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االحتبد اىربملبّي اىذويل ىألػضبء ميْح جبٍؼت األٍرية ّىرة جبئزة اىخذريش 
 املَيز

 

اضت مً بسهامج ظامعت مدًىت دبلً بالؼسالت مع ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبد  ق بسهامج الهُئت العامت للٍس فاش فٍس

 ، مً قبل الاجداد البرإلااوي الدولي لألعضاء.6102-6102لعام الدزاس ي السخمً بجائصة الخدَزع اإلاميز ل

س قدزاتهم  س واطخخدام أطالُب الخدفيز والخفنير اإلاىعقي والعقالوي لدي العالب لخعٍى وتهدف الجائصة ئلى جعٍى

  وعالقاتهم الاظخماعُت والخعلُمُت.

را البرهامج الري يهدف ئلى ئهخاط ظُل واٍع وأعسبذ مؼسفت البرهامج الدلخىزة آن مىزَس ي عً جفاؤلها مً ه

وصحي مً ظالباث ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبد السخمً، مؼيرة ئلى ان ذلو ًأحي ضمً مظاعي ظامعت ألاميرة 

 للغاًاث 
ً
ص ظىدة البرامج ألامادًمُت الحالُت، وجقدًم  الاطتراجُجُتهىزة للخميز في الخعلُم جعبُقا اإلاخمشلت في حعٍص

لىزٍىض ودزاطاث علُا مبخنسة مبيُت على أخدر البدىر العلمُت، وأفضل اإلامازطاث التي جخعلق بسامج بها

ادة، وألاخالق اإلاهىُت، باإلضافت ئلى اطخقعاب قُاداث، وأعضاء هُئت جدَزع مخميزة  بداظت طىق العمل، والٍس

س بسامج الخى   للهلُاث وألاقظام ألامادًمُت في الجامعت، وجعٍى
ً
 ودولُا

ً
 أمت ألامادًمُت مع الجامعاث العاإلاُت.مدلُا
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زة بيذ عبدالسخمً الُىم اجفاقُت حعاون في مجاى وؼس زقافت اإلاظإولُت الاظخماعُت مع وقعذ ظامعت ألاميرة هى 

اض لخىطُع هعاق الخعاون في جدقُق ألاهداف الاطتراجُجُت في مجاى  اللجىت اليظائُت للخىمُت اإلاجخمعُت بالٍس

  اإلاظإولُت الاظخماعُت.

اض صاخبت الظمى ألاميرة هىزة بيذ مدمد بً ومشلذ اللجىت اليظائُت للخىمُت في الخىقُع خسم أمير مىعق ت الٍس

  طعىد ، وعً ظامعت ألاميرة هىزة معالي مدًسة الجامعت الدلخىزة هدي بيذ مدمد العمُل.

ت اإلاىظهت لألطسة بالؼسالت مع  ولؼفذ معالي مدًسة الجامعت بأن هره الاجفاقُت تهدف ئلى دعم البرامج الخىمٍى

اض واإلادافظاث الخابعت لها، لما حظاهم في حصجُع اإلابادزاث الفسدًت اإلاجخمع اإلادلي ومإطظاجه في م ىعقت الٍس

س والدزاطاث والبدىر  ت مً خالى هقل البرامج اإلادلُت الفاعلت ئلى اإلادافظاث وجبني الخقاٍز واإلاإطظت الخىمٍى

م الخىطع في في دع 6101والاطخعالعاث اإلاجخمعُت في اإلادافظاث، بما ًخفق مع جىظهاث السؤٍت الظعىدًت 

  اإلاإطظاث غير السبدُت، بما ًسجقي بمؼازلت اإلاسأة في طىق العمل.

وألدث أن مجاالث العمل الخاصت بالعسفين مدعمت للخىمُت اإلاظخدامت للمجخمعاث اإلادلُت بجهىد الجامعت 

ت، باإلضافت ئلى واللجىت، بدُض ًخم الاطخفادة مً اإلايؼأة واإلاىازد الخابعت للجامعت في جدقُق ألاهداف اإلاؼترل

ص دوز الجامعت في خدمت اإلاجخمع، ومؼازلت مل مً العسفين في ألاوؼعت  وؼس زقافت اإلاظإولُت الاظخماعُت وحعٍص

والفعالُاث وغير ذلو مً أوؼعت أخسي جخدم ألاهداف اإلاؼترلت وحصجُع ألامادًمُين والباخشين واإلاخخصين مً 

  هداف الجامعت في خدمت اإلاجخمع.أعضاء هُئت الخدَزع بالجامعت لخدقُق زؤٍت وأ

 ألخهام الىظام ألاطاس ي للجامعت في ػأن جىظُد 
ً
وأػازث الدلخىزة العمُل ئلى أن هره الاجفاقُت جأحي ئعماال

الخعاون مع ظهاث الاخخصاص في مجاى اإلاظإولُت الاظخماعُت وجعبُقاتها باإلاإطظاث بهدف جمنين ميظىبي 

 في بىاء الجامعت بؼهل عام وئدازة اإلاظإولُ
ً
 فاعال

ً
ها ت الاظخماعُت والخىمُت اإلادلُت بؼهل خاص لخهىن ػٍس

وجىمُت اإلاجخمع وفق أفضل اإلامازطاث العاإلاُت في هرا اإلاجاى ، مؼيرة ئلى أن هره الاجفاقُت طدظاعد في جدقُق 

في بسامج خدمت الغاًاث الاطتراجُجُت للجامعت اإلاخمشلت في خدمت القضاًا اإلاخعلقت باإلاسأة وألاطسة والخىطع 

 اإلاجخمع في ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً.
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ب ىيخؼبوُ املشرتك بني ٍرمز امليل صيَبُ  
ً
اىذمخىر اىربيؼت يىقغ ٍشروػ

 ثت وجبٍؼت ّىرة بْج ػبذاىرمحِىإلغب

 

وقع مسلص اإلالو طلمان لإلغازت وألاعماى ؤلاوظاهُت الُىم مؼسوًعا مع ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً لدعم 

ب والبدىر والبرامج الخعىعُت.   فسص الخعاون اإلاؼترك في مجاالث الخدٍز

ص ووقع اإلاؼسوع عً اإلاسلص معالي اإلاظدؼاز بالدًىان اإلالهي اإلا ؼسف العام على اإلاسلص الدلخىز عبادب باً عبادالعٍص

  السبُعت، فُما وقعه عً الجامعت معالي مدًسة الجامعت الدلخىزة هدي بيذ مدمد العمُل.

س الدلخىز عقُل بً ظمعان الغامدي أهه بمىظب  وعقب الخىقُع أوضح مظاعد اإلاؼسف العام للخخعُغ والخعٍى

ب والدزاطااااااث والبدااااىر والبااااارامج الاجفاااااق ًااااخم ئجاخااااات فااااسص الخعاااااون  اإلاؼاااااترك بااااين الجاااااهبين فاااااي مجاااااالث الخاااادٍز

اق عمال مؼاترك لخفعُال مجااالث  ات والفسوظاُت، مبًِىاا أهاه طاِخم حؼانُل فٍس الخعىعُت والترظمات بااللغخين الاهجليًز

ص اإلاؼازلت في ألاوؼعت ومنها اإلااإجمساث ووزغ العمال واللقااءاث واإلاعاازض وجباادى الا  طدؼاازاث فُماا الخعاون وحعٍص

ع  ًخاااااخع باألعمااااااى ؤلاوظااااااهُت وجباااااادى الخباااااراث فاااااي مجااااااى البااااارامج الخعىعُااااات، مبًِىاااااا أن اإلاؼاااااسوع ضااااامً اإلاؼااااااَز

بُت التي وقعها اإلاسلص مع العدًد مً الجامعاث والهُئاث الظعىدًت  . الامادًمُت والخدٍز
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جبٍؼت األٍرية ّىرة حتصذ املرمز األوه ػيً ٍضخىي املَينت يف ٍضببقت 
 ٧١٠٢اىفراّنىفىّيت 

 
جصاادزث ظامعاات ألامياارة هااىزة بيااذ عباادالسخمً اإلاسلااص ألاوى فااي مظااابقت الفساههىفىهُاات ألاولااى علااى مظااخىي اإلاملناات 
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هااا اإلالحقُات الشقافُاات فاي الظاافازة الفسوظاُت لعالباااث الجامعااث الااشالر ذاث ألاقظاام الفسوظااُت  ظامعاات التاي هظم 

ص، ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبد السخمً(.   اإلالو طعىد، ظامعت اإلالو عبد العٍص

ااا   عنهاااا ماااً وجخمشااال اإلاظاااابقت فاااي جقااادًم مىعقااات ماااً مىااااظق اإلاملنااات العسبُااات الظاااعىدًت باللغااات الفسوظاااُت والخعٍس

عااسف بظااها ها ومااا ًمياازهم،   ٌعااسض جاااٍز  اإلاىعقاات ومىقعهااا الجغسافااي َو
ً
 عامااا

ً
خااالى خمظاات مداااوز جخضاامً جقاادًما

 بصخصااُت 
ً
فااا  لفلهلااىز اإلاىعقاات، وحعٍس

ً
 مسئُااا

ً
 بعاااداث العااب  وألاظباااق الخاصاات باإلاىعقاات اإلاخخااازة، وعسضااا

ً
فااا وحعٍس

ااااات مظااااخقبلُت للمىعقااااات بااااازشة، مااااع عاااااسض ألبااااسش أعمالهاااااا وجسظماااات مقاااااظع مخخااااااز  ة منهااااا ئلاااااى اللغاااات الفسوظااااُت، وزٍؤ

  .6101اإلاخخازة ضمً ئظاز زؤٍت اإلاملنت 

فُت   حعٍس
ً
وػازلذ في اإلاظابقت مً قظم الترظمت "بسهامج اللغت الفسوظُت"، مجمىعت مً العالباث قدمىا عسوضا

ااض، خُاض خققاذ الفاىش ا لعالبخاان زفُا  العلُاان وغُاىض عً مدًىت منت اإلانسمت، اإلادًىت اإلاىىزة، عظير، الٍس

العجمااي مااً خااالى العااسض اإلاقاادم عااً مىعقاات عظااير لمااا مىدااذ اإلالحقُاات الفااائصجين ظااائصة ئضااافُت حؼاامل دوزة 

ت إلادة  ت. 0لغٍى   أطابُع في فسوظا مع ئقامت في أهم اإلاسالص اللغٍى

اخُات العلمُاات وزااساء اإلادخااىي وقاد جمياازث مؼااازلت ظامعات ألامياارة هااىزة بيااذ عبادالسخمً بااالعسوض اإلاقدماات مااً الى

اإلاقدم عً اإلاىعقت ، ئضافت ئلى الاهخمام بسوح العمال الجمااعي باين العالبااث التاي غاباذ عانهً اإلاىافظات الفسدًات 

  لُعغى عليها العمل الجماعي إلظهاز أبهى صىزة عً مىاظق اإلاملنت.

فااااي الدظااااااب اإلاعسفاااات وجعبُقهااااا مااااً خاااااالى اإلاخمشلاااات  الاطااااتراجُجُتوجااااأحي هااااره اإلاؼااااازلت جدقًُقااااا لغاًااااااث الجامعاااات 

ااااق بىااااء عالقاااااث مميااازة ومااااإزسة ماااع الباااااخشين  الخىاصااال الااادولي، وحصااااجُع زقافااات ؤلابااااداع والخمياااز والابخهاااااز عاااً ظٍس

 والؼسماء، وقعاع ألاعماى واإلاجخمع.
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ص الجااااااااااااااااام ي بجامعاااااااااااااااات ألامياااااااااااااااارة هااااااااااااااااىزة بيااااااااااااااااذ عباااااااااااااااادالسخمً  وقااااااااااااااااع مظدؼااااااااااااااااف  اإلالااااااااااااااااو عباااااااااااااااادب بااااااااااااااااً عباااااااااااااااادالعٍص

ب  اجفاقُااااااااااااااااات حعااااااااااااااااااون ماااااااااااااااااع الهُئااااااااااااااااات الظاااااااااااااااااعىدًت للخخصصااااااااااااااااااث ال اااااااااااااااااحُت لُهاااااااااااااااااىن "اإلاظدؼاااااااااااااااااف " مسلاااااااااااااااااص جااااااااااااااااادٍز

 خخصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااص الظااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعىدًت.لباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارامج ػااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهادة الا 

ص الجااااااااااااااااااااام ي الاااااااااااااااااااادلخىز  وأوضااااااااااااااااااااح اإلااااااااااااااااااااادًس العااااااااااااااااااااام الخىفُااااااااااااااااااااري إلاظدؼااااااااااااااااااااف  اإلالااااااااااااااااااااو عباااااااااااااااااااادب بااااااااااااااااااااً عباااااااااااااااااااادالعٍص

 
ً
أخمااااااااااااااااااد بااااااااااااااااااً مدمااااااااااااااااااد أبىعباااااااااااااااااااة أن قااااااااااااااااااساز اعخماااااااااااااااااااد الهُئاااااااااااااااااات الظااااااااااااااااااعىدًت للخخصصاااااااااااااااااااث ال ااااااااااااااااااحُت لمسلااااااااااااااااااصا

 لبااااااااااااااااااااارامج ػاااااااااااااااااااااهادة الاخخصااااااااااااااااااااااص الظاااااااااااااااااااااعىدًت ظااااااااااااااااااااااء مخىائماااااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااااع أهاااااااااااااااااااااداف السؤٍااااااااااااااااااااات 
ً
 وحعلُمُاااااااااااااااااااااا

ً
بُا جااااااااااااااااااااادٍز

س وشٍاااااااااااااااااااااااادة عااااااااااااااااااااااادد ألاظبااااااااااااااااااااااااء الظاااااااااااااااااااااااعىدًين ال 6101 ب والخعاااااااااااااااااااااااٍى تاااااااااااااااااااااااي تهااااااااااااااااااااااادف ئلاااااااااااااااااااااااى الخىطاااااااااااااااااااااااع فاااااااااااااااااااااااي الخااااااااااااااااااااااادٍز

ب والاخخصاص.   اإلاقُمين اإلالخدقين ببرامج الخدٍز

ب دًىااااااااااااااااا بيااااااااااااااااذ صااااااااااااااااالح الظااااااااااااااااماعُل  ماااااااااااااااً هاخُ هااااااااااااااااا بُيااااااااااااااااذ اإلااااااااااااااااادًس الخىفُااااااااااااااااري للؼااااااااااااااااإون ألامادًمُااااااااااااااات والخاااااااااااااااادٍز

صاااااااااااااااااااااص الظااااااااااااااااااااعىدًت، أن اإلاظدؼااااااااااااااااااااف  عماااااااااااااااااااال علااااااااااااااااااااى جأطااااااااااااااااااااِع بااااااااااااااااااااسامج الدزاطاااااااااااااااااااااث العلُااااااااااااااااااااا وػااااااااااااااااااااهادة الاخخ

عااااااااااااااااااد أخااااااااااااااااااد زمااااااااااااااااااائص الغاًاااااااااااااااااااث  لجامعاااااااااااااااااات ألامياااااااااااااااااارة هااااااااااااااااااىزة واإلاظدؼااااااااااااااااااف  الجااااااااااااااااااام ي فااااااااااااااااااي جااااااااااااااااااىفير  الاطااااااااااااااااااتراجُجُتَو

ُااااااااااااااااااات لباااااااااااااااااااارامج الهلُااااااااااااااااااااث ال ااااااااااااااااااااحُت بالجامعاااااااااااااااااااات.  باااااااااااااااااااسامج معخماااااااااااااااااااادة وذاث ظاااااااااااااااااااىدة ومنملاااااااااااااااااااات للعملُاااااااااااااااااااات الخعلُم

ًااااااااااااااارلس أن ظامعااااااااااااااات ألاميااااااااااااااارة هاااااااااااااااىزة جخضااااااااااااااامً خماااااااااااااااع ملُااااااااااااااااث  اااااااااااااااحُت و اااااااااااااااي ملُااااااااااااااات العاااااااااااااااب البؼاااااااااااااااسي، ملُااااااااااااااات 

ُااااااااااااااااااات ال اااااااااااااااااااحت وعلاااااااااااااااااااىم الخأهُااااااااااااااااااال وملُااااااااااااااااااات ظاااااااااااااااااااب ألاطاااااااااااااااااااىان وجضااااااااااااااااااام ماااااااااااااااااااا الخمااااااااااااااااااا ٍسض، ملُااااااااااااااااااات الصاااااااااااااااااااُدلت، مل

ظالباااااااااااااااااات، وأن وظااااااااااااااااااىد بااااااااااااااااااسامج ػااااااااااااااااااهادة الاخخصاااااااااااااااااااص حظااااااااااااااااااهم فااااااااااااااااااي فااااااااااااااااااخذ مظااااااااااااااااااازاث دزاطااااااااااااااااااُت  6021ًقااااااااااااااااااازب 

 ظدًااااااااااااااااااااااااااااادة للعالبااااااااااااااااااااااااااااااث ماااااااااااااااااااااااااااااع جاااااااااااااااااااااااااااااىفير جخصصااااااااااااااااااااااااااااااث ظدًااااااااااااااااااااااااااااادة حغاااااااااااااااااااااااااااااري القعااااااااااااااااااااااااااااااع الصاااااااااااااااااااااااااااااحي باإلاملنااااااااااااااااااااااااااااات.

ضااااااااااااااااام مظدؼاااااااااااااااااف  اإلالاااااااااااااااااو عبااااااااااااااااادب الجاااااااااااااااااام ي ئمهاهُااااااااااااااااااث ظبُااااااااااااااااات  ت وجقىُااااااااااااااااات ضاااااااااااااااااخمت حظاااااااااااااااااهم فاااااااااااااااااي ٍو وبؼاااااااااااااااااٍس

ئمااااااااااااااااداد اإلاخااااااااااااااااادزبين بخجسبااااااااااااااااات حعلُمُاااااااااااااااات مخميااااااااااااااااازة ومبخناااااااااااااااااسة وفعالااااااااااااااااات جااااااااااااااااصودهم باإلاهاااااااااااااااااازاث والقااااااااااااااااادزاث وحظاااااااااااااااااهم 

و اااااااااااااااحت  فاااااااااااااااي جدقُاااااااااااااااق زؤٍااااااااااااااات اإلاظدؼاااااااااااااااف  باااااااااااااااأن ًهاااااااااااااااىن مسظاااااااااااااااع عاااااااااااااااالمي اإلاظاااااااااااااااخىي فاااااااااااااااي مجااااااااااااااااى  اااااااااااااااحت اإلااااااااااااااااسأة

 الُافعين وهمى وجعىز العفل
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 جبٍؼت األٍرية ّىرة حْظٌ ورشت "حفؼيو أدوار رئيضبث األقضبً اىخؼييَيت"

 

هظمااااذ ظامعاااات ألامياااارة هااااىزة بياااااذ عباااادالسخمً ممشلاااات بىمالاااات الجامعاااات للؼاااااإون الخعلُمُاااات وزػاااات عماااال بعىاااااىان 

ُاااال أ دواز زئِظااااااث ألاقظااااام الخعلُمُااااات" بدضااااىز معاااااالي ماااادًسة الجامعااااات الاااادلخىزة هااااادي العمُاااال وعااااادد ماااااً "جفع

  القُاداث العلُا وألامادًمُت بالجامعت.

وأػادث معالي مدًسة الجامعت بأداء ألاقظام العلمُت في الجامعت، وبالادوز اإلاهام واإلااإزس للقظام العلماي فاي جدقُاق 

والخىظهاااث الحدًشااات فاااي  6101هخماااام الجامعاات للظااا ي إلاىالباات زؤٍااات الظاااعىدًت وئهجاااش خعاااغ الجامعاات، مإلااادة ا

جأهُاال العالباااث وزبعهااً بظااىق العماال مىاار وقااذ مبنااس مااً خااالى ئلظااابهً اإلاهااازاث والقاادزاث الالشماات لاللخداااق 

جااااات بظااااىق العماااال بماااااا ًتاااارظم زؤٍاااات الجامعااااات "مىااااازة اإلاااااسأة للمعسفااااات والقااااُم"، وجعلعاااااث الجامعااااات ألن جهااااىن خ ٍس

. واإلاهازي ظامعت ألاميرة هىزة همىذط ًدخري للخدصُل الخعلُمي 
ً
  معا

وقااادمذ الىزػااات ولُلااات الجامعااات للؼاااإون ال اااحُت وولُلااات الجامعااات للؼاااإون الخعلُمُااات اإلاهلفااات الااادلخىزة طااامس 

م  بيااذ مدماااد الظاااقاف مىظهاات ػااانسها لسئِظااااث ألاقظااام علاااى خضاااىزهً، مبِىاات أن الىزػااات أجاااذ فااي ظاااىز جناااٍس

معاااات لسئِظاااااث ألاقظااااام واطدؼااااعازها للاااادوز الحقُقااااي والفعاااااى الااااري ًقااااىم بااااه القظاااام العلمااااي فهااااىة الىااااىاة الجا

الظااااابع، لُاااااخم ماااااً خاللهاااااا دزاطااااات الىاقاااااع  الاطاااااتراجُجُتألاطاطاااااُت فاااااي الجامعااااات لخدقُاااااق زؤٍااااات الجامعااااات وغاًاتهاااااا 

 لقااااااااااااااااااادم.خعااااااااااااااااااغ جىفُرًاااااااااااااااااات فعلُاااااااااااااااااات للعااااااااااااااااااام اواإلاااااااااااااااااااأمىى والخااااااااااااااااااسوط بخىصااااااااااااااااااُاث مشمااااااااااااااااااسة حظااااااااااااااااااهم فااااااااااااااااااي وضااااااااااااااااااع 

جاااث وطااىق العماال، الباارامج  واطخعسضااذ الىزػاات أبااسش مهااام زئِظاااث ألاقظااام العلمُاات ضاامً عاادة مداااوزل الخٍس

واإلاظاااازاث ألامادًمُاااات، ئدازة العملُاااات الخعلُمُاااات، الخدظااااين الخقنااااي وؤلادازي، خدماااات اإلاجخمااااع، الدزاطاااااث العلُااااا، 

الىاااااادواث، الااااادعم ألامااااااادًمي والخاااااادماث العالبُاااااات، البداااااض العلمااااااي، اإلانخباااااااث، الجمعُااااااث العلمُاااااات، اإلاااااااإجمساث و 

 ماااااً الاااااسؤي الىيااااارة وجااااام ماااااً خاللهاااااا جباااااادى الخجاااااازب 
ً
س والجاااااىدة، وجخلل هاااااا ظلظااااااث هقااااااغ جضااااامىذ عاااااددا الخعاااااٍى

ت مً الحضىز.  والخبراث الثًر

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1639626
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1639626
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اااااااااااص الااااااااااادوز الفعااااااااااااى الاااااااااااري جإدًاااااااااااه ألاقظاااااااااااام  واخخخماااااااااااذ الىزػااااااااااات بعااااااااااادة جىصاااااااااااُاث مخخصصااااااااااات ماااااااااااً ػاااااااااااأ ها حعٍص

 مظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخىي الجامعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات. العملُااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات علاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى

مااااااااااااً ظاهةهااااااااااااا عاااااااااااادث عمُاااااااااااادة ضاااااااااااامان الجااااااااااااىدة والاعخماااااااااااااد ألامااااااااااااادًمي الاااااااااااادلخىزة أطااااااااااااماء الؼااااااااااااعُفان الىزػاااااااااااات 

فهً باااااااادوزهً فااااااااي الاعخماااااااااد اإلاإطساااااااا ي، لمااااااااا  فسصااااااات ظُباااااااات لاللخقاااااااااء بسئِظاااااااااث ألاقظااااااااام وفسصاااااااات طاااااااااهدت لخعااااااااٍس

طاااااااااخمساز الجهاااااااااىد لخخهلااااااااال جاااااااام ئعاااااااااالن جقااااااااادًم الدزاطااااااااات الراجُااااااااات للحصاااااااااىى علاااااااااى الاعخمااااااااااد ألاماااااااااادًمي، وهعماااااااااذ ال 

   لجامعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات خمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد البرام اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي لهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسامج ابالحصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىى علاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى الاع

وألااااااادث مااااااادًسة ئدازة الخخعااااااااُغ فاااااااي الجامعاااااااات الااااااادلخىزة خىااااااااان القاااااااد ي أهمُاااااااات الىزػااااااات مااااااااىن زئِظااااااات القظاااااااام 

ًااااااات التاااااااي ًااااااااخم ماااااااً خاللهاااااااا جفعُااااااال خعااااااات الجامعاااااااات  وبااااااارلو طاااااااِخم جدقُاااااااق مافاااااااات  الاطاااااااتراجُجُت اااااااي هقعااااااات البدا

 عت لخهىن هاجحت باذن ب.مإػساث الخ
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 م1102-مايو  -20 - هـ0321 – رمضان - 4 -االربعاء 

 

ب ىيخؼبوُ املشرتك بني ٍرمز امليل صيَبُ ىإلغبثت 
ً
اىربيؼت يىقغ ٍشروػ

 وجبٍؼت ّىرة بْج ػبذاىرمحِ
 

وألاعماى ؤلاوظاهُت الُىم مؼسوًعا مع ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً لدعم  وقع مسلص اإلالو طلمان لإلغازت

ب والبدىر والبرامج الخعىعُت  .فسص الخعاون اإلاؼترك في مجاالث الخدٍز

ص  ووقع اإلاؼسوع عً اإلاسلص معالي اإلاظدؼاز بالدًىان اإلالهي اإلاؼسف العام على اإلاسلص الدلخىز عبدب بً عبدالعٍص

 .فُما وقعه عً الجامعت معالي مدًسة الجامعت الدلخىزة هدي بيذ مدمد العمُلالسبُعت، 

س الدلخىز عقُل بً ظمعان الغامدي أهه بمىظب  وعقب الخىقُع أوضح مظاعد اإلاؼسف العام للخخعُغ والخعٍى

ب والدزاطاث والبدىر والب رامج الاجفاق ًخم ئجاخت فسص الخعاون اإلاؼترك بين الجاهبين في مجاالث الخدٍز

ق عمل مؼترك لخفعُل مجاالث  ت والفسوظُت، مبًِىا أهه طِخم حؼنُل فٍس الخعىعُت والترظمت باللغخين الاهجليًز

ص اإلاؼازلت في ألاوؼعت ومنها اإلاإجمساث ووزغ العمل واللقاءاث واإلاعازض وجبادى الاطدؼازاث فُما  الخعاون وحعٍص

ع ًخخع باألعماى ؤلاوظاهُت وجبادى الخبراث في مجاى  البرامج الخعىعُت، مبًِىا أن اإلاؼسوع ضمً اإلاؼاَز

بُت التي وقعها اإلاسلص مع العدًد مً الجامعاث والهُئاث الظعىدًت  .الامادًمُت والخدٍز

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1598723
http://www.alriyadh.com/1598723
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 م1102-جون   -0 - هـ0321 – رمضان - 5 - الخميس

 

 يَبُ ىإلغبثت وجبٍؼت ّىرةاحفبقيت حفبهٌ بني ٍرمز امليل ص
 

وقعذ ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً اجفاقُت جفاهم مع مسلص اإلالو طلمان لإلغازت والعمل ؤلاوظاوي، 

ب والبدىر  وذلو اهعالقا مً زطالت الجامعت في خدمت اإلاجخمع، لدعم فسص الخعاون اإلاؼترك في مجاالث الخدٍز

ع ػساماتها وبسامجها اإلاىظهت لدعم اإلاظإولُت اإلاجخمعُت. ووقع والبرامج الخعىعُت، واحظاقا مع طُاط  ها في جىَى

ص السبُعت، وعً  اإلاؼسوع عً اإلاسلص اإلاظدؼاز بالدًىان اإلالهي اإلاؼسف العام على اإلاسلص د. عبدب بً عبدالعٍص

العمُل أن  الجامعت مدًسة الجامعت د. هدي بيذ مدمد العمُل، وفي هرا الصدد أوضحذ مدًسة الجامعت د.

ت  الاجفاقُت جسلص على دعم اإلاسلص في زالر هىاٍح  ي ئمداد اإلاسلص بما ًدخاط ئلُه مً اإلاترظماث في اللغخين ؤلاهجليًز

ب والخأهُل  جاث ملُت اللغاث في الجامعت، جقدًم بسامج الخدٍز والفسوظُت في اإلاجاالث ؤلاوظاهُت وؤلاغازُت مً خٍس

ب الفخُاث للمخعىعاث في مجاالث ؤلاغازت، م ؼيرة ئلى أن ظامعت ألاميرة هىزة لها ججسبت هاجحت ومميزة في جدٍز

على العمل الخعىعي وفق مىهجُت علمُت مخعىزة، ودعم اإلاسلص بالدزاطاث والبدىر العلمُت، التي ًمنً له أن 

س خدماجه وجىظيهها للمىاظق ألالثر اخخُاظا للخدماث ؤلاوظاهُت على مظخىي   .العالم ٌظخفُد منها في جعٍى

 م1102-جون   -1 - هـ0321 – رمضان - 2 -الجمعة 

 

 (.. ٍيخقً الصخثَبر االبذاع٧)جرف 

 

جاث قظم الخصمُم الجسافُهي والىطائغ السقمُت في ظامعت ألاميرة  6في خخام معسض ظسف الري هظمخه خٍس

اض، 60/2/6102ها اإلاىافق 62/8/0308خد هىزة بيذ عبدالسخمً، مظاء ألا  م، في مظاخت ومضت الفىُت بالٍس

، وذلو جدذ زعاًت صاخبت الظمى اإلالهي ألاميرة عبير بيذ عبدب بً  68وخىي 
ً
 ومخخلفا

ً
 مخىىعا

ً
مؼسوعا

 مخىىعت ومخخلفت في اإلادخىي والهدف، وذلو 
ً
ص زئِظت ظمعُت أصائل، خُض جضمً اإلاعسض اعماال عبدالعٍص

 .ضىز هخبت مً شخصُاث اإلاجخمع وفىاهين حؼنُلُين ومصممين وميظىبي ملُت الخصامُم والفىىن بد

م معسض ظسف في  في البداًت جبين د. طىشان الُديى زئِظت قظم الخصمُم الجسافُهي والىطائغ السقمُتل  قدَّ

http://www.alriyadh.com/1599113
http://www.alriyadh.com/1599341
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ذ في مجملها في مصلحت طىق العمل وجلبُت خاظخه، خُض ه دف بصىزة أطاطُت وسخخه الشاهُت مؼسوعاث صبَّ

 ً  للمظدشمٍس
ً
ل ملخقً  ظامعا

َّ
ئلى دعم العالباث وئجاخت الفسصت لهً لالهخساط في طىق العمل، ئضافت ئلى أهه مش

دة لاللخقاء بهم والحصىى على الدعم اإلاىاطب لهً(.وجخابع الُديى وجإلدل  وذوي الاهخمام مما أجاح فسصت فٍس

بق على أزض الىاقع وأصبذ خقُقت  هره اإلاؼسوعاث مبِىت على أطع علمُت، وه
ُ
ىاك مؼسوعاث زأث الىىز وظ

 ،
ً
خم بُعه في ألاطىاق خالُا واقعت مشل مؼسوع  لخاب جقً الخغ( الري ُعسض في معازض جخسط عدة طابقت، ٍو

لبي خاظت ذوي الاهخمام بخعلم الخغ العسبي وئجقان فىىهه(.وجخخم الُديى  وهرا النخاب ًخدم طىق العمل ٍو

جاث قظم الخصمُم الجسافُهي والىطائغ قائلتل  ً يبغي أال ًهىن معسض مؼسوعاث الخخسط هقعت النهاًت لخٍس

 على أزض 
ً
 مىفرا

ً
 خقُقُا

ً
السقمُت، بل آمل أن ٌعخبرهه هقعت لبداًت ظدًدة لُهىن مؼسوع الخخسط مؼسوعا

 ألخالمهً وجعلعاتهً(
ً
 .الىاقع ومدققا

يب السػىد صاخبت مؼسوع جع بُق "لبُو"ل  لبُو عبازة عً جعبُق يهدف إلاظاعدة حجاط بِذ وبدوزها جقىى ٍش

ب الحسام، خُض ًدُذ للحاط مظخخدم الخعبُق اإلافاضلت واخخُاز الحملت اإلاىاطبت له بهل ٌظس مً بين 

مجمىعت الحمالث التي حعسض خدماتها وذلو بخىفير مافت جفاصُل الحمالث، لما ًبين الخعبُق خعىاث أداء 

ق جددًد هره الفٍسضت،   عً جرلير الحاط باألدعُت اإلاؼسوعت واإلاظخدبت عىد وصىله للميظو عً ظٍس
ً
فضال

 .مىقع الحاط عبر ألاقماز الصىاعُت

 م1102-جون   -1 - هـ0321 – رمضان - 02 -الخميس 

 

 ٧١٠٢ىفراّنىفىّيت ػيً ٍضخىي املَينت يف ٍضببقت ا« األوىل»جبٍؼت ّىرة 

 

جصدزث ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً اإلاسلص ألاوى في مظابقت الفساههىفىهُت ألاولى على مظخىي اإلاملنت 

والتي هظم ها اإلالحقُت الشقافُت في الظفازة الفسوظُت لعالباث الجامعاث الشالر ذاث ألاقظام الفسوظُت  ظامعت 

 .ص، ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً(اإلالو طعىد، ظامعت اإلالو عبدالعٍص

وجخمشل اإلاظابقت في جقدًم مىعقت مً مىاظق اإلاملنت باللغت الفسوظُت والخعٍس  عنها مً خالى خمظت مداوز، 

http://www.alriyadh.com/1600898
http://www.alriyadh.com/1600898
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عسف بظها ها وما ًميزهم، حعٍس  بعاداث العب   و ي جقدًم عام ٌعسض جاٍز  اإلاىعقت ومىقعها الجغسافي َو

اإلاخخازة، عسض فُدًى لسقصت فىلهلىزٍت للمىعقت، حعٍس  بصخصُت بازشة مع وألاظباق الخاصت باإلاىعقت 

ت مظخقبلُت للمىعقت اإلاخخازة ضمً  عسض ألبسش أعمالها وجسظمت مقاظع مخخازة منها ئلى اللغت الفسوظُت، وزٍؤ

 .6101ئظاز زؤٍت اإلاملنت 

فُت ػازلذ في اإلاظابقت مً قظم الترظمت "بسهامج اللغت الفسوظُت"، مجمىعت م ً العالباث قدمىا عسوضا حعٍس

اض، خُض خقق الفىش العالبخان زفُ  العلُان وغُىض  عً مدًىت منت اإلانسمت، اإلادًىت اإلاىىزة، عظير، الٍس

العجمي مً خالى العسض اإلاقدم عً مىعقت عظير لما مىدذ اإلالحقُت الفائصجان ظائصة ئضافُت حؼمل دوزة 

ت إلادة  تأطابُع في فسوظا مع ئقام 0لغٍى  .ت في أهم اإلاسالص اللغٍى

وقد جميزث مؼازلت ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً بغنى العسوض اإلاقدمت مً الىاخُت العلمُت وقىة وزساء 

جقدًم اإلاىعقت التي أزيذ عليها لجىت الخدنُم باإلضافت الاهخمام بسوح العمل الجماعي بين العالباث التي غابذ 

عليها العمل الجماعي إلظهاز أبهى صىزة عً مىاظق اإلاملنت بخىقُع ظامعت ألاميرة  عنهً اإلاىافظت الفسدًت لُعغى

 .هىزة بيذ عبد السخمً

جأحي هره اإلاؼازلت جدقًُقا لغاًاث الجامعت الاطتراجُجُت اإلاخمشلت في الدظاب اإلاعسفت وجعبُقها مً خالى 

ق بىاء عالقاث مميزة ومإزسة مع الباخشين الخىاصل الدولي، وحصجُع زقافت ؤلابداع والخميز والابخهاز عً ظٍس

 .والؼسماء، وقعاع ألاعماى واإلاجخمع

 

 م1102-جون   -02 - هـ0321 – رمضان - 01  -الثالثاء

 

% مبضخشفً امليل ػبذ اهلل ٢١حمفزاث اىخىطني حرفغ صؼىدة اىىظبئف إىل 
 ٧١٧١اجلبٍؼي حبيىه 

 

لؼ  دزاطت مُداهُت لقُاض ألاداء أن معدى ازجباط مىظ  مظدؼف  اإلالو عبدب الجام ي بجامعت ألاميرة 

 .% ، وهى أعلى مً اإلاعدى العالمي واإلادلي22هىزة بيذ عبدالسخمً بلغ 

http://www.alriyadh.com/1602334
http://www.alriyadh.com/1602334
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ص ا لجام ي، وألد الدلخىز أخمد بً مدمد أبى عباة، اإلادًس العام الخىفُري إلاظدؼف  اإلالو عبدب بً عبدالعٍص

أن هره الىدُجت التي هفخس بها  ي هدُجت للعدًد مً اإلابادزاث مً أهمهال خعت الخىظين في اإلاظدؼف  والتي 

ت، الري ٌعد أخد مبادزاث وشازة  عت مدظقت مع بسهامج اإلالو طلمان لخىمُت اإلاىازد البؼٍس جمض ي بخعىاث طَس

 ." 6101الخدمت اإلادهُت في ئظاز " زؤٍت اإلاملنت 

 لهُهلت ئدازاث اإلاظدؼف  لهل ومساظعت الهُامل الخىظُمُت لهل وقاى جض
ً
 وعملُا

ً
 ػامال

ً
مً الخعت جصىزا

ت  .ؤلادازاث للخألد مً جىافقها مع الخىظُم الجدًد وأفضل جعبُق عملي للخىظُماث ؤلاداٍز

ت واإلادافظت على مظخىي عالي مً ا س اإلاىازد البؼٍس لجىدة و ي أخد وأوضح "ابىعباة" أن خعت اإلاظدؼف  في جعٍى

والتي جسلص على زأض اإلااى البؼسي و ي خالصت ججسبت اإلاظدؼف  مىر الخأطِع، باإلاقازهت  الاطتراجُجُتألاهداف 

مع اإلاىظماث ألاخسي في الداخل، ولرلو الىقىف على ججازب دولُت   أإلااهُا والُابان ودوى الخلُج(، وألاخر بما 

جىظُم العمل خُض ٌعد مظدؼف  اإلالو عبد ب الجام ي مً  ًىاطب اإلاظدؼف  مع بىاء الظُاطاث والئدت

 .أوائل اإلاظدؼفُاث التي اعخمد لها الئدت جىظُم عمل مً وشازة العمل بالخعدًالث الجدًدة

ت بمظدؼف  اإلالو عبد ب  ت والؼإون ؤلاداٍز مً ظاهبه أػاز هاصس الخسجي، اإلادًس الخىفُري للمىازد البؼٍس

س الؼامل في اإلاظدؼف  ًقىم على الجام ي، ئلى أن مفهى  عىاصس حؼهل القُم اإلاؼترلت ، و ي ل  2م الخعٍى

ت. وهره العىاصس والظماث  الاطتراجُجُت وألاهظمت واإلاهازاث وأهماط القُادة وؤلاػساف والهُامل واإلاىازد البؼٍس

جُ ي هى اطخقعاب مخداخلت بدُض أن أي جأزس على ئخداها ًإزس على البقُت. وأػاز ئلى أن الهدف الاطترا

س أدائها، . وقاى ئن قُاض ألاداء ٌعخمد على زالزت مإػساث  النفاءاث والقُاداث واإلادافظت عليها وجعٍى

 .،  ي معدى ازجباط اإلاىظفين ، ومعدى دوزا هم ، ووظبت الظعىدة   جىظين الىظائ ( اطتراجُجُت

س الؼامل هى  يسجم ولفذ ئلى أن الهدف السئِع مً جعبُق مفهىم الخعٍى جىمُت زأض اإلااى البؼسي بما ًخىافق ٍو

ولفذ الخسجي ئلى أن وظبت الظعىدة  ، التي حظ هدف ئخدار هقالث هىعُت في مخخل  اإلاجاالث. 6101مع زؤٍت 

 في 

% باخدظاب الخمٍسض، واإلاظ هدف 20%، باطخصىاء الخمٍسض و 22ظمُع أقظام اإلاظدؼف  وئدازاجه،  ي آلان 

% ، والعبي اإلاظاهد 62اإلاخىقع وفق الخعت أن جبلغ الظعىدة في قعاع الخمٍسض %، ف21وظبت  6161بدلىى 
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 أن خعت اإلاظدؼف  للىصىى ئلى طق  الظعىدة 011% ، وؤلادازي 21% ، وألاظباء 86
ً
% . واطخعسد مىضحا

ب، وبسامج الخعىع  .طخصعدب زالزت بسامج لعسوض الخىظُ ، وبسامج الخدٍز
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 م1102-مايو  -21 - هـ0321 – رمضان -3 -ثاء الثال

 

غ احفبقيت حؼبوُ يف جمبه ّشر ثقبفت املضؤوىيت 
ِّ
جبٍؼت األٍرية ّىرة حىق

 االجخَبػيت ٍغ اىيجْت اىْضبئيت ىيخَْيت اجملخَؼيت
 

ااا ض صاااخبت الظاامى اإلالهااي ألامياارة هااىزة بيااذ مدمااد آى طااعىد وبدضااىز معااالي بسعاًاات خااسم طاامى أمياار مىعقاات الٍس

عاذ ظامعات ألاميارة هاىزة الُاىم 
ّ
مدًسة ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبادالسخمً الادلخىزة هادي بياذ مدماد العمُال وق

اض الازىين اجفاقُت حعاون في مجاى وؼس زقافت اإلاظإولُت الاظخماعُت مع اللجىت اليظائُت للخىمُت اإلاجخ معُت بالٍس

 في مجاى اإلاظإولُت الاظخماعُت.  الاطتراجُجُتلخىطُع هعاق الخعاون في جدقُق ألاهداف 

اات اإلاىظهاات لألطااسة بالؼااسالت مااع  ولؼاافذ معااالي ماادًسة الجامعاات أن هااره الاجفاقُاات تهاادف ئلااى دعاام الباارامج الخىمٍى

ااض واإلادافظااث الخابعات لهاا ، لماا حظااهم فاي حصاجُع اإلاباادزاث الفسدًات اإلاجخمع اإلادلي ومإطظااجه فاي مىعقات الٍس

س والدزاطااااث والبداااىر  ااات ماااً خاااالى هقااال البااارامج اإلادلُااات الفاعلااات ئلاااى اإلادافظااااث وجبناااي الخقااااٍز واإلاإطظااات الخىمٍى

فااااي دعاااام الخىطااااع فااااي  6101والاطااااخعالعاث اإلاجخمعُاااات فااااي اإلادافظاااااث، بمااااا ًخفااااق مااااع جىظهاااااث السؤٍاااات الظااااعىدًت 

 بما ًسجقي بمؼازلت اإلاسأة في طىق العمل.اإلاإطظاث غير السبدُت، 

 م1102-جون   -1 - هـ0321 – رمضان - 02 -الخميس 

 

ٍرمز احملبمبة جببٍؼت األٍرية ّىرة حيصو ػيً اػخَبد مجؼيت اىقيب 
 األٍرينيت

 

http://www.al-jazirah.com/2017/20170530/ln67.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170530/ln67.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170608/ln58.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170608/ln58.htm
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س اإلاهازاث، على ػهادة اعخماد خصلذ ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبد  السخمً، مخمشلت في مسلص اإلاداماة وجعٍى

نُت لمسلص معخمد إلقامت دوزاث ؤلاوعاغ القلب السئىي اإلاخقدمت، ئضافت إلعادة الاعتراف  ظمعُت القلب ألامٍس

 .م6102باإلاسلص لخقدًم الدوزاث ألاطاطُت إلوعاغ القلب السئىي الري طبق أن خصل عليها في 

َعد ألالبر مً هىعه في العالم، بخع  خشِشت للخىطع في خدماجه ٌظ ى م ٌُ س اإلاهازاث والري  سلص اإلاداماة وجعٍى

س الىطائل  س اإلاهازاث للممازطين ال حُين، وجعٍى ، لخقدًم البرامج ألامادًمُت وبسامج جعٍى
ً
 وئقلُمُا

ً
مدلُا

 .الخعلُمُت وظسائق الخعلُم الحدًشت ألعضاء هُئت الخدَزع

ص الجام ي -لدلخىز أخمد بً مدمد أبىعباة وأعسب ا اإلادًس الخىفُري بمظدؼف  اإلالو عبد ب بً عبد العٍص

س اإلاهازاث ق  -بجامعت ألاميرة هىزة، واإلاؼسف على مسلص اإلاداماة وجعٍى عً ػنسه للجهىد اإلاميزة التي ًبرلها فٍس

ص لفاءاث الهىادز ال حُتالعمل في اإلاسلص لإلطهام في زفع مظخىي الخدماث ال حُت مً خالى حع  .ٍص

ص بً مدمد الحمُض ي، بأّن  ب وألابدار الدلخىز عبد العٍص ومً ظاهبه أوضح هائب اإلادًس العام الخىفُري للخدٍز

نُت، طُمنً اإلاسلص مً جقدًم البرامج اإلاعخمدة في الدوزاث ألاطاطُت  الحصىى على اعخماد ظمعُت القلب ألامٍس

 Airway ئضافت لبرهام ي ,(ACLS) والبرهامج اإلاخقدم في ؤلاوعاغ القلبي السئىي ، (BLS) لإلوعاغ القلبي السئىي 

Management and ECG Pharmacology  
ً
با  الاعتراف باإلوعاغ القلبي السئىي لألظفاى -باذن ب  -وطُدبعها قٍس

(PALS) والخدط (NRP). 

 م1102-جون   -1 - هـ0321 – رمضان - 02 -الخميس 

 

 ٧١٠٢جبٍؼت األٍرية ّىرة حتصذ املرمز األوه يف ٍضببقت اىفراّنىفىّيت 

 

ولى على مظخىي ظامعاث جصدزث ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبد السخمً اإلاسلص ألاوى في مظابقت الفساههىفىهُت ألا 

اإلاملنت والتي هظم ها اإلالحقُت الشقافُت في الظفازة الفسوظُت لعالباث الجامعاث الشالر ذاث ألاقظام الفسوظُت 

ص(. وجخمشل اإلاظابقت في   ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً، ظامعت اإلالو طعىد، ظامعت اإلالو عبد العٍص

ُت الظعىدًت باللغت الفسوظُت والخعٍس  عنها مً خالى خمظت مداوز جقدًم مىعقت مً مىاظق اإلاملنت العسب

و ي جقدًم عام ٌعسض جاٍز  اإلاىعقت ومىقعها الجغسافي والخعٍس  بظها ها وما ًميزهم، الخعٍس  بعاداث 

file://pmcrantpsvm01.ads.pnu.edu.sa/PMCRSTGVDI01/rsalzohyr/Desktop/com/2017/20170608/fe12.htm
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اإلاأمىالث وألاظباق الخاصت باإلاىعقت اإلاخخازة، مع عسض فُدًى لسقصت فىلهلىزٍت للمىعقت، الخعٍس  بصخصُت 

ت مظخقبلُت للمىعقت اإلاخخازة باز  شة مع عسض ألبسش أعمالها وجسظمت مقاظع مخخازة منها ئلى اللغت الفسوظُت، وزٍؤ

 .6101ضمً ئظاز زؤٍت اإلاملنت 

، وقامذ جلو «بسهامج اللغت الفسوظُت»الجدًس ذلسه أن الجامعت ػازلذ في اإلاظابقت بعالباث مً قظم الترظمت 

فُت اض، وخققذ  اإلاجمىعت بخقدًم عسوض حعٍس عً مدًىت منت اإلانسمت، واإلادًىت اإلاىىزة، ومىعقت عظير، والٍس

الفىش العالبخان زفُ  العلُان وغُىض العجمي مً خالى العسض اإلاقدم عً مىعقت عظير، لما مىدذ 

ت إلادة   .ٍتأطابُع في فسوظا مع ئقامت في أهم اإلاسالص اللغى  0اإلالحقُت الفائصجين ظائصة ئضافُت حؼمل دوزة لغٍى

وقد جميزث اإلاؼازماث الفائصة بغنى العسوض اإلاقدمت مً الىاخُت العلمُت وقىة وزساء جقدًم اإلاىعقت التي أزيذ 

عليها لجىت الخدنُم باإلضافت ئلى الاهخمام بسوح العمل الجماعي بين العالباث التي غابذ عنهً اإلاىافظت الفسدًت 

مىاظق اإلاملنت بخىقُع ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبد السخمً.  لُعغى عليها العمل الجماعي إلظهاز أبهى صىزة عً

اإلاخمشلت في الدظاب اإلاعسفت وجعبُقها مً خالى  الاطتراجُجُتوجأحي هره اإلاؼازلت جدقًُقا لغاًاث الجامعت 

ق بىاء عالقاث مميزة ومإزسة مع الباخشين  الخىاصل الدولي، وحصجُع زقافت ؤلابداع والخميز والابخهاز عً ظٍس

 .والؼسماء، وقعاع ألاعماى واإلاجخمع

 

 م1102-جون   -01 - هـ0321 – رمضان - 02 -االثنين 

 

 جبٍؼت األٍرية ّىرة حىقغ احفبقيت حؼبوُ ٍغ هيئت اىخخصصبث اىصحيت

 

ص الجام  ي بجامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً اجفاقُت حعاون مع وقع مظدؼف  اإلالو عبدب بً عبدالعٍص

ب لبرامج ػهادة الاخخصاص  اإلاظدؼف  "مسلص الهُئت الظعىدًت للخخصصاث ال حُت لُهىن " الظعىدًت. جدٍز

ص الجام ي الدلخىز أخمد بً مدمد أبىعباة  وأوضح اإلادًس العام الخىفُري إلاظدؼف  اإلالو عبدب بً عبدالعٍص

بي وحعلُمي لبرامج ػهادة الاخخصاص  ال حُت لمسلص خماد الهُئت الظعىدًت للخخصصاث أن قساز اع جدٍز

س وشٍادة عدد ألاظباء  6101الظعىدًت ظاء مخىائما مع أهداف السؤٍت  ب والخعٍى التي تهدف ئلى الخىطع في الخدٍز

http://www.al-jazirah.com/2017/20170612/ln61.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170612/ln61.htm
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ب  دًس الخىفُري للؼإون هاخُ ها بُيذ اإلا والاخخصاص. مًالظعىدًين اإلاقُمين اإلالخدقين ببرامج الخدٍز

ب دًىا بيذ صالح الظماعُل أن اإلاظدؼف  عمل على جأطِع بسامج الدزاطاث العلُا وػهادة  ألامادًمُت والخدٍز

عد ئخدي زمائص الغاًاث  لجامعت ألاميرة هىزة واإلاظدؼف  الجام ي في جىفير  الاطتراجُجُتالاخخصاص الظعىدًت، َو

أن ظامعت ألاميرة  بالجامعت. ًرلس ُت الخعلُمُت لبرامج الهلُاث ال حُت بسامج معخمدة وذاث ظىدة ومنملت للعمل

، ملُت الصُدلت، ملُت ال حت وعلىم ملُت الخمٍسضهىزة جخضمً خمع ملُاث  حُت و ي ملُت العب البؼسي، 

ظالبت، وأن وظىد بسامج ػهادة الاخخصاص حظهم في فخذ  6021 ما ًقازبالخأهُل وملُت ظب ألاطىان وجضم 

ضمللعالباث مع جىفير جخصصاث ظدًدة حغري القعاع الصحي  دزاطُت ظدًدةزاث مظا مظدؼف   باإلاملنت. ٍو

ت وجقىُت ضخمت حظهم في ئمداد اإلاخدزبين بخجسبت حعلُمُت مخميزة  اإلالو عبدب الجام ي ئمهاهُاث ظبُت وبؼٍس

ف  بأن ًهىن مسظعا عالمي اإلاظخىي ومبخنسة وفعالت جصودهم باإلاهازاث والقدزاث وحظهم في جدقُق زؤٍت اإلاظدؼ

 .في مجاى  حت اإلاسأة و حت الُافعين وهمى وجعىز العفل

 

 م1102-جون   -02 - هـ0321 – رمضان - 01  -الثالثاء

 

 جبٍؼت األٍرية ّىرة حْظٌ ورشت ىرئيضبث األقضبً اىخؼييَيت
 

مت مً معالي مدًسة الجامعت د. هدي بيذ مدمد العمُل هظمذ ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً  بسعاًت لٍس

 «.جفعُل أدواز زئِظاث ألاقظام الخعلُمُت»ممشلت بىمالت الجامعت للؼإون الخعلُمُت مإخًسا وزػت عمل بعىىان 

العلمُت في الجامعت، لما أوضحذ الدوز  خُض قامذ مدًسة الجامعت بافخخاح الىزػت وأػادث بأداء ألاقظام

وبُيذ د. العمُل اهخمام الجامعت للظ ي بجد  الهام واإلاإزس للقظم العلمي في جدقُق وئهجاش خعغ الجامعت.

والخىظهاث الحدًشت في جأهُل العالباث وزبعهً بظىق العمل مىر وقذ مبنس مً  6101إلاىالبت زؤٍت الظعىدًت 

مىازة اإلاسأة للمعسفت »قدزاث الالشمت لاللخداق بظىق العمل بما ًترظم زؤٍت الجامعت خالى ئلظابهً اإلاهازاث وال

جت ظامعت ألاميرة هىزة همىذط ًدخري للخدصُل الخعلُمي واإلاهازي «والقُم ، وجعلعاث الجامعت ألن جهىن خٍس

. وقدمذ
ً
ُمُت اإلاهلفت الىزػت طعادة ولُلت الجامعت للؼإون ال حُت وولُلت الجامعت للؼإون الخعل معا

http://www.al-jazirah.com/2017/20170614/ln55.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170614/ln55.htm


 

13 

الدلخىزة طمس بيذ مدمد الظقاف وذلو بدضىز عدد مً القُاداث العلُا وألامادًمُت بالجامعت والتي ػنسث 

م الجامعت لظعادة  بدوزها طعادة زئِظاث ألاقظام على خضىزهً، وبُيذ أن هره الىزػت أجذ في ظىز جنٍس

م به القظم العلمي فهىة الىىاة ألاطاطُت في زئِظاث ألاقظام واطدؼعازها للدوز الحقُقي والفعاى الري ًقى 

الجامعت لخدقُق زؤٍت الجامعت وغاًاتها الاطتراجُجُت الظبع، لُخم مً خاللها دزاطت الىاقع واإلاأمىى والخسوط 

 .بخىصُاث مشمسة حظهم في وضع خعغ جىفُرًت فعلُت للعام القادم
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 م1102-جون   -0 - هـ0321 – رمضان - 5 -االربعاء 

 

 جبٍؼت ّىرة حرفذ ٍرمز اإلغبثت ببملرتمجبث واملخطىػبث

 

وقعذ ظامعت ألاميرة هىزة اجفاقُت جفاهم مع مسلص اإلالو طلمان لإلغازت والعمل ؤلاوظاوي لدعم فسص الخعاون 

ب والبدىر وال ع ػساماتها وبسامجها اإلاؼترك في مجاالث الخدٍز برامج الخعىعُت، واحظاقا مع طُاط ها في جىَى

اإلاىظهت لدعم اإلاظإولُت اإلاجخمعُت، ووقعذ عً الجامعت اإلادًسة الدلخىزة هدي العمُل، فُما وقعه عً اإلاسلص 

  .اإلاؼسف العام على اإلاسلص الدلخىز عبدب السبُعت

ت وأوضحذ العمُل أن الاجفاقُت جسلص على دعم اإلاس  لص، بامداده بما ًدخاط ئلُه مً اإلاترظماث باللغخين ؤلاهجليًز

جاث ملُت اللغاث في الجامعت، وجقدًم بسامج الخدٍزب  والفسوظُت في اإلاجاالث ؤلاوظاهُت وؤلاغازُت مً خٍس

  .والخأهُل للمخعىعاث في مجاالث ؤلاغازت

ب الفخُاث على العمل الخعىعي وفق مىهجُت وأػازث ئلى أن ظامعت ألاميرة هىزة لها ججسبت هاجحت ومميزة في ج دٍز

س خدماجه  علمُت مخعىزة، ودعم اإلاسلص بالدزاطاث والبدىر العلمُت، التي ًمنً له أن ٌظخفُد منها في جعٍى

  .وجىظيهها للمىاظق ألالثر اخخُاظا للخدماث ؤلاوظاهُت على مظخىي العالم

ت اإلاإهلت، وبسامجها العلمُت العالُت، وأضافذ أن ظامعت ألاميرة هىزة حؼعس بالفخس و ي حظد شمس ئمهاهاتها البؼٍس

وئمهاهاتها اإلاادًت اإلاخقدمت، في مشل هره الؼسالت مع مسلص اإلالو طلمان، بما ًدقق ألاهداف ؤلاوظاهُت الظامُت 

  .التي ألد عليها والة ألامس عىد جأطِع اإلاسلص

ص مؼازلت اإلاسأة في العمل ؤلاغاسي والخعىعي، وشٍادة وظبت  وأػازث العمُل ئلى أن الؼسالت حعمل على حعٍص

  .مؼازل ها في عمل اإلاإطظاث غير السبدُت بما ًخفق مع أهداف السؤٍت الىظىُت

وفي الظُاق ذاجه، وقعذ الجامعت هرا ألاطبىع أًضا اجفاقُت ػسالت ممازلت مع اللجىت اليظائُت للخىمُت 

http://okaz.com.sa/article/1550473
http://okaz.com.sa/article/1550473
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اض، التي زأط ها ألا   .ميرة هىزة بيذ مدمدالاظخماعُت في مىعقت الٍس

 

 م1102-جون   -2 - هـ0321 – رمضان - 01 -االربعاء 

 

 "جبٍؼت ّىرة حتصذ املرمز األوه يف "اىفراّنىفىّيت

  

لى مظخىي اإلاملنت جصدزث ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً اإلاسلص ألاوى في مظابقت الفساههىفىهُت ألاولى ع

التي هظم ها اإلالحقُت الشقافُت في الظفازة الفسوظُت لعالباث الجامعاث الشالر ذاث ألاقظام الفسوظُت  ظامعت 

ص، ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبد السخمً(   .اإلالو طعىد، ظامعت اإلالو عبد العٍص

باللغت الفسوظُت والخعٍس  عنها مً  وجخمشل اإلاظابقت في جقدًم مىعقت مً مىاظق اإلاملنت العسبُت الظعىدًت

عسف بظها ها وما ًميزهم،   ٌعسض جاٍز  اإلاىعقت ومىقعها الجغسافي َو
ً
 عاما

ً
خالى خمظت مداوز جخضمً جقدًما

 بصخصُت 
ً
فا  لفلهلىز اإلاىعقت، وحعٍس

ً
 مسئُا

ً
 بعاداث العب  وألاظباق الخاصت باإلاىعقت اإلاخخازة، وعسضا

ً
فا وحعٍس

ت مظخقبلُت للمىعقت بازشة، مع عسض ألبسش  أعمالها وجسظمت مقاظع مخخازة منها ئلى اللغت الفسوظُت، وزٍؤ

  .6101اإلاخخازة ضمً ئظاز زؤٍت اإلاملنت 

فُت   حعٍس
ً
وػازلذ في اإلاظابقت مً قظم الترظمت "بسهامج اللغت الفسوظُت"، مجمىعت مً العالباث قدمً عسوضا

اض، خُض خققذ الفىش العالبخان زفُ  العلُان وغُىض  عً مدًىت منت اإلانسمت، اإلادًىت اإلاىىزة، عظير، الٍس

العجمي مً خالى العسض اإلاقدم عً مىعقت عظير لما مىدذ اإلالحقُت الفائصجين ظائصة ئضافُت حؼمل دوزة 

ت إلادة  ت 0لغٍى   .أطابُع في فسوظا مع ئقامت في أهم اإلاسالص اللغٍى

مً بالعسوض اإلاقدمت مً الىاخُت العلمُت وزساء اإلادخىي وقد جميزث مؼازلت ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخ

اإلاقدم عً اإلاىعقت، ئضافت ئلى الاهخمام بسوح العمل الجماعي بين العالباث التي غابذ عنهً اإلاىافظت الفسدًت 

  .لُعغى عليها العمل الجماعي إلظهاز أبهى صىزة عً مىاظق اإلاملنت

 

اإلاخمشلت في الدظاب اإلاعسفت وجعبُقها مً خالى  الاطتراجُجُتوجأحي هره اإلاؼازلت جدقًُقا لغاًاث الجامعت 

ق بىاء عالقاث مميزة ومإزسة مع الباخشين  الخىاصل الدولي، وحصجُع زقافت ؤلابداع والخميز والابخهاز عً ظٍس

http://okaz.com.sa/article/1551728
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 .والؼسماء، وقعاع ألاعماى واإلاجخمع
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 م1102-جون   -01 - هـ0321 – رمضان - 02 -ثنين اال

 

 ٍرمز حذريب ىرباٍج شهبدة االخخصبص يف ٍضخشفً امليل ػبذاهلل اجلبٍؼي

 

ص الجام ي في ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً مع  الهُئت الظعىدًت وقع مظدؼف  اإلالو عبدب بً عبدالعٍص

ب لبرامج ػهادة   الظعىدًت. الاخخصاصللخخصصاث ال حُت، اجفاق حعاون لُهىن "اإلاظدؼف " مسلص جدٍز

ص الجام ي الدلخىز أخمد أبىعباة، أن قساز  و أوضح اإلادًس العام الخىفُري إلاظدؼف  اإلالو عبدب بً عبدالعٍص

 ج
ً
 لبرامج ػهادة اعخماد الهُئت الظعىدًت للخخصصاث ال حُت لمسلص ا

ً
 وحعلُمُا

ً
بُا الظعىدًت،  الاخخصاصدٍز

س وشٍادة عدد ألاظباء 6101ظاء مخىائما مع أهداف السؤٍت  ب والخعٍى ، التي تهدف ئلى الخىطع في الخدٍز

ب   .والاخخصاصالظعىدًين اإلاقُمين اإلالخدقين ببرامج الخدٍز

ٍب ألاطخاذة دًىا الظماعُل، أن اإلاظدؼف  عمل مً هاخُ ها، قالذ اإلادًس الخىفُري للؼإون ألامادًمُت والخدز 

الظعىدًت ٌعخبر أخد زمائص الغاًاث ؤلاطتراجُجُت لجامعت  الاخخصاصعلى جأطِع بسامج الدزاطاث العلُا وػهادة 

ألاميرة هىزة واإلاظدؼف  الجام ي في جىفير بسامج معخمدة وذاث ظىدة ومنملت للعملُت الخعلُمُت لبرامج الهلُاث 

 الجامعت. ال حُت في

ًرلس أن في ظامعت ألاميرة هىزة خمع ملُاث  حُت و ي ملُت العب البؼسي، ملُت الخمٍسض، ملُت الصُدلت، 

ظالبت، وأن وظىد بسامج ػهادة  6021ملُت ال حت وعلىم الخأهُل وملُت ظب ألاطىان جضم ما ًقازب 

حغري القعاع الصحي صاث ظدًدة حظهم في فخذ مظازاث دزاطُت ظدًدة للعالباث، مع جىفير جخص الاخخصاص

 في اإلاملنت.

 

 

http://www.alhayat.com/Articles/22336426
http://www.alhayat.com/Articles/22336426
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 م1102-جون   -01 - هـ0321 – رمضان - 02 -االثنين 

 

 

 حؼبوُ بني جبٍؼت ّىرة واىخخصصبث اىصحيت

 

ص الجام ي بجامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً اجفاقُت حعاون مع وقع مظدؼف  اإلالو عبدب بً ع بدالعٍص

ب لبرامج ػهادة الاخخصاص الظعىدًت.  الهُئت الظعىدًت للخخصصاث ال حُت، لُهىن اإلاظدؼف  مسلص جدٍز

ص الجام ي الدلخىز أخمد أبىعباة، أن ق ساز وأوضح اإلادًس العام الخىفُري إلاظدؼف  اإلالو عبدب بً عبدالعٍص

بي وحعلُمي لبرامج ػهادة الاخخصاص الظعىدًت ظاء  اعخماد الهُئت الظعىدًت للخخصصاث ال حُت لمسلص جدٍز

س 6101مخىائما مع أهداف السؤٍت  ب والخعٍى   .التي تهدف ئلى الخىطع في الخدٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=306223&CategoryID=5
http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=306223&CategoryID=5
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 م1102-مايو  -21 - هـ0321 – رمضان -3 -الثالثاء 

 

 جبٍؼت ّىرة حْشر ثقبفت املضؤوىيت االجخَبػيت
 

اض صاخبت الظمى اإلالهي ألاميرة هىزة بيذ مدمد آى طعىد وبدضىز مدًسة  بسعاًت خسم طمى أمير مىعقت الٍس

عذ
ّ
اجفاقُت  أمعرة هىزة ظامعت ألامي ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً الدلخىزة هدي بيذ مدمد العمُل وق

اض لخىطُع هعاق  حعاون في مجاى وؼس زقافت اإلاظإولُت الاظخماعُت مع اللجىت اليظائُت للخىمُت اإلاجخمعُت بالٍس

 الخعاون في جدقُق ألاهداف ؤلاطتراجُجُت في مجاى اإلاظإولُت الاظخماعُت. 

ٍت اإلاىظهت لألطسة بالؼسالت مع اإلاجخمع أن هره الاجفاقُت تهدف ئلى دعم البرامج الخىمى بولؼفذ مدًسة الجامعت 

اض واإلادافظاث الخابعت لها، لما حظاهم في حصجُع اإلابادزاث الفسدًت  اإلادلي ومإطظاجه في مىعقت الٍس

ت مً خالى هقل البرامج اإلادلُت الفاعلت ئلى اإلادافظاث  .واإلاإطظت الخىمٍى

 م1102-جون   -2 - هـ0321 – رمضان - 01 -االربعاء 

 

 جبٍؼت األٍرية ّىرة.. األوىل يف اىفراّنىفىّيت

 

ِت ألاولى، على  َُّ ى في مظابقِت الفساههىفىه ى اإلاسلِص ألاوَّ
َ
 ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً، وخصلْذ عل

ُ
زْث ظامعت جصدَّ

 
ُ
ت َُّ  الشقاف

ُ
ت َُّ ِت لعالباِث الجامعاِث الشالر ذاث ألاقظام  مظخىي اإلاملنت، التي هظم ها اإلالحق َُّ في الظفازِة الفسوظ

ص، ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً( ت  ظامعت اإلالو طعىد، ظامعت اإلالو عبدالعٍص َُّ   .الفسوظ

 

http://www.al-madina.com/article/526268?rss=1
http://www.al-madina.com/article/526268?rss=1
http://www.al-madina.com/article/527325
http://www.al-madina.com/article/527325
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ِت، والخعٍس  ع َُّ ت باللغت الفسوظ ًَّ ت الظعىد َُّ  في جقدًم مىعقت مً مىاظق اإلاملنت العسب
ُ
ل اإلاظابقت

َّ
نها مً وجخمش

ا ها وما 
َّ
عّسِف بظه ا ٌعسض جاٍز  اإلاىعقت، ومىقعها الجغسافّي، َو ً جقدًًما عامًّ خالى خمظت مداوز، جخضمَّ

ًفا  ا لفلهلىز اإلاىعقِت، وحعٍس ًُ ِت باإلاىعقت اإلاخخازة، وعسًضا مسئ ًفا بعاداث العب  وألاظباِق الخاصَّ زهم، وحعٍس ًمّيِ

ت بازشة، مع عسٍض ألبسش أعمالِ  َُّ ت بصخص َُّ ت مظخقبل ت، وزٍؤ َُّ ها وجسظمٍت مقاظع مخخازة منها ئلى اللغت الفسوظ

  .6101للمىعقِت اإلاخخازِة ضمً ئظاز زؤٍت اإلاملنت 

 

ت»وػازك في اإلاظابقت مً قظم الترظمِت  َُّ  «بسهامج اللغت الفسوظ
ً
ت َُّ ف ًَ عسوًضا حعٍس م  مً العالباِث قدَّ

ٌ
، مجمىعت

مت، اإلاد ت اإلانسَّ
َّ
اضعً مدًىِت من زة، عظير، الٍس  .ًىت اإلاىىَّ
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 م1102-جون   -2 - هـ0321 – رمضان - 01 -االربعاء 

 

جبٍؼت ّىرة" حتصذ املرمز األوه ػيً ٍضخىي املَينت يف ٍضببقت 
 "٧١٠٢اىفراّنىفىّيت 

 

عت ألاميرة هىزة بيذ عبد السخمً اإلاسلص ألاوى في مظابقت الفساههىفىهُت ألاولى على مظخىي ظامعاث جصدزث ظام

اإلاملنت والتي هظم ها اإلالحقُت الشقافُت في الظفازة الفسوظُت لعالباث الجامعاث الشالر ذاث ألاقظام الفسوظُت 

ص.( وجخمشل اإلاظابقت في جقدًم  ظامعت الاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً ظامعت اإلالو طعىد، ظامعت اإلا لو عبد العٍص

مىعقت مً مىاظق اإلاملنت العسبُت الظعىدًت باللغت الفسوظُت والخعٍس  عنها مً خالى خمع مداوز و ي 

جقدًم عام ٌعسض جاٍز  اإلاىعقت ومىقعها الجغسافي والخعٍس  بظها ها وما ًميزهم، الخعٍس  بعاداث اإلاأمىالث 

قت اإلاخخازة، مع عسض فُدًى لسقصت فىلهلىزٍت للمىعقت، الخعٍس  بصخصُت بازشة مع وألاظباق الخاصت باإلاىع

عسض ألبسش أعمالها وجسظمت مقاظع مخخازة منها ئلى اللغت الفسوظُت، و زؤٍت مظخقبلُت للمىعقت اإلاخخازة ضمً 

لترظمت "بسهامج اللغت . الجدًس ذلسه ان الجامعت ػازلذ في اإلاظابقت بعالباث مً قظم ا6101ئظاز زؤٍت اإلاملنت 

فُت عً مدًىت منت اإلانسمت، واإلادًىت اإلاىىزة، ومىعقت  الفسوظُت"، وقامذ جلو اإلاجمىعت بخقدًم عسوض حعٍس

اض، وخققذ الفىش العالبخان زفُ  العلُان وغُىض العجمي مً خالى العسض اإلاقدم عً مىعقت  عظير، والٍس

ت إلادة  عظير لما مىدذ اإلالحقُت الفائصجان ظائصة ئضافُت أطابُع في فسوظا مع ئقامت في أهم  0حؼمل دوزة لغٍى

ت. وقد جميزث اإلاؼازماث الفائصة بغنى العسوض اإلاقدمت مً الىاخُت العلمُت وقىة وزساء جقدًم  اإلاسالص اللغٍى

هً اإلاىعقت التي أزيذ عليها لجىت الخدنُم باإلضافت الاهخمام بسوح العمل الجماعي بين العالباث التي غابذ عن

اإلاىافظت الفسدًت لُعغى عليها العمل الجماعي إلظهاز أبهى صىزة عً مىاظق اإلاملنت بخىقُع ظامعت ألاميرة هىزة 

بيذ عبد السخمً. جأحي هره اإلاؼازلت جدقًُقا لغاًاث الجامعت الاطتراجُجُت اإلاخمشلت في الدظاب اإلاعسفت 

http://www.aleqt.com/2017/06/07/article_1199726.html
http://www.aleqt.com/2017/06/07/article_1199726.html
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ق بىاء عالقاث مميزة وجعبُقها مً خالى الخىاصل الدولي، و حصجُع زقافت ؤلابدا ع والخميز والابخهاز عً ظٍس

 .ومإزسة مع الباخشين والؼسماء، وقعاع ألاعماى واإلاجخمع
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 م1102-مايو  -11 - هـ0321 – رمضان - 2 -االثنين 

 

ٍرية ّىرة جبئزة اىخذريش االحتبد اىربملبّي اىذويل ىألػضبء ميْح جبٍؼت األ
 املَيز

 

ق بسهامج الهُئت اضت مً فاش فٍس بالؼسالت مع ظامعت ألاميرة هىزة بيذ  بسهامج ظامعت مدًىت دبلً العامت للٍس

، وهره الجائصة جمىذ مً قبل الاجداد   6102-6102للعام الدزاس ي  بجائصة الخدَزع اإلاميز عبدالسخمً

 .لخميزهم الخعلُمي ف ومهافأةلألعضاء ماعترا الدولي البرإلااوي

س قدزاتهم  ئلى و تهدف الجائصة  س واطخخدام أطالُب الخدفيز والخفنير اإلاىعقي والعقالوي لدي العالب لخعٍى جعٍى

  .الاظخماعُت والخعلُمُت وعالقاتهم

ق مً   ً مُقسوزي، أ. د. آن مىزَس ي ، د. آن الزقي، د. آزجمِظا ظازامُلى، أ. مازوالً وهم عدة أعضاء وجهىن الفٍس

 مازي فُيُقً، د. مِؼُل لىدي، أ. آًفا ماطُفُو، أ. ظظخِىا طِخنُىث، أ. زظاء لالوش، د. أودزي هُهىلص

عً جفاؤلها مً هرا البرهامج والري يهدف ئلى ئهخاط ظُل واعي وصحي  وقد أعسبذ د. آن مىزَس ي مؼسفت البرهامج

 . مً ظالباث ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً

ص ًأ  للغاًاث الاطتراجُجُت اإلاخمشلت في حعٍص
ً
حي ذلو ضمً مظاعي ظامعت ألاميرة هىزة للخميز في الخعلُم جعبُقا

ظىدة البرامج ألامادًمُت الحالُت ،وجقدًم بسامج بهالىزٍىض ودزاطاث علُا مبخنسة مبيُت على أخدر البدىر 

ٍادة، وألاخالق اإلاهىُت ، باإلضافت ئلى اطخقعاب العلمُت، وأفضل اإلامازطاث التي جخعلق بداظت طىق العمل، والس 

س بسامج   للهلُاث وألاقظام ألامادًمُت في الجامعت ،و جعٍى
ً
 ودولُا

ً
قُاداث، وأعضاء هُئت جدَزع مخميزة مدلُا
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 .الخىأمت ألامادًمُت مع الجامعاث العاإلاُت

 م1102-مايو  -20 - هـ0321 – رمضان - 4 -االربعاء 

 

جبٍؼت األٍرية ّىرة حىقغ احفبقيت حؼبوُ يف جمبه ّشر ثقبفت املضؤوىيت 
 االجخَبػيت ٍغ اىيجْت اىْضبئيت ىيخَْيت اجملخَؼيت

 

اض صاخبت الظمى ألاميرة هىزة بيذ مدمد آى طعىد وبدضىز معالي مدًسة  بسعاًت خسم طمى أمير مىعقت الٍس

بدالسخمً الدلخىزة هدي بيذ مدمد العمُل وقعذ ظامعت ألاميرة هىزة الُىم ؤلازىين ظامعت ألاميرة هىزة بيذ ع

اض  اجفاقُت حعاون في مجاى وؼس زقافت اإلاظإولُت الاظخماعُت مع اللجىت اليظائُت للخىمُت اإلاجخمعُت بالٍس

  .لخىطُع هعاق الخعاون في جدقُق ألاهداف الاطتراجُجُت في مجاى اإلاظإولُت الاظخماعُت

ت اإلاىظهت لألطسة بالؼسالت مع و  لؼفذ معالي مدًسة الجامعت بأن هره الاجفاقُت تهدف ئلى دعم البرامج الخىمٍى

اض واإلادافظاث الخابعت لها، لما حظاهم في حصجُع اإلابادزاث الفسدًت  اإلاجخمع اإلادلي ومإطظاجه في مىعقت الٍس

ت مً خالى هقل البرامج اإلادلُت الفاعلت ئ س والدزاطاث والبدىر واإلاإطظت الخىمٍى لى اإلادافظاث وجبني الخقاٍز

في دعم الخىطع في  6101والاطخعالعاث اإلاجخمعُت في اإلادافظاث، بما ًخفق مع جىظهاث السؤٍت الظعىدًت 

  .اإلاإطظاث غير السبدُت، بما ًسجقي بمؼازلت اإلاسأة في طىق العمل

مدعمت للخىمُت اإلاظخدامت للمجخمعاث اإلادلُت  وألدث الدلخىزة العمُل بأن مجاالث العمل الخاصت بالعسفين

بجهىد الجامعت واللجىت، بدُض ًخم الاطخفادة مً اإلايؼأة واإلاىازد الخابعت للجامعت في جدقُق ألاهداف 

ص دوز الجامعت في خدمت اإلاجخمع، و مؼازلت مل  اإلاؼترلت، باإلضافت ئلى وؼس زقافت اإلاظإولُت الاظخماعُت وحعٍص

وؼعت والفعالُاث وغير ذلو مً أوؼعت أخسي جخدم ألاهداف اإلاؼترلت و حصجُع ألامادًمُين مً العسفين في ألا

  .والباخشين واإلاخخصين مً أعضاء هُئت الخدَزع بالجامعت لخدقُق زؤٍت وأهداف الجامعت في خدمت اإلاجخمع

 ألخهام الىظام ألاطاس ي
ً
للجامعت في ػأن جىظُد  وأػازث الدلخىزة العمُل ئلى أن هره الاجفاقُت جأحي ئعماال

الخعاون مع ظهاث الاخخصاص في مجاى اإلاظإولُت الاظخماعُت وجعبُقاتها باإلاإطظاث بهدف جمنين ميظىبي 

 في بىاء 
ً
 فاعال

ً
ها الجامعت بؼهل عام وئدازة اإلاظإولُت الاظخماعُت والخىمُت اإلادلُت بؼهل خاص لخهىن ػٍس

في هرا اإلاجاى مؼيرة ئلى أن هره الاجفاقُت طدظاعد في جدقُق  وجىمُت اإلاجخمع وفق أفضل اإلامازطاث العاإلاُت
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القضاًا اإلاخعلقت باإلاسأة وألاطسة والخىطع في بسامج خدمت  الغاًاث الاطتراجُجُت للجامعت اإلاخمشلت في خدمت 

 .اإلاجخمع في ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً

 م1102-جون   -0 - هـ0321 – رمضان -5 -الخميس 

 

جبٍؼت األٍرية ّىرة بْج ػبذاىرمحِ حىقغ احفبقيت حفبهٌ ٍغ ٍرمز امليل 
 صيَبُ ىإلغبثت

 

وقعذ ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً اجفاقُت جفاهم مع مسلص اإلالو طلمان لإلغازت والعمل ؤلاوظاوي،     

ب والبدىر وذلو اهعالقا مً زطالت الجامعت في خدمت ا إلاجخمع، لدعم فسص الخعاون اإلاؼترك في مجاالث الخدٍز

ع ػساماتها وبسامجها اإلاىظهت لدعم اإلاظئىلُت اإلاجخمعُت  .والبرامج الخعىعُت، واحظاقا مع طُاط ها في جىَى

ووقع اإلاؼسوع عً الجامعت معالي مدًسة الجامعت الدلخىزة هدي بيذ مدمد العمُل، فُما وقعه عً اإلاسلص 

ص السبُعتمعال  .ي اإلاظدؼاز بالدًىان اإلالهي اإلاؼسف العام على اإلاسلص الدلخىز عبدب بً عبدالعٍص

وفي هرا الصدد أوضحذ معالي مدًسة الجامعت الدلخىزة هدي العمُل أن الاجفاقُت جسلص على دعم اإلاسلص في 

ت والفسوظُت في اإلاجاالث ؤلاوظاهُت زالزت هىاحي  ي ئمداد اإلاسلص بما ًدخاط ئلُه مً اإلاترظماث في اللغخين الاه جليًز

ب والخأهُل للمخعىعاث في مجاالث ؤلاغازت  جاث ملُت اللغاث في الجامعت، جقدًم بسامج الخدٍز وؤلاغازُت مً خٍس

ب الفخُاث على العمل الخعىعي وفق مىهجُت  مؼيرة ئلى أن ظامعت ألاميرة هىزة لها ججسبت هاجحت ومميزة في جدٍز

س خدماجه علمُت مخعىزة، و  دعم اإلاسلص بالدزاطاث والبدىر العلمُت، التي ًمنً له أن ٌظخفُد منها في جعٍى

 .وجىظيهها للمىاظق ألالثر اخخُاظا للخدماث ؤلاوظاهُت على مظخىي العالم

ت اإلاإهلت،     وأضافذ معالي الدلخىزة العمُل أن ظامعت ألاميرة هىزة حؼعس بالفخس و ي حظدشمس امهاهاتها البؼٍس

سامجها العلمُت العالُت، وئمهاهاتها اإلاادًت اإلاخقدمت، في مشل هره الؼسالت مع مسلص اإلالو طلمان، بما ًدقق وب

فين اإلالو طلمان عىد جأطِظه لهرا اإلاسلص  .ألاهداف ؤلاوظاهُت الظامُت التي ألد عليها خادم الحسمين الؼٍس

ص مؼ    ازلت اإلاسأة في العمل ؤلاغاسي والخعىعي، وشٍادة وأػازث "العمُل" ئلى أن هره الؼسالت حعمل على حعٍص
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، وفي ذاث الظُاق 6101وظبت مؼازل ها في عمل اإلاإطظاث غير السبدُت بما ًخفق مع أهداف السؤٍت الىظىُت 

وقعذ الجامعت هرا ألاطبىع أًًضا اجفاقُت ػسالت ممازلت مع اللجىت اليظائُت للخىمُت الاظخماعُت في مىعقت 

اض، التي جس  أطها طمى ألاميرة هىزة بيذ مدمد، الفخت ئلى أن ذلو مله ًجظد ئًمان الجامعت أن دوزها ال الٍس

ًىدصس في جأهُل العالباث، وأن مسخلت الخدىى الىظني جخعلب منها أن حظهم ئًجابُا في جضافس الجهىد وجهاملها 

 .بين مإطظاث اإلاجخمع

 م1102-جون   -4 - هـ0321 – رمضان - 01 -األثنين 

 

جبٍؼت األٍرية ّىرة حتصذ املرمز األوه ػيً ٍضخىي املَينت يف ٍضببقت 
 ٧١٠٢اىفراّنىفىّيت 

 

جصدزث ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبد السخمً اإلاسلص ألاوى في مظابقت الفساههىفىهُت ألاولى على مظخىي اإلاملنت 

في الظفازة الفسوظُت لعالباث الجامعاث الشالر ذاث ألاقظام الفسوظُت  ظامعت والتي هظم ها اإلالحقُت الشقافُت 

ص، ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبد السخمً(  .اإلالو طعىد، ظامعت اإلالو عبد العٍص

وجخمشل اإلاظابقت في جقدًم مىعقت مً مىاظق اإلاملنت العسبُت الظعىدًت باللغت الفسوظُت والخعٍس  عنها مً 

عسف بظها ها وما ًميزهم، حعٍس   خالى خمع مداوز  و ي جقدًم عام ٌعسض جاٍز  اإلاىعقت ومىقعها الجغسافي َو

بعاداث العب  وألاظباق الخاصت باإلاىعقت اإلاخخازة، عسض فُدًى لسقصت فىلهلىزٍت للمىعقت، حعٍس  بصخصُت 

ت مظخقبلُت للمىعقت اإلاخخازة بازشة مع عسض ألبسش أعمالها وجسظمت مقاظع مخخازة منها ئلى اللغت الفسوظُت، و زؤٍ

 .6101ضمً ئظاز زؤٍت اإلاملنت 

فُت  ػازلذ في اإلاظابقت مً قظم الترظمت "بسهامج اللغت الفسوظُت"، مجمىعت مً العالباث قدمىا عسوض حعٍس

اض، خُض خققذ الفىش العالبخان زفُ  العلُان وغُىض  عً مدًىت منت اإلانسمت، اإلادًىت اإلاىىزة، عظير، الٍس

مً خالى العسض اإلاقدم عً مىعقت عظير لما مىدذ اإلالحقُت الفائصجان ظائصة ئضافُت حؼمل العجمي 

ت إلادة  دوزة ت 0لغٍى  .أطابُع في فسوظا مع ئقامت في أهم اإلاسالص اللغٍى
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وقد جميزث مؼازلت ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبد السخمً بغنى العسوض اإلاقدمت مً الىاخُت العلمُت وقىة وزساء 

إلاىعقت التي أزيذ عليها لجىت الخدنُم باإلضافت الاهخمام بسوح العمل الجماعي بين العالباث التي غابذ جقدًم ا

عنهً اإلاىافظت الفسدًت لُعغى عليها العمل الجماعي إلظهاز أبهى صىزة عً مىاظق اإلاملنت بخىقُع ظامعت ألاميرة 

 .هىزة بيذ عبد السخمً

امعت الاطتراجُجُت اإلاخمشلت في الدظاب اإلاعسفت وجعبُقها مً خالى جأحي هره اإلاؼازلت جدقًُقا لغاًاث الج

ق بىاء عالقاث مميزة ومإزسة مع الباخشين  الخىاصل الدولي، و حصجُع زقافت ؤلابداع والخميز والابخهاز عً ظٍس

 .والؼسماء، وقعاع ألاعماى واإلاجخمع

 م1102-جون   -1 - هـ0321 – رمضان - 02 -الخميس 

 

مجؼيت اىقيب  اػخَبدٍرمز احملبمبة جببٍؼت األٍرية ّىرة حيصو ػيً 
 األٍرينيت

 

س اإلاهازاث على ػهادة ئعخماد ظمعُت  خصلذ ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً مخمشلت في مسلص اإلاداماة وجعٍى

نُت لمسلص معخمد إلقامت دوزاث ؤلاوعاغ القل ب السئىي اإلاخقدمت ئضافت إلعادة الاعتراف باإلاسلص القلب ألامٍس

 م. 6102لخقدًم الدوزاث ألاطاطُت لإلوعاغ القلب السئىي الري طبق أن خصل عليها في 

س اإلاهازاث والري ٌعد ألالبر مً هىعه في العالم بخع  خشِشت للخىطع في خدماجه   ٌظ ى مسلص اإلاداماة وجعٍى

س الىطائل الخعلُمُت مدلُا وئقلُمُا لخقدًم البرامج ألا س اإلاهازاث للممازطين ال حُين وجعٍى مادًمُت و بسامج جعٍى

 وظسائق الخعلُم الحدًشت ألعضاء هُئت الخدَزع.

ص الجام ي  –وأعسب الدلخىز أخمد بً مدمد أبىعباة  اإلادًس الخىفُري بمظدؼف  اإلالو عبدب بً عبدالعٍص

س اإلاهازاثبجامعت ألاميرة هىزة واإلاؼسف على مسلص اإلا ق   –داماة وجعٍى عً ػنسه للجهىد اإلاميزة التي ًبرلها فٍس

ص لفاءاث الهىادز ال حُت.   العمل في اإلاسلص لإلطهام في زفع مظخىي الخدماث ال حُت مً خالى حعٍص

ص بً مدمد الحمُض ي بأن  ب وألابدار الدلخىز عبدالعٍص ومً ظاهبه عبر هائب اإلادًس العام الخىفُري للخدٍز
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نُت طُمنً اإلاسلص مً جقدًم البرامج اإلاعخمدة في الدوزاث ألاطاطُت   الحصىى  على ئعخماد ظمعُت القلب ألامٍس

 Airway( ، ئضافت لبرهام ي ACLS( والبرهامج اإلاخقدم في الاوعاغ القلبي السئىي  BLSلالوعاغ القلبي السئىي  

Management and ECG Pharmacology  با الاعتراف باالوعاغ القلبي السئىي  -باذن ب  –وطُدبعها قٍس

 (.NRP( والخدط  PALSلألظفاى  

 

 م1102-جون   -01 - هـ0321 – رمضان - 02 -االثنين 

 

اىضؼىديت يف جبٍؼت  االخخصبصاحفبقيت حؼبوُ ىإلشراف ػيً براٍج شهبدة 
 األٍرية ّىرة

 

ص الجام ي بجامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً مع وقع مظدؼف  اإلالو عب الهُئت الظعىدًت  دب بً عبدالعٍص

ب لبرامج ػهادة  للخخصصاث ال حُت   .الظعىدًت الاخخصاصاجفاقُت حعاون لُهىن "اإلاظدؼف " مسلص جدٍز

ص الجام ي الدلخىز أخمد بً مدمد أبىعباة  و أوضح اإلادًس العام الخىفُري إلاظدؼف  اإلالو عبدب بً عبدالعٍص

 لبرامج ػهادة 
ً
 وحعلُمُا

ً
بُا  جدٍز

ً
 الاخخصاصبأن قساز اعخماد الهُئت الظعىدًت للخخصصاث ال حُت لمسلص ا

س وشٍادة عدد ألاظباء  6101الظعىدًت ظاء مخىائما مع أهداف السؤٍت  ب والخعٍى التي تهدف ئلى الخىطع في الخدٍز

ب الظعىدًين اإلاقُمين اإلالخدقين ببرامج الخ  .والاخخصاصدٍز

ب ألاطخاذة دًىا بيذ صالح الظماعُل بأن  مً هاخُ ها، قالذ اإلادًس الخىفُري للؼإون ألامادًمُت والخدٍز

الظعىدًت ٌعخبر أخد زمائص الغاًاث  الاخخصاصاإلاظدؼف  عمل على جأطِع بسامج الدزاطاث العلُا وػهادة 

في جىفير بسامج معخمدة وذاث ظىدة ومنملت للعملُت  ؤلاطتراجُجُت لجامعت ألاميرة هىزة واإلاظدؼف  الجام ي

 .الخعلُمُت لبرامج الهلُاث ال حُت بالجامعت

ًرلس أن بجامعت ألاميرة هىزة خمع ملُاث  حُت و ي ملُت العب البؼسي، ملُت الخمٍسض، ملُت الصُدلت، 

ىد بسامج ػهادة ظالبت. وأن وظ 6021ملُت ال حت وعلىم الخأهُل وملُت ظب ألاطىان جضم ما ًقازب 
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حظهم في فخذ مظازاث دزاطُت ظدًدة للعالباث مع جىفير جخصصاث ظدًدة حغري القعاع الصحي  الاخخصاص

 .باإلاملنت

ت وجقىُت ضخمه حظهم في ئمداد اإلاخدزبين بخجسبت  ضم مظدؼف  اإلالو عبدب الجام ي ئمهاهُاث ظبُت وبؼٍس ٍو

زاث والقدزاث وحظاهم في جدقُق زؤٍت اإلاظدؼف  بأن ًهىن مسظع حعلُمُت مخميزة ومبخنسة وفعالت جصودهم باإلاها

  .عالمي اإلاظخىي في مجاى  حت اإلاسأة و حت الُافعين وهمى وجعىز العفل

 م1102-جون   -03 - هـ0321 – رمضان - 01  -االربعاء 

 

 "رئيضبث األقضبً اىخؼييَيت جبٍؼت األٍرية ّىرة حْظٌ ورشت "حفؼيو أدوار

 

مت مً معالي مدًسة الجامعت الدلخىزة هدي بيذ مدمد العمُل هظمذ ظامعت ألاميرة هىزة بيذ  بسعاًت لٍس

عبدالسخمً ممشلت بىمالت الجامعت للؼإون الخعلُمُت مإخًسا وزػت عمل بعىىان "جفعُل أدواز زئِظاث ألاقظام 

 ."الخعلُمُت

الجامعت، لما أوضحذ الدوز   بافخخاح الىزػت وأػادث بأداء ألاقظام العلمُت فيخُض قامذ مدًسة الجامعت 

 .الهام واإلاإزس للقظم العلمي في جدقُق وئهجاش خعغ الجامعت

والخىظهاث الحدًشت في   6101و بُيذ الدلخىزة العمُل اهخمام الجامعت للظ ي بجد إلاىالبت زؤٍت الظعىدًت 

مل مىر وقذ مبنس مً خالى ئلظابهً اإلاهازاث والقدزاث الالشمت لاللخداق جأهُل العالباث وزبعهً بظىق الع

جت ظامعت  بظىق العمل بما ًترظم زؤٍت الجامعت "مىازة اإلاسأة للمعسفت والقُم"، وجعلعاث الجامعت ألن جهىن خٍس

 
ً
 . ألاميرة هىزة همىذط ًدخري للخدصُل الخعلُمي و اإلاهازي معا

امعت للؼإون ال حُت وولُلت الجامعت للؼإون الخعلُمُت اإلاهلفت الدلخىزة وقدمذ الىزػت طعادة ولُلت الج

طمس بيذ مدمد الظقاف وذلو بدضىز عدد مً القُاداث العلُا وألامادًمُت بالجامعت والتي ػنسث بدوزها 

م الجامعت لظعادة زئِظاث  طعادة زئِظاث ألاقظام على خضىزهً، وبُيذ أن هره الىزػت أجذ في ظىز جنٍس

قظام واطدؼعازها للدوز الحقُقي والفعاى الري ًقىم به القظم العلمي فهىة الىىاة ألاطاطُت في الجامعت ألا

http://ien.sa/node/15633
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لخدقُق زؤٍت الجامعت وغاًاتها الاطتراجُجُت الظبع، لُخم مً خاللها دزاطت الىاقع واإلاأمىى والخسوط بخىصُاث 

      .مشمسة حظهم في وضع خعغ جىفُرًت فعلُت للعام القادم

 :خالى الىزػت جم اطخعساض أبسش مهام زئِظاث ألاقظام العلمُت ضمً عدة مداوز مالخالي ومً

جاث وطىق العمل، البرامج واإلاظازاث ألامادًمُت، ئدازة العملُت الخعلُمُت، الخدظين الخقني وؤلادازي،  الخٍس

إجمساث والىدواث، الدعم خدمت اإلاجخمع، الدزاطاث العلُا، البدض العلمي، اإلانخباث، الجمعُاث العلمُت، اإلا

 مً السؤي الىيرة
ً
س والجىدة، وجخلل ها ظلظاث هقاغ جضمىذ عددا وجم   ألامادًمي والخدماث العالبُت، الخعٍى

ت مً الحضىز   .مً خاللها جبادى الخجازب والخبراث الثًر

ص الدوز الفعاى الري جإدًه ألا قظام العملُت واخخخمذ الىزػت بعدة جىصُاث هامت ومخخصصت مً ػأ ها حعٍص

    .على مظخىي الجامعت

وبُيذ طعادة الدلخىزة أطماء الؼعُفان عمُدة ضمان الجىدة والاعخماد ألامادًمي " أن هره فسصت ظُبت 

فهً بدوزهً في الاعخماد اإلاإطس ي، لما جم ئعالن جقدًم  لاللخقاء بسئِظاث ألاقظام وفسصت طاهدت لخعٍس

ألامادًمي، لما هعمذ الطخمساز الجهىد لخخهلل بالحصىى على الاعخماد  الدزاطت الراجُت للحصىى على الاعخماد

 ."البرام ي لهل بسامج الجامعت

وخىى الىزػت أبدث طعادة الدلخىزة خىان القد ي مدًسة ئدازة الخخعُغ في الجامعت أهه مً دواعي طسوزها 

التي ًخم مً خاللها جفعُل خعت  مؼازلت ئدازة الخخعُغ في هره الىزػت، ألن زئِظت القظم  ي هقعت البداًت

الجامعت الاطتراجُجُت، وبرلو طِخم جدقُق مافت مإػساث الخعت الاطتراجُجُت لخهىن خعت حؼغُلُت هاجحت 

  ."باذن ب
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 م1102-مايو  -20 - هـ0321 – رمضان - 4 -االربعاء 

 

 ؼبوُ ٍغ اىيجْت اىْضبئيت ىيخَْيت اجملخَؼيتجبٍؼت "ّىرة" حىقغ احفبقيت ح

 يف جمبه ّشر ثقبفت املضؤوىيت االجخَبػيت

 

عذ ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً، الُىم الازىين، اجفاقُت حعاون، في مجاى وؼس زقافت اإلاظإولُت  
ّ
وق

اض؛ لخىطُع هعاق الخع اون في جدقُق ألاهداف الاظخماعُت، مع اللجىت اليظائُت للخىمُت اإلاجخمعُت بالٍس

 .الاطتراجُجُت بمجاى اإلاظإولُت الاظخماعُت

اض ألاميرة هىزة بيذ مدمد آى طعىد، وبدضىز مدًسة ظامعت ألاميرة  ظاء ذلو بسعاًت خسم أمير مىعقت الٍس

 .هىزة الدلخىزة هدي بيذ مدمد العمُل

ت اإلاىظهت ل ألطسة، بالؼسالت مع اإلاجخمع اإلادلي وقالذ مدًسة الجامعت ئن الاجفاقُت لدعم البرامج الخىمٍى

اض، واإلادافظاث الخابعت لها  .ومإطظاجه في الٍس

ت، بىقل البرامج اإلادلُت الفاعلت ئلى  وأضافذل وحظاهم في حصجُع اإلابادزاث الفسدًت، واإلاإطظت الخىمٍى

س والدزاطاث والبدىر والاطخعالعاث اإلاجخمعُت في اإلادافظاث، بم ا ًخفق مع جىظهاث اإلادافظاث، وجبني الخقاٍز

 .، في دعم الخىطع باإلاإطظاث غير السبدُت، بما ًسجقي بمؼازلت اإلاسأة في طىق العمل6101السؤٍت الظعىدًت 

وألدث الدلخىزة "العمُل" أن مجاالث العمل الخاصت بالعسفين مدعمت للخىمُت اإلاظخدامت للمجخمعاث اإلادلُت 

ً اإلايؼأة واإلاىازد الخابعت للجامعت في جدقُق ألاهداف بجهىد الجامعت واللجىت، بدُض ًخم الاطخفادة م

 .اإلاؼترلت، ووؼس زقافت اإلاظإولُت الاظخماعُت

https://sabq.org/zYyh8s
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ص دوز الجامعت في خدمت اإلاجخمع، ومؼازلت العسفين في ألاوؼعت والفعالُاث، وغير ذلو  وأضافذل ولرلو لخعٍص

ين واإلاخخصين مً أعضاء هُئت مً أوؼعت أخسي جخدم ألاهداف اإلاؼترلت، وحصجُع ألامادًمُين والباخش

 .الخدَزع بالجامعت؛ لخدقُق زؤٍت وأهداف الجامعت في خدمت اإلاجخمع

 ألخهام الىظام ألاطاس ي للجامعت، لخىظُد الخعاون مع ظهاث الاخخصاص 
ً
وأػازث ئلى أن الاجفاقُت جأحي ئعماال

لجامعت بؼهل عام، وئدازة اإلاظإولُت في مجاى اإلاظإولُت الاظخماعُت، وجعبُقاتها باإلاإطظاث؛ لخمنين ميظىبي ا

 في بىاء وجىمُت اإلاجخمع، وفق أفضل اإلامازطاث 
ً
 فاعال

ً
ها الاظخماعُت والخىمُت اإلادلُت بؼهل خاص؛ لخهىن ػٍس

 .العاإلاُت في هرا اإلاجاى

علقت ولفخذ ئلى أن الاجفاقُت طدظاعد في جدقُق الغاًاث الاطتراجُجُت للجامعت اإلاخمشلت في خدمت القضاًا اإلاخ

 .باإلاسأة، وألاطسة، والخىطع في بسامج خدمت اإلاجخمع في ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً

 م1102-جون   -2 - هـ0321 – رمضان - 01 -االربعاء 

 

 ٧١٠٢جبٍؼت "ّىرة" األوىل ػيً ٍضخىي املَينت مبضببقت اىفراّنىفىّيت 

 

ت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً، اإلاسلص ألاوى، في مظابقت الفساههىفىهُت ألاولى على مظخىي جصّدزث ظامع

اإلاملنت، والتي هظم ها اإلالحقُت الشقافُت في الظفازة الفسوظُت، لعالباث الجامعاث الشالر، ذاث ألاقظام 

ص، ظامعت ألاميرة هىزة بيذ  .عبدالسخمً الفسوظُتل ظامعت اإلالو طعىد، ظامعت اإلالو عبدالعٍص

وجخمشل اإلاظابقت في جقدًم مىعقت مً مىاظق اإلاملنت، باللغت الفسوظُت، والخعٍس  عنها، مً خالى خمظت 

عسف بظها ها وما ًميزهم، حعٍس  بعاداث  مداوز؛  يل جقدًم عام ٌعسض جاٍز  اإلاىعقت، ومىقعها الجغسافي، َو

سقصت فىلهلىزٍت للمىعقت، حعٍس  بصخصُت بازشة، العب  وألاظباق الخاصت باإلاىعقت اإلاخخازة، عسض فُدًى ل

ت مظخقبلُت للمىعقت اإلاخخازة  مع عسض ألبسش أعمالها، وجسظمت مقاظع مخخازة منها ئلى اللغت الفسوظُت، وزٍؤ

 .6101ضمً ئظاز زؤٍت اإلاملنت 

فُت ػازلذ في اإلاظابقت مً قظم الترظمت "بسهامج اللغت الفسوظُت"، مجمىعت مً العالباث، قدمً عس   حعٍس
ً
وضا

اض، وخققذ الفىش العالبخانل زفُ  العلُان، وغُىض العجمي،  عًل منت اإلانسمت، اإلادًىت اإلاىىزة، عظير، الٍس

https://sabq.org/SLpj6z
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ت إلادة  مً خالى العسض اإلاقدم عً مىعقت عظير، ومىدذ اإلالحقُت الفائصجين ظائصة ئضافُت حؼمل دوزة لغٍى

تزالزت أطابُع في فسوظا مع ئقامت في أهم اإلاسالص الل  .غٍى

جميزث مؼازلت ظامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسخمً، بغنى العسوض اإلاقدمت مً الىاخُت العلمُت، وقىة وزساء 

جقدًم اإلاىعقت التي أزيذ عليها لجىت الخدنُم، والاهخمام بسوح العمل الجماعي بين العالباث الالحي غابذ عنهً 

ز أبهى صىزة عً مىاظق اإلاملنت، بخىقُع ظامعت ألاميرة اإلاىافظت الفسدًت، لُعغى عليهً العمل الجماعي إلظها

 .هىزة بيذ عبدالسخمً
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 األخببر يف اىصحف اإلىنرتوّيت 

 اىؼْىاُ حبريخ اىْشر اىصحيفت

 

  -٧7 - هـ٠348 – رمضان - ٧ -ألاحد 

 م٧١٠7-مايو

عام/ الاجحاد البرملاوي الدولي لألعضاء يمىح جامعت ألاميرة 

 هورة جائزة الخدريس املميز

 

 

  -٧7 - هـ٠348 – رمضان - ٧ -ألاحد 

 م٧١٠7-مايو
ي الدولي لألعضاء يمىح جامعت ألاميرة هورة الاجحاد البرملاو

 جائزة الخدريس املميز

   
  -4١ - هـ٠348 – رمضان -3 -الثالثاء 

 م٧١٠7-مايو
 «املسؤوليت الاجخماعيت»جامعت هورة جيشر ثقافت 

 

   
  -٠ - هـ٠348 – رمضان -6 -الخميس 

 م٧١٠7-جون 
 اجفاقيت جفاهم بين مركز امللك سلمان لإلغاثت وجامعت هورة

   

 

  -4٠ - هـ٠348 – رمضان - 5 -الاربعاء 

 م٧١٠7-مايو
 جامعت ألاميرة هورة جيشر ثقافت املسؤوليت الاجخماعيت

   

 

  -4٠ - هـ٠348 – رمضان - 5 -الاربعاء 

 م٧١٠7-مايو
 جامعت ألاميرة هورة جيشر ثقافت املسؤوليت الاجخماعيت

   
  -7 - هـ٠348 – رمضان -٠٧ -الاربعاء 

 م٧١٠7-جون 
اخبار السعوديت اليوم : جامعت "هورة" ألاولى على مسخوى 

 ٧١٠7اململكت بمسابقت الفراهكوفوهيت 

   

 

  -4٠ - هـ٠348 – رمضان - 5 -الاربعاء 

 م٧١٠7-مايو
جامعت "هورة" جوقع اجفاقيت حعاون مع اللجىت اليسائيت 

 للخىميت املجخمعيت

   

 

  -4٠ - هـ٠348 – رمضان - 5 -الاربعاء 

 م٧١٠7-مايو
يسائيت جامعت "هورة" جوقع اجفاقيت حعاون مع اللجىت ال

 للخىميت املجخمعيت
  

  -7 - هـ٠348 – رمضان -٠٧ -الاربعاء 

 م٧١٠7-جون 
جامعت "هورة" ألاولى على مسخوى اململكت بمسابقت 

 ٧١٠7الفراهكوفوهيت 

   

 

  -4٠ - هـ٠348 – رمضان - 5 -الاربعاء 

 م٧١٠7-وماي
جامعت "هورة" جوقع اجفاقيت حعاون مع اللجىت اليسائيت 

 للخىميت املجخمعيت

   

 

  -4٠ - هـ٠348 – رمضان - 5 -الاربعاء 

 م٧١٠7-مايو
مركز امللك سلمان لإلغاثت وألاعمال إلاوساهيت يوقع مع 

جامعت ألاميرة هورة بيذ عبدالرحمً اجفاقيت جدريب البرامج 

 الخطوعيت
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http://mufakarah.com/main/Content/%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%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%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9#.WS2JpyyTvB4.twitter
http://mufakarah.com/main/Content/%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%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%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9#.WS2JpyyTvB4.twitter
http://mufakarah.com/main/Content/%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%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%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9#.WS2JpyyTvB4.twitter
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 اىؼْىاُ حبريخ اىْشر اىصحيفت

 

  -4٠ - هـ٠348 – رمضان - 5 -الاربعاء 

 م٧١٠7-مايو
الدكخور الربيعت يوقع مشروًعا للخعاون املشترك بين مركز 

 امللك سلمان لإلغاثت وجامعت هورة بيذ عبدالرحمً

   

 

  -4٠ - هـ٠348 – رمضان - 5 -الاربعاء 

 م٧١٠7-مايو
د اجفاقيت حعاون  َرصُّ

َ
أخبار السعوديت اليوم : جامعت "هورة" ج

 مع اللجىت اليسائيت للخىميت املجخمعيت

   

 

  -4٠ - هـ٠348 – رمضان - 5 -الاربعاء 

 م٧١٠7-مايو
عت يوقع مشروًعا للخعاون املشترك بين مركز امللك الربي

 سلمان لإلغاثت وجامعت هورة بيذ عبدالرحمً

   

 

  -4٠ - هـ٠348 – رمضان - 5 -الاربعاء 

 م٧١٠7-مايو
الربيعت يوقع مشروًعا للخعاون املشترك بين مركز امللك 

 غاثت وجامعت هورة بيذ عبدالرحمًسلمان لإل 

   

 

  -5 - هـ٠348 – رمضان - ٠١ -ألاثىين 

 م٧١٠7-جون 

جامعت ألاميرة هورة بيذ عبدالرحمً جوقع اجفاقيت جفاهم مع 

 مركز امللك سلمان لإلغاثت

 

 

  -5 - هـ٠348 – رمضان - ٠١ -ألاثىين 

 م٧١٠7-ون ج

 على مسخوى اململكت ٧١٠7مسابقت الفراهكوفوهيت 

 

 

  -7 - هـ٠348 – رمضان -٠٧ -الاربعاء 

 م٧١٠7-جون 

جامعت ألاميرة هورة جحصد املركز ألاول على مسخوى اململكت 

 في مسابقت الفراهكوفوهيت

 

 

  -7 - هـ٠348 – رمضان -٠٧ -الاربعاء 

 م٧١٠7-جون 

 بمسابقت اململكت مسخوى  على ألاولى" هورة" جامعت

 ٧١٠7 الفراهكوفوهيت

 

 

  -7 - هـ٠348 – رمضان -٠٧ -الاربعاء 

 م٧١٠7-جون 

جامعت "هورة" ألاولى على مسخوى اململكت بمسابقت 

 ٧١٠7الفراهكوفوهيت 

 

 

  -7 - هـ٠348 – رمضان -٠٧ -الاربعاء 

 م٧١٠7-جون 

جامعت "هورة" ألاولى على مسخوى اململكت بمسابقت 

 ٧١٠7الفراهكوفوهيت 

 

 

  -7 - هـ٠348 – رمضان -٠٧ -الاربعاء 

 م٧١٠7-جون 
جامعت "هورة" ألاولى على مسخوى اململكت بمسابقت 

 ٧١٠7الفراهكوفوهيت 
   

 

  -7 - هـ٠348 – رمضان -٠٧ -الاربعاء 

 م٧١٠7-جون 
جامعت "هورة" ألاولى على مسخوى اململكت بمسابقت 

 ٧١٠7الفراهكوفوهيت 

   

http://www.saudialyoum.com/NewsDetails.aspx?NewsID=92511
http://www.saudialyoum.com/NewsDetails.aspx?NewsID=92511
https://www.alnasr.co/saudi/705332/%D8%A3%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%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85--%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%B5%D9%91%D9%8F%D8%AF--%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.alnasr.co/saudi/705332/%D8%A3%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%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85--%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%B5%D9%91%D9%8F%D8%AF--%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://mobile.alkhafji.news/2017/05/30/337847.html
https://mobile.alkhafji.news/2017/05/30/337847.html
http://www.n-alhadath.com/143957.html
http://www.n-alhadath.com/143957.html
http://www.m3llm.net/?p=248903
http://www.m3llm.net/?p=248903
http://www.brgnews.com/145063?mobile=1
https://gaya-sa.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%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b9/
https://gaya-sa.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%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b9/
http://www.3yoon.co/world/940304/جامعة-نورة-الأولى-على-مستوى-المملكة-بمسابقة-الفرانكوفونية-2017
http://www.3yoon.co/world/940304/جامعة-نورة-الأولى-على-مستوى-المملكة-بمسابقة-الفرانكوفونية-2017
http://www.almmlke.com/Saudi/92158/جامعة-نورة-الأولى-على-مستوى-المملكة-بمسابقة-الفرانكوفونية-2017
http://www.almmlke.com/Saudi/92158/جامعة-نورة-الأولى-على-مستوى-المملكة-بمسابقة-الفرانكوفونية-2017
https://www.lotus-news.com/saudi-arabia/418609.html
https://www.lotus-news.com/saudi-arabia/418609.html
http://www.garidaty.net/world/567544/جامعة-نورة-الأولى-على-مستوى-المملكة-بمسابقة-الفرانكوفونية-2017
http://www.garidaty.net/world/567544/جامعة-نورة-الأولى-على-مستوى-المملكة-بمسابقة-الفرانكوفونية-2017
https://hamrinnews.net/saudi-arabia/678576.html
https://hamrinnews.net/saudi-arabia/678576.html
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 اىؼْىاُ حبريخ اىْشر اىصحيفت

 

  -7 - هـ٠348 – رمضان -٠٧ -الاربعاء 

 م٧١٠7-جون 
امللحقيت الثقافيت الفروسيت جخوج جامعت ألاميرة هورة باملركز 

 ألاول في مسابقت الفراهكوفوهيت

   

 

  -7 -هـ ٠348 –رمضان  - ٠٧ -الاربعاء 

 م٧١٠7-جون 
صد املركز ألاول على مسخوى اململكت جامعت ألاميرة هورة جح

 ٧١٠7في مسابقت الفراهكوفوهيت 

  

 - هـ٠348 – رمضان - ٠7 -الاثىين 

 م٧١٠7-جون   -٠٧
لسعوديت جامعت ألاميرة هورة جوقع اجفاقيت حعاون مع الهيئت ا

 للخخصصاث الصحيت

   

 

  -7 -هـ ٠348 –رمضان  - ٠٧ -الاربعاء 

 م٧١٠7-جون 
 ”الفراهكوفوهيت“جامعت هورة جحصد املركز ألاول في 

   

 

 - هـ٠348 – رمضان - ٠7 -الاثىين 

 م٧١٠7-جون   -٠٧

جامعت ألاميرة هورة جوقع اجفاقيت حعاون مع الهيئت السعوديت 

 للخخصصاث الصحيت

 

 

 - هـ٠348 – رمضان - ٠9  -الاربعاء 

 م٧١٠7-جون   -٠3

معدل ارجباط موظف مسدشفى امللك عبدهللا الجامعي 

 %77ة هورة بيذ عبدالرحمً جبلغ بجامعت ألامير 

 

 

 - هـ٠348 – رمضان - ٠9  -الاربعاء 

 م٧١٠7-جون   -٠3

 املرأة أمام العمل لخحدياث حلول  لوضع عمل ورشت

 

 

 - هـ٠348 – رمضان - ٠9  -الاربعاء 

 م٧١٠7-جون   -٠3
جامعت ألاميرة هورة جىظم ورشت جفعيل أدوار  -السعوديت

 رئيساث ألاقسام الخعليميت

 

 

 

 

 

http://al-balad.news/93877
http://al-balad.news/93877
https://www.watny1.com/2017/06/07/%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%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b9/
https://www.watny1.com/2017/06/07/%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%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b9/
https://www.watny1.com/2017/06/11/جامعة-الأميرة-نورة-توقع-اتفاقية-تعاون/
https://www.watny1.com/2017/06/11/جامعة-الأميرة-نورة-توقع-اتفاقية-تعاون/
http://sofaraa.net/archives/148311
http://mspuls.com/?p=63695
http://mspuls.com/?p=63695
http://www.oassf.net/?p=408731
http://www.oassf.net/?p=408731
http://www.rowadalaamal.com/ورشة-عمل-لوضع-حلول-لتحديات-العمل-أمام-ا
http://menafn.com/arabic/qn_news_story_s.aspx?storyid=1095556446
http://menafn.com/arabic/qn_news_story_s.aspx?storyid=1095556446
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 األخببر يف اجملالث

 اىؼْىاُ حبريخ اىْشر اجمليت

 

  -٧7 - هـ٠348 – رمضان - ٧ -ألاحد 

 م٧١٠7-مايو
 الاجحاد البرملاوي" يمىح جامعت هورة جائزة الخدريس املميز"

  
  -4٠ - هـ٠348 – رمضان - 5 -الاربعاء 

 م٧١٠7-مايو

 قافت املسؤوليت الاجخماعيتجامعت ألاميرة هورة جيشر ث

 
  -5 - هـ٠348 – رمضان - ٠١ -ألاثىين 

 م٧١٠7-جون 

 "طالبخان سعوديخان جحصدان املركز ألاول في "املسابقت الفراهكوفوهيت

 

  -7 - هـ٠348 – رمضان - ٠٧ -الاربعاء  

 م٧١٠7-جون 

 مركز املحاكاة في جامعت هورة يحصل على اعخماد جمعيت القلب ألامريكيت

 

 

  -4١ - هـ٠348 – رمضان -3 -الثالثاء 

 م٧١٠7-مايو

 جامعت هورة جكرم الفائزاث بجائزة الخميز البحثي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sayidaty.net/node/572041
http://www.sayidaty.net/node/573286
http://www.sayidaty.net/node/575041
http://www.sayidaty.net/node/576766
http://www.sayidaty.net/node/576766
http://www.rougemagz.com/2017/05/29/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a/
http://www.rougemagz.com/2017/05/29/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a/
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احملليت والخغطياث  فإحصائيت عامت لألخبار ادلىشىرة يف الصح
 اإلعالميت
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 إحصائيت الىشر الصحفي ألخبار األشهر ادلاضيت
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 1132   مجموع األخبار

 هـ  0322/  0321رمضان  

 هـ 0322/  0321شعبان 

 هـ0322/0321رجب 

 هـ0321/ 0322جمادى الثاني 

 هـ0321/ 0322جماد األولى 

 هـ0322/0321ربيع ثاني

 هـ0322/0321ربيع األول 

 هـ0322/0321صفر

 هـ0322/0321محرم 
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