاملين في املجال التطوعي"، وتزامنا مع رؤية 

لى تنمية روح املواطنة الصالحة بترسيخ الحس ثانيا، حيث تتمحور األهداف إ متطوع ملشروع نبراس الوطني 

العمل الوقائي في  وتعزيز قيم العمل التطوعي باملجتمع وتوجيه هذه الطاقة الشابة ودعمها للتطوع في  االجتماعي 

  مجال مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

ملكافحة املخدرات:  الوطنية من جهتها، أشارت عواطف محمد الدريبي مديرة التطوير والتدريب في اللجنة 

الجلسات والورش املختلفة، حيث تبلغ عدد الورش  طالبة للمشاركة بحضور  3222يستهدف امللتقى ما يقارب 

ورشة تدريبية على مدى يومين متتاليين، متنوعة مابين قانونية وتطويرية  05  املصاحبة مللتقى نورة التطوعي 

يشرف عليها القائمون  لبات بأمور مستقبلية تخص حياتها العملية، وتطوعية، حيث تهدف إلى تعريف الطا 

 .عبدالرحمن باملشروع الوطني نبراس بالشراكة مع جامعة األميرة نورة بنت 

مكافحة املخدرات، باحثة  وتضيف نوال الزامل مدير التدريب والتطوير في إدارة اإلشراف النسوي بمديرية 

توجيه الطاقات الشبابية ودعمها للتطوع واستقطاب  م أهداف هذا امللتقى اجتماعية وأخصائية توعية: من أه

الوطني، كما سنقدم من خالل نبراس عدة جلسات حوارية تفاعلية تحكي قصص  أكبر عدد من الشباب للتطوع 

من مختلف  متطوعة ومتحدثة  07ملهمة وهادفة لفتيات قمن بالتطوع، حيث ستكون خمس جلسات لـــ  نجاح 

خالل فترة التطوع ومدى إصرارهن على  اعات يتحدثن عن مواقفهن اإليجابية والصعوبات التي واجهتهن القط

سيرتهن في مجال التطوع ومبادرتهن اإلنسانية، حيث سيكون من ضمن  مواجهة املواقف، كما سيتحدثن عن 

  م.املتطوعات من ذوي االحتياجات الخاصة من متالزمة داون والصم والبك املتحدثات 

الخاصة واألسر  وقالت: امللتقى أشرك جميع فئات املجتمع وشجعهم مثل املكفوفين وأصحاب االحتياجات 

الوقفية، فمن أهداف امللتقى تعزيز الشراكة  املنتجة واملؤسسات الخيرية والتطوعية من ضمنها مؤسسة أريس 

ملجتمع في جامعة درات نبراس وعمادة خدمة ااملشروع الوطني للوقاية من املخ املجتمعية في العمل التطوعي بين 

  األميرة نورة. 

 م1317-مارس   -13 - هـ1318 – ثانيجماد ال -11الجمعة 

 

د وسام 
ّ
يف ملتقى نرباس نورة « سفري نرباس»حرم ويل العهد تتقل

 التطوعي

لدت معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل أمس وسام "سفير نبراس" لحرم 
ّ
ق

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير 

ي األميرة ريما بنت سلطان بن الداخلية، ورئيس اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات صاحبة السمو امللك

http://www.alriyadh.com/1580325
http://www.alriyadh.com/1580325
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 لجهودها الدؤوبة في رعاية األعمال اإلنسانية واالجتماعية
ً
 .عبدالعزيز كأول سفيرة ملشروع "نبراس" تكريما

جاء ذلك خالل رعاية سموها اختتام فعاليات امللتقى التطوعي النسائي )نبراس نورة العطاء( الذي أقامته أمانة 

خدرات واملديرية العامة ملكافحة املخدرات بالشراكة املجتمعية مع جامعة األميرة اللجنة الوطنية ملكافحة امل

نورة بنت عبدالرحمن ممثال بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر وبالتعاون مع مبادرة هدفي ملدة يومين وذلك 

 .في مركز املؤتمرات باملدينة الجامعية

دات الكليات وأعضاء الهيئة التعليمية وطالبات الجامعة وعدد وبدأ الحفل الذي حضره وكيالت الجامعة وعمي

من قيادات ومنسوبات الجهات الحكومية املشاركة بامللتقى، بتالوة آيات من القران الكريم، ثم شاهد الجميع 

 .فيلما وثائقيا عن جهود الدولة في مكافحة املخدرات

كافحة املخدرات هناء الفريح كلمة "نبراس" موضحة أن بعدها ألقت مديرة إدارة البرامج في اللجنة الوطنية مل

املشروع الوطني للوقاية من املخدرات "نبراس" نفذ العديد من اإلنجازات منذ انطالقته، وفي مقدمتها البرامج 

الوقائية التلفزيونية املتنوعة، باإلضافة إلى تنظيم املعارض والفعاليات التدريبية، وورش العمل لبناء قدرات 

ية وحلقات تربوية لتعزيز القيم لألطفال، مبينة أن املشروع ستصل أهدافه إلى األجيال القادمة ليساهموا وطن

 .في بناء شخصياتهم ورفع مستوى فكرهم وليدركوا مدى خطورة املخدرات واملؤثرات العقلية

ستدام للوقاية من وأشارت الفريح إلى أن امللتقى هدف إلى استثمار طاقات الشباب في العمل التطوعي امل

املخدرات والحد من اإلثارة املدمرة على األسرة التي هي نواة وعماد املجتمع والوطن وتشجيع العنصر النسائي 

للمبادرات التطوعية وزراعة الوعي الثقافي في هذا الجانب الذي يسهم في البناء والتطور وحث الفتيات على 

ها لجميع القائمين على امللتقى ولهم بالتوفيق. ثم قدمت تقديم األعمال التي تخدم الوطن، موجهة شكر 

أوبريت )وطن األمجاد(، ثم فيلم )نبراس التطوع الجامعة(، ثم استعرضت  007مجموعة من طالبات االبتدائية 

 .مدير عام التعاون الدولي واالتصال واإلعالم ههيئة تقويم التعليم الدكتورة غادة الغنيم تجربتها في مجال التطوع

 . (بعدها شاهد الجميع فيلما عن إطالق مبادرة عمادة خدمة املجتمع )وطنيتي في عطائي

ثم ألقت عميدة عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة آمال 

طالبة هن أول دفعة من خريجات العمل التطوعي الالتي دفعهن حب الوطن  05الهبدان كلمة هنأت فيها 

 0202أتي امللتقى لتحقيق رؤية ساعة تدريبية ليصبحن رائدات، مبينة أنه ي 000فحصلن على رخصة التطوع لـ 

باستثمار الطاقات الشبابية اإلبداعية وتنمية روح املواطنة الصالحة لترسيخ الحس االجتماعي، ثم ألقت سحر 

وِفي الختام قامت راعية الحفل بتقليد معالي  ."النويصري كلمة الشركة السعودية للصناعات األساسية "سابك

ني سفير لنبراس، كما سلمت الخريجات املتطوعات رخصة التطوع وتكريم مديرة الجامعة وسام "نبراس" كثا

 .السيدة أمواج الزهراني نيابة عن أسر شهداء الواجب إلى جانب تكريم املشاركات والرعاة في امللتقى

ركنا تعريفيا  02ثم افتتحت سمو األميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز، املعرض املصاحب الذي ضم أكثر من 

عويا لكل من: مصلحة الجمارك، األحوال املدنية، مركز تدريب وتطوير القدرات النسائية باملديرية العامة تو 

للسجون، املديرية العامة لحرس الحدود، خدمات فرع السيدات بغرفة الرياض، جمعية صوت ملتالزمة داون، 

ة وتشتت االنتباه افتا، جمعية زهرة جمعية كيان لأليتام، جمعية بنيان الخيرية النسائية، جمعية فرط الحرك

لسرطان الثدي، الجمعية السعودية للعمل التطوعي تكاتف، مبادرة أنا هدفي، مبادرة قيادي أنا، شركة صلة 
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للعمل عن بعد، باإلضافة إلى أركان أعمال يدوية ورسم وعربات للمأكوالت تابعة ملؤسسة أريس الوقفية والتي 

 .يعود ريعها ملستفيدي املؤسسة

 

 م1317-مارس   -11 - هـ1318 – ثانيجماد ال - 16السبت 

 

 دمية بشرية يف مركز احملاكاة جبامعة األمرية نورة 001فن املوالج و

مركز للمحاكاة في تجولت "الرياض" في مركز املحاكاة وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، أكبر 

العالم ورصدت األقسام الطبية واألجهزة اإللكترونية والفنية على مستوى رفيع، حيث تعتبر املحاكاة تقنية 

تعليمية مفعمة بالتفاعل لخلق تجربة صحية جزئية على أسس علمية مبنية على قوة املحاكاة وتأثيرها ونتائجها 

 .دون الحاجة لتعريض املريض للمخاطر

اية تتحدث منال الناصر مديرة مركز التوجية واملحاكاة: جميع املواقف التي يمكن أن تهز نفسية الطالب في البد

من رائحة ولون الدم والتقيؤ والجروح واإلصابات البليغة نجمعها في املركز لتخفيف الصدمة األولى. فبمركز 

 تتوجس من طالب املحاكاة نكسر خوف طالب الطب ونزيد ثقتهم بنفسهم باإلضافة إلى ثق
ً
ة املريض، والتي دائما

 .التدريب

 من املعامل  052متر مربع ويحتوي على مسرح إلقامة الفعاليات يسع 01,722يبلغ مساحة املركز
ً
 وصرحا

ً
شخصا

ملختلف العلوم الصحية وقسم العناية الحرجة والجراحة ووحدة العناية بحديثي الوالدة وسبعة أقسام مختلفة 

دمية طبية عالية الجودة وبرنامج املريض املعياري واملوالج والذي يتم فيه  007باإلضافة إلى لغرف العمليات، 

 .استخدام أدوات وألوان خاصة إلحداث جروح وهمية

، منها دورة AHAكما يقدم املركز تدريب دعم الحياة ودورات معتمدة ومصدقة من جمعية القلب األميركية

 ودورة توقف القلب واإلسعافات األولية ACLS دورة دعم الحياة القلبيةو  BLSومهارة دعم الحياة األساسية

HSFA حيث تقدم هذه الدورات للعاملين في الرعاية األولية لإلنعاش القلبي الرئوي ،CPR ومزيل الرجفان ،

عال  كما يتحتم على املشاركين في تطبيق هذه املهارات وجود الكفاءة مع إحراز معدل .AEDاألتوماتيكي الخارجي

في االختبار الورقي. كما تصدر جمعية القلب األميركية بطاقة معتمدة وشهادة للمتدربين املجتازين لهذه الدورات، 

 .وتبلغ مدة صالحيتها سنتين من تاريخ إصدارها

كما يستهدف املركز طالب الجامعة ومختص ي الرعاية الصحية واملجتمع نفسه، وذلك بتقديم دورات معتمدة في 

 .للعائلة واألصدقاء من قبل جمعية القلب CPR القلبي الرئوي بواسطة اليدين واإلنعاش القلبي الرئوي  اإلنعاش

ويعتبر مركز املحاكاة وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وسيلة أساسية لتطوير الفرد وركيزة 

أن برامج محاكاة الواقع يسعى لتطوير أساسية تدفع عجلة التعليم نحو طاقات متعددة االختصاصات، كما 

 
ً
املهارات من خالل البرامج التدريبية باستخدام دمى متطورة وعالية الجودة. تكمن رؤية املركز بأن يكون مرجعا

ملا يقدمه من إسهامات لرفع مستوى الخدمات الصحية وتعزيز الكفاءات التي بدورها تحد من نسبة األخطاء 

http://www.alriyadh.com/1580401
http://www.alriyadh.com/1580401
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على تفعيل التعليم والتدريب املتطلب من قبل الكليات الصحية واملستشفى الجامعي  الطبية، حيث يقوم املركز 

 مع املحاكاة التدريبية
ً
 .الطبي. بواسطة تفعيل االستخدام األمثل للتقنية الحديثة تزامنا

 

 م1317-مارس   -16 - هـ1318 – ثانيجماد ال - 17األحد 

 

 "نورة العطاء"الشريف يشكر حرم ويل العهد لرعايتها ملتقى 
 

رفع أمين عام اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات مساعد مدير عام مكافحة املخدرات للشؤون الوقائية رئيس 

ستاذ عبداإلله بن محمد الشريف شكره وتقديره مجلس إدارة املشروع الوطني للوقاية من املخدرات "نبراس" األ 

لحرم صاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير 

الداخلية، ورئيس اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، صاحبة السمو امللكي األميرة ريما بنت سلطان بن 

لتقى التطوعي النسائي )نبراس نورة العطاء(، الذي تقيمه أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة عبدالعزيز، لرعايتها امل

املخدرات واملديرية العامة ملكافحة املخدرات بالشراكة املجتمعية مع جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

الرعاية تعد دعما  ومبادرة أنا هدفي لدعم العمل التطوعي في مكافحة آفة العصر. وأكد الشريف أن هذه

وتأكيدا الهتمام سموها على حماية األسرة واملجتمع من آفة املخدرات، كما هنأ الشريف سموها النضمامها 

 أن سمو األميرة 
ً
 لجهودها الدؤوبة في رعاية األعمال اإلنسانية واالجتماعية، مبينا

ً
 وتقديرا

ً
لسفراء نبراس" تكريما

وع "نبراس" لدعمها ورعايتها للمشروع. كما ثمن الشريف جهود الجميع ريما بنت سلطان تعد أول سفيرة ملشر 

في إنجاح هذه امللتقى وفي مقدمتهم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ومبادرة أنا هدفي التطوعية وكافة 

 .الجهات املشاركة في هذا امللتقى دون استثناء

 

 م1317-مارس   -16 - هـ1318 – ثانيجماد ال - 17األحد 

 

 !معرض الكتاب واملرأة السعودية
 (1) 

 322لو اطلعت على تلك الجموع في معرض الكتاب الذي انتهت فعالياته قبل أيام مللئت منهم فخرا، أكثر من 

 ..مليون ريال في سبيل العلم واملعرفة والثقافة 50ألف زائر بذلوا أكثر من 

(2) 

وألن الكتابة تصنع الرجل الدقيق، فإني البد أن أذهب إلى زاوية مهجورة ألزرع عالمات استفهام، ال لتكدير 

 :صفو لياليكم، وطعم النجاح الذي يبلل أفئدتكم، ولكن على سنة أبي تمام

http://www.alriyadh.com/1580600
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 َيْرَحُم 
ً
 وحينا

ً
لَيْقُس أحيانا

َ
 ... ف

ً
 !فقسا لتزدجروا ومْن يُك حازما

(3) 

تمخض عنها املعرض البد أن تنعكس على الشارع الذي يتربص بنفسه نهضة شاملة ال تستغني  تلك األرقام التي

 البد أن نلمس نتائج 
ً
عن األيادي الوطنية الناعمة، سيما وأن أكثر من نصف زوار املعرض من النساء!، إذا

 ..ومنتجات معرض الكتاب على األرض

(4) 

وها ردحا من الزمن عن "األهم" بالقشور التي انساقت خلفها ماذا لدى املرأة السعودية اآلن؟!، التي أشغل

القيادة الرشيدة من وسائل كافية لتمكينها نفسيا واجتماعيا واقتصاديا وحقوقيا،  ما تقدمهلألسف ؟!، في ظل 

وليست ثمة من يمنعها:  لتحتل مقعدها في مركبة الوطن و"رؤيته" لتكون رافدا من روافد التنمية في بالدها..

 .. اها، ولو نهضت وركلت هذا "الجدار" الوهمي ألحدثت فيه نقبا يسمح بدخول الضوء والهواءسو 

(5) 

ُرزقت به املرأة السعودية،  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أكبر جامعة نسائية في العالم، من طيبات ما

لمرأة السعودية، وقاعدة متينة تتمتع بقيادات أكاديمية وإدارية نسائية ذات قيمة وقامة، تعد أهم محضن ل

َدٍة وهي تتحاش ى اليد  يَّ
َ

ش تنطلق منها املرأة، ولكن املرأة السعودية بمختلف مشارهها تتخذ مكانا قصيا ِفي ُبُروٍج مُّ

 .شاء هللا املمدودة من ِقبل الجامعة في مبادرة مفتوحة منذ ثماني سنوات وحتى ما

(6) 

لذا كله: فإن معرض الكتاب يمنحنا كل عام انطباعا دقيقا عن الوضع الفكري والثقافي املشّرف للمرأة 

السعودية، وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تقّدم نفسها كقاعدة لتمكين املرأة السعودية للقيام بدورها 

واحدة إلى األمام وسيتكفل الزمن باأللف املجتمعي والوطني..وبالتالي الجناح أن تخطو املرأة السعودية خطوة 

 .ميل

 

 م1317-مارس   -18- هـ1318 – ثانيجماد ال -19الثالثاء 

 

برعاية خادم احلرمني.. أمري الرياض يدشن مستشفى امللك عبداهلل جبامعة 
 نورة .. اليوم

 

األمير  برعاية خادم الحرمين الشريفين، امللك سلمان بن عبدالعزيز، يفتتح مساء اليوم صاحب السمو امللكي

بجامعة  فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي

http://www.alriyadh.com/1581201
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 .محمد العيس ى أحمد بن األميرة نورة بنت عبدالرحمن، بحضور وزير التعليم الدكتور 

وأعربت الدكتورة هدى بنت محمد العميل مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن عن شكرها ملقام خادم 

بسمو أمير الرياض، وقالت إن تدشين املستشفى هو  الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة لهذا الحفل وترحيبها

فة نوعية لفاعلية جامعة نورة في خدمة العملية تتويج للخدمات العملية والتعليمية في الجامعة، وإضا

وأوضحت أن املستشفى قد استكمل جميع مراحل التشغيل بنجاح قياس ي، وتمت التهيئة  التعليمية الطبية.

في العمل اإلداري « روح الفريق»والتشكيالت املساعدة التي تعزز مبدأ  ملرحلة التدشين الرسمي بعدد من األنظمة

 .واملمارسات الطبية

من جانبه أكد الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة، املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز 

 في 
ً
الجامعي، أن املستشفى يعتبر اضافة مهمة للمستشفيات الجامعية في اململكة، حيث يشكل عنصرا حيويا

وذجا يحتذى به، من خالل الرسالة املتميزة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، برؤية طموحة في أن يكون نم

األهداف املستقبلية التي أنش ئ من أجلها، وتتكامل مكونات املستشفى لتحقيقها من  والقيم السامية ضمن

 .«تكوين تصور جديد ومختلف للخدمات الصحية والتعليمية خالل

بجزيل الشكر لسمو أمير الرياض والذي يتابع عن قرب مسيرة املستشفى، واملراحل املهمة التي  وتقدم د أبوعباة

 للتشغيل الكامل، وسموه قد تفضل برعاية عدد من النشاطات التي أقامها املستشفى، 
ً
تمت وصوال

والتي كان من أبرزها  العاملية التي عقدها، والشراكات التي أبرمها مع مؤسسات طبية وعلمية عاملية. واملؤتمرات

 .رعايته للمؤتمر العالمي لتطلعات املرض ى

 

 م1317-مارس   -18- هـ1318 – ثانيجماد ال -19الثالثاء 

 

د. أبوعباة: رؤية طموحة ملستشفى امللك عبداهلل اجلامعي يف صحة املرأة 
 واليافعني

عبدالعزيز الجامعي في  بن عبدهللا أكد الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك

عبدالرحمن على أن رؤية املستشفى تنبع من تطلع أساس ي تعمل جميع األقسام على  جامعة األميرة نورة بنت

 يحت عبدهللا امللك مستشفى تحقيقه، وهو أن يكون 
ً
ذى بين املستشفيات الجامعية في اململكة، الجامعي نموذجا

  .ومرجعا عالمي املستوى في مجال صحة املرأة وصحة اليافعين ونمو وتطور الطفل

توفير أعلى مستويات الرعاية بما يحقق تطلعات املرض ى، في بيئة آمنة  وقال: "تدعم هذه الرؤية رسالة أساسها

 .ل املعرفة في ممارسات الرعاية الصحية والتعليم واألبحاثفي نقل وتباد ومحفزة للشفاء وأن يسهم املستشفى

عبدالعزيز الجامعي في جامعة األميرة  بن عبدهللا امللك الفتتاح مستشفى وفي وقت تجري هذه األيام االستعدادات

وبتشريف من أمير منطقة الرياض، أوضح  نورة، برعاية خادم الحرمين الشريفين، امللك سلمان بن عبدالعزيز،

بوعباة أن هذه املبادئ املترجمة واملطبقة على أرض الواقع يعكسها شعار املستشفى النابع من فكرة موحية، أ

http://www.alriyadh.com/1581202
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القوة والحماية والسالمة واإلرث. التعليمي. تم  مدلوالت قوية وهي مفهوم رباعية يتكون الشعار من عناصر لها إذ

-امللك عبدهللا بن عبدالعزيز  ستشفى وهو اسمتصميم الشعار على شكل درع ليعكس قوة االسم الذي يحمله امل

 للمستشفى. وأضيف للشعار-رحمه هللا
ً
)رمز العطاء الالمحدود  التصميم التجريدي للنخلة ، الذي يعد فخرا

القيم الست للمستشفى )ثقافة محورها  والكرم وشعار الوطن والوطنية(، وتفريعها بستة أفرع لتمثل

العمل الجماعي، ثقافة يحركها األداء املتميز، التعلم وتبادل  ألخالقيات املهنية،املوثوقية العالية، ا املريض،

 (.املعرفة

لتحقيق رؤية  املفتوح في الشعار، وقال إنها تعكس الشغف الالمحدود وذكر "أبوعباة" سبب اختيار الدرع

آمنة. واعتمدت ألوان  املستشفى الطموحة. ويرمز الشعار أيضا لسعي املستشفى لتقديم خدمات طبية في بيئة

 باملصداقية والحيوية والصحة، واللون الفض ي 
ً
الشعار على اللون األزرق ليعكس حس املسؤولية ويعطي شعورا

رمز للقوة والدقة والتوازن الدروع الثالث في الشعار تعبر عن الرؤية في تقديم الخدمات الطبية 

 .الطبية الراقية بصورة متناغمة وتكاملية واألبحاث متكاملة ولتحاكي تقديم الخدمات والتعليمية
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 م1317-فبراير  -18  - 1318 - ثانيجماد ال -1لثالثاء 

 

 جامعة نورة وعهد جديد

 :فاصلة

 ((هناك ش يء أقوى من املصلحة: إنه اإلخالص))

 -عامليةحكمة -

( كلية نسائية في العالم، وهناك منظمات غربية مختصة في التعليم املنفصل، وفي الشرق 072هناك أكثر من )

األوسط يوجد في البحرين ودبي والكويت ودول عدة جامعات كلية نسائية لم ينتقدها املجتمع أو يهاجمها، بينما 

 ..نلدينا في السعودية جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحم

 في دور املرأة، واألهم صورة املرأة في ذهنية املجتمع، لكنها
ً
 كبيرا

ً
 الجامعة التي كان باإلمكان أن تحدث فارقا

بصراعات مختلفة مع تيارات ثقافية مختلفة ومع اإلعالم بمختلف  -في تقديري  -في مرحلة سابقة انشغلت 

 .وسائله

 وبالرغم من أننا مجتمع محافظ إال أننا لم ندعم 
ً
هذه الجامعة، وال غرابة فحتى برنامج االبتعاث لم يبتعث أيا

يوليو  00من بناتنا إلى جامعات نسوية حسب مقالة للدكتور محمد الشقاوي في جريدة الرياض العدد الصادر 

قال فيها أنه )حسب تجربة شخصية ملدة عام كامل ال يوجد مبتعثات في الكليات النسائية في شمال شرق  0200

 !!(اأمريك

ولست بصدد تحليل ذلك في هذه املقالة، إنما أسجل مالحظتي أن جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بدأت 

تتجاوز انتقاد من ينتقد ألجل الهجوم فقط إلى االهتمام بالفعل بدورها املميز تجاه املرأة السعودية، ولعلها تبادر 

 .ة لذلك وأكثر منهبافتتاح أول قسم لدراسات املرأة في بلدنا وهي مهيأ

وقد طالعتنا األخبار باتفاقيات بين هيئة الرياضة وبين الجامعة وهي خطوة باتجاه تحقيق املرأة لحقها في 

 .ممارسة الرياضة بعد أن منعت لسنوات من ممارستها طفلة في املدارس الحكومية

عمة لدراسات املرأة وألنشطتها جامعة مثل جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن تستطيع أن تكون أيقونة دا

 .املجتمعية

وأن يكون هذا ضمن أهدافها ألن الجامعات النسائية في كل العالم من أهدافها التركيز على تطوير املرأة وتوفير 

http://www.al-jazirah.com/2017/20170228/ln21.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170228/ln21.htm


 

51 

 .البيئة املناسبة لها لكي تكون فاعلة أكثر

ن األطراف إنما من املهم أن هذه الجامعة، لم تجد الدعم الكافي من إعالمنا ولسنا بصدد توجيه اللوم ألي م

 .ندعم هذه الجامعة ألنها مشروع رائد ضخم قّدم ويقدم للمرأة الكثير

 

 م1317 -مارس  -1  - 1318 - ثانيجماد ال -1 االربعاء

 

 «الطفل واإلعالم»األمري تركي الفيصل يتحدث عن 

« الطفولة واإلعالم املعاصر»التعليم يرعى انطالق فعاليات منتدى وزير 
 جبامعة األمرية نورة.. غدا  

 

 فعاليات 
ً
يرعى وزير التعليم الدكتور أحمد العيس ى وحضور صاحب السمو امللكي األمير تركي الفيصل تنطلق غدا

عبدالرحمن، وذلك بمركز املؤتمرات بالجامعة، منتدى الطفولة واإلعالم املعاصر بجامعة األميرة نورة بنت 

 .وتستمر فعاليات املنتدى ملدة ثالثة أيام

 اللتزام الجامعة بقضايا الطفولة املعاصرة وأهمية مساهمة الجامعات في تحقيق 
ً
ويأتي هذا املنتدى استكماال

 .يوي ببنيان متينالتي تؤكد على دور األسرة وبناء شخصيات األبناء للحصول على مجتمع ح 0202رؤية 

ويحتوي املنتدى على العديد من الجلسات الهامة في مجال اإلعالم والطفولة، حيث يستهل املنتدى أولى جلساته 

بكلمة من وزير التعليم ويليها كلمة معالي مديرة الجامعة، ثم الكلمة االفتتاحية للشيخة مي بنت محمد الخليفة 

 .رئيسة هيئة الثقافة بدولة البحرين

جدير بالذكر أن املنتدى يطرح العديد من القضايا في جلساته من بينها جلسة حول الطفل واإلعالم يلقيها ال

 Dr. Joshua صاحب السمو امللكي األمير تركي الفيصل، يليها محاضرة تتناول اإلعالم وصحة الطفل ونموه يقدمها

Sparrow  ل األمن الفكري وتعزيز الهوية الوطنية في من كلية الطب بجامعة هارفارد، يلي ذلك جلسة حوارية حو

إعالم الطفل، والتأثيرات اإليجابية والسلبية لوسائل اإلعالم على الطفل مع الدكتورة عزيزة املانع، والدكتور 

فهد الغفيلي، وعميدة كلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة الدكتورة جميلة اللعبون، وفي الجلسة 

ملنتدى التأثيرات اإليجابية والسلبية لوسائل اإلعالم على الطفل مع الدكتور مليس سليم، الخامسة يناقش ا

 . Dr.Nicole Seymour، وDr.Natascha Grandallو
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 م1317-مارس   -1  - 1318 - ثانيجماد ال -3الجمعة  

 

يف جامعة األمرية نورة يناقش تأثريات « الطفولة واإلعالم املعاصر»منتدى 
 اإلعالم على األطفال

افتتحت معالي مديرة جامعة األميرة نورة منتدى الطفولة واإلعالم املعاصر أمس، بمشاركة كريمة من صاحب 

ن أصحاب السمو األميرات السمو امللكي األمير تركي الفيصل، ومعالي الشيخة مي آل خليفة، وبمشاركة العديد م

واألكاديميين من جامعة هارفارد وجامعة امللك سعود وجامعة األميرة نورة، ووزارة الداخلية، وبحضور نخبة من 

 الكتاب والكاتبات والقيادات املتميزة، وذلك لثالثة أيام متتالية بمركز املؤتمرات بالجامعة. 

في مجال اإلعالم والطفولة، حيث استهل املنتدى أولى جلساته  واحتوى املنتدى على العديد من الجلسات الهامة

 
ً
بكلمة معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل ذكرت من خاللها أن املنتدى يأتي استكماال

التي تؤكد على دور  0202اللتزام الجامعة بقضايا الطفولة املعاصرة وأهمية مساهمة الجامعات في تحقيق رؤية 

سرة وبناء شخصيات األبناء للحصول على مجتمع حيوي ببنيان متين، وأشارت إلى أن هذا املنتدى يهدف إلى األ 

لفت األنظار إلى أهمية االعتناء بما يتلقاه الطفل من مواد إعالمية بجميع أشكالها ومضامينها، والسعي الجاد 

ة سليمة تعزز شعوره ههويته الوطنية، لتوفير إعالم معاصر يسهم في نمو الطفل الصحي ويتيح للطفل ثقاف

 وانتمائه إلى دينه ووطنه وعروبته، وتمده بالقيم واملفاهيم اإليجابية. 

بعد ذلك ألقت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة الثقافة بدولة البحرين كلمة افتتاحية أكدت 

شاملة وقادرة على تلبية كافة احتياجات هذا  من خاللها على أهمية تطوير منظومة التعليم والرعاية لتكون 

الجيل، والبد أيضا من استثمار اإلعالم كونه أحد أعمدة استقرار وبناء البلدان الحديثة لقدرته على تجاوز 

 الحواجز املادية والوصول إلى أكبر قدر ممكن من الجماهير. 

الطفل واإلعالم ألقاها صاحب السمو  وناقش املنتدى العديد من القضايا في جلساته من بينها جلسة حول 

امللكي األمير تركي الفيصل شكر خاللها معالي مديرة جامعة األميرة نورة الدكتورة هدى بنت محمد العميل على 

دعوتها الطيبة، كما توجه بالشكر لصاحبة السمو األميرة الجوهرة بنت فهد بن خالد، ولجميع منسوبات 

 على القلوب وهو اسم شقيقة الجامعة الفتية جامعة األميرة 
ً
 عزيزا

ً
نورة بنت عبدالرحمن التي تحمل اسما

 يا أماه يرحمك هللا فقد تحققت 
ً
وعضد مؤسس هذه البالد العزيزة، وقال سموه في معرض حديثه ) قري عينا

لقد تحقق ما كافحت ألجله طوال عمرك ليصبح تعليم  -تعليم املرأة هو سالحها -أحالمك وتحقق شعارك 

 لتعليم البنين( وقد أكد سموه أن الجامعة أحسنت في التبني املبكر لقضايا الطفولة واالهتمام الب
ً
نات مساويا

هها، على أمل أن تجد مخرجات هذه الجهود صداها وأن تعكس السياسات العامة املعنية بتربية وتنشئة وتعليم 

العصر الجديد والتكيف مع متطلباته بما  وتحصين بناتنا وأبنائنا ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات هذا

 يحقق تطلعاتهم وتطلعات مجتمعنا. 

من كلية الطب بجامعة  Dr. Joshua Sparrowتلى ذلك محاضرة تتناول اإلعالم وصحة الطفل ونموه يقدمها 

د هارفارد حيث تحدث حول تطور نمو اإلنسان ضمن إطار بيئي شامل و متفاعل يتضمن األسرة والجيرة و أفرا

http://www.al-jazirah.com/2017/20170303/ln25.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170303/ln25.htm
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 على دور العالقات املتفاعلة في النمو و التعلم. 
ً
 املجتمع و املؤسسات مؤكدا

تلى ذلك جلسة حوارية حول األمن الفكري وتعزيز الهوية الوطنية في إعالم الطفل، والتأثيرات اإليجابية 

هويته عبر مصادر والسلبية لوسائل اإلعالم على الطفل مع سعادة أ.د.عزيزة املانع حيث ذكرت أن الطفل يرتبط ه

ثالث وهي األسرة واملدرسة واإلعالم، مؤكدة على أن مكمن الضرر هو أن اإلعالم يقدم منتجات أجنبية لها ضرر 

بالغ على الهوية، وأن االنفصال بين ما يشاهده الطفل وما يعايشه في واقعه يشعره بذبذبة فكره ويضعف 

 الشعور باالنتماء. 

 على الهوية، واألن أصبحنا فيما أكد سعادة د. فهد الغفي
ً
لي أن أي تعٍد على الدين أو اللغة أو الوطن يعتبر تعديا

نرى التساهل في أمور هي مكون وموروث ثقافي لنا مثل اللغة والتقويم الهجري، وذكر سعادته أن الدراسات 

 أثبتت أن معظم األطفال يعرف كيفية استخدام األجهزة الذكية قبل أن يتجاوز العامين. 

وقد أكدت سعادة عميدة كلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة د. جميلة اللعبون على أن الضبط 

االجتماعي الذي يتكون من الدين والعرف والقانون واألخالق والرقابة هو ما يعزز الوحدة الوطنية، ولتعزيز 

عية وتوجيه النشء نحو الوالء للوطن الهوية الوطنية في إعالم الطفل يجب استثمار التراث اإلسالمي في نو 

 واستلهام معاني التسامح. 

وفي الجلسة الخامسة ناقش املنتدى التأثيرات اإليجابية والسلبية لوسائل اإلعالم على الطفل مع د.مليس سليم 

حيث تمت مناقشة تأثيرات البرامج التلفزيونية والتطبيقات  Dr.Nicole Seymourو Dr.NataschaGrandallو

الرقمية في تنمية األطفال قبل سن املدرسة، وقد ركزت الورقة العلمية على اللغة و األبعاد االجتماعية 

 العاطفية فضال عن اللعب على الجوانب البارزة للتنمية في هذه الفئة العمرية. 

ج ناجحة في إعالم الطفل، حيث استضافت الجلسة، أ.كايرو عرفات لعرض اختتم املنتدى بجلسة تناولت نماذ

، وعاد من جديد  07تجربة برنامج )افتح يا سمسم( ذكرت من خاللها أن برنامج افتح ياسمسم ابتدأ قبل 
ً
عاما

العام املاض ي، وخالل سنتين تم عمل دراسات طويلة إلعادته بشكل متميز، وأكدت على أن األطفال سريعو 

 في تعزيز الهوية وهي ال تأتي إال من خالل اإلعالم كونه ال
ً
تعلم مما أمامهم مهما كان، وأن اللغة األم مهمة جدا

املجال األكبر للتأثير في الطفل. وفي ذات السياق أكدت سمو األميرة الدكتورة سارة بنت فيصل بن بندر آل سعود 

تشجيع األطفال في سن ما قبل املدرسة على اكتساب  ( أن هدف الشركة هو Anamil techأثناء عرضها لتجربة )

 كلماتهم األولى بلغتهم األم، وأتت هذه الفكرة من صميم تجربتها الشخصية. 

وقد تحدث مخرج فيلم بالل األستاذ أيمن جمال عن قصة إنتاجه لفيلم بالل، حيث بدأت الفكرة من خالل 

نطباع وليس تغيير السلوكيات، وذكر أنه استغرق العمل على الدراسة، وأدرك من خالله أن دور اإلعالم تغيير اال 

السيناريو الخاص بالفيلم ما يقارب السبع سنوات وتم تنفيذه بغضون ثالث سنوات، وبعد انتهاء الجلسة تم 

 عرض فيلم بالل. 

دريسية وقد بلغ إجمالي الحضور لجلسات املنتدى ما يقارب ألفين وخمس مائة شخص ما بين أعضاء الهيئة الت

 واإلدارية والطالبات والضيوف من خارج الجامعة. 

وعلى هامش املنتدى افتتحت معالي مديرة جامعة األميرة نورة معرض )مرناة( الثقافي حيث تضمن العديد من 
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 جهة.  00األركان واملشاركات من عدد من الجهات بلغ عددها 

 ورشة تدريبية  37

ورشة تدريبية  37واحتوى منتدى الطفولة واإلعالم املعاصر على عدد من الفعاليات املصاحبة حيث يتم تقديم 

طوال فترة املنتدى، إضافة إلى حضانة لألطفال، وألعاب رائعة من شركة أحاجي البتكار األلغاز وحلها مع األطفال 

 الزوار لتحقيق املتعة املرتبطة باملعرفة، باإلضافة لتواج
ً
 مفعما

ً
 عائليا

ً
د عربات األطعمة املتنقلة، ليكون يوما

 باملعرفة واإلههار والترفيه لجميع أفراد العائلة. 

والجدير بالذكر هو مشاركة عدد من صناع القرار وممثلي الوزارات املعنية، واملتخصصين بالطفولة واإلعالم 

عالم وقنواته املختلفة في بناء شخصية األطفال، ورغبة باملنتدى. يأتي ذلك إيمانا من جامعة األميرة نورة بدور اإل 

منها في نشر الوعي بحقوق الطفل ومن أهمها حقه في إعالم هادف وصديق مناسب الحتياجاته في مختلف 

 مراحله العمرية، واستنادا إلى الدور الحيوي للجامعات في نشر املعرفة للمجتمع. 

 جامعة األمير نورة ورشة تدريبية على مدار ثالثة أيام في  37

ولنشر الوعي بحقوق الطفل وتسليط الضوء على احتياجات الطفولة ودور صناع القرار والباحثين واملمارسين في 

عنى باإلعالم ودوره في التأثير على الطفولة والفرص املتاحة وكيفية  37تلبيتها قدم املنتدى 
ُ
ورشة تدريبية ت

األهمية الكبرى سعت جامعة األميرة نورة لخلق أفضل املنصات  استثمارها لصالح الطفل، ومن منطلق هذه

التي من شأنها االرتقاء باإلنسان واالستثمار فيه إذ إنه األساس الذي تشيد به الحضارات، ومن أجل ذلك 

 استقطبت متخصصين في مجال الطفولة واإلعالم محلًيا وعاملًيا لتقديم الورش التدريبة في املنتدى. 

ش من حيث شموليتها لكافة النواحي املتخصصة باإلعالم املوجه للطفل تربوًيا و ممهارًيا ومهنًيا وتنوعت الور 

وأمنًيا، كذلك الدراسات والبحوث اإلعالمية، وقدمت هذه الورش ملدة ثالثة أيام في مقر إقامة املنتدى بمركز 

م الكرتونية املقدمة ببعض القنوات تأثير األفال »املؤتمرات في جامعة األميرة نورة، وكان من أبرزها ورشة 

التلفزيونية على القيم لدى األطفال والتي كانت من تقديم الدكتور رماز حمدي، وعرض فيها اآلثار واملخاطر 

املترتبة على مشاهدة األطفال لبعض األفالم الكرتونية وتأثيرها في تنمية القيم كما نوه حمدي إلى دور األسرة في 

 لفاز. تقييم استخدام الت

تحدثت فيها عن كيفية االستفادة من « عادات العقل شخصيات كرتونية»بينما قدمت الدكتور غادة املوس ى 

الرسوم املتحركة في تعليم األطفال وعادات العقل للتمكن منها واكتشاف معانيها والقدرة على تطبيقها في حياتهم 

من الدكتورة « Happiness in the DioitalAge :what does the science teach us» اليومية، و جاءت ورشة 

مليس السليم تحدثت فيها عن كيفية أن تكون وسائل االعالم االجتماعية أداة لبث السعادة في حياتنا، وحياة 

 من حولنا من خالل بعض الخصائص منها: األصالة، اليقظة، الفكاهة، والتواصل االجتماعي. 

التي قدمتها الدكتورة سارة آل « What Makes a Good Ann for your Preschooler and why» وعن ورشة 

سعود حول كيفية التعامل مع العدد الكبير من التطبيقات في متاجر البرامج وعمق املحتوى الفعلي وتقديم 

 املمارسة الرئيسية حول كيفية التقييم الفعال للمعلومات وسهولة استخدامها. 

عن التأثير األمني « طفلي بين الفن واإلعالم»تحدثت ورشة الدكتورة مها الكالب وفي الجانب األمني والوقائي 
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الناتج من بعض البرامج الداعية للعنف والجريمة، وفيها سلطت الضوء على التربية الوقائية لألطفال في ظل 

الطفولة في اإلعالم املبادئ املهنية الالزمة ملعالجة قضايا »هذه اآلثار املشهودة، وفي ذات السياق أتت ورشة 

قدمتها الدكتورة ناهد باشطح للتعرف على إيجابيات وسلبيات اإلعالم الجديد في مخاوفه وتبعاته، « السعودي

 والعادات الحسنة الستخدام وسائل التواصل واأللعاب اإللكترونية. 

للدكتورة أروى « اصرنافذة على عالم كتب األطفال املع»وعن تطوير مهارات الطفل عبر اإلعالم كانت ورشة 

الخميس ذكرت فيها رصد لبدايات األدب ومراحل تطوره في سبيل استيعاب التوجه الجديد والعالمي في أدب 

األطفال بشكل عام والعربي والسعودي بشكل خاص كعنصر مهم من عناصر اإلعالم الحديث ملا له من دور 

 ه ولغته وتذوقه وتنمية مفهومه للحياة. فعال في إثراء حياة وشخصية الطفل كما تطرقت إلى مفاهيم

قدمت الدكتورة وفاء الطجل أساليب بناء الوعي « التربية اإلعالمية في عصر املنصات الجديد»تحت عنوان 

اإلعالمي لدى الطفل ودعم استراتيجيات التنشئة التي تكفل بناء الوعي الذاتي ومراقبة النفس واختيار األصلح 

 املنشود في شخصية الطفل. إليجاد التوازن النفس ي 

وذكرت الدكتورة هويدا الدر األساليب العلمية التي يمكن من خاللها التطبيق العملي ألساسيات التربية 

أساليب تفعيل التربية »اإلعالمية للطفل للحد من املخاطر السلبية لوسائل اإلعالم وذلك من خالل ورشة 

العبيد عن ذات املفهوم باإلضافة إلى التدابير التي يمكن اتخاذها  ، كما تحدثت الدكتورة نورة«اإلعالمية للطفل

 من القائمين على تربية الطفل إلى تعامل آمن مع تقنية املعلومات في ورشتها التي قدمتها في املنتدى. 

ئد و أشارت إلى العوا« التأثير السلبي لإلعالم على الطفل بالقراءة« فيما خصصت أ. فاطمة الحسين ورشتها عن

اإليجابية من قراءة األدب الراقي مع الطفل، وتنمية القدرة على التفكير الناقد لديه والذي يتيح له فلترة ما يصل 

 إليه من رسائل. 

أما بالنسبة إلى الخصائص العمرية لدى األطفال وارتباطها بالتعليم فذكرتها الدكتورة سارة العبدالكريم من 

حيث عّرفت أنواع الذكاءات املتعددة والفروق بين الجنسين لدى « التعليمالذكاءات املتعددة و »خالل ورشة 

سنوات، وآلية تطوير عملية التعليم والتعلم لتشمل جميع مهارات املتعلم لتحقيق التنمية  6-7األطفال في سن 

 الشاملة املتكاملة للفرد الذي نصت عليه وثيقة سياسة التعليم باململكة العربية السعودية. 

قدمت أ. نادية « أثر اإلعالم املعاصر على النمو العقلي للطفل وأدوار الوالدين في مواجهة أثاره السلبية» وعن

السيف و د. زينب ههنساوي ورشة عمل لكيفية استخدام وسائل اإلعالم حسب الشريحة العمرية لكل طفل وما 

 يناسب كل سن وما آثارها على النمو العقلي للطفل. 

وفيها زودت املتدربات باملهارات الالزمة « إعالم صديق للطفولة»دكتورة هند الخليفة ورشة في حين قدمت ال

إلعداد األخبار والتقارير حول قضايا الطفولة، كما ركزت على املحتوى اإلعالمي املتعلق بقضايا الطفولة، 

ليفة إلى سبل ووسائل ووضعت معهن تصور لالستراتيجية اإلعالمية ملعالجة قضايا الطفولة وفيه نوهت الخ

وقاية األطفال من اإلعالم الهدام، إضافة إلى توعية األسرة بتأثير الرسوم املتحركة والبرامج على األطفال من 

 حيث القيم والسلوكيات واألفكار وكيفية التعامل مع بعض املواد اإلعالمية. 

ى الوعي اإلعالمي االجتماعي الذي يشارك الجامعة الرامية إلى رفع مستو  استراتيجيةجاءت هذه املبادرات ضمن 
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في تحقيق أعلى املستويات التربوية والعلمية التي تتطلع لها بالدنا كما قالها خادم الحرمين الشريفين بعبارة تتوج 

هدفي األول أن تكون بالدنا نموذًجا ناجًحا ورائًدا في العالم على كافة األصعدة وسأعمل معكم على » 0202رؤية 

 «. لكتحقيق ذ

 

 م1317-مارس   -6  - 1318 - ثانيجماد ال -7االثنين 

حلقة متخصصة توصي بربط الرتفيه بالسياحة الداخلية واستثمار املدارس 
 واجلامعات مساء

 لدور مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة بجامعة األميرة نورة بنت 
ً
استكماال

التي  0202عبدالرحمن في مناقشة القضايا املجتمعية الحديثة، وأهمية مساهمة الجامعات في تحقيق رؤية 

ترفيه األسرة في املجتمع »قاش بعنوان تؤكد أن الثقافة والترفيه من مقومات جودة الحياة، أقام املركز حلقة ن

، حيث ناقشت الحلقة أهمية الترفيه ألفراد املجتمع بما ال يتنافى مع تقاليد املجتمع وأخالقياته «السعودي

 عن الترفيه التقليدي، وأدار النقاش مديرة املركز أ.د. سارة بنت صالح الخمش ي 
ً
وتواكب معطيات العصر بعيدا

 .ة االجتماعية، بحضور عدد من األعضاء املتميزين من الجهة التعليمية واإلداريةاألستاذ في كلية الخدم

وتناولت الحلقة محورين رئيسين هما: متطلبات الترفيه، وآليات لتفعيل برامج ترفيهية هادفة، وقد خرجت 

ئة الترفيه مع الحلقة بعدد من التوصيات أهمها ربط الترفيه في اململكة بالسياحة الداخلية، وذلك بتعاون هي

وذلك بتفعيل  0202الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وذلك إلقامه أنشطة وفعاليات تخدم رؤية اململكة 

تنظيم الرحالت السياحية عن طريق شركات لزيارة املتاحف واآلثار الوطنية، كما أوصت باستثمار مباني املدارس 

عاليات واالستفادة منها كأندية لألحياء وإقامة أنشطة وفعاليات هادفة والجامعات )في الفترة املسائية( إلقامة الف

مثل اكتشاف املواهب، وأن تكون الفعاليات لكل أفراد األسرة وخاصة كبار السن وعدم إغفالهم وذوي 

االحتياجات الخاصة وإعفائهم من الرسوم. وجاء ضمن التوصيات تغير مفهوم الترفيه وعدم ربطه بالخروج من 

زل وإنما يكون في صلة الرحم وزيارة األقارب واالجتماعات العائلية، وكذلك مراعاة أن تكون رموز دخول املن

الفعاليات املقامة رمزية في متناول جميع أسر املجتمع السعودي وذلك ملشاركة جميع أفراد املجتمع، إضافة إلى 

عاليات وبرامج هادفة لترفيه األسرة في توجيه برامج املسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص لدعم وإقامة ف

املجتمع السعودي، كما أوصت الحلقة بضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للرياضة لطرح 

برامج وأنشطة ومسابقات لألسرة في املجتمع السعودي، واستثمار األماكن العامة كالحدائق واملالعب وتهيئتها 

ص األسرة. ويأتي من أبرز التوصيات تفعيل املسارح النسائية إلقامة مسرحيات وأمسيات إلقامة فعاليات تخ

شعرية، إضافة إلى استثمار التطوع وخاصة من الشباب من الجنسين لتنظيم الفعاليات، وذلك عبر مجموعات 

ر املنتجة تطوعية منظمة بحيث ال تكون اجتهادات شخصية. وشدد املناقشون على ضرورة توفير أماكن لألس

لبيع منتجاتها من خالل الفعاليات املقامة ألجل الدعم املادي واملعنوي لهم بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية 

 .االجتماعية

: الواقع 0202إسهامات املرأة السعودية التنموية في تحقيق رؤية »إلى جانب ذلك ينظم املركز ملتقى 

 مع 0205-0-1هـ املوافق 0301-6-5، والذي سيعقد يوم األربعاء «واالستشراف
ً
م. ويأتي هذا امللتقى تزامنا

http://www.al-jazirah.com/2017/20170306/ln32.htm
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فعاليات اليوم العلمي للمرأة، ويهدف إلى التعرف على إنجازات املرأة السعودية وسبل تمكينها واملعوقات التي 

 واستشراف املستقبل في ضوء املستجدات 0202تواجهها. ويتطرق إلى إسهامات املرأة السعودية لتحقيق رؤية 

 .املعاصرة، وبشارك فيه نخبة من القيادات املميزة في املجتمع السعودي

 

 م1317-مارس   -9  - 1318 - ثانيجماد ال - 13الخميس 

 

 ورشة تدريبية يف يوم املهنة جبامعة نورة

 

أقامت عمادة شؤون الطالبات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن فعالية يوم املهنة على مدى ثالثة أيام، 

( 05( ورشة تدريبية في القاعات التدريبية بمركز النجاح، في حين تم تنفيذ )60وقد تضمنت الفعالية تنفيذ )

نمية املهارات األساسية الالزمة للطالبات ورشة عمل من نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وهدفت إلى ت

والخريجات لالنخراط في سوق العمل، وتوضيح املعايير التي تتطلبها الجهات التوظيفية، وقد كان عدد الطالبات 

كما تضمنت الفعالية جلسات حوارية شارك فيها عدة متحدثات  ( طالبة،0702امللتحقات بالدورات والورش )

الجامعة، ومن ضمن املشاركات الخارجية مشاركة الجوهرة املجلي ، وميثاء العتيبة رئيسة من داخل وخارج 

، وفاطمة  قسم التدريب والتطوير بأمانة مجلس التعاون، وفاطمة املقبل مستشار
ً
وكيل التعليم سابقا

ة وذلك جهة توظيفي 52معارض وسط مشاركة 5القحطاني مساعد الفرع النسوي، كما صاحب الفعالية إقامة 

كلية  كلية العلوم، كلية التمريض، كلية اللغات، كلية اإلدارة واألعمال، في مركز الدعم والخدمات الطالبية،

 كلية التصاميم والفنون.  التربية،

 

 م1317-مارس   -13  - 1318 - ثانيجماد ال - 11الجمعة 

 

م ورشة عمل عن 
ّ
خطورة االحنراف الفكري على "جامعة األمرية نورة تنظ

 «األمن الوطني
 

 من رؤية الجامعة في أن 
ً
 لحرص جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن على إذكاء الوعي الفكري، وانطالقا

ً
نظرا

قة برفع الوعي الفكري والقيمي  0202تكون منارة املرأة للمعرفة والقيم، واملساهمة في تحقيق رؤية اململكة 
ّ
املتعل

مت صباح أمس 
ّ
خطورة االنحراف الفكري »م، ورشة عمل بعنوان 0205مارس  5لدى طالباتها ومنسوباتها، نظ

 .، للواء بسام عطية وبحضور أعضاء الوحدة من هيئة التدريس والهيئة اإلدارية«على األمن الوطني

: وتحدث اللواء بسام عطية عن أبعاد األمن 
ً
يعد اإلرهاب في مجمله حركات »الوطني وعالقته باإلرهاب، قائال

يقود إلى فوض ى تهدف إلى السيطرة على مقدرات  -القفز على مراكز الحكم-تغيير اجتماعي ينتج عنها تغيير سياس ي

الدولة االقتصادية، ومن هذه األبعاد البعد السياس ي وسياسته الداخلية والخارجية، والبعد االقتصادي 

http://www.al-jazirah.com/2017/20170309/ln63.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170309/ln63.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170310/ln50.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170310/ln50.htm
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واالجتماعي والعقدي واأليديولوجي والبعد الجيوسياس ي والبيئي والبعد املعرفي والبعد العسكري، وقد تطرق 

سعادته ألهمية هذه األبعاد التي تقوم عليها أي دولة بمختلف توجهاتها وأسلوب حكمها لشعوهها كما تختلف 

 .«من دولة إلى دولة قد تزيد أو تنقص

 إلى أن من يريد 
ً
التأثير على أي دولة سوف يدخل عليها من هذه األبعاد ونّوه حينها إلى كيفية التحرك من مشيرا

لن يأتيك عدوك بسالح، إنما الحروب والصدمات نتاج نهائي ملحاولة اختراق هذه »خالل هذه األبعاد بقوله 

 .«األبعاد التي يتحرك اإلرهاب من خاللها

ق بالغرائز فهي محدودة وتابع اللواء موضًحا الفرق بين الجريمة ا
ّ
لجنائية والجريمة اإلرهابية، بأن الجنائية تتعل

األفكار، ولكن عندما تكون القضية فكرية فإن األفكار ال حدود لها وال تنتهي فتكون أكثر تعقيًدا وصعوبة، 

 أن هذه القضايا الفكرية، تقوم على األيدولوجيات التي تشّوه الحقائق أو تطمسها وتغّير 
ً
ها وتصنع لها وخصوصا

 .مبررات ذات احتراف عال يصل بأتباعها إلى درجة اإليمان العميق هها

وذكر اللواء العطية أربعة مرتكزات يرتكز عليها اإلرهاب أولها مراحل نموه، والثاني مراحل البناء الفكري 

يبدأ التجنيد واالقتحام في األيديولوجي، وبعدها يأتي البناء التنظيمي، وآخرها املوارد املالية والبشرية وفيها 

 .الجوانب اإلعالمية الداخلية والخارجية وجلب األموال

كما تطرق اللواء العطية إلى جهود اململكة في محاربة اإلرهاب واإلمكانيات الضخمة املعدة واملوارد التي أنفقت 

 .من أجل استقرار الوطن

ترك أي فكر على عواهنه يشكل أمر خطير وصد إننا لسنا ضد أي طرح إنساني ولكن »وقال في معرض حديثه: 

د إال العنف، ولكن نضعه على طاولة نقاش ونفكك 
ّ
أي فكر بشكل كامل ومحاربته نقطة أخطر فالعنف ال يول

 .«مفاهيمه وما يناسبنا ننساق له ونستبعد ما ال يناسبنا ، والصد واملحاربة ال تنتج إال محاربة وصد أكبر

جرم من منطلقات غريزية كالسرقة والقتل، حيث يعي مرتكبها أنه مجرم وإن حاول وتحدث عنه الفرق بين امل

التبرير بينما اإلرهابي واملنتمي إلى كيان إرهابي يظن في قراره نفسه أنه ليس بمجرم وإنما صاحب قضية ومشروع 

 .وصاحب عقيدة يتقّرب هها إلى هللا وهي القضية األخطر

ن بين جامعة األميرة نورة ووزارة الداخلية وأكد أنه أمر حيوي ومطلوب من ورحب اللواء عطية بتفعيل التعاو 

خالل أطراف تعليمية لدى وزارة الداخلية مثل: جامعة نايف للعلوم األمنية، وكلية نايف لألمن الوطني التي 

 .تتعاطى مع هذه األطر ومد جسور التواصل مع املؤسسات التعليمية
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 م1317-مارس   -11 - 1318 - ثانيجماد ال -13االثنين 

 

 يف ختام أكرب مسابقة علمية لطلبة التعليم العام يف اململكة

 (0252مبدعا  ومبدعة من أبناء الوطن حيصدون جوائز )إبداع  26
 و 00حصد 

ً
( الذي نظمته مؤسسة امللك 0205الوطني لإلبداع العلمي )إبداع طالبة جوائز األوملبياد  03طالبا

عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، في مركز املؤتمرات بجامعة األميرة 

 .نورة في مدينة الرياض

زير التعليم الدكتور أحمد بن وكّرم وكيل وزارة التعليم الدكتور نّياف الجابري الطلبة الفائزين نيابة عن و 

محمد العيس ى، في الحفل الختامي الذي أقيم بحضور الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيد األمين العام 

ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع "موهبة"، وكبار مسؤولي وزارة التعليم و"موهبة"، وأولياء 

 .أمور الطالب والطالبات واملهتمون 

 

 م1317-مارس   -13 - 1318 - ثانيجماد ال -11الثالثاء 

 

 للكلى جامعة األمرية نورة تفعل اليوم العاملي

افتتح املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا الجامعي بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور  

أمراض الكلى ونمط حياة صحي من أجل »أحمد أبو عباة أمس األول فعاليات اليوم العالمي للكلى تحت شعار 

لسمنة وأثرها على صحة الكلى. وأوضح انطالقا من الدور التوعوي للمستشفى الذي يركز على ا« كلى سليمة

رئيس قسم الكلى باملستشفى د. خالد العبد املنعم أن أمراض الكلى املزمنة هي عبارة عن حاالت مرضية طويلة 

 إلى أن السمنة تعد من املخاطر الرئيسية 
ً
األمد ناجمة عن عجز الكلى عن القيام بوظائفها الطبيعية، مشيرا

لكلى، وأضاف األشخاص املصابون بالسمنة هم أكثر عرضة لإلصابة بأمراض الكلى املؤدية لإلصابة بأمراض ا

مقارنة باألشخاص ذوي األوزان الطبيعية، من جانبه أكد   % 10املزمنة والفشل الكلوي بنسبة تزيد عن 

هذه استشاري أمراض الكلى لدى األطفال واملدير التنفيذي للشؤون الطبية د. حماد الشايع، أن تفعيل مثل 

األنشطة التوعوية يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد املجتمع والتأثير اإليجابي في الحث على تغيير 

 .السلوكيات

 

 

http://www.al-jazirah.com/2017/20170313/ln55.htm
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 م1317-مارس   -16  - 1318 - ثانيجماد ال -17الخميس 

 

 تطرح املقررات العامة بشكل إلكرتوني كامل لطالباتهاجامعة نورة 

طرحت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن مقررات الكترونية تفاعلية لعدد من املقررات التي تدرسها 

الكليات في الجامعة على ثالث مسارات املسار اإللكتروني الكامل، واملسار اإللكتروني املدمج، و املسار اإللكتروني 

 .س ياألسا

كما عقدت الجامعة سلسلة من الدورات املتخصصة والبرامج التدريبية في بناء وتصميم املقررات اإللكترونية 

ألعضاء الهيئة التعليمية، وذلك ضمن رؤية الجامعة في تحقيق الريادة والتميز للمرأة في مجاالت التعلم 

وني للطالبات وأعضاء هيئة التدريس بما اإللكتروني والتعليم عن بعد، وتحفيز جميع ممارسات التعلم اإللكتر

 .  يتوائم مع املعايير الوطنية و املعايير العاملية في هذا املجال

وأوضحت عميدة عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة عهود 

إللكتروني بعد أن طرحت عددا من البرامج الفارس أن الجامعة فّعلت التعلم اإللكتروني وممارسات التعلم ا

التدريبية و اللقاءات التعريفية ألعضاء الهيئة التعليمية والطالبات ومنها برنامج تصميم و تدريس املقررات على 

  .املستوى الكامل برنامج تصميم و تدريس املقررات على املستوى األساس ي و برنامج قائدات التعلم االلكتروني

س أنه يهدف برنامج تصميم وتدريس املقررات على املستوى الكامل إلى تعزيز جودة التعلم، وتفعيل وأفادت الفار 

التقنية في تصميم مقررات الكترونية من قبل نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق معايير 

تقرها وزارة التعليم، وكان من جودة املقررات اإللكترونية، وبما يتالءم مع األنظمة واللوائح الوطنية التي 

( ومقرر التدريبات اللغوية 020مخرجات البرنامج تصميم وتدريس مقرر منطلقات في الثقافة اإلسالمية )سلم 

%( وذلك في مبادرة تعد األولى من نوعها في 022( بنمط التعلم اإللكتروني باملستوى الكامل )020)عرب 

طالبة بشكل الكتروني كامل مما يمكن الطالبة من مهارات  02.222الجامعة، و تدرس املقررات ألكثر من 

  .التعليم والتعلم االلكتروني و يعزز من قدراتهن على التعلم الذاتي بما يواكب تحديات عصر التطور التكنولوجي

وأشارت إلى أن برنامج تصميم وتدريس املقررات على املستوى األساس ي يصنع قصة نجاح لثالثين مقرر تصمم 

لجودة املقررات اإللكترونية العاملية،  (Quality Matters) وتدرس وفق معايير جودة عالية تتوافق مع معايير

ويقصد باملستوى األساس ي هو تصميم وتدريس مقررات إلكترونيه تدعم وتعزز عملية التعليم التقليدية في 

  .قاعات املحاضرات الجامعية

عضوة هيئة تدريس من مختلف التخصصات بجامعة 077شارك فيها  وذكرت أنه تم إطالق البرنامج بدورتين

مقرًرا إلكترونًيا يخضع ملعايير الجودة العاملية، وما  01األميرة نورة نتج عن البرنامج في املرحلة األولى قصة نجاح 

 .مشتركة في املرحلة الثانية من إطالق البرنامج يرسمن خط النجاح ملقرراتهن اإللكترونية 005زال 

ومن جهة أخرى قدمت عمادة التعلم االلكتروني برنامج قائدات التعلم اإللكتروني على دورتين مختلفتين ههدف 

تحقيق الريادة والتميز لعضو الهيئة التعليمية بجامعة األميرة نورة في مجاالت التعلم اإللكتروني والتعليم عن 

 01للكليات، فيما بلغ عدد القائدات في الدورة األولى  بعد وتعزيز الكفاءات األكاديمية وبناء القدرة املؤسسية

قائدة متمكنات من مهارات التعليم والتعلم اإللكتروني ومستعدات لتدريب النظراء  05قائدة، والدورة الثانية 

http://www.al-jazirahonline.com/news/2017/20170316/104511
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  .وخلق قصص نجاح مميزة في مجال التعلم اإللكتروني

و األدلة اإلرشادية املقروءة و املرئية  (Infographic) وأعدت العمادة مجموعة مبتكرة من الرسوم املعلوماتية

باللغتين )العربية واإلنجليزية( التي تتضمن إرشادات حول أدوات التعلم اإللكتروني وأفضل ممارساته، وتقدم 

العمادة عدد من الورش التدريبية في مجال التعلم اإللكتروني، باإلضافة إلى اللقاءات التعريفية بالتعلم 

والجلسات املخصصة الفردية في مجال التعلم اإللكتروني ، وكذلك خدمات الدعم الفني املباشر  اإللكتروني،

 .لنظام التعلم اإللكتروني

وأشارت الفارس إلى أن العمادة في مرحلتها التأسيسية عملت على رسم الضوابط والسياسات التي تدعم 

لتعلم اإللكتروني، ومن تلك السياسات سياسة املستخدمين وتسهم في خلق ممارسات ناجحة وفعالة في مجال ا

استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني التي تقدم للمستخدمين جميع اإلرشادات الالزمة لضمان التوظيف 

األمثل من قبل املستخدمين بما يحافظ على امللكية الفكرية والخصوصية واألمان، مع تمكين املستخدمين من 

 .ل الدعم الفنية والتربويةالوصول املباشر لكافة سب

 

 م1317-مارس   -11 - هـ1318 – ثانيجماد ال -11الثالثاء 

 

 حتت رعاية خادم احلرمني الشريفني

أمري منطقة الرياض يفتتح مستشفى امللك عبداهلل اجلامعي الثالثاء القادم 
  األمرية نورةجبامعة 

 
يفتتح صاحب  -حفظه هللا  -تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود  

السمو امللكي األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وبحضور معالي وزير التعليم الدكتور 

ك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعي هـ مستشفى املل0301جمادى اآلخرة  05أحمد العيس ى، الثالثاء القادم 

بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن. وههذه املناسبة أعربت معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد 

العميل عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة لهذا الحفل وترحيبها بسمو أمير منطقة الرياض، 

ى هو تتويج للخدمات العملية والتعليمية في الجامعة، وإضافة نوعية لفاعلية إن افتتاح املستشف« وقالت:

جامعة نورة في خدمة العملية التعليمية الطبية، مشيرة إلى أن املستشفى استكمل جميع مراحل التشغيل 

» مبدأ  بنجاح قياس ي وتمت التهيئة ملرحلة التدشين الرسمي بعدد من األنظمة والتشكيالت املساعدة التي تعزز 

في العمل اإلداري واملمارسات الطبية. من جهته عد املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبد هللا » روح الفريق 

بن عبد العزيز الجامعي الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة، املستشفى إضافة مهمة للمستشفيات الجامعية في 

 في جامعة األميرة 
ً
نورة بنت عبد الرحمن، برؤية طموحة في أن يكون أنموذجا اململكة، حيث يشكل عنصرا حيويا

يقتدى به، من خالل الرسالة املتميزة والقيم السامية ضمن األهداف املستقبلية التي أنش ئ من أجلها، وتتكامل 

http://www.al-jazirah.com/2017/20170321/ln56.htm
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 .مكونات املستشفى لتحقيقها من خالل تكوين تصور جديد ومختلف للخدمات الصحية والتعليمية

 للتشغيل وعبر عن شكره لسمو أم
ً
ير منطقة الرياض ومتابعته ملسيرة املستشفى، واملراحل املهمة التي تمت وصوال

 أن سموه تفضل برعاية عدد من النشاطات التي أقامها املستشفى، واملؤتمرات العاملية التي 
ً
الكامل، مبينا

ايته للمؤتمر العالمي عقدها، والشراكات التي أبرمها مع مؤسسات طبية وعلمية عاملية، وكان من أبرزها رع

 .لتطلعات املرض ى

 

 م1317-مارس   -11 - هـ1318 – ثانيجماد ال -13الخميس 

 

جتعل مستشفى امللك عبد اهلل جبامعة « البيئة احملفزة للشفاء»د.أبوعباة: 

 «منوذجا  »األمرية نورة 

وصف الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة، املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي 

كبيرة لتناسب أهمية الحدث »بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الترتيبات الجارية لتدشين املستشفى، بأنها 

زيز وبتشريف صاحب السمو امللكي أمير منطقة الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين، امللك سلمان بن عبدالع

الفتتاح هذا املرفق »وقال إن االستعدادات جارية على مختلف املستويات في الجامعة واملستشفى «. الرياض

حيث سيتم االفتتاح الرسمي «. الذي يشكل إضافة نوعية لقطاع الصحة وللتعليم الجامعي في اململكة

 .م0205-0-01هـ املوافق 0301-6-05للمستشفى يوم الثالثاء 

وأوضح أبوعباة أن دخول املستشفى طور التشغيل الرسمي سيضع أمام املهتمين بقطاعي الصحة والتعليم 

 في التكامل بين هذين القطاعين ألن املنهجية املعتمدة في املستشفى متميزة، واعتمدت األساليب 
ً
نموذجا

 إلى أن
ً
استراتيجية املستشفى اعتمدت دمج مفاهيم ومعايير التميز في  الحديثة في التخطيط االستراتيجي، مشيرا

إعداد وتنفيذ الخطط من خالل ترجمة استراتيجية املنشأة إلى هيكلة إجراءات عمل مختلفة املستويات وربطها 

 
ً
بمحاور االستراتيجية األساسية. وأكد أن مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي أوجد ابتداء تصورا

 جد
ً
 للخدمات الصحية والتعليمية. وقال: من العناصر التي يتميز هها املستشفى أن املبنى يعتبر جزءا

ً
 وعصريا

ً
يدا

 من الخدمة الصحية، حيث تم اعتماد مفهوم 
ً
، وهو أحد أبرز وأحدث الطرق «التشافي بالتصميم»أساسيا

 .العالجية الحديثة
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 م1317-ارس م  -13 - هـ1318 – ثانيجماد ال -11الجمعة 

 

 متطوعة 02وخرجت « نرباس نورة التطوعي»رعت ملتقى 

د وسام 
ّ
جلهودها يف رعاية األعمال « سفري نرباس»حرم ويل العهد تتقل

  اإِلنسانية

دت معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 
ّ
« سفير نبراس»الدكتورة هدى العميل أمس وسام قل

لحرم صاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير 

الداخلية، ورئيس اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات صاحبة السمو امللكي األميرة ريما بنت سلطان بن عبد 

 لجهودها الدؤوبة في رعاية األعمال اإِلنسانية واالجتماعية« نبراس»شروع العزيز كأول سفيرة مل
ً
 .تكريما

جاء ذلك خالل رعاية سموها اختتام فعاليات امللتقى التطوعي النسائي )نبراس نورة العطاء( الذي أقامته أمانة 

املجتمعية مع جامعة األميرة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات واملديرية العامة ملكافحة املخدرات بالشراكة 

نورة بنت عبد الرحمن ممثال بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر وبالتعاون مع مبادرة هدفي ملدة يومين 

وذلك في مركز املؤتمرات باملدينة الجامعية. وبدأ الحفل الذي حضره وكيالت الجامعة وعميدات الكليات 

معة وعدد من قيادات ومنسوبات الجهات الحكومية املشاركة بامللتقى، وأعضاء الهيئة التعليمية وطالبات الجا

بالقرآن الكريم، ثم فيلم وثائقي عن جهود الدولة في مكافحة املخدرات. بعدها ألقت مديرة إدارة البرامج في 

املخدرات موضحة أن املشروع الوطني للوقاية من » نبراس »اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات هناء الفريح كلمة 

نفذ العديد من اإلنجازات منذ انطالقته، وفي مقدمتها البرامج الوقائية التلفزيونية املتنوعة، باإلضافة إلى تنظيم 

املعارض والفعاليات التدريبية، وورش العمل لبناء قدرات وطنية وحلقات تربوية لتعزيز القيم لألطفال، مبينة 

 .ادمةأن املشروع ستصل أهدافه إلى األجيال الق

وأشارت الفريح إلى أن امللتقى هدف إلى استثمار طاقات الشباب في العمل التطوعي املستدام للوقاية من 

املخدرات والحد من آثاره املدمرة على األسرة، وتشجيع العنصر النسائي للمبادرات التطوعية وزراعة الوعي 

 .الثقافي في هذا الجانب

أوبريت )وطن األمجاد(، ثم فيلم )نبراس التطوع الجامعة(، ثم  007االبتدائية ثم قدمت مجموعة من طالبات 

استعرضت مدير عام التعاون الدولي واالتصال واإلعالم ههيئة تقويم التعليم الدكتورة غادة الغنيم تجربتها في 

 (.عطائي مجال التطوع. بعدها شاهد الجميع فيلما عن إطالق مبادرة عمادة خدمة املجتمع )وطنيتي في

ثم ألقت عميدة عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة آمال 

طالبة هن أول دفعة من خريجات العمل التطوعي الالتي دفعهن حب الوطن  05الهبدان كلمة هنأت فيها 

 0202يأتي امللتقى لتحقيق رؤية  ساعة تدريبية ليصبحوا رائدات، مبينة أنه 000فحصلن على رخصة التطوع لـ 

باستثمار الطاقات الشبابية اإلبداعية وتنمية روح املواطنة الصالحة، ثم ألقت سحر النويصري كلمة الشركة 
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 .«سابك»السعودية للصناعات األساسية 

سلمت كثاني سفير لنبراس، كما « نبراس»وِفي الختام قامت راعية الحفل بتقليد معالي مديرة الجامعة وسام 

الخريجات املتطوعات رخصة التطوع وتكريم السيدة أمواج الزهراني نيابة عن أسر شهداء الواجب إلى جانب 

 .تكريم املشاركات والرعاة في امللتقى

ركنا تعريفيا  02ثم افتتحت سمو األميرة ريما بنت سلطان بن عبد العزيز، املعرض املصاحب الذي ضم أكثر من 

 .من الجهات الحكومية واملؤسسات الخيرية والقطاع الخاصتوعويا شاركت هها عدد 

 

 

 م1317-مارس   -11 - هـ1318 – ثانيجماد ال -16السبت 

 

تنظم ملتقى علميا  بعنوان البحث االجتماعي وتعزيز « جامعة األمرية نورة
 الشراكة اجملتمعية

تزامًنا مع اليوم العالمي للخدمة االجتماعية نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمركز أبحاث  

 بعنوان: 
ً
انطالقا من رسالة « البحث االجتماعي وتعزيز الشراكة املجتمعية»كلية الخدمة االجتماعية ملتقى علميا

خدمة املجتمع بحضور عميدة البحث العلمي الدكتورة الجامعة وإيماًنا منها بالدور اإليجابي الفعال في مجال 

 .أريج الخلف وعميدة كلية الخدمة االجتماعية الدكتورة جميلة اللعبون 

يهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على احتياجات ومشكالت مؤسسات املجتمع لتزويد الباحثين بأفكار بحثية 

التقاء قيادات مؤسسات املجتمع باألكاديميين ولتوجيه مبنية على احتياجاتها، تعزيز الشراكة املجتمعية ب

 .0202األبحاث بما يتسق مع احتياجات املجتمع ورؤية اململكة العربية السعودية 

يتناول اللقاء العديد من املحاور منها الشراكة املجتمعية البحثية وتعزيز الخدمة االجتماعية في املجال التعليمي 

 .الخاص، واملجال األمني وحقوق اإلنسان والصحي، االجتماعي والقطاع

وبينت مديرة مركز أبحاث كلية الخدمة االجتماعية الدكتورة هيفاء الشلهوب أن املجتمع السعودي يمر في 

الوقت الحاضر بالكثير من التحوالت في جميع مجاالت الحياة، لذا أصبحت عملية الشراكة املجتمعية ضرورة 

إلى أهمية التطبيق امليداني للبحوث حيث يوظف املشاركون مهاراتهم ومعارفهم  تحتمها معطيات الواقع، منوهة

ملواجهة التحديات والقضايا واملساعدة في التوصل لحلول التي تحتاج إلى تعاون وتبادل األفكار والنظريات 

 .املختلفة

أة للمعرفة والقيم وألن وقالت عميدة البحث العلمي الدكتورة أريج الخلف في كلمتها إن الجامعة منارة املر 

املعرفة ال تثمر إال في ظل البحث العلمي ودعم حراكه فقد نصت رسالة جامعة األميرة نورة على أن تكون 

جامعة شاملة للمرأة متميزة بريادتها، وأبحاثها العلمية تسهم في بناء االقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية »

عاية البحث العلمي وتوجيهه ودعمه معنوًيا ومادًيا ولوجستًيا حيث ، منوهة إلى تركيز الجامعة على ر «وعاملية
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ت الجامعة 
ّ
مشروًعا واعًدا لدعم البحث العلمي واملساهمة في إثراء املعارف اإلنسانية  33مبادرات تضم  1تبن

 .وخدمة املجتمع

هود وإمكانيات من جانبها أوضحت عميدة الكلية الدكتورة جميلة اللعبون أن الهدف من اللقاء توحيد ج

الجانب الحكومي والقطاع الخاص, لدعم البحث العلمي بما يحقق تنسيق وتكامل األدوار والخطط, واستغالل 

 .اإلمكانات املتاحة بكفاءة عالية, من خالل معالجات تشترك فيها كافة الفئات االجتماعية

 

 م1317-مارس   -17- هـ1318 – ثانيجماد ال -18االثنين 

 

 جامعة األمرية نورة تنهض باملستوى الطبي لطالباتها باحملاكاة

 

تفتخر جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في مدينة الرياض بوجود مركز محاكاة التعليم والتدريب الطبي الذي 

ستخدم فيها أكثر من صمم على شكل مستشفى طبي 
ُ
 007ُيمارس فيه الطالبات فرضيات طبية في بيئة تفاعلية ت

 .دمية طبية عالية الجودة، وأجهزة طبية تعّبر عن الواقع االفتراض ي للعيادات الطبية كما هو الواقع

ألف  01 ووصف املركز بأنه من أكبر املراكز العلمية في العالم من حيث املساحة حيث شّيد على مساحة قدرها

متًرا مربًعا، كما يحتوي على مجموعة من املعامل التي تشتمل على  052متر مربع، ويضم مسرًحا بمساحة 

مختلف أقسام العلوم الصحية، وأقسام أخرى متنوعة منها : قسم العناية الحرجة، قسم الجراحة، وحدة 

ببرنامج املريض املعياري واملوالج الذي العناية بحديثي الوالدة، وسبعة أقسام مختلفة لغرف العمليات، وجهز 

  .يتم فيه استخدام أدوات وألوان خاصة بإحداث جروح وهمية وإصابات متنوعة مماثلة للحقيقة

  مثل : (AHA) ويضم املركز وحدة دعم الحياة التي تقدم دورات معتمدة ومصدقة من جمعية القلب األمريكية

، (HSFA) ، وتوقف القلب واإلسعافات األولية(ACLS) الحياة القلبية ، ودعم(BLS) مهارات دعم الحياة األساسية

 .(AED) ، ومزيل الرجفان األتوماتيكي الخارجي(CPR) واإلسعافات األولية إلنعاش القلب الرئوي 

 
ً
وفي هذا الصدد أوضحت املدير التنفيذي ملركز املحاكاة وتنمية املهارات منال الناصر أن املركز سيكون رافدا

 لخريجات التخصصات الطبية لتأهيلهن وتدريبهن وإعدادهن اإلعداد السليم العملي ملمارسة مهنهن علمي
ً
 وعمليا

ً
ا

، وتدريب الطالبات ومماِرسات الخدمات الصحية على املهارات اإلكلينيكية املختلفة واملهارات املرتبطة 
ً
مستقبال

ات تعاون مع أفضل الجمعيات التعليمية بصحة املرأة واملجتمع على وجه الخصوص، حيث تم عقد اتفاقي

 موجهة للقطاع الصحي النسائي في اململكة
ً
 .والتدريبية في العالم، وتنفيذ دورات مختلفة معتمدة عامليا

ولفتت النظر إلى أن املحاكاة جاءت لتصف تدريب افتراض ي لبيئة حقيقية في مكان يحقق الثقة للطلبة بطرق 

ية العالية باإلضافة إلى "املوالج" وهي طريقة وضع مساحيق التجميل لتصف متعددة منها الدمى ذات الحساس

الشكل الطبيعي للحاالت التي يستقبلها الطبيب وذلك بمكان آمن يعطي الطالب الثقة في التجربة كما أنه يحقق 

  .األمان للمريض الذي يطبق عليه الطالب بأنها ليست املرة األولى التي يقوم ههذا العمل

ت الناصر أن رؤية املركز تتمثل بأن يكون مركًزا مرجعًيا للمحاكاة في املنطقة ملا يقدمه من إسهامات لرفع وبّين

مستوى الخدمات الصحية وتعزيز الكفاءات التي بدورها تحد من نسبة األخطاء الطبية، ويقوم كذلك بتنمية 
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صحية واملستشفى الجامعي واملجتمع الطبي املهارات على تقديم التعليم والتدريب املتطلب من قبل الكليات ال

 ألحداث ما توصلت له التقنية
ً
  .باستخدام أساليب املحاكاة التعليمية والتدريبية والبحثية وفقا

وأفادت أن طريقة املحاكاة في التعليم من التقنيات التعليمية التي تهتهم هها الجامعات العاملية، فهي مفعمة 

جزئية على أسس علمية تقوم على قوة املحاكاة وتأثيرها ونتائجها دون الحاجة  بالتفاعل إليجاد تجربة صحية

لتعريض املريض للمخاطر، كما يتحتم على املشاركين في تطبيق مهاراتها وجود الكفاءة مع إحراز املعدل املرتفع 

  .في االختبار الورقي

 عالًيا في  وأشارت إلى أن املركز يضم عدًدا من املتخصصين في الرعاية الصحية
ً

من ذوي الخبرة واملؤهلين تأهيال

مجاالت السالمة والتدريب، ويتبنى العديد من الخدمات الصحية للمجتمع من خالل تقديم دورات معتمدة في 

للعائلة واألصدقاء من قبل جمعية القلب  (CPR) اإلنعاش القلبي الرئوي بواسطة اليدين واإلنعاش القلبي الرئوي 

دورة في اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي واستخدام  165وقت، مبينة أنه تم عقد األمريكية في أي 

  .دورة دعم الحياة األساس ي 150دورة دعم الحياة للبالغين، و  000مزيل الرجفان اآللي، و 

حدة محاكاة، و و  52جهاًزا طبًيا، و 000جهاًزا متنوًعا من أجهزة املحاكاة، و 06وذكرت الناصر أن املركز يضم 

نموذج عرض، ومن أبرز مشاركاته: برنامج شبكة تدريب جمعية القلب األمريكية، دورة العالج الوريدي  007

ملقدمي الرعاية الصحية وعلوم التأهيل، دور املحاكاة املتصلة )مركزاملحاكاة الطبية، جامعة كاليفورنيا 

مل سيناريوهات تنمية املحاكاة، ورشة عمل التطبيق األمريكية، املؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية ،ورشة ع

على املحاكيات )نماذج العرض( ذات الدقة العالية، برنامج تدريب النتائج السريرية لتدريب طالب االمتياز من 

  .(مختلف الجامعات، الندوة األولى من نوعها )االحتراف في التعليم الطبي

ا، وتم استخدام املركز حتى اآلن من قبل  635أنشطة املركز وأضافت أنه وصل إجمالي عدد املشاركين في 
ً
مشارك

طالبات من كلية التمريض،  520طالبة من كلية الصيدلة، و 006طالبة من كلية الطب البشري، و 0076

جهة منها املحلية والدولية من أبرزهم: مدينة األمير سلطان الطبية، معهد ساسكتشو  06واستقبل املركز نحو 

تكنيك كندا، وزارة الصحة، مدينة امللك فهد الطبية، مستشفى امللك خالد التخصص ي للعيون، جامعة أن بولي

 .فنلندا، الجمعية األمريكية للجغرافيين، مستشفى امللك خالد التخصص ي للعيون  -لوريا 
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 برعاية خادم احلرمني الشريفني

أمري منطقة الرياض يدشن مستشفى امللك عبد اهلل يف جامعة األمرية 
  نورة.. اليوم

 

برعاية خادم الحرمين الشريفين، امللك سلمان بن عبد العزيز، يفتتح صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن  

بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، مساء اليوم مستشفى امللك عبدهللا بن عبد العزيز الجامعي بجامعة 

http://www.al-jazirah.com/2017/20170328/ln1.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170328/ln1.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170328/ln1.htm
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 .ر أحمد بن محمد العيس ىاألميرة نورة بنت عبد الرحمن، بحضور معالي وزير التعليم الدكتو 

وههذه املناسبة أعربت معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن عن 

شكرها ملقام خادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة لهذا الحفل وترحيبها بسمو أمير منطقة الرياض، وقالت 

العملية والتعليمية في الجامعة، وإضافة نوعية لفاعلية جامعة نورة إن تدشين املستشفى هو تتويج للخدمات 

في خدمة العملية التعليمية الطبية. وأوضحت أن املستشفى قد استكمل جميع مراحل التشغيل بنجاح قياس ي. 

في  «روح الفريق»وتمت التهيئة ملرحلة التدشين الرسمي بعدد من األنظمة والتشكيالت املساعدة التي تعزز مبدأ 

 .العمل اإلداري واملمارسات الطبية

من جانبه أكد الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة، املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز 

 في 
ً
الجامعي، أن املستشفى يعتبر إضافة هامة للمستشفيات الجامعية في اململكة، حيث يشكل عنصرا حيويا

بدالرحمن، برؤية طموحة في أن يكون نموذجا يحتذى به، من خالل الرسالة املتميزة جامعة األميرة نورة بنت ع

والقيم السامية ضمن األهداف املستقبلية التي أنش ئ من أجلها، وتتكامل مكونات املستشفى لتحقيقها من 

 .«خالل تكوين تصور جديد ومختلف للخدمات الصحية والتعليمية

كر لسمو أمير منطقة الرياض والذي يتابع عن قرب مسيرة املستشفى، وتقدم الدكتور أبوعباة بجزيل الش

 للتشغيل الكامل، وسموه قد تفضل برعاية عدد من النشاطات التي أقامها 
ً
واملراحل املهمة التي تمت وصوال

كان  املستشفى، واملؤتمرات العاملية التي عقدها، والشراكات التي أبرمها مع مؤسسات طبية وعلمية عاملية والتي

 .من أبرزها رعايته للمؤتمر العالمي لتطلعات املرض ى
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 خماطرة من استثناء ولسنا األسلحة أمضى اإلعالم: الفيصل تركي
 منتدى في الفيصل تركي األمير اإلسالمية والدراسات للبحوث فيصل امللك مركز إدارة مجلس رئيس أكد

 مما استثناءً  لسنا.. »األخطر هو اإلعالم سالح أن نورة األميرة بجامعة أمس عقد الذي املعاصر واإلعالم الطفولة

 هها، واالهتمام الطفولة لقضايا الجامعة تبني على األمير وأثنى «واملتداخل املتشابك الواحد العالم هذا في يجري 

 تجد أن أمله عن معربا. الحيوي  املوضوع هذا في وجهودها لريادتها وثناء؛ تقدير كّل  ذلك على تستحّق  وهي

 بناتنا وتحصين وتعليم وتنشئة بتربية املعنّية العامة السياسات على تنعكس وأن صداها، املنتدى مخرجات

عاتهم يحّقق بما متطلباته مع والتكّيف الجديد، العصر تحديات مواجهة على قادرين ليكونوا وأبنائنا؛
ّ
 تطل

عات
ّ
 .الخّيرة مجتمعنا وتطل

 خليفة، آل مي الشيخة ومشاركة العميل هدي نورة، األميرة جامعة مديرة بحضور  املنتدى، في الفيصل وأضاف

 والكاتبات الكتاب من نخبة وبحضور  سعود امللك وجامعة هارفارد جامعة من األكاديميين من والعديد

 غير إعالمية عوملة ظّل  في وأخطرها األسلحة أمض ى من هو الحديث عصرنا في اإلعالم سالح أن والقيادات

 أو الدعاية، أو القضية، أو الحادثة، أو املعلومة، أو الخبر، يُعد لم اليوم عالم ففي البشري؛ التاريخ في مسبوقة

  الكلمة، حتى
ً
، موضوعا

ً
 هذا في يجري  مما استثناءً  ليست اململكة أن إلى مشيرا. عالمي موضوع هو بل وطنيا

 وأطفالنا األخرى، املجتمعات لها تتعّرض التي نفسها للمخاطر ُعرضة فنحن واملتداخل؛ املتشابك الواحد العالم

 تقف ال الذي واإلعالمي، املعلوماتي االنفتاح جّراء من العالم أطفال لها يتعّرض التي نفسها للسلبيات معّرضون 

  اململكة كانت وإذا. معّوقات أو حواجز أّي  أمامه
ً
  واستخدامها الوسائل هذه توظيف في سّباقة

ً
 ألغراضنا خدمة

، سلبياتها من التحذير كان فقد املجاالت جميع في التنموية
ً
  طاغيا

ً
 ما وبفضل التلفزيون، عهد في خصوصا

خذته
ّ
ر لم سياسات، من الدولة ات

ّ
  نتأث

ً
فتَرضة سلبياته من كثيرا

ُ
 وإنما ذلك، لنا ينبغي وال االنغالق، يمكننا وال. امل

 عامة سياسات تطوير على والعمل الظواهر، هذه بحقيقة تفيدنا معّمقة ودراسات بحوث إجراء من بّد  ال

 .بحكمة معها للتعامل

 املعاصرة الطفولة بقضايا الجامعة اللتزام استكماال يأتي املنتدى أن نورة جامعة مديرة أوضحت جانبها، من

 للحصول  األبناء شخصيات وبناء األسرة دور  على تؤكد التي 0202 رؤية تحقيق في الجامعات مساهمة وأهمية

 يتلقاه بما االعتناء أهمية إلى األنظار لفت إلى يهدف املنتدى هذا أن إلى وأشارت متين، ببنيان حيوي  مجتمع على

 الطفل نمو في يسهم معاصر إعالم لتوفير الجاد والسعي ومضامينها، أشكالها بجميع إعالمية مواد من الطفل

 وتمده وعروبته، ووطنه دينه إلى وانتمائه الوطنية، ههويته شعوره تعزز  سليمة ثقافة للطفل ويتيح الصحي

http://okaz.com.sa/article/1530883/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87
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 .اإليجابية واملفاهيم بالقيم

 على فيها أكدت كلمة البحرين بدولة الثقافة هيئة رئيسة الخليفة محمد بنت مي الشيخة ألقت ذلك، بعد

 أيضا بد وال الجيل، هذا حاجات كافة تلبية على وقادرة شاملة لتكون  والرعاية التعليم منظومة تطوير أهمية

 املادية الحواجز تجاوز  على لقدرته الحديثة البلدان وبناء استقرار أعمدة أحد كونه اإلعالم استثمار من

 الجماهير. من ممكن قدر أكبر إلى والوصول 

 

م1317-مارس   -1  - 1318 - ثانيجماد ال -6األحد    

 

 كي ال نفقدهم
عقد األسبوع املاض ي في جامعة األميرة نورة منتدى دولي حول إعالم الطفل، شارك فيه متحدثون من أمريكا 

واإلعالم، كواقع اإلعالم املتاح وبريطانيا إلى جانب املتحدثين املحليين، وتناول قضايا عدة تتعلق بالطفولة 

للطفل والتأثيرات اإليجابية والسلبية لوسائل اإلعالم على األطفال وأثر اإلعالم في تعزيز الهوية الوطنية لدى 

األطفال وعالقة ذلك باألمن الفكري، كما تضمن عرض بعض التجارب الناجحة في إعالم الطفل في العالم 

 .العربي وخارجه

فل لدينا يشير إلى أنه مهمل كثيرا، وهذا اإلهمال يتجسد في أمرين: أحدهما عدم وجود أي ضبط واقع إعالم الط

أو إشراف على ما هو متاح لألطفال من برامج إعالمية، واآلخر، غلبة البرامج األجنبية املحملة بالثقافة الغربية 

عالما ال يعبر عنا وال يعكس هويتنا وقيمنا على البرامج املحلية، حتى بات إعالمنا نسخة مكررة من إعالم غيرنا، إ

  .ومفاهيمنا، التي نريد سقيها لصغارنا

واقع اإلعالم املتاح ألطفالنا ينبئ بخطر يهدد مستقبلهم، إن لم نتدارك األمر، فهم من جهة، يتلقون إعالما 

أكثر املدارس الخاصة  أجنبيا يمتصون منه كل ما فيه من أفكار وقيم وثقافة ولغة، ومن جهة أخرى، يتلقون في

  .تعليما أجنبيا يقدم لهم بلغة غير لغتهم وبخلفية ثقافية غير خلفيتهم العربية واإلسالمية

إن الحقيقة املرعبة التي يجب أن نعترف هها، هي أننا صرنا نربي أوالدنا، تعليميا وإعالميا ليكبروا وهم مذبذبو 

بي، واللسان هجين )عربي/غربي(، والعادات والفكر يتصارع فيها االنتماءات بال هوية محددة تجمعهم، فاملظهر غر 

الغربي والعربي. واملحصلة املتوقعة لتربية كهذه، هي أن نحصد مزيدا ومزيدا من أمثال الحاالت املؤسفة التي 

بين مرت بنا خالل الشهور املاضية، حين رأينا بعض أبنائنا وبناتنا يهجرون وطنهم للعيش في بلدان غربية، معر 

 .عن رفضهم ثقافة مجتمعهم املحلي وضيقهم بالحياة في بلدهم وفق الصورة التي تفرضها الثقافة السائدة

صحيح إنها حاالت نادرة وهلل الحمد، لكنها تعد جرس إنذار ينبهنا إلى أن هذا اإلفراط البالغ في تقديم الثقافة 

، جعلهم يكبرون وتكبر معهم انتماءاتهم للثقافة األجنبية والتعليم األجنبيين ألوالدنا وهم ملا يزالوا في سن مبكرة

التي نشأوا عليها في طفولتهم فيضعف انتماؤهم إلى ثقافتهم املحلية وهويتهم الوطنية، فيشعرون باالغتراب داخل 

 .مجتمعهم

الم، نحن في حاجة إلى إنشاء هيئة خاصة إلعالم الطفل، تتشكل من مختصين في علوم التربية والنفس واإلع

وذلك لتقود اإلشراف على برامج األطفال وثقافتهم بما يربطهم بوطنهم ويرسخ في أعماقهم االنتماء إليه. كما أننا 

http://okaz.com.sa/article/1531169
http://okaz.com.sa/article/1531169
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في حاجة إلى دعم شركات اإلنتاج املحلية لتنتج برامج لألطفال تحمل الثقافة املحلية وتخدم األهداف الوطنية 

 التي نتطلع نحو تحقيقها.
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« نسائي« ماشي ثون»جبامعة نورة تطلق أول « صحة املرأة  

 

برعاية مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون النسائية األميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل 

رياضة، وبحضور مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة سعود، بالتعاون مع الهيئة العامة لل

هدى بنت محمد العميل، نظمت الكليات الصحية ممثلة بوكالة الجامعة للشؤون الصحية مهرجان صحة 

 .املرأة

ويأتي املهرجان انطالقا من الغاية االستراتيجية الرابعة للجامعة التي تقض ي بالتوعية بأهمية صحة املرأة 

واألسرة، والتربية الصحية، وتزامنا مع اليوم العالمي للصحة. وشمل املهرجان فعاليات متعددة، منها سباق 

وهو األول من نوعه في اململكة برعاية الهيئة العامة للرياضة، وقد « ابدئيها بخطوة»ماش ي ثون الذي حمل شعار 

تم تقسيم املاش ي ثون إلى سباق للمسافات  تم تنفيذه بمعايير جودة عاملية وبإشراف متخصصين دوليين، إذ

القصيرة ألطفال مدارس جامعة األميرة نورة بمسافة ألفي متر، وآخر للمسافات الطويلة لطالبات جامعة األميرة 

نورة بمسافة ثالثة آالف متر. وقد أتاحت اللجنة املنظمة الفرصة للطالبات الراغبات في املشاركة بالتسجيل 

  .قع مخصص للمهرجاناإللكتروني عبر مو 

واحتضن املهرجان عددا من األركان التثقيفية قدمتها طالبات الكليات الصحية للزائرات، مثل ركن العناية 

بالبشرة، وركن الخدمات الطبية، وخدمة قياس هشاشة العظام، إضافة إلى دورات تدريبية متنوعة تم تقديمها 

  .يةمن قبل أعضاء الهيئة التعليمية بالكليات الصح

وعلى هامش املهرجان، كرمت مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل الطالبات الفائزات، والجهات 

الراعية للمهرجان، وهي الهيئة العامة للرياضة راعيا إستراتيجيا، شركة فيتكس املنظمة للمهرجان، الهالل 

 .الم وعين الرياضاألحمر، مستشفى امللك عبدهللا، شركة املراعي، شركة سنابل الس
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م1317-مارس   -16  - 1318 - ثانيجماد ال - 17الخميس   

 

 جبامعة نورة« من أجل كلى سليمة"

  
افتتح املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا الجامعي بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور 

أحمد أبو عباة، فعاليات اليوم العالمي للكلى تحت شعار )أمراض الكلى ونمط حياة صحي من أجل كلى سليمة( 

 .الذي يركز على السمنة وأثرها على صحة الكلى

 

م1317-مارس   -19  - 1318 - ثانيالجماد  -13األحد   

 

سالمة أسرتي»بـ « نورة»ألف طالبة يف جامعة  05توعية  » 

 

وقعت جمعية األطفال املعوقين، أمس األول )الخميس( مذكرة تعاون مع جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

املنبثق « سالمة أسرتي»ألفا من منسوبات وطالبات الجامعة على برنامج  72ما يقارب للبنات لتدريب وتثقيف 

  .«هللا يعطيك خيرها»عن مبادرة 

وتأتي املذكرة كون الطالبات الداعم القوي في بناء الوطن ونشر ثقافة وتوعية املجتمع ملفاهيم السالمة املرورية 

 للتعاون القائم بي
ً
ن املبادرة ووزارة التعليم، وصاحب توقيع املذكرة حملة تدعو ركاب والتنقل اآلمن، واستمرارا

السيارة من أفراد األسرة إلى االهتمام بأنفسهم وأال يكونوا كالدمى. وقد وقعت مذكرة التعاون نيابة عن رئيسة 

رنامج عاتكة األميرة هيفاء بنت فيصل بن فهد بن عبدالعزيز مديرة الب« سالمة أسرتي»اللجنة التنظيمية لبرنامج 

الغصن، ووكيلة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية الدكتورة فايزة محمد الفايز نيابة عن مديرة 

  .الجامعة الدكتورة هدى العميل

وأوضحت األميرة هيفاء بنت فيصل أن مذكرة التعاون مع جامعة األميرة نورة تسعى إلى رفع الوعي لدى األسرة 

واجهها من مخاطر أثناء التنقل بالسيارة وتحميل األم مسؤولية الحفاظ على أفراد األسرة خاصة املرأة بما ي

بالشراكة مع األب وتثقيفهم بإجراءات السالمة داخل السيارة وخارجها، وكذلك تشكيل فريق عمل مشترك 

هدف الحد من والجامعة لتفعيل هذا التعاون ه« هللا يعطيك خيرها»يضم مختصين من منسوبي كل من مبادرة 

  .تداعيات الحوادث وتخفيض نسبة اإلصابات واإلعاقات والوفيات

واعتبرت نجاح املبادرة بالتعاون مع املرور وشركائها اإلستراتيجيين والداعمين، في خفض معدالت الحوادث 

العام % في الربع األول من 05%، كما انخفضت نسب اإلصابات والوفيات إلى ما يقارب 5,1املرورية بنسبة 

 إلى أن عدد املتوفيات من اإلناث بلغ 
ً
حالة وفاة من الجنسين في الربع  0750وفاة من إجمالي  030الحالي، مشيرة

األول من العام الحالي، مثمنة توقيع مذكرة التعاون مع جامعة األميرة نورة وأعربت عن شكرها للجامعة 

  .والقائمات عليها

نورة الدكتورة فايزة الفايز أن توقيع املذكرة تجسيد للشراكة الحقيقية  من جهتها أكدت وكيلة جامعة األميرة

http://okaz.com.sa/article/1533600
http://okaz.com.sa/article/1534231
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بين الجمعية والقطاعات الحكومية األخرى وفي مقدمتها املؤسسات التعليمية والتربوية ملا لهذه الجهات من دور 

 .فاعل وأساس ي في البرامج

 

م1317-مارس   -19  - 1318 - ثانيجماد ال -13األحد   

 

 تشغيل أقسام التنويم مبستشفى امللك عبداهلل اجلامعي يف الرياض
 

شرعت مستشفى امللك عبد هللا الجامعي بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، في البدء بمرحلة التشغيل 

لعمليات تنظيم غرف املرض ى وتعقيمها وتجهيز غرف  التجريبي ألقسام التنويم بعد أن وضعت اللمسات األخيرة

  .العمليات واألدوار املحددة استعدادا للتشغيل

وقام الفريق املكلف باإلشراف على عملية التشغيل والتأكد من الجاهزية، بعمل برامج متكاملة مع جوالت 

الخدمات التي سوف يقدمها  تفقدية للوقوف على الجاهزية واكتمال الترتيبات مع عمل تجارب محاكاة لجميع

 .املستشفى استعدادا للبدء بالتشغيل اآلمن

 

 م1317-مارس   -11 - هـ1318 – ثانيجماد ال -11الثالثاء 

 

 يدشن مستشفى امللك عبد اهلل جبامعة نورة

 أمري الرياض: تقارير شهرية عن إجناز املشاريع
  

وجه أمير الرياض رئيس مجلس املنطقة األمير فيصل بن بندر، بتشكيل لجنة من أعضاء املجلس ملتابعة 

  .املشاريع ورفع تقارير شهرية عنها ومتابعة أدائها وإنجازها ضمن الوقت املحدد

لدورته  جاء ذلك خالل ترؤس األمير فيصل بن بندر بقصر الحكم اليوم )االثنين(، جلسة مجلس املنطقة األولى

  .هـ0301-0305الثانية لعام 

وأشاد بورشة العمل التي نظمتها إمارة منطقة الرياض ممثلة بأمانة مجلس املنطقة بالتعاون مع جامعة نايف 

 .للتعريف بمهام ومسؤوليات أعضاء املجلس« مهام ومسؤوليات مجلس املنطقة»العربية للعلوم األمنية بعنوان 

لرياض األمير فيصل بن بندر، مستشفى امللك عبدهللا بن عبد العزيز الجامعي من جهة أخرى، يفتتح أمير ا

، بحضور 0205مارس  01هـ املوافق 0301جمادى اآلخرة  05بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن يوم الثالثاء 

  .وزير التعليم الدكتور أحمد العيس ى

رة هدى العميل إن تدشين املستشفى هو تتويج وقالت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتو 

للخدمات العملية والتعليمية في الجامعة، وإضافة نوعية لفاعلية جامعة نورة في خدمة العملية التعليمية 

http://okaz.com.sa/article/1534194
http://okaz.com.sa/article/1534585
http://okaz.com.sa/article/1534585
http://okaz.com.sa/article/1534585
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الطبية. وأوضحت أن املستشفى قد استكمل جميع مراحل التشغيل بنجاح قياس ي، وتمت التهيئة ملرحلة 

في العمل اإلداري « روح الفريق»ة والتشكيالت املساعدة التي تعزز مبدأ التدشين الرسمي بعدد من األنظم

 .واملمارسات الطبية

 

 م1317-مارس   -13 -هـ 1318 –جماد الثاني  -11الجمعة 

 

لدت الوسام تقديرا  جلهودها يف رعاية األعمال اإلنسانية
ُ
 ق

 >نرباس<حرم ويل العهد أول سفرية لـ 

  

 

دت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل أمس )الخميس( وسام 
ّ
« سفير نبراس»قل

لحرم ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية األمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، األميرة ريما 

 لجهودها الدؤوبة في رعاية األعمال اإلنسانية « نبراس»لعزيز كأول سفيرة ملشروع بنت سلطان بن عبدا
ً
تكريما

 .واالجتماعية

 

جاء ذلك خالل اختتام فعاليات امللتقى التطوعي النسائي )نبراس نورة العطاء( الذي أقامته أمانة اللجنة 

شراكة املجتمعية مع جامعة األميرة نورة بنت الوطنية ملكافحة املخدرات واملديرية العامة ملكافحة املخدرات بال

 في عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
ً
  .عبدالرحمن ممثال

نفذ العديد « نبراس»وأوضحت مديرة إدارة البرامج في اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات هناء الفريح أن مشروع 

الوقائية التلفزيونية املتنوعة، إضافة إلى تنظيم املعارض من اإلنجازات منذ انطالقته، وفي مقدمتها البرامج 

 .والفعاليات التدريبية، وورش العمل لبناء قدرات وطنية وحلقات تربوية لتعزيز القيم لألطفال

من جهتها، قالت عميدة عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة 

باستثمار الطاقات الشبابية اإلبداعية وتنمية روح املواطنة  0202ن امللتقى يأتي لتحقيق رؤية آمال الهبدان إ

  .الصالحة لترسيخ الحس االجتماعي

 02وعقب ذلك افتتحت األميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز، املعرض املصاحب للملتقى الذي ضم أكثر من 

 لكل من: مصلحة الجم
ً
 توعويا

ً
 تعريفيا

ً
ارك، األحوال املدنية، مركز تدريب وتطوير القدرات النسائية باملديرية ركنا

العامة للسجون، املديرية العامة لحرس الحدود، خدمات فرع السيدات بغرفة الرياض، جمعية صوت ملتالزمة 

جمعية داون، جمعية كيان لأليتام، جمعية بنيان الخيرية النسائية، جمعية فرط الحركة وتشتت االنتباه افتا، 

زهرة لسرطان الثدي، الجمعية السعودية للعمل التطوعي تكاتف، مبادرة انا هدفي، مبادرة قيادي أنا، شركة 

صلة للعمل عن بعد، باإلضافة إلى أركان أعمال يدوية ورسم وعربات للمأكوالت تابعة ملؤسسة أريس الوقفية 

 .والتي يعود ريعها ملستفيدي املؤسسة

http://okaz.com.sa/article/1535380
http://okaz.com.sa/article/1535380
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 م1317-مارس   -17- هـ1318 – انيثجماد ال -18االثنين 

 

 حتاكي التعليم الطبي التجريبي يف العامل« جامعة نورة

تملك جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أكبر مركز محاكاة للتعليم والتدريب الطبي في العالم في مقر الجامعة، 

مستشفى تمارس من خالله الطالبات السيناريوهات الطبية الواقعية في بيئة موّجهة والذي صمم على شكل 

ستخدم الدمى التفاعلية، ومعّدات الواقع االفتراض ي لتوفير بيئة مماثلة للواقع تماما بين املريض والطبيبة، 
ُ
ت

  .حقيقيضمن أحداث جديدة ونادرة ومعقدة وطارئة تعيشها املتدربة وكأنها تعمل في امليدان ال

مترا مربعا، و بناء على ذلك يعتبر أكبر مركز  052ألف متر مربع ويضم مسرحا على نحو  01وصمم املركز بمساحة 

 .محاكاة في العالم من حيث املساحة

 

 

 م1317-مارس   -18- هـ1318 – ثانيجماد ال -19الثالثاء 

 

 مستشفى جامعة األمرية نورة اليومتدشني 

 

يدشن أمير منطقة الرياض األمير فيصل بن بندر، مساء اليوم الثالثاء مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز 

  .الجامعي بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيس ى

 

بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل، تدشين املستشفى واعتبرت مديرة جامعة األميرة نورة 

تتويجا للخدمات العملية والتعليمية في الجامعة، وإضافة نوعية لفاعليتها في خدمة العملية التعليمية الطبية، 

ي مشيرة إلى أن املستشفى استكمل جميع مراحل التشغيل بنجاح قياس ي. وتمت التهيئة ملرحلة التدشين الرسم

  .في العمل اإلداري واملمارسات الطبية« روح الفريق»بعدد من األنظمة والتشكيالت املساعدة التي تعزز مبدأ 

 

من جانبه أكد املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، الدكتور أحمد أبوعباة، أن 

 في جامعة األميرة  املستشفى يعتبر إضافة مهمة للمستشفيات الجامعية في
ً
اململكة، حيث يشكل عنصرا حيويا

نورة بنت عبدالرحمن، برؤية طموحة في أن يكون نموذجا يحتذى به، من خالل الرسالة املميزة والقيم السامية 

ضمن األهداف املستقبلية التي أنش ئ من أجلها، وتتكامل مكونات املستشفى لتحقيقها من خالل تكوين تصور 

 .لخدمات الصحية والتعليميةجديد ومختلف ل

 

http://okaz.com.sa/article/1536001
http://okaz.com.sa/article/1536146
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م1317-مارس   -11 - 1318 - ثانيجماد ال - 11األحد   

 

ا حيصدون جوائز إبداع  26
 
 موهوب

مؤسسة امللك (، الذي نظمته 0205طالبة جوائز األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي )إبداع  03طالًبا و 00حصد 

، بالشراكة مع وزارة التعليم، في مركز املؤتمرات بجامعة األميرة «موهبة»عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 

 .م0205مارس  00إلى  5هـ املوافق 0301جمادى اآلخرة  00إلى  02نورة في مدينة الرياض، خالل الفترة من 

عن وزير التعليم د. أحمد العيس ى، في  باإلنابةي الطلبة الفائزين وكّرم وكيل وزارة التعليم الدكتور نّياف الجابر 

د. « موهبة»الحفل الختامي الذي أقيم بحضور األمين العام ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 

 .، وأولياء أمور الطالب والطالبات واملهتمين«موهبة»عادل القعيد، وكبار مسؤولي وزارة التعليم و

 

 م1317-مارس   -11 -هـ 1318 –جماد الثاني  -11لثالثاء ا

 

ا« نرباس نورة العطاء»حرم ويل العهد ترعى 
 
غد  

 

، الذي تقيمه أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة «نبراس نورة العطاء»تنطلق غدا فعاليات امللتقى التطوعي النسائي 

املخدرات واملديرية العامة ملكافحة املخدرات بالشراكة املجتمعية مع جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن لدعم 

العمل التطوعي في مكافحة آفة عصر املخدرات، برعاية وحضور حرم صاحب السمو امللكي األمير محمد بن 

لداخلية، ورئيس اللجنة الوطنية ملكافحة نايف بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ا

 .املخدرات، صاحبة السمو امللكي األميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز

، عبداإلله الشريف، رعاية حرم «نبراس»وعد مدير عام اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات ورئيس مجلس إدارة 

سرة واملجتمع من آفة املخدرات. وقال: إن مواجهة سمو ولي العهد، دعما وتأكيدا الهتمام سموها على حماية األ 

مشكلة املخدرات تقع على كاهل الجميع خصوصا املؤسسات التربوية والتعليمية املنوط هها تربية وإعداد عقول 

شبابنا، بوصفها خط الدفاع الثاني بعد األسرة، وأن انعقاد اللقاء، الذي يأتي ضمن برنامج بيئات التعليم 

ترجمة حقيقية لتكاتفنا وتوحيد جهودنا وتعاوننا ألداء رسالتنا السامية في محاربة هذه اآلفة  الجامعي، يعد

 .الخطيرة التي تمثل الخطر الداهم على مستقبل أبنائنا

http://www.alyaum.com/article/4182595
http://www.alyaum.com/article/4183623
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م1317-مارس   -1  - 1318 - ثانيجماد ال -3الجمعة    

 

يطلق فعاليات تثقيفية ترفيهية يف  "واإلعالم املعاصر الطفولة"منتدى 
 جامعة األمرية نورة

بحضور صاحب السمو امللكي األمير تركي الفيصل ، ومعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة 

 افتتحت اليوم معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى .البحرين للثقافة واآلثار

 .منتدى )الطفولة واإلعالم املعاصر(،وذلك بمركز املؤتمرات بالجامعة :العميل

 .وأوضحت مديرة جامعة األميرة نورة أن املنتدى يأتي استكماال اللتزام الجامعة بقضايا الطفولة املعاصرة

اء للحصول التي تؤكد على دور األسرة وبناء شخصيات األبن 0202وأهمية مساهمة الجامعات في تحقيق رؤية 

وأبانت أن املنتدى يهدف إلى أهمية االعتناء بما يتلقاه الطفل من مواد إعالمية  .على مجتمع حيوي ببنيان متين

والسعي الجاد لتوفير إعالم معاصر يسهم في نمو الطفل الصحي ويتيح للطفل ثقافة  .بجميع أشكالها ومضامينها

 .ى دينه ووطنه وعروبته، وتمده بالقيم واملفاهيم اإليجابيةوانتمائه إل .سليمة تعزز شعوره ههويته الوطنية

بعد ذلك ألقت الشيخة مي بنت محمد الخليفة كلمة أكدت خاللها أهمية تطوير منظومة التعليم والرعاية 

واستثمار اإلعالم بوصفه أحد أعمدة استقرار وبناء  .لتكون شاملة وقادرة على تلبية كافة احتياجات الجيل

 .درته على تجاوز الحواجز املادية والوصول إلى أكبر قدر ممكن من الجماهيرالبلدان لق

 (. وناقش املنتدى العديد من القضايا في جلساته من بينها جلسة )حول الطفل واإلعالم

 .ألقاها صاحب السمو امللكي األمير تركي الفيصل نوه خاللها بدور الجامعة في تبني قضايا الطفولة واالهتمام هها

متطلعا أن تعكس مخرجات السياسات العامة املعنية بتربية وتنشئة وتعليم وتحصين األبناء والبنات ليكونوا 

 .والتكيف مع متطلباته بما يحقق تطلعاتهم وتطلعات املجتمع .قادرين على مواجهة التحديات

هوية الوطنية في إعالم عقب ذلك بدأت املحاضرات والجلسات الحوارية التي تناولت األمن الفكري وتعزيز ال

والتأثيرات اإليجابية والسلبية، إضافة لتأثيرات البرامج التلفزيونية والتطبيقات الرقمية في تنمية  .الطفل

 .األطفال قبل سن املدرسة

حيث تضمن العديد من األركان  .وعلى هامش املنتدى افتتحت مديرة جامعة األميرة نورة معرض )مرناة( الثقافي

https://www.albiladdaily.com/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%81/
https://www.albiladdaily.com/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%81/
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واحتوى منتدى الطفولة واإلعالم املعاصر على عدد من  . جهة 00من عدد من الجهات بلغ عددها  واملشاركات

إضافة إلى  . ورشة تدريبية طوال فترة املنتدى الذي يستمر ثالثة أيام 37الفعاليات املصاحبة حيث يتم تقديم 

 . عرفةحضانة لألطفال ، وألعاب لتحفيز أطفال الزوار وتحقيق املتعة املرتبطة بامل
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 ورشة تدريبية يف يوم املهنة جبامعة األمرية نورة  61

 من إدراك 
ً
أقامت عمادة شؤون الطالبات بجامعة األميرة نورة فعالية يوم املهنة على مدى ثالثة أيام , انطالقا

 مع 
ً
 ، وتماشيا

ً
 واجتماعيا

ً
للمملكة العربية السعودية ، واهتمامها  0202رؤية الجامعة لدورها الريادي علميا

بدعم وتمكين املرأة السعودية في عملية التنمية املستدامة واملساهمة بدخولهن في سوق العمل بكفاءة ، 

 . وتعريفهن باملجاالت الوظيفية املختلفة

( منها 03جاح شارك في إقامة )( ورشة تدريبية في القاعات التدريبية بمركز الن 60وقد تضمنت الفعالية تنفيذ ) 

( 05كل من مركز ثبات لالستشارات ، واملركز املثالي ، ومركز نفال لالستشارات والتدريب ، في حين تم تنفيذ )

ورشة عمل من نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، والتي تهدف إلى تنمية املهارات األساسية الالزمة 

 . سوق العمل ، وتوضيح املعايير التي تتطلبها الجهات التوظيفية للطالبات والخريجات لالنخراط في

( طالبة ،كما تضمنت الفعالية جلسات حوارية شارك هها عدة متحدثات من داخل  0076وحضر الفعالية ) 

وخارج الجامعة ، ومن ضمن املشاركات الخارجية مشاركة مديرة مركز املثالي وعضوة بالغرفة التجارية الجوهرة 

لي ،ورئيسة قسم التدريب والتطوير في األمانة العامة ملجلس التعاون الخليجي ميثاء العتيبة ، ومستشار املج

 فاطمة املقبل، ومساعد الفرع النسوي ومدرب مدربين ومستشارة بمركز امللك عبدالعزيز 
ً
وكيل التعليم سابقا

( جهة توظيفية 52شارك هها عدد ) معارض 5للحوار الوطني فاطمة القحطاني ، وقد صاحب الفعالية إقامة 

وذلك في مركز الدعم والخدمات الطالبية ، كلية اإلدارة واألعمال ، كلية اللغات ، كلية التمريض ، كلية العلوم 

(  022،كلية التربية ، كلية التصاميم والفنون ، وقد شارك في تنظيم الدورات والورش التدريبية واملعرض )

 . طالبة من نادي نزاهة
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 نورة تستضيف فريق التصنيف العامليجامعة األمرية 
استضافت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بوكالة التطوير والجودة، مدير التصنيف العالمي مايكل 

 .و من جامعة امللك عبد العزيز THE كارونا والوفد املرافق له من

املشرفة على وحدة التصنيفات الدولية واجتمع الوفد مع وكيلة الجامعة للتطوير والجودة و مساعدة الوكيلة و 

http://www.albiladdaily.com/61-%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
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%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A/


 

78 

 .الدكتورة فاتن الزامل

 (THE) ووكيالت الجامعة وعميداتها، حيث تم بحث مقترحات التطوير التي تؤهل الجامعة للدخول في تصنيف

 .0201للعام القادم 

الوفد عرضا  ، كما شاهد THE منوها الوفد بجهود جامعة األميرة نورة وإمكانية دخولها في التصنيف العالمي

 .THE  تعريفيا بالتصنيف

عقب ذلك قام الوفد بجولة داخل مستشفى امللك عبدهللا الجامعي، ومركز األمن واملعلومات، ومركز التحكم 

  .بامليترو، وعيادة طب األسنان

 . وفي نهاية الزيارة قدمت لهم الهدايا التذكارية
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ورشة تدريبية عن محاية الطفل من خماطر اإلعالم املعاصر 54  
عنى ورشة تدريبية  37في جامعة األميرة نورة أمس )الخميس(، « الطفولة واإلعالم املعاصر»قدم منتدى >

ُ
ت

باإلعالم ودوره في التأثير على الطفولة، والفرص املتاحة وكيفية استثمارها ملصلحة الطفل، بمشاركة 

 
ً
 وعامليا

ً
 .متخصصين في مجال الطفولة واإلعالم محليا

، كذلك 
ً
 وأمنيا

ً
 ومهنيا

ً
 ومهاريا

ً
وتنوعت الورش لناحية شموليتها للنواحي املتخصصة باإلعالم املوجه للطفل تربويا

الدراسات والبحوث اإلعالمية، وقدمت هذه الورش على مدار ثالثة أيام في مقر إقامة املنتدى بمركز املؤتمرات في 

تأثير األفالم الكرتونية املقدمة ببعض القنوات التلفزيونية على القيم لدى »الجامعة، وكان من أبرزها ورشة 

املترتبة على مشاهدة األطفال بعض أفالم الكرتون وتأثيرها للدكتور رماز حمدي، وتناول اآلثار واملخاطر « األطفال

 إلى دور األسرة في تقويم استخدام التلفاز
ً
 .في تنمية القيم، منوها

، عن كيفية االستفادة من الرسوم «عادات العقل شخصيات كرتونية»بينما قدمت الدكتور غادة املوس ى 

منها واكتشاف معانيها والقدرة على تطبيقها في حياتهم املتحركة في تعليم األطفال، وعادات العقل للتمكن 

اليومية. وتناولت الدكتورة مليس السليم دور وسائل اإلعالم االجتماعية في بث السعادة في الحياة، من خالل 

 .بعض الخصائص، ومنها: األصالة، اليقظة، والفكاهة، والتواصل االجتماعي

فية التعامل مع العدد الكبير من التطبيقات في متاجر البرامج وقدمت الدكتورة سارة آل سعود ورشة عن كي

 .وعمق املحتوى الفعلي، وتقديم املمارسة الرئيسة عن كيفية التقويم الفعال للمعلومات وسهولة استخدامها

لناتج عن التأثير األمني ا« طفلي بين الفن واإلعالم»وفي الجانب األمني والوقائي قدمت الدكتورة مها الكالب ورشة 

من برامج تدعو إلى العنف والجريمة، وسلطت الضوء على التربية الوقائية لألطفال. وفي السياق ذاته، أتت 

وقدمتها الدكتورة ناهد باشطح، « املبادئ املهنية الالزمة للمعالجة قضايا الطفولة في اإلعالم السعودي»ورشة 

ه وتبعاته، والعادات الحسنة الستخدام وسائل للتعرف على إيجابيات وسلبيات اإلعالم الجديد في مخاوف

 .التواصل واأللعاب اإللكترونية

للدكتورة أروى « نافذة على عالم كتب األطفال املعاصر»وعن تطوير مهارات الطفل عبر اإلعالم كانت ورشة 

ب الخميس، رصدت فيها بدايات األدب ومراحل تطوره في سبيل استيعاب التوجه الجديد والعالمي في أد

 من عناصر اإلعالم الحديث ودوره في 
ً
 مهما

ً
، باعتباره عنصرا

ً
األطفال بشكل عام، والعربي والسعودي خصوصا

 .إثراء حياة وشخصية الطفل، وتطرقت إلى مفاهيمه ولغته وتذوقه وتنمية مفهومه للحياة

http://www.alhayat.com/m/story/20487721#sthash.vnXTuqCE.dpbs


 

80 

اليب بناء الوعي اإلعالمي قدمت الدكتورة وفاء الطجل أس« التربية اإلعالمية في عصر املنصات الجديد»وبعنوان 

لدى الطفل ودعم استراتيجيات التنشئة التي تكفل بناء الوعي الذاتي ومراقبة النفس واختيار األصلح إليجاد 

 .التوازن النفس ي في شخصية الطفل

وعرضت الدكتورة هويدا الدر األساليب العلمية التي يمكن من خاللها التطبيق العملي ألساسيات التربية 

أساليب تفعيل التربية »مية للطفل للحد من املخاطر السلبية لوسائل اإلعالم، وذلك من خالل ورشة اإلعال 

، فيما تحدثت الدكتورة نورة العبيد عن املفهوم ذاته، إضافة إلى التدابير التي يمكن اتخاذها «اإلعالمية للطفل

 .ي ورشتها التي قدمتها في املنتدىمن القائمين على تربية الطفل إلى تعامل آمن مع تقنية املعلومات ف

، وأشارت إلى العوائد «التأثير السلبي لإلعالم على الطفل بالقراءة»فيما خصصت فاطمة الحسين ورشتها عن 

اإليجابية من قراءة األدب الراقي مع الطفل، وتنمية القدرة على التفكير الناقد لديه والذي يتيح له فلترة ما يصل 

 .إليه من رسائل

الخصائص العمرية لدى األطفال وارتباطها بالتعليم، فذكرتها الدكتورة سارة العبدالكريم من خالل ورشة وعن 

، وعّرفت أنواع الذكاءات املتعددة والفروق بين الجنسين لدى األطفال في سن «الذكاءات املتعددة والتعليم»

مهارات املتعلم لتحقيق التنمية  خمس إلى ست سنوات، وآلية تطوير عملية التعليم والتعلم لتشمل جميع

 .الشاملة املتكاملة للفرد الذي نصت عليه وثيقة سياسة التعليم السعودية

قدمت نادية السيف « أثر اإلعالم املعاصر في النمو العقلي للطفل وأدوار الوالدين في مواجهة آثاره السلبية»وعن 

حسب الشريحة العمرية لكل طفل، وما يناسب وزينب ههنساوي ورشة عن كيفية استخدام وسائل اإلعالم، ب

 .كل سن، وآثارها على النمو العقلي للطفل

، وزودت املتدربات باملهارات الالزمة إلعداد «إعالم صديق للطفولة»في حين قدمت الدكتورة هند الخليفة ورشة 

 .هذه القضايا األخبار والتقارير عن قضايا الطفولة، فيما ركزت على املحتوى اإلعالمي املتعلق في
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 طالبات جامعة األمرية نورة يشاركن يف سباق مسافات طويلة
عبدالرحمن في سباق للمسافات الطويلة قطعن خالله ثالثة آالف متر،  شاركت طالبات جامعة األميرة نورة بنت

 مع «مهرجان صحة املرأة»ضمن 
ً
اليوم »، الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وذلك تزامنا

 .«العالمي للصحة

، وهو األول من نوعه «ةابدئيها بخطو »الذي حمل شعار « ماش ي ثون »وشمل املهرجان فاعليات عدة، منها سباق 

في اململكة، وتم تنفيذه بإشراف مختصين دوليين، وتم تقسيمه إلى سباق مسافات قصيرة ألطفال مدارس 

الجامعة بمسافة ألفي متر، وآخر للمسافات الطويلة لطالبات الجامعة، وأتاحت اللجنة املنظمة الفرصة 

 .عبر موقع مخصص للمهرجانللطالبات الراغبات في املشاركة بالتسجيل االلكتروني 

واحتضن املهرجان أركان تثقيفية قدمتها طالبات الكليات الصحية للزائرات، مثل العناية بالبشرة، والخدمات 

الطبية، وخدمة قياس هشاشة العظام، إضافة إلى دورات تدريبية متنوعة تم تقديمها من أعضاء الهيئة 

 .التعليمية في الكليات الصحية
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 اللواء عطية: نعمل على تفكيك مفاهيم اإلرهاب على طاولة النقاش
تفكيك »اللواء بسام عطية من وزارة الداخلية، عن وجه آخر ملحاربة اإلرهاب في اململكة، يتمثل في > كشف 

إلى جانب الجهد األمني املباشر. وأكد أن إمكانات اململكة في محاربة « مفاهيمه، بعد وضعه على طاولة النقاش

 وصد أي لسنا ضد أي طرح إنساني، ولكن ترك أي فكر عل»وقال: «. ضخمة»اإلرهاب 
ً
 خطرا

ً
ى عواهنه يشكل أمرا

 «.فكر بشكل كامل ومحاربته نقطة أخطر

نظمتها وحدة « خطورة االنحراف الفكري على األمن الوطني»وأضاف عطية أمس )الخميس(، في ورشة عمل عن 

قاش العنف ال يولد إال العنف، ولكن نضعه على طاولة ن»التوعية الفكرية )فكر( في جامعة األميرة نورة، أن 

ونفكك مفاهيمه وما يناسبنا نتعاطى معه ونستبعد ما ال يناسبنا، والصد واملحاربة ال تنتج إال محاربة وصد 

 «.أكبر

واستعرض بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة اإلدارية في الجامعة، أبعاد األمن الوطني وعالقته باإلرهاب، 

 اإلرهاب في مجملة 
ً
ج عنها تغيير سياس ي )القفز على مراكز الحكم(، يقود إلى حركات تغيير اجتماعي ينت»عادا

 إلى أن من هذه األبعاد: السياس ي وسياسته «فوض ى تهدف الى السيطرة على مقدرات الدولة االقتصادية
ً
، الفتا

الداخلية والخارجية، واالقتصادي، واالجتماعي، والعقدي، واأليديولوجي، والجيوسياس ي، والبيئي، واملعرفي، 

http://www.alhayat.com/m/story/20556406#sthash.Z5EbUGIh.lNUYEO65.dpbs
http://www.alhayat.com/m/story/20556406#sthash.Z5EbUGIh.lNUYEO65.dpbs
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 كري.والعس

وتطرق إلى أهمية هذه األبعاد التي تقوم عليها أي دولة بمختلف توجهاتها وأسلوب حكمها لشعوهها، فيما تختلف 

 إلى أنه من يريد التأثير على أي دولة سيدخل عليها من هذه األبعاد. 
ً
من دولة إلى أخرى قد تزيد أو تنقص، مشيرا

لن يأتيك عدوك بسالح، إنما الحروب والصدامات نتاج »له: ونوه إلى كيفية التحرك من خالل هذه األبعاد بقو 

 «.نهائي ملحاولة اختراق هذه األبعاد التي يتحرك اإلرهاب من خاللها

األولى تتعلق بالغرائز فهي محدودة األفكار، »وأوضح اللواء عطّية الفرق بين الجريمة الجنائية واإلرهابية، بأن 

 أن ولكن عندما تكون القضية فكرية فإن ا
ً
 وصعوبة، وخصوصا

ً
ألفكار ال حدود لها وال تنتهي فتكون أكثر تعقيدا

هذه القضايا الفكرية، تقوم على األيدولوجيات التي تشوه الحقائق أو تطمسها وتغيرها وتصنع لها مبررات ذات 

 «.احتراف عال يصل بأتباعها إلى درجة اإليمان العميق هها

اإلرهاب أولها: نموه، ومراحل البناء الفكري األيديولوجي، وبعدها يأتي  وذكر عطية أربعة مرتكزات يرتكز عليها

البناء التنظيمي، وآخرها املوارد املالية والبشرية، وفيها يبدأ التجنيد واالقتحام في الجوانب اإلعالمية الداخلية 

 والخارجية وجلب األموال.

يعي مرتكبها أنه مجرم، وإن حاول »والقتل التي وتحدث عن الفرق بين املجرم من منطلقات غريزية مثل السرقة 

التبرير، بينما اإلرهابي يظن في قرارة نفسه أنه ليس مجرم، وإنما صاحب قضية ومشروع وصاحب عقيدة 

 «.يتقرب هها إلى هللا وهي القضية األخطر

أمر حيوي ومطلوب من »ورحب اللواء عطية بتفعيل التعاون بين جامعة األميرة نورة ووزارة الداخلية، وأكد أنه 

خالل أطراف تعليمية لدى الوزارة مثل جامعة نايف للعلوم األمنية وكلية نايف لألمن الوطني، ومد جسور 

 «.التواصل مع املؤسسات التعليمية
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ملتقى إسهامات املرأة السعودية يوصي بدرس أثر سياسات سوق العمل 
 فيها

، الذي نظمته جامعة األميرة نورة «0202إسهامات املرأة السعودية التنموية في تحقيق رؤية »> أوص ى ملتقى 

ث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة، )الخميس( تزامنا مع بنت عبدالرحمن ممثلة بمركز األبحا

اليوم العالمي للمرأة، بجملة من التوصيات منها: إطالق دراسة قياسية ألثر سياسات سوق العمل على املرأة في 

مل في من خالل الع 0202األجل القصير والطويل، وضرورة إسهام املرأة السعودية في تحقيق رؤية اململكة 

 البرامج املحورية ألهدافها ومشاركتها في مراجعة وتقويم تلك البرامج من خالل عملها في القطاعات كافة.

 00، والخاصة في رفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل من 0202كما أوص ى امللتقى باإلسهام في تحقيق رؤية 

ستحدثة، وخاصة في العمل باملشاريع الصغيرة، في املئة، وذلك من طريق فتح قنوات عمل م 02في املئة إلى 

ومراجعة األنظمة والتشريعات والقوانين التي تمثل بعض القيود على املرأة في املجتمع السعودي وتعديلها ملنحها 

مساحة من الحرية في ما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية بحيث يتم معاملتها باعتبارها مواطنة كاملة 

، ضرورة مشاركة املرأة في صنع وصياغة  األهلية في
ً
النظم والتشريعات الحكومية. ومن توصيات امللتقى أيضا

وتحليل السياسات االجتماعية واالقتصادية على املستوى الوطني بصفة عامة وسياسات العمل بصفة خاصة، 

 جاالت يكون من مهماته:وإنشاء مراكز للقيادات النسائية يهدف إلى تهيئة القيادات النسائية في مختلف امل

: عمل برامج تدريبية لتأهيل القيادات النسائية يهدف إلى اكتساب املهارات والقدرات القيادية واطالعها على 
ً
أوال

 أحدث ما توصل إليه علم اإلدارة.

: إجراء الدراسات العلمية املتعلقة بمجال ممارسة املرأة للعمل القيادي بصفة خاصة واإلداري 
ً
بصفة ثانيا

: تبني سياسات تساند املرأة 
ً
عامة، وتشخيص املعوقات التي تواجها أثناء عملها، ووضع الحلول الالزمة لها. ثالثا

على املوائمة بين مسؤولياتها األسرية والوظيفية من خالل املبادرات لتحقيق ذلك، كإنشاء حاضنات لألطفال في 

 أماكن العمل، وتقليل ساعات العمل.

الجامعة الدكتورة هدى العميل أن امللتقى يهدف إلى التعرف على إنجازات املرأة السعودية  وأوضحت مديرة

واستشراف املستقبل « 0202رؤية »وسبل تمكينها واملعوقات التي تواجهها، وإسهامات املرأة السعودية لتحقيق 

رامجها الرامية لتعزيز مكانة في ضوء املستجدات املعاصرة، مشيرة إلى أن امللتقى يعتبر ضمن جهود الجامعة وب

 املرأة بريادتها التعليمية وأبحاثها العلمية التي تسهم في بناء التنمية.

بدورها، أوضحت مديرة مركز األبحاث الواعدة الدكتورة سارة الخمش ي أن مركز األبحاث الواعدة بنشاطه 

املرأة والسلوك االستهالكي واألمن البحثي وشراكاته يناقش قضايا املجتمع الساخنة كموضوع الترفيه وحقوق 

الفكري والرياضة ودوراته العلمية املوجهة للمرأة، مشيدة بدور املركز في إقامة مشروع لحصر البحوث 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/20659086
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 لتوقيع شراكة 
ً
 االجتماعية تمهيدا

 

وهة علمية مع املركز الوطني للبحوث والدراسات االجتماعية وبصدد تبني مجلة علمية مختصة بأبحاث املرأة، من

 كأول فعالية تقيمها الجامعة خالل هذا العام.
ً
 علميا

ً
 بأن املركز سيقيم سجاال

بدورها، افتتحت وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى الوهيبي الجلسة األولى بورقة 

( التطلعات والطموحات للتعليم الجامعي املميز )جامعة األميرة نورة بنت»عمل بعنوان: 
ً
، «عبدالرحمن نموذجا

أوضحت فيها رؤية الجامعة ألن تكون منارة املرأة للمعرفة والقيم، وجهود الجامعة في سبيل خدمة القضايا 

املتعلقة باملرأة واألسرة وإدراج خدمة املجتمع في برامج الجامعة مع رفع قدرات وتحسين جودة عمل الكوادر 

 ارة من طريق تقديم البرامج ذات العالقة.البشرية في مجاالت التعليم والبحث واإلد

من ناحيتها، استعرضت املدير العام للفرع النسائي بمعهد اإلدارة العامة الدكتورة هند آل الشيخ سوق العمل 

في اململكة ومتطلبات املرحلة التنموية املطلوب تحقيقها في سوق العمل، وأن تمكين املرأة واستثمار طاقاتها 

ياس األداء، بحيث يكون عدد فرص العمل اإلضافية الالئقة املتاحة للسعوديين في القطاع يكمن في مؤشرات ق

في املئة إلى تسعة في املئة، وارتفاع نسبة قوة العمل  00.6وظيفة، وانخفاض معدل البطالة من  0.022الخاص 

مل املتاحة في سوق العمل ، مشيرة إلى أن أهم فرص الع0202في املئة بحلول  01في املئة إلى  00النسائية من 

هي تطوير التطبيقات وأمن املعلومات وأخصائي إحصاء وأخصائي قواعد بيانات ومحلل أنظمة وأخصائي 

اتصاالت وإدارة مشاريع وقياس األداء والحوكمة والخدمات اللوجستية. من جانبها، بينت وكيلة الجامعة 

تمكين القيادات األكاديمية لتحقيق املشاركة »وان: للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف في ورقة عمل بعن

، أن الرؤية الوطنية لتمكين املرأة السعودية تسعى لبناء اقتصادات قوية تتوافق مع «الفعالة في صنع القرارات

في املئة. وكشفت أن نسبة  02في املئة إلى  00، ورفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل من «0202رؤية »

في املئة  02في املئة من الذكور، وأن نسبة املبتعثات هي  30في املئة مقارنة بـ 76.6التعليم العالي هي اإلناث في 

 في املئة من الذكور. 12مقابل 

وبدأت الجلسة الثانية بورقة عمل مقدمة من مستشارة الجامعة لإلعالم عضو مجلس الشورى في دورته 

لها التعديالت على بعض األنظمة التي تعمل على حماية حقوق السابقة الدكتورة هيا املنيع، استعرضت خال

املرأة كما أقرتها الشريعة اإلسالمية، لتعزيز مواطنة املرأة السعودية وحماية النسيج االجتماعي من مخاطر 

ء التمييز بين أفراد املجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات، مثل تعديل نظام الجنسية السعودية، بحيث يمنح أبنا

السعوديات املتزوجات من غير سعودي الجنسية، وتعديل نظام األحوال املدنية ونظام وثائق السفر واستحداث 

 نظام هيئة األمومة والطفولة.

بدورها، اعتبرت وكيلة الدراسات العليا بكلية اإلدارة واألعمال الدكتورة دالل الربيش ي في ورقة عمل بعنوان: 

، أن انطالق برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث «قيق رؤية اململكة التحويليةابتعاث املرأة ودورها في تح»

 في  0227الخارجي في 
ً
 عامليا

ً
نقلة نوعية إلعداد املوارد البشرية السعودية وتأهيلها بشكل فاعل لتصبح منافسا

 و  010700إلى  0207سوق العمل، مشيرة إلى أن عدد املبتعثين وصل حتى نهاية 
ً
 طالبة.طالبا

وافتتحت عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر الدكتورة آمال الهبدان الجلسة الثالثة بورقة عمل بعنوان: 
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التطوعية، والتي « نورة العطاء»، استعرضت فيها تجربة حاضنة «استثمار طاقات الشابات في املجال التطوعي»

قلها من االجتهادات التقليدية إلى العمل باحترافية تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي الوطني املستدام ولن

 ومهنية عالية.
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 «6162إبداع »مبدعا  ومبدعة حيصدون جوائز  61

 

الذي نظمته مؤسسة امللك « 0205إبداع »األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي من الطلبة املبدعين جوائز  06حصد 

عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع )موهبة( بالشراكة مع وزارة التعليم في مركز املؤتمرات بجامعة األميرة نورة 

 .0205آذار )مارس(  00إلى  5في مدينة الرياض، خالل الفترة من 

 و 00يم الدكتور نّياف الجابري الطلبة الفائزين )وكّرم وكيل وزارة التعل
ً
( نيابة عن وزير التعليم  03طالبا

ً
طالبة

الدكتور عادل « موهبة»الدكتور أحمد العيس ى في الحفلة الختامية التي أقيمت بحضور األمين العام ملؤسسة 

 واملهتمين. ، وأولياء أمور الطالب والطالبات«موهبة»القعيد وكبار مسؤولي وزارة التعليم و

 و 72مشاريع علمية؛ قدمها  026ونافس على جوائز األوملبياد 
ً
طالبة من مبدعي الوطن، وتّوج الطلبة  76طالبا

جائزة من جوائز اإلبداع العلمي، إضافة إلى عدد من الجوائز الخاصة التي منحت لعدد من  06الفائزون بـ 

امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، كليات املعرفة، شركة  املشاريع املميزة، قدمها عدد من الجهات، وهي مدينة

إنتل، مستشفى امللك فيصل التخصص ي ومركز األبحاث، مدينة امللك عبدهللا للطاقة الذرية واملتجددة، برنامج 

بادر لحاضنات التقنية، جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، شركة إيكسون موبيل، مدينة امللك سعود 

 سة تكافل الخيرية.الطبية، مؤس

يذكر أن أوملبياد إبداع يؤهل الطلبة الفائزين والفائزات لتمثيل اململكة في معارض ومسابقات رائدة عدة على 

 املستويين الدولي واإلقليمي.

 

 م1317-مارس   -11 -هـ 1318 –جماد الثاني  -13الخميس 

 

د وسام 
ّ
 «سفري نرباس»حرم ويل العهد تتقل

دت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة هدى العميل، حرم ولي العهد نائب رئيس مجلس 
ّ
قل

الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات األمير محمد بن نايف، األميرة ريما بنت سلطان 

 لجهودها في رعاية األعمال اإلنسانية « نبراس»كأول سفيرة ملشروع « سفير نبراس»ام بن عبد العزيز، وس
ً
تكريما
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 واالجتماعية.

نبراس نورة »جاء ذلك خالل رعاية حرم ولي العهد اليوم )الخميس( اختتام فاعليات امللتقى التطوعي النسائي 

املديرية العامة ملكافحة املخدرات بالشراكة الذي أقامته أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات و « العطاء

 بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر وبالتعاون مع 
ً
املجتمعية مع جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، ممثال

 ملدة يومين في مركز املؤتمرات باملدينة الجامعية.« هدفي»مبادرة 

ء الهيئة التعليمية وطالبات الجامعة وعدد من قيادات وحضر الحفل وكيالت الجامعة وعميدات الكليات وأعضا

 عن جهود الدولة في مكافحة 
ً
 وثائقيا

ً
ومنسوبات الجهات الحكومية املشاركة بامللتقى، وشاهدوا فيه فيلما

، «نبراس»املخدرات، بعدها ألقت مديرة إدارة البرامج في اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات هناء الفريح كلمة 

يها أن املشروع الوطني للوقاية من املخدرات نفذ إنجازات عدة منذ انطالقته، في مقدمها البرامج أوضحت ف

الوقائية التلفزيونية املتنوعة، إضافة إلى تنظيم املعارض والفاعيات التدريبية، وورش العمل لبناء قدرات وطنية 

 وحلقات تربوية لتعزيز القيم لألطفال.

دافه إلى األجيال املقبلة ليساهموا في بناء شخصياتهم ورفع مستوى فكرهم املشروع ستصل أه»وبينت أن 

 إلى أن امللتقى هدف إلى استثمار طاقات الشباب في « ويدركوا مدى خطورة املخدرات واملؤثرات العقلية
ً
مشيرة

للمبادرات  العمل التطوعي املستدام للوقاية من املخدرات والحد من آثاره املدمرة، وتشجيع العنصر النسائي

 التطوعية وزراعة الوعي الثقافي في هذا الجانب، وحض الفتيات على تقديم األعمال التي تخدم الوطن.

من جانبها، استعرضت املديرة العام للتعاون الدولي واالتصال واإلعالم في هيئة تقويم التعليم الدكتورة غادة 

طالق مبادرة عمادة خدمة املجتمع )وطنيتي في الغنيم تجربتها في مجال التطوع، بعدها ُعرض فيلم عن إ

ثم ألقت عميدة عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن  عطائي(، 

طالبة هن أول دفعة من خريجات العمل التطوعي حصلن على  05الدكتورة آمال الهبدان كلمة هنأت فيها 

 أن امللتقى يأتي لتحقيق ساعة تدري 000رخصة التطوع لـ
ً
باستثمار الطاقات الشبابية « 0202رؤية »بية، مبينة

 وتنمية روح املواطنة الصالحة لترسيخ الحس االجتماعي.

، وفي الختام قلدت راعية «سابك»كلمة الشركة السعودية للصناعات األساسية  ثم ألقت سحر النويصري 

كثاني سفير للمشروع، كما سلمت الخريجات املتطوعات رخصة التطوع « نبراس»الحفل مديرة الجامعة وسام 

رمت السيدة أمواج الزهراني نيابة عن أسر الشهداء، إلى جانب تكريم املشاركات والرعاة في امللتق
ُ
 ى.وك

  02ثم افتتحت األميرة ريما بنت سلطان بن عبد العزيز، املعرض املصاحب الذي ضم أكثر من 
ً
 تعريفيا

ً
ركنا

 لكل من مصلحة الجمارك، األحوال املدنية، مركز تدريب وتطوير القدرات النسائية باملديرية العامة 
ً
توعويا

ملتالزمة داون، « صوت»رفة الرياض، جمعية للسجون، املديرية العامة لحرس الحدود، خدمات فرع السيدات بغ

« زهرة»الخيرية النسائية، جمعية فرط الحركة وتشتت االنتباه، جمعية « بنيان»جمعية كيان لأليتام، جمعية 

، شركة «قيادي أنا»، مبادرة «أنا هدفي»، مبادرة «تكاتف»لسرطان الثدي، الجمعية السعودية للعمل التطوعي 

« أريس»ضافة إلى أركان أعمال يدوية ورسم وعربات للمأكوالت تابعة إلى مؤسسة للعمل عن بعد، إ« صلة»

 الوقفية والتي يعود ريعها إلى مستفيدي املؤسسة.

، «احمي اسرتك»وتضمن امللتقى، ورش عمل مصاحبة عن حقوق املدمنين، التدريب على مهارات التواصل، 
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بصمة في مجال العمل التطوعي كان أبرزها قصة طرق العالج من االدمان، وست قصص نجاح لسيدات لهن 

الوقفية نورة الناجم التي دفعها فقدان والدتها في تنمية مبادرة « أريس»عضو في مؤسسة « رفق»رئيسة لجنة 

 إلى اإلسالم من خالل مبادرتها بتوزيع  01سقيا املاء لتسهم بعد ثالث سنوات من عملها التطوعي بدخول 
ً
عامال

 ة يومية لعمال النظافة في الرياض.وجب 022أكثر من 

 

 م1317-مارس   -17- هـ1318 – ثانيجماد ال -18االثنين 

 

دمية يف مركز حماكاة  772يتعلمن الطب على « جامعة نورة»طالبات 
 جتريبي

 

ركز محاكاة للتعليم والتدريب الطبي، صمم في شكل مستشفى، تملك جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن م 

لتحاكي من خالله الطالبات املمارسات الطبية الواقعية، في بيئة موّجهة تستخدم الدمى التفاعلية ومعّدات 

 بين املريض والطبيبة، ضمن أحداث جديدة ونادرة ومعقدة 
ً
الواقع االفتراض ي، لتوفير بيئة مماثلة للواقع تماما

 ارئة تعيشها املتدربة وكأنها تعمل في امليدان الحقيقي.وط

 على حوالى  01ويحتل املركز مساحة 
ً
، ما يجعله أكبر مركز محاكاة  052ألف متر مربع، ويضم مسرحا

ً
 مربعا

ً
مترا

 متنوعة، 
ً
 مجموعة من املعامل ملختلف العلوم الصحية، وأقساما

ً
في العالم من حيث املساحة. ويحوي أيضا

العناية الحرجة، والجراحة، ووحدة العناية بحديثي الوالدة، وسبعة أقسام مختلفة لغرف الجراحات، وأكثر منها: 

الذي يتم فيه استخدام أدوات « املوالج»دمية طبية عالية الجودة. وجهز ببرنامج املريض املعياري و 007من 

 وألوان خاصة إلحداث جروح وهمية وإصابات متنوعة مماثلة للحقيقية.

 لدعم الحياة، الذي يقدم دورات معتمدة ومصدقة من جمعية القلب األميركية )
ً
 مركزا

ً
(، AHAويضم أيضا

ومنها مهارات دعم الحياة األساسية، ودعم الحياة القلبية، وتوقف القلب واإلسعافات األولية، واإلسعافات 

 األولية إلنعاش القلب الرئوي، ومزيل الرجفان األتوماتيكي الخارجي.

 ملمارسة السالمة، من خالل 
ً
 عاليا

ً
ويضم املركز متخصصين في الرعاية الصحية من ذوي الخبرة واملؤهلين تأهيال

أفضل التدريبات، ويستهدف طالب الجامعة ومختص ي الرعاية الصحية واملجتمع عامة، ويقدم خدمات صحية 

وي بواسطة اليدين، واإلنعاش القلبي للمجتمع، وذلك من خالل تقديم دورات معتمدة في اإلنعاش القلبي الرئ

دورة في اإلسعافات األولية  165الرئوي للعائلة واألصدقاء من جمعية القلب األميركية في أي وقت، وعقد 

دورة دعم  150دورة دعم الحياة للبالغين، و 000واإلنعاش القلبي الرئوي واستخدام مزيل الرجفان اآللي، و

 الحياة األساس ي.

، و 000أجهزة محاكاة متنوعة، منها ويشمل املركز 
ً
نموذج عرض، في حين وصل  007وحدة محاكاة، و 52طبيا

. 635إجمالي عدد املشاركين في األنشطة إلى 
ً
 مشاركا

http://www.alhayat.com/Edition/Print/20956995
http://www.alhayat.com/Edition/Print/20956995
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ساسكتشو ان »جهة محلية ودولية، من أبرزها: مدينة األمير سلطان الطبية، ومعهد  06استقبل املركز 

نة امللك فهد الطبية، ومستشفى امللك خالد التخصص ي للعيون، كندا، ووزارة الصحة، ومدي« بوليتكنيك

فنلندا، والجمعية األميركية للجغرافيين، ومستشفى امللك خالد التخصص ي للعيون. بدورها،  -وجامعة لوريا 

 »قالت املدير التنفيذي ملركز املحاكاة وتنمية املهارات منال الناصر إن املركز سيكون 
ً
 وعمليا

ً
 علميا

ً
رافدا

لخريجات التخصصات الطبية لناحية تأهيلهن وتدريبهن وإعدادهن اإلعداد السليم العملي ملمارسة مهنهن 

، وتدريب الطالبات ومماِرسات الخدمات الصحية على املهارات اإلكلينيكية املختلفة واملهارات املرتبطة 
ً
مستقبال

الجمعيات التعليمية والتدريبية في العالم، بصحة املرأة واملجتمع خاصة، إذ تم عقد اتفاقات تعاون مع أفضل 

 موجهة إلى القطاع الصحي النسائي في اململكة
ً
 «.وتنفيذ دورات مختلفة معتمدة عامليا

 لبيئة حقيقية في مكان يحقق الثقة للطلبة بطرق متعددة، 
ً
 افتراضيا

ً
ولفتت الناصر إلى أن املحاكاة تصف تدريبا

، وهي طريقة وضع مساحيق التجميل لتصف الشكل «املوالج»إضافة إلى منها الدمى ذات الحساسية العالية، 

الطبيعي للحاالت التي يستقبلها الطبيب، وذلك في مكان آمن يعطي الطالب الثقة بالتجربة ويحقق األمان 

ون للمريض الذي يطبق عليه الطالب بأنها ليست املرة األولى التي يقوم ههذا العمل. وتتمثل رؤية املركز بأن يك

 للمحاكاة في املنطقة، ملا يقدمه من إسهامات لرفع مستوى الخدمات الصحية وتعزيز الكفاءات التي »
ً
مرجعيا

بدورها تحد من نسبة األخطاء الطبية. ويقدم املركز التعليم والتدريب املتطلب من الكليات الصحية واملستشفى 

 ألحدث ما توصلت الجامعي واملجتمع الطبي، باستخدام أساليب املحاكاة التعل
ً
يمية والتدريبية والبحثية وفقا

 «.إليه التقنية
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 ”6162إبداع “مبدعا  ومبدعة حيصدون جوائز  61

 و 00حصد 
ً
الذي نظمته مؤسسة امللك « 0205إبداع »جوائز األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي طالبة  03طالبا

، بالشراكة مع وزارة التعليم، في مركز املؤتمرات بجامعة األميرة «موهبة»عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 

  جمادى اآلخرة الجاري  00إلى  02نورة في مدينة الرياض، خالل الفترة من 

ل وزارة التعليم الدكتور نّياف الجابري الطالب الفائزين نيابة عن وزير التعليم الدكتور أحمد وكّرم وكي 

العيس ى، في الحفل الختامي الذي أقيم بحضور األمين العام ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 

وأولياء أمور الطالب والطالبات  ،«موهبة« الدكتور عادل القعيد، وكبار مسؤولي وزارة التعليم و« موهبة»

 .واملهتمين

 و 72مشاريع علمية؛ قدمها  026ونافس على جوائز األوملبياد 
ً
طالبة من مبدعي الوطن، وتّوج الطالب  76طالبا

جائزة من جوائز اإلبداع العلمي، باإلضافة إلى عدد من الجوائز الخاصة التي منحت لعدد من  066الفائزون بـ 

  .املتميزة، قدمها عدد من الجهاتاملشاريع 

يذكر أن أوملبياد إبداع يؤهل الطالب الفائزين والفائزات لتمثيل اململكة في معارض ومسابقات عدة رائدة على  

 .املستويين الدولي واإلقليمي

 

 م1317-مارس   -11 -هـ 1318 –جماد الثاني  -11الثالثاء 

 

 غدا  « .. نرباس نورة العطاء»حرم ويل العهد ترعى 

 

 األربعاء فعاليات امللتقى التطوعي النسائي )نبراس نورة العطاء(، الذي تقيمه أمانة اللجنة الوطنية 
ً
تنطلق غدا

ملكافحة املخدرات واملديرية العامة ملكافحة املخدرات بالشراكة املجتمعية مع جامعة األميرة نورة بنت 

، برعاية وحضور حرم صاحب السمو امللكي عبدالرحمن لدعم العمل التطوعي في مكافحة آفة عصر املخدرات

http://www.alsharq.net.sa/lite-post?id=1657743
http://www.alsharq.net.sa/2017/03/21/1660961
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األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ورئيس اللجنة 

  الوطنية ملكافحة املخدرات، صاحبة السمو امللكي األميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز.

عبداإلله الشريف، رعاية حرم « نبراس»خدرات ورئيس مجلس إدارة وعد مدير عام اللجنة الوطنية ملكافحة امل

 الهتمامها على حماية األسرة واملجتمع من آفة املخدرات.
ً
 وتأكيدا

ً
  سمو ولي العهد، دعما

 املؤسسات التربوية والتعليمية املنوط هها 
ً
وقال: إن مواجهة مشكلة املخدرات تقع على كاهل الجميع خصوصا

ل شبابنا، بوصفها خط الدفاع الثاني بعد األسرة، وأن انعقاد هذا اللقاء، الذي يأتي ضمن تربية وإعداد عقو 

برنامج بيئات التعليم الجامعي، ُيعد ترجمة حقيقية لتكاتفنا وتوحيد جهودنا وتعاوننا ألداء رسالتنا السامية في 

  «.محاربة هذه اآلفة الخطيرة التي تمثل الخطر الداهم على مستقبل أبنائنا

وأضاف الشريف، أن هذه التوجيهات الكريمة جاءت لرسم خارطة العمل الوقائي املوحد ضد آفة املخدرات 

؛ لضمان تحقيق الهدف وفق الخطط املبنية على «نبراس»تحت إشراف املشروع الوطني للوقاية من املخدرات 

السعودي بكافة فئاته وشرائحه  منهجية علمية تمت دراستها ووضعها بناًء على دراسة علمية لخصائص املجتمع

العمرية من قبل مختصين ومستشارين لتحقيق الهدف املنشود منها وتحصين املجتمع بزيادة وعي املواطنين 

 واملقيمين بمخاطر املخدرات، وخفض نسبة الجريمة املرتبطة باملخدرات.

 

 م1317-مارس   -13 -هـ 1318 –جماد الثاني  -11 الجمعة

 

د وسام 
َّ
 «سفري نرباس»حرم ويل العهد تتقل

 

افتتحت حرم صاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

مو امللكي األميرة ريما بنت سلطان بن وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، صاحبة الس

عبدالعزيز، أمس، امللتقى التطوعي النسائي )نبراس.. نورة العطاء(، الذي تقيمه أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة 

املخدرات، واملديرية العامة ملكافحة املخدرات، بالشراكة املجتمعية مع جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، 

التطوعية الشبابية، وذلك في « أنا هدفي»ة املجتمع والتعليم املستمر، وبالتعاون مع مبادرة ممثلة بعمادة خدم

  مركز املؤتمرات في الجامعة؛ لدعم العمل التطوعي في مكافحة آفة عصر املخدرات.

طوعية لدعم البرامج القانونية والت« نبراس»ويهدف امللتقى لتعزيز العالقة بين جامعة األميرة نورة، ومشروع 

 والوقائية والتطويرية مثل )حقوق املدمنين، طرق العالج من اإلدمان، كيف توظفين موهبتك بالتطوع(.

 من قصص النجاح من خالل عرض تجارب ذوي االحتياجات 
ً
وتضمنت أعمال امللتقى ورش عمل تحكي عديدا

 ربات أطعمة.الخاصة وتجارههم في العمل التطوعي، ومعارض مصاحبة تضم فعاليات متنوعة، وع

جهة مختلفة ما بين حكومية وأهلية هدفت  02وشاركت في ورش العمل التي تحكي قصص النجاح أكثر من 

 الستثمار الطاقات الشبابية في مجال العمل التطوعي الوطني املستدام في مجال الوقاية من املخدرات.

سؤولية املجتمعية التي تتبناها الجامعة ضمن برامج امل« نبراس«و« الجامعة»وتأتي الشراكة االستراتيحية بين 

لدعم وتعزيز املبادرات التوعوية التطوعية الوطنية املستدامة في العمل الوقائي بمجال املخدرات وإطالق مبادرة 

http://www.alsharq.net.sa/2017/03/24/1662091
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 05ساعة تدريب، وتخريج  000وطنيتي في عطائي من خالل حاضنة نورة العطاء التطوعية التي قامت بإنجاز 

 من الجامعة في متطوعة ليصبحن رائدا
ً
ت في مجال العمل التطوعي بمكافحة املخدرات والوقاية منها إسهاما

ترسيخ قيم العمل التطوعي الهادفة وتفعيل الطاقات الشبابية واستثمارها لرفع املستوى الثقافي للمجتمع، 

ي وترسيخ ثقافة التي تهدف لتنمية وترسيخ الحس االجتماع 0202وذلك ضمن األهداف العامة في رؤية اململكة 

  العمل التطوعي والخروج بمليون متطوع في املجتمع السعودي.

لدت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، اليوم، وسام 
ّ
« سفير نبراس»إلى ذلك، ق

وزراء، وزير لحرم صاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس ال

الداخلية، ورئيس اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات صاحبة السمو امللكي األميرة ريما بنت سلطان بن 

 لجهودها الدؤوبة في رعاية األعمال اإلنسانية واالجتماعية.« نبراس»عبدالعزيز كأول سفيرة ملشروع 
ً
 تكريما

طوعي النسائي )نبراس نورة العطاء( الذي أقامته أمانة جاء ذلك خالل رعاية سموها اختتام فعاليات امللتقى الت

اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات واملديرية العامة ملكافحة املخدرات بالشراكة املجتمعية مع جامعة األميرة 

 بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر وبالتعاون مع مبادرة هدفي ملدة يومين، 
ً
نورة بنت عبدالرحمن ممثال

  ك في مركز املؤتمرات باملدينة الجامعية.وذل

وبدأ الحفل الذي حضرته وكيالت الجامعة وعميدات الكليات وعضوات الهيئة التعليمية وطالبات الجامعة 

وعدد من قيادات ومنسوبات الجهات الحكومية املشاركة في امللتقى، بتالوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد 

 ع
ً
 وثائقيا

ً
  ن جهود الدولة في مكافحة املخدرات.الجميع فيلما

، موضحة أن «نبراس»بعدها ألقت مديرة إدارة البرامج في اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات هناء الفريح، كلمة 

 من اإلنجازات منذ انطالقته، وفي مقدمتها البرامج « نبراس»املشروع الوطني للوقاية من املخدرات 
ً
نفذ عديدا

نية املتنوعة، باإلضافة إلى تنظيم املعارض والفعاليات التدريبية، وورش العمل لبناء قدرات الوقائية التليفزيو 

وطنية وحلقات تربوية لتعزيز القيم لألطفال، مبينة أن املشروع ستصل أهدافه إلى األجيال القادمة ليسهموا في 

  العقلية. بناء شخصياتهم ورفع مستوى فكرهم وليدركوا مدى خطورة املخدرات واملؤثرات

وأشارت الفريح إلى أن امللتقى هدف إلى استثمار طاقات الشباب في العمل التطوعي املستدام للوقاية من 

املخدرات والحد من آثاره املدمرة على األسرة التي هي نواة وعماد املجتمع والوطن، وتشجيع العنصر النسائي 

انب الذي يسهم في البناء والتطور وحث الفتيات على للمبادرات التطوعية وزراعة الوعي الثقافي في هذا الج

تقديم األعمال التي تخدم الوطن، موجهة شكرها لجميع القائمين على امللتقى وتمنت لهم التوفيق. ثم قدمت 

أوبريت )وطن األمجاد(، ثم فيلم )نبراس التطوع الجامعة(، ثم استعرضت  007مجموعة من طالبات االبتدائية 

ون الدولي واالتصال واإلعالم في هيئة تقويم التعليم الدكتورة غادة الغنيم، تجربتهافي مجال مدير عام التعا

 التطوع.

 عن إطالق مبادرة عمادة خدمة املجتمع )وطنيتي في عطائي(.
ً
  بعدها شاهد الجميع فيلما

رحمن الدكتورة آمال ثم ألقت عميدة عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر في جامعة األميرة نورة بنت عبدال

طالبة هن أول دفعة من خريجات العمل التطوعي الالتي دفعهن حب الوطن  05الهبدان، كلمة هنأت فيها 

 0202ساعة تدريبية ليصبحوا رائدات، مبينة أنه يأتي امللتقى لتحقيق رؤية  000فحصلن على رخصة التطوع لـ

واطنة الصالحة لترسيخ الحس االجتماعي، ثم ألقت سحر باستثمار الطاقات الشبابية اإلبداعية وتنمية روح امل

  «.سابك»النويصري كلمة الشركة السعودية للصناعات األساسية 
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كثاني سفير لنبراس، كما سلمت « نبراس»وِفي الختام قامت راعية الحفل بتقليد معالي مديرة الجامعة وسام 

لزهراني نيابة عن أسر شهداء الواجب إلى جانب الخريجات املتطوعات رخصة التطوع وتكريم السيدة أمواج ا

  تكريم املشاركات والرعاة في امللتقى.

  02ثم افتتحت سمو األميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز املعرض املصاحب الذي ضم أكثر من 
ً
 تعريفيا

ً
ركنا

.
ً
 توعويا
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م1317-مارس   -1  - 1318 - ثانيجماد ال -3الجمعة    

 

 مسؤولة الوطنية والسلطات اإلعالم على يهيمن فاحش: الفيصل تركي
 موعد عن الفيصل تركي األمير اإلسالمية والدراسات للبحوث فيصل امللك مركز إدارة مجلس رئيس تساءل

 الصطياد لهم املناسب املكان كان اإللكتروني الفضاء معتبرا الحديثة، اإلعالم وسائل على «فاحش» هيمنة انتهاء

 في الفيصل تركي األمير وبين. عديدة واإلثباتات هذا على الشواهد أن مؤكدا للشر، وتوجيههم النفوس ضعاف

 هذا أن أمس، عبدالرحمن بنت نورة األميرة بجامعة املعاصر واإلعالم الطفولة منتدى في ألقاها التي كلمته

 اإلعالمي املحتوى  في التحكم ودعوات كونية، شكوى  السلبية التأثيرات هذه من والشكوى  عام، تحٍد  هو التحدي

 تزال ال ذلك ومع لإلعالم، املطلقة بالحرية تؤمن التي املجتمعات في حتى متكررة، دعوات األطفال فئة إلى املوجه

 .السلبيات هذه لتالفي ناجعة سبل عن للبحث الكثيرين انشغال محل القضية هذه

  وهيمنة مسؤولية

 الخاصة، واألخالقية القانونية مرجعياتها إيجاد عن األول  املسؤول دولة كل في الوطنية السلطات أن على شدد

 دولي عهد صوغ على تعمل أن أيضا وعليها املعاصر، لإلعالم املرافقة السلبيات املهمة الشريحة هذه تجنب التي

 أبنائهم تنشئة مستقبل على املجتمعات ملخاوف ويستجيب اإلعالمية، الرسالة فوض ى من األطفال يصون 

 .وبناتهم

 من كثير حياة في املهيمنة القوة أصبحت اإلعالم وسائل بأن تؤكد التي العلمية اآلراء بعض عن الفيصل ونقل

 عالم وإيجاد العنف، نزعة وتعزيز الفردانية، نزعة ترسيخ منها عليهم، كبيرة سلبية تأثيرات لها وأن الصغار،

 العائلية، العالقات في الحميمية وغياب األسري، والتفكك السلوك، انحراف وكذلك الواقع، يمثل ال افتراض ي

 .األطفال استغالل وتسهيل والدين، واملجتمع العائلة قيم وتحدي

  اإلعالمي املحتوى 

 تأثير خالف على والنشء األطفال على التلفزيون  في يقدم ما تأثير قضية استحواذ كلمته في الفيصل أكد

 حيث الفئة، هذه في التقني التطور  هذا تأثير عن العلمي البحث في مهم حيز على والراديو، التقليدية الصحافة

 من عامة والشباب واملراهقين األطفال في الوسيلة هذه شاشة خالل من يقدم ما تأثير من واسعا القلق كان

 .املجتمعات في الراسخة واملفاهيم القيم في ذلك وتأثير العنف، ومشاهد الدعايات

 لتأثيرها املعرضين هؤالء تحمي التي الوطنية القوانين سن على قادرة الحكومات كانت لقد» الفيصل وأضاف

http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=295775&CategoryID=7
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 من واملجتمع والفرد الطفل تحمي بشروط االلتزام فرض على أيضا قادرة وكانت منها، عليها يخش ى أو السلبي،

 .«خاللها من يقدم فيما بالتحكم وتسمح التأثيرات هذه

 سالحها املرأة تعليم

  قري » كلمته في ليقول  والدته، الفيصل تركي األمير استذكر
ً
 وتحقق أحالمك، تحققت هللا، يرحمك أماه يا عينا

 البنات تعليم ليصبح تحقق قد أجله من وكافحت إليه سعت ما أن مبينا ،(«سالحها هو املرأة تعليم) شعارك

 للبنات عفت جامعة هللا، يرحمها وجامعتها، نورة، األميرة جامعة به تقوم ما دليل وخير البنين، لتعليم مساويا

 .جدة في

 سنة الرياض في للبنات التربية كلية إدارة ملجلس الفخرية الرئيسة كنِت  لقد» والدته مخاطبا الفيصل وقال

 هذه أصل هي الكلية تلك ألن تاريخيا، حدثا وكان ،0053 سنة فيها دفعة أول  تخرج حفل ورعيت ،0052

 .«الجامعة هذه بمثل يحظين أن إلى سعيت من مخاطبا بفخر اليوم ابنك فيه يقف الذي الصرح وهذا الجامعة

 بالقديم يقارن  ال جديد قلق

 بالقلق يقارن  ال والشباب والنشء األطفال في تأثيراته تجاه التلفزيون  جيل ساور  الذي القلق أن الفيصل أوضح

 في املاضية الثالثة العقود خالل العالم شهدها التي التكنولوجية الثورة بسبب اليوم، مجتمعات تعيشه الذي

 ال معولم عالم في وسائلها وطبيعة اإلعالمية الرسالة طبيعة وفي االتصال، ووسائل املعلومات تقنية مجال

 خاضعة سلع إلى وغرائزه اإلنسان رغبات تحويل إلى أدت اإلعالم رسملة أن مبينا واحدة، كونية قواعد تحكمه

 والتسويقية النفسية األساليب أحدث باستخدام الحديث، اإلعالم في هذا نجح حيث والطلب، للعرض

 أن يريده ملا اإلنسان فطوع والقلوب، العقول  اختراق في وإنما فحسب، اآلفاق اختراق في ليس والترويجية،

 .يكون 

 

م1317-مارس   -16  - 1318 - ثانيجماد ال -17الخميس   

 

 اتفاقية تعاون للتوعية بالتنقل اآلمن

« سالمة أسرتي»اتفاقية تعاون بين جمعية األطفال املعوقين، ممثلة في برنامج تشهد مدينة الرياض اليوم توقيع 

، وجامعة األميرة نورة لتدريب طالبات ومنسوبات الجامعة على إجراءات «هللا يعطيك خيرها»املنبثق عن مبادرة 

  .السالمة والركوب اآلمن خالل عملية التنقل، داخل أو خارجها للحد من الحوادث، والوفيات

االتفاقية ستوقعها رئيسة اللجنة التنظيمية لبرنامج »عاتكة الغضن، إن « سالمة أسرتي»وقالت مديرة برنامج 

سالمة أسرتي، األميرة هيفاء بنت فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، ومديرة جامعة األميرة نورة الدكتورة هدى 

 .«العميل

القواعد املرورية التي تسهم في تخفيض معدالت االتفاقية تهدف إلى توعية املجتمع بالسالمة و »وأضافت 

، مشيرة إلى أن جامعة األميرة نورة تضم طالبات في مختلف التخصصات، «الحوادث واإلصابات والوفيات

 .وعضوات هيئة تدريس وإداريات، وسيكون لهن دور ملموس في تحقيق أهداف البرنامج

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=297127&CategoryID=3
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=297127&CategoryID=3
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مع، ولها دور كبير في توعية أفرادها وتغيير السلوكيات األسرة هي املكون الرئيس ي للمجت»وأوضحت الغضن، أن 

الخاطئة، ومسؤولية األم توجيه األبناء وتقديم كل الوسائل التي تعينهم على تجنب األخطاء واملخاطر خالل 

 .التنقل بالسيارة، ومنها ربط حزام األمان، وعدم السرعة الزائدة

 

م1317-مارس   -19  - 1318 - ثانيجماد ال -13األحد   

 

 تشغيل أقسام التنويم مبستشفى امللك عبداهلل

بدأ مستشفى امللك عبدهللا الجامعي بجامعة األميرة نورة مرحلة التشغيل التجريبي ألقسام التنويم، بعد أن تم 

 .األخيرة لعمليات تنظيم غرف املرض ى والعمليات وتعقيمها وتجهيزها استعدادا للتشغيلوضع اللمسات 

ونفذ الفريق املكلف باإلشراف على عملية التشغيل والتأكد من الجاهزية، برامج متكاملة مع جوالت تفقدية 

يقدمها املستشفى  للوقوف على الجاهزية واكتمال الترتيبات مع عمل تجارب محاكاة لجميع الخدمات التي سوف

  .استعدادا لبدء التشغيل اآلمن

 

 م1317-مارس   -11 - هـ1318 – ثانيجماد ال -11الثالثاء 

 

 حرم ويل العهد ترعى انطالق نرباس نورة العطاء

 

األربعاء فعاليات امللتقى التطوعي النسائي )نبراس نورة العطاء(، الذي تقيمه أمانة اللجنة الوطنية تنطلق غدا 

ملكافحة املخدرات واملديرية العامة ملكافحة املخدرات بالشراكة املجتمعية مع جامعة األميرة نورة بنت 

حضور حرم ولي العهد نائب رئيس عبدالرحمن، لدعم العمل التطوعي في مكافحة آفة عصر املخدرات، برعاية و 

مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات األميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز. 

عبداإلله الشريف، رعاية حرم « نبراس»وعد مدير عام اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات ورئيس مجلس إدارة 

 .امها بحماية األسرة واملجتمع من آفة املخدراتولي العهد، دعما وتأكيدا الهتم

وقال إن مواجهة مشكلة املخدرات تقع على كاهل الجميع خصوصا املؤسسات التربوية والتعليمية املنوط هها 

تربية وإعداد عقول شبابنا، بوصفها خط الدفاع الثاني بعد األسرة، موضحا أن انعقاد هذا اللقاء الذي يأتي 

التعليم الجامعي يعد ترجمة حقيقية لتكاتفنا وتوحيد جهودنا وتعاوننا ألداء رسالتنا  ضمن برنامج بيئات

 .السامية في محاربة هذه اآلفة الخطيرة التي تمثل الخطر الداهم على مستقبل أبنائنا

http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=297461&CategoryID=5
http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=297461&CategoryID=5
http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=297634&CategoryID=5
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م1317-مارس   -1  - 1318 - ثانيجماد ال -3الجمعة    

 

 تركي الفيصل: اإلعالم من أمضى األسلحة احلديثة وعلينا حتصني أبنائنا
 

ي األمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات حذر صاحب السمو امللك

اإلسالمية من استغالل جماعات اإلرهاب لوسائل اإلعالم الحديثة في تضليل النشء والشباب، وترسيخ نزعات 

، وترمي ، التي تستغّل هذه الوسائل«فاحش»، وما أدراك ما «فاحش»العنف والعدوان في نفوسهم، قائال: هناك 

 .بشراكها لتصّيد ضعفاء النفوس، وتوجيههم إلى الشّر بعينه عبر الفضاء اإللكتروني

وأكد سموه أن سالح اإلعالم في عصرنا الحديث هو من أمض ى األسلحة وأخطرها في ظّل عوملة إعالمية غير 

ثة، أو القضية، أو الدعاية، أو مسبوقة في التاريخ البشري؛ ففي عالم اليوم لم يُعد الخبر، أو املعلومة، أو الحاد

، بل هو موضوع عالمي
ً
 وطنيا

ً
  .حتى الكلمة، موضوعا

، الذي أقامته جامعة األميرة نورة «الطفولة واإلعالم املعاصر»جاء ذلك خالل كلمة سموه في افتتاح منتدى 

نورة في الرياض، وجامعة بنت عبدالرحمن بالرياض أمس الخميس، والتي أثنى فيها على ما حققته جامعة األميرة 

عّفت للبنات في جدة من تطلعات، مثمنا الدور املبكر لجامعة األميرة نورة وريادتها في تبني قضايا الطفولة 

واالهتمام هها، والتي تنعكس على السياسات العامة املعنّية بتربية وتنشئة وتعليم وتحصين بناتنا وأبنائنا؛ 

عات  ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات
ّ
عاتهم وتطل

ّ
هذا العصر الجديد، والتكّيف مع متطلباته بما يحّقق تطل

 .مجتمعنا الخّيرة

وقال األمير تركي إن القلق الذي ساور جيل التلفزيون تجاه تأثيراته في األطفال والنشء والشباب ال ُيقارن بالقلق 

الم خالل العقود الثالثة املاضية في الذي تعيشه مجتمعات اليوم بسبب الثورة التكنولوجية التي شهدها الع

مجال تقنية املعلومات ووسائل االتصال. مشيرا سموه إلى كثير من اآلراء العلمية التي تؤكد أن وسائل اإلعالم هي 

القوة املهيمنة في حياة كثير من الصغار، وأن لها تأثيرات سلبية كبيرة عليهم، منها: ترسيخ نزعة الفردانية، وتعزيز 

ك األسري، وغياب نزعة ال
ّ
ل الواقع، وكذلك انحراف السلوك، والتفك

ّ
عنف، وإيجاد عالم افتراض ي ال يمث

الحميمية في العالقات العائلية، وتحّدي قيْم العائلة واملجتمع والدين، وتسهيل استغالل األطفال، وغير ذلك 

 .كثير

العالم الواحد املتشابك واملتداخل؛ فنحن وأكد سموه قائال: إننا في اململكة لسنا استثناًء مما يجري في هذا 

ُعرضة للمخاطر نفسها التي تتعّرض لها املجتمعات األخرى، وأطفالنا معّرضون للسلبيات نفسها التي يتعّرض لها 

أطفال العالم من جّراء االنفتاح املعلوماتي واإلعالمي، الذي ال تقف أمامه أّي حواجز أو معّوقات. وإذا كانت 

http://www.al-madina.com/article/511900/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7
http://www.al-madina.com/article/511900/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7
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 ألغرضنا التنموية في جميع املجاالت، فقد كان اململكة سّبا
ً
 في توظيف هذه الوسائل واستخدامها خدمة

ً
قة

خذته الدولة من 
ّ
 في عهد التلفزيون، لكننا، بحمد هللا، وبفضل ما ات

ً
، خصوصا

ً
التحذير من سلبياتها طاغيا

فتَرضة
ُ
 من سلبياته امل

ً
ر كثيرا

ّ
  .سياسات، لم نتأث

ق، وال ينبغي لنا ذلك، وإنما ال بّد من إجراء بحوث ودراسات معّمقة تفيدنا بحقيقة مشددا: ال يمكننا االنغال 

هذه الظواهر، والعمل على تطوير سياسات عامة للتعامل معها بحكمة. وينبغي لجامعاتنا، وجامعة األميرة نورة 

 العمل على تح
ً
صين أبنائنا، وترسيخ بنت عبدالرحمن بالتحديد، أن تكون في طليعة هذه الجهود. وعلينا أيضا

هوّيتهم وقيمهم الدينية واالجتماعية، لكن باألساليب نفسها التي يتلّقون من خاللها الرسائل التي تأتي هها 

الوسائل اإلعالمية. وكانت الدكتورة هدى بنت محمد العميل مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن قد 

بمشاركة األمير تركي الفيصل ومعالي الشيخة مي آل خليفة، والعديد افتتحت منتدى الطفولة واإلعالم املعاصر، 

من أصحاب السمو األميرات واألكاديميين من جامعة هارفارد وجامعة امللك سعود وجامعة األميرة نورة، ووزارة 

ملؤتمرات الداخلية، وبحضور نخبة من الكتاب والكاتبات والقيادات املتميزة، وذلك لثالثة أيام متتالية بمركز ا

بالجامعة. احتوى املنتدى على العديد من الجلسات الهامة في مجال اإلعالم والطفولة، حيث استهل املنتدى أولى 

جلساته بكلمة مديرة الجامعة التي ذكرت من خاللها أن املنتدى يأتي استكماال اللتزام الجامعة بقضايا الطفولة 

التي تؤكد على دور األسرة وبناء شخصيات األبناء  0202ؤية املعاصرة وأهمية مساهمة الجامعات في تحقيق ر 

 .للحصول على مجتمع حيوي ببنيان متين

 

 

م1317-مارس   -6  - 1318 - ثانيجماد ال -7االثنين   

 

 يف ظل العوملة« األخطر»تركي الفيصل: سالح اإلعالم 
 

رئيس مجلس إدارة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات -شارك صاحب السمو امللكي األمير تركي الفيصل 

 في منتدى )الطفولة واإلع -اإلسالمية
ً
 رئيسا

ً
الم املعاصر(، الذي بدأت أعماله الخميس املاض ي بجامعة متحدثا

 
ً
ر لقضايا الطفولة، متمنيا

ّ
األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض. وأشاد سموه في كلمة له بتبّني الجامعة املبك

أن تجد مخرجات هذه الجهود صداها، وأن تنعكس على السياسات العامة املعنية بتربية وتعليم الطفل 

 على مواجهة تحديات هذا العصر الجديدالسعودي ل
ً
  .يكون قادرا

 

وأكد األمير تركي الفيصل أن سالح اإلعالم في عصرنا الحديث من أمض ى األسلحة وأخطرها في ظّل عوملة إعالمية 

 من حياة 
ً
 رئيسا

ً
 على أن وسائل اإلعالم واالتصال املختلفة باتت جزءا

ً
غير مسبوقة في التاريخ البشري، مشّددا

ل وعيه وتصّوراته حول نفسه ومجتمعه وعامله، وأن تفّحص واقع ال
ّ
م فيما يراه ويسمعه، وتشك

ّ
طفل، تتحك

اإلعالم الحديث وتأثيراته في كّل مناحي الحياة يجعلنا نسعى إلى حماية هذه الشريحة من التأثيرات السلبية؛ ألن 

 .ذلك يعّد قضية هوية وأمن وطني

http://www.al-madina.com/article/512402/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
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م1317-مارس   -7  - 1318 - ثانيجماد ال - 8الثالثاء   

 

 أول سباق مشي مسافات طويلة لطالبات جامعة نورة
  

ت متعددة، منها نظمت الكليات الصحية بجامعة األميرة نورة مهرجان صحة املرأة الذي اشتمل على فعاليا

وهو األول من نوعه في اململكة برعاية الهيئة العامة « ابدئيها بخطوة»الذي حمل شعار « ماش ي ثون »سباق 

  .للرياضة، وقد تم تنفيذه بمعايير جودة عاملية وبإشراف متخصصين دوليين

 

متر، وأخرى  0222وتم تقسيمه إلى سباق للمسافات القصيرة ألطفال مدارس جامعة األميرة نورة بمسافة 

آالف متر، وقد أتاحت اللجنة املنظمة الفرصة  0للمسافات الطويلة لطالبات جامعة األميرة نورة بمسافة 

  .للطالبات الراغبات في املشاركة بالتسجيل االلكتروني عبر موقع مخصص للمهرجان

 

ة للزائرات مثل ركن العناية واحتضن املهرجان عددا من األركان التثقيفية قدمتها طالبات الكليات الصحي

بالبشرة، وركن الخدمات الطبية، وخدمة قياس هشاشة العظام، باإلضافة إلى دورات تدريبية متنوعة تم 

 .تقديمها من قبل أعضاء الهيئة التعليمية بالكليات الصحية

 

 

م1317-مارس   -11 - 1318 - ثانيجماد ال - 11السبت   

 

 "التجنيد"مرتكزات لإلرهاب تبدأ بالنمو وتنتهي بـ  5اللواء عطية: 

نظمت جامعة األميرة نورة ممثلة بوحدة التوعية الفكرية )فكر( ورشة عمل للواء بسام عطية من إدارة 

بحضور أعضاء « االنحراف الفكري على األمن الوطنيخطورة »التحقيقات بوزارة الداخلية، تحت عنوان 

  .الوحدة من هيئة التدريس والهيئة اإلدارية

تحدث عطية عن أبعاد األمن الوطني وعالقته باإلرهاب، وأوضح أن اإلرهاب يعد في مجمله حركات تغيير 

 .لة االقتصاديةاجتماعي ينتج عنها تغيير سياس ي يقود إلى فوض ى تهدف إلى السيطرة على مقدرات الدو 

وأضاف أن من هذه األبعاد البعد السياس ي وسياسته الداخلية والخارجية، والبعد االقتصادي واالجتماعي 

والعقدي واأليديولوجي والبعد الجيوسياس ي والبيئي والبعد املعرفي والبعد العسكري. وتطرق ألهمية هذه األبعاد 

وب حكمها لشعوهها كما تختلف من دولة إلى دولة قد تزيد أو التي تقوم عليها أي دولة بمختلف توجهاتها وأسل

 .تنقص

مرتكزات يرتكز عليها اإلرهاب أولها مراحل نموه، والثاني مراحل البناء الفكري األيديولوجي، وبعدها  3وأشار إلى 

http://www.almadina.com/article/512540/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.al-madina.com/author/150/1/سلوى%20حمدي
http://www.al-madina.com/author/150/1/سلوى%20حمدي
http://www.al-madina.com/article/513276
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وانب اإلعالمية يأتي البناء التنظيمي، وآخرها املوارد املالية والبشرية وفيها يبدأ التجنيد واالقتحام في الج

  .الداخلية والخارجية وجلب األموال

وتطرق اللواء إلى جهود اململكة في محاربة اإلرهاب واإلمكانيات الضخمة املعدة واملوارد التي أنفقت من أجل 

  .استقرار الوطن

ية التحرك من وأشار إلى أنه من يريد التأثير على أي دولة سوف يدخل عليها من هذه األبعاد ونوه حينها إلى كيف

لن يأتيك عدوك بسالح، إنما الحروب والصدامات نتاج نهائي ملحاولة اختراق هذه »خالل هذه األبعاد بقوله 

  .«األبعاد التي يتحرك اإلرهاب من خاللها

 :مرتكزات اإلرهاب األربعة

 مراحل نموه

 ال مراحل البناء الفكري األيديولوجي

 البناء التنظيمي

 بشريةاملوارد املالية وال

 

م1317-مارس   -11 - 1318 - ثانيجماد ال - 11األحد   

 

 6101% حبلول 01إىل  66رفع مشاركة املرأة يف سوق العمل من 

نورة أعماله بحزمة من بجامعة األميرة « 0202إسهامات املرأة السعودية التنموية في تحقيق رؤية »اختتم ملتقى 

%( وفقا 02%( إلى )00التوصيات تضمنت العمل على رفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل من )

،واتخاذ االجراءات الكفيلة لنشر ثقافة حقوق املرأة وتصحيح الصورة الذهنية النمطية السلبية عنها 0202لرؤية

يعات والقوانين التي تمثل بعض القيود على املرأة وتعديلها وتعزيز مكانتها في املجتمع، ومراجعة األنظمة والتشر 

بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية بحيث يتم معاملة املرأة باعتبارها مواطن كامل األهلية في النظم 

  .والتشريعات الحكومية

 

ن مع اليوم العالمى للمرأة وقالت مديرة مركز األبحاث الواعدة الدكتورة سارة الخمش ي: إن امللتقى الذى تزام

استهدف التعرف على إنجازات املرأة السعودية وسبل تمكينها واملعوقات التي تواجه إسهاماتها لتحقيق رؤية 

ورقات عمل تم  5و قدم امللتقى  كما استشرفت املشاركات املستقبل في ضوء املستجدات املعاصرة، 0202

  .ت ومداخالت عدة لتعزيز مساهمة املرأة فى كافة املجاالتجلسات علمية دارت حولها مناقشا 0عرضها في 

  جلسات املؤتمر

  أوراق عمل الجلسة األولى

  التطلعات والطموحات للتعليم الجامعي املتميز.»
ً
مقدمة من الدكتورة هدى « جامعة األميرة نورة نموذجا

  الوهيبي وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

http://www.al-madina.com/article/513386?rss=1
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مقدمة من الدكتورة هند آل الشيخ مديرة عام الفرع « في اململكة ومتطلبات املرحلة تنموياسوق العمل »

  النسائي بمعهد اإلدارة العامة

مقدمة من الدكتورة سمر السقاف « تمكين القيادات االكاديمية لتحقيق املشاركة الفعالة في صنع القرار»

  .وكيلة الجامعة للشؤون الصحية

  يةأوراق الجلسة الثان

مقدمة من مستشارة الجامعة لإلعالم وعضو مجلس الشورى السابقة الدكتورة هيا « حماية حقوق املرأة»

 املنيع

مقدمة الدكتورة دالل الربيش ي وكيلة الدراسات العليا »ابتعاث املرأة ودورها في تحقيق رؤية اململكة التحويلية »

  .بكلية اإلدارة واألعمال

  أوراق الجلسة الثالثة

مقدمة من الدكتورة آمال الهبدان عميدة خدمة املجتمع » ستثمار طاقات الشابات في املجال التطوعي ا»

 والتعليم املستمر

مقدمة من الدكتورة عبير الحربي عميدة التطوير وتنمية املهارات « تنمية وتطوير مهارات املرأة في مجال العمل»

 .سابقا

 

م1317-مارس   -13 - 1318 - ثانيجماد ال -11الثالثاء   

 

ا% 83
 
 "يالكلوالفشل ”لـ من املصابني بالسمنة أكثر تعرض

قال رئيُس قسم الكلى مستشفى امللك عبدهللا الجامعي، بجامعة األميرة نورة الدكتور خالد العبداملنعم: إنَّ 

أكثر عرضة لإلصابة بأمراض الكلى املزمنة، والفشل الكلوي بنسبة تزيد على األشخاص املصابين بالسمنة، هم 

ة، مبيًنا أنَّ الكلى جزء حيوي من جسم اإلنسان، حيث تحافظ  10% ، مقارنة باألشخاص ذوي األوزان الطبيعيَّ

ة لزيادة  الوعي بخطورة على تنقية الدم من السموم؛ لتساعد على االتزان الحيوي للجسم، ولهذا تهدف الفعاليَّ

ر عدد املصابين بأمراض الكلى ما يقارب  مليون  622 - 322أمراض الكلى، ومدى ارتباطها بالسمنة، حيث يقدَّ

 .ألف حالة 01الكلوي في اململكة تقدر بـ شخص بالغ في العالم، وأنَّ اإلصابة بالفشل

 

ات اليوم العالمي وكان املدير العام التنفيذي للمستشفى الدكتور أحمد أبو عباة، افتتح  أمس األول، فعاليَّ

ا من الدور التوعوي «أمراض الكلى ونمط حياة صحي، من أجل كلى سليمة»للكلى، تحت شعار 
ً
، انطالق

 .للمستشفى، الذي يركز على السمنة، وأثرها على صحة الكلى
 

 

 

http://www.al-madina.com/article/513759
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م1317-مارس   -16  - 1318 - ثانيجماد ال - 17الخميس   

 

اتفاقية تعاون بني مجعية األطفال املعوقني و"جامعة نورة" لتفعيل برنامج 
 ""سالمة أسرتي

 

 الخميس، توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية األطفال املعوقين ممثلة في برنامج "سالمة 
ً
تشهد الرياض غدا

ة "هللا يعطيك خيرها" وجامعة األميرة نورة من أجل تدريب طالبات ومنسوبات الجامعة أسرتي" املنبثق عن مبادر 

على إجراءات السالمة والركوب اآلمن أثناء عملية التنقل سواء كان داخل أو خارج املدن من أجل الحد من 

  .الحوادث وتخفيض معدالت الوفيات واالصابات واالعاقات

ي" عاتكة الغضن فإن االتفاقية ستوقعها صاحبة السمو امللكي األميرة وبحسب مديرة برنامج "سالمة أسرت

هيفاء بنت فيصل بن فهد رئيسة اللجنة التنظيمية لبرنامج سالمة اسرتي و مديرة جامعة األميرة نورة د. هدى 

مة العميل. وأعربت الغضن عن سعادتها ههذه االتفاقية مع جامعة األميرة نورة ههدف توعية املجتمع بالسال 

والقواعد املرورية التي تسهم في تخفيض معدالت الحوادث واالصابات والوفيات، وأكدت أنها متفائلة جدا ههذا 

التعاون مع جامعة األميرة نورة التي تعد أكبر جامعة نسائية في العالم تضم طالبات في مختلف التخصصات 

  .ق أهداف برنامج سالمة أسرتيوعضوات هيئة التدريس وإداريات سيكون لهن دور ملموس في تحقي

وقالت إن األسرة هي املكون الرئيس ي للمجتمع، ولها دور كبير في توعية افرادها وتغيير السلوكيات الخاطئة، 

مشيرة الى أن األم يقع عليها مهمة كبرى في توجيه األبناء والحرص عليهم وتقديم كافة الوسائل التي تعينهم على 

ثناء عملية التنقل بالسيارة والتأكيد على أهمية ربط حزام األمان عدم السرعة تجنب األخطاء واملخاطر أ

 .الزائدة

 
 

م1317-مارس   -17 - 1318 - ثانيجماد ال -18الجمعة   

 

 جامعة نورة تطرح املقررات العامة بشكل إلكرتوني كامل
 

األميرة نورة بنت عبدالرحمن مقررات إلكترونية تفاعلية لعدد من املقررات التي تدرسها الكليات طرحت جامعة 

مسارات املسار اإللكتروني الكامل واملسار اإللكتروني املدمج واملسار اإللكتروني األساس ي، كما  0في الجامعة على 

صميم املقررات اإللكترونية ألعضاء الهيئة عقدت سلسلة من الدورات املتخصصة والبرامج التدريبية في بناء وت

  .التعليمية

وفي هذا الجانب أوضحت الدكتورة عهود الفارس عميدة عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم في جامعة األميرة 

لت التعلم اإللكتروني وممارسات التعلم اإللكتروني بعد أن طرحت عدًدا  نورة بنت عبدالرحمن، أن الجامعة فعَّ

http://www.al-madina.com/article/514009
http://www.al-madina.com/article/514009
http://www.al-madina.com/article/514246
http://www.al-madina.com/article/514246
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البرامج التدريبية واللقاءات التعريفية ألعضاء الهيئة التعليمية والطالبات ومنها برنامج تصميم وتدريس من 

املقررات على املستوى الكامل برنامج تصميم وتدريس املقررات على املستوى األساس ي وبرنامج قائدات التعلم 

 .االلكتروني

وتفعيل التقنية في تصميم  ٬الكامل إلى تعزيز جودة التعلمويهدف برنامج تصميم وتدريس املقررات على املستوى 

مقررات إلكترونية من قبل نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق معايير جودة املقررات 

 .اإللكترونية

 
 م1317-مارس   -13 - هـ1318 – ثانيجماد ال -11االثنين 

 

ألف من طالبات ومنسوبات جامعة نورة على برنامج "سالمة  05تثقيف 
 "أسرتي

 

وقعت جمعية األطفال املعوقين مذكرة تعاون مع جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات لتفعيل برنامج 

ألف من  72هللا يعطيك خيرها" من خالل تدريب وتثقيف ما يقارب "سالمة أسرتي" املنبثق عن "مبادرة 

منسوبات وطالبات الجامعة على برنامج " سالمة أسرتي" كونهم الداعم القوي في بناء الوطن ونشر ثقافة وتوعية 

ووزارة التعليم.  املجتمع ملفاهيم للسالمة املرورية والتنقل اآلمن. تأتي املذكرة استمرارا للتعاون القائم بين املبادرة

 .و يصاحب توقيع املذكرة حملة تدعو ركاب السيارة من أفراد االسرة االهتمام بأنفسهم وأال يكونوا كالدمى

 

وقد وقعت مذكرة التعاون نيابة عن صاحبة السمو امللكي األميرة هيفاء بنت فيصل بن فهد رئيسة اللجنة 

لغصن مديرة برنامج "سالمة أسرتي" والدكتورة فايزة محمد التنظيمية لبرنامج سالمة أسرتي االستاذة عاتكة ا

  .الفايز وكيلة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية نيابة عن مديرة الجامعة د. هدى العميل

 

وأوضحت األميرة هيفاء بنت فيصل بن فهد رئيسة اللجنة التنظيمية لبرنامج سالمة أسرتي أن مذكرة التعاون 

ميرة نورة تسعى إلى رفع الوعي لدى االسرة خاصة املرأة بما يواجهها من مخاطر اثناء التنقل مع جامعة األ 

بالسيارة و تحميل األم مسئولية الحفاظ على افراد االسرة بالشراكة مع االب وتثقيفهم بأجراءات السالمة داخل 

ل من مبادرة هللا يعطيك السيارة وخارجها . وكذلك تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي ك

خيرها والجامعة لتفعيل هذا التعاون ههدف الحد من تداعيات الحوادث وتخفيض نسبة اإلصابات واإلعاقات 

 .والوفيات

 

وقالت األميرة هيفاء إن "مبادرة هللا يعطيك خيره" حققت نجاحات ملموسة على ارض الواقع بالتعاون مع املرور 

% 5,1اعمين ومن ابرز النتائج التراجع امللحوظ في معدالت الحوادث املرورية بنسبة وشركائها االستراتيجيين والد

% في الربع االول من العام الحالي وأشارت إلى أن عدد 05كما انخفضت نسب اإلصابات والوفيات الى ما يقارب 

http://www.al-madina.com/article/514592
http://www.al-madina.com/article/514592
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االول من العام الحالي.  حالة في وفاة من الجنسين في الربع ١١١١وفاة من إجمالي  ١٤١املتوفيات من اإلناث بلغ 

وثمنت األميرة هيفاء بنت فيصل مذكرة التعاون مع جامعة األميرة نورة واعربت عن تقديرها وشكرها للجامعة 

  .والقائمات عليها

من جانبها، أشادت الدكتورة فايزة الفايز وكيلة جامعة األميرة نورة ههذا التعاون و اعتبرت البرنامج من أهم 

جب أن تفعل وأعربت عن شكرها وتقديرها للقائمين على جمعية األطفال املعوقين ومبادرة هللا البرامج التي ي

 .يعطيك خيرها وبرنامج سالمة أسرتي

من جانب آخر اعتبرت عاتكة الغصن مديرة "برنامج سالمة أسرتي" ان توقيع مذكرة التعاون هو تجسيد 

األخرى وفي مقدمتها املؤسسات التعليمية والتربوية ملا للشراكة الحقيقية بين الجمعية والقطاعات الحكومية 

لهذه الجهات من دور فاعل وأساس ي في البرامج . واعربت عن سعادتها بما تملكه جامعة األميرة نورة التي تعد 

أكبر جامعة نسائية في العالم من إمكانات كبيرة و تنظيم رائع ورغبة صادقة في التعاون. وعبرت عن شكرها 

 .الجامعة ومنسوباتها على االهتمام الكبير ببرنامج سالمة أسرتيملديرة 

 
 م1317-مارس   -11 - هـ1318 – ثانيجماد ال -11الثالثاء 

 

غدا  « نرباس نورة العطاء»حرم ويل العهد ترعى انطالق   

  

امللكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس برعاية وحضور حرم صاحب السمو 

الوزراء، وزير الداخلية، ورئيس اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، صاحبة السمو امللكي األميرة ريما بنت 

، الذي تقيمه سلطان بن عبدالعزيز، تنطلق غدا األربعاء فعاليات امللتقى التطوعي النسائي )نبراس نورة العطاء(

أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات واملديرية العامة ملكافحة املخدرات بالشراكة املجتمعية مع جامعة 

أوضح ذلك مدير عام اللجنة  األميرة نورة بنت عبدالرحمن، لدعم العمل التطوعي في مكافحة آفة املخدرات،

عبداإلله الشريف. وقال: إن رعاية صاحبة السمو « سنبرا»الوطنية ملكافحة املخدرات ورئيس مجلس إدارة 

امللكي األميرة ريما هو دعم وتأكيد الهتمام سموها على حماية األسرة واملجتمع من آفة املخدرات، وأبان أن 

مواجهة مشكلة املخدرات تقع على كاهل الجميع خصوصا املؤسسات التربوية والتعليمية املنوط هها تربية 

بنا، باعتبارها خط الدفاع الثاني بعد األسرة، وأن انعقاد هذا اللقاء، الذي يأتي ضمن برنامج وإعداد عقول شبا

بيئات التعليم الجامعي، يعد ترجمة حقيقية لتكاتفنا وتوحيد جهودنا وتعاوننا ألداء رسالتنا السامية في محاربة 

اف الشريف، أن هذه التوجيهات الكريمة هذه اآلفة الخطيرة التي تمثل الخطر الداهم على مستقبل أبنائنا. وأض

جاءت لرسم خارطة العمل الوقائي املوحد ضد آفة املخدرات تحت إشراف املشروع الوطني للوقاية من 

؛ لضمان تحقيق الهدف وفق الخطط املبنية على منهجية علمية تم دراستها ووضعها بناء على «نبراس»املخدرات 

http://www.al-madina.com/article/514786
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ي بكل فئاته وشرائحه العمرية من قبل مختصين ومستشارين لتحقيق دراسة علمية لخصائص املجتمع السعود

الهدف املنشود منها وتحصين املجتمع بزيادة وعي املواطنين واملقيمين بمخاطر املخدرات، وخفض نسبة الجريمة 

 .املرتبطة باملخدرات

و اعتبرت البرنامج من أهم من جانبها، أشادت الدكتورة فايزة الفايز وكيلة جامعة األميرة نورة ههذا التعاون 

البرامج التي يجب أن تفعل وأعربت عن شكرها وتقديرها للقائمين على جمعية األطفال املعوقين ومبادرة هللا 

 .أسرتي يعطيك خيرها وبرنامج سالمة

من جانب آخر اعتبرت عاتكة الغصن مديرة "برنامج سالمة أسرتي" ان توقيع مذكرة التعاون هو تجسيد 

لحقيقية بين الجمعية والقطاعات الحكومية األخرى وفي مقدمتها املؤسسات التعليمية والتربوية ملا للشراكة ا

لهذه الجهات من دور فاعل وأساس ي في البرامج . واعربت عن سعادتها بما تملكه جامعة األميرة نورة التي تعد 

ادقة في التعاون. وعبرت عن شكرها أكبر جامعة نسائية في العالم من إمكانات كبيرة و تنظيم رائع ورغبة ص

 .ملديرة الجامعة ومنسوباتها على االهتمام الكبير ببرنامج سالمة أسرتي

 م1317-مارس   -11 -هـ 1318 –جماد الثاني  -13الخميس 

 

 التطوعي حرم ويل العهد تتقلد وسام "سفري نرباس" مبلتقى نورة

دت معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل اليوم ، وساَم "سفير نبراس" 
َّ
قل

لحرِم صاحّبِ السمّوِ امللكّيِ األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

ة ملكافحة املخدر  ة رئيس اللجنة الوطنيَّ ات، صاحبِة السمّوِ امللكّيِ األميرة ريما بنت سلطان بن الداخليَّ

ة ة واالجتماعيَّ ل سفيرٍة ملشروع "نبراس"؛ تكريًما لجهودها الدؤوبة في رعاية األعمال اإلنسانيَّ   .عبدالعزيز، كأوَّ

ات امللتقى التطوعّيِ النسائّيِ )نبراس نورة العطاء(،  الذي أقامته جاء ذلك خالل رعاية سمّوها اختتام فعاليَّ

ة مع جامعة  ة ملكافحة املخّدرات بالشراكة املجتمعيَّ ة العامَّ ة ملكافحة املخّدرات، واملديريَّ  اللجنة الوطنيَّ
ُ
أمانة

 بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر، وبالتعاون مع مبادرة هدفي ملدة 
ً
األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثال

ةيومين، وذلك في مركز املؤتمرات    .باملدينة الجامعيَّ

ة، وطالباُت الجامعة، وعدٌد من  ات، وعضواُت الهيئة التعليميَّ حضر الحفَل وكيالُت الجامعِة، وعميداُت الكليَّ

http://www.al-madina.com/article/515345
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ات، حيث شاهد  له العديد من الفعاليَّ
َّ
ة املشاركة بامللتقى، والذي تخل قياداِت ومنسوباِت الجهات الحكوميَّ

ا عن جه  الجميع فيلًما وثائقيًّ
ُ
ة كلمات، وفي الختام قامت راعية لقيت عدَّ

ُ
ود الدولة في مكافحة املخّدرات، وأ

 
َ
عات رخصة مت الخريجات املتطّوِ

َّ
الحفل بتقليد مديرِة الجامعة وساَم "نبراس" كثاني سفيٍر لنبراس، كما سل

 عن أسر شهداء الواجب، إلى جانب تكريم 
ً
املشاركات والرعاة في التطّوع، وتكريم السيدة أمواج الزهراني نيابة

  .امللتقى

ركًنا  02ثمَّ افتتحت سمو األميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز، املعرض املصاحب، الذي ضمَّ أكثر من 

واصل،  ن امللتقى ورش عمل مصاحبة عن )حقوق املدمنين، التدريب على مهارات التَّ ا، وتضمَّ ا توعويًّ تعريفيًّ

 .قصص نجاح لسيدات لهنَّ بصمة في مجال العمل التطوعيِّ  6اإلدمان(، واحمي أسرتك، طرق العالج من 
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 م1317-مارس   -11 -هـ 1318 –جماد الثاني  -11الثالثاء 

 

 حرم ويل العهد أول سفراء نرباس

 

التطوعي النسائي )نبراس نورة العطاء( غدا، والذي تنظمه أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة تنطلق فعاليات امللتقى 

املخدرات، واملديرية العامة ملكافحة املخدرات، بالشراكة املجتمعية مع جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

د نائب رئيس مجلس لدعم العمل التطوعي في مكافحة آفة العصر املخدرات، برعاية وحضور حرم ولي العه

الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات األمير محمد بن نايف، األميرة ريما بنت سلطان 

  .بن عبدالعزيز

عبداإلله الشريف إنه سيتم « نبراس»وقال مدير عام اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، ورئيس مجلس إدارة 

، تكريما لجهودها الدؤوبة في «سفير نبراس»ميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز وسام خالل الفعاليات تقليد األ 

لدعمها ورعايتها « نبراس»رعاية األعمال اإلنسانية واالجتماعية، مبينا أن األميرة تعد أول سفيرة ملشروع 

  .«نبراس»للمشروع الوطني للوقاية من املخدرات 

على كاهل الجميع، خصوصا املؤسسات التربوية والتعليمية املنوط هها  وأضاف أن مواجهة مشكلة املخدرات تقع

تربية وإعداد عقول شبابنا، بوصفها خط الدفاع الثاني بعد األسرة، وأن انعقاد هذا اللقاء الذي يأتي ضمن 

لسامية في برنامج بيئات التعليم الجامعي، يعد ترجمة حقيقية لتكاتفنا وتوحيد جهودنا وتعاوننا ألداء رسالتنا ا

  .محاربة هذه اآلفة الخطيرة التي تمثل الخطر الداهم على مستقبل أبنائنا

وأشار إلى أن التوجيهات جاءت لرسم خارطة العمل الوقائي املوحد ضد آفة املخدرات تحت إشراف املشروع 

علمية تم ، لضمان تحقيق الهدف وفق الخطط املبنية على منهجية «نبراس»الوطني للوقاية من املخدرات 

دراستها ووضعها بناء على دراسة علمية لخصائص املجتمع السعودي بكل فئاته وشرائحه العمرية من قبل 

مختصين ومستشارين لتحقيق الهدف املنشود منها وتحصين املجتمع بزيادة وعي املواطنين واملقيمين بمخاطر 

  .املخدرات، وخفض نسبة الجريمة املرتبطة باملخدرات

وأفادت عميدة عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر الدكتورة آمال الهبدان بأن دعم الوطن بتدريب وتأهيل 

متطوعات باحترافية واستدامة لتثقيف األقران في العمل التطوعي، وهي مهمة وطنية خالصة تشارك هها 

املتمثلة في تفعيل خدمة املجتمع التي  الجامعة في هذا امللتقى، والتي تنبع من فعاليات الجامعة االستراتيجية

، ههدف رفع عدد املتطوعين إلى مليون متطوع، وتمثل حاضنة نورة العطاء 0202تتواءم مع رؤية وطن 

التطوعية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن هذه املبادرة العمالقة الجهة التي تتبنى هذا التوجه الخيري 

  .واملجتمعي
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رة إدارة البرامج في اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات هناء الفريح أن امللتقى سيتضمن من جانبها ذكرت مدي

جلسات وورش عمل تتناول موضوعات قانونية وتطوعية ووقائية وتطويرية، كما توجد خمس جلسات لسماع 

العمل جهة مختلفة من حكومية وأهلية، تهدف الستثمار طاقات الفتيات في  02قصص النجاح يشارك فيها 

  .التطوعي الوطني املستدام بمجال الوقاية من املخدرات

كما عد الرئيس التنفيذي ملشروع نبراس الدكتور نزار الصالح من جهته، رعاية حرم ولي العهد دعما حقيقيا 

ألعمال التطوع، وتشجيعا للعنصر النسائي للمبادرات التطوعية، وزراعة الوعي الثقافي في هذا الجانب الذي 

م في البناء والتطور وحث الفتيات على تقديم األعمال التي تخدم الوطن، موضحا أن هذا امللتقى يعد يسه

 .األضخم في اململكة، وقد عملت الترتيبات كافة بالتعاون مع جامعة األميرة نورة وبعض املؤسسات التطوعية

 امللتقى

  الخامسة عصرا -صباحا  1األربعاء والخميس من  :الزمان

 قاعة املؤتمرات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن :املكان
 

 م1317-مارس   -11 -هـ 1318 –جماد الثاني  -13الخميس 

 

 حرم ويل العهد تتقلد وسام سفري نرباس
العميل، اليوم، األميرة ريما بنت سلطان، حرم قلدت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى 

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات األمير محمد بن 

نايف، بوسام "سفير نبراس"، كأول سفيرة للمشروع، تكريما لجهودها الدؤوبة في رعاية األعمال اإلنسانية 

 .واالجتماعية

 

ختام الحفل الخاص باختتام فعاليات امللتقى التطوعي النسائي )نبراس نورة العطاء( الذي أقامته أمانة وفي 

اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، واملديرية العامة ملكافحة املخدرات بالشراكة املجتمعية مع جامعة األميرة 

ير لنبراس، كما سلمت الخريجات املتطوعات نورة، قلدت راعية الحفل مديرة الجامعة وسام "نبراس" كثاني سف

رخصة التطوع وتكريم أمواج الزهراني نيابة عن أسر شهداء الواجب إلى جانب تكريم املشاركات والرعاة في 

 .امللتقى

 

ركنا تعريفيا توعويا ملصلحة الجمارك، واألحوال  02وافتتحت األميرة ريما املعرض املصاحب الذي ضم نحو 

تدريب وتطوير القدرات النسائية باملديرية العامة للسجون، واملديرية العامة لحرس الحدود، املدنية، ومركز 

وخدمات فرع السيدات بغرفة الرياض، وجمعية صوت ملتالزمة داون، وجمعية كيان لأليتام، وجمعية بنيان 

الثدي، والجمعية الخيرية النسائية، وجمعية فرط الحركة وتشتت االنتباه "افتا"، وجمعية زهرة لسرطان 

السعودية للعمل التطوعي "تكاتف"، ومبادرة "أنا هدفي"، ومبادرة "قيادي أنا"، وشركة صلة للعمل عن بعد، 

إضافة إلى أركان أعمال يدوية ورسم وعربات للمأكوالت تابعة ملؤسسة أريس الوقفية التي يعود ريعها ملستفيدي 

 .املؤسسة

 
 

http://makkahnewspaper.com/article/597635
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 )حرم ويل العهد تفتتح امللتقى التطوعي النسائي )نرباس .. نورة العطاء
 

افتتحت حرم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات األمير 

نايف، األميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، امللتقى التطوعي النسائي )نبراس .. نورة  محمد بن

العطاء(، الذي تقيمه أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، واملديرية العامة ملكافحة املخدرات، بالشراكة 

ة املجتمع والتعليم املستمر، وبالتعاون املجتمعية مع جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بعمادة خدم

مع مبادرة "أنا هدفي" التطوعية الشبابية، وذلك في مركز املؤتمرات بالجامعة؛ لدعم العمل التطوعي في مكافحة 

  .آفة عصر املخدرات

ة ويهدف امللتقى لتعزيز العالقة بين الجامعة ومشروع "نبراس" لدعم البرامج القانونية والتطوعية والوقائي

  .(والتطويرية مثل )حقوق املدمنين، طرق العالج من اإلدمان، كيف توظفين موهبتك بالتطوع

وتضمنت أعمال امللتقى ورش عمل تحكي عددا من قصص النجاح من خالل عرض تجارب ذوي االحتياجات 

  .الخاصة في العمل التطوعي، ومعارض مصاحبة تضم فعاليات متنوعة، وعربات أطعمة

جهة مختلفة، ما بين حكومية وأهلية هدفت  02ش العمل التي تحكي قصص النجاح نحو وشارك في ور 

  .الستثمار الطاقات الشبابية في مجال العمل التطوعي الوطني املستدام بمجال الوقاية من املخدرات

تتبناها الجامعة وتأتي الشراكة االستراتيجية بين "الجامعة" و"نبراس" ضمن برامج املسؤولية املجتمعية التي 

لدعم وتعزيز املبادرات التوعوية التطوعية الوطنية املستدامة في العمل الوقائي بمجال املخدرات، وإطالق 

 05ساعة تدريب، وتخريج  000مبادرة "وطنيتي في عطائي" من خالل حاضنة نورة العطاء التطوعية التي أنجزت 

مكافحة املخدرات والوقاية منها، إسهاما من الجامعة في  متطوعة ليصبحن رائدات في مجال العمل التطوعي في

ترسيخ قيم العمل التطوعي الهادفة وتفعيل الطاقات الشبابية واستثمارها لرفع املستوى الثقافي للمجتمع، 

التي تهدف لتنمية وترسيخ الحس االجتماعي وترسيخ ثقافة العمل  0202وذلك ضمن األهداف العامة في رؤية 

 .خروج بمليون متطوع في املجتمع السعوديالتطوعي وال
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 للطالبات السعوديات« ماشي ثون»جامعة نورة تطلق أول سباق 

 كيلومرتات 4برعاية اهليئة العامة للرياضة... والبنات تسابقن على 
 

جان صحة املرأة، بمشاركة أطفال نظمت الكليات الصحية التابعة لجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن مهر 

مدارس الجامعة وطالبات الكليات، واملقام برعاية األميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، مساعد رئيس 

 الهيئة العامة للرياضة للشؤون النسائية، وبحضور نورة العميل مديرة الجامعة.

 من الغاية االستراتيجية الرابعة ل
ً
لجامعة التي تقض ي بالتوعية بأهمية صحة املرأة ويأتي املهرجان انطالقا

 مع اليوم العالمي للصحة.
ً
 واألسرة، والتربية الصحية، وتزامنا

، وهو األول من «ابدئيها بخطوة»الذي حمل شعار « ماش ي ثون »وشمل املهرجان فعاليات متعددة، منها سباق 

بمعايير جودة عاملية وبإشراف متخصصين دوليين. نوعه في البالد برعاية الهيئة العامة للرياضة، وقد تم تنفيذه  

إلى سباق للمسافات القصيرة ألطفال مدارس جامعة األميرة نورة بمسافة ألفي « ماش ي ثون »حيث تم تقسيم الـ

آالف متر، وقد أتاحت اللجنة املنظمة  0متر، وأخرى للمسافات الطويلة لطالبات جامعة األميرة نورة بمسافة 

الراغبات في املشاركة بالتسجيل اإللكتروني عبر موقع مخصص للمهرجان. الفرصة للطالبات  

 من األركان التثقيفية، قدمتها طالبات الكليات الصحية للزائرات مثل ركن العناية 
ً
واحتضن املهرجان عددا

بالبشرة، وركن الخدمات الطبية، وخدمة قياس هشاشة العظام، باإلضافة إلى دورات تدريبية متنوعة تم 

 تقديمها من قبل أعضاء الهيئة التعليمية بالكليات الصحية.

وعلى هامش املهرجان كرمت الدكتورة هدى العميل مديرة الجامعة الطالبات الفائزات، والجهات الراعية 

، وشركة فيتكس املنظمة للمهرجان، والهالل األحمر، 
ً
 استراتيجيا

ً
للمهرجان وهي: الهيئة العامة للرياضة راعيا

ى امللك عبد هللا، وشركة املراعي، وشركة سنابل السالم، وعين الرياض.ومستشف  

 

 

 

http://aawsat.com/home/article/871016/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%C2%AB%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%AB%D9%88%D9%86%C2%BB-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://aawsat.com/home/article/871016/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%C2%AB%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%AB%D9%88%D9%86%C2%BB-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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جامعة األمرية نورة " حتيي اليوم العاملي لصحة املرأة يف رحاب اجلامعة  
صحة املرأة "مبهرجان   

 

برعاية كريمة من معالي مديرة جامعة األميرة نورة الدكتورة هدى بنت محمد العميل تعتزم الكليات الصحية 

بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إقامة مهرجان صحة املرأة بالتزامن مع اليوم العالمي لصحة املرأة و 

ومستشفى امللك عبدهللا إضافة إلى وزارة بإشراف وكالة الجامعة للشؤون الصحية, بالتعاون مع هيئة الرياضة 

 .الصحة وعدة جهات خارجية

يستهدف املهرجان منسوبات الجامعة من أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية والطالبات، حيث يتضمن معارض 

تثقيفية من تنفيذ الطالبات يشمل مواضيع مختلفة منها هشاشة العظام والرضاعة الطبيعية على شكل ورش 

  .حاضرات من تقديم أعضاء الكليات الصحيةعمل وم

وأكدت الدكتورة سمر السقاف وكيلة الشؤون الصحية على أهمية إكساب طالبات التخصصات الصحية مهارة 

تقديم التثقيف الصحي للمجتمع وتنمية جانب تحمل املسؤولية املجتمعية و جانب خدمة املجتمع السيما في 

 .مي لصحة املرأةاملناسبات العاملية كاليوم العال

وأشارت السقاف إلى أن الجامعة تحرص على تفعيل مثل هذه املهرجانات التي تأتي ضمن استراتيجية الجامعة 

الهادفة إلى رفع املستوى الصحي لدى املجتمع، كما أعربت عن شكرها وامتنانها لوكيل الرئيس العام لهيئة 

سلطان بن عبدالعزيز لرعايتها للمهرجان وشركة فينيكس على الرياضة القسم النسائي األميرة ريما بنت بندر بن 

 .جهودهم وتعاونهم وللفريق املنظم للمهرجان

وكشفت الدكتورة نسرين بنت ناصر العواجي رئيسة لجنة الشؤون الطالبية والتعليمية بالكليات الصحية 

ت في رحاب الجامعة , وفي اليوم املنظمة للمهرجان, أن الفعالية سوف تفتتح في اليوم األول بمسيرة الطالبا

 .الثاني سيكون حفل االفتتاح بالقاعة الكبرى وتكريم للفائزات في سباق املارثون 

 لرؤية اململكة 
ً
 من الوكالة على تفعيل املناسبات الصحية العاملية و تحقيقا

ً
يأتي تنظيم هذا املهرجان حرصا

 .م في رفع عدد املتطوعين0202

http://ien.sa/node/15101
http://ien.sa/node/15101
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فعاليات منتدى الطفولة واإلعالم املعاصرانطالق   
 

تنطلق يوم الخميس املقبل فعاليات منتدى الطفولة واإلعالم املعاصر بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، 

وذلك لثالثة أيام متتالية بمركز املؤتمرات بالجامعة، ويأتي ذلك استكماال اللتزام الجامعة بقضايا الطفولة 

التي تؤكد على دور األسرة وبناء شخصيات األبناء  0202مساهمة الجامعات في تحقيق رؤية املعاصرة وأهمية 

  .للحصول على مجتمع حيوي ببنيان متين

ويحتوي املنتدى على العديد من الجلسات الهامة في مجال اإلعالم والطفولة، حيث يستهل املنتدى أولى جلساته 

معالي مديرة الجامعة، ثم الكلمة االفتتاحية ملعالي الشيخة مي بنت  بكلمة من معالي وزير التعليم ويليها كلمة

 .  محمد الخليفة رئيسة هيئة الثقافة بدولة البحرين

الجدير ذكره أن املنتدى يطرح العديد من القضايا في جلساته من بينها جلسة حول الطفل واإلعالم يلقيها  

 .Dr يليها محاضرة تتناول اإلعالم وصحة الطفل ونموه يقدمهاصاحب السمو األمير امللكي األمير تركي الفيصل ، 

Joshua Sparrow  من كلية الطب بجامعة هارفارد ، يلي ذلك جلسة حوارية حول األمن الفكري وتعزيز الهوية

،  الوطنية في إعالم الطفل، والتأثيرات اإليجابية والسلبية لوسائل اإلعالم على الطفل مع سعادة أ.د.عزيزة املانع

وسعادة د.فهد الغفيلي ، وسعادة عميدة كلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة د. جميلة اللعبون ، وفي 

الجلسة الخامسة يناقش املنتدى التأثيرات اإليجابية والسلبية لوسائل اإلعالم على الطفل مع د.مليس سليم ، 

  .  Dr.Nicole Seymour ، و  Dr.Natascha Grandallو

أ.كايرو عرفات لعرض   ختتم املنتدى بجلسة تتناول نماذج ناجحة في إعالم الطفل، حيث تستضيف الجلسةويُ 

 لعرض تجربة  الدكتورة سارة بنت فيصل بن بندر آل سعود  تجربة برنامج )افتح يا سمسم( وسمو األميرة

(Anamil tech)  أثناء الجلسة، ومخرج فيلم بالل األستاذ أيمن جمال مع عرض مصاحب للفيلم  . 

ورشة  37و على هامش املنتدى يقام معرض )مرناة( الثقافي وعدد من الفعاليات املصاحبة حيث سيتم تقديم   

إضافة إلى حضانة لألطفال ، وألعاب رائعة من شركة أحاجي البتكار األلغاز وحلها   تدريبية طوال فترة املنتدى،

   ة باملعرفة ، باإلضافة لتواجداملتعة املرتبط  مع األطفال الزوار لتحقيق
ً
عربات األطعمة املتنقلة، ليكون يوما

 مفعم باملعرفة واإلههار والترفيه لجميع أفراد العائلة
ً
 .  عائليا

مشاركة عدد من صناع القرار وممثلو الوزارات املعنية، واملتخصصين بالطفولة واإلعالم   الجدير بالذكر

 . باملنتدى

امعة األميرة نورة بدور اإلعالم وقنواته املختلفة في بناء شخصية األطفال، ورغبة منها في إيمانا من ج  يأتي ذلك

نشر الوعي بحقوق الطفل ومن أهمها حقه في إعالم هادف وصديق مناسب الحتياجاته في مختلف مراحله 

 .العمرية، و استنادا إلى الدور الحيوي للجامعات في نشر املعرفة للمجتمع

http://www.pnu.edu.sa/arr/Conferences/childhood/Pages/About/about.aspx
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 نورة األمرية جامعة يف" املعاصر واإلعالم الطفولة
 من كريمة بمشاركة ، الخميس اليوم املعاصر واإلعالم الطفولة نورة األميرة جامعة مديرة معالي افتتحت

 السمو أصحاب من العديد وبمشاركة خليفة، آل مي الشيخة ومعالي الفيصل تركي األمير امللكي السمو صاحب

 وبحضور  الداخلية، ووزارة ، نورة األميرة وجامعة سعود امللك وجامعة هارفارد جامعة من األكاديميين و األميرات

 .بالجامعة املؤتمرات بمركز متتالية أيام لثالثة ،وذلك املتميزة والقيادات والكاتبات الكتاب من نخبة

 أولى املنتدى استهل حيث والطفولة، اإلعالم مجال في الهامة الجلسات من العديد على املنتدى احتوى     

 يأتي املنتدى أن خاللها من ذكرت العميل محمد بنت هدى الدكتورة الجامعة مديرة معالي بكلمة جلساته

 التي 0202 رؤية تحقيق في الجامعات مساهمة وأهمية املعاصرة الطفولة بقضايا الجامعة اللتزام استكماال

 هذا أن إلى وأشارت متين، ببنيان حيوي  مجتمع على للحصول  األبناء شخصيات وبناء األسرة دور  على تؤكد

 أشكالها بجميع أعالمية مواد من الطفل يتلقاه بما االعتناء أهمية ألى  األنظار لفت إلى يهدف  املنتدى

 تعزز  سليمة ثقافة للطفل ويتيح الصحي الطفل نمو في يسهم معاصر إعالم لتوفير الجاد والسعي ومضامينها،

 .اإليجابية واملفاهيم بالقيم وتمده وعروبته، ووطنه دينه إلى وانتمائه ، الوطنية ههويته شعوره

 أكدت افتتاحية كلمة البحرين بدولة الثقافة هيئة رئيسة الخليفة محمد بنت مي الشيخة معالي ألقت ذلك بعد

 هذا احتياجات كافة تلبية على وقادرة شاملة لتكون  والرعاية التعليم منظومة تطوير أهمية على خاللها من

 تجاوز  على لقدرته الحديثة البلدان وبناء استقرار أعمدة أحد كونه اإلعالم استثمار من أيضا والبد الجيل،

 .الجماهير من ممكن قدر أكبر إلى والوصول  املادية الحواجز

 السمو صاحب ألقاها واإلعالم الطفل حول  جلسة بينها من جلساته في القضايا من العديد املنتدى ناقش و

 محمد بنت هدى الدكتورة نورة األميرة جامعة مديرة معالي خاللها شكر الفيصل تركي األمير امللكي األمير

 تقدم ،كما خالد بن فهد بنت الجوهرة األميرة السمو لصاحبة بالشكر توجه كما  الطيبة، دعوتها على العميل

  تحمل التي عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة الفتية الجامعة  منسوبات لجميع بالشكر
ً
  اسما

ً
 على عزيزا

  قري )   حديثه معرض في سموه وقال ، العزيزة البالد هذه مؤسس وعضد شقيقة أسم وهو القلوب
ً
 أماه يا عينا

 طوال ألجله كافحت ما تحقق لقد -سالحها هو املرأة تعليم - شعارك وتحقق أحالمك تحققت فقد هللا يرحمك

  البنات  تعليم ليصبح عمرك
ً
 املبكر التبني في أحسنت الجامعة أن سموه أكد وقد(  البنين لتعليم مساويا

 العامة السياسات تعكس وأن صداها الجهود هذه مخرجات تجد أن أمل ،على هها واالهتمام الطفولة لقضايا

 الجديد العصر هذا تحديات مواجهة على قادرين ليكونوا وأبنائنا بناتنا وتحصين وتعليم وتنشئة بتربية املعنية

 . مجتمعنا وتطلعات تطلعاتهم يحقق بما متطلباته مع والتكيف

 بجامعة الطب كلية من Dr. Joshua Sparrow يقدمها ونموه الطفل وصحة اإلعالم تتناول  محاضرة ذلك تلى

 أفراد و الجيرة و األسرة يتضمن متفاعل و شامل بيئي إطار ضمن اإلنسان نمو تطور  حول  تحدث حيث هارفارد

  مؤسسات و املجتمع
ً
 .التعلم و النمو في املتفاعلة العالقات دور  على مؤكدا
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 اإليجابية والتأثيرات الطفل، إعالم في الوطنية الهوية وتعزيز الفكري  األمن حول  حوارية جلسة ذلك تلى

 عبر ههويته يرتبط الطفل أن ذكرت حيث املانع عزيزة.د.أ سعادة مع الطفل على اإلعالم لوسائل والسلبية

 أجنبية منتجات يقدم اإلعالم أن هو الضرر  مكمن أن على مؤكدة ، واإلعالم واملدرسة األسرة وهي ثالث مصادر

 فكره بذبذبة يشعره واقعه في ومايعايشه الطفل مايشاهده بين االتفصال وأن ، الهوية على بالغ ضرر  لها

 باالنتماء، الشعور  ويضعف

 

 واألن ، الهوية على تعدي يعتبر الوطن أو اللغة أو الدين على تعدي أي أن الغفيلي فهد.د سعادة أكد فيما

 أن سعارته وذكر الهجري، والتقويم اللغة مثل لنا ثقافي وموروث مكون  هي أمور  في التساهل نرى  أصبحنا

 .العامين يتجاوز  أن قبل الذكية األجهزة استخدام كيفية يعرف األطفال معظم أن أثبتت الدراسات

 الضبط أن على  اللعبون  جميلة. د نورة األميرة بجامعة االجتماعية الخدمة كلية عميدة سعادة  أكدت وقد

 ولتعزيز الوطنية، الوحدة يعزز  ما هو والرقابة واألخالق والقانون  والعرف الدين من يتكون  الذي  االجتماعي

 للوطن الوالء نحو النشء وتوجيه نوعية في اإلسالمي التراث استثمار يجب الطفل إعالم في الوطنية الهوية

 .التسامح معاني واستلهام

 سليم مليس.د مع الطفل على اإلعالم لوسائل والسلبية اإليجابية التأثيرات املنتدى ناقش الخامسة الجلسة وفي  

 والتطبيقات التلفزيونية البرامج تأثيرات مناقشة تمت حيث  Dr.Nicole Seymour  و Dr.Natascha Grandallو

 االجتماعية األبعاد و اللغة على العلمية الورقة ركزت وقد. و املدرسة سن قبل األطفال تنمية في الرقمية

 .العمرية الفئة هذه في للتنمية البارزة الجوانب على اللعب عن فضال العاطفية

 لعرض عرفات كايرو .أ  الجلسة استضافت حيث الطفل، إعالم في ناجحة نماذج تناولت بجلسة املنتدى  اختتم

 في جديد من وعاد  ١١١١ عام ابتدأ ياسمسم افتح برنامج أن خاللها من ذكرت( سمسم يا افتح) برنامج تجربة

 التعلم سريعين األطفال أن على وأكدت ، متميز بشكل إلعادته طويلط دراسات عمل تم سنتين خالل ، ٢٠١٠

  مهمة األم اللغة وأن كان، مهما أمامهم مما
ً
 املجال كونه اإلعالم خال من إال تأتي ال وهي الهوية تعزيز في جدا

 سعود آل بندر بن فيصل بنت سارة الدكتورة  األميرة سمو أكدت السياق ذات وفي. الطفل في للتأثير األكبر

 اكتساب على املدرسة ماقبل سن في األطفال تشجيع هو الشركة هدف أن( Anamil tech) لتجربة عرضها أثناء

 . الشخصية تجربتها صميم من الفكرة هذه وأتت ، األم بلغتهم األولى كلماتهم

 خالل من الفكرة بدأت حيث بالل لفيلم انتاجه قصة عن جمال أيمن األستاذ بالل فيلم مخرج تحدث وقد

 العمل استغرق  أنه وذكر   السلوكيات، تغيير وليس االنطباع تغيير اإلعالم دور  أن خالله من وأدرك ، الدراسة

 الجلسة انتهاء وبعد سنوات، ثالث بغضون  تنفيذه وتم  سنوات السبع مايقارب بالفيلم الخاص  السيناريو على

 . بالل فيلم عرض تم

 التدريسية الهيئة أعضاء مابين شخص مائة وخمس ألفين مايقارب املنتدى لجلسات الحضور  إجمالي بلغ وقد

 .الجامعة خارج من والضيوف والطالبات واإلدارية

 العديد تضمن حيث الثقافي( مرناة) معرض  نورة األميرة جامعة مديرة معالي افتتحت املنتدى هامش على و  
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 . جهة ١٢ عددها بلغ الجهات من عدد من واملشاركات األركان من

 ورشة 37 تقديم يتم حيث املصاحبة الفعاليات من عدد على املعاصر واإلعالم الطفولة منتدى واحتوى  

 وحلها األلغاز البتكار أحاجي شركة من رائعة وألعاب ، لألطفال حضانة إلى إضافة  املنتدى، فترة طوال تدريبية

  ليكون  املتنقلة، األطعمة عربات  لتواجد باإلضافة ، باملعرفة املرتبطة املتعة  لتحقيق الزوار األطفال مع
ً
 يوما

 
ً
 . العائلة أفراد لجميع والترفيه واإلههار باملعرفة مفعم عائليا

 واإلعالم بالطفولة واملتخصصين املعنية، الوزارات وممثلي القرار صناع من عدد مشاركة  بالذكر الجدير

 . باملنتدى

 في منها ورغبة األطفال، شخصية بناء في املختلفة وقنواته اإلعالم بدور  نورة األميرة جامعة من إيمانا  ذلك يأتي

 مراحله مختلف في الحتياجاته مناسب وصديق هادف إعالم في حقه أهمها ومن الطفل بحقوق  الوعي نشر

 .للمجتمع املعرفة نشر في للجامعات الحيوي  الدور  إلى استنادا و العمرية،
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نورة األمري جامعة يف أيام ثالثة مدار على تدريبية ورشة 54  
 واملمارسين الباحثين و القرار صناع دور  و الطفولة احتياجات على الضوء وتسليط الطفل بحقوق  الوعي لنشر

 وزير معالي رعاية تحت الخميس، اليوم نورة األميرة جامعة في" املعاصر واإلعالم الطفولة" منتدى قدم تلبيتها في

عنى تدريبية ورشة 37 نحو الرئيسية فعالياته ضمن العيس ى أحمد الدكتور  التعليم
ُ
 التأثير في دوره و باإلعالم ت

 جامعة سعت الكبرى  األهمية هذه منطلق ومن الطفل، لصالح استثمارها وكيفية املتاحة والفرص الطفولة على

 به تشيد الذي األساس أنه إذ فيه واالستثمار باإلنسان االرتقاء شأنها من التي املنصات أفضل لخلق نورة األميرة

 الورش لتقديم وعاملًيا محلًيا واإلعالم الطفولة مجال في متخصصين استقطبت ذلك أجل ومن الحضارات،

 .املنتدى في التدريبة

 و تربوًيا للطفل املوجه باإلعالم املتخصصة النواحي لكافة شموليتها حيث من تنوعت الورش أن بالذكر الجدير

 إقامة مقر في أيام ثالثة ملدة الورش هذه وقدمت اإلعالمية، والبحوث الدراسات كذلك وأمنًيا، ومهنًيا ممهارًيا

 ببعض املقدمة الكرتونية األفالم تأثير" ورشة أبرزها من وكان نورة، األميرة جامعة في املؤتمرات بمركز املنتدى

 اآلثار على عرف وفيها حمدي رماز الدكتور  تقديم من كانت والتي األطفال لدى القيم على التلفزيونية القنوات

 دور  إلى حمدي نوه كما القيم تنمية في وتأثيرها الكرتونية األفالم لبعض األطفال مشاهدة على املترتبة واملخاطر

 .التلفاز استخدام تقييم في األسرة

 من االستفادة كيفية عن فيها تحدثت" كرتونية شخصيات العقل عادات" املوس ى غادة الدكتور  قدمت بينما

 في تطبيقها على والقدرة معانيها واكتشاف منها للتمكن العقل عادات و األطفال تعليم في املتحركة الرسوم

 من" Happiness in the Dioital Age:  what does the science teach us"  ورشة جاءت و اليومية، حياتهم

 حياتنا، في السعادة لبث أداة االجتماعية االعالم وسائل تكون  أن كيفية عن فيها تحدثت السليم مليس الدكتورة
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 .االجتماعي والتواصل الفكاهة، اليقظة، األصالة،: منها الخصائص بعض خالل من حولنا من وحياة

 آل سارة الدكتورة قدمتها التي" What Makes a Good Ann for your Preschooler and why"  ورشة وعن

 وتقديم الفعلي املحتوى  وعمق البرامج متاجر في التطبيقات من الكبير العدد مع التعامل كيفية حول  سعود

 .استخدامها وسهولة للمعلومات الفعال التقييم كيفية حول  الرئيسية املمارسة

 األمني التأثير عن" واإلعالم الفن بين طفلي" الكالب مها الدكتورة ورشة تحدثت والوقائي األمني الجانب وفي

 ظل في لألطفال الوقائية التربية على الضوء سلطت فيها و والجريمة، للعنف الداعية البرامج بعض من الناتج

 اإلعالم في الطفولة قضايا للمعالجة الالزمة املهنية املبادئ" ورشة أتت السياق ذات وفي املشهودة، اآلثار هذه

 وتبعاته، مخاوفه في الجديد اإلعالم وسلبيات إيجابيات على للتعرف باشطح ناهد الدكتورة قدمتها" السعودي

 .اإللكترونية واأللعاب التواصل وسائل الستخدام الحسنة والعادات

 أروى للدكتورة" املعاصر األطفال كتب عالم على نافذة" ورشة كانت اإلعالم عبر الطفل مهارات تطوير وعن

 أدب في والعالمي الجديد التوجه استيعاب سبيل في تطوره ومراحل األدب لبدايات رصد فيها ذكرت الخميس

 دور  من له ملا الحديث اإلعالم عناصر من مهم كعنصر خاص بشكل والسعودي والعربي عام بشكل األطفال

 .للحياة مفهومه وتنمية وتذوقه ولغته مفاهيمه إلى تطرقت كما الطفل وشخصية حياة إثراء في فعال

 الوعي بناء أساليب الطجل وفاء الدكتورة قدمت" الجديد املنصات عصر في اإلعالمية التربية" عنوان تحت

 األصلح واختيار النفس ومراقبة الذاتي الوعي بناء تكفل التي التنشئة استراتيجيات دعم و الطفل لدى اإلعالمي

 . الطفل شخصية في املنشود النفس ي التوازن  إليجاد

 التربية ألساسيات العملي التطبيق خاللها من يمكن التي العلمية األساليب الدر هويدا الدكتورة وذكرت

 التربية تفعيل أساليب" ورشة خالل من وذلك اإلعالم لوسائل السلبية املخاطر من للحد للطفل اإلعالمية

 اتخاذها يمكن التي التدابير إلى باإلضافة املفهوم ذات عن العبيد نورة الدكتورة تحدثت كما ،"للطفل اإلعالمية

 .املنتدى في قدمتها التي ورشتها في املعلومات تقنية مع آمن تعامل إلى الطفل تربية على القائمين من

 العوائد إلى أشارت و" بالقراءة الطفل على لإلعالم السلبي التأثير" عن ورشتها الحسين فاطمة. أ خصصت فيما

 ما فلترة له يتيح الذي و لديه الناقد التفكير على القدرة وتنمية الطفل، مع الراقي األدب قراءة من اإليجابية

 .رسائل من إليه يصل

 من العبدالكريم سارة الدكتورة فذكرتها بالتعليم وارتباطها األطفال لدى العمرية الخصائص إلى بالنسبة أما

 لدى الجنسين بين والفروق املتعددة الذكاءات أنواع عّرفت حيث" والتعليم املتعددة الذكاءات" ورشة خالل

 التنمية لتحقيق املتعلم مهارات جميع لتشمل والتعلم التعليم عملية تطوير وآلية سنوات، 6-7 سن في األطفال

 .السعودية العربية باململكة التعليم سياسة وثيقة عليه نصت الذي للفرد املتكاملة الشاملة

 نادية. أ قدمت" السلبية أثاره مواجهة في الوالدين وأدوار للطفل العقلي النمو على املعاصر اإلعالم أثر" وعن

 طفل لكل العمرية الشريحة حسب اإلعالم وسائل استخدام لكيفية عمل ورشة ههنساوي  زينب. د و السيف

 .للطفل العقلي النمو على آثارها وما سن كل ومايناسب

 الالزمة باملهارات املتدربات زودت وفيها" للطفولة صديق إعالم" ورشة الخليفة هند الدكتورة قدمت حين في
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 الطفولة، بقضايا املتعلق اإلعالمي املحتوى  على ركزت كما الطفولة، قضايا حول  والتقارير األخبار إلعداد

 ووسائل سبل إلى الخليفة نوهت وفيه الطفولة قضايا ملعالجة اإلعالمية لالستراتيجية تصور  معهن ووضعت

 من األطفال على والبرامج املتحركة الرسوم بتأثير األسرة توعية إلى إضافة الهدام، اإلعالم من األطفال وقاية

 .اإلعالمية املواد بعض مع التعامل وكيفية واألفكار والسلوكيات القيم حيث

 يشارك الذي االجتماعي اإلعالمي الوعي مستوى  رفع إلى الرامية الجامعة استراتيجة ضمن املبادرات هذه جاءت

 تتوج بعبارة الشريفين الحرمين خادم قالها كما بالدنا لها تتطلع التي والعلمية التربوية املستويات أعلى تحقيق في

 على معكم وسأعمل األصعدة كافة على العالم في ورائًدا ناجًحا نموذًجا بالدنا تكون  أن األول  هدفي" 0202 رؤية

 ".ذلك تحقيق
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 الداخلية بالسياحة اململكة يف الرتفيه بربط توصي نورة األمرية جامعة
 

 
ً
 بنت نورة األميرة بجامعة املرأة ودراسات االجتماعية البحوث في الواعدة األبحاث مركز  لدور  استكماال

 التي 0202 رؤية تحقيق في الجامعات مساهمة وأهمية ، الحديثة املجتمعية القضايا مناقشة في عبدالرحمن

 في األسرة ترفيه"  بعنوان نقاش حلقة املركز أقام الحياة، جودة مقومات من والترفيه الثقافة أن على تؤكد

 املجتمع تقاليد مع يتنافى ال بما املجتمع ألفراد الترفيه أهمية الحلقة ناقشت حيث ،"  السعودي املجتمع

  العصر معطيات وتواكب وأخالقياته
ً
 بنت سارة. د.أ  املركز مديرة النقاش وأدار ، التقليدي الترفيه عن بعيدا

 التعليمية الجهة من املتميزين األعضاء من عدد بحضور  ، االجتماعية الخدمة كلية في األستاذ الخمش ي صالح

 خرجت وقد هادفة، ترفيهية برامج لتفعيل آليات و الترفيه، متطلبات: هما رئيسين محورين وتناولت ، واإلدارية

 مع الترفيه هيئة بتعاون  وذلك الداخلية بالسياحة اململكة في الترفيه ربط أهمها التوصيات من بعدد الحلقة

 بتفعيل وذلك 0202 اململكة رؤية تخدم وفعاليات أنشطة إلقامه وذلك الوطني والتراث للسياحة العامة الهيئة

 مباني باستثمار أوصت كما الوطنية، واالثار املتاحف لزيارة شركات طريق عن السياحية الرحالت تنظيم

 انشطة واقامة لألحياء كأندية منها واالستفادة الفعاليات إلقامة( املسائية الفترة في) والجامعات املدارس

 وعدم السن كبار وخاصة االسرة افراد لكافة الفعاليات تكون  وأن املواهب، اكتشاف مثل هادفة وفعاليات

 وعدم الترفيه مفهوم تغير  التوصيات ضمن وجاء الرسوم، من واعفائهم الخاصة االحتياجات وذوي  اغفالهم

 أن مراعاة وكذلك العائلية، واالجتماعات االقارب وزيارة الرحم صلة في يكون  وانما املنزل  من بالخروج ربطه

 افراد جميع ملشاركة وذلك السعودي املجتمع اسر جميع متناول  في رمزية املقامة الفعاليات دخول  رموز  تكون 

 هادفة وبرامج فعاليات واقامة لدعم الخاص للقطاع االجتماعية املسئولية برامج توجيه إلى باإلضافة املجتمع،

 والهيئة للترفيه العامة الهيئة بين التنسيق بضرورة الحلقة أوصت كما السعودي، املجتمع في االسرة لترفيه

 العامة االماكن واستثمار السعودي، املجتمع في لألسرة ومسابقات وانشطة برامج لطرح للرياضة العامة

 النسائية املسارح تفعيل التوصيات أبرز  من ويأتي  االسرة، تخص فعاليات إلقامة وتهيئتها واملالعب كالحدائق
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 لتنظيم الجنسين من الشباب من وخاصة التطوع استثمار إلى إضافة شعرية، وامسيات مسرحيات إلقامة

 على املناقشون  وشدد شخصية، اجتهادات تكون  ال بحيث منظمة تطوعية مجموعات عبر وذلك الفعاليات

 لهم واملعنوي  املادي الدعم ألجل املقامة الفعاليات خالل من منتجاتها لبيع املنتجة لألسر اماكن توفير ضرورة

 .االجتماعية والتنمية العمل وزارة مع بالتنسيق

 الواقع: 0202 رؤية تحقيق في التنموية السعودية املرأة اسهامات" ملتقى املركز ينظم ذلك جانب إلى

  امللتقى هذا ويأتي  م1/0/0205 املوافق هـ5/6/0301 األربعاء يوم سيعقد والذي" واالستشراف
ً
 مع تزامنا

 التي واملعوقات تمكينها وسبل السعودية املرأة إنجازات على التعرف إلى يهدف و للمرأة العلمي اليوم فعاليات

 املستجدات ضوء في املستقبل واستشراف 0202 رؤية لتحقيق السعودية املرأة إسهامات إلى ويتطرق . تواجهها

 .السعودي املجتمع في املميزة القيادات من نخبة فيه بشارك و املعاصرة
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 يف نسائي ثون ماشي أول يطلق نورة األمرية جبامعة"  املرأة صحة مهرجان" 
  اململكة

 

 بن بندر بنت ريما األميرة امللكي السمو صاحبة من كريمة برعاية و للرياضة، العامة الهيئة  مع بالتعاون  

 معالي  وبحضور  ، النسائية للشؤون للرياضة العامة الهيئة رئيس مساعد سعود آل عبدالعزيز بن سلطان

  الصحية الكليات نظمت العميل، محمد بنت هدى الدكتورة عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة مديرة
ً
 ممثلة

 . املرأة صحة مهرجان الصحية للشؤون الجامعة بوكالة

  املهرجان ويأتي 
ً
 املرأة صحة بأهمية بالتوعية تقض ي والتي للجامعة الرابعة االستراتيجية الغاية من انطالقا

  و الصحية، والتربية واألسرة،
ً
 . للصحة العالمي اليوم مع تزامنا

 نوعه من األول  وهو"  بخطوة ابدئيها"  شعار حمل الذي ثون  ماش ي سباق منها ,متعددة فعاليات املهرجان شمل 

 دوليين، متخصصين وبإشراف عاملية جودة بمعايير تنفيذه تم وقد, للرياضة العامة الهيئة برعاية اململكة في

 ألفي بمسافة نورة األميرة جامعة مدارس ألطفال القصيرة للمسافات سباق إلى  ثون  املاش ي تقسيم تم حيث

 املنظمة اللجنة أتاحت وقد, متر أالف 0 بمسافة نورة األميرة جامعة لطالبات الطويلة للمسافات وأخرى , متر

 .للمهرجان مخصص موقع عبر االلكتروني بالتسجيل املشاركة في الراغبات للطالبات الفرصة

 العناية ركن مثل للزائرات الصحية الكليات طالبات قدمتها التثقيفية األركان من عدد املهرجان أحتضن و

 تم متنوعة تدريبية دورات إلى باإلضافة, العظام هشاشة قياس وخدمة ، الطبية الخدمات ركن و, بالبشرة

 .الصحية بالكليات التعليمية الهيئة أعضاء قبل من تقديمها
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 و الفائزات، الطالبات العميل محمد بنت هدى الدكتورة الجامعة مديرة معالي كرمت املهرجان هامش وعلى

  للرياضة العامة الهيئة وهي للمهرجان الراعية الجهات
ً
  راعيا

ً
  ، للمهرجان املنظمة فيتكس ،وشركة استراتيجيا

 .الرياض عين ،و السالم سنابل وشركة ,املراعي وشركة عبدهللا، امللك ،ومستشفى األحمر والهالل
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 األمرية جامعة يف 6101 رؤية حتقيق يف التنموية السعودية املرأة اسهامات
 نورة

 

 عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة عقدت العميل هدى الدكتورة الجامعة مديرة معالي من كريمة برعاية      

 املرأة اسهامات" بعنوان علمي ملتقى املرأة ودراسات االجتماعية البحوث في الواعدة األبحاث بمركز ممثلة

 مسرح) في هـ5/6/0301 األربعاء اليوم وذلك"  واالستشراف الواقع: 0202 رؤية تحقيق في التنموية السعودية

 .الجامعة بمقر(  االجتماعية الخدمة كلية

  امللتقى هذا ويأتي
ً
  و للمرأة العالمي اليوم فعاليات مع تزامنا

ً
 السعودية املرأة إنجازات على التعرف إلى هادفا

 واستشراف 0202 رؤية لتحقيق السعودية املرأة إسهامات إلى ويتطرق . تواجهها التي واملعوقات تمكينها وسبل

 .السعودي املجتمع في املميزة القيادات من نخبة فيه يشارك و املعاصرة املستجدات ضوء في املستقبل

  بأنه املركز مديرة الخمش ي سارة الدكتورة صرحت
ً
 في ومشاركتها األسرة على وآثرها املرأة دور  بأهمية إيمانا

 رؤى لتطرح األكاديميات من متميزة نخبة فيها يلتقي العلمية اللقاءات هذه مثل تتم أن والبد كان املجتمع

فِعل وتبني تثري  وأفكار وتجارب
ُ
 وراسمي القرار صناع تفيد بتوصيات هللا بإذن امللتقى يخرج وسوف املرأة دور  وت

 خاصة بصفة واملرأة األسرة وبشؤون عامة بصفة باملجتمع م0202 رؤية أهداف لتحقيق االجتماعية السياسات

  لتكون %( 02) إلى%( 00)من فيه مشاركتها ورفع العمل بجانب وبالذات عليها ركزت حيث
ً
  عضوا

ً
  فعاال

ً
 مشاركا

 شبكات واستثمار الصغيرة املشروعات في العمل أو الخاص أو الحكومي القطاع في العمل خالل من سواء

 لذلك املناسب املناخ وتهيئة التطوعي للعمل السعودية املرأة إمكانات استثمار إلى باإلضافة االجتماعي التواصل

 إال وما ذلك املجتمع في حاضرة يجعلها القيادية املراكز بعض على وحصولها, اآلن حضور  من املرأة وما تشهده

 
ً
 .لوجودها وإثبات املرأة مكانة بتعزيز واملجتمع الدولة من إيمانا

 و, 0202م رؤية تحقيق في املرأة إسهامات,   والتحديات السعودية املرأة إنجازات:  حول  امللتقى محاور  وتدور 

 .املجتمع في السعودية للمرأة الفعالة املشاركة

 الجامعي للتعليم والطموحات التطلعات"  حول  عمل ورقة:   منها العمل أوراق من العديد امللتقى في وقدم

  عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة)  املتميز
ً
 الجامعة وكيلة. الوهيبي هدى الدكتورة وقدمتها(  نموذجا

 ومتطلبات السعودية العربية اململكة في العمل سوق " عن عمل ورقة تلتها العلمي والبحث العليا للدراسات
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 عمل وورقة  العامة اإلدارة ملعهد النسائي الفرع عام مديرة الشيخ آل هند الدكتورة قدمتها"  التنموية املرحلة

 ثم ومن الصحية للشؤون الجامعة وكيلة السقاف سمر  الدكتورة تقدمها" القرار صنع ومراكز املرأة" عن

 دالل الدكتورة تقدمها"  التحويلية اململكة رؤية تحقيق في ودورها املرأة إبتعاث"  بعنوان عمل ورقة تعرض

 مجلس في السعودية املرأة: " بعنوان عمل ورقة تليها واالعمال اإلدارة بكلية العليا الدراسات وكيلة الربيش ي

 " الشورى مجلس عضو" املنيع عبدالعزيز بنت هيا الدكتورة تقدمها  املستقبلية والتطلعات الشورى
ً
 .سابقا

 عبير للدكتورة"  العمل مجال في املرأة مهارات وتطوير تنمية: "  هي عمل ورقتي الثالث املحور  ضمن وتأتي

، املهارات وتنمية التطوير عميدة الحربي
ً
 الدكتورة قدمتها"  التطوعي املجال في الشابات طاقات إستثمار"  سابقا

 ".املستمر والتعليم املجتمع خدمة عميدة" الهبدان محمد بنت آمال
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  نورة األمرية جبامعة املهنة يوم يف تدريبية ورشة
 

  
ً
  الريادي لدورها  عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة إدراك من انطالقا

ً
  علميا

ً
  ،  واجتماعيا

ً
 رؤية مع وتماشيا

 املستدامة التنمية عملية في السعودية املرأة وتمكين بدعم واهتمامها ، السعودية العربية للمملكة 0202

 شؤون عمادة أقامت ،  املختلفة الوظيفية باملجاالت وتعريفهن ، بكفاءة العمل سوق  في بدخولهن واملساهمة

 تدريبية ورشة(  60)  تنفيذ الفعالية  تضمنت وقد   أيام ثالثة مدى على املهنة يوم فعالية  بالجامعة الطالبات

  املثالي املركز و ، لالستشارات ثبات مركز من كل منها( 03) إقامة في شارك النجاح بمركز التدريبية القاعات في

 التدريس هيئة أعضاء  من نخبة من عمل ورشة( 05) تنفيذ تم حين في ،  والتدريب لالستشارات نفال مركز و ،

 ،  العمل سوق  في لالنخراط والخريجات للطالبات الالزمة األساسية املهارات تنمية إلى تهدف والتي ،  بالجامعة

 0076)  والورش بالدورات امللتحقات الطالبات عدد كان وقد ، التوظيفية الجهات تتطلبها التي املعايير  وتوضيح

 ومن ، الجامعة وخارج داخل من متحدثات عدة هها شارك حوارية جلسات الفعالية تضمنت  ،كما طالبة( 

 التجارية بالغرفة وعضوة املثالي مركز مديرة املجلي الجوهرة األستاذة  مشاركة الخارجية املشاركات ضمن

 واألستاذة  ، الخليجي التعاون  ملجلس العامة األمانة في والتطوير التدريب قسم رئيسة العتيبة ميثاء ،واألستاذة

  التعليم وكيل مستشار املقبل فاطمة
ً
 مدربين ومدرب النسوي  الفرع مساعد القحطاني فاطمة واألستاذة ، سابقا

( 52) عدد هها شارك معارض5 إقامة الفعالية صاحب وقد ، الوطني للحوار عبدالعزيز امللك بمركز ومستشارة

  التمريض كلية ، اللغات كلية ، واألعمال اإلدارة كلية ، الطالبية والخدمات الدعم مركز في وذلك توظيفية جهة

 التدريبية والورش الدورات تنظيم في شارك وقد ، والفنون  التصاميم كلية  ، التربية ،كلية العلوم كلية  ،

 . نزاهة نادي من طالبة(  022) واملعرض
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مديرة "جامعة نورة " ترعى ملتقى إسهامات املرأة السعودية معايل 
 "" الواقع واالستشراف 6101التنموية يف حتقيق رؤية 

بمشاركة نخبة من القيادات النسائية املتميزة في املجتمع السعودي نظمت" جامعة األميرة نورة " ملتقى 

املشاركون في امللتقى على أهمية نشر ثقافة أوص ى  0202إسهامات املرأة السعودية التنموية في تحقيق رؤية 

حقوق املرأة وتصحيح الصورة الذهنية النمطية السلبية عنها وتعزيز مكانتها في املجتمع املساهمة في تحقيق رؤية 

 %(02%( إلى )00والخاصة في رفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل من ) 0202

 0207% من الذكور وعدد املبتعثين وصل حتى نهاية عام 30مقارنة بـــــ % 6,76نسبة اإلناث في التعليم العالي هي 

 . طالب وطالبة 010700م إلى 

تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمركز األبحاث الواعدة في  

(  0202السعودية التنموية في تحقيق رؤية البحوث االجتماعية ودراسات املرأة ملتقى بعنوان )إسهامات املرأة 

ضمن جهود الجامعة وبرامجها الرامية لتعزيز مكانة املرأة بريادتها التعليمية وأبحاثها العلمية والتي تسهم في بناء 

التنمية يوم أمس برعاية معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل في مسرح كلية الخدمة االجتماعية 

  .من املتحدثين من القيادات املتميزة في املجتمع السعوديوبمشاركة نخبة 

يهدف امللتقى إلى التعرف على إنجازات املرأة السعودية وسبل تمكينها واملعوقات التي تواجهها، إسهامات املرأة 

 . واستشراف املستقبل في ضوء املستجدات املعاصرة 0202السعودية لتحقيق رؤية 

الواعدة الدكتورة سارة الخمش ي في كلمتها أن مركز األبحاث الواعدة بنشاطه البحثي وقالت مديرة مركز األبحاث 

وشراكاته يناقش قضايا املجتمع الساخنة كموضوع الترفيه وحقوق املرأة والسلوك االستهالكي واألمن الفكري 

لبحوث االجتماعية والرياضة ودوراته العلمية املوجهة للمرأة ، مشيدة بدور املركز في اقامة مشروع لحصر ا

تمهيدا لتوقيع شراكة علمية مع املركز الوطني للبحوث والدراسات االجتماعية وبصدد تبني مجلة علمية 

 .مختصة بأبحاث املرأة ، منوهة بأن املركز سيقيم سجال علمي كأول فعالية تقيمها الجامعة خالل هذا العام

دى الوهيبي وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث بدأت الجلسة األولى بورقة عمل مقدمة من الدكتورة ه

 )
ً
العلمي بعنوان " التطلعات والطموحات للتعليم الجامعي املتميز )جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن نموذجا

أوضحت  فيها رؤية الجامعة التي ترمي أن تكون منارة املرأة للمعرفة والقيم ، وجهود الجامعة في سبيل خدمة 

ا املتعلقة باملرأة واألسرة وإدراج خدمة املجتمع في برامج الجامعة مع رفع قدرات وتحسين جودة عمل القضاي

 . الكوادر البشرية في مجاالت التعليم والبحث واإلدارة عن طريق تقديم البرامج ذات العالقة

ارة العامة سوق العمل كما استعرضت ورقة عمل الدكتورة هند آل الشيخ مديرة عام الفرع النسائي بمعهد اإلد

في اململكة العربية السعودية ومتطلبات املرحلة التنموية املطلوب تحقيقها في سوق العمل وأن تمكين املرأة 

واستثمار طاقاتها يكمن في مؤشرات قياس األداء بحيث يكون عدد فرص العمل اإلضافية الالئقة املتاحة 

% وارتفاع نسبة قوة 5% إلى 6,00نخفاض معدل البطالة من وظيفة ، وا 0.022للسعوديين في القطاع الخاص 

http://ien.sa/node/15222
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، مشيرة إلى أهم فرص العمل املتاحة في سوق العمل  0202% بحلول عام  01% إلى 00العمل النسائية من 

تطوير التطبيقات ، أمن املعلومات ، أخصائي إحصاء ، أخصائي قواعد بيانات ، محلل أنظمة ، أخصائي 

 .يع ، قياس األداء ، الحوكمة والخدمات اللوجستيةاتصاالت ، إدارة مشار 

وبينت الدكتورة سمر السقاف وكيلة الجامعة للشؤون الصحية في ورقة عمل بعنوان تمكين القيادات 

االكاديمية لتحقيق املشاركة الفعالة في صنع القرارات أن الرؤية الوطنية لتمكين املرأة السعودية تسعى لبناء 

 . %02% إلى 00،ورفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل من  0202تتوافق مع رؤية اقتصادات قوية 

% من الذكور، وأن نسبة 30% مقارنة بـــــ 6,76وكشفت الدكتورة السقاف أن نسبة اإلناث في التعليم العالي هي 

  .% من املبتعثين الذكور 12% مقابل 02املبتعثات هي 

مقدمة من مستشارة الجامعة لإلعالم وعضو مجلس الشورى في دورته بدأت الجلسة الثانية بورقة عمل 

السابقة الدكتورة هيا املنيع استعرضت فيها التعديالت على بعض األنظمة التي تعمل على حماية حقوق املرأة 

ز بين كما أقرتها الشريعة اإلسالمية لتعزيز مواطنة املرأة السعودية وحماية النسيج االجتماعي من مخاطر التميي

أفراد املجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات مثل تعديل نظام الجنسية السعودية بحيث يمنح أبناء السعوديات 

املتزوجات من غير سعودي الجنسية وتعديل نظام األحوال املدنية ونظام وثائق السفر واستحداث نظام هيئة 

 . األمومة والطفولة

الدراسات العليا بكلية اإلدارة واالعمال في ورقتها املقدمة بعنوان ابتعاث واعتبرت الدكتورة دالل الربيش ي وكيلة 

املرأة ودورها في تحقيق رؤية اململكة التحويلية أن انطالق برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي 

 في سوق نقلة نوعية إلعداد املوارد البشرية السعودية، وتأهيلها بشكل فاعل لتصبح منافس 0227عام 
ً
 عامليا

ً
ا

 . (طالب وطالبة 010700م إلى )  0207العمل ، مشيرة أن عدد املبتعثين وصل حتى نهاية عام 

اما الجلسة الثالثة فبدأت بورقة عمل مقدمة من الدكتورة آمال الهبدان عميدة خدمة املجتمع والتعليم 

ضت فيها تجربة حاضنة نورة العطاء املستمر بعنوان استثمار طاقات الشابات في املجال التطوعي استعر 

التطوعية والتي تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي الوطني املستدام ولنقلها من االجتهادات التقليدية إلى 

  .العمل باحترافية ومهنية عالية

ارات واستعرضت ورقة عمل الدكتورة عبير الحربي عميدة التطوير وتنمية املهارات سابقا عن تنمية وتطوير مه

املرأة في مجال العمل اهم الشراكات املحلية والدولية في إطار انجازات اإلدارة العامة لتطوير القيادات النسائية 

مثل جامعة امللك سعود والجامعة السعودية االليكترونية، معهد اإلدارة العامة ، مركز القيادة األكاديمية 

 . واملنظمة العربية للتنمية اإلدارية ية,لالستشارات والتنم KG2 التعليم العالي ، مجموعة

 : وقد أثمر امللتقى على عدد من التوصيات منها

  إطالق دراسة قياسية ألثر سياسات سوق العمل على املرأة في االجل القصير والطويل    •

رية ألهدافها من خالل العمل في البرامج املحو  0202ضرورة إسهام املرأة السعودية في تحقيق رؤية اململكة     •

  .ومشاركتها في مراجعة وتقويم تلك البرامج من خالل عملها في كافة القطاعات

%( 02%( إلى )00والخاصة في رفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل من ) 0202املساهمة في تحقيق رؤية     •

 . وذلك عن طريق فتح قنوات عمل مستحدثة وخاصة في العمل باملشروعات الصغيرة

مراجعة األنظمة والتشريعات والقوانين التي تمثل بعض القيود على املرأة في املجتمع السعودي وتعديلها     • 

ملنحها مساحة من الحرية فيما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية. بحيث يتم معاملتها باعتبارها مواطن 
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  .كامل األهلية في النظم والتشريعات الحكومية

ة املرأة في صنع وصياغة وتحليل السياسات االجتماعية واالقتصادية على املستوى الوطني بصفة ضرورة مشارك

 .  عامة و سياسات العمل بصفة خاصة

إنشاء مراكز للقيادات النسائية يهدف الى تهيئة القيادات النسائية في مختلف املجاالت يكون من مهامه     • 

 :اآلتي

القيادات النسائية يهدف إلى اكتساب املهارات والقدرات القيادية واطالعها على  عمل برامج تدريبية لتأهيل    •

 . أحدث ما توصل إليه علم اإلدارة

إجراء الدراسات العلمية املتعلقة في مجال ممارسة املرأة للعمل القيادي بصفة خاصة واإلداري بصفة عامة     •

 . حلول الالزمة لهاوتشخيص املعوقات التي تواجها أثناء عملها ووضع ال

تبني سياسات تساند املرأة على املوائمة بين مسؤولياتها األسرية والوظيفية من خالل املبادرات لتحقيق ذلك,     •

 . كإنشاء حاضنات لألطفال في أماكن العمل, تقليل ساعات العمل

رأة السعودية التنموية في ُيشار إلى أن امللتقى كرم املشاركون واملشاركات ، حيث حظي ملتقى اسهامات امل 

ورقات عمل تم  5باهتمام كبير من قبل الحضور واملهتمين بشؤون املرأة، حيث قدم امللتقى  0202تحقيق رؤية 

 جلسات علمية دارت حولها مناقشات ومداخالت أثرت امللتقى. 0عرضها في 
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سلسلة من الفعاليات التوعوية والتثقيفية جبامعة األمرية نورة بنت 
 عبدالرمحن بالتعاون مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

 الجامعة بوكالة ممثلة العمل وورش والتثقيفية التوعوية املحاضرات من عدد نورة األميرة جامعة أطلقت

ورش  مع مركز أبحاث كلية علوم الحاسب واملعلومات، أيضا ً ثالثبالتعاون  العلمي العليا والبحث للدراسات

االختراع والبحث في التقنيات السابقة بالتعاون مع مركز ابحاث كلية الطب  براءة عمل صياغة طلبات

 االستعداد ومركز أبحاث كلية الصيدلة ومركز أبحاث كلية علوم الحاسب واملعل البشري 
ً
ومات، ويتم حاليا

 .لتفعيل اليوم العالمي للمكية الفكرية بالتعاون مع مركز أبحاث كلية علوم الحاسب واملعلومات

وتهدف هذه الفعاليات إلى نشر ثقافة حفظ حقوق ما يبتكره فكر اإلنسان من املصنفات أو العناصر ذات 

ر الحماية لالختراعات والتصميمات التخطيطية للدارات االتصال بالنشاط الصناعي والتجاري والزراعي، وتوفي

 .املتكاملة واألصناف النباتية والنماذج الصناعية في اململكة

تستهدف الفعاليات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة واإلداريين والطالبات، وتستمر هذه الفعاليات على مدار 

من أعضاء هيئة تدريسية وطالبات شهادات حضور الحاضرات   فصل دراس ي كامل باملدينة الجامعية, وتستلم

 . في ختام كل فعالية

http://ien.sa/node/15237
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 جامعة األمرية نورة تفعل اليوم العاملي للكلى

 

افتتح املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا الجامعي بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور 

أحمد أبو عباة أمس فعاليات اليوم العالمي للكلى تحت شعار "أمراض الكلى ونمط حياة صحي من أجل كلى 

  أثرها على صحة الكلى.سليمة" انطالقا من الدور التوعوي للمستشفى الذي يركز على السمنة و 

وأوضح رئيس قسم الكلى باملستشفى الدكتور خالد العبد املنعم، أن أمراض الكلى املزمنة هي عبارة عن حاالت 

 إلى أن السمنة تعد من املخاطر 
ً
مرضية طويلة األمد ناجمة عن عجز الكلى عن القيام بوظائفها الطبيعية، مشيرا

  الكلى .الرئيسية املؤدية لإلصابة بأمراض 

وذكر العبداملنعم أن األشخاص املصابون بالسمنة هم أكثر عرضه لإلصابة بأمراض الكلى املزمنة والفشل 

 أن الكلى جزء حيوي من جسم   %10الكلوي بنسبة تزيد عن 
ً
مقارنة باألشخاص ذوي األوزان الطبيعي ، مبينا

تزان الحيوي للجسم، و لهذا تهدف الفعالية اإلنسان حيث تحافظ على تنقية الدم من السموم لتساعد على اال

لزيادة الوعي بخطورة أمراض الكلى ومدى ارتباطها بالسمنة، حيث يقدر عدد املصابون بأمراض الكلى ملا يقارب 

 ألف حالة. 01في اململكة تقدر ب  مليون شخص بالغ في العالم وأن اإلصابة بالفشل الكلوي  322-622

الكلى لدى األطفال واملدير التنفيذي للشؤون الطبية الدكتور حماد الشايع،  من جانبه أكد استشاري أمراض

أن تعزيز نمط الحياة الصحية والتوعية هها يأتي من ضمن ركائز استراتيجية املستشفى ومحققا ألحد أهداف 

وعوية رؤيتنا الوطنية لبناء مجتمع صحي ومحيط اجتماعي تفاعلي ايجابي، وأن تفعيل مثل هذه األنشطة الت

 يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد املجتمع و التأثير اإليجابي في الحث على تغيير السلوكيات.
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مستشفى امللك عبداهلل جامعة األمرية نورة تفعل اليوم العاملي للكلى يف 
 بن عبدالعزيز اجلامعي

انطالقا من الدور التوعوي الهام ملستشفى امللك عبدهللا الجامعي بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن افتتح 

سعادة الدكتور أحمد أبو عباة، املدير العام التنفيذي للمستشفى فعاليات اليوم العالمي للكلى وذلك تحت 

 الكلى ونمط حياة صحي من أجل كلى سليمة" والذي يركز على السمنة وأثرها على صحة الكلىشعار "أمراض 

إن أمراض الكلى املزمنة هي عبارة عن   وههذه املناسبة صّرح الدكتور خالد العبد املنعم رئيس قسم الكلى،

إلى أن السمنة تعتبر من  حاالت مرضية طويلة األمد ناجمة عن عجز الكلى عن القيام بوظائفها الطبيعية، مشيرا

واململكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية تأتي ضمن  .املخاطر الرئيسية املؤدية لإلصابة بأمراض الكلى

وذكر بأن األشخاص املصابون بالسمنة هم أكثر عرضه لإلصابة  .العشر دول األكثر إصابة بالسمنة حول العالم

 .مقارنة باألشخاص ذوي األوزان الطبيعية  %10كلوي بنسبة تزيد عن بأمراض الكلى املزمنة والفشل ال

حيث تحافظ على تنقية الدم من السموم  وأضاف الدكتور العبداملنعم أن الكلى جزء حيوي من جسم اإلنسان

لتساعد على االتزان الحيوي للجسم، و لهذا يهدف اليوم العالمي لزيادة الوعي بخطورة أمراض الكلى ومدى 

مليون شخص بالغ في العالم  622-322اطها بالسمنة، حيث يقدر عدد املصابون بأمراض الكلى ملا يقارب ارتب

 .ألف حالة 01وأن اإلصابة بالفشل الكلوي في اململكة تقدر ب 

وقد أكد الدكتور حماد الشايع استشاري أمراض الكلى لدى األطفال واملدير التنفيذي للشؤون الطبية على أن 

الحياة الصحية والتوعية هها يأتي من ضمن ركائز استراتيجية املستشفى ومحققا ألحد أهداف رؤيتنا  تعزيز نمط

الوطنية لبناء مجتمع صحي ومحيط اجتماعي تفاعلي ايجابي، وأن تفعيل مثل هذه األنشطة التوعوية تساهم 

 .لى تغيير السلوكياتفي رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد املجتمع و التأثير اإليجابي في الحث ع
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 باستضافة جامعة األمرية نورة (THE Times) فريق التصنيف العاملي

 Times ) التصنيف العالمي استضافت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بوكالة التطوير والجودة مدير  

(THEالسيد/ مايكل كارونا والوفد املرافق له من THE  و من جامعة امللك عبد العزيز، حيث تم استقبال الوفد

 جولة مسائية ثقافية في مدينة 
ً
من املطار و تقديم برنامج متكامل لزيارة الفريق أمتد ليوم و نصف متخلال

 .الرياض

تم اصطحاب الوفد إلى قاعة االجتماعات في مستشفى امللك عبدهللا الجامعي وفيها و في اليوم الثاني للزيارة 

اجتمع بسعادة وكيلة الجامعة للتطوير والجودة وسعادة وكيالت الجامعة وعميداتها، حيث قدم الوفد عرضا 

أشاد الوفد ، كما عرض "جامعة امللك عبد العزيز" كحالة للدراسة، وفي أثناء الجولة THE تعريفيا بالتصنيف

، وحينها تجاوب الفريق بالنقاش مع  THEبجهود جامعة األميرة نورة و إمكانية دخولها في التصنيف العالمي

املداخالت و االستفسارات املقدمة من قبل وكيالت الجامعة للشؤون التعليمية و الدراسات العليا و البحث 

 .العلمي والعميدات

وكيلة الجامعة للتطوير و الجودة و مساعدة الوكيلة واملشرفة على وحدة ومن ثم ُعقد اجتماع قصير مع سعادة 

للعام القادم  (THE) التصنيفات الدولية للتحدث عن مقترحات التطوير التي تؤهل الجامعة للدخول في تصنيف

مركز . و بعد ذلك قام الوفد بجولة داخل مستشفى امللك عبد هللا الجامعي ومركز األمن واملعلومات و  0201

 .التحكم بامليترو و عيادة طب األسنان . وفي نهاية الزيارة تم توديع الوفد واصطحاههم ملطار امللك خالد الدولي
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 شخصيات ملهمة يف حرم جامعة األمرية نورة

األميرة نورة مؤخًرا عدد من الشخصيات امللهمة وذلك انطالقا من حرص الجامعة على إثراء استضافت جامعة 

الطالبة من مختلف النواحي التي من شأنها املشاركة في رفع مستوى الوعي أكاديمًيا و فكريا واقتصادًيا من أجل 

 .تحفيزها على املساهمة في تنمية الوطن

يا عبيد عضو مجلس الشورى سابًقا و املدير التنفيذي لصندوق األمم تضمنت اللقاءات استضافة الدكتورة ثر 

 .(املتحدة للسكان سابًقا واألمين العام املساعد لألمم املتحدة الذي جاء تحت عنوان )حوار بين األجيال

التقت فيه الدكتورة ثريا عبيد بطالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في جو تفاعلي، حيث استقبلت 

سئلة الطالبات ومداخالتهن، وأجابت عليها من خالل عرضها ملحطات من سيرتها الذاتية الحافلة، وكانت أبرز أ

http://ien.sa/node/15250
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املحطات التي تحدثت عنها: بدايات تعليم املرأة في اململكة العربية السعودية، تجربتها كأول مبتعثه سعودية 

 .مة األمم املتحدة، عملها في مجلس الشورىللواليات املتحدة األمريكية، تنقلها في مناصب متعددة في منظ

وعن حياتها قالت عبيد بأن أبي أوصاني بالقراءة املستمرة حتى أتمكن من الحديث والحوار بوضوح وأكدت بأن 

كلمات والدها هي املحفزة دائًما إلكمال مسيرتها بقوله " أنبري الكلمة يوًما ما سيكون لك رسالة تقدمينها 

األب يوص ي ابنته كذلك أتت وصيتها للطالبات "كوني صادقة مع ذاتك، وإن النجاح يأتي من لآلخرين" وكما كان 

 ."الداخل

أما في سياق انضمامها إلى األمم املتحدة قالت عبيد بأنها نقطة التحول في حياتي ولم يعارض ذلك مبادئي 

 .وقناعاتي فإننا البد أن نأخذ من الغرب ما يناسبنا وندع ما ال يناسبنا

تتطلب التأقلم والتكيف بالنظر إلى الواقع الذي يمكننا من خالله إدارة  0202أشارت في حديثها إلى أن رؤية و 

حياتنا بالشكل املطلوب، كما حثت سعادتها الطالبات بأهمية االلتزام بالهوية، والقيم واملثابرة واإلصرار لتحقيق 

 .النجاح في الحياة

ي مساعد األمين العام ملركز امللك عبد العزيز الحوار الوطني في لقاء )دور كما استضافت الدكتورة آمال املعلم

مركز الحوار الوطني في غرس قيم التسامح ونشر ثقافة الحوار والتالحم املجتمعي( تحدثت فيه عن تأسيس املركز 

لخالفات واللحمة وأهم قيمه التي حددها امللك فهد رحمه هللا من تعزيز األمن الوطني مسؤولية الجميع ونبذ ا

الوطنية كما اتخذ شعار: )حوار وسطية وحدة(، ليكون قناة للتعبير املسؤول عن الرأي وهمزة وصل تجمع القيم 

 .اإلنسانية املشاركة وجسر للتواصل ونشر ثقافة الحوار وقيم التسامح والتعايش

تطالعات الرأي العام وكان أبرز زادت الحاجة إلى اس 0202وتابعت املعلمي مؤكدة أنه مع بداية إطالق رؤية 

االستطالعات التي قام هها املركز: ظاهرة الغلو والتطرف، قراءة الصحف، التصنيفات املركزية، انتشار الطالق، 

كبينة اتصال وفرها الحوار إلدارة  00التعصب الرياض ي وغيرها مما يؤثر على وحدة املجتمع، وذلك في 

 .االستطالعات

برامج والخدمات التي يقدمها الحوار الوطني من قافلة الحوار ومقهى الحوار وبرنامج بيادر كما نوهت إلى عدد ال

إضافة إلى املسابقات التي يطلقها املركز لفئة الشباب، وبرنامج جسور املتخصص بالتواصل مع  وتمكين 

من خالله قدم جنسية مؤهلة في التدريب، و 62جنسية شاركت في البرامج و  16الثقافات األخرى حيث يضم 

الحوار برامج تبنتها منظمة اليونيسكو مثل الحوار من أجل السالم وحقيبة حاورني لرياض األطفال وبرنامج 

 .العمل من أجل السالم الذي يتم من خالله التعرف على الثقافات املختلفة من جميع القارات

نوف بنت فيصل بن تركي في لقاء مفتوح الجدير بالذكر أن الجامعة تستضيف ظهر اليوم صاحبة السمو األميرة 

 .للحديث عن تجربتها في العمل التطوعي
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 "جامعة نورة " تطرح املقررات العامة بشكل الكرتوني كامل لطالباتها"

ضمن رؤية الجامعة في تحقيق الريادة والتميز للمرأة في مجاالت التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد، وتحفيز  

كافة ممارسات التعلم اإللكتروني للطالبات و أعضاء هيئة التدريس بما يتوائم مع املعايير الوطنية و املعايير 

ت عبد الرحمن مقررات الكترونية تفاعلية لعدد من طرحت جامعة األميرة نورة بن  العاملية في هذا املجال .

املقررات التي تدرسها الكليات في الجامعة على ثالث مسارات املسار االلكتروني الكامل و املسار اإللكتروني املدمج 

و املسار االلكتروني االساس ي، كما عقدت سلسلة من الدورات املتخصصة و البرامج التدريبية في بناء وتصميم 

 .قررات اإللكترونية ألعضاء الهيئة التعليميةامل

وفي هذا الجانب أوضحت الدكتورة عهود الفارس عميدة عمادة التعلم االلكتروني والتعليم في جامعة االميرة 

نورة بنت عبدالرحمن، أن الجامعة فّعلت التعلم اإللكتروني وممارسات التعلم االلكتروني بعد أن طرحت عددا 

التدريبية و اللقاءات التعريفية ألعضاء الهيئة التعليمية و الطالبات ومنها برنامج تصميم و تدريس من البرامج 

املقررات على املستوى الكامل برنامج تصميم و تدريس املقررات على املستوى األساس ي و برنامج قائدات التعلم 

 .االلكتروني

وتفعيل التقنية في  ٬كامل إلى تعزيز جودة التعلمويهدف برنامج تصميم و تدريس املقررات على املستوى ال

تصميم مقررات الكترونية من قبل نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق معايير جودة املقررات 

اإللكترونية، وبما يتالءم مع األنظمة واللوائح الوطنية التي تقرها وزارة التعليم. وكان من مخرجات البرنامج 

( بنمط ٢٠٢( ومقرر التدريبات اللغوية )عرب ١٠١دريس مقرر منطلقات في الثقافة اإلسالمية )سلم تصميم و ت

 .٪( وذلك في مبادرة تعد األولى من نوعها في الجامعة١٠٠التعلم اإللكتروني باملستوى الكامل )

التعليم   اراتمما يمكن الطالبة من مه ٬طالبة بشكل الكتروني كامل ١٠،٠٠٠و تدرس املقررات ألكثر من 

 .والتعلم االلكتروني و يعزز من قدراتهن على التعلم الذاتي بما يواكب تحديات عصر التطور التكنولوجي

كما يهدف برنامج تصميم وتدريس املقررات على املستوى األساس ي ليصنع قصة نجاح لثالثين مقرر تصمم و 

لجودة املقررات اإللكترونية العاملية. و  (Quality Matters) تدرس وفق معايير جودة عالية تتوافق مع معايير

يقصد باملستوى األساس ي هو تصميم و تدريس مقررات الكترونيه تدعم و تعزز عملية التعليم التقليدية في 

عضو هيئة تدريس  ١١١قاعات املحاضرات الجامعية. و قد تم اطالق البرنامج بدورتين كان عدد املشاركات فيها 

 مقرر الكتروني  ١١نتج عن البرنامج في املرحلة االولى قصة نجاح   ات بجامعة االميرة نورة.من مختلف التخصص
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مشتركة في املرحلة الثانية من اطالق البرنامج يرسمن خط النجاح  ١٣١زال   يخضع ملعايير الجودة العاملية. وما

 .ملقرراتهن االلكترونية

و  ٬وني برنامج قائدات التعلم اإللكتروني على دورتين مختلفتينقدمت عمادة التعلم االلكتر ٬و من جهة أخرى 

تحقيق الريادة والتميز لعضو الهيئة التعليمية بجامعة األميرة نورة في مجاالت التعلم االلكتروني  الذي يهدف الى 

القائدات في تعزيز الكفاءات األكاديمية و بناء القدرة املؤسسية للكليات. و قد بلغ عدد  والتعليم عن بعد و 

متمكنات من مهارات التعليم و التعلم االلكتروني و  ٬قائدة ١١قائدة و في الدورة الثانية  ١١الدورة االول 

 .مستعدات لتدريب النظراء وخلق قصص نجاح مميزة في مجال التعلم اإللكتروني

التعلم اإللكتروني في  كما تؤمن العمادة بأن تعزيز التواصل الفعال يسهم في تمكين املستفيدين من تبني

و األدلة  (Infographic) الجامعة، ومن هذا املنطلق أعدت العمادة مجموعة مبتكرة من الرسوم املعلوماتية

اإلرشادية املقروءة و املرئية باللغتين )العربية واإلنجليزية( التي تتضمن إرشادات حول أدوات التعلم اإللكتروني 

عدد من الورش التدريبية في مجال التعلم اإللكتروني ، باإلضافة الى  وأفضل ممارساته. و تقدم العمادة

اللقاءات التعريفية بالتعلم اإللكتروني، والجلسات املخصصة الفردية في مجال التعلم اإللكتروني ، وكذلك 

 .خدمات الدعم الفني املباشر لنظام التعلم اإللكتروني

سية عملت على رسم الضوابط والسياسات التي تدعم وأشارت الفارس أن العمادة في مرحلتها التأسي

املستخدمين وتسهم في خلق ممارسات ناجحة وفعالة في مجال التعلم اإللكتروني، ومن تلك السياسات سياسة 

استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني التي تقدم للمستخدمين كافة اإلرشادات الالزمة لضمان التوظيف 

مين بما يحافظ على امللكية الفكرية والخصوصية واألمان، مع تمكين املستخدمين من األمثل من قبل املستخد

 .الوصول املباشر لكافة سبل الدعم الفنية والتربوية

وفي ختام حديثها أكدت الفارس أن العمادة تسعى وبخطى حثيثة لتفعيل التعلم اإللكتروني بشكل كامل ملقررات 

األكاديمية عن بعد ، و لتكون عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد  الجامعة وتقديم مجموعة من البرامج

بيت خبرة في مجال التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد من خالل تأسيس مركز التصميم التعليمي ومركز االبتكار 

م االبتكارات كخطوة مستقبلية، باإلضافة الى اعتماد مشاريع مهمة كإطالق حاضنة ابتكار مشاريع التعلم لدع

 .في مجال التعلم اإللكتروني، بتحويل األفكار إلى مشاريع تقنية واعدة في التعليم والتعلم  واملشاريع
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نورةملتقى نرباس نورة العطاء التطوعي جبامعة األمرية   

 

بالشراكة مع جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة  تنظم اللجنة الوطنية للوقاية من املخدرات " نبراس" 

 .بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر وبالتعاون مع مبادرة )أنا هدفي( التطوعية الشبابية

ز املؤتمرات في مقر الجامعة من الساعة هـ في املرك 26/0301/ 03-00وذلك يومي األربعاء والخميس املوافق 

 
ً
 وحتى الساعة الخامسة عصرا

ً
 .الثامنة صباحا

وتأتي استضافة جامعة األميرة نورة لهذه الفعالية ضمن برامج املسؤولية االجتماعية التي تتبناها الجامعة لدعم 

ال املخدرات واملؤثرات العقلية وتعزيز املبادرات التوعوية التطوعية الوطنية املستدامة في العمل الوقائي بمج

وخلق مبادرات تطوعية تساهم في ترسيخ قيم العمل التطوعي الهادفة وتفعيل الطاقات الشبابية واستثمارها 

 0202لرفع املستوى الثقافي للمجتمع، وذلك ضمن األهداف العامة في رؤية 

املشروع الوطني للوقاية من املخدرات ويهدف امللتقى إلى تعزيز الشراكة املجتمعية في العمل التطوعي بين 

"نبراس" وعمادة خدمة املجتمع في جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن، كما يهدف الى تنمية وترسيخ الحس 

االجتماعي، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في املجتمع السعودي، ودعم املبادرات الشبابية التطوعية ذات الصبغة 

ل الوقائي من املخدرات، واستقطاب عدد من املتطوعات وتأهيلهن ليصبح لديهن خبره املستدامة في مجال العم

 في مجال الوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية،

ويتخلل امللتقى إقامة معرض يتكون من أجنحة تعريفية بملتقى نبراس نورة العطاء التطوعي وأجنحة أخرى 

ض خدماتهم ههدف مساهمه من القطاع الخاص في العمل للعديد من املؤسسات الحكومية واألهلية لعر 

  .التطوعي املستدام، وتشجيع املبادرات اإلنسانية لخدمة املجتمع
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جامعة األمرية نورةمجعية االطفال املعوقني توقع مذكرة تعاون مع   

 

في االهتمام باألسر والنشء ، ورفع املستوى الصحي لجميع أفراد املجتمع ، و  0202  تماشيا مع رؤية اململكة

انطالقا من الغايات االستراتيجية لجامعة األميرة نورة ، واملتمثلة في الغاية االستراتيجية الرابعة حول 

ة ، وإدراج خدمة املجتمع في برامج جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ، القضايا املتعلقة باملرأة واألسر   خدمة

األميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات لتفعيل   مع جامعة  مذكرة تعاون   جمعية األطفال املعوقين  وقعت

ألف من  72وتثقيف ما يقارب   تدريب  "سالمة أسرتي" املنبثق عن "مبادرة هللا يعطيك خيرها" من خالل برنامج 

منسوبات وطالبات الجامعة على برامج "هللا يعطيك خيرها" كونهم الداعم القوي في بناء الوطن ونشر ثقافة 

 .وتوعية املجتمع ملفاهيم للسالمة املرورية ،والتنقل، اآلمن

حملة تدعو ركاب استمرارا للتعاون القائم بين املبادرة ووزارة التعليم ، و يصاحب توقيع املذكرة   وتأتي املذكرة

 . االسرة االهتمام بأنفسهم وأال يكونوا كالدمى  السيارة من أفراد

وقد وقعت مذكرة التعاون نيابة عن صاحبة السمو امللكي األميرة هيفاء بنت فيصل بن فهد بن عبدالعزيز آل 

ج "سالمة االستاذة عاتكة الغصن مديرة برنام  سعود رئيسة اللجنة التنظيمية لبرنامج سالمة أسرتي

والدكتورة فايزة محمد الفايز وكيلة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية نيابة عن معالي   أسرتي"

 .مديرة الجامعة د. هدى العميل

وأوضحت صاحبة السمو امللكي األميرة هيفاء بنت فيصل بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود رئيسة اللجنة 

الوعي لدى األسرة   مذكرة التعاون مع جامعة األميرة نورة تسعى إلى رفع  ي أنأسرت  التنظيمية لبرنامج سالمة

خاصة املرأة بما يواجهها من مخاطر أثناء التنقل بالسيارة و تحميل األم مسئولية الحفاظ على أفراد األسرة 

عمل مشترك بالشراكة مع األب وتثقيفهم بإجراءات السالمة داخل السيارة وخارجها ، وكذلك تشكيل فريق 

يضم مختصين من منسوبي كل من مبادرة هللا يعطيك خيرها والجامعة لتفعيل هذا التعاون ههدف الحد من 

 .وتخفيض نسبة اإلصابات واإلعاقات والوفيات  تداعيات الحوادث

وقالت سمو األميرة هيفاء بنت فيصل إن "مبادرة هللا يعطيك خيرها" حققت نجاحات ملموسة على أرض 

في معدالت   التراجع امللحوظ  بالتعاون مع املرور وشركائها االستراتيجيين والداعمين ومن أبرز النتائج  الواقع

 في الربع األول   %05% كما انخفضت نسب اإلصابات والوفيات إلى ما يقارب 5,1بنسبة   الحوادث املرورية

حالة في وفاة من  ١١١١وفاة من إجمالي  ١٤١أن عدد املتوفيات من اإلناث بلغ   من العام الحالي وأشارت إلى

 .الجنسين في الربع األول من العام الحالي

وثمنت األميرة هيفاء بنت فيصل مذكرة التعاون مع جامعة األميرة نورة وأعربت عن تقديرها وشكرها للجامعة 

 .والقائمات عليها

التعاون و اعتبرت هذا البرنامج من أهم الدكتورة فايزة الفايز وكيلة جامعة األميرة نورة ههذا   فيما أشادت
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للقائمين على جمعية األطفال املعوقين ومبادرة هللا   البرامج التي يجب أن تفعل وأعربت عن شكرها وتقديرها

 .يعطيك خيرها وبرنامج سالمة أسرتي

تعاون هو توقيع مذكرة ال  أن  من جانب أخر اعتبرت األستاذة عاتكة الغصن مديرة "برنامج سالمة أسرتي"

تجسيد للشراكة الحقيقية بين الجمعية والقطاعات الحكومية األخرى وفي مقدمتها املؤسسات التعليمية 

 . والتربوية ملا لهذه الجهات من دور فاعل وأساس ي في البرامج

يرة و وأعربت عن سعادتها بما تملكه جامعة األميرة نورة التي تعد أكبر جامعة نسائية في العالم من إمكانات كب

شكرها ملديرة الجامعة ومنسوباتها على االهتمام الكبير   تنظيم رائع ورغبة صادقة في التعاون، وعبرت عن

 .ببرنامج سالمة أسرتي

 لغاياتها 
ً
يأتي ذلك ضمن حرص جامعة األميرة نورة على تفعيل برامج ومبادرات تعنى باملرأة والطفل إنفاذا

في االهتمام باألسر والنشء ولرفع املستوى الصحي لجميع أفراد  0202 لكة االستراتيجية، وتماشيا مع رؤية املم

 .املجتمع

 

 م1317-مارس   -11 -هـ 1318 –جماد الثاني  -11الثالثاء 

 

مارس أمري الرياض يدشن  82برعاية خادم احلرمني الشريفني.. يف 
جامعة األمرية نورة مستشفى امللك عبد اهلل يف  

 

برعاية خادم الحرمين الشريفين، امللك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيس ى، 

يفتتح صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، مستشفى امللك عبدهللا 

هـ املوافق 0301جمادى اآلخرة  05ورة بنت عبد الرحمن، يوم الثالثاء بن عبد العزيز الجامعي بجامعة األميرة ن

. وههذه املناسبة أعربت معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل مديرة جامعة األميرة نورة بنت 0205مارس  01

عبدالرحمن عن شكرها ملقام خادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة لهذا الحفل وترحيبها بسمو أمير 

الرياض، وقالت إن تدشين املستشفى هو تتويج للخدمات العملية والتعليمية في الجامعة، وإضافة نوعية 

لفاعلية جامعة نورة في خدمة العملية التعليمية الطبية. وأوضحت أن املستشفى قد استكمل جميع مراحل 

ة والتشكيالت املساعدة التي التشغيل بنجاح قياس ي. وتمت التهيئة ملرحلة التدشين الرسمي بعدد من األنظم

تعزز مبدأ " روح الفريق " في العمل اإلداري واملمارسات الطبية. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد بن محمد 

أبوعباة، املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، أن املستشفى يعتبر اضافة هامة 

 في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، برؤية للمستشفيات الجامعية في اململك
ً
ة، حيث يشكل عنصرا حيويا

طموحة في أن يكون نموذجا يحتذى به، من خالل الرسالة املتميزة و القيم السامية ضمن األهداف املستقبلية 

ت التي أنش ئ من أجلها، وتتكامل مكونات املستشفى لتحقيقها من خالل تكوين تصور جديد ومختلف للخدما

الصحية والتعليمية". وأشار أبوعباة إلى أن املستشفى بدأ منذ عامين بثالثة موظفين فقط واليوم اكتملت 
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الطواقم ما بين فنيين وأطباء وإداريين، واستطاعت فرق العمل من بناء خطه استراتيجية طموحة ورسالة 

عبر مكتب االستراتيجية الذي يقوم واضحة لتكون خارطة طريق تتناسب مع استراتيجية الجامعة، ومتابعة ذلك 

أبوعباة" أن سقف طموح العاملين باملستشفى عال ” بتقييم أداء العمل في أقسام املستشفى وإداراته. وأكد

 وعالمي املستوى في التخصصات الطبية املوجودة بأعلى معايير 
ً
 محليا

ً
، وهو أن يكون املستشفى مرجعا

ً
جدا

لشكر لسمو أمير الرياض والذي يتابع عن قرب مسيرة املستشفى، واملراحل الجودة. وتقدم د أبوعباة بجزيل ا

 للتشغيل الكامل، وسموه قد تفضل برعاية عدد من النشاطات التي أقامها املستشفى، 
ً
املهمة التي تمت وصوال

ن من أبرزها واملؤتمرات العاملية التي عقدها، والشراكات التي أبرمها مع مؤسسات طبية وعلمية عاملية. والتي كا

رعايته للمؤتمر العالمي لتطلعات املرض ى. ويرسخ التصور الذي يتبناه املستشفى مفهوم تحقيق تطلعات املريض 

بتقديم خدمة عالية املستوى تركز على االحتياجات العضوية والنفسية والعاطفية للمريض وأسرته، في بيئة 

شفى بأسلوب هندس ي يستجيب ألعلى املعايير التي تمكن آمنة محفزة للشفاء. ولتحقيق الرسالة تم تصميم املست

يوفر “من خلق البيئة املحفزة للشفاء باستعمال الطرق العالجية الحديثة. وههذه االستراتيجية في " التكامل 

املستشفى البيئة التعليمية املحفزة للتعلم وتبادل املعرفة في الجوانب اإلكلينيكية وغير اإلكلينيكية، بما يضمن 

على درجات التدريب. واملحور الثالث في أهداف املستشفى، إلى جانب التميز في خدمات املرض ى والتعليم، هو أ

البحوث التي تعد ركيزة مهمة في زيادة املعرفة وتعزيز املمارسة الصحية والتعليم للممارسين الصحيين. كما يتبع 

اضخم املراكز املتخصصة في العالم ويتبع له كذلك للمستشفى مركز املحاكاة وتطوير املهارات والذي يعتبر من 

مركز ابحاث متخصص لالبحاث الصحية ويتبع للمستشفى ثالثة مراكز للتميز ،مركز التميز في صحة املرأة، مركز 

التميز لنمو الطفل وتطوره، ومركز التميز في صحة اليافعين. كما يقدم املستشفى الخدمات الطبية الرئيسية 

ع األعمار من خالل العيادات الخارجية وخدمات التنويم في جميع التخصصات ، كما يضم للجنسين ولجمي

املستشفى األقسام الطبية املساندة التي تعمل على تقديم أعلى مستوى من الخدمات التشخيصية والعالجية: 

ل الكلوي، التصوير قسم الرعاية التنفسية، االختبارات الفسيولوجية، العالج الطبيعي والتأهيلي، وحدة الغسي

الطبي، الطب النووي، التشخيص االشعاعي النسائي، املختبر وخدمات سحب الدم، بنك الدم، التغذية 

 .العالجية، التعقيم املركزي، التثقيف والتعزيز الصحي، وقسم الخدمات الصيدالنية اإلكلينيكية

 

 م1317-مارس   -11 - هـ1318 – ثانيجماد ال -13الخميس 

 

الرمسي "البيئة احملفزة للشفاء" وتلبية  لالفتتاحأبوعباة: استعدادات كبرية 
تطلعات املرضى جيعالن مستشفى امللك عبداهلل جبامعة األمرية نورة 

 ""منوذجا  

 

، املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة وصف

لتدشين املستشفى، بأنها " كبيرة لتناسب أهمية الحدث  بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الترتيبات الجارية

أمير منطقة بن عبد العزيز وبتشريف صاحب السمو امللكي  الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين، امللك سلمان
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هذا املرفق  الرياض" . وقال إن االستعدادات جارية على مختلف املستويات في الجامعة واملستشفى "الفتتاح

الذي يشكل إضافة نوعية لقطاع الصحة وللتعليم الجامعي في اململكة". حيث سيتم االفتتاح الرسمي 

 .01/0/0205املوافق  05/6/0301للمستشفى يوم الثالثاء 

سيضع أمام املهتمين بقطاعي الصحة والتعليم  وعباة أن دخول املستشفى طور التشغيل الرسميوأوضح أب

 في التكامل بين هذين القطاعين ألن
ً
املنهجية املعتمدة في املستشفى متميزة ، واعتمدت األساليب  نموذجا

 إلى أن
ً
مفاهيم ومعايير التميز في  استراتيجية املستشفى اعتمدت دمج الحديثة في التخطيط االستراتيجي، مشيرا

إعداد وتنفيذ الخطط من خالل ترجمة استراتيجية املنشأة إلى هيكلة إجراءات عمل مختلفة املستويات 

بمحاور االستراتيجية األساسية. وأكد أن مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي أوجد ابتداء  وربطها

 للخدمات الصحية وال
ً
 وعصريا

ً
 جديدا

ً
املبنى يعتبر   أن يتميز هها املستشفى وقال: من العناصر التي  تعليمية.تصورا

جزء أساسيا من الخدمة الصحية، حيث تم اعتماد مفهوم "التشافي بالتصميم"، وهو أحد أبرز وأحدث الطرق 

 .العالجية الحديثة

 

 م1317-مارس   -16 - هـ1318 – ثانيجماد ال - 17األحد 

 

جامعة األمرية نورة " تنظم ملتقى علمي بعنوان البحث االجتماعي  "
 وتعزيز الشراكة اجملتمعية

 

تزامًنا مع اليوم العالمي للخدمة االجتماعية نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمركز أبحاث 

بعنوان " البحث االجتماعي وتعزيز الشراكة املجتمعية " انطالقا من  كلية الخدمة االجتماعية ملتقى علمي 

خدمة املجتمع بحضور عميدة البحث العلمي رسالة الجامعة وايماًنا منها بالدور االيجابي الفعال في مجال 

 . الدكتورة أريج الخلف وعميدة كلية الخدمة االجتماعية الدكتورة جميلة اللعبون 

يهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على احتياجات ومشكالت مؤسسات املجتمع لتزويد الباحثين بأفكار بحثية 

بالتقاء قيادات مؤسسات املجتمع باألكاديميين ولتوجيه  مبنية على احتياجاتها ، تعزيز الشراكة املجتمعية

 0202األبحاث بما يتسق مع احتياجات املجتمع ورؤية اململكة العربية السعودية 

يتناول اللقاء العديد من املحاور منها الشراكة املجتمعية البحثية وتعزيز الخدمة االجتماعية في املجال التعليمي 

 . طاع الخاص ، و املجال األمني وحقوق اإلنساناالجتماعي والق والصحي ، 

وبينت مديرة مركز أبحاث كلية الخدمة االجتماعية الدكتورة هيفاء الشلهوب أن املجتمع السعودي يمر في 

الوقت الحاضر بالكثير من التحوالت في جميع مجاالت الحياة ، لذا أصبحت عملية الشراكة املجتمعية ضرورة 

، منوهة إلى أهمية التطبيق امليداني للبحوث حيث يوظف املشاركون مهاراتهم ومعارفهم  تحتمها معطيات الواقع

ملواجهة التحديات والقضايا واملساعدة في التوصل لحلول والتي تحتاج إلى تعاون وتبادل األفكار والنظريات 
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 .املختلفة

نارة املرأة للمعرفة والقيم وألن وقالت عميدة البحث العلمي الدكتورة أريج الخلف في كلمتها أن الجامعة م

نورة على أن تكون "  املعرفة ال تثمر إال في ظل البحث العلمي و دعم حراكه فقد نصت رسالة جامعة األميرة

جامعة شاملة للمرأة متميزة بريادتها ، و أبحاثها العلمية تسهم في بناء االقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية 

الجامعة على رعاية البحث العلمي و توجيهه و دعمه معنويا و ماديا و لوجستيا وعاملية"، منوهة إلى تركيز 

ت الجامعة  حيث 
ّ
مشروعا واعدا لدعم البحث العلمي و املساهمة في إثراء املعارف  33مبادرات تضم  1تبن

 .اإلنسانية وخدمة املجتمع

اللقاء توحيد جهود وإمكانيات من جانبها أوضحت عميدة الكلية الدكتورة جميلة اللعبون أن الهدف من 

الجانب الحكومي والقطـاع الخاص, لدعم البحث العلمي بما يحقق تنسيق وتكامل األدوار والخطط, واستغالل 

 .اإلمكانات املتاحة بكفاءة عالية, من خالل معالجات تشترك فيها كافة الفئات االجتماعية

طوري ملهنة الخدمة االجتماعية وتوضيح هدف امللتقى خالل اللقاء ُعرض فيلم وثائقي يدور حول التاريخ الت

 .واملقصود بالشراكة املجتمعية

تناول اللقاء في جلسته األولى املحور األول الشراكة املجتمعية البحثية وتعزيز الخدمة االجتماعية في املجال 

وهرة الزامل أشارت فيها التعليمي والصحي ورقة عمل بعنوان آليات الشراكة املجتمعية البحثية للدكتورة الج

إلى أهمية دور مؤسسات املجتمع )الحكومية والقطاع الخاص واملجتمع املدني( لتعزيز وتطوير شراكة فاعلة 

 . بينهم وبين الجامعات

من جانبها تناولت ورقة العمل املقدمة من أ. هيا الناصر مديرة إدارة التوجيه واإلرشاد في وزارة التعليم 

التعليمي ودور الوالدين واألسرة والخدمة   ية ملمارسة الخدمة االجتماعية في املجالاالحتياجات البحث

 . االجتماعية في رعاية السلوك وتعزيز القيم الدينية في إطار املؤسسة التعليمية

و هيا املزيد في ورقة العمل املقدمة مستقبل البحوث االجتماعية في املجال الطبي أن الهدف ه وأبانت األستاذة 

 .تحسين جدوى البحوث االجتماعية وإيجاد قنوات فاعلة لالستفادة من نتائجها في املجال الطبي

كما تناول اللقاء في جلسته الثانية محور الشراكة املجتمعية البحثية وتعزيز الخدمة االجتماعية في املجال 

جتمع في دعم البحث االجتماعي والقطاع الخاص ورقة عمل الدكتورة حصة السند عن دور مؤسسات امل

 للتقدم في شتى املجاالت العلمية والتنموية
ً
 .االجتماعي معتبرة البحث العلمي أساسا

وتناولت ورقة عمل املقدمة من األستاذة هيلة املكيرش مديرة مكتب اإلشراف النسائي بالرياض االحتياجات 

 . البحثية ملمارسة الخدمة االجتماعية في املجال االجتماعي

ملحور الثالث في اللقاء الشراكة املجتمعية البحثية وتعزيز الخدمة االجتماعية في املجال األمني وحقوق وبدأ ا

تقدم الدول يقاس بمقدار ما ترصده من ميزانية لإلنفاق  اإلنسان بورقة عمل للدكتورة أمل الفريخ قالت أن 

فاق بلغت من الناتج االجمالي مليزانية الدول على البحث العلمي ويعد سر تقدمها على غيرها، مشيرة أن نسبة اإلن

 .% في الواليات املتحدة0.60% في اليابان و  0.00% في السويد و  0.5  املتقدمة بـ

وتناولت ورقة األستاذة سمها الغامدي عضو هيئة حقوق اإلنسان االحتياجات البحثية االجتماعية في مجال 
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مديرة شعبة اإلشراف النسوي في سجون الرياض في ورقة حقوق االنسان ، واستعرضت أ. غادة الصقعبي 

 . عملها بعض الخدمات املقدمة للنزيلة منها الرعاية االجتماعية ، النفسية ، الصحية ، والتدريب املنهي

 : التوصيات منها  وقد أثمر امللتقى على عدد من

من واقع القضايا واملشكالت  هرسم سياسات البحث االجتماعي بما يتناسب مع مستجدات املجتمع ومتغيرات

 املجتمعية.

 تصميم خطة تنفيذية سنوية خاصة بالشراكة املجتمعية.

تفعيل مشاركة أعضاء الهيئة التعليمية في املشاريع البحثية التطبيقية املطروحة من قبل مؤسسات الخدمات 

 االجتماعية الحكومية والخاصة وتوفير التسهيالت واإلمكانيات الالزمة لهم .

دراسة املعوقات والتحديات التي تعوق الشراكة املجتمعية في املجاالت األمنية، واالجتماعية، والطبية ، 

 والتنموية ... الخ

 للشراكة املجتمعية واالستفادة منها فيما يناسب املجتمع السعودي. 
ً
 ودوليا

ً
 التعرف على التجارب الرائدة اقليميا

باهتمام   ، حيث حظي ملتقى البحث االجتماعي وتعزيز الشراكة املجتمعية ُيشار إلى أن امللتقى كرم املشاركات

 0  ورقات عمل تم عرضها في 1  ، حيث قدم اللقاء والقيادات في املؤسسات املجتمعية كبير من االكاديميين

 . جلسات علمية دارت حولها مناقشات ومداخالت أثرت اللقاء

 

 م1317-مارس   -17- هـ1318 – ثانيجماد ال -18االثنين 

 

جامعة األمرية نورة متلك أكرب مركز حماكاة للتعليم الطبي التجريبي يف 
 العامل

 

تملك جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن أكبر مركز محاكاة للتعليم والتدريب الطبي في العالم في مقر الجامعة، 

مستشفى تمارس من خالله الطالبات السيناريوهات الطبية الواقعية في بيئة موّجهة والذي صمم على شكل 

ستخدم الدمى التفاعلية، ومعّدات الواقع االفتراض ي لتوفير بيئة مماثلة للواقع تماما بين املريض والطبيبة، 
ُ
ت

 .حقيقيضمن أحداث جديدة ونادرة ومعقدة وطارئة تعيشها املتدربة وكأنها تعمل في امليدان ال

متر مربع، و بناءا على ذلك يعتبر أكبر مركز  052ويضم مسرح على نحو   ألف متر مربع 01و صمم املركز بمساحة 

محاكاة في العالم من حيث املساحة. كما يحتوي على مجموعة من املعامل ملختلف العلوم الصحية، وأقسام 

ناية بحديثي الوالدة، وسبعة أقسام مختلفة لغرف متنوعة منها: قسم العناية الحرجة، قسم الجراحة، وحدة الع

دمية طبية عالية الجودة، كما جهز ببرنامج املريض املعياري و املوالج الذي يتم فيه  007العمليات، وأكثر من 

 .استخدام أدوات وألوان خاصة إلحداث جروح وهمية وإصابات متنوعة مماثلة للحقيقية

http://ien.sa/node/15325
http://ien.sa/node/15325


 

136 

 لدعم الحياة ا
ً
ومنها  (AHA) لذي يقدم دورات معتمدة ومصدقة من جمعية القلب األمريكيةو يضم املركز مركزا

 ودورة توقف القلب واإلسعافات األولية (ACLS) ودورة دعم الحياة القلبية (BLS) مهارات دعم الحياة األساسية

(HSFA)  اإلسعافات األولية إلنعاش القلب الرئوي (CPR) ومزيل الرجفان األتوماتيكي الخارجي (AED). 

وفي هذا الصدد أوضحت األستاذة منال الناصر املدير التنفيذي ملركز املحاكاة وتنمية املهارات في جامعة االميرة 

 لخريجات التخصصات الطبية من حيث 
ً
 وعمليا

ً
 علميا

ً
نورة بنت عبدالرحمن، أن مركز املحاكاة سيكون رافدا

، وتدريب الطالبات ومماِرسات  تأهيلهن وتدريبهن وإعدادهن اإلعداد السليم العملي
ً
ملمارسة مهنهن مستقبال

الخدمات الصحية على املهارات اإلكلينيكية املختلفة واملهارات املرتبطة بصحة املرأة واملجتمع على وجه 

الخصوص، حيث تم عقد اتفاقيات تعاون مع أفضل الجمعيات التعليمية والتدريبية في العالم وتنفيذ دورات 

 موجهة للقطاع الصحي النسائي في اململكة مختلفة معتمدة
ً
 .عامليا

ولفتت أن املحاكاة جاءت لتصف تدريب افتراض ي لبيئة حقيقية في مكان يحقق الثقة للطلبة بطرق متعددة منها 

الدمى ذات الحساسية العالية باإلضافة إلى "املوالج" وهي طريقة وضع مساحيق التجميل لتصف الشكل 

يستقبلها الطبيب وذلك بمكان آمن يعطي الطالب الثقة في التجربة كما أنه يحقق األمان  الطبيعي للحاالت التي

 .للمريض الذي يطبق عليه الطالب بأنها ليست املرة األولى التي يقوم ههذا العمل

 للمحاكاة في املنطقة ملا يقدمه من إسهامات 
ً
 مرجعيا

ً
 لرفعوقالت الناصر، أن رؤية املركز تتمثل بأن يكون مركزا

 مستوى الخدمات الصحية وتعزيز الكفاءات التي بدورها تحد من نسبة األخطاء الطبية،

ويقوم مركز املحاكاة وتنمية املهارات على تقديم التعليم والتدريب املتطلب من قبل الكليات الصحية واملستشفى 

 ألحداث ماتوصلت  الجامعي و املجتمع الطبي، باستخدام أساليب املحاكاة التعليمية و التدريبية
ً
و البحثية وفقا

 ..له التقنية

تعتبر تقنية تعليمية مفعمة بالتفاعل لخلق تجربة صحية جزئية  وبينت املديرة التنفيذية للمركز، أن املحاكاة  

على أسس علمية تقوم على قوة املحاكاة وتأثيرها ونتائجها دون الحاجة لتعريض املريض للمخاطر، كما يتحتم 

 .كون في تطبيق هذه املهارات وجود الكفاءة مع إحراز معدل عال في االختبار الورقيعلى املشار 

 عالًيا ملمارسة السالمة 
ً

ويضم املركز أعضاء من املتخصصين في الرعاية الصحية من ذوي الخبرة واملؤهلين تأهيال

عامة، ويقدم العديد من خالل أفضل التدريبات ويستهدف طالب الجامعة ومختصو الرعاية الصحية واملجتمع 

من الخدمات الصحية للمجتمع وذلك من خالل تقديم دورات معتمدة في اإلنعاش القلبي الرئوي بواسطة 

للعائلة واألصدقاء من قبل جمعية القلب األمريكية في أي وقت، وعقد  (CPR) اليدين واإلنعاش القلبي الرئوي 

دورة دعم  000ي الرئوي واستخدام مزيل الرجفان اآللي، ودورة في اإلسعافات األولية واإلنعاش القلب 165نحو 

 .دورة دعم الحياة األساس ي 150الحياة للبالغين ، و

نموذج عرض، ومن أبرز 225 .وحدة محاكاة 52جهاز طبي،000جهاز متنوع من أجهزة املحاكاة، 06ويشمل املركز 

ملقدمي الرعاية الصحية وعلوم   ج الوريديمشاركاته: برنامج شبكة تدريب جمعية القلب األمريكية، دورة العال 

التأهيل، دور املحاكاة املتصلة )مركزاملحاكاة الطبية، جامعة كاليفورنيا في أرفاين الواليات املتحدة األمريكية(، 

املؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية ،ورشة عمل سيناريوهات تنمية املحاكاة، ورشة عمل التطبيق على 

لعرض( ذات الدقة العالية، برنامج تدريب النتائج السريرية لتدريب طالب االمتياز من املحاكيات )نماذج ا
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االحتراف في التعليم الطبي، في حين وصل إجمالي عدد املشارين  –مختلف الجامعات، الندوة األولى من نوعها 

من كلية الطب طالبة  0076مشارك، في حين تم استخدام املركز حتى اآلن من قبل  635في األنشطة نحو 

 .طالبة من كلية التمريض 520طالبة من كلية الصيدلة، 006البشري ،

جهة منها املحلية والدولية من أبرزهم :مدينة األمير سلطان الطبية، معهد ساسكتشو ان  06استقبل املركز نحو 

عيون ،جامعة بوليتكنيك كندا، وزارة الصحة، مدينة امللك فهد الطبية ،مستشفى امللك خالد التخصص ي لل

 .مستشفى امللك خالد التخصص ي للعيون  فنلندا، الجمعية األمريكية للجغرافيين، –لوريا 

 

 م1317-مارس   -18- هـ1318 – ثانيجماد ال -19الثالثاء 

 

 مستشفى امللك عبداهلل اجلامعي .. حتقيق بيئة حمفزة للشفاء

 

االستعدادات الفتتاح مستشفى امللك عبدهللا بن عبد العزيز الجامعي في جامعة األميرة نورة بنت تجري 

،  -حفظه هللا-عبدالرحمن غدا برعاية خادم الحرمين الشريفين، امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

ض بحضور معالي وزير ويفتتحه صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الريا

 .التعليم الدكتور أحمد العيس ى

 في أكبر جامعة للبنات في العالم وجاء تصميمه بأسلوب هندس ي فريد ومبدع 
ً
 حيويا

ً
ويعد املستشفى عنصرا

يستجيب ألعلى املعايير التي تمكن من خلق البيئة املحفزة للشفاء للمريض باستعمال الطرق العالجية الحديثة، 

ات واملتدربات البيئة التعليمية املحفزة للتعلم وتبادل املعرفة في الجوانب االكلينيكية وغير ويوفر للطالب

  .اإلكلينيكية، بما يضمن أعلى درجات التدريب

وههذه املناسبة أوضح املدير التنفيذي للتشغيل املهندس عبدالرحيم عبدالعزيز خوجة أن املستشفى قام 

األداء وذلك لضمان سالمة املنشأة واملرض ى من خالل تطبيق مفهوم  بتطبيق أعلى معايير الجودة وقياس

  .الهندسة القيمية الذي يهدف لتحقيق أعلى درجات األداء وبأقل التكاليف في مجالي الهندسة والسالمة

وأشار خوجة إلى أنه تم تصميم املستشفى على طراز عاٍل ليكون املبنى من أساسيات التشافي بالتصميم كأحد 

وأحدث الطرق العالجية الحديثة، وهو يوفر البيئة التعليمية بما يحقق أعلى درجات التدريب في مناخ  أبرز 

أكاديمي محفز للتعليم وتبادل املعرفة، ويتميز التصميم الداخلي للمستشفى ببيئة داخلية محفزة على الشفاء 

وبعوازل حرارية لتحسين الصحة من خالل توفر اإلضاءة الطبيعية في كل مرافق املستشفى إلراحة النظر 

وتحسين املزاج واإلنتاجية، كما ينفرد تصميم املبنى بمميزات عديدة أخرى، وتمت مراعاة الضوابط العاملية في 

القياسات والخدمات املقدمة على الطراز العام لغرف املرض ى لتوفر الراحة الالزمة للمرض ى ومرافقيهم من حيث 

  .خدم فيهاسعة الغرف ونوع األثاث املست

وبّين أنه صمم املستشفى بصورة تحقق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية وتوفر األمان للعاملين وللمرض ى حيث 

أن املبنى مسجل بنظام يحافظ على كفاءة الطاقة وحماية البيئة، كما ان مبنى املستشفى من املباني الذكية 

املبنى والتي تتحكم في اإلضاءة والتي تسهم في الحفاظ الحتوائه على حساسات الحركة املتوفرة في جميع مرافق 

http://ien.sa/node/15331
http://ien.sa/node/15331
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 في املناطق غير املشغولة كما أنه يساعد على توفير املياه من خالل 
ً
على الطاقة الكهربية خالل ساعات النهار وليال

  .حساسات في جميع مخارج املاء

لشاملة ومنها إنشاء لوحات وأشار خوجة إلى أن املستشفى قد أطلق عدة مبادرات في مجال ضمان الجودة ا

قياس األداء لكافة األنشطة التشغيلية التي تشمل إدارة العقود، والصيانة الدورية واألمن والسالمة املهنية 

والصيانة الوقائية لألجهزة الطبية وسالسل التموين الطبي وإدارة املمتلكات وتقييم أداء املقاولين واملنفذين 

  .دسيةلكافة املشاريع الطبية والهن

الجدير بالذكر أنه تنبع رؤية املستشفى من تطلع أساس ي تعمل جميع األقسام على تحقيقيه، وهو أن يكون 

 عالمي املستوى في 
ً
 يحتذى بين املستشفيات الجامعية في اململكة، ومرجعا

ً
مستشفى امللك عبد الجامعي أنموذجا

هذه الرؤية رسالة أساسها توفير أعلى مستويات مجال صحة املرأة وصحة اليافعين ونمو وتطور الطفل، وتدعم 

الرعاية بما يحقق تطلعات املرض ى، في بيئة آمنة ومحفزة للشفاء، وأن يسهم املستشفى في نقل وتبادل املعرفة 

 .في ممارسات الرعاية الصحية والتعليم واألبحاث
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م1317-فبراير  -18  - 1318 - ثانيجماد ال -1لثالثاء   

 

 جامعة نورة" تقيم مهرجانا  إلحياء اليوم العاملي لصحة املرأة

 الفعاليات تتضمن تنظيم معارض تثقيفية وعقد ورش وحماضرات
 

الدكتورة هدى تعتزم الكليات الصحية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، برعاية مديرة جامعة األميرة نورة 

بنت محمد العميل، إقامة مهرجان صحة املرأة بالتزامن مع اليوم العالمي لصحة املرأة، وبإشراف وكالة الجامعة 

للشؤون الصحية؛ وذلك بالتعاون مع هيئة الرياضة ومستشفى امللك عبدهللا، إضافة إلى وزارة الصحة وعدة 

من أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية والطالبات؛ حيث ويستهدف املهرجان منسوبات الجامعة  .جهات خارجية

يتضمن معارض تثقيفية من تنفيذ الطالبات يشمل مواضيع مختلفة؛ منها: )هشاشة العظام، والرضاعة 

 .الطبيعية( على شكل ورش عمل ومحاضرات من تقديم أعضاء الكليات الصحية

ة إكساب طالبات التخصصات الصحية مهارة وأكدت وكيلة الشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف أهمي 

تقديم التثقيف الصحي للمجتمع، وتنمية جانب تحمل املسؤولية املجتمعية وجانب خدمة املجتمع؛ ال سيما في 

 .املناسبات العاملية كاليوم العالمي لصحة املرأة

اتيجية الجامعة الهادفة وأشارت إلى أن الجامعة تحرص على تفعيل مثل هذه املهرجانات التي تأتي ضمن استر  

 .إلى رفع املستوى الصحي لدى املجتمع

وأعربت عن شكرها وامتنانها لوكيل الرئيس العام لهيئة الرياضة القسم النسائي األميرة ريما بنت بندر بن  

سلطان بن عبدالعزيز على رعايتها للمهرجان، وشركة فينيكس على جهودها وتعاونها، وشكرت كذلك الفريق 

 .للمهرجان املنظم

وكشفت رئيسة لجنة الشؤون الطالبية والتعليمية بالكليات الصحية املنظمة للمهرجان الدكتورة نسرين بنت  

ناصر العواجي، أن الفعالية ستفتتح في اليوم األول بمسيرة الطالبات في رحاب الجامعة، ثم يشهد اليوم الثاني 

 .ئزات في سباق املارثون تنظيَم حفل االفتتاح بالقاعة الكبرى وتكريم للفا

 لرؤية اململكة  
ً
 من الوكالة على تفعيل املناسبات الصحية العاملية وتحقيقا

ً
ويأتي تنظيم هذا املهرجان حرصا

جدير بالذكر أن فعاليات املهرجان ستقام في مركز خدمات الطالبات  .م في رفع عدد املتطوعين0202

 .م02055/ 0/ 5 -7هـ املوافق 0301/ 6/ 02 -6     في الفترة ما بين A4 محطة

https://sabq.org/CPvxWj
https://sabq.org/CPvxWj
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م1317-مارس   -6  - 1318 - ثانيجماد ال -7االثنين   

 

 شراكة هيئة الرياضة ومستشفى امللك عبداهلل

 "جامعة األمرية نورة حتتضن املارثون النسائي األول لـ"صحة املرأة

 

 املارثون النسائي األول من نوعه تحت عنوان  تحتضن جامعة األميرة
ً
نورة بنت عبدالرحمن بالرياض حاليا

م، وتحت رعاية األميرة ريما 0205مارس  5 -7مهرجان "صحة املرأة" والذي يستمر ملدة خمسة أيام في الفترة من 

 .بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مساعد رئيس هيئة الرياضة للشؤون النسائية

وأكد معاذ بن منصور الزغيبي الرئيس التنفيذي للشركة الرياضية املنظمة ملهرجان املارثون النسائي على تفعيل  

العديد من الحصص الرياضية واملحاضرات التثقيفية من خالل مشاركة املختصين لدينا من قسم التدريب 

والحصص املجانية لجميع املشاركين سواء  والعالج الطبيعي وكذلك التغذية العالجية بتقديم كافة االستشارات

 منا على مساهمتنا كقطاع خاص مع الجهات الحكومية في دعم 
ً
من الطالبات أو الطاقم التعليمي؛ وذلك حرصا

 .املبادرات الرياضية

وقال إن املهرجان يحظى بشركات إستراتيجية متمثلة في هيئة الرياضة العامة كشريك إستراتيجي ومستشفى 

دهللا بن عبدالعزيز الجامعي كشريك صحي وهيئة الهالل األحمر السعودي شريك اإلسعافات األولية امللك عب

 .ووزارة الصحة الشريك التثقيفي ووكالة الجامعة للشؤون الصحية كجهة منفذة

كيلو مش ي في يوم االثنين في تمام الساعة  0وأوضح "الزغيبي " أن املسار املخصص للمارثون سيكون بمسافة 

 لزيادة الوعي الرياض ي لدى كافة املشاركينا
ً
 ونسعى أن يكون هذا الحدث دافعا

ً
 .لتاسعه صباحا

يشار إلى أن فكرة املهرجان تكمن في تفعيل دور املرأة املجتمعي ضمن إستراتيجيات الجامعة ورفع املستوى 

 وحثها على الرشاقة واملرونة من خالل
ً
فعالية صحية رياضية خاصة  الصحي للمرأة وتوعيتها وتثقيفها صحيا

 
ً
 .للمرأة سنويا

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mobile.sabq.org/%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%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%80-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://mobile.sabq.org/%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%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%80-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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"إسهامات املرأة السعودية التنموية يف حتقيق  جامعة نورة تعقد ملتقى
 "6101رؤية 

 

لعميل عقدت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة برعاية كريمة من مديرة الجامعة الدكتورة هدى ا 

بمركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة ملتقى علمي بعنوان "إسهامات املرأة السعودية 

هـ في مسرح كلية الخدمة 5/6/0301وذلك اليوم األربعاء  : الواقع واالستشراف"،0202التنموية في تحقيق رؤية 

 .ماعية بمقر الجامعةاالجت

 مع فعاليات اليوم العالمي للمرأة ويهدف إلى التعرف على إنجازات املرأة السعودية وسبل 
ً
ويأتي هذا امللتقى تزامنا

واستشراف املستقبل  0202تمكينها واملعوقات التي تواجهها. ويتطرق إلى إسهامات املرأة السعودية لتحقيق رؤية 

 .ويشارك فيه نخبة من القيادات املميزة في املجتمع السعوديفي ضوء املستجدات املعاصرة 

 بأهمية دور املرأة وأثرها على األسرة ومشاركتها في املجتمع كان  وقالت الدكتورة سارة الخمش ي مديرة املركز
ً
إيمانا

ب وأفكار والبد أن تتم مثل هذه اللقاءات العلمية يلتقي فيها نخبة متميزة من األكاديميات لتطرح رؤى وتجار 

فِعل دور املرأة
ُ
 . تثري وتبني وت

واضافت: سوف يخرج امللتقى بإذن هللا بتوصيات تفيد صناع القرار وراسمي السياسات االجتماعية لتحقيق 

م باملجتمع بصفة عامة وبشؤون األسرة واملرأة بصفة خاصة، حيث ركزت عليها وبالذات 0202أهداف رؤية 

 سواء من خالل العمل في 02%( إلى )00من ) بجانب العمل ورفع مشاركتها فيه
ً
 مشاركا

ً
 فعاال

ً
%( لتكون عضوا

القطاع الحكومي أو الخاص أو العمل في املشروعات الصغيرة واستثمار شبكات التواصل االجتماعي، باإلضافة 

رأة من حضور إلى استثمار إمكانات املرأة السعودية للعمل التطوعي وتهيئة املناخ املناسب لذلك وما تشهده امل

 من الدولة واملجتمع 
ً
اآلن, وحصولها على بعض املراكز القيادية يجعلها حاضرة في املجتمع وما ذلك إال إيمانا

 .بتعزيز مكانة املرأة وإثبات لوجودها

, 0202وتدور محاور امللتقى حول: إنجازات املرأة السعودية والتحديات, إسهامات املرأة في تحقيق رؤية م

 .الفعالة للمرأة السعودية في املجتمعواملشاركة 

ورقة عمل حول "التطلعات والطموحات للتعليم الجامعي  وقدم في امللتقى العديد من أوراق العمل منها:

 - املتميز" 
ً
وقدمتها الدكتورة هدى الوهيبي. وكيلة الجامعة  -جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن نموذجا

ملكة العربية السعودية ومتطلبات للدراسات العليا والبحث العلمي، تلتها ورقة عمل عن "سوق العمل في امل

وورقة عمل  قدمتها الدكتورة هند آل الشيخ مديرة عام الفرع النسائي ملعهد اإلدارة العامة املرحلة التنموية"،

سمر السقاف وكيلة الجامعة للشؤون الصحية ومن ثم تعرض  عن "املرأة ومراكز صنع القرار" تقدمها الدكتورة 

املرأة ودورها في تحقيق رؤية اململكة التحويلية" تقدمها الدكتورة دالل الربيش ي  "ابتعاث ورقة عمل بعنوان 

https://sabq.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9
https://sabq.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9
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وكيلة الدراسات العليا بكلية اإلدارة واألعمال تليها ورقة عمل بعنوان: "املرأة السعودية في مجلس الشورى 

 تقدمها الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز املنيع "عضو مجلس الشورى والتطلعات املستقبلية 
ً
 ." سابقا

للدكتورة عبير الحربي  وتأتي ضمن املحور الثالث ورقتا عمل هي: "تنمية وتطوير مهارات املرأة في مجال العمل"

، "استثمار طاقات الشابات في املجال التطوعي" قدمتها الدكتورة آمال بنت 
ً
عميدة التطوير وتنمية املهارات سابقا

 م املستمرمحمد الهبدان عميدة خدمة املجتمع والتعلي
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 نورة األمرية جبامعة املهنة يوم يف تدريبية ورشة 16

 جهة توظيفية 77معارض شاركت فيها  7صاحبها 
 

 0076فعالية يوم املهنة بمشاركة   أقامت عمادة شؤون الطالبات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن،

 طالبة، على مدى ثالثة أيام.

منها كل من  03في القاعات التدريبية بمركز النجاح، شارك في إقامة  ورشة تدريبية 60تضمنت الفعالية تنفيذ 

 مركز ثبات لالستشارات، و املركز املثالي، و مركز نفال لالستشارات والتدريب.

ورشة عمل من نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والتي تهدف إلى تنمية املهارات  05وتم تنفيذ 

املعايير التي تتطلبها الجهات   الخريجات لالنخراط في سوق العمل، وتوضيحاألساسية الالزمة للطالبات و 

 التوظيفية.

وتضمنت الفعالية جلسات حوارية شارك فيها عدد من املتحدثات من داخل وخارج الجامعة؛ حيث شارك من 

تدريب والتطوير في خارج الجامعة مديرة مركز املثالي، عضوة بالغرفة التجارية، الجوهرة املجلي، ورئيسة قسم ال

، فاطمة املقبل، ومساعد 
ً
األمانة العامة ملجلس التعاون الخليجي، ميثاء العتيبة، ومستشار وكيل التعليم سابقا

 الفرع النسوي، مدرب مدربين ومستشارة بمركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني، فاطمة القحطاني.

ة توظيفية، وذلك في مركز الدعم والخدمات الطالبية، جه 52وصاحب الفعالية إقامة سبع معارض شارك فيها 

وكلية التصاميم والفنون،   بكلية اإلدارة واألعمال، وكلية اللغات، كلية التمريض، وكلية العلوم، وكلية التربية،

 . طالبة من نادي نزاهة 022وشارك في تنظيم الدورات والورش التدريبية واملعرض 

 

 

 

https://sabq.org/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://sabq.org/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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ةاستقبل أول مولودة.. ويستعد لالفتتاح جبامعة نور  

تشغيل أقسام التنويم مبستشفى امللك عبداهلل اجلامعي بالرياض بدء  
 

 .ترتيبات التشغيل الرسمياكتملت في مستشفى امللك عبد هللا الجامعي بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

وفي هذا اإلطار تم البدء بمرحلة التشغيل التجريبي ألقسام التنويم، بعد أن تم وضع اللمسات األخيرة لعمليات  

  .تنظيم غرف املرض ى وتعقيمها وتجهيز غرف العمليات واألدوار املحددة استعداًدا للتشغيل

بالتأكد من الجاهزية بعمل برامج متكاملة مع جوالت  وقام الفريق املكلف باإلشراف على عملية التشغيل 

تفقدية؛ وذلك للوقوف على الجاهزية واكتمال الترتيبات، مع عمل تجارب محاكاة لجميع الخدمات التي سوف 

  .يقدمها املستشفى استعداًدا للبدء بالتشغيل اآلمن

، بالتعاون مع املجلس  (SCOREE)اآلمن وقد تمت هذه املرحلة بمهنية عالية، اعتمدت على تطبيق مبدأ التشغيل

 .؛ إذ يعتبر املستشفى أول مستشفى يطبق هذه اآللية في التشغيل (JCI) األمريكي العتماد املستشفيات

وتم بالفعل استقبال أول مريض تنويم في شهر يناير املاض ي، وتبعه العديد من الحاالت في جميع التخصصات؛  

  .فيه خالل هذه الفترة إذ استقبل املستشفى أول مولودة

ويسعى مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي إلى أن يكون نموذًجا في منهجيته؛ إذ أوجد ابتداء تصوًرا  

ا للخدمات الصحية والتعليمية. ومن العناصر التي يتميز هها أن املستشفى ُصمم على طراز فريد،  جديًدا وعصريًّ

  .نى من أساسيات الخدمة الصحيةيأخذ في الحسبان أن يصبح املب

ويأتي هذا العمل وفًقا لرسالة املستشفى التي تسعى إلى توفير أعلى مستويات الرعاية، بما يحقق تطلعات  

املرض ى في بيئة آمنة ومحفزة للشفاء، واإلسهام في نقل وتبادل املعرفة من خالل ممارسة الرعاية الصحية 

 .والتعليم واألبحاث

 

 

 

 

 

 

 

https://sabq.org/jg3kQ7
https://sabq.org/jg3kQ7
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عبداهلل بن عبدالعزيز".. أول مولود يف مستشفى امللك "عبداهلل بن 
 "عبدالعزيز اجلامعي" بـ"جامعة نورة

 للملك عبداهلل وملنجزاته التنموية
 
 وفاء

عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي التابع لجامعة األميرة نورة بنت شهد مستشفى امللك  :عبدهللا النحيط

عبدالرحمن بالرياض، ثاني حالة والدة بالعموم، وأول حالة والدة ملولود ذكر في فترة التشغيل التجريبي والجزئي 

ء، بعد أن ملجموعة من األقسام قبيل افتتاحه رسمًيا، وقد تيسرت عملية الوالدة وتماثل املولود ووالدته للشفا

 .تم تنويمه في العناية املركزة لألطفال حديثي الوالدة

وأشاد والد الطفل بما رأى من إمكانات عالية وتجهيزات طبية متميزة وتقنيات رفيعة املستوى وكفاءات عالية 

 .تضاهي املستشفيات العاملية في الخدمة والرعاية الصحية

لكادر الطبي في املستشفى تستوجب علينا رد الجميل ملن أمر ببناء وأفاد والد الطفل بأن "الخدمات املقدمة من ا

تلك الجامعة الضخمة على كل املستويات، والتي تحوي مستشفى ملك اإلنسانية امللك عبدهللا بن عبدالعزيز، 

يرحمه هللا، الذي شهد عهده أعلى مستويات النهضة والتنمية في املشروعات التي تخدم املواطن، وتساهم في 

 ".هيئة حياة كريمة للجميعت

كما بارك مدير عام مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي الدكتور أحمد أبوعباة لوالدي الطفل، ودعا 

هللا أن يجعله من مواليد السعادة وأن يقر به أعينهما، وقال: "نحن طاقم العمل في مستشفى امللك عبدهللا 

والرضا الذي ملسناه من والد الطفل على ما نقدمه من خدمات نتمنى من سعداء بسالمة الطفل وسالمة والدته 

هللا أن نحقق تطلعات جميع زائري املستشفى، وأن نقدم ما يرض ي تطلعات حكومتنا الرشيدة ووالة أمرنا، 

 ."يحفظهم هللا

كل الخدمات التي  وأضاف الدكتور أبوعباة: "نحمد هللا بأن وفقنا في مستشفى امللك عبدهللا الجامعي في توفير 

يحتاج إليها املرض ى خالل فترة التشغيل التجريبي وسنعمل جاهدين لتجهيز كل إمكانات املستشفى التقنية 

والبشرية في خدمة املواطنين املحتاجين إلى العالج لتحقيق الرؤية التي رسمناها ليكون املستشفى نموذًجا متميًزا 

ئة املحيطة محفزة على الشفاء، وأن يكون املريض هو املحرك في تقديم الخدمات للمرض ى، وأن تكون البي

 ."األساس للخدمة

تلك اللفتة الجميلة من والدي الطفل بتسميته على اسم ملك اإلنسانية عبدهللا بن  كما شكر الدكتور أبوعباة

عبدالعزيز، يرحمه هللا، وقال: "هذا جزء قليل من حقه علينا نحن كمواطنين عامة، ونفخر نحن جميع طاقم 

له بالرحمة املستشفى بأن نحمل اسمه، وأن نقدم الخدمات التي تجعل مرتادي املستشفى يرفعون أكف الدعاء 

 ."واملغفرة؛ ملا قدمه من خدمات جليلة للمواطن السعودي خاصة وللمسلمين عامة

https://sabq.org/qjdYtm
https://sabq.org/qjdYtm
https://sabq.org/qjdYtm
https://sabq.org/qjdYtm
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 حرم ويل العهد تفتتح ملتقى "نرباس نورة التطوعي" بالرياض

 االحتياجات يف العمل التطوعي ورش عمل وقصص جناح لتجارب ذوي

 

افتتحت حرم صاحب السمو امللكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية 

ملكافحة املخدرات األميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس حفل ملتقى "نبراس نورة العطاء 

نة الوطنية للوقاية من املخدرات نبراس، بالشراكة مع جامعة األميرة نورة التطوعي"، الذي نظمته أمانة اللج

بنت عبدالرحمن، ممثلة بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر، وبالتعاون مع مبادرة أنا هدفي التطوعية 

 .الشبابية، في مركز املؤتمرات بالجامعة

ب لها، في استثمار الطاقات الشبابية في واحتوى حفل االفتتاح على ورش عمل وقصص نجاح ومعرض مصاح

 .العمل التطوعي املستدام في مكافحة املخدرات والوقاية منها

ويأتي هذا امللتقى لتعزيز االتفاقية بين الجامعة ونبراس لدعم البرامج القانونية والتطوعية والوقائية والتطويرية، 

ن موهبتك بالتطوع، بورتو فوليو املنهي وتوظيفه مثل )حقوق املدمنين، طرق العالج من اإلدمان، كيف توظفي

 ).للمتطوعات

ويتضمن امللتقى عرض تجارب ذوي االحتياجات الخاصة في العمل التطوعي، ومعارض مصاحبة وفعاليات 

جهة مختلفة حكومية وأهلية تهدف  02متنوعة، وعربات أطعمة، أما قصص النجاح فيشارك فيها أكثر من 

ابية في مجال العمل التطوعي الوطني املستدام بمجال الوقاية من املخدرات، وتشارك الستثمار الطاقات الشب

 .فيه العديد من الجهات ذات العالقة

بين الجامعة واللجنة الوطنية للوقاية من املخدرات نبراس ضمن برامج املسؤولية  وتأتي الشراكة اإلستراتيجية

املجتمعية التي تتبناها الجامعة لدعم وتعزيز املبادرات التوعوية التطوعية الوطنية املستدامة في العمل الوقائي 

وعية التي قامت بتدريب بمجال املخدرات وإطالق مبادرة وطنيتي في عطائي من خالل حاضنة نورة العطاء التط

متطوعة، ليصبحوا رائدات في مجال العمل التطوعي في مكافحة املخدرات والوقاية منها  05ساعة وتخريج  000

 من الجامعة في ترسيخ قيم العمل التطوعي الهادفة، وتفعيل الطاقات الشبابية واستثمارها لرفع 
ً
إسهاما

والتي تهدف لتنمية وترسيخ الحس  0202ة في رؤية اململكة املستوى الثقافي للمجتمع، ضمن األهداف العام

 .االجتماعي وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والخروج بمليون متطوع في املجتمع السعودي
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 م1317-مارس   -16 - هـ1318 – ثانيجماد ال - 17األحد 

 

احلرمني وتشريف أمري الرياضافتتاحه مساء الثالثاء برعاية خادم   

ا يف 
 
ا عاملي

 
أبوعباة: نتطلع أن يصبح مستشفى امللك عبداهلل اجلامعي مرجع

 صحة املرأة واليافعني

 

أكد الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي في 

أن رؤية املستشفى تنبع من تطلع أساس تعمل جميع األقسام على جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

تحقيقه، وهو أن يكون مستشفى امللك عبدهللا الجامعي نموذًجا يحتذى بين املستشفيات الجامعية في اململكة، 

 .ومرجًعا عالمي املستوى في مجال صحة املرأة وصحة اليافعين ونمو وتطور الطفل

رسالة أساسها توفير أعلى مستويات الرعاية بما يحقق تطلعات املرض ى، في بيئة آمنة وقال: "تدعم هذه الرؤية 

 ."ومحفزة للشفاء وأن يسهم املستشفى في نقل وتبادل املعرفة في ممارسات الرعاية الصحية والتعليم واألبحاث

لجامعي في جامعة وفي وقت تجري هذه األيام االستعدادات الفتتاح مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز ا

األميرة نورة بنت عبدالرحمن، برعاية خادم الحرمين الشريفين، امللك سلمان بن عبدالعزيز، وبتشريف من أمير 

منطقة الرياض األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساء الثالثاء املقبل أوضح أبوعباة أن هذه املبادئ املترجمة 

املستشفى النابع من فكرة موحية، إذ يتكون الشعار من عناصر لها واملطبقة على أرض الواقع يعكسها شعار 

تم تصميم الشعار في شكل درع  مدلوالت قوية وهي مفهوم رباعية القوة والحماية والسالمة واإلرث التعليمي. 

ًرا ، الذي يعد فخ-ليعكس قوة االسم الذي يحمله املستشفى وهو اسم امللك عبد هللا بن عبد العزيزـ رحمه هللا

 .للمستشفى

وأضيف للشعار التصميم التجريدي للنخلة "رمز العطاء الال محدود والكرم وشعار الوطن والوطنية"، وتفريعها 

بستة أفرع لتمثل القيم الست للمستشفى "ثقافة محورها املريض، املوثوقية العالية، األخالقيات املهنية، 

 ."تعلم وتبادل املعرفةالعمل الجماعي، ثقافة يحركها األداء املتميز، ال

وذكر "أبوعباة" سبب اختيار الدرع املفتوح في الشعار، وقال إنها تعكس الشغف الال محدود لتحقيق رؤية 

 .املستشفى الطموحة. ويرمز الشعار أيًضا لسعي املستشفى لتقديم خدمات طبية في بيئة آمنة

ويعطي شعوًرا باملصداقية والحيوية  واعتمدت ألوان الشعار على اللون األزرق ليعكس حس املسؤولية

والصحة، واللون الفض ي رمز للقوة والدقة والتوازن الدروع الثالث في الشعار تعبر عن الرؤية في تقديم الخدمات 

 .الطبية والتعليمية واألبحاث متكاملة ولتحاكي تقديم الخدمات الطبية الراقية بصورة متناغمة وتكاملية
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 م1317-مارس   -17- هـ1318 – نيثاجماد ال -18االثنين 

 

ات افرتاضية.. جامعة نورة: لدينا أكرب مركز حماكاة للتعليم 
ّ
مى ومعد

ُ
د

 الطبي بالعامل

الناصر": يهدف إىل تدريب ممارِسات اخلدمات الصحية على املهارات "
 اإلكلينيكية

 

أكبر مركز محاكاة للتعليم والتدريب الطبي في العالم بمقر  عبدالرحمن إنها تملك قالت جامعة األميرة نورة بنت 

الجامعة، والذي صمم على شكل مستشفى تمارس من خالله الطالبات السيناريوهات الطبية الواقعية في بيئة 

ستخدم الدمى التفاعلية، ومعّدات الواقع االفتراض ي لتوفير بيئة مماثلة للواقع تم
ُ
اما بين املريض موّجهة ت

  .والطبيبة، ضمن أحداث جديدة ونادرة ومعقدة وطارئة تعيشها املتدربة وكأنها تعمل في امليدان الحقيقي

متر مربع، و بناءا على ذلك  052ويضم مسرح على نحو  ألف متر مربع  01ووفق الجامعة صمم املركز بمساحة 

كما يحتوي على مجموعة من املعامل ملختلف العلوم  يعتبر أكبر مركز محاكاة في العالم من حيث املساحة 

الصحية، وأقسام متنوعة منها: قسم العناية الحرجة، قسم الجراحة، وحدة العناية بحديثي الوالدة، وسبعة 

دمية طبية عالية الجودة، كما جهز ببرنامج املريض املعياري و  007أقسام مختلفة لغرف العمليات، وأكثر من 

  .م فيه استخدام أدوات وألوان خاصة إلحداث جروح وهمية وإصابات متنوعة مماثلة للحقيقيةاملوالج الذي يت

 لدعم الحياة الذي يقدم دورات معتمدة ومصدقة من جمعية القلب األمريكية
ً
ومنها  (AHA) ويضم املركز مركزا

 القلب واإلسعافات األولية ودورة توقف (ACLS) ودورة دعم الحياة القلبية (BLS) مهارات دعم الحياة األساسية

(HSFA)  اإلسعافات األولية إلنعاش القلب الرئوي (CPR) ومزيل الرجفان األتوماتيكي الخارجي (AED). 

 
ً
وقالت املدير التنفيذي ملركز املحاكاة وتنمية املهارات في الجامعة منال الناصر : أن مركز املحاكاة سيكون رافدا

 لخريجات 
ً
 وعمليا

ً
التخصصات الطبية من حيث تأهيلهن وتدريبهن وإعدادهن اإلعداد السليم العملي علميا

، وتدريب الطالبات ومماِرسات الخدمات الصحية على املهارات اإلكلينيكية املختلفة 
ً
ملمارسة مهنهن مستقبال

فضل واملهارات املرتبطة بصحة املرأة واملجتمع على وجه الخصوص، حيث تم عقد اتفاقيات تعاون مع أ

 موجهة للقطاع الصحي النسائي 
ً
الجمعيات التعليمية والتدريبية في العالم وتنفيذ دورات مختلفة معتمدة عامليا

  .في اململكة

 للمحاكاة في املنطقة ملا يقدمه من إسهامات 
ً
 مرجعيا

ً
واضافت الناصر، أن رؤية املركز تتمثل بأن يكون مركزا

  .فاءات التي بدورها تحد من نسبة األخطاء الطبيةلرفع مستوى الخدمات الصحية وتعزيز الك

ويقوم مركز املحاكاة وتنمية املهارات على تقديم التعليم والتدريب املتطلب من قبل الكليات الصحية واملستشفى 

 ألحداث ماتوصلت 
ً
الجامعي واملجتمع الطبي، باستخدام أساليب املحاكاة التعليمية و التدريبية و البحثية وفقا

 ..لتقنيةله ا

وبينت املديرة التنفيذية للمركز، أن املحاكاة تعتبر تقنية تعليمية مفعمة بالتفاعل لخلق تجربة صحية جزئية  

https://sabq.org/gp8XVy
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على أسس علمية تقوم على قوة املحاكاة وتأثيرها ونتائجها دون الحاجة لتعريض املريض للمخاطر، كما يتحتم 

ويضم املركز أعضاء .ة مع إحراز معدل عال في االختبار الورقيعلى املشاركون في تطبيق هذه املهارات وجود الكفاء

 عالًيا ملمارسة السالمة من خالل أفضل 
ً

من املتخصصين في الرعاية الصحية من ذوي الخبرة واملؤهلين تأهيال

التدريبات ويستهدف طالب الجامعة ومختصو الرعاية الصحية واملجتمع عامة، ويقدم العديد من الخدمات 

لمجتمع وذلك من خالل تقديم دورات معتمدة في اإلنعاش القلبي الرئوي بواسطة اليدين واإلنعاش الصحية ل

دورة في 165للعائلة واألصدقاء من قبل جمعية القلب األمريكية في أي وقت، وعقد نحو  (CPR) القلبي الرئوي 

دورة دعم الحياة للبالغين ،  000اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي واستخدام مزيل الرجفان اآللي، و

  .دورة دعم الحياة األساس ي 150و

 .وحدة محاكاة 52جهازا طبيا و  000جهازا متنوعا من أجهزة املحاكاة، و  06ويشمل املركز 
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 الصحف اإللكرتونية االخبار يف 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 
 -جماد الثاني  -5االثنين 

-مارس   -6  - 0301

 م0205

مهرجان "صحة املرأة" ينطلق بفعاليات متنوعة 

 وماراثون نسائي

 
 -جماد الثاني  -1الثالثاء 

-مارس   -5  - 0301

 م0205

 مهرجان "صحة املرأة" بجامعة األميرة نورة

 
 الثاني جماد - 00 الجمعة

- مارس  -02  - 0301 -

 م0205

"خطورة االنحراف الفكري على األمن الوطني" .. ورشة 

 في جامعة األميرة نورة

 
 الثاني جماد - 00 الجمعة

- مارس  -02  - 0301 -

 م0205

 الثالث املرأة صحة مهرجان تقيم نورة االميرة جامعة

 
 الثاني جماد - 00 الجمعة

- مارس  -02  - 0301 -

 م0205

 ورشة تدريبية في يوم املهنة بجامعة نورة 16

 

 الثاني جماد - 00 الجمعة

- مارس  -02  - 0301 -

 م0205

 إنجازات.. للمرأة العاملي باليوم العاصمة احتفال

 واجتماعية وسياسية اقتصادية

 - ثانيجماد ال - 00األحد 

-مارس   -00 - 0301

 م0205

 

مديرة جامعة نورة ترعى ملتقى إسهامات املرأة 

 0202السعودية التنموية في تحقيق رؤية 

 

 

 الثاني جماد - 00 الجمعة

- مارس  -02  - 0301 -

 م0205

احتفال العاصمة باليوم العاملي للمرأة.. إنجازات 

 اقتصادية وسياسية واجتماعية

 - ثانيجماد ال - 00األحد 

-مارس   -00 - 0301

 م0205

 

مديرة جامعة نورة ترعى ملتقى إسهامات املرأة 

 0202السعودية التنموية في تحقيق رؤية 

 
 الثاني جماد - 00 الجمعة

- مارس  -02  - 0301 -

 م0205

م ورشة عمل عن 
ّ
اخبار السعودية " جامعة األميرة نورة تنظ

 «خطورة االنحراف الفكري على األمن الوطني»

 
 الثاني جماد - 00 الجمعة

- مارس  -02  - 0301 -

 م0205

م ورشة عمل عن 
ّ
خطورة »جامعة األميرة نورة تنظ

 «االنحراف الفكري على األمن الوطني

 
 - ثانيجماد ال - 00األحد 

-مارس   -00 - 0301

 م0205

 

مديرة جامعة نورة ترعى ملتقى إسهامات املرأة 

 0202السـعودية التنموية في تحقيق رؤية 

 - الثاني جماد -07 الثالثاء 

- مارس  -03 - 0301

 م0205

من منسوبات جامعة األميرة نورة يتعرفن  122بالصور.. 

 ”مكنون “على جهود 

http://www.ajel.sa/local/1851091
http://www.ajel.sa/local/1851091
http://www.3ajlnews.com/As-Swdyt-Al-Ywm/28087/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
http://www.3ajlnews.com/As-Swdyt-Al-Ywm/28087/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
http://www.al-masder.net/include/plugins/news/news.php?action=s&id=27817#.WMEwlTzXeEc
http://www.al-masder.net/include/plugins/news/news.php?action=s&id=27817#.WMEwlTzXeEc
http://sofaraa.net/archives/147420
http://alharajh.com/12284
http://alharajh.com/12284
http://alharajh.com/12412
http://alharajh.com/12412
http://www.qassimnews.com/new/s/53601/
http://www.qassimnews.com/new/s/53601/
http://www.qassimnews.com/new/s/53637
http://www.qassimnews.com/new/s/53637
http://www.elwehda.com/Mnwat/1642991/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9--%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%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%91%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-10-3-2017.html
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 - الثاني جماد -02 األحد

- مارس  -05  - 0301

 م0205

 عبدهللا امللك بمستشفى التنويم أقسام تشغيل بدء

 بالرياض الجامعي
 – الثاني جماد -05 الثالثاء

- مارس  -01- هـ0301

 م0205

ا برعاية خادم الحرمين الشريفين  يفتتح غد 

مستشفى امللك عبدهللا الجامعي .. بيئة محفزة للشفاء 

 والتعليم
 
 

 - الثاني جماد -07 الثالثاء

- مارس  -03 - 0301

 م0205

يحظى بإقبال شديد من منسوبات جامعة « مكنون »لقاء 

 األميرة نورة

 
 

 

 

 - الثاني جماد -07 الثالثاء

- مارس  -03 - 0301

 م0205

 جامعة األميرة نورة تفعل اليوم العاملي للكلى

 - الثاني جماد -05 السبت

- مارس  -01  - 0301

 م0205

 جامعة مع تعاون  مذكرة توقع املعوقين األطفال جمعية

 نورة األميرة
 – الثاني جماد -00 االثنين

- مارس  -02 - هـ0301

 م0205

 األطفال جمعية بين مشترك برنامج ”أسرتي سالمة“

 نورة األميرة وجامعة املعوقين

 – الثاني جماد -00 الثالثاء

- مارس  -00 - هـ0301

 م0205

 ”العطاء نورة نبراس“ انطالق ترعى العهد ولي سمو حرم

 نورة األميرة جامعة في

 – الثاني جماد -07 الجمة

- مارس  -03 - هـ0301

 م0205

 التطوعي ”العطاء نورة نبراس“ ملتقى بدء

 – الثاني جماد -06 السبت

- مارس  -07 - هـ0301

 م0205

 يواصل( العطاء نورة..  نبراس) النسائي التطوعي امللتقى

 الثاني يومه في فعالياته

 
 - الثاني جماد -06 األربعاء

- مارس  -07- 0301

 م0205

 جامعة األميرة نورة تستضيف فريق التصنيف العاملي

 

 

 - الثاني جماد -06 األربعاء

- مارس  -07- 0301

 م0205

 ورة تستضيف فريق التصنيف العامليجامعة األميرة ن

 - الثاني جماد -05 السبت

- مارس  -01  - 0301

 م0205

 إلكتروني بشكل العامة قرراتامل تطرح”  نورة جامعة“

 لطالباتها كامل
 – الثاني جماد -00 الثالثاء

- مارس  -00 - هـ0301

 م0205

 األميرة بجامعة ملتقى”  التطوعي العطاء نورة نبراس” 

 نورة

 
 الثاني جماد - 05 الخميس

- مارس  -06  - 0301 -

 م0205

 متمكن أنا فعالية تقيم التوحد أسر جمعية

 
 - الثاني جماد -05 السبت

- مارس  -01  - 0301
 تستعد الجامعي عبدهللا امللك بمستشفى التنويم أقسام
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 الرسمي للتشغيل م0205

 
 - الثاني جماد -05 السبت

- مارس  -01  - 0301

 م0205

 جامعة مع تعاون  مذكرة توقع املعاقين األطفال جمعية

 نورة األميرة

 
 - الثاني جماد -05 السبت

- مارس  -01  - 0301

 م0205

 الجامعة ومنسوبات طالبات من ألف 22 نحو تثقيف

 "أسرتي سالمة برنامج" على

 جامعة مع تعاون  مذكرة توقع املعوقين االطفال جمعية

 نورة األميرة

 
 - الثاني جماد -05 السبت

- مارس  -01  - 0301

 م0205

 جامعة مع تعاون  مذكرة توقع املعوقين االطفال جمعية

 نورة األميرة

 
 - الثاني جماد -05 السبت

- مارس  -01  - 0301

 م0205

 إلكتروني بشكل العامة املقررات تطرح”  نورة جامعة” 

 لطالباتها كامل
 

 

 الثاني جماد - 05 الخميس

- مارس  -06  - 0301 -

 م0205

 إلكتروني بشكل العامة املقررات تطرح نورة جامعة

 كامل
 – الثاني جماد -01 االثنين

- مارس  -05- هـ0301

 م0205

 مركز أكبر لدينا: نورة جامعة ..افتراضية ومعّدات ُدمى

 بالعالم الطبي للتعليم محاكاة

 
 - الثاني جماد -05 السبت

- مارس  -01  - 0301

 م0205

  العامة املقررات طرحنا:  نورة_األميرة_جامعة#
 
 إلكترونيا

 لطالباتنا
   

 
 الثاني جماد - 05 الخميس

- مارس  -06  - 0301 -

 م0205

جامعة نورة تطرح املقررات العامة بشكل إلكتروني 

 كامل

 
 – الثاني جماد -00 االثنين

- مارس  -02 - هـ0301

 م0205

 املاض ي يناير شهر في مريض أول  استقبال تم

 عبدهللا امللك بمستشفى التنويم أقسام تشغيل بدء

 بالرياض الجامعي

 
 – الثاني جماد -00 االثنين

- مارس  -02 - هـ0301

 م0205

 جامعة مع تعاون  مذكرة توقع املعوقين األطفال جمعية

 نورة األميرة

 الثاني جماد -07الجمعة 

- مارس  -03 - هـ0301 –

 م0205

 نورة بملتقى «نبراس سفير» وسام تتقلد العهد ولي حرم

 التطوعي

 
 – الثاني جماد -00 الثالثاء

- مارس  -00 - هـ0301

 م0205

" العطاء نورة نبراس" انطالق ترعى العهد ولي سمو حرم

 نورة األميرة جامعة في

 – الثاني جماد -00 الثالثاء  

- مارس  -00 - هـ0301

 م0205

 نبراس) النسائي التطوعي امللتقى فعاليات انطالق االن

 غد بعد( العطاء نورة

https://www.slaati.com/2017/03/18/p731134.html
http://saudi-gt.com/?p=10224
http://saudi-gt.com/?p=10224
http://www.faifaonline.net/portal/2017/03/18/337847.html?mobile=1
http://www.faifaonline.net/portal/2017/03/18/337847.html?mobile=1
http://www.faifaonline.net/portal/2017/03/18/337847.html?mobile=1
http://www.faifaonline.net/portal/2017/03/18/337847.html?mobile=1
http://mawtenalakhbar.com/news.php?action=show&id=40215&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://mawtenalakhbar.com/news.php?action=show&id=40215&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.alraidiah.com/archives/527504
http://www.alraidiah.com/archives/527504
https://gaya-sa.org/جامعة-نورة-تطرح-المقررات-العامة-بشكل-إ/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-نورة-تطرح-المقررات-العامة-بشكل-إ/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%d8%af%d9%8f%d9%85%d9%89-%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%91%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86/
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 – الثاني جماد -01 االثنين

- مارس  -05- هـ0301

 م0205

 مركز أكبر لدينا: نورة جامعة.. افتراضية ومعّدات ُدمى

 بالعالم الطبي للتعليم محاكاة

 
 – الثاني جماد -00 الثالثاء

- مارس  -00 - هـ0301

 م0205

 املشاريع إنجاز عن شهرية تقارير: الرياض أمير

 
 – الثاني جماد -00 الثالثاء

- مارس  -00 - هـ0301

 م0205

 املشاريع إنجاز عن شهرية تقارير: الرياض أمير

 
 – الثاني جماد -00 الثالثاء

- مارس  -00 - هـ0301

 م0205

 في «العطاء نورة نبراس» انطالق ترعى العهد ولي حرم

 األربعاء.. نورة األميرة جامعة

 
 – الثاني جماد -00 الثالثاء

- مارس  -00 - هـ0301

 م0205

 في فعالياته تنطلق ”املعاصر واإلعالم الطفولة“ منتدى

 نورة األميرة جامعة

 
 – الثاني جماد -00 الثالثاء

- مارس  -00 - هـ0301

 م0205

 في العطاء نورة نبراس انطالق ترعى العهد ولي سمو حرم

 نورة األميرة جامعة

  

  

 الثاني جماد -03 الخميس

- مارس  -00 - هـ0301 –

 م0205

 بجامعة( العطاء نورة نبراس) فعاليات انطالق ”ثقافي”د

 نورة األميرة

 الثاني جماد -03 الخميس

- مارس  -00 - هـ0301 –

 م0205

كرم ”نورة“ األميرة بجامعة املجتمع كلية
ُ
”  املدربة ت

 “ الدريعي مشاعل

 
 الثاني جماد -03 الخميس

- مارس  -00 - هـ0301 –

 م0205

 األميرة بجامعة( العطاء نورة نبراس) فعاليات انطالق

 .نورة

 
 الثاني جماد -03 الخميس

- مارس  -00 - هـ0301 –

 م0205

 األميرة بجامعة( العطاء نورة نبراس) فعاليات انطالق

 .نورة

 
 الثاني جماد -03 الخميس

- مارس  -00 - هـ0301 –

 م0205

 نبراس ملتقى فعاليات انطالق.. العهد ولي حرم برعاية

 التطوعي العطاء نورة

 
 الثاني جماد -03 لخميس

- مارس  -00 - هـ0301 –

 م0205

د العهد ولي حرم
َّ
 ملتقى في ”نبراس سفير“ وسام تتقل

 التطوعي نورة نبراس

  

  

 – الثاني جماد -06السبت 

- مارس  -07 - هـ0301

 م0205

 سفيرة أول " سلطان بنت ريما األميرة": "الشريف"

 "نبراس" ملشروع

 – الثاني جماد -06 السبت

- مارس  -07 - هـ0301

 م0205

" التطوعي نورة نبراس" ملتقى تفتتح العهد ولي حرم

 بالرياض

 
 – الثاني جماد -06 السبت

- مارس  -07 - هـ0301

 م0205

 بمستشفى املرض ى يثقفن نوره األميرة جامعة طالبات

 سلمان امللك
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 
 – الثاني جماد -06 السبت

- مارس  -07 - هـ0301

 م0205

 نبراس" ملتقى تفتتح العهد ولي حرم:  السعودية أخبار

 بالرياض" التطوعي نورة

 

 

 – الثاني جماد -06 السبت

- مارس  -07 - هـ0301

 م0205

د العهد ولي حرم: جديد خبر السعودية اخبار
ّ
 وسام تتقل

 التطوعي نورة نبراس ملتقى في" نبراس سفير"

 – الثاني جماد -05 الثالثاء

- مارس  -01- هـ0301

 م0205

 مستشفى يدشن الرياض أمير.. الحرمين خادم برعاية

 اليوم..  نورة بجامعة عبدهللا امللك

 
 – الثاني جماد -06 السبت

- مارس  -07 - هـ0301

 م0205

 امللك بمستشفى التجريبي التشغيل في ذكر مولود أول 

  افتتاحه قبيل نورة بجامعة هللا عبد
 
 رسميا

 
 – الثاني جماد - 05 األحد

- مارس  -06 - هـ0301

 م0205

د.ابوعباة: نتطلع بان يصبح مستشفى امللك عبدهللا 

 الجامعي مرجعا عاملي في صحة املرأة اليافعين

 
 – الثاني جماد - 05 األحد

- مارس  -06 - هـ0301

 م0205

 عبدهللا امللك مستشفى يصبح بان نتطلع:  أبوعباة. د

  الجامعي
 
 املرأة صحة في عاملي مرجعا

 
 – الثاني جماد - 05 األحد

- مارس  -06 - هـ0301

 م0205

 عبدهللا امللك مستشفى يصبح بان نتطلع: ابوعباة.د

 اليافعين املرأة صحة في عاملي مرجعا الجامعي

 
 – الثاني جماد -01 االثنين

- مارس  -05- هـ0301

 م0205

 لطالباتها الطبي باملستوى  تنهض نورة األميرة جامعة

 باملحاكاة

 
 – الثاني جماد -01 االثنين

- مارس  -05- هـ0301

 م0205

 الطب يتعلمن «نورة جامعة» طالبات -الرياض اخبار

 تجريبي محاكاة مركز في دمية 002 على

 
 – الثاني جماد -01 االثنين

- مارس  -05- هـ0301

 م0205

 أكبر لدينا: نورة األميرة جامعة.. افتراضية ومعّدات ُدمى

 بالعالم الطبي للتعليم محاكاة مركز

 
 – الثاني جماد -01 االثنين

- مارس  -05- هـ0301

 م0205

 مركز أكبر لدينا: نورة جامعة.. افتراضية ومعّدات ُدمى

 بالعالم الطبي للتعليم محاكاة

 
 – الثاني جماد -01 االثنين

- مارس  -05- هـ0301

 م0205

: نورة جامعة.. افتراضية ومعّدات ُدمى - السعودية اخبار

 بالعالم الطبي للتعليم محاكاة مركز أكبر لدينا
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http://www.paresnews.com/gulf-news/173793.html
http://www.paresnews.com/gulf-news/173793.html
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http://balasmer.com/276459.html
http://balasmer.com/276459.html
http://www.arbynews.com/saudi/1749695.html
http://www.arbynews.com/saudi/1749695.html
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 اجملالتاالخبار يف 

 العنوان تاريخ النشر اجمللة
 
 
 

 

 0301 -جماد الثاني  -0لثالثاء 

 م0205-فبراير  -01  -
ز في  اإلعالن عن جائزة جامعة األميرة نورة للتميُّ

 أمراض السمنة
 -جماد الثاني  - 1الثالثاء 

 م0205-مارس   -5  - 0301
راثون النسائي في مهرجان "جامعة نورة" تطلق املا

 "صحة املرأة"
 – الثاني جماد -00 الثالثاء

 م0205- مارس  -00 - هـ0301
 في عبدهللا امللك مستشفى يدشن الرياض أمير

نورة جامعة" " 

 – الثاني جماد -03 الخميس

 م0205- مارس  -00 - هـ0301

 

 في عبدهللا امللك مستشفى الفتتاح استعدادات

نورة جامعة  

 
 - الثاني جماد - 60السبت 

 م0262- مارس  -66  - 6503
م ورشة عن جامعة نورة ت

ّ
خطورة االنحراف “نظ

 ”الفكري على األمن الوطني

 
 – الثاني جماد -01 السبت

 م0262- مارس  -02 - هـ6503
 نبراس" النسائي التطوعي امللتقى فعاليات اختتام

 "العطاء نورة
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المحلية والتغطيات  إحصائية عامة لألخبار المنشورة في الصحف
 اإلعالمية
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مجموع االخبار المنشورة لشهر جماد الثاني 
 669: هـ6508

 عدد االخبار
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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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