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 م 2016 سبتمبر 20-هـ 1437 ذو الحجة 18 الثالثاء

 إطالق برنامج قائدات التعلم االلكرتوني يف جامعة األمرية نورة

 

ورة بنت يرة نأطلقت عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد ضمن وكالة الجامعة للتطوير والجودة بجامعة ألام

  عبد الرحمن أمس برنامج قائدات التعلم الالكتروني في دورته الثانية.

وافتتحت عميدة التعلم الالكتروني الدكتورة عهود بنت عبد هللا الفارس, اللقاء بالترحيب باملشاركات ببرنامج 

 لكتروني وو حممة من الدوراتقائدات التعلم إلالكتروني في دورته الثانية, موضحة أن برنامج قائدات التعلم إلا

التدريبية تم تصميمها لتمكين أعضاء الهيئة التعليمية بجامعة ألاميرة نورة من الريادة وإيجاد قصص نجاح مميزة 

ل للتقنية ألامث تطلعات املستقبل عبر الاستخدام في مجال التعلم إلالكتروني, وتمويدون بمهارات متقدمة تحقق

التعليم والتعلم وفقا للمعايير العاملية للتعلم إلالكتروني, وبناء القدرة املؤسسية الحديثة لتعميم مخرجات 

  والكفاءات الوطنية وتحقيق التنمية املستدامة.

من جانبها بينت مديرة إدارة التطوير في العمادة الدكتورة فادية الخضراء, أن برنامج قائدات التعلم الالكتروني 

في أروقة الجامعات والقاعات الدراسية وو الذي يرسم مستقبل الوطن , مؤكدة  وو برنامج وطني حيث ما يدور 

 أومية توظيف التقنية لتحسين العملية التعليمية وتجويد مخرجات التعليم كي تتالءم مع احتياجات سوق العمل.

وـ, حيث القى 1437-1436يذكر أن برنامج قائدات التعلم الالكتروني, أطلق في دورته ألاولى في العام املنصرم 

 من أعضاء الهيئة التعليمية .
ُ
 وإقباال

ً
 نجاحا

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1540311
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 م 2016 سبتمبر 21-هـ 1437 ذو الحجة 19 األربعاء

جامعة األمرية نورة تستقبل املستجدات يف ماجستري العلوم يف نظام 
 جامعة دبلن

استقبلت كلية إلادارة وألاعمال في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن مع مطلع العام الدراس ي الدفعة الثانية 

لبرنامج ماجستير العلوم في إدارة ألاعمال املقدم باملشاركة مع جامعة مدينة دبلن, حيث تم تسجيل الطالبات 

عميدة الكلية الدكتورة تغريد السديس ووكيلة  الجدد في نظام جامعة مدينة دبلن ضمن حفل استقبال بحضور 

عمادة الدراسات العليا لإلشراف ألاكاديمي واملتابعة الدكتورة مها الحارثي, حيث تم التعريف بالبرنامج ودمج 

طالبات الدفعة ألاولى مع املستجدات وذلك لتبادل املعرفة والخبرات, وقد بلغ عدد املرشحات للمقابلة الشخصية 

متقدمة, وبلغ عدد املقبوالت في البرنامج للدفعة الثانية  189ة, فيما بلغ عدد الالتي حضرن املقابلة متقدم 295

  طالبة. 59

طالبة  100الجدير بالذكر أن اتفاقيات التعاون املشترك بين جامعة ألاميرة نورة وجامعه دبلن لتدريس أكثر من 

ة أن الاختيار وقع على جامعة دبلن لكونها حاصلة على , وفي بيان من الجامع2014تخصص إدارة أعمال تمت في 

ووو مؤشر يصنف الجامعات  QS World Ranking 50 Under 50جامعة حديثة وفقا ملؤشر  50تصنيف أفضل 

 عاما . 50الحديثة في العالم التي يقل عمروا عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1540937
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 م 2016 سبتمبر 21-هـ 1437 ذو الحجة 19 األربعاء

اليوم الوطني هذا العام يأتي وحنن نتهيأ لنقلة  العميل:الدكتورة هدى 
 " 2030وطنية شاملة " رؤية اململكة 

 

رفعت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة ودى بنت محمد العميل, التهنئة لخادم 

ظهم حف -الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعميم آل سعود وسمو ولي عهده ألامين وسمو ولي ولي العهد 

  لكة العربية السعودية.للمم 86, وللشعب السعودي الكريم, بمناسبة اليوم الوطني الـ -هللا 

وأوضحت في تصريح بهذه املناسبة أن يومنا الوطني يأتي وذا العام ونحن جميعا نتهيأ لنقلة وطنية شاملة على 

, وذه الرؤية التي ستمكن وطننا الغالي من تبوء مكانة رائدة على مستوى 2030مختلف الصعد وفق رؤية اململكة 

هذه ألارض املباركة من مقومات اقتصادية واجتماعية وجغرافية عديدة , دول العالم من خالل ما ووبه هللا ل

 مقولة خادم الحرمين الشريفين 
ً
التي أكد من خاللها إن ودفه ألاول من إطالق رؤية  -حفظه هللا  -مستذكرة

 في العالم. 2030اململكة 
ً
  وو أن تكون بالدنا نموذجا ناجحا ورائدا

 إلى جنب مع مختلف املؤسسات التعليمية في الدولة وأكدت أن جامعة ألاميرة نورة ب
ً
نت عبدالرحمن تعمل جنبا

لإلسهام في تحقيق وذه النقلة النوعية من خالل التطوير املستمر للبرامج ألاكاديمية وألانشطة البحثية والتأويل 

د العميم آل سعو الذي يضمن توافق مخرجات الجامعة مع تطلعات خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد

وذلك لإلسهام في دعم محاور الرؤية التي ترتكم على املجتمع الحيوي والاقتصاد املمدور والوطن  -حفظه هللا-

تستهدف انطالقة الجامعات السعودية نحو العاملية فقد بنت الجامعة  2030الطموح , مشيرة إلى أن رؤية اململكة 

راكات العلمية املتميزة مع عدد من الجامعات العاملية الرائدة مثل من خالل برامجها املختلفة, مجموعة من الش

جامعة مدينة دبلن في ايرلندا, وجامعة جنوب الدنمارك, وكلية انسياد لألعمال في فرنسا وغيروا من الجامعات 

ف هداملتقدمة. حيث تهدف الجامعة من خالل وذه الشراكات إلى تقديم برامج نوعية مختلفة, باإلضافة إلى ال

  .-أيده هللا  -الاسمى ووو توطين الخبرات لإلسهام في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين 

ودعت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن, هللا عم وجل أن يديم على بالدنا عموا وأمنها وأن يحفظ 

  و ولي ولي عهده .خادم الحرمين الشريفين ويؤيده بنصره, ويشد عضده بسمو ولي عهده وسم

http://spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1540772
http://spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1540772
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 ترد بأنه ضمن صالحيات هيئة التخصصات الصحيةالجامعة 

 «تغذية أخصائي" مبسمى يطالنب نورة جبامعة التغذية طالبات
طالب عدد من خريجات كلية الاقتصاد املنزلي تخصص " تغذية وعلوم ألاطعمة", باملوافقة على تعديل تصنيفهن 

الوظيفي إلى "أخصائي تغذية", في إشارة من الخريجات لعدم استحقاقهن لعدة مميزات من ضمنها فرصة إكمال 

فهن من قبل وزارة الخدمة املدنية بناء على الدراسات العليا )املاجستير( وفرصة الابتعاث, إضافة إلى عدم توظي

تصنيفهن الوظيفي, حيث يتم تصنيف خريجات مسار إدارة الخدمات الغذائية بمسمى " فني خدمات غذاء غير 

 سريري " وليس "أخصائي تغذية". 

ختصا،, الا واستكماال للدور الذي تتبناه جريدة "الرياض" في متابعة وموم وشكاوى متابعيها وإيصالها إلى جهات 

فقد وجهت الجريدة املطالبة لوكالة الشؤون التعليمية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن التي أفادت بما 

 يلي: 

تشكر جامعة ألاميرة نورة صحيفة "الرياض" ودوروا املنهي في استجالء الحقيقة من مصادروا, وبناء على ما أثير, 

وم ألاطعمة" بأن تخصصهن مدرج ضمن دليل التخصصات لشغل تطمئن الجامعة خريجات تخصص "تغذية وعل

الوظائف التعليمية, حيث إنه من املؤوالت املطلوبة لتدريس مادة "التربية ألاسرية" للمرحلة الابتدائية واملتوسطة 

 ومادة "الاقتصاد املنزلي" للمرحلة الثانوية.

ية للتخصصات الصحية لم يتضّمن خريجي كليات وتنوه الوكالة بأن دليل التصنيف املحّدث في الهيئة السعود

الاقتصاد املنزلي, وبالتالي ال يصنفون ضمن التخصصات الصحية, وأن مسمى أخصائيي التغذية من اختصاصات 

ويئة التخصصات الصحية وصالحياتها, وليس للجامعة دور في ذلك, بمعنى أن مسمى "أخصائي تغذية" من 

http://www.alriyadh.com/1531099
http://www.alriyadh.com/1531099


8 

جموعتها النوعية ضمن وظائف الخدمات الطبية والصحية, وكذلك مسمى الوظائف التخصصية والتي تندرج م

"فنيي التغذية" من ضمن الوظائف الفنية والفنية املساعدة والتي تندرج مجموعتها النوعية ضمن وظائف 

 الخدمات الطبية والصحية املساعدة. 

ي للخطة الوطنية وللجامعة, بما ف ةالاستراتيجيوتختتم الشؤون التعليمية إفادتها بأن الجامعة وفق التوجهات 

وـ, وتوجهت إلى فتح برنامج 1432/1433ذلك حاجة سوق العمل قد أوقفت القبول في وذا التخصص منذ عام 

" التغذية إلاكلينيكية " في كلية الصحة وعلوم التأويل, والذي يضمن لخريجاته تصنيفهن ضمن الوظائف 

 الصحية التخصصية.
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 م 2016 سبتمبر 5-هـ 1437 ذو الحجة 4 اإلثنين

 مجعية مسك.. والفنون اإلنسانية

جاء من  مث -طيب هللا ثراه-اململكة العربية السعودية منذ تأسيسها وتوحيدوا من قبل املؤسس امللك عبدالعميم 

 محلية وعاملية, وسعت بشكل دؤوب إلى 
ً
بعده ابناؤه امللوك ازدورت وأصبحت ذات مكانة عاملية بلغت أودافا

 ترسيخ ألاعمال الخيرية.

وال عجب أن نرى الجمعيات الخيرية املنتشرة في جميع مناطق اململكة ومن أوم تلك الجمعيات الخيرية والفنية 

  دالعميم الخيريةهي مؤسسة محمد بن سلمان بن عب
ً
)مــســك الخيرية( والتي تأسست قبل سنوات قليلة وتحديدا

( على أنها مؤسسة خيرية غير ربحية انشأوا صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن سلمان بن عبدالعميم 2011عام )

قبل أفضل ضمن أوداف محددة وهي رعاية وتشجيع التعليم وتنمية مهارات القيادة لدى الشباب من أجل مست

لبالدنا. وركمت املؤسسة حسب نظامها ألاساس ي على الاوتمام بالشباب وتوفير وسائل مختلفة لرعاية وتمكين 

املواوب والطاقات إلابداعية وخلق البيئة الصحية لنمووا والدفع بها لترى النور واغتنام الفر، في مجاالت العلوم 

 والفنون إلانسانية.

دت إلى خلق البرامج والشراكات مع املنظمات املحلية والعاملية في مختلف املجاالت ولكي تتحقق وذه ألاوداف عم

وكذلك مع مجموعة متنوعة من الحاضنات حيث تستثمر في تطوير رأس املال الفكري وإطالق طاقات الشباب 

 مهمة ومنها إلاسهام في العملي
ً
 ة التعليميةالسعودي وحتى تكون الرؤية واضحة نجد أن املؤسسة حددت أودافا

املعرفية والتنموية وإلاسهام في التوعية ونشر املعرفة والثقافة وإلاسهام في البرامج التعليمية والثقافية واملعرفية 

 والتاريخية والرياضية وإلاعالمية, وإنشاء املكتبات ومراكم املعلومات وتقديم املساعدات ودعم الجمعيات الخيرية.

لركائم التي تستند عليها حكومتنا الرشيدة لبناء املجتمع املعرفي أولت املؤسسة جل وألن التعليم يمثل أحد أوم ا

اوتمامها بفئة الشباب بمختلف أعماروم وسعت لتأسيس مدارس مسك لنقل أفضل املمارسات العاملية في 

 وترجم مؤسسها ألامير محمد بن سلمان وذا الا 
ً
يث وتمام حالتعليم وتقديمها داخل املؤسسات التعليمية محليا

قال " سنسعى من خالل مؤسسة مسك الخيرية إلى ألاخذ بيد املبادرات والتشجيع على إلابداع بما يضمن استدامتها 

ونمووا للمساومة في بناء العقل البشري " ما يعني أن مؤسسة مسك الخيرية تقوم على القيمة الحقيقية واملتمثلة 

http://www.alriyadh.com/1531423
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وداف نظمت املؤسسة مهرجان )حكايا مسك( في مركم الرياض الدولي في الفكر والعلم والثقافة. ولتحقيق تلك ألا 

وقد  ,املهرجان والتي استمرت لستة أيامللمؤتمرات واملعارض حيث توافد الكثيرون من الموار ملشاودة عروض 

اشتمل املهرجان على عروض مميزة وفعاليات وورش عمل ملختلف الفنون والعروض املسرحية وأفالم سعودية 

 اج.إلانت

إن مثل وذه املهرجانات الغنية بالفائدة تنمي املواوب وتعمز قدراتها على إلابداع لوجود مختصين وأصحاب الخبرة 

 كبيرة اللتقاء املواوب بأشخا، مهتمين بشك
ً
 نل سريع ومباشر حيث أظهر املهرجاكل في مجاله كما توفر جهودا

 مبدعين قادرين على إبهار الجميع بطرق مدوشة.

)فعالية عواملنا( التي احتوت على عدة أنشطة وفقرات تربوية  تِف مؤسسة مسك بهذا املهرجان بل نظمتولم تك

منوعة احتضنتها جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض وحرصت )مـسـك الخيرية( من خاللها على إبراز 

نجاحات بمشاركة أولياء ألامور املبدعين الصغار وتشجيعهم على إلابداع وفتح آفاق جديدة لديهم لتحقيق 

 وإختصاصين تربويين.

إن مؤسسة )مـسـك الخيرية( بهذه ألانشطة والفعاليات استطاعت وفي زمن وجيز تهيئة الشباب وألاطفال على 

 تلمس عوالم مستقبلهم بشكل علمي وعملي مدروسين.
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 «الربنامج الطموح"التحول الوطني.. 
 أ.د. نادرة بنت حمود املعجل* 

تمر اململكة بمنعطف تاريخي في تقويم أدائها ليواكب تطلعات شعبها وطموحات قيادتها لتحقيق الرفعة والنمو 

ي تحر، فيها على مرتكمات أساسية تنصب في تنويع مصادر (, والت2030والشموخ, وفي وذا إلاطار وضعت رؤيتها )

الدخل بطرق علمية واقتصادية باستغالل الفر، التي تتميز بها اململكة, سواء في ثرواتها أو قدراتها البشرية أو 

 تميز اقتصادوا. 

سهم الدولة لتوتسعى وذه الرؤية لرفع مستوى معيشة إلانسان في اململكة بجميع معاييروا ورفع أداء مؤسسات 

( والذي 2030في تحقيق كل وذه التطلعات, وقد ترجمت الدولة وذه الرؤية في وذه املرحلة في برنامج التحول )

( لكل املبادرات املطروحة, 2030يعتبر مبادرات تنفيذية بمؤشرات تقييم املرحلة الحالية ومستوى النمو املأمول في )

 إلانتاج في وذه املبادرات وكفاءته ومراجعة وتطويره.ووضع مؤشرات قياس دورية للتحقق من مدى 

ويتطلب وذا البرنامج الطموح السالسة في تغيير فكر املؤسسات وإعادة النظر في إجراءات تنفيذوا وقبول تغّير 

الفكر والبعد عن املقاومة الطبيعية في سلوكيات البشر, وقد يكون من املهم أن يتم قبل إعادة تنظيم وذه 

ألعمالها خلق كيان تنفيذي بها يعمل بصورة دائمة في غرفة عمليات قد تكون ملدة أربعة وعشرين  املؤسسات

ساعة وسبعة أيام في ألاسبوع مدعمة بـ"إدارة للتغيير", كما ينتظر أن يعاد النظر في آلاليات القائمة والقرارات 

بالتصنيف الوظيفي للخدمة املدنية املنظمة في جانب التوظيف في القطاع العام والتزام التعليم العالي 

 وبيروقراطية التغيير والتطوير. 

وفي جانب الهيكلة التنظيمية فقد نجحت الدولة في أن تجعل قطاع الطاقة بكافة أشكاله في وزارة واحدة وتحت 

سياسة موحدة مما ينتظر تحقيق كفاءة أفضل, ولعل ينظر في قطاع العمل بنفس الصورة حيث وزارة العمل 

أقرب ما يكون عملها في الشأن الرقابي ووزارة الخدمة املدنية في الوظائف العامة في صورة موارد بشرية مركمية, 

 وهي أوضاع قد تكون خدمت في مرحلة سابقة, إال أنه تحتاج أن تطور لتواكب طموحات برنامج التحول.

http://www.alriyadh.com/1534375
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 برنامج التحول سواء بتنمية فر، العمل لهاوقد حظيت املرأة بنصيب نوعي في اوتمام الدولة في وذه الرؤية وفي 

أو إتاحة فر، مشاركتها في مواقع قيادية أكثر, وجميع مكونات برنامج التحول أو في معظمها قصيرة املدى؛ مما 

 يتطلب خطوات عاجلة للتنفيذ ولالستمرارية يتم تبني خطوات أطول مدى. 

الجامعات بعض إلاجراءات العاجلة مثل تحوير خريجي  فعلى سبيل املثال في الجانب البشري وتنميته يتطلب من

التخصصات غير العاملين إلى برامج تخدم البرنامج حيث على سبيل الاقتراح ألاولي تحوير متخصص ي التاريخ وقد 

يكون كذلك الجغرافيا واللغات في برامج تحويلية قصيره تستحدث لتعميم تأويلهم للعمل في قطاع السياحة بكافة 

, السيما أن قطاع السياحة يعد من مجاالت التحول الاقتصادي الضخمة للتقليل من الاعتماد على جوانبها

 اقتصاد النفط.

وسيستمر النمو في  2030فمثال ينتظر أن يكون عدد الوظائف في القطاع السياحي قرابة املليون وظيفة في عام 

وإعادة تأويل خريجين في مجاالت أخرى السنوات الالحقة, فباإلضافة لتخصصات السياحة وبرامج تحويل 

 "كالتاريخ والجغرافيا واللغة.." تؤول في مجال السياحة وتطوير صناعتها وليس فقط خدماتها.

ويسعى برنامج التحول إلى مضاعفة نسبة مساومة قطاع تقنية املعلومات في الناتج املحلي إلاجمالي "غير النفطي" 

ي يتطلب رفع عدد الكوادر البشرية السعودية املؤولة, وتوظيفها في , والذ-أي الضعف-( %2.24-%1.12من )

 ( موظف وموظفة. 20.000قطاع الاتصاالت وتقنية املعلومات حيث سيكون الرقم املستهدف بحدود )

وذا التوجه يتطلب رفع درجة تنافسية مخرجات الجامعة النوعية في التخصصات التي تدرسها في مجال وذا 

لتخصصات الفرعية ذات ألاولوية بعد التعرف عليها والعمل على استحداثها حيث ينتظر أن القطاع وزيادة ا

يستمر نمو وذا التوجه في املرحلة التالية من برنامج التحول وذلك بالنظر للوضع الحالي في اململكة واملأمول في 

مل ميم القدرات للمتخرجين بدون ع( مقارنة بالوضع إلاقليمي والدولي, وعلى املدى القصير تنفيذ برامج تع2030)

في وذه املجاالت املعلوماتية وتقنياتها بما يرفع من كفاءتهم ويعمز من تحقيق وذا القطاع من مساومته في 

 الاقتصاد.
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ومن املهم إدراك وإقرار كافة القطاعات املعنية بأومية زيادة فرصة عمل املرأة في وذا املجاالت باإلضافة ملجاالت 

رة في وذا املقال, ال سيما إذا ما توفرت كافة الضوابط والثوابت بها, فمثال ال يفهم أن قطاع التعدين الحقة مذكو 

عمله ميداني بالكامل وبالتالي ذكوري, فهناك جوانب عديدة مثل اقتصاديات التعدين وبرامج وقياس ألاثر البيئي 

 لألنشطة التعدينية والتسويق.

( وظيفة, ووذا القطاع 25.000( بـ)2030ظرة في وذا القطاع أن تمداد في )ويبلغ حجم الفر، الوظيفية املنت

سيستمر حيث إن توجه الدولة في اقتصادوا لتقليل الاعتماد على النفط يجعل التعدين من املحاور الرئيسة 

ية. ووذا ( وبالذات املتطلبات البشر 2030لالقتصاد الجديد وبالتالي فهو توجه متطلباته متنامية ومستمرة بعد )

يحتم على الجامعات أن تنظر في البدء ببرامج عاجلة لتحوير بعض خريجيها وخريجاتها في الاقتصاد واملواد وإلادارة 

 وعلوم البيئة.. وعلى املدى ألاطول خلق مسارات أو حتى تخصصات تخدم وذا القطاع.

( أن يبلغ عدد القوى العاملة في الشؤون الاجتماعية قرابة 2030وفي جانب الشؤون الاجتماعية ينتظر في )

( موظف وألارجح موظفة, ووو بال شك طلب يحتاج إلى تركيز الجهود في تنمية القدرات التخصصية في 21.000)

 جامعات من وذا املجال املطلوب. العلوم الاجتماعية وخدماتها, وبالتالي تفوق نوعي وكمي في مخرجات ال

 في السوق املحلي 
ً
ومن مبادرات برنامج التحول تضاعف حجم الصناعات الدوائية إلى ضعف مساومتها حاليا

وبالتالي مضاعفة عدد الوظائف ووذا يتطلب أن تنظر الجامعات في التخصصات الرئيسة في وذا املجال 

دارة الصناعية والجودة والتسويق وإلادارة املالية واملحاسبة, وكذلك والتخصصات املساندة مثل إدارة إلانتاج وإلا 

 نفس وذه التخصصات في الصناعات ألاخرى.

 مما يحتم 
ً
 أو معدوما

ً
 جدا

ً
وال زال دور املرأة في املجاالت املهنية العليا مثل التخصصات الهندسية محدودا

ت تؤول للمناصب القيادية العليا للمرأة مثل استحداث كليات وندسة للمرأة, وتحتاج الجامعات إلى تخصصا

(, بما يرفع درجة التأويل للوظائف Executive Master of Business Administrationإدارة ألاعمال للتنفيذيين )

 القيادية للمرأة. 
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لوطني, ا ويقترح تشكيل إدارات تنفيذية في ألاجهمة الحكومية لإلشراف على تنفيذ مبادرات ومشاريع برامج التحول 

( في املشاريع, ووضع خطط تنفيذية Dashboardتعمل وذه إلادارات على ابتكار آلية ملراقبة مستوى إلانجاز )

 لرئيس الجهاز.
ً
 عاجلة, وإعداد تقارير إلانجاز للرفع بها دوريا

 *وكيلة جامعة ألاميرة نورة

 للشؤون التعليمية
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 م 2016 سبتمبر 27-هـ 1437 ذو الحجة 26 األربعاء

 جامعة نورة تربط املاضي باملستقبل يف اليوم الوطني

 .نظمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن معرضا تحت شعار "رؤية وفن" وذلك في كلية التصاميم والفنون 

وشهد مشاركة مجموعة من الطالبات مبتكرات لتصاميم ورسائل وأفالم قصيرة وركن التصوير وتصميم بطاقة 

جرافيك وسجال لتدوين الرسائل للوطن, كما تخلل الاحتفال اقامة ورش فنية مختلفة ورشة الرسم وركن لرسم 

الوجه وركن إوداء كلمة للوطن  امللك سلمان باالكريلك من إنتاج الطالبات وركن الطباعة وركن الرسم على

والجنود البواسل, كذلك تم عرض أفالم قصيرة من أعمال طالبات قسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية 

 باليوم الوطني في مبنى املكتبة املركمية ركنا 
ً
لهذه املناسبة العميمة, كما خصصت عمادة شؤون املكتبات احتفاال

 باللون ألاخضر تخلله
ً
 من الفقرات ألادبية والثقافية والعروض املرئية التي تعمز حب الوطن والانتماء  موشحا

ً
عددا

 .اليه

 بمناسبة اليوم الوطني ملنسوباته من الهيئتين 
ً
كما نظم معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيروا احتفاال

التي تعرفت الطالبات من خاللها على التعليمية وإلادارية والطالبات, حيث تضمن الاحتفال العديد من ألاركان و 

اليوم الوطني, واطلعن على تاريخ اململكة وأبرز إنجازاتها في خدمة إلاسالم واملسلمين, ثم عبرن عدة طالبات من 

 .جنسيات مختلفة عن مشاعرون من خالل لوحة تذكارية

 وثائقيا عن ذكرى توحي
ً
 -مه هللارح-د امللك عبدالعميم وفي موضوع ذي صلة, عرضت كلية العلوم في احتفال فلما

للمملكة, وقد خصص أعضاء الهيئة التعليمية في جميع الكليات عشر دقائق من كل محاضرة للحديث عن وذه 

 .املناسبة وذكرى توحيد الوطن

 

 

http://www.alriyadh.com/1536139
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 م 2016 سبتمبر 6-هـ 1437 ذو الحجة 5 الثالثاء

 

 نورة_األمرية_خلوات حبث جمهزة تقنيًا يف مكتبة #جامعة
ماليين كتاب تحر، املكتبة املركمية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن  5( متر مربع و 38,523على مساحة )

ؤولة بما يلبي الاحتياجات املعلوماتية تسهم في نجاح املجتمع وتدعم البحث على توفير بيئة معرفية تفاعلية م

, وفق خطط تهدف إلى مساندة العملية التعليمية 
ً
 وعامليا

ً
 وإقليما

ً
العلمي لتحقيق رؤية الجامعة في التميز محليا

مع, مة املجتواستثمار املوارد البشرية املتخصصة, والتزود بمصادر املعلومات في مختلف التخصصات لخد

والحر، على توظيف التقنية لتيسير الوصول ملصادر املعلومات, وتخصص املكتبة املركمية التي تتميز بطراز 

 يفي بأغراض استخدامها بجودة عالية, 
ً
 تقنيا

ً
معماري يعبر عن التراث العربي ألاصيل خلوات بحث مجهمة تجهيزا

البحث أعضاء ويئة التدريس, ومن في حكمهم,  وتخدم املستفيدات وفق ضوابط حيث يستفيد من خلوات

وطالبات الدراسات العليا بالجامعة ولهن ألاولوية, وطالبات الدراسات العليا من غير منسوبات الجامعة في حال 

ريال للفصل الدراس ي الواحد يتم استرجاعه بعد تسليم الخلوة  200توافر خلوات, مع دفع التأمين املحدد والبالغ 

وتقدم طالبة الخدمة ما يفيد بأحقيتها للحجم من صورة بطاقة الجامعة ملنسوبات الجامعة,  ستفيدة.من قبل امل

أما الباحثة من خارج الجامعة فيلممها تقديم خطاب يفيد بوضعها كطالبة دراسات عليا من جهة دراستها ويكون 

مح اقتناء الكتب والقرطاسية, ويسالحجم لفصل دراس ي قابل للتجديد حسب إمكانيات توافر الخلوة, كما يسمح ب

باالحتفاظ داخل الخلوة بعدد عشرة مصادر معلومات من مقتنيات املكتبة فيما عدا الرسائل الجامعية, ويحق 

 للمسؤولة استردادوا في أي وقت, وال تتحمل املكتبة مسؤولية ترك ألاغراض الخاصة داخل الخلوة. 

 

 

 

http://www.al-jazirahonline.com/news/2016/20160905/89831
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م اإللكرتوني بدورته الثانية يف جامعة األمرية 
ّ
إطالق برنامج قائدات التعل

 نورة

 تأطلقت عمادة التعلم إلالكتروني والتعليم عن بعد ضمن وكالة الجامعة للتطوير والجودة بجامعة ألاميرة نورة بن

عبد الرحمن برنامج قائدات التعلم إلالكتروني بدورته الثانية, حيث افتتحت عميدة التعلم إلاليكتروني د. عهود 

بنت عبد هللا الفارس اللقاء بالترحيب باملشاركات ببرنامج قائدات التعلم إلالكتروني في دورته الثانية, وقالت إن 

لدورات التدريبية تم تصميمها لتمكين أعضاء الهيئة التعليمية برنامج قائدات التعلم إلالكتروني وو حممة من ا

 من الريادة وخلق قصص نجاح مميزة في مجال التعلم إلالكتروني. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160921/ln1.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160921/ln1.htm
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 م 2016 سبتمبر 23-هـ 1437 ذو الحجة 21 الجمعة

 «: الجزيرة»العميل لـ د.هدى

 رؤية"يأتي يومنا الوطني هذا العام وحنن نتهيأ لنقلة وطنية شاملة وفق 
2030»  

أكدت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة ودى العميل أن مناسبة اليوم الوطني مناسبة وطنية 

مين وولي عهده ألا  -حفظه هللا -وامة, مقدمة التهنئة ملقام خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعميم

ي ولي العهد صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن نايف بن عبدالعميم وول

سلمان بن عبدالعميم, وللشعب السعودي الكريم باليوم الوطني السادس والثمانين. وقالت الدكتورة العميل: إن 

يومنا الوطني وذا العام يأتي ونحن جميعا نتهيأ لنقلة وطنية شاملة على كافة ألاصعدة وفق رؤية اململكة العربية 

, وذه الرؤية التي ستمكن وطننا الغالي من تبوؤ مكانة رائدة على مستوى دول العالم وذلك من 2030ية السعود

 خالل ما ووبه هللا لهذه ألارض املباركة من مقومات اقتصادية واجتماعية وجغرافية عديدة. 

 دفه ألاول من إطالق رؤيةوالتي أكد من خاللها إن و -حفظه هللا  -ولعلي أستذكر مقولة خادم الحرمين الشريفين 

 في العالم, ونحن في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن  2030اململكة 
ً
وو أن تكون بالدنا نموذجا ناجحا ورائدا

 إلى جنب مع كافة املؤسسات التعليمية في الدولة للمساومة في تحقيق وذه النقلة النوعية من خالل 
ً
نعمل جنبا

كاديمية وألانشطة البحثية والتأويل الذي يضمن توافق مخرجات الجامعة مع التطوير املستمر لبرامجنا ألا

وذلك للمساومة في دعم محاور الرؤية  -حفظه هللا-تطلعات خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعميم 

 2030ية ميل أن رؤ التي ترتكم على املجتمع الحيوي والاقتصاد املمدور والوطن الطموح. وبينت معالي الدكتورة الع

تستهدف انطالقة الجامعات السعودية نحو العاملية فقد بنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن من خالل 

برامجها املختلفة مجموعة من الشراكات العلمية املتميزة مع عدد من الجامعات العاملية الرائدة مثل جامعة مدينة 

وكلية انسياد لألعمال في فرنسا وغيروا من الجامعات املتقدمة. حيث دبلن في ايرلندا, وجامعة جنوب الدنمارك, 

تهدف الجامعة من خالل وذه الشراكات إلى تقديم برامج نوعية مختلفة, باإلضافة الى الهدف ألاسمى ووو توطين 

 . -حفظه هللا-الخبرات للمساومة في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعميم 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160923/ym41.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160923/ym41.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160923/ym41.htm
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في ختام حديثها أشارت إلى أننا في الذكرى السادسة والثمانين ليومنا الوطني نتطلع بكل فخر وثقة ملستقبل و

 للوطن, كما أدعو هللا عم وجل أن يديم على بالدنا عموا 
ً
 ممورا

ً
إيجابي وطموح يحقق رؤية القيادة ويؤمن مستقبال

عبدالعميم ويؤيده بنصره, ويشد عضده بولي عهده  وأمنها وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن

صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن نايف بن عبدالعميم وولي ولي عهده صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن 

 .
ً
 سلمان بن عبدالعميم حفظهم هللا جميعا
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 م 2016 سبتمبر 20-هـ 1437 ذو الحجة 18 الثالثاء

 جامعة نورة توضح: النادي بال موافقة ويل األمر

إن شرط موافقة ولي ألامر « عكاظ»الدكتورة الجوورة الصقية لـ  قالت مدير إلاعالم والنشر بجامعة ألاميرة نورة

معة اجتهاد شخص ي من املوظفة املسؤولة وعملت الجامعة على معالجة ألامر, الشتراك الطالبات في نادي الجا

 الفتة إلى أن وذا الاشتراك ال يتطلب املوافقة الخاصة من ولي ألامر. 

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خطابا صادرا من نادي الجامعة ووو إفادة خطية باسم ولي ألامر 

 إقراره على موافقة اشتراك ابنته الطالبة بنادي الجامعة. وسجله املدني وتوقيعه بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160920/Con20160920858254.htm
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 م 2016 سبتمبر 22-هـ 1437 ذو الحجة 20 الخميس

 "نورة"متقدمة ملاجستري العلوم بـ 295
 

استقبلت كلية إلادارة وألاعمال في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن مع مطلع العام الدراس ي الدفعة الثانية 

لبرنامج ماجستير العلوم في إدارة ألاعمال املقدم باملشاركة مع جامعة مدينة دبلن, إذ تم تسجيل الطالبات الجدد 

لتعريف بالبرنامج ودمج طالبات الدفعة ألاولى مع في نظام جامعة مدينة دبلن ضمن حفلة استقبال, وتم ا

 .املستجدات وذلك لتبادل املعرفة والخبرات

متقدمة,  189متقدمة, فيما بلغ عدد الالتي حضرن املقابلة  295وقد بلغ عدد املرشحات للمقابلة الشخصية 

  .طالبة 59وبلغ عدد املقبوالت في البرنامج للدفعة الثانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okaz.com.sa/new/mobile/20160922/Con20160922858717.htm
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 م 2016 سبتمبر 25-هـ 1437 ذو الحجة 24 اإلثنين

 

 إطالق برنامج قائدات التعلم اإللكرتوني يف جامعة األمرية نورة

أطلقت عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد ضمن وكالة الجامعة للتطوير والجودة بجامعة ألاميرة 

ورة بنت عبدالرحمن أمس برنامج قائدات التعلم الالكتروني في دورته الثانية. وافتتحت عميدة التعلم ن

الالكتروني الدكتورة عهود بنت عبد هلل الفارس اللقاء بالترحيب باملشاركات ببرنامج قائدات التعلم 

ية وو حممة من الدورات التدريبإلالكتروني في دورته الثانية, موضحة أن برنامج قائدات التعلم إلالكتروني 

تم تصميمها لتمكين أعضاء الهيئة التعليمية بجامعة ألاميرة نورة من الريادة وإيجاد قصص نجاح مميزة في 

مجال التعلم إلالكتروني, وتمويدون بمهارات متقدمة تحقق تطلعات املستقبل عبر الاستخدام ألامثل للتقنية 

لتعلم وفقا للمعايير العاملية للتعلم إلالكتروني, وبناء القدرة املؤسسية الحديثة لتعميم مخرجات التعليم وا

والكفاءات الوطنية وتحقيق التنمية املستدامة. من جانبها بينت مديرة إدارة التطوير في العمادة الدكتورة 

 لجامعاتفادية الخضراء, أن برنامج قائدات التعلم الالكتروني وو برنامج وطني حيث ما يدور في أروقة ا

والقاعات الدراسية وو الذي يرسم مستقبل الوطن, مؤكدة أومية توظيف التقنية لتحسين العملية 

التعليمية وتجويد مخرجات التعليم كي تتالءم مع احتياجات سوق العمل. يذكر أن برنامج قائدات التعلم 

 وإقباال من أعضاء وـ, حيث ال1437-1436الالكتروني, أطلق في دورته ألاولى في العام املنصرم 
ً
قى نجاحا

 .الهيئة التعليمية

 

 

 

http://www.alyaum.com/article/4158135
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 م 2016 سبتمبر 23-هـ 1437 ذو الحجة 21 الجمعة

  جامعة نورة تستقبل مستجدات ماجستري علوم دبلن
 
 

استقبلت كلية إلادارة وألاعمال في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدفعة الثانية لبرنامج ماجستير العلوم في 

  إدارة ألاعمال املقدم باملشاركة مع جامعة مدينة دبلن.

وتم تسجيل الطالبات الجدد في نظام جامعة مدينة دبلن ضمن حفل استقبال بحضور عميدة الكلية الدكتورة 

ريد السديس, ووكيلة عمادة الدراسات العليا لإلشراف ألاكاديمي واملتابعة الدكتورة مها الحارثي, حيث تم تغ

التعريف بالبرنامج ودمج طالبات الدفعة ألاولى مع املستجدات وذلك لتبادل املعرفة والخبرات. وبلغ عدد املرشحات 

متقدمة, وبلغ عدد املقبوالت في  189املقابلة  متقدمة, فيما بلغ عدد الالتي حضرن  295للمقابلة الشخصية 

  طالبة. 59البرنامج للدفعة الثانية 

طالبة تخصص  100يذكر أن اتفاقيات التعاون املشترك بين جامعة ألاميرة نورة وجامعة دبلن لتدريس أكثر من 

لن لكونها حاصلة على . وذكرت جامعة ألاميرة نورة, أن الاختيار وقع على جامعة دب2014إدارة أعمال تمت في 

, ووو مؤشر يصنف الجامعات QS World Ranking 50 Under 50جامعة حديثة وفقا ملؤشر  50تصنيف أفضل 

 عاما. 50الحديثة في العالم التي يقل عمروا عن 

 

 

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=278311
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 م 2016 سبتمبر 30-هـ 1437 ذو الحجة 29 الجمعة

 

 جامعة نورة تفتح أبوابها لإلعالميني لرصد يومياتها وإجنازاتها

استضافت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن جمًعا من إلاعالميين من صحفيين ومذيعين وكّتاب رأي. وبدأ 

 لهم تحيات مدير الجامعة اللقاء باجتماع مع وكيل الجامعة الدكتور صالح املمع
ً

ل, الذي رحب بالضيوف ناقال

الدكتورة ودى العميل, مشيًرا إلى ضرورة تقوية العالقة بين الجامعة ووسائل إلاعالم, وتوسيع نطاقات الاتصال 

وأضاف أن أبواب وأسوار الجامعة مفتوحة لإلعالميين لالطالع على وذا الصرح  الدقيقة.لنشر املعلومة الصحيحة 

عليمي ألاكاديمي الفريد واملتميز من نوعه في مجال التعليم الجامعي. وأكد ضرورة أخذ املعلومة من مصدروا, الت

وتفنيد الشائعات, مفيًدا بأن جامعة ألاميرة نورة ليست حصًنا منيًعا, بل صرح عمالق مفتوح لكل املخلصين. ثم 

ا حول الجامعة.. وقد تم استعراض مهام إلادارة العامة لإلعالم وأودافها وأبرز منجماتها,  شاود الجميع عرًضا مرئيًّ

 .ثم فتح مدير العالقات العامة خالد اليمني املجال لألسئلة
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 م 2016 سبتمبر 5-هـ 1437 ذو الحجة 4 اإلثنين

  نورة خلوات حبث جمهزة جتهيزًا تقنيًا يف مكتبة جامعة األمرية
ماليين كتاب تحر، املكتبة املركمية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن  5(متر مربع و  38,523على مساحة )

على توفير بيئة معرفية تفاعلية مؤولة بما يلبي الاحتياجات املعلوماتية تسهم في نجاح املجتمع وتدعم البحث 

 
ً
, وفق خطط تهدف إلى مساندة العملية التعليمية  العلمي لتحقيق رؤية الجامعة في التميز محليا

ً
 وعامليا

ً
وإقليما

واستثمار املوارد البشرية املتخصصة, والتزود بمصادر املعلومات في مختلف التخصصات لخدمة املجتمع, 

والحر، على توظيف التقنية لتيسير الوصول ملصادر املعلومات, وتخصص املكتبة املركمية التي تتميز بطراز 

 يفي بأغراض استخدامها بجودة عالية, معما
ً
 تقنيا

ً
ري يعبر عن التراث العربي ألاصيل خلوات بحث مجهمة تجهيزا

وتخدم املستفيدات وفق ضوابط حيث يستفيد من خلوات البحث أعضاء ويئة التدريس, ومن في حكمهم, 

من غير منسوبات الجامعة في حال وطالبات الدراسات العليا بالجامعة ولهن ألاولوية, وطالبات الدراسات العليا 

ريال للفصل الدراس ي الواحد يتم استرجاعه بعد تسليم الخلوة  200توافر خلوات, مع دفع التأمين املحدد والبالغ 

من قبل املستفيدة, وتقدم طالبة الخدمة ما يفيد بأحقيتها للحجم من صورة بطاقة الجامعة ملنسوبات الجامعة, 

امعة فيلممها تقديم خطاب يفيد بوضعها كطالبة دراسات عليا من جهة دراستها ويكون أما الباحثة من خارج الج

الحجم لفصل دراس ي قابل للتجديد حسب إمكانيات توافر الخلوة, كما يسمح باقتناء الكتب والقرطاسية, ويسمح 

 الجامعية, ويحق فيما عدا الرسائل باالحتفاظ داخل الخلوة بعدد عشرة مصادر معلومات من مقتنيات املكتبة 

 للمسؤولة استردادوا في أي وقت, وال تتحمل املكتبة مسؤولية ترك ألاغراض الخاصة داخل الخلوة.

  

 

http://ien.sa/?q=node/4531
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 م 2016 سبتمبر 26-هـ 1437 ذو الحجة 25 الثالثاء

اجيابي  فخر ملستقبليف يومنا الوطني نتطلع بكل  نورة:مديرة جامعة 
 وطموح

ملقام خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعميم حفظه هللا, وولي  رفعت مديرة جامعة ألاميرة نورة 

عهده ألامين صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن نايف بن عبدالعميم وولي ولي العهد صاحب السمو امللكي ألامير 

وللشعب السعودي الكريم, خالص التهنئة باليوم الوطني السادس  محمد بن سلمان بن عبدالعميم حفظهما هللا,

  .والثمانين للمملكة العربية السعودية

ونحن جميعا نتهيأ لنقلة وطنية شاملة على كافة ألاصعدة وفق رؤية  يأتي وأشارت بأن يومنا الوطني وذا العام

غالي من تبوء مكانة رائدة على مستوى دول , وذه الرؤية التي ستمكن وطننا ال2030اململكة العربية السعودية 

 .العالم وذلك من خالل ما ووبه هللا لهذه ألارض املباركة من مقومات اقتصادية واجتماعية وجغرافية عديدة

والتي أكد من خاللها إن ودفه ألاول من إطالق رؤية  -حفظه هللا  -و استذكرت مقولة خادم الحرمين الشريفين 

 في العالم. ونحن في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وو أن  2030اململكة 
ً
تكون بالدنا نموذجا ناجحا ورائدا

 إلى جنب مع كافة املؤسسات التعليمية في الدولة للمساومة في تحقيق وذه النقلة النوعية من خالل 
ً
نعمل جنبا

ن توافق مخرجات الجامعة مع التطوير املستمر لبرامجنا ألاكاديمية وألانشطة البحثية والتأويل الذي يضم

ة وذلك للمساومة في دعم محاور الرؤي -حفظه هللا–تطلعات خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعميم 

  .والتي ترتكم على املجتمع الحيوي والاقتصاد املمدور والوطن الطموح

بنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تستهدف انطالقة الجامعات السعودية نحو العاملية فقد  2030وألن رؤية 

من خالل برامجها املختلفة, مجموعة من الشراكات العلمية املتميزة مع عدد من الجامعات العاملية الرائدة مثل 

جامعة مدينة دبلن في ايرلندا, وجامعة جنوب الدنمارك, وكلية انسياد لألعمال في فرنسا وغيروا من الجامعات 

ف الجامعة من خالل وذه الشراكات إلى تقديم برامج نوعية مختلفة, باإلضافة الى الهدف املتقدمة. حيث تهد

–ألاسمى ووو توطين الخبرات للمساومة في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعميم 

   .-حفظه هللا

قق رؤية وثقة ملستقبل ايجابي وطموح يحوبينت بأن في الذكرى السادسة والثمانين ليومنا الوطني نتطلع بكل فخر 

http://ien.sa/?q=node/4745
http://ien.sa/?q=node/4745
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 للوطن. وبهذه املناسبة أدعوا هللا عم وجل أن يديم على بالدنا عموا وأمنها وأن 
ً
 ممورا

ً
القيادة ويؤمن مستقبال

يحفظ خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعميم ويؤيده بنصره, ويشد عضده بولي عهده صاحب 

 بن نايف بن عبدالعميم وولي ولي عهده صاحب السمو السمو امللكي ألامير محمد
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 م 2016 سبتمبر 22-هـ 1437 ذو الحجة 20 الخميس

 العالم دول مستوى على رائدة مكانة تبوء من ستمكننا ٢٠٣٠رؤية أكدت أن 

 اليوم الوطني ملستقبل إجيابيمديرة جامعة نورة: نتطلع بكل فخر وثقة يف 
رفعت مديرة جامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة ودى العميل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين امللك 

, وللشعب السعودي -هللا  حفظهم-سلمان بن عبد العميم آل سعود وسمو ولي عهده ألامين وسمو ولي ولي العهد 

للمملكة العربية السعودية, مؤكدة بأننا نتطلع بكل فخر وثقة ملستقبل  86الكريم, بمناسبة اليوم الوطني الـ 

 للوطن.
ً
 ممورا

ً
  ايجابي وطموح يحقق رؤية القيادة ويؤمن مستقبال

افة عا نتهيأ لنقلة وطنية شاملة على ك"يأتي يومنا الوطني وذا العام ونحن جمي كلمتها:العميل في  وقالت الدكتورة

, وذه الرؤية التي ستمكن وطننا من تبوء مكانة رائدة على 2030ألاصعدة وفق رؤية اململكة العربية السعودية 

مستوى دول العالم وذلك من خالل ما ووبه هللا لهذه ألارض املباركة من مقومات اقتصادية واجتماعية وجغرافية 

 عديدة.

ل أكد من خاللها إن ودفه ألاو  والتي-هللا  حفظه-"لعلي أستذكر مقولة خادم الحرمين الشريفين  ل:العميوأضافت 

 في العالم. ونحن في جامعة ألاميرة نورة  2030من إطالق رؤية اململكة 
ً
وو أن تكون بالدنا نموذجا ناجحا ورائدا

 إلى جنب مع كافة املؤسسات التعليمية ف
ً
ي الدولة للمساومة في تحقيق وذه النقلة بنت عبد الرحمن نعمل جنبا

النوعية من خالل التطوير املستمر لبرامجنا ألاكاديمية وألانشطة البحثية والتأويل الذي يضمن توافق مخرجات 

 الجامعة مع تطلعات القيادة.

لعاملية تستهدف انطالقة الجامعات السعودية نحو ا 2030ونووت مديرة جامعة الاميرة نورة بأنه ولكون رؤية 

فقد بنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن من خالل برامجها املختلفة, مجموعة من الشراكات العلمية املتميزة 

https://sabq.org/MCxX94
https://sabq.org/MCxX94
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مع عدد من الجامعات العاملية الرائدة مثل جامعة مدينة دبلن في ايرلندا, وجامعة جنوب الدنمارك, وكلية انسياد 

دمة. حيث تهدف الجامعة من خالل وذه الشراكات إلى تقديم برامج لألعمال في فرنسا وغيروا من الجامعات املتق

  نوعية مختلفة, باإلضافة الى الهدف ألاسمى ووو توطين الخبرات للمساومة في تحقيق رؤية اململكة.
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 م 2016 سبتمبر 28-هـ 1437 ذو الحجة 27 األربعاء

 المزعل" طالب بنشر المعلومة الصحيحة من مصادرها وتفنيد الشائعات"

 جامعة األمرية نورة تستضيف خنبة من اإلعالميني لتوسيع نطاق التواصل

استضافت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن جمًعا من إلاعالميين من صحفيين ومذيعين وكّتاب رأي. وبدأ 

 لهم تحيات مدير الجامعة 
ً
اللقاء باجتماع مع وكيل الجامعة الدكتور صالح املمعل الذي رحب بالضيوف ناقال

ة ووسائل إلاعالم, وتوسيع نطاقات الاتصال الدكتورة ودى العميل, مشيًرا إلى ضرورة تقوية العالقة بين الجامع

  .لنشر املعلومة الصحيحة الدقيقة

وأكد املمعل ضرورة أخذ املعلومة من مصدروا, وتفنيد الشائعات, مفيًدا بأن جامعة ألاميرة نورة ليست حصًنا  

ا حول الج ا مفتوًحا لكل املخلصين. ثم شاود الجميع عرًضا مرئيًّ
ً
امعة. وقد تم استعراض منيًعا, بل صرًحا عمالق

  .مهام إلادارة العامة لإلعالم وأودافها وأبرز منجماتها, ثم فتح مدير العالقات العامة خالد اليمني املجال لألسئلة

وانطلق الوفد إلاعالمي في رحلة عبر الحافلة ملشاودة مرافق الجامعة, وشاود الجميع في غرفة تحكم ألامن 

املرورية واملخالفات عبر الكاميرات املنتشرة في شوارع الجامعة وممراتها  والسالمة كيف يمكن ضبط الحركة

ومداخلها باستثناء أماكن الطالبات, ثم انتقل الجميع إلى غرفة التحكم لقطار الجامعة, ثم انطلقوا في رحلة عبر 

ا, ثم القطار الذي ُيَعدُّ من أميز املرافق في الجامعة. وانتقل الوفد إلى النادي الرجالي, ا لذي يعتبر منتجًعا صحيًّ

املعتمد في املكتبة,   (ASRS) املكتبة املركمية التي أبهرتهم بضخامتها وتقنيتها العالية ونظام التخمين والاسترجاع آلالي

ووو ذو كفاءة )تكنولوجية( عالية في تقنية التخمين آلالي, ويتكون من مجموعة متنوعة من أنظمة التحكم 

ا من مواقع تخمين محددة بالكمبيوتر لتخمين   .واسترجاع الكتب تلقائيًّ

وفي ختام الجولة شكر إلاعالميون منظمي الجولة في جامعة ألاميرة نورة مبدين إعجابهم بما شاودوه من طراز 

 .عمراني, وما سمعوه من إنجازات تصبُّ في صالح الوطن املعطاء في املقام ألاول 

 

 

 

https://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%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
https://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%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
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 م 2016 بتمبرس 29-هـ 1437 ذو الحجة 28 الخميس

ا لكل املخلصني
ً
ا عمالق

ً
ا بل صرح

ً
ا منيع

ً
 املزعل": جامعة نورة ليست حصن

عبدالرحمن الدكتور صالح املمعل أن الجامعة ستفتح منشآتها أمام املجتمع جامعة ألاميرة نورة بنت  أكد وكيل

ا مع شركات رياضية محلية لتوفير احتياجات طالبات الجامعة
ً
 .وستعقد اتفاق

 من إلاعالميين والصحفيين وكّتاب الرأي زاروا الجامعة الاثنين املاض ي, قال "املمعل": "جامعة 
ً
وخالل لقائه عددا

ا مفتوًحا لكل املخلصين, ووناك ضرورة لتقوية العالقة بين ألاميرة نورة 
ً
ليست حصًنا منيًعا, بل صرًحا عمالق

الجامعة ووسائل إلاعالم, وتوسيع نطاقات الاتصال لنشر املعلومة الصحيحة الدقيقة, ونشدد على ضرورة أخذ 

 ."املعلومة من مصدروا, وتفنيد الشائعات

 ."ية مع جامعات عاملية مثل جامعتي روتردام ودبلنلديها شراكات علم وأضاف: "الجامعة

 لهم تحيات مديرة الجامعة 
ً
واجتمع إلاعالميون مع وكيل الجامعة الدكتور صالح املمعل الذي رحب بالضيوف ناقال

ا حول الجامعة, وذلك بعدما تجولوا في مرافقها  .الدكتورة ودى العميل, ثم شاود الجميع عرًضا مرئيًّ

هام إلادارة العامة لإلعالم وأودافها وأبرز منجماتها, فتح مدير العالقات العامة خالد اليمني وبعد استعراض م

املجال لألسئلة, ثم انطلق الوفد إلاعالمي في رحلة عبر الحافلة ملشاودة مرافق الجامعة, حيث تعرفوا على غرفة 

ت املنتشرة في شوارع الجامعة وممراتها تحكم ألامن والسالمة لضبط الحركة املرورية واملخالفات عبر الكاميرا

 .ومداخلها باستثناء أماكن الطالبات

وانتقل الجميع إلى غرفة التحكم لقطار الجامعة, ثم انطلقوا في رحلة عبر القطار الذي ُيَعدُّ من أميز املرافق في 

ا, قبل أن  يقوم الوفد إلاعالمي بميارة الجامعة, ثم انتقل الوفد إلى النادي الرجالي, الذي يعتبر منتجًعا صحيًّ

 .املعتمد في املكتبة (ASRS) املكتبة املركمية التي أبهرتهم بضخامتها وتقنيتها العالية, ونظام التخمين والاسترجاع آلالي

ويتكون النظام ذو الكفاءة التكنولوجية العالية في تقنية التخمين آلالي, من مجموعة متنوعة من أنظمة التحكم 

 من مواقع تخمين محددةبالكمبيوتر ل
ً
ا  .تخمين واسترجاع الكتب تلقائيًّ

 

https://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%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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 م 2016 سبتمبر 5-هـ 1437 ذو الحجة 4 اإلثنين

 وات حبث جمهزة جتهيزًا تقنيًا يف مكتبة جامعة األمرية نورةخل
تحر، املكتبة املركمية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ماليين كتاب  5(متر مربع و  38,523على مساحة )

على توفير بيئة معرفية تفاعلية مؤولة بما يلبي الاحتياجات املعلوماتية تسهم في نجاح املجتمع وتدعم البحث 

, وفق خطط تهدف إلى مساندة العملية ال
ً
 وعامليا

ً
 وإقليما

ً
عليمية تالعلمي لتحقيق رؤية الجامعة في التميز محليا

واستثمار املوارد البشرية املتخصصة, والتزود بمصادر املعلومات في مختلف التخصصات لخدمة املجتمع, 

والحر، على توظيف التقنية لتيسير الوصول ملصادر املعلومات, وتخصص املكتبة املركمية التي تتميز بطراز 

 
ً
 يفي بأغراض استخدامها بجودة عالية,  معماري يعبر عن التراث العربي ألاصيل خلوات بحث مجهمة تجهيزا

ً
تقنيا

وتخدم املستفيدات وفق ضوابط حيث يستفيد من خلوات البحث أعضاء ويئة التدريس, ومن في حكمهم, 

وطالبات الدراسات العليا بالجامعة ولهن ألاولوية, وطالبات الدراسات العليا من غير منسوبات الجامعة في حال 

ريال للفصل الدراس ي الواحد يتم استرجاعه بعد تسليم الخلوة  200مين املحدد والبالغ توافر خلوات, مع دفع التأ

من قبل املستفيدة, وتقدم طالبة الخدمة ما يفيد بأحقيتها للحجم من صورة بطاقة الجامعة ملنسوبات الجامعة, 

 من جهة دراستها ويكون  أما الباحثة من خارج الجامعة فيلممها تقديم خطاب يفيد بوضعها كطالبة دراسات عليا

الحجم لفصل دراس ي قابل للتجديد حسب إمكانيات توافر الخلوة, كما يسمح باقتناء الكتب والقرطاسية, ويسمح 

باالحتفاظ داخل الخلوة بعدد عشرة مصادر معلومات من مقتنيات املكتبة فيما عدا الرسائل الجامعية, ويحق 

 .املكتبة مسؤولية ترك ألاغراض الخاصة داخل الخلوة للمسؤولة استردادوا في أي وقت, وال تتحمل

 

 

http://grbeih.com/archives/866791
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 م 2016 سبتمبر 21-هـ 1437 ذو الحجة 19 األربعاء

جامعة األمرية نورة تستقبل املستجدات يف ماجستري العلوم يف نظام 
 جامعة دبلن

جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن مع مطلع العام الدراس ي الدفعة الثانية استقبلت كلية إلادارة وألاعمال في 

لبرنامج ماجستير العلوم في إدارة ألاعمال املقدم باملشاركة مع جامعة مدينة دبلن, حيث تم تسجيل الطالبات 

يلة س ووكالجدد في نظام جامعة مدينة دبلن ضمن حفل استقبال بحضور عميدة الكلية الدكتورة تغريد السدي

عمادة الدراسات العليا لإلشراف ألاكاديمي واملتابعة الدكتورة مها الحارثي, حيث تم التعريف بالبرنامج ودمج 

طالبات الدفعة ألاولى مع املستجدات وذلك لتبادل املعرفة والخبرات, وقد بلغ عدد املرشحات للمقابلة الشخصية 

متقدمة, وبلغ عدد املقبوالت في البرنامج للدفعة الثانية  189لة متقدمة, فيما بلغ عدد الالتي حضرن املقاب 295

 .طالبة 59

طالبة  100الجدير بالذكر أن اتفاقيات التعاون املشترك بين جامعة ألاميرة نورة وجامعه دبلن لتدريس أكثر من 

ونها حاصلة على , وفي بيان من الجامعة أن الاختيار وقع على جامعة دبلن لك2014تخصص إدارة أعمال تمت في 

ووو مؤشر يصنف الجامعات  QS World Ranking 50 Under 50 جامعة حديثة وفقا ملؤشر 50تصنيف أفضل 

 .عاما 50الحديثة في العالم التي يقل عمروا عن 

 

 

 

 

http://grbeih.com/archives/872751
http://grbeih.com/archives/872751
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 م 2016 سبتمبر 20-هـ 1437 ذو الحجة 18 الثالثاء

توضح حقيقة إلغاء شرط موافقة ويل األمر لدخول « األمرية نورة"جامعة 
 الطالبات للنادي

أن موافقة ولي ألامر ليس شرطا الشتراك الطالبات في نادي الجامعة,  أوضحت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

 إلى أن أي طالبة في الجامعة يحق لها الاشتراك في النادي.
ً
 مشيرة

إن الصورة التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي مجرد اجتهاد  إلاعالم,وقالت املشرفة العامة على ادارة 

 شخص ي من املوظفة املسؤولة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت صورة من خطاب صادر عن نادي جامعة ألاميرة نورة, ووو إفادة خطية 

باسم ولي ألامر وتوقيعه تعد موافقة منه على اشتراك ابنته الطالبة بنادي الجامعة, ألامر الذي نفته املشرفة 

 العامة على ادارة إلاعالم بالجامعة.

 

 

 

 

 

 

http://www.slaati.com/2016/09/20/p615558.html
http://www.slaati.com/2016/09/20/p615558.html
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 م 2016 سبتمبر 22-هـ 1437 حجةذو ال 20 الخميس

رائدة على مستوى دول  وتبوء مكانة: نتطلع ملستقبل إجيابي "العميل"
 العامل

مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين, ” ودى العميل“قدمت الدكتورة 

, مؤكدة بأننا نتطلع بكل فخر وثقة 86وولى عهده, وولى ولى العهد, وللشعب السعودى, بمناسبة اليوم الوطني الـ 

 
ً
 للوطن. ملستقبل ايجابي وطموح يحقق رؤية القيادة ويؤمن مستقبال

ً
 ممورا

يأتي يومنا الوطني وذا العام ونحن جميعا نتهيأ لنقلة وطنية شاملة على كافة ألاصعدة :”في كلمتها ” العميل“وقالت 

, وذه الرؤية التي ستمكن وطننا من تبوء مكانة رائدة على مستوى 2030وفق رؤية اململكة العربية السعودية 

 لهذه ألارض املباركة من مقومات اقتصادية واجتماعية وجغرافية عديدة. دول العالم وذلك من خالل ما ووبه هللا

لعلي أستذكر مقولة خادم الحرمين الشريفين والتي أكد من خاللها إن ودفه ألاول من إطالق :”وأضافت العميل 

 في العالم. ونحن في جامعة ألاميرة ن 2030رؤية اململكة 
ً
ورة بنت عبد وو أن تكون بالدنا نموذجا ناجحا ورائدا

 إلى جنب مع كافة املؤسسات التعليمية في الدولة للمساومة في تحقيق وذه النقلة النوعية 
ً
الرحمن نعمل جنبا

من خالل التطوير املستمر لبرامجنا ألاكاديمية وألانشطة البحثية والتأويل الذي يضمن توافق مخرجات الجامعة 

 مع تطلعات القيادة.

تستهدف انطالقة الجامعات السعودية نحو العاملية فقد بنت جامعة ألاميرة نورة  2030ونووت بأنه ولكون رؤية 

بنت عبدالرحمن من خالل برامجها املختلفة, مجموعة من الشراكات العلمية املتميزة مع عدد من الجامعات 

 لألعمال في فرنساالعاملية الرائدة مثل جامعة مدينة دبلن في ايرلندا, وجامعة جنوب الدنمارك, وكلية انسياد 

وغيروا من الجامعات املتقدمة. حيث تهدف الجامعة من خالل وذه الشراكات إلى تقديم برامج نوعية مختلفة, 

 باإلضافة الى الهدف ألاسمى ووو توطين الخبرات للمساومة في تحقيق رؤية اململكة.

 

 

https://www.slaati.com/2016/09/22/p616821.html
https://www.slaati.com/2016/09/22/p616821.html
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 نوره األمريةعالميون يزورون جامعه إ

جمًعا من إلاعالميين من صحفيين ومذيعين وكّتاب رأي. وبدأ  استضافت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

 لهم تحيات مدير الجامعة 
ً
اللقاء باجتماع مع وكيل الجامعة الدكتور صالح املمعل الذي رحب بالضيوف ناقال

الدكتورة ودى العميل, مشيًرا إلى ضرورة تقوية العالقة بين الجامعة ووسائل إلاعالم, وتوسيع نطاقات الاتصال 

 .لنشر املعلومة الصحيحة الدقيقة

وأكد املمعل ضرورة أخذ املعلومة من مصدروا, وتفنيد الشائعات, مفيًدا بأن جامعة ألاميرة نورة ليست حصًنا 

ا حول الجامعة. وقد تم استعراض  ا مفتوًحا لكل املخلصين. ثم شاود الجميع عرًضا مرئيًّ
ً
منيًعا, بل صرًحا عمالق

 .إلعالم وأودافها وأبرز منجماتها, ثم فتح مدير العالقات العامة خالد اليمني املجال لألسئلةمهام إلادارة العامة ل

وانطلق الوفد إلاعالمي في رحلة عبر الحافلة ملشاودة مرافق الجامعة, وشاود الجميع في غرفة تحكم ألامن 

في شوارع الجامعة وممراتها  والسالمة كيف يمكن ضبط الحركة املرورية واملخالفات عبر الكاميرات املنتشرة

ومداخلها باستثناء أماكن الطالبات, ثم انتقل الجميع إلى غرفة التحكم لقطار الجامعة, ثم انطلقوا في رحلة عبر 

ا, ثم  القطار الذي ُيَعدُّ من أميز املرافق في الجامعة. وانتقل الوفد إلى النادي الرجالي, الذي يعتبر منتجًعا صحيًّ

املعتمد في املكتبة,  (ASRS) ية التي أبهرتهم بضخامتها وتقنيتها العالية ونظام التخمين والاسترجاع آلالياملكتبة املركم 

ووو ذو كفاءة )تكنولوجية( عالية في تقنية التخمين آلالي, ويتكون من مجموعة متنوعة من أنظمة التحكم 

ا من مواقع تخمين محد  .دةبالكمبيوتر لتخمين واسترجاع الكتب تلقائيًّ

وفي ختام الجولة شكر إلاعالميون منظمي الجولة في جامعة ألاميرة نورة مبدين إعجابهم بما شاودوه من طراز 

 .ل عمراني, وما سمعوه من إنجازات تصبُّ في صالح الوطن املعطاء في املقام ألاو 

http://www.arkan-news.com/?p=37618
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 جامعة نورة تربط املاضي باملستقبل يف اليوم الوطني

 وذلك في كلية التصاميم والفنون.” رؤية وفن“نظمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن معرضا تحت شعار 

وشهد مشاركة مجموعة من الطالبات مبتكرات لتصاميم ورسائل وأفالم قصيرة وركن التصوير وتصميم بطاقة 

جرافيك وسجال لتدوين الرسائل للوطن, كما تخلل الاحتفال اقامة ورش فنية مختلفة ورشة الرسم وركن لرسم 

الوجه وركن إوداء كلمة للوطن  امللك سلمان باالكريلك من إنتاج الطالبات وركن الطباعة وركن الرسم على

والجنود البواسل, كذلك تم عرض أفالم قصيرة من أعمال طالبات قسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية 

 باليوم الوطني في مبنى املكتبة املركمية ركنا 
ً
لهذه املناسبة العميمة, كما خصصت عمادة شؤون املكتبات احتفاال

 باللون ألاخضر تخلله
ً
 من الفقرات ألادبية والثقافية والعروض املرئية التي تعمز حب الوطن والانتماء  موشحا

ً
عددا

 اليه.

 بمناسبة اليوم الوطني ملنسوباته من الهيئتين 
ً
كما نظم معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيروا احتفاال

التي تعرفت الطالبات من خاللها على التعليمية وإلادارية والطالبات, حيث تضمن الاحتفال العديد من ألاركان و 

اليوم الوطني, واطلعن على تاريخ اململكة وأبرز إنجازاتها في خدمة إلاسالم واملسلمين, ثم عبرن عدة طالبات من 

 جنسيات مختلفة عن مشاعرون من خالل لوحة تذكارية.

 وثائقيا عن ذكرى توحي
ً
 -مه هللارح-د امللك عبدالعميم وفي موضوع ذي صلة, عرضت كلية العلوم في احتفال فلما

للمملكة, وقد خصص أعضاء الهيئة التعليمية في جميع الكليات عشر دقائق من كل محاضرة للحديث عن وذه 

 املناسبة وذكرى توحيد الوطن.

http://sofaraa.net/archives/145731
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موافقة ويل األمر ليس شرطا الشرتاك الطالبات يف نادي  جامعة نورة:
 اجلامعة

أوضحت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أن موافقة ولي ألامر ليس شرطا الشتراك الطالبات في نادي الجامعة, 

 إلى أن أي طالبة في الجامعة يحق لها الاشتراك في النادي.
ً
 مشيرة

إلاعالم د.الجوورة الصقية أن الصورة التي تم تداولها في مواقع التواصل  وقالت املشرفة العامة على ادارة

 الاجتماعي مجرد اجتهاد شخص ي من املوظفة املسؤولة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت صورة من خطاب صادر عن نادي جامعة ألاميرة نورة, ووو إفادة خطية 

اشتراك ابنته الطالبة بنادي الجامعة, ألامر الذي نفته املشرفة  باسم ولي ألامر وتوقيعه تعد موافقة منه على

 العامة على ادارة إلاعالم بالجامعة.

 

 

 

 

 

 

http://al-marsd.com/69857.html
http://al-marsd.com/69857.html
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 "رؤية وفن"ظمت جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن معرضا حتت شعار ن
 نوذلك يف كلية التصاميم والفنو

 ن وذلك في كلية التصاميم والفنو ” رؤية وفن“عار ظمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن معرضا تحت شن

وشهد مشاركة مجموعة من الطالبات مبتكرات لتصاميم ورسائل وأفالم قصيرة وركن التصوير وتصميم بطاقة 

جرافيك وسجال لتدوين الرسائل للوطن, كما تخلل الاحتفال اقامة ورش فنية مختلفة ورشة الرسم وركن لرسم 

من إنتاج الطالبات وركن الطباعة وركن الرسم على الوجه وركن إوداء كلمة للوطن امللك سلمان باالكريلك 

والجنود البواسل, كذلك تم عرض أفالم قصيرة من أعمال طالبات قسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية 

 باليوم الوطني في مبنى امل
ً
ركمية ركنا كتبة امللهذه املناسبة العميمة, كما خصصت عمادة شؤون املكتبات احتفاال

 من الفقرات ألادبية والثقافية والعروض املرئية التي تعمز حب الوطن والانتماء 
ً
 باللون ألاخضر تخلله عددا

ً
موشحا

 .اليه

 بمناسبة اليوم الوطني ملنسوباته من الهيئتين 
ً
كما نظم معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيروا احتفاال

والطالبات, حيث تضمن الاحتفال العديد من ألاركان والتي تعرفت الطالبات من خاللها على التعليمية وإلادارية 

اليوم الوطني, واطلعن على تاريخ اململكة وأبرز إنجازاتها في خدمة إلاسالم واملسلمين, ثم عبرن عدة طالبات من 

 .جنسيات مختلفة عن مشاعرون من خالل لوحة تذكارية

 وثائقيا عن ذكرى توحيد امللك عبدالعميم وفي موضوع ذي صلة, عرضت 
ً
 -مه هللارح-كلية العلوم في احتفال فلما

للمملكة, وقد خصص أعضاء الهيئة التعليمية في جميع الكليات عشر دقائق من كل محاضرة للحديث عن وذه 

 .املناسبة وذكرى توحيد الوطن

http://www.feda-news.com/politics/arab/saudiarabia/61327?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.feda-news.com/politics/arab/saudiarabia/61327?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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  برامج تدريبية يف جامعة األمرية نورة لنشر الثقافة الصحية
أقامت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن خالل العام الدراس ي املنصرم عدد من البرامج التدريبية التي تهدف 

مراض املنتشرة وأسبابها وأسباب انتشاروا وطرق الوقاية منها إلى نشر الثقافة الصحية والتعريف بالعديد من ألا 

وعالجها, وكان ذلك في كلية الطب البشري بالتعاون مع عمادة تنمية املهارات بالجامعة, وتنوعت البرامج التدريبية 

بين الجلطات الوريدية ومرض ضغط الدم, والاحتراق النفس ي املنهي, ومحاضرة حول مرض نقص فيتامين )د( 

ووشاشة العظام, وورشة عمل )الرضاعة الطبيعية(, ومحاضرة إلاجراءات والفحوصات الوقائية لصحة املرأة, 

(, واستهدفت وذه البرامج أعضاء الهيئة إلادارية والتعليمية, من research ststistics made easyوورشة عمل )

د السقاف أن التخصصات الصحية جانبها أكدت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر بنت محم

بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن من التخصصات املهمة التي تؤول الفتاة السعودية إلى مجاالت مهمة في 

وكالة الجامعة للشؤون الصحية تهدف إلى تحقيق أوداف استراتيجية لجامعة ألاميرة   سوق العمل, مشيرة إلى أن

 متميزا من خالل الاوتمام واملتابعة للعملية التعليمية في  تاةنورة بنت عبدالرحمن, لتأويل الف
ً
السعودية تأويال

الكليات الصحية والتركيز على جودة املنهج وجودة املخرج, لنضمن للخريجات من التخصصات الصحية املختلفة 

ت الجامعة فوق أعلى جودة من ألاداء العلمي وألاخالقي, وتسعى وكالة الجامعة للشؤون الصحية لتكون مخرجا

.
ً
 وتطويرا

ً
 وإتقانا

ً
 بجامعتنا إلى مصاف املؤسسات العاملية والدولية جودة

ً
 املأمول والطموحات لنصل جميعا

 

 

 

 

 

 

http://www.eshraqlife.net/107681.html
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جامعة األمرية نورة  2030الرؤية  عرب تسلسل تارخيي من توحيد البالد حىت
 تربط املاضي باملستقبل يف اليوم الوطني

وذلك في كلية التصاميم والفنون, ” رؤية وفن“أقامت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن معرضا تحت شعار 

ة قحيث شارك فيه العديد من الطالبات مبتكرين تصاميم ورسائل وأفالم قصيرة وركن التصوير وتصميم بطا

جرافيك وسجال لتدوين الرسائل للوطن, كما تخلل الاحتفال اقامة ورش فنية مختلفة )ورشة الرسم( و) ركن 

لرسم امللك سلمان باالكريلك من إنتاج الطالبات ( و) ركن الطباعة ( و) ركن الرسم على الوجه ( و ) ركن إوداء 

ن أعمال طالبات قسم التصميم الجرافيكي كلمة للوطن والجنود البواسل (, كذلك تم عرض أفالم قصيرة م

 باليوم الوطني في مبنى 
ً
والوسائط الرقمية لهذه املناسبة العميمة, , كما خصصت عمادة شؤون املكتبات احتفاال

 من الفقرات ألادبية والثقافية والعروض املرئية التي تعمز 
ً
 باللون ألاخضر تخلله عددا

ً
املكتبة املركمية ركنا موشحا

 .ن والانتماء اليهحب الوط

 بمناسبة اليوم الوطني ملنسوباته من الهيئتين 
ً
كما أقام معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيروا احتفاال

التعليمية وإلادارية والطالبات, حيث تضمن الاحتفال العديد من ألاركان والتي تعرفت الطالبات من خاللها على 

ملكة العربية السعودية وأبرز إنجازاتها في خدمة إلاسالم واملسلمين, ثم عبرن اليوم الوطني, واطلعن على تاريخ امل

 
ً
عدة طالبات من جنسيات مختلفة عن مشاعرون من خالل لوحة تذكارية, وعرضت كلية العلوم في احتفال فلما

ليمية يئة التعوثائقيا عن ذكرى توحيد الوالد الغالي امللك عبدالعميم رحمه هللا للمملكة, وقد خصص أعضاء اله

في جميع الكليات عشر دقائق من كل محاضرة للحديث عن وذه املناسبة وذكرى توحيد الوطن ودورنا في بذل 

 .الغالي والنفيس في حماية موارده والحفاظ عليه

 

 

 

http://www.eshraqlife.net/111022.html
http://www.eshraqlife.net/111022.html
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 جامعة األمرية نورة تستضيف خنبة من اإلعالميني

 من إلاعالميين من صحفيين ومذيعين وكّتاب الرأي, حيث 
ً
استضافت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن جمعا

 لهم تحيات معالي مديرة 
ً
بدأ اللقاء باجتماع مع وكيل الجامعة الدكتور صالح املمعل الذي رّحب بالضيوف ناقال

تورة ودى العميل, مشيًرا لضرورة تقوية العالقة بين الجامعة ووسائل إلاعالم, وتوسيع نطاقات الجامعة الدك

 على ضرورة أخذ املعلومة من مصدروا, وتفنيد الشائعات, 
ً
الاتصال لنشر املعلومة الصحيحة الدقيقة مؤكدا

 بل صرح عمالق مفتوح لك
ً
 منيعا

ً
 إلى أن جامعة ألاميرة نورة ليست حصنا

ً
ل املخلصين, ثم شاود الجميع منّووا

 حول الجامعة, وقد تم استعراض مهام إلادارة العامة لإلعالم وأودافها وأبرز منجماتها, ثم فتح مدير 
ً
 مرئيا

ً
عرضا

العالقات العامة ألاستاذ خالد اليمني املجال لألسئلة, و انطلق الوفد إلاعالمي في رحلة عبر الحافلة, ملشاودة 

شاود الجميع في غرفة تحكم ألامن والسالمة كيف يمكن ضبط الحركة املرورية واملخالفات مرافق الجامعة, حيث 

عبر الكاميرات املنتشرة في شوارع الجامعة وممراتها ومداخلها باستثناء أماكن الطالبات, ثم انتقل الجميع إلى غرفة 

املرافق في الجامعة, و انتقل الوفد إلى  التحكم لقطار الجامعة, ثم انطلقوا في رحلة عبر القطار الذي يعد من أميز 

, ثم انتقل الوفد إلى املكتبة املركمية التي أبهرتهم بضخامتها وتقنيتها 
ً
 صحيا

ً
النادي الرجالي والذي يعتبر منتجعا

املعتمد في املكتبة ووو ذا كفاءة )تكنولوجيا( عالية في تقنية  (ASRS) العالية ونظام التخمين والاسترجاع آلالي

خمين آلالي, ويتكون من مجموعة متنوعة من أنظمة التحكم بالكومبيوتر لتخمين واسترجاع الكتب تلقائيا من الت

وفي ختام الجولة شكر إلاعالميون منظمي الجولة في جامعة ألاميرة نورة, مبدين إعجابهم  مواقع تخمين محددة.

 .وطن املعطاء في املقام ألاول بما شاودوه من طراز عمراني وما سمعوه من إنجازات تصب لصالح ال

 

 

 

 

http://www.eshraqlife.net/111115.html
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 م 2016 سبتمبر 28-هـ 1437 ذو الحجة 27 األربعاء

جامعة االمرية نورة تستقبل املستجدات يف ماجستري العلوم يف نظام 
 جامعة دبلن

استقبلت كلية إلادارة وألاعمال في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدفعة الثانية لبرنامج ماجستير العلوم في 

 .إدارة ألاعمال املقدم باملشاركة مع جامعة مدينة دبلن

حيث تم تسجيل الطالبات الجدد في نظام جامعة مدينة دبلن ضمن حفل استقبال بحضور عميدة الكلية د. 

السديس ووكيلة عمادة الدراسات العليا لإلشراف ألاكاديمي واملتابعة د. مها الحارثي, حيث تم التعريف تغريد 

بالبرنامج ودمج طالبات الدفعة ألاولى مع املستجدات وذلك لتبادل املعرفة والخبرات, وقد بلغ عدد املرشحات 

متقدمة, وبلغ عدد املقبوالت في  189ة متقدمة, فيما بلغ عدد الالتي حضرن املقابل 295للمقابلة الشخصية 

 .طالبة 59البرنامج للدفعة الثانية 

طالبة  100الجدير بالذكر أن اتفاقيات التعاون املشترك بين جامعة ألاميرة نورة وجامعه دبلن لتدريس اكثر من 

على جامعة  , وقالت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أن الاختيار وقع2014تخصص ادارة اعمال تمت في 

ووو   QS World Ranking 50 Under 50 جامعة حديثة وفقا ملؤشر 50دبلن لكونها حاصلة على تصنيف افضل 

 .عاما 50مؤشر يصنف الجامعات الحديثة في العالم والتي يقل عمروا عن 

 

 

http://www.sra7h.com/?p=277515
http://www.sra7h.com/?p=277515
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 م 2016 سبتمبر 29-هـ 1437 ذو الحجة 28 الخميس

 لسنا حصنًا منيعًا بل صرح عمالق مفتوح للمخلصني ة:نوروكيل جامعة 

 من إلاعالميين من صحفيين ومذيعين وكّتاب الرأي, في إطار 
ً
استضافت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن جمعا

 .توطيد العالقات وسبل التواصل بين الجامعة ووسائل إلاعالم

 لهم تحيات مديرة الجامعة وبدأ اللقاء باجتماع مع وكيل الجامعة الدكتور صالح 
ً
املمعل الذي رّحب بالضيوف ناقال

مشيًرا لضرورة تقوية العالقة بين الجامعة ووسائل إلاعالم, وتوسيع نطاقات الاتصال  الدكتورة ودى العميل,

 .لنشر املعلومة الصحيحة الدقيقة

 
ً
إلى أن جامعة ألاميرة نورة ليست  وشدد املمعل على ضرورة أخذ املعلومة من مصدروا, وتفنيد الشائعات, منّووا

 بل صرح عمالق مفتوح لكل املخلصين
ً
 منيعا

ً
 .حصنا

 حول الجامعة, حيث تم استعراض مهام إلادارة العامة لإلعالم وأودافها 
ً
 مرئيا

ً
بعذ ذلك شاود الجميع عرضا

بر الوفد إلاعالمي في رحلة عوأبرز منجماتها, ثم فتح مدير العالقات العامة خالد اليمني املجال لألسئلة, و انطلق 

الحافلة, ملشاودة مرافق الجامعة, حيث شاود الجميع في غرفة تحكم ألامن والسالمة كيف يمكن ضبط الحركة 

 .املرورية واملخالفات عبر الكاميرات املنتشرة في شوارع الجامعة وممراتها ومداخلها باستثناء أماكن الطالبات

التحكم لقطار الجامعة, ثم انطلقوا في رحلة عبر القطار الذي يعد من أميز بعد ذلك انتقل الجميع إلى غرفة 

, ثم انتقل الوفد إلى
ً
 صحيا

ً
كتبة املركمية امل املرافق في الجامعة, وانتقل الوفد إلى النادي الرجالي الذي يعتبر منتجعا

http://www.almowaten.net/2016/09/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%84-%D8%B5/
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املعتمد في املكتبة ووو ذو كفاءة  (ASRS) ونظام التخمين والاسترجاع آلالي التي أبهرتهم بضخامتها وتقنيتها العالية

)تكنولوجيا( عالية في تقنية التخمين آلالي, ويتكون من مجموعة متنوعة من أنظمة التحكم بالكمبيوتر لتخمين 

 من مواقع تخمين محددة
ً
 .واسترجاع الكتب تلقائيا

عجابهم بما شاودوه من طراز وفي ختام الجولة شكر إلاعالميون منظمي الجولة في جامعة ألاميرة نورة, مبدين إ

 .عمراني وما سمعوه من إنجازات تصب لصالح الوطن املعطاء في املقام ألاول 
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 م 2016 سبتمبر 20-هـ 1437 ذو الحجة 18 الثالثاء

جامعة نورة" توضح حقيقة شرط موافقة ويل األمر الشرتاك الطالبات يف "
 نادي اجلامعة

الشتراك الطالبات في نادي أكدت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تراجعها عن شرط موافقة ولي ألامر  

 إلى أن أي طالبة في الجامعة يحق لها الاشتراك في النادي
ً
  .الجامعة, مشيرة

 لـ"عكاظ", أن الصورة التي تم تداولها 
ً
وأوضحت مديرة إلاعالم والنشر بالجامعة الدكتورة الجوورة الصقية, وفقا

الشتراك الطالبات في نادي الجامعة, "صحيحة" بمواقع التواصل الاجتماعي إلقرار يتطلب موافقة ولي ألامر 

  ."و"ليست مفبركة

وأبانت أنها كانت مجرد اجتهاد شخص ي من املوظفة املسؤولة, قبل أن تعالج الجامعة ألامر وتميل الالتباس الذي 

  .خالط البعض

ووو إفادة خطية  وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت صورة من خطاب صادر عن نادي جامعة ألاميرة نورة,

باسم ولي ألامر وتوقيعه تعد موافقة منه على اشتراك ابنته الطالبة بنادي الجامعة, ألامر الذي أوضحته مسؤولة 

 عن .إلاعالم والنشر بالجامعة
ً
 .ةإلالكترونيصحيفة أزد  نقال

 

 

 

 

 

http://www.alazd.net/news.php?action=show&id=75084&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.alazd.net/news.php?action=show&id=75084&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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 م 2016 سبتمبر 5-هـ 1437 ذو الحجة 4 اإلثنين

 خلوات حبث جمهزة جتهيزًا تقنيًا يف مكتبة جامعة األمرية نورة
ماليين كتاب تحر، املكتبة املركمية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن  5(متر مربع و  38,523على مساحة )

الاحتياجات املعلوماتية تسهم في نجاح املجتمع وتدعم البحث  على توفير بيئة معرفية تفاعلية مؤولة بما يلبي

, وفق خطط تهدف إلى مساندة العملية التعليمية 
ً
 وعامليا

ً
 وإقليما

ً
العلمي لتحقيق رؤية الجامعة في التميز محليا

واستثمار املوارد البشرية املتخصصة, والتزود بمصادر املعلومات في مختلف التخصصات لخدمة املجتمع, 

الحر، على توظيف التقنية لتيسير الوصول ملصادر املعلومات, وتخصص املكتبة املركمية التي تتميز بطراز و 

 يفي بأغراض استخدامها بجودة عالية, 
ً
 تقنيا

ً
معماري يعبر عن التراث العربي ألاصيل خلوات بحث مجهمة تجهيزا

ويئة التدريس, ومن في حكمهم, وتخدم املستفيدات وفق ضوابط حيث يستفيد من خلوات البحث أعضاء 

وطالبات الدراسات العليا بالجامعة ولهن ألاولوية, وطالبات الدراسات العليا من غير منسوبات الجامعة في حال 

ريال للفصل الدراس ي الواحد يتم استرجاعه بعد تسليم الخلوة  200توافر خلوات, مع دفع التأمين املحدد والبالغ 

طالبة الخدمة ما يفيد بأحقيتها للحجم من صورة بطاقة الجامعة ملنسوبات الجامعة,  من قبل املستفيدة, وتقدم

أما الباحثة من خارج الجامعة فيلممها تقديم خطاب يفيد بوضعها كطالبة دراسات عليا من جهة دراستها ويكون 

ويسمح  والقرطاسية,الحجم لفصل دراس ي قابل للتجديد حسب إمكانيات توافر الخلوة, كما يسمح باقتناء الكتب 

فيما عدا الرسائل الجامعية, ويحق   باالحتفاظ داخل الخلوة بعدد عشرة مصادر معلومات من مقتنيات املكتبة

 للمسؤولة استردادوا في أي وقت, وال تتحمل املكتبة مسؤولية ترك ألاغراض الخاصة داخل الخلوة.

 

 

 

http://almnatiq.net/299038/?mobile=1
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 م 2016 سبتمبر 23-هـ 1437 ذو الحجة 21 الجمعة

جامعة االمرية نورة تستقبل املستجدات يف ماجستري العلوم يف نظام 
 جامعة دبلن

استقبلت كلية إلادارة وألاعمال في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدفعة الثانية لبرنامج ماجستير العلوم في 

 شاركة مع جامعة مدينة دبلن,إدارة ألاعمال املقدم بامل

حيث تم تسجيل الطالبات الجدد في نظام جامعة مدينة دبلن ضمن حفل استقبال بحضور عميدة الكلية د. 

تغريد السديس ووكيلة عمادة الدراسات العليا لإلشراف ألاكاديمي واملتابعة د. مها الحارثي, حيث تم التعريف 

ع املستجدات وذلك لتبادل املعرفة والخبرات, وقد بلغ عدد املرشحات بالبرنامج ودمج طالبات الدفعة ألاولى م

متقدمة, وبلغ عدد املقبوالت في  189متقدمة, فيما بلغ عدد الالتي حضرن املقابلة  295للمقابلة الشخصية 

 طالبة. 59البرنامج للدفعة الثانية 

طالبة  100رة وجامعه دبلن لتدريس اكثر من الجدير بالذكر أن اتفاقيات التعاون املشترك بين جامعة ألاميرة نو 

, وقالت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أن الاختيار وقع على جامعة 2014تخصص ادارة اعمال تمت في 

 ووو   QS World Ranking 50 Under 50جامعة حديثة وفقا ملؤشر  50دبلن لكونها حاصلة على تصنيف افضل 

 عاما . . 50مؤشر يصنف الجامعات الحديثة في العالم و التي يقل عمروا عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://almnatiq.net/306125/?mobile=1
http://almnatiq.net/306125/?mobile=1
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 م 2016 سبتمبر 28-هـ 1437 ذو الحجة 27 األربعاء

 جامعة األمرية نورة تستضيف خنبة من اإلعالميني

 من إلاعالميين من صحفيين ومذيعيناستضافت جامعة ألاميرة نورة بنت 
ً
وكّتاب الرأي, حيث  عبدالرحمن جمعا

 لهم تحيات معالي مديرة ابدأ اللقاء ب
ً
جتماع مع وكيل الجامعة الدكتور صالح املمعل الذي رّحب بالضيوف ناقال

سيع نطاقات مشيًرا لضرورة تقوية العالقة بين الجامعة ووسائل إلاعالم, وتو  الجامعة الدكتورة ودى العميل,

 على ضرورة أخذ املعلومة من مصدروا, وتفنيد الشائعات, 
ً
الاتصال لنشر املعلومة الصحيحة الدقيقة مؤكدا

 بل صرح عمالق مفتوح لكل املخلصين, ثم شاود الجميع 
ً
 منيعا

ً
 إلى أن جامعة ألاميرة نورة ليست حصنا

ً
منّووا

 حول الجامعة, وقد تم استعراض مهام إلا 
ً
 مرئيا

ً
دارة العامة لإلعالم وأودافها وأبرز منجماتها, ثم فتح مدير عرضا

العالقات العامة ألاستاذ خالد اليمني املجال لألسئلة, و انطلق الوفد إلاعالمي في رحلة عبر الحافلة, ملشاودة 

ات فمرافق الجامعة, حيث شاود الجميع في غرفة تحكم ألامن والسالمة كيف يمكن ضبط الحركة املرورية واملخال

عبر الكاميرات املنتشرة في شوارع الجامعة وممراتها ومداخلها باستثناء أماكن الطالبات, ثم انتقل الجميع إلى غرفة 

التحكم لقطار الجامعة, ثم انطلقوا في رحلة عبر القطار الذي يعد من أميز املرافق في الجامعة, و انتقل الوفد إلى 

 صح
ً
, ثم انتقل الوفد إلىالنادي الرجالي والذي يعتبر منتجعا

ً
يتها املكتبة املركمية التي أبهرتهم بضخامتها وتقن يا

املعتمد في املكتبة ووو ذا كفاءة )تكنولوجيا( عالية في تقنية  (ASRS) ونظام التخمين والاسترجاع آلالي العالية

ائيا من جاع الكتب تلقالتخمين آلالي, ويتكون من مجموعة متنوعة من أنظمة التحكم بالكومبيوتر لتخمين واستر 

 .مواقع تخمين محددة

وفي ختام الجولة شكر إلاعالميون منظمي الجولة في جامعة ألاميرة نورة, مبدين إعجابهم بما شاودوه من طراز 

 .عمراني وما سمعوه من إنجازات تصب لصالح الوطن املعطاء في املقام ألاول 

 

 

 

 

http://almnatiq.net/308996/?mobile=1
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 م 2016 سبتمبر 20-هـ 1437 ذو الحجة 18 الثالثاء

 إطالق برنامج قائدات التعلم االلكرتوني يف جامعة األمرية نورة

أطلقت عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد ضمن وكالة الجامعة للتطوير والجودة بجامعة ألاميرة نورة بنت 

  لكتروني في دورته الثانية.عبد الرحمن أمس برنامج قائدات التعلم الا

وافتتحت عميدة التعلم الالكتروني الدكتورة عهود بنت عبد هللا الفارس, اللقاء بالترحيب باملشاركات ببرنامج 

قائدات التعلم إلالكتروني في دورته الثانية, موضحة أن برنامج قائدات التعلم إلالكتروني وو حممة من الدورات 

كين أعضاء الهيئة التعليمية بجامعة ألاميرة نورة من الريادة وإيجاد قصص نجاح مميزة التدريبية تم تصميمها لتم

ل للتقنية ألامث تطلعات املستقبل عبر الاستخدام في مجال التعلم إلالكتروني, وتمويدون بمهارات متقدمة تحقق

ة إلالكتروني, وبناء القدرة املؤسسيالحديثة لتعميم مخرجات التعليم والتعلم وفقا للمعايير العاملية للتعلم 

  والكفاءات الوطنية وتحقيق التنمية املستدامة.

من جانبها بينت مديرة إدارة التطوير في العمادة الدكتورة فادية الخضراء, أن برنامج قائدات التعلم الالكتروني 

رسم مستقبل الوطن , مؤكدة وو برنامج وطني حيث ما يدور في أروقة الجامعات والقاعات الدراسية وو الذي ي

 أومية توظيف التقنية لتحسين العملية التعليمية وتجويد مخرجات التعليم كي تتالءم مع احتياجات سوق العمل.

وـ, حيث القى 1437-1436يذكر أن برنامج قائدات التعلم الالكتروني, أطلق في دورته ألاولى في العام املنصرم 

 من أعضاء الهيئ
ُ
 وإقباال

ً
 لوكالة ألانباء السعودية.نجاحا

ً
 ة التعليمية وفقا

 

 

 

 

http://saudied.com/?p=161440


51 

 م 2016 سبتمبر 22-هـ 1437 ذو الحجة 20 الخميس

جامعة األمرية نورة تستقبل املستجدات يف ماجستري العلوم يف نظام 
 جامعة دبلن

 

بنت عبدالرحمن مع مطلع العام الدراس ي الدفعة الثانية استقبلت كلية إلادارة وألاعمال في جامعة ألاميرة نورة 

لبرنامج ماجستير العلوم في إدارة ألاعمال املقدم باملشاركة مع جامعة مدينة دبلن, حيث تم تسجيل الطالبات 

الجدد في نظام جامعة مدينة دبلن ضمن حفل استقبال بحضور عميدة الكلية الدكتورة تغريد السديس ووكيلة 

اسات العليا لإلشراف ألاكاديمي واملتابعة الدكتورة مها الحارثي, حيث تم التعريف بالبرنامج ودمج عمادة الدر 

طالبات الدفعة ألاولى مع املستجدات وذلك لتبادل املعرفة والخبرات, وقد بلغ عدد املرشحات للمقابلة الشخصية 

عدد املقبوالت في البرنامج للدفعة الثانية  متقدمة, وبلغ 189متقدمة, فيما بلغ عدد الالتي حضرن املقابلة  295

  طالبة. 59

طالبة  100الجدير بالذكر أن اتفاقيات التعاون املشترك بين جامعة ألاميرة نورة وجامعه دبلن لتدريس أكثر من 

, وفي بيان من الجامعة أن الاختيار وقع على جامعة دبلن لكونها حاصلة على 2014تخصص إدارة أعمال تمت في 

ووو مؤشر يصنف الجامعات  QS World Ranking 50 Under 50جامعة حديثة وفقا ملؤشر  50يف أفضل تصن

 لوكالة ألانباء السعودية. 50الحديثة في العالم التي يقل عمروا عن 
ً
 عاما وفقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/i8zh6p
https://goo.gl/i8zh6p
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 م 2016 سبتمبر 27-هـ 1437 ذو الحجة 26 األربعاء

 ط املاضي باملستقبل يف اليوم الوطنيجامعة نورة ترب

 .وذلك في كلية التصاميم والفنون ” رؤية وفن“نظمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن معرضا تحت شعار 

وشهد مشاركة مجموعة من الطالبات مبتكرات لتصاميم ورسائل وأفالم قصيرة وركن التصوير وتصميم بطاقة 

جرافيك وسجال لتدوين الرسائل للوطن, كما تخلل الاحتفال اقامة ورش فنية مختلفة ورشة الرسم وركن لرسم 

الوجه وركن إوداء كلمة للوطن  امللك سلمان باالكريلك من إنتاج الطالبات وركن الطباعة وركن الرسم على

والجنود البواسل, كذلك تم عرض أفالم قصيرة من أعمال طالبات قسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية 

 باليوم الوطني في مبنى املكتبة املركمية ركنا 
ً
لهذه املناسبة العميمة, كما خصصت عمادة شؤون املكتبات احتفاال

 باللون ألاخضر تخلله
ً
 من الفقرات ألادبية والثقافية والعروض املرئية التي تعمز حب الوطن والانتماء  موشحا

ً
عددا

 .اليه

 بمناسبة اليوم الوطني ملنسوباته من الهيئتين 
ً
كما نظم معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيروا احتفاال

التي تعرفت الطالبات من خاللها على التعليمية وإلادارية والطالبات, حيث تضمن الاحتفال العديد من ألاركان و 

اليوم الوطني, واطلعن على تاريخ اململكة وأبرز إنجازاتها في خدمة إلاسالم واملسلمين, ثم عبرن عدة طالبات من 

 .جنسيات مختلفة عن مشاعرون من خالل لوحة تذكارية

 وثائقيا عن ذكرى توحي
ً
 -مه هللارح-د امللك عبدالعميم وفي موضوع ذي صلة, عرضت كلية العلوم في احتفال فلما

للمملكة, وقد خصص أعضاء الهيئة التعليمية في جميع الكليات عشر دقائق من كل محاضرة للحديث عن وذه 

 لصحيفة الرياض
ً
 .املناسبة وذكرى توحيد الوطن وفقا

 

 

http://saudied.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/?mobile=1
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 م 2016 سبتمبر 20-هـ 1437 ذو الحجة 18 الثالثاء

 تطلق برنامج "قائدات التعلم" االلكرتوني  نورة_#جامعة

-82%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%-http://www.0096600.com/new/s/74467/%23%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%22-%22%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.0096600.com/new/s/74467/%23%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%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%22%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%22-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.0096600.com/new/s/74467/%23%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%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%22%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%22-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.0096600.com/new/s/74467/%23%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%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%22%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%22-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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 م 2016 سبتمبر 5-هـ 1437 ذو الحجة 4 اإلثنين

 برامج تدريبية يف جامعة األمرية نورة لنشر الثقافة الصحية
أقامت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن خالل العام الدراس ي املنصرم عدد من البرامج التدريبية التي تهدف 

عريف بالعديد من ألامراض املنتشرة وأسبابها وأسباب انتشاروا وطرق الوقاية منها إلى نشر الثقافة الصحية والت

وعالجها, وكان ذلك في كلية الطب البشري بالتعاون مع عمادة تنمية املهارات بالجامعة, وتنوعت البرامج التدريبية 

رض نقص فيتامين )د( بين الجلطات الوريدية ومرض ضغط الدم, والاحتراق النفس ي املنهي, ومحاضرة حول م

ووشاشة العظام, وورشة عمل )الرضاعة الطبيعية(, ومحاضرة إلاجراءات والفحوصات الوقائية لصحة املرأة, 

(, واستهدفت وذه البرامج أعضاء الهيئة إلادارية والتعليمية, من research ststistics made easyوورشة عمل )

الدكتورة سمر بنت محمد السقاف أن التخصصات الصحية جانبها أكدت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية 

بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن من التخصصات املهمة التي تؤول الفتاة السعودية إلى مجاالت مهمة في 

وكالة الجامعة للشؤون الصحية تهدف إلى تحقيق أوداف استراتيجية لجامعة ألاميرة   سوق العمل, مشيرة إلى أن

 متميزا من خالل الاوتمام واملتابعة للعملية التعليمية في   بدالرحمن, لتأويل الفتاةنورة بنت ع
ً
السعودية تأويال

الكليات الصحية والتركيز على جودة املنهج وجودة املخرج, لنضمن للخريجات من التخصصات الصحية املختلفة 

ون الصحية لتكون مخرجات الجامعة فوق أعلى جودة من ألاداء العلمي وألاخالقي, وتسعى وكالة الجامعة للشؤ 

 
ً
 وتطويرا

ً
 وإتقانا

ً
 بجامعتنا إلى مصاف املؤسسات العاملية والدولية جودة

ً
 املأمول والطموحات لنصل جميعا

 م 2016 سبتمبر 23-هـ 1437 ذو الحجة 21 الجمعة

جامعة األمرية نورة تستقبل املستجدات يف ماجستري العلوم يف نظام 
 جامعة دبلن

/121986nethttp://www.rasdnews. 

http://www.rasdnews.net/117225
http://www.rasdnews.net/121986
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 م 2016 سبتمبر 29-هـ 1437 ذو الحجة 28 الخميس

ا من اإلعالميني
ً
 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تستضيف مجع

عبدالرحمن جمًعا من إلاعالميين من صحفيين ومذيعين وكّتاب رأي. وبدأ استضافت جامعة ألاميرة نورة بنت 

 لهم تحيات مدير الجامعة 
ً
اللقاء باجتماع مع وكيل الجامعة الدكتور صالح املمعل الذي رحب بالضيوف ناقال

صال الات الدكتورة ودى العميل, مشيًرا إلى ضرورة تقوية العالقة بين الجامعة ووسائل إلاعالم, وتوسيع نطاقات

 .لنشر املعلومة الصحيحة الدقيقة

وأكد املمعل ضرورة أخذ املعلومة من مصدروا, وتفنيد الشائعات, مفيًدا بأن جامعة ألاميرة نورة ليست حصًنا 

ا حول الجامعة. وقد تم استعراض  ا مفتوًحا لكل املخلصين. ثم شاود الجميع عرًضا مرئيًّ
ً
منيًعا, بل صرًحا عمالق

 .العامة لإلعالم وأودافها وأبرز منجماتها, ثم فتح مدير العالقات العامة خالد اليمني املجال لألسئلة مهام إلادارة

وانطلق الوفد إلاعالمي في رحلة عبر الحافلة ملشاودة مرافق الجامعة, وشاود الجميع في غرفة تحكم ألامن 

املنتشرة في شوارع الجامعة وممراتها  والسالمة كيف يمكن ضبط الحركة املرورية واملخالفات عبر الكاميرات

ومداخلها باستثناء أماكن الطالبات, ثم انتقل الجميع إلى غرفة التحكم لقطار الجامعة, ثم انطلقوا في رحلة عبر 

ا, ثم  القطار الذي ُيَعدُّ من أميز املرافق في الجامعة. وانتقل الوفد إلى النادي الرجالي, الذي يعتبر منتجًعا صحيًّ

املعتمد في املكتبة,  (ASRS) بة املركمية التي أبهرتهم بضخامتها وتقنيتها العالية ونظام التخمين والاسترجاع آلالياملكت

ووو ذو كفاءة )تكنولوجية( عالية في تقنية التخمين آلالي, ويتكون من مجموعة متنوعة من أنظمة التحكم 

ا من مواقع   .تخمين محددةبالكمبيوتر لتخمين واسترجاع الكتب تلقائيًّ

وفي ختام الجولة شكر إلاعالميون منظمي الجولة في جامعة ألاميرة نورة مبدين إعجابهم بما شاودوه من طراز 

 .عمراني, وما سمعوه من إنجازات تصبُّ في صالح الوطن املعطاء في املقام ألاول 

http://inma.net.sa/75811/
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 م 2016 سبتمبر 21-هـ 1437 ذو الحجة 19 األربعاء

جامعة األمرية نورة تستقبل املستجدات يف ماجستري العلوم يف نظام 
 جامعة دبلن

استقبلت كلية إلادارة وألاعمال في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن مع مطلع العام الدراس ي الدفعة الثانية 

عمال املقدم باملشاركة مع جامعة مدينة دبلن, حيث تم تسجيل الطالبات لبرنامج ماجستير العلوم في إدارة ألا 

الجدد في نظام جامعة مدينة دبلن ضمن حفل استقبال بحضور عميدة الكلية الدكتورة تغريد السديس ووكيلة 

ودمج  جعمادة الدراسات العليا لإلشراف ألاكاديمي واملتابعة الدكتورة مها الحارثي, حيث تم التعريف بالبرنام

طالبات الدفعة ألاولى مع املستجدات وذلك لتبادل املعرفة والخبرات, وقد بلغ عدد املرشحات للمقابلة الشخصية 

متقدمة, وبلغ عدد املقبوالت في البرنامج للدفعة الثانية  189متقدمة, فيما بلغ عدد الالتي حضرن املقابلة  295

 .طالبة 59

طالبة  100املشترك بين جامعة ألاميرة نورة وجامعه دبلن لتدريس أكثر من  الجدير بالذكر أن اتفاقيات التعاون 

, وفي بيان من الجامعة أن الاختيار وقع على جامعة دبلن لكونها حاصلة على 2014تخصص إدارة أعمال تمت في 

ووو مؤشر يصنف الجامعات  QS World Ranking 50 Under 50 جامعة حديثة وفقا ملؤشر 50تصنيف أفضل 

 .عاما 50الحديثة في العالم التي يقل عمروا عن 

 

 

http://www.1ksanews1.com/2016/09/21/21656
http://www.1ksanews1.com/2016/09/21/21656
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 م 2016 سبتمبر 5-هـ 1437 ذو الحجة 4 اإلثنين

طالبات قسم "علوم األطعمة" جبامعة نورة يطالنب بتعديل املسمى 
 لـ"أخصائي تغذية"

طالبت فتيات من خريجات كلية الاقتصاد املنزلي تخصص "تغذية وعلوم ألاطعمة", بجامعة ألاميرة نورة باملوافقة 

رصة مميزات من ضمنها, فعلى تعديل تصنيفهن الوظيفي إلى "أخصائي تغذية", حيث يحرمهن املسمى الحالي عدة 

 إكمال الدراسات العليا )املاجستير(, وفرصة الابتعاث.

إضافة إلى عدم توظيفهن من قبل وزارة الخدمة املدنية, بناء على تصنيفهن الوظيفي, حيث يتم تصنيف خريجات  

 "أخصائي تغذية".مسار إدارة الخدمات الغذائية بمسمى "فني خدمات غذاء غير سريري" وليس 

وكانت صحيفة "الرياض" قد تبنت مطالب الفتيات, وقامت بمخاطبة وكالة الشؤون التعليمية في جامعة ألاميرة 

لشغل  نورة بنت عبدالرحمن, التي أكدت أن تخصص "تغذية وعلوم ألاطعمة" مدرج ضمن دليل التخصصات

الوظائف التعليمية, حيث إنه من املؤوالت املطلوبة لتدريس مادة "التربية ألاسرية", للمرحلة الابتدائية واملتوسطة 

 ومادة "الاقتصاد املنزلي" للمرحلة الثانوية.

ولفتت الوكالة الى أن دليل التصنيف املحّدث في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, لم يتضّمن خريجي 

ال يصنفون ضمن التخصصات الصحية, وأن مسمى أخصائي التغذية من  وبالتالي املنزلي,الاقتصاد  كليات

 اختصاصات ويئة التخصصات الصحية وصالحياتها.

وليس لجامعة نورة أي دور في ذلك, بمعنى أن مسمى "أخصائي تغذية" من الوظائف التخصصية والتي تندرج  

مجموعتها النوعية ضمن وظائف الخدمات الطبية والصحية, وكذلك مسمى "فني التغذية" من ضمن الوظائف 

 .والصحية املساعدة وظائف الخدمات الطبيةالفنية والفنية املساعدة, والتي تندرج مجموعتها النوعية ضمن 

http://www.lahaonline.com/articles/view/طالبات-قسم--علوم-الأطعمة--بجامعة-نورة-يطالبن-بتعديل-المسمى-لـ-أخصائي-تغذية-/50995.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/طالبات-قسم--علوم-الأطعمة--بجامعة-نورة-يطالبن-بتعديل-المسمى-لـ-أخصائي-تغذية-/50995.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/17241.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/17241.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/8950.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/8950.htm
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للخطة الوطنية وللجامعة, بما في ذلك حاجة  الاستراتيجيةوأفادت الشؤون التعليمية بأن الجامعة وفق التوجهات 

وـ, وتوجهت إلى فتح برنامج "التغذية 1432/1433سوق العمل قد أوقفت القبول في وذا التخصص منذ عام 

إلاكلينيكية" في كلية الصحة وعلوم التأويل, والذي يضمن لخريجاته تصنيفهن ضمن الوظائف الصحية 

 التخصصية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 م 2016 سبتمبر 30-هـ 1437 ذو الحجة 29 الجمعة

 تعقد أول ملتقى يف جامعة نورة" رواد األمل“
 ,بالرياضيرة نورة بنت عبد الرحمن من جامعة الام برعايةبالشراكة مع مؤسسة انجاز العرب و ام بي س ي الامل و 

نشر  أجل منذلك في قاعة املؤتمرات بالجامعة  و م, 2016سبتمبر 29اطالق حملة رواد الامل صباح الخميس 

الوعي بين الشباب العربي حول فر، العمل املتوفرة من خالل إقامة منصات حوارية لنخبة من ممثلي شركات 

ذلك عن طريق  الوظيفيإلى تطور مساروم  نجاحهم إضافةالقطاع الخا،, الذين شاركوا بتجاربهم و قصص 

 في السعودية
ً
  .صباح”.انضمامهم إلى الشركات ألاكثر نموا

 وتكمن أوداف املهنية.للحديث عن أثر البرنامج على حياتهم  إنجاز بالحملة مجموعة من خريجي برنامجكما شارك 

لتفكيري ا وتغيير النمطالفعالية في مساعدة الشباب العربي على التخطيط ملستقبلهم املنهي بطريقة أفضل, 

 إلى مساعدة الشباب على اكتشاف الفر،
ً
 املتوفرة لهم في القطاع الخا،, السائد نحو بعض القطاعات, إضافة

 .وحياتهمبلورة شخصيتهم و 

في دعم عمليات  واملصممة للمساعدة السعودية,الحملة ألاولى من نوعها على مستوى  رواد ألامل حملة وتعتبر

  اطالعهمخالل  والجامعات منتوظيف الشباب العربي في املدارس 
ً
على فوائد الوظائف في القطاعات ألاكثر نموا

 .وفر، ريادة ألاعمال في منطقة الشرق ألاوسط وشمال أفريقيا

و عرض لقصة نجاح ممثل  و عن برنامج إنجاز العرب,” ألاملMBC”و تخلل الحفل عرض فيديو قصير للتعريف بـ

إدارة املسؤولية املجتمعية و مديرة البنك مجموعة أم بي س ي مالك الروقي, و عرض لقصة نجاح نائب أول و رئيس 

و عرض لقصة نجاح نائب املدير العام لقطاع الغرف الفندقية بفندق  ألاولي السعودي ألاستاذة بسمة الجووري,

http://www.rougemagz.com/2016/09/30/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/
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 تم عرض قصة نجاح ممثل شركة ديلويت أند توتش 
ً
ريتس كارلتون بالرياض ألاستاذ حسام الحميمي, و أيضا

عرض مسيرة نجاح و تحقيق طموح مديرة قسم الاتصال لشركة أرامكس ويفاء ألاحمد, ألاستاذة خلود املوس ى, و 

 .و اختتم الحفل بعرض لقصة نجاح أحد خريجي برنامج إنجاز السعودية
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 المحلية والتغطيات إحصائية عامة لألخبار المنشورة في الصحف
 اإلعالمية
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 الماضية إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر
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  وتنسيق:إعداد 
 اإلعالم   إدارةفريق عمل 

 
 

  PNUMedia : يف الشبكاتالخاص معرفنا  
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