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 م2017-أكتوبر  -23 - هـ1439 –صفر  –3 -االثنين  

 جامعة األمرية نورة تطلق مبادرة التربع بالدم ألجل جنود الوطن

أطلقت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بكلية الصحة وعلوم التأهيل، وبالتعاون مع بنك الدم 

لى بمدينة األمير سلطان الطبية العسكرية، مبادرة التبرع بالدم تحت شعار"ألجل جنود الوطن" للسنة الثانية ع

ملدة أسبوعين متتالين، وذلك بإشراف وحدة املبادرات األكاديمية واملشروعات املجتمعية، وبتنظيم  التوالي، 

 .نادي قادة الصحة

وتأتي هذه املبادرة ضمن أهداف الجامعة لتعزيز الهوية الوطنية، والوفاء بمسؤولياتها تجاه جنود الحد الجنوبي 

 .حمايتهلحفظ الوطن و   والدور الذي يقدمونه

وقالت عميدة كلية الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة مي ناصر املعمر، إن هذه املبادرة رسالة شكر لجنودنا 

املرابطين بالحد الجنوبي، فهي تأتي في إطار املسؤولية االجتماعية للكلية، مقدمة شكرها لبنك الدم بمدينة 

ملدة أسبوعين وتوفير الطاقم الطبي، وكافة التجهيزات، األمير سلطان الطبية العسكرية، على تواجدهم في الكلية 

 .واللوازم الطبية من أجل الفحص والتبرع داخل بهو الكلية

إقبال كبير من ِقبل منسوبات و  وذكر الطالبات املشاركات في التنظيم من نادي قادة الصحة، بأن الحملة لقيت

من قامت بالتبرع، وسائلين هللا عز و جل أن يديم  طالبات الجامعة على مدار األسبوعين، مقدمين الشكر لكل

  .علينا نعمة األمن واالستقرار والتكاتف لخدمة ورفعة هذه البالد

لجنود الوطن  وقالت إحدى الطالبات املتبرعات بالدم، شعرت بسعادة أثناء تبرعي بالدم فدمي سوف يذهب

 .ديننا وحماية الوطن املرابطين، الذين يحملون مسؤولية ثقيلة وهي حماية مقدسات

 

http://ien.sa/node/16262
http://ien.sa/node/16262
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 م2017-أكتوبر  -25 - هـ1439 –صفر  –5 -االربعاء  

 جامعة األمرية نورة حتصد أعلى جائزة دولية يف معرض بريطانيا لالبتكار
 Britishوعلوم التأهيل في معرض بريطانيا لالبتكارات شاركت جامعة األميرة نورة ممثلة بكلية الصحة 

Invention Show (BIS) 2017 ،وأثمرت تلك املشاركة عن حصول الجامعة على أعلى جائزة دولية في املعرض ،

  باإلضافة إلى ميداليات ذهبية.

ض عن ابتكار فقد حصدت الدكتورة نسرين العواجي والطالبة ملياء الصديقي، أعلى جائزة دولية في املعر 

)الرضاعة الشاملة(، وفازت الدكتورة صفاء الخولي والطالبة شيماء املزيعل، بامليدالية الذهبية عن ابتكار 

)معالج االنكماش(، فيما فازت الدكتورة صفاء الخولي والطالبة شهد الحمدان، بامليدالية الذهبية عن ابتكار 

  )محدد املسافة اآلمنة(.

ات كلية الصحة وعلوم التأهيل بالجامعة الدكتورة نسرين بنت ناصر العواجي، عن وعبرت وكيلة شؤون طالب

  سعادتها بفوز ابتكار )الرضاعة الشاملة( بأعلى جائزة في املعرض.

من جانبها أكدت مديرة وحدة املبادرات ونادي البحث واالبتكار الدكتورة صفاء الخولي، أن الكلية تسعى من 

تسهيل الفرص املتاحة للطالبات باملشاركة في املعارض واملبادرات التي من شأنها أن  خالل الوحدة والنادي إلى

  تكون محفزة وملهمة لإلبداع.

 من أهمية دعم 
ً
في حين قالت عميدة كلية الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة مي بنت ناصر املعمر: إنطالقا

لى مشاركة املبتكرات في مثل هذه املعارض التي من االبتكارات، وتطوير مستوى الطالبة العلمي واملنهي، نحرص ع

م لتكون جامعة األميرة نورة بنت 2020م وبرنامج التحول الوطني 2030خاللها نسعى إلى تحقيق الرؤية 

  عبدالرحمن بإذن هللا منتجة وداعمة لالقتصاد الوطني.

في اكتساب املعرفة وتطبيقها من خالل وتأتي هذه املشاركة متوافقة مع غايات الجامعة االستراتيجية املتمثلة 

 التواصل الدولي، وتشجيع ثقافة اإلبداع والتميز واالبتكار وبراءات االختراع.

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1680456
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1680456
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 م2017-أكتوبر  -25 - هـ1439 –صفر  –5 -االربعاء  

 ي .. جبامعة األمرية نورةندوة علمية عن سرطان الثد

نظممممممممممممممممممم مستشممممممممممممممممممفج امللممممممممممممممممممك عبممممممممممممممممممدهللا بممممممممممممممممممن عبممممممممممممممممممدالعزيز الجممممممممممممممممممامعي فممممممممممممممممممي جامعممممممممممممممممممة األميممممممممممممممممممرة نممممممممممممممممممورة بنممممممممممممممممممت عبممممممممممممممممممد 

بحضمممممممممممممممممور صممممممممممممممممماحبة السممممممممممممممممممو  -للممممممممممممممممممرة الثانيمممممممممممممممممة-المممممممممممممممممرحمن اليممممممممممممممممموم ، نمممممممممممممممممدوة علميمممممممممممممممممة حمممممممممممممممممول سمممممممممممممممممرطان الثمممممممممممممممممدي 

وهممممممممممممممممدفت رة امللكممممممممممممممممي األميممممممممممممممممرة هيفمممممممممممممممماء بنممممممممممممممممت فيصممممممممممممممممل بممممممممممممممممن عبممممممممممممممممد العزيممممممممممممممممز رئمممممممممممممممم   مجلمممممممممممممممم  إدارة جمعيممممممممممممممممة زهمممممممممممممممم

لنممممممممممممممممممممممدوة إلممممممممممممممممممممممى تمممممممممممممممممممممموفير التوعيممممممممممممممممممممممة للسمممممممممممممممممممممميدات بشممممممممممممممممممممممكل عممممممممممممممممممممممام، وتقممممممممممممممممممممممديم الرعايممممممممممممممممممممممة الصممممممممممممممممممممممحية للمريضممممممممممممممممممممممات ا

واملتعافيممممممممممممممممات مممممممممممممممممن سممممممممممممممممرطان الثممممممممممممممممدي بشممممممممممممممممكل خمممممممممممممممماص، وذلممممممممممممممممك عممممممممممممممممن طريممممممممممممممممق البممممممممممممممممرامج التدريبممممممممممممممممة واملشممممممممممممممممماريع 

 البحثيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة العلميمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة وتبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادل الخبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرات فمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي همممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذا املجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممال.

يممممممممممممممز رئمممممممممممممم   مجلممممممممممممممم  إدارة وأعربممممممممممممممت صمممممممممممممماحبة السمممممممممممممممو امللكممممممممممممممي األميمممممممممممممممرة هيفمممممممممممممماء بنممممممممممممممت فيصممممممممممممممل بمممممممممممممممن عبممممممممممممممد العز 

جمعيمممممممممممممممة )زهمممممممممممممممرة(، عمممممممممممممممن سمممممممممممممممعادتها بتوقيمممممممممممممممع اتفاقيمممممممممممممممة تعممممممممممممممماون بمممممممممممممممين الجمعيمممممممممممممممة ومستشمممممممممممممممفج امللمممممممممممممممك عبمممممممممممممممد هللا 

 ملمممممممممممممممممممما سمممممممممممممممممممميقدمه هممممممممممممممممممممذا التعمممممممممممممممممممماون مممممممممممممممممممممن توعيممممممممممممممممممممه ورعايممممممممممممممممممممة  ممممممممممممممممممممحية للسمممممممممممممممممممميدات 
ً
بممممممممممممممممممممن عبممممممممممممممممممممد العزيممممممممممممممممممممز نظممممممممممممممممممممرا

واملريضمممممممممممممممممات واملتعافيمممممممممممممممممات ممممممممممممممممممن سمممممممممممممممممرطان الثمممممممممممممممممدي، والمممممممممممممممممذي سممممممممممممممممم تم عمممممممممممممممممن طريمممممممممممممممممق تنفيمممممممممممممممممذ بمممممممممممممممممرامج توعويمممممممممممممممممة 

ي همممممممممممممممممذا املجمممممممممممممممممال لتبمممممممممممممممممادل الخبمممممممممممممممممرات و الوصمممممممممممممممممول للفائمممممممممممممممممدة بمممممممممممممممممأعلى مسمممممممممممممممممتوياتها، داعيمممممممممممممممممة جميمممممممممممممممممع وعلميمممممممممممممممممة فممممممممممممممممم

األطبممممممممممممممممممماء والبممممممممممممممممممماحثين السمممممممممممممممممممتثمار خبمممممممممممممممممممراتهم والتحمممممممممممممممممممالف ممممممممممممممممممممع مؤسسمممممممممممممممممممات املجتممممممممممممممممممممع املمممممممممممممممممممدني، والمممممممممممممممممممذي ممممممممممممممممممممن 

  خالله سوف يساند البعض اآلخر في تقديم أفضل خدمة ممكنة و بأفضل املعايير.

عيممممممممممممممممممممممات الخيريممممممممممممممممممممممة الصممممممممممممممممممممممحية والعديممممممممممممممممممممممد مممممممممممممممممممممممن مؤسسممممممممممممممممممممممات وأكممممممممممممممممممممممدت سممممممممممممممممممممممموها أهميممممممممممممممممممممممة تفعيممممممممممممممممممممممل دور الجم

املجتممممممممممممممممع املمممممممممممممممدني فمممممممممممممممي تعزيممممممممممممممممز الصمممممممممممممممحة بمممممممممممممممما يتوافممممممممممممممممق ممممممممممممممممع متطلبمممممممممممممممات املجتمممممممممممممممممع، مقدممممممممممممممممة شمممممممممممممممكرها لجميممممممممممممممممع 

  القائمين على الندوة سائلة املولى أن تحقق الندوة كافة أهدافها املرجوة.

الثممممممممممممممممدي هممممممممممممممممو  ومممممممممممممممممن جانبممممممممممممممممه أوأمممممممممممممممم  املممممممممممممممممدير العممممممممممممممممام التنفيممممممممممممممممذي الممممممممممممممممدكتور أحمممممممممممممممممد أبممممممممممممممممو عبمممممممممممممممماة، أن سممممممممممممممممرطان

 فممممممممممممممي العممممممممممممممالم عنممممممممممممممد النسمممممممممممممماء بنسممممممممممممممبة 
ً
 22أكثممممممممممممممر السممممممممممممممرطانات انتشممممممممممممممارا

ً
% فممممممممممممممي كممممممممممممممل الحمممممممممممممماالت، وت ممممممممممممممجل سممممممممممممممنويا

1.1 . ،
ً
  مليون إصابة جديدة به عامليا

 
ً
وأشمممممممممممممار أبمممممممممممممو عبممممممممممممماة إلمممممممممممممى أن الشمممممممممممممراكة ممممممممممممممع جمعيمممممممممممممة )زهمممممممممممممرة( همممممممممممممي تأكيمممممممممممممد لرؤيمممممممممممممة املستشمممممممممممممفج ليكمممممممممممممون مرجعممممممممممممما

سممممممممممممممم   مركمممممممممممممممز التميمممممممممممممممز الخممممممممممممممماص بصمممممممممممممممحة املمممممممممممممممرأة عمممممممممممممممالمي املسمممممممممممممممتوى فمممممممممممممممي مجمممممممممممممممال  مممممممممممممممحة املمممممممممممممممرأة، حيمممممممممممممممث إن تأ

سمممممممممممممممممممممميكون األول علممممممممممممممممممممممى مسممممممممممممممممممممممتوى اململكممممممممممممممممممممممة فممممممممممممممممممممممي تقممممممممممممممممممممممديم الخممممممممممممممممممممممدمات العالجيممممممممممممممممممممممة و الوقائيممممممممممممممممممممممة و التأهيليممممممممممممممممممممممة 
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ً
الرائممممممممممممممدة واملتميممممممممممممممزة فممممممممممممممي  ممممممممممممممحة املممممممممممممممرأة، وداعممممممممممممممم للبممممممممممممممرامج البحثيممممممممممممممة واإلسممممممممممممممهام فممممممممممممممي اإلشممممممممممممممعاع العلمممممممممممممممي محليمممممممممممممما

 فمممممممممممممممي همممممممممممممممذا املجمممممممممممممممال، مب نممممممممممممممما أن أول ثممممممممممممممممرات الشمممممممممممممممراكة همممممممممممممممو إ
ً
قاممممممممممممممممة همممممممممممممممذه النمممممممممممممممدوة العلميمممممممممممممممة لتعزيمممممممممممممممز ودوليممممممممممممممما

معرفمممممممممممممممممممة األطبممممممممممممممممممماء وامل تصمممممممممممممممممممين بمسممممممممممممممممممم بات سمممممممممممممممممممرطان الثمممممممممممممممممممدي وتسممممممممممممممممممملي  الضممممممممممممممممممموء علمممممممممممممممممممى أحمممممممممممممممممممد  الطمممممممممممممممممممر  

  العالجية و التأهيلية بمنظور شامل محوره املريضة وأسرتها.

 لتحقيممممممممممممممممق ال ايممممممممممممممممات االسممممممممممممممممتراتيجية ل جامعممممممممممممممممة واملتمثلممممممممممممممممة فممممممممممممممممي عقمممممممممممممممممد 
ً
يشممممممممممممممممار إلممممممممممممممممى أن النممممممممممممممممدوة تممممممممممممممممأتي امتممممممممممممممممدادا

ملجتمعيممممممممممممممممممممممة التممممممممممممممممممممممي ت ممممممممممممممممممممممدم القضممممممممممممممممممممممايا املتعلقممممممممممممممممممممممة بأهميممممممممممممممممممممممة  ممممممممممممممممممممممحة املممممممممممممممممممممممرأة واألسممممممممممممممممممممممرة، فقممممممممممممممممممممممد الشممممممممممممممممممممممراكات ا

 " ممممممممممممممممحة املممممممممممممممممرأة" موضمممممممممممممممموعا ل جممممممممممممممممائزة التممممممممممممممممي أطلق همممممممممممممممما بمسممممممممممممممممم  "الريممممممممممممممممادة فممممممممممممممممي 
ً
خصصممممممممممممممممت الجامعممممممممممممممممة مممممممممممممممممؤخرا

أبحمممممممممممممممممممممما  العلمممممممممممممممممممممموم الصممممممممممممممممممممممحية" للتأكيممممممممممممممممممممممد علممممممممممممممممممممممى االلتممممممممممممممممممممممزام بتمكممممممممممممممممممممممين املممممممممممممممممممممممرأة وتنمي همممممممممممممممممممممما، وألن تجرب همممممممممممممممممممممما فممممممممممممممممممممممي 

نظممممممممممممممممممممممرا لظروفهمممممممممممممممممممممما البيولوجيممممممممممممممممممممممة واالجتماعيممممممممممممممممممممممة والسمممممممممممممممممممممملوكية الصممممممممممممممممممممممحة واملممممممممممممممممممممممرض ت تلممممممممممممممممممممممف عممممممممممممممممممممممن الرجممممممممممممممممممممممل 

 الفريدة.

 م2017-أكتوبر  -26 - هـ1439 –صفر  –6 -الخميس 

 ورشة عمل ألطباء الزمالة السعودية مبستشفى امللك عبداهلل اجلامعي 

عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ورشة عمل م صصة نظم مستشفج امللك 

 
ً
عد األولى من نوعها على مستوى اململكة، وتأتي تحقيقا

ُ
ألطباء الزمالة السعودية لطب األعصاب للبال ين التي ت

ء واملت صصين من م تلف من األطبا 100لرؤية املستشفج للريادة في الجوانب الطبية والتعليمية، بمشاركة 

  مناطق اململكة.

وتهدف الورشة إلى رفع مستوى التعليم والتدريب لدى أطباء الزمالة والوصول بالتدريب الطبي إلى مصاف 

  الدول املتقدمة، بمشاركة م تصين في طب األعصاب.

ماغية، اضطرابات وتضمنت الورشة ت طية ألبرز املواضيع املهمة في مجال املخ واألعصاب " الجلطات الد

الحركة، اضطرابات أمراض األعصاب املناعية والتصلب اللويحي، واضطرابات أمراض العضالت واألعصاب 

الطرفية، وأمراض الصرع والتشنجات الدماغية، وأمراض اضطرابات الذاكرة، وأمراض املخ واألعصاب الحرجة 

  " ، ومهارات التواصل مع املريض.

أحد  طر  التشخيص وكيفية االستفادة منها في تشخيص وعالج املريض وأهمها: وجرى خالل الورشة ت طية 

فسيولوجيا العص ية بما في ذلك ت طي  الدماغ وكذلك االعصاب الطرفية والعضالت، والتصوير الشعاعي 
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  العصبي، وعلم األمراض العصبي وعلم التشخيص باألن جة العص ية.

 ساعة تعليم طبي مستمر. 21السعودية للت صصات الصحية بواقع يذكر أن الورشة اعتمدت من قبل الهيئة 

 م2017-أكتوبر  -31 - هـ1439 –صفر  –11 -الثالثاء 

طالبة يف جامعة األمرية نورة  700حرم أمري الرياض ترعى خترج أكثر من 
 نبنت عبدالرمح

رعممممممت حممممممرم أميممممممر منطقممممممة الريمممممماض صمممممماحبة السمممممممو األميممممممرة نممممممورة بنممممممت محمممممممد بممممممن سممممممعود اليمممممموم "حفممممممل التميممممممز" 

 للطالبمممممممممممات الحاصمممممممممممالت علمممممممممممى الدراسمممممممممممات العليممممممممممما 
ً
املقمممممممممممام فمممممممممممي جامعمممممممممممة األميمممممممممممرة نمممممممممممورة بنمممممممممممت عبمممممممممممدالرحمن تكريمممممممممممما

همممممممممممممم، 1437/1438ملرحلمممممممممممممة املاجسمممممممممممممتير، ومرتبمممممممممممممة الشمممممممممممممرف األولمممممممممممممى فمممممممممممممي مرحلمممممممممممممة البكمممممممممممممالوريو  للعمممممممممممممام الجمممممممممممممامعي 

بحضممممممممممممور معممممممممممممالي مممممممممممممديرة الجامعممممممممممممة الممممممممممممدكتورة همممممممممممممدى بنممممممممممممت محمممممممممممممد العميممممممممممممل و وكمممممممممممميالت الجامعممممممممممممة وعميمممممممممممممدات 

 الكليمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممات وأمهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممات الخريجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممات وذلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممك فمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي مركمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممز املمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؤتمرات بالجامعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة.

خريجممممممممممة، ثممممممممممم تممممممممممالوة  يممممممممممات مممممممممممن القممممممممممر ن  740وبممممممممممدأ الحفممممممممممل بمسمممممممممميرة القيممممممممممادات والخريجممممممممممات والبممممممممممال  عممممممممممددهن 

 الكممممممممريم، ثممممممممم ألقممممممممت معممممممممالي مممممممممد
ً
يرة الجامعممممممممة كلمممممممممة رحبممممممممت خاللهمممممممما براعيممممممممة الحفممممممممل التممممممممي تمثممممممممل نموذجمممممممما متميممممممممزا

للمممممممرأة السممممممعودية فمممممممي وال همممممما لوطنهممممممما وتفاناهمممممما ب دمتمممممممه مممممممن خمممممممالل عملهمممممما المممممممدؤوب واملسممممممتمر فمممممممي مجممممممال التنميمممممممة 

االجتماعيمممممممممة والعطممممممممماء، معبمممممممممرة عمممممممممن سمممممممممعادتها بت مممممممممريج أول دفعمممممممممة ممممممممممن خريجمممممممممات كليمممممممممة الطمممممممممب ال شمممممممممري وطمممممممممب 

طالباتهمممممممما املتميممممممممزات مممممممممن الحاصممممممممالت علممممممممى درجتممممممممي املاجسممممممممتير والبكممممممممالوريو  فممممممممي ت صصممممممممات علميممممممممة األسممممممممنان، و 

  (.1437/1438م تلفة للعام الجامعي )

 
ً
 مؤسسممممممممميا

ً
وأشمممممممممارت معالاهممممممممما إلمممممممممى أن الجامعمممممممممة شمممممممممهدت تحمممممممممول نممممممممموعي واسمممممممممتطاعت أن تحقمممممممممق همممممممممذا العمممممممممام تميمممممممممزا

 فمممممممممي تصمممممممممنيف 
ً
لعمممممممممام السمممممممممابق بمممممممممأكثر ممممممممممن ثالثمممممممممين نقطمممممممممة، المممممممممدولي ل جامعمممممممممات العربيمممممممممة، متقدممممممممممة عمممممممممن ا QSمهمممممممممما

مممممممممما يعنممممممممي أن الجامعممممممممة وو الحمممممممممد تسممممممممير ب طممممممممج علميممممممممة واثقممممممممة نحممممممممو تحقيممممممممق غاياتهمممممممما االسممممممممتراتيجية، مؤكممممممممدة 

 فمممممممممممي انتممممممممممماج م رجمممممممممممات عاليمممممممممممة الكفممممممممممماءة تحقمممممممممممق تطلعمممممممممممات 
ً
 فعممممممممممماال

ً
إن هممممممممممماج  الجامعمممممممممممة همممممممممممو أن تصمممممممممممب  عنصمممممممممممرا

التمممممممممممي ممممممممممممن أبمممممممممممرز أهمممممممممممدافها رفمممممممممممع نسمممممممممممبة  2030الممممممممممموطن ، وتتناسمممممممممممب ممممممممممممع أهمممممممممممداف الرؤيمممممممممممة الوطنيمممممممممممة الطموحمممممممممممة 

مشممممممممماركة املممممممممممرأة فممممممممممي القمممممممممموى العاملممممممممممة واسممممممممممتثمار قممممممممممدراتها بأوسمممممممممع ممممممممممما يمكممممممممممن حيممممممممممث سممممممممممعت الجامعممممممممممة إلممممممممممى عقممممممممممد 

، واسمممممممممممتقطبت أ ممممممممممحاب املكانمممممممممممة العلميمممممممممممة 
ً
 وعامليمممممممممما

ً
الشممممممممممراكات ممممممممممممع مؤسسممممممممممات العلمممممممممممم والعمممممممممممل املتميمممممممممممزة محليممممممممممما

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1682643
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1682643
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ركمممممممممزت علمممممممممى رفمممممممممع مسمممممممممتوى تأهيمممممممممل أعضممممممممماء الهيئمممممممممة  العاليمممممممممة للعممممممممممل معهممممممممما علمممممممممى تمكمممممممممين قواعمممممممممد الجمممممممممودة، كمممممممممما

التعليميمممممممة واإلداريمممممممة، بمممممممما يلبمممممممي احتياجمممممممات املرحلمممممممة الحاليمممممممة ويتوافمممممممق ممممممممع متطلبمممممممات برنمممممممامج التحمممممممول الممممممموطني، 

 فممممممممممممي انتمممممممممممماج املعرفممممممممممممة ودعممممممممممممم االقتصمممممممممممماد المممممممممممموطني، مهنئممممممممممممة الخريجممممممممممممات 
ً
 فمممممممممممماعال

ً
ويجعممممممممممممل مممممممممممممن الجامعممممممممممممة عنصممممممممممممرا

  التوفيق.وأسرهن بقطف ثمرة جهدهن ، داعية لهن ب

وألقمممممممت راعيمممممممة الحفمممممممل سممممممممو األميمممممممرة نمممممممورة بنمممممممت محممممممممد بمممممممن سمممممممعود كلممممممممة أكمممممممدت خاللهممممممما أن للممممممممرأة السمممممممعودية 

دور بممممممممارز ومشممممممممر  ومشممممممممرف فممممممممي التنميممممممممة، وأصممممممممبحت العاملممممممممة فممممممممي مجالهمممممممما واملنافسممممممممة فممممممممي أعمالهمممممممما والقياديممممممممة فممممممممي 

م الكثيمممممممممممر ممممممممممممنهن فمممممممممممي املحافمممممممممممل املحليمممممممممممة واإلقليميمممممممممممة و  الدوليمممممممممممة، مب نمممممممممممة أن املجتممممممممممممع وظيف هممممممممممما، حيمممممممممممث بمممممممممممرز وكمممممممممممر 

السممممممممممعودي يممممممممممممر اآلن بمرحلممممممممممة تطممممممممممموير فممممممممممي خدممممممممممممة املجتممممممممممممع وأن هممممممممممذا العصمممممممممممر هممممممممممو عصمممممممممممر اإلنجمممممممممماز وفمممممممممممق رؤيمممممممممممة 

نعتممممممممممز ونفت ممممممممممر بهمممممممممما تتطلممممممممممب االسممممممممممتفادة مممممممممممن املجتمممممممممممع النسمممممممممما ي ل ممممممممممرض املسمممممممممماهمة فممممممممممي النهضممممممممممة  2030حكيمممممممممممة 

 مممممممممممن أجمممممممممم 2020الوطنيممممممممممة وأن برنممممممممممامج التحممممممممممول المممممممممموطني 
ً
ل تعزيممممممممممز دور ومكانممممممممممة املممممممممممرأة فممممممممممي فممممممممممت  البمممممممممماب مجممممممممممددا

املجتمممممممع السممممممعودي مممممممن خممممممالل برنممممممامج طممممممموض تضمممممممن عممممممده مبممممممادرات لتسممممممهيل عمممممممل املممممممرأة ضمممممممن إطممممممار أوسممممممع 

  للرؤية، واصفة بأن حفالت الت رج هي عر  للوطن.

وأبمممممممممرزت سمممممممممموها مممممممممما قاممممممممممت بمممممممممه حكوممممممممممة اململكمممممممممة ممممممممممن خطممممممممموة جديمممممممممدة فمممممممممي مجمممممممممال تمكمممممممممين املمممممممممرأة ومجتمعهممممممممما، 

عمممممممممممممض ممممممممممممممن تمممممممممممممولين مناصمممممممممممممب قياديمممممممممممممة فمممممممممممممي القطممممممممممممماع الحكمممممممممممممومي وغيمممممممممممممره، موجمممممممممممممه رسمممممممممممممالة مستعرضمممممممممممممة قصمممممممممممممص ب

ل خريجممممممممممات بأهميممممممممممة دورهممممممممممن فممممممممممي املجتمممممممممممع وات مممممممممماذ األمانممممممممممة عنمممممممممموان فممممممممممي حيمممممممممماتهم العمليممممممممممة وبتقمممممممممموى هللا فممممممممممي أداء 

املسممممممممممممؤولية التممممممممممممي يتحملنهمممممممممممما تجمممممممممممماه وطممممممممممممنهن الممممممممممممذي سمممممممممممم نعك  بعممممممممممممون هللا إيجابيمممممممممممما علممممممممممممى واقممممممممممممع مشممممممممممممر ، ولهممممممممممممن 

  بالتوفيق والسداد.

هممممممممممموا فاهممممممممممما شمممممممممممكرهن وتقمممممممممممديرهن  وشممممممممممماركن الخريجمممممممممممات ممممممممممممن املمممممممممممرحلتين املاجسمممممممممممتير والبكمممممممممممالوريو  فمممممممممممي كلممممممممممممة وج 

ملمممممممديرة الجامعمممممممة وجميمممممممع منسممممممموبات الجامعمممممممة وأمهممممممماتهن الالتمممممممي كمممممممانوا يمممممممد العمممممممون والسمممممممند لهمممممممن خمممممممالل مسممممممميرتهن 

  الدراسية، معبرات عن سعادتهن بهذا اليوم.

لقسممممممممم علممممممممى كتمممممممماب هللا بمعيممممممممة وكيلممممممممة الجامعممممممممة للشممممممممؤون الصممممممممحية أعقبهمممممممما رددت طالبممممممممات الكليممممممممات الصممممممممحية ا

 بعنمممممممموان )نممممممممورة بصمممممممممة أمممممممممل ووفمممممممماء( يحكممممممممي 
ً
 مرئيمممممممما

ً
الممممممممدكتورة غممممممممادة بنممممممممت سمممممممميف، ثممممممممم شمممممممماهد الحضممممممممور عرضمممممممما

  عن حياة الطالبة منذ دخولها الجامعة وحت  ت رجها

اجسمممممممتير ومرتبمممممممة الشمممممممرف واختمممممممتم الحفمممممممل بتكمممممممريم راعيمممممممة الحفمممممممل ل حاصمممممممالت علمممممممى الدراسمممممممات العليممممممما ملرحلمممممممة امل
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األولمممممممممى فمممممممممي مرحلمممممممممة البكمممممممممالوريو  وتكمممممممممريم شمممممممممركاء النجممممممممماض ممممممممممع الجامعمممممممممة وهمممممممممم وزارة التعلممممممممميم وجامعمممممممممة دبلمممممممممن، 

مت درع شكر من مديرة الجامعة لرعاي ها الحفل.
 
  كما تسل

 ملسيرتهن العلمية والع
ً
 من الجامعة في االحتفاء بطالباتها املتميزات دعما

ً
 ملية.ويأتي هذا الحفل سعيا

 م2017-أكتوبر  -31 - هـ1439 –صفر  –11 -الثالثاء 

 وزارة الصحة توقع مذكرة تفاهم مع مستشفى امللك عبداهلل اجلامعي

امللممممممممممك عبممممممممممدهللا بممممممممممن وقعممممممممممت وزارة الصممممممممممحة ممثلممممممممممة فممممممممممي مركممممممممممز تجربممممممممممة املممممممممممريض مممممممممممذكرة تفمممممممممماهم مممممممممممع مستشممممممممممفج 

  عبدالعزيز الجامعي التابع لجامعة نورة بالرياض.

وتضمممممممممممممنت ممممممممممممممذكرة التفممممممممممممماهم، االتفممممممممممممما  علممممممممممممى سمممممممممممممبل ومجممممممممممممماالت التعممممممممممممماون وتبممممممممممممادل الخبمممممممممممممرات، والتجمممممممممممممارب بمممممممممممممين 

الطمممممممرفين، إضمممممممافة إلمممممممى التعممممممماون فمممممممي مجمممممممال التمممممممدريب وتطممممممموير القيمممممممادات، والعممممممماملين فمممممممي مجمممممممال تجربمممممممة وتطلعمممممممات 

تبمممممممادل الخبمممممممرات التدري يمممممممة والبحثيمممممممة بمممممممين الطمممممممرفين فمممممممي مجمممممممال تجربمممممممة وتطلعمممممممات املرضممممممم  .املرضممممممم  ، إلمممممممى جانمممممممب 

  

 كممممممممممممممممما اشممممممممممممممممتملت االتفاقيممممممممممممممممة علممممممممممممممممى التعمممممممممممممممماون فممممممممممممممممي تحقيممممممممممممممممق االعتممممممممممممممممراف الممممممممممممممممدولي فممممممممممممممممي مجممممممممممممممممال تجربممممممممممممممممة املممممممممممممممممريض.

يممممممممممذكر أن الصممممممممممحة تعمممممممممممل علممممممممممى تطمممممممممموير العمممممممممممل ورفممممممممممع كفمممممممممماءة األداء لخدمممممممممممة املرضمممممممممم   وتحممممممممممرص علممممممممممى إشممممممممممرا  

يجممممممماد الحلمممممممول املناسمممممممبة وإيصمممممممال وجهمممممممة نظمممممممرهم إلمممممممى أ مممممممحاب القمممممممرار فمممممممي الممممممموزارة وهمممممممو مممممممما أفمممممممراد املجتممممممممع فمممممممي إ

  يعد خطوة مهمة في مسار تحسين تجربة املريض.

وممممممممن أبمممممممرز املهمممممممام املناطمممممممة بمركمممممممز تجربمممممممة املمممممممريض همممممممو الت طمممممممي  لتعزيمممممممز وتطممممممموير  ليمممممممات التفاعمممممممل ممممممممع مراجعمممممممي 

الفرصممممممممممممممة لهممممممممممممممم إلبممممممممممممممداء وجهممممممممممممممات نظممممممممممممممرهم  املنشممممممممممممممملت الصممممممممممممممحية مممممممممممممممن املرضمممممممممممممم   وذو هممممممممممممممم، بممممممممممممممما يضمممممممممممممممن إتاحممممممممممممممة

ومالحظمممممممممممماتهم حممممممممممممول الخممممممممممممدمات الصممممممممممممحية املقدمممممممممممممة لهممممممممممممم، إلممممممممممممى جانممممممممممممب إعممممممممممممداد وتطمممممممممممموير سياسممممممممممممات وإجممممممممممممراءات 

العممممممممممل املتعلقمممممممممة بتجربمممممممممة املمممممممممريض و ليمممممممممات التعاممممممممممل ممممممممممع شمممممممممكواهم ومالحظممممممممماتهم بهمممممممممدف تحقيمممممممممق رضممممممممما املرضممممممممم   

ملحالمممممممممممممة إلمممممممممممممى مركمممممممممممممز تجربمممممممممممممة املمممممممممممممريض وذو همممممممممممممم، إضمممممممممممممافة إلمممممممممممممى دراسمممممممممممممة الشمممممممممممممكاوى املتعلقمممممممممممممة باملرضممممممممممممم   وذو همممممممممممممم ا

واملالحظمممممممممات املرفوعمممممممممة ممممممممممن إدارات تجربمممممممممة املمممممممممريض فمممممممممي املنممممممممماطق، والعممممممممممل علمممممممممى حلهممممممممما بالتنسممممممممميق ممممممممممع الجهمممممممممات 

 ذات العالقة وفق اإلجراءات املعتمدة.

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1682298
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1682298
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مديرة جامعة األمرية نورة تستقبل مستشارة املركز الوطني للتقويم 
 واالعتماد األكادميي

اسمممممممممممممممممتقبلت معمممممممممممممممممالي مممممممممممممممممممديرة جامعمممممممممممممممممة األميممممممممممممممممممرة نمممممممممممممممممورة بنمممممممممممممممممت عبممممممممممممممممممدالرحمن المممممممممممممممممدكتورة هممممممممممممممممممدى بنمممممممممممممممممت محمممممممممممممممممممد 

االعتمممممممممممممممممممممماد األكممممممممممممممممممممماديمي بهيئمممممممممممممممممممممة تقمممممممممممممممممممممويم التعلممممممممممممممممممممميم العميمممممممممممممممممممممل، املستشمممممممممممممممممممممارة فمممممممممممممممممممممي املركمممممممممممممممممممممز الممممممممممممممممممممموطني للتقمممممممممممممممممممممويم و 

الممممممممممممممممدكتورة هنممممممممممممممممد بنممممممممممممممممت خالممممممممممممممممد الخليفممممممممممممممممة، التممممممممممممممممي قامممممممممممممممممت بزيممممممممممممممممارة رسمممممممممممممممممية اسممممممممممممممممتطالعية ل جامعممممممممممممممممة بعممممممممممممممممد أن 

قمممممممممممممممممممدمت الجامعمممممممممممممممممممة العديمممممممممممممممممممد ممممممممممممممممممممن اإلجمممممممممممممممممممراءات واألدلمممممممممممممممممممة التمممممممممممممممممممي تضممممممممممممممممممممن أفضمممممممممممممممممممل أداء للبمممممممممممممممممممرامج والكليمممممممممممممممممممات 

 منهممممممممممممممممممممممما ل حصممممممممممممممممممممممول علمممممممممممممممممممممممى االعتممممممممممممممممممممممماد األكممممممممممممممممممممممماديمي، الممممممممممممممممممممممذي يضممممممممممممممممممممممممن تحسممممممممممممممممممممممين جمممممممممممممممممممممممو 
ً
دة الخمممممممممممممممممممممممدمات سممممممممممممممممممممممعيا

  والبرامج ورفع مستوى التعليم وجودته لضمان م رجات متميزة.

والتقممممممممممممممممت الممممممممممممممممدكتورة الخليفممممممممممممممممة فممممممممممممممممي هممممممممممممممممذه الزيممممممممممممممممارة بالقيممممممممممممممممادات العليمممممممممممممممما مممممممممممممممممن وكمممممممممممممممميالت وعميممممممممممممممممدات الجامعممممممممممممممممة 

وكبممممممممممممممممممار املسممممممممممممممممممؤوالت عمممممممممممممممممممن الدراسممممممممممممممممممة الذاتيممممممممممممممممممة برئاسمممممممممممممممممممة وكيلممممممممممممممممممة الجامعممممممممممممممممممة للتطممممممممممممممممممموير والجممممممممممممممممممودة المممممممممممممممممممدكتورة 

تمممممممممممممممممممم خمممممممممممممممممممالل اللقممممممممممممممممممماء اسمممممممممممممممممممتعراض إيجابيمممممممممممممممممممات الدراسمممممممممممممممممممة الذاتيمممممممممممممممممممة فمممممممممممممممممممي ابتسممممممممممممممممممام بنمممممممممممممممممممت محممممممممممممممممممممد املاضممممممممممممممممممم ي، و 

الجامعممممممممممممممممممممممة، وتنمممممممممممممممممممممماول سممممممممممممممممممممممبل التحسممممممممممممممممممممممين والتطمممممممممممممممممممممموير لتحقيممممممممممممممممممممممق اسممممممممممممممممممممممتيفاء الجامعممممممممممممممممممممممة ملتطلبممممممممممممممممممممممات التأهممممممممممممممممممممممل 

  لالعتماد املؤسس ي.

وفممممممممممممممي ختمممممممممممممممام الزيمممممممممممممممارة قاممممممممممممممممت المممممممممممممممدكتورة هنمممممممممممممممد الخليفمممممممممممممممة بجولمممممممممممممممة عاممممممممممممممممة حمممممممممممممممول مرافمممممممممممممممق الجامعمممممممممممممممة للتحقمممممممممممممممق 

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممن اسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتعدادها للزيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممارة الخارجيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة.

يمممممممممممممممممذكر أن مشممممممممممممممممممروع االعتممممممممممممممممممماد املؤسسممممممممممممممممم ي القممممممممممممممممممائم فممممممممممممممممممي جامعمممممممممممممممممة األميممممممممممممممممممرة نممممممممممممممممممورة بنمممممممممممممممممت عبممممممممممممممممممدالرحمن يعممممممممممممممممممد  

لبنممممممممممممممممممة األسممممممممممممممممممما  وقاعمممممممممممممممممممدة انطممممممممممممممممممال  لتبنمممممممممممممممممممي نظمممممممممممممممممممم الجممممممممممممممممممودة الشممممممممممممممممممماملة فمممممممممممممممممممي جميممممممممممممممممممع قطاعمممممممممممممممممممات الجامعمممممممممممممممممممة، 

 منها لتحقيق خط ها االستراتيجية والوصول إلى مصاف الجامعات العاملية .
ً
 سعيا
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 جامعة األمرية نورة ختتتم محلة توعوية عن سرطان الثدي
 اختتمممممممممممممممممممممت جامعممممممممممممممممممممة األميممممممممممممممممممممرة نممممممممممممممممممممورة بنممممممممممممممممممممت عبممممممممممممممممممممد الممممممممممممممممممممرحمن سلسمممممممممممممممممممملة مممممممممممممممممممممن الحمممممممممممممممممممممالت التوعويممممممممممممممممممممة والتممممممممممممممممممممي

اسممممممممممممممممممممممممممممتمرت ملممممممممممممممممممممممممممممدة شممممممممممممممممممممممممممممهر بالشممممممممممممممممممممممممممممراكة مممممممممممممممممممممممممممممع املؤسسممممممممممممممممممممممممممممات والجمعيممممممممممممممممممممممممممممات ذات االختصمممممممممممممممممممممممممممماص للتوعيممممممممممممممممممممممممممممة 

file://pmcrantpsvm01.ads.pnu.edu.sa/PMCRSTGVDI01/rsalzohyr/Desktop/ar&newsid=1683152
file://pmcrantpsvm01.ads.pnu.edu.sa/PMCRSTGVDI01/rsalzohyr/Desktop/ar&newsid=1683152
file://pmcrantpsvm01.ads.pnu.edu.sa/PMCRSTGVDI01/rsalzohyr/Desktop/lang=ar&newsid=1683706
file://pmcrantpsvm01.ads.pnu.edu.sa/PMCRSTGVDI01/rsalzohyr/Desktop/lang=ar&newsid=1683706
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بسمممممممممممممممممممرطان الثمممممممممممممممممممدي تزامنممممممممممممممممممما ممممممممممممممممممممع الشمممممممممممممممممممهر العمممممممممممممممممممالمي للتوعيمممممممممممممممممممة بسمممممممممممممممممممرطان الثمممممممممممممممممممدي بمممممممممممممممممممأكتوبر، هادفمممممممممممممممممممة إلمممممممممممممممممممى 

التوعيممممممممممممممممممممممة بأهميممممممممممممممممممممممة الكشممممممممممممممممممممممف املبكممممممممممممممممممممممر عنممممممممممممممممممممممه، ورفممممممممممممممممممممممع المممممممممممممممممممممموعي الممممممممممممممممممممممذاتي ملنسمممممممممممممممممممممموبات الجامعممممممممممممممممممممممة، وتبممممممممممممممممممممممادل 

  املجال. الخبرات مع الجمعيات امل تصة في هذا

 مممممممممممممممممممع غايممممممممممممممممممات الجامعممممممممممممممممممة االسممممممممممممممممممتراتيجية للوفمممممممممممممممممماء بمسممممممممممممممممممئولياتها املجتمعيممممممممممممممممممة وعقممممممممممممممممممد 
ً
ويممممممممممممممممممأتي ذلممممممممممممممممممك متوافقمممممممممممممممممما

الشمممممممممممممممممراكات التمممممممممممممممممي ت مممممممممممممممممدم القضمممممممممممممممممايا املتعلقمممممممممممممممممة بأهميمممممممممممممممممة  مممممممممممممممممحة املمممممممممممممممممرأة واألسمممممممممممممممممرة، ورفمممممممممممممممممع مسمممممممممممممممممتوى الممممممممممممممممموعي 

  الصحي.

وتضمممممممممممممممممممممممنت الفعاليممممممممممممممممممممممات نممممممممممممممممممممممدوة علميممممممممممممممممممممممة فممممممممممممممممممممممي مستشممممممممممممممممممممممفج امللممممممممممممممممممممممك عبممممممممممممممممممممممدهللا بممممممممممممممممممممممن عبممممممممممممممممممممممدالعزيز الجممممممممممممممممممممممامعي 

شمممممممممممممممممممممممماركة جمعيممممممممممممممممممممممممة )زهمممممممممممممممممممممممممرة( لتعزيممممممممممممممممممممممممز معرفمممممممممممممممممممممممممة األطبمممممممممممممممممممممممماء وامل تصممممممممممممممممممممممممين بمسممممممممممممممممممممممممم بات سممممممممممممممممممممممممرطان الثمممممممممممممممممممممممممدي بم

وتسممممممممممممممممملي  الضممممممممممممممممموء علمممممممممممممممممى أحمممممممممممممممممد  الطمممممممممممممممممر  العالجيمممممممممممممممممة و التأهيليمممممممممممممممممة بمنظمممممممممممممممممور شمممممممممممممممممامل محممممممممممممممممموره املريضممممممممممممممممممة و 

 يقممممممممممممممدم خممممممممممممممدمات عالجيممممممممممممممة 
ً
 علممممممممممممممى رؤيممممممممممممممة املستشممممممممممممممفج ليكممممممممممممممون مرجعمممممممممممممما

ً
أسممممممممممممممرتها، وأتممممممممممممممت هممممممممممممممذه النممممممممممممممدوة تأكيممممممممممممممدا

 ووقائيممممممممممممممممممة و تأهيليممممممممممممممممممة رائممممممممممممممممممدة و مت
ً
ميممممممممممممممممممزة فممممممممممممممممممي  ممممممممممممممممممحة املممممممممممممممممممرأة، وداعممممممممممممممممممم للبممممممممممممممممممرامج البحثيممممممممممممممممممة العلميممممممممممممممممممة محليمممممممممممممممممما

 فمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي همممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذا املجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممال.
ً
 ودوليممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

كمممممممممممممممممممما نظممممممممممممممممممممت وكممممممممممممممممممماالت وعممممممممممممممممممممادات وكليمممممممممممممممممممات الجامعمممممممممممممممممممة مجموعمممممممممممممممممممة ممممممممممممممممممممن الحممممممممممممممممممممالت التوعويمممممممممممممممممممة بمشممممممممممممممممممماركة 

الجمعيممممممممممممممممممممممممممممات ذات االختصمممممممممممممممممممممممممممماص كالجمعيممممممممممممممممممممممممممممة السممممممممممممممممممممممممممممعودية ملكافحممممممممممممممممممممممممممممة السممممممممممممممممممممممممممممرطان، وجمعيممممممممممممممممممممممممممممة متعممممممممممممممممممممممممممممافي 

اشمممممممممممممممممممممممممممتملت علمممممممممممممممممممممممممممى العديمممممممممممممممممممممممممممد ممممممممممممممممممممممممممممن األركمممممممممممممممممممممممممممان التوعويمممممممممممممممممممممممممممة  التطوعيمممممممممممممممممممممممممممة، وجمعيمممممممممممممممممممممممممممة زهمممممممممممممممممممممممممممرة التطوعيمممممممممممممممممممممممممممة،

والتثقيفيممممممممممممممممممممممة، وعممممممممممممممممممممممرض ألفممممممممممممممممممممممالم وثائقيممممممممممممممممممممممة وشممممممممممممممممممممممروحات مرئيممممممممممممممممممممممة عممممممممممممممممممممممن الفحممممممممممممممممممممممص املبممممممممممممممممممممممد ي، واستضممممممممممممممممممممممافة 

متحمممممممممممممممدثات ملهممممممممممممممممات خضمممممممممممممممن تجربمممممممممممممممة ممممممممممممممممرض السمممممممممممممممرطان تحمممممممممممممممدثن عمممممممممممممممن تجمممممممممممممممرب هن منمممممممممممممممذ اكتشممممممممممممممماف املمممممممممممممممرض 

  وما بعدها، باإلضافة إلى توزيع البروشورات التوعوية.

وعلمممممممممممممممممممممموم التأهيمممممممممممممممممممممممل، مبممممممممممممممممممممممادرة " ألنممممممممممممممممممممممِك أسمممممممممممممممممممممما  الحيمممممممممممممممممممممماة " التوعويمممممممممممممممممممممممة  فيممممممممممممممممممممممما أطلقممممممممممممممممممممممت كليممممممممممممممممممممممة الصممممممممممممممممممممممحة

ملكافحممممممممممممممممممة مممممممممممممممممممرض سممممممممممممممممممرطان الثممممممممممممممممممدي والتن يممممممممممممممممممه علممممممممممممممممممى أهميممممممممممممممممممة الكشممممممممممممممممممف املبكممممممممممممممممممر عنممممممممممممممممممه، شممممممممممممممممممملت املبممممممممممممممممممادرة 

أركمممممممممممممممممان ومحاضمممممممممممممممممرات توعويمممممممممممممممممة، بتنظممممممممممممممممميم وحمممممممممممممممممدة املبمممممممممممممممممادرات ممممممممممممممممممع األنديمممممممممممممممممة الطالبيمممممممممممممممممة، ومشممممممممممممممممماركة جمعيمممممممممممممممممة 

بممممممممممممممممادرة علمممممممممممممممممى ضممممممممممممممممرورة الفحمممممممممممممممممص السمممممممممممممممممنوي زهممممممممممممممممرة التطوعيمممممممممممممممممة، ومنتجممممممممممممممممع إلسممممممممممممممممممو الطبممممممممممممممممي، كمممممممممممممممممما أكمممممممممممممممممدت امل

بأشممممممممممممممعة املمممممممممممممماموغرام ملمممممممممممممما فممممممممممممممو  سممممممممممممممن األربعممممممممممممممين مممممممممممممممما يممممممممممممممؤدي إلممممممممممممممى اكتشممممممممممممممافه فممممممممممممممي مرحلممممممممممممممة مبكممممممممممممممرة فممممممممممممممي حممممممممممممممال 

  اإلصابة به ال سم  هللا.
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وأوأممممممممممممممممحت عميممممممممممممممممدة كليممممممممممممممممة الصممممممممممممممممحة وعلمممممممممممممممموم التأهيممممممممممممممممل الممممممممممممممممدكتورة مممممممممممممممممي املعمممممممممممممممممر بممممممممممممممممأن الكليممممممممممممممممة مممممممممممممممممن خممممممممممممممممالل 

م فمممممممممممممممممي مجمممممممممممممممممال خدممممممممممممممممممة القضمممممممممممممممممايا 2030لكمممممممممممممممممة همممممممممممممممممذه الحممممممممممممممممممالت اإلنسمممممممممممممممممانية تسمممممممممممممممممعى إلمممممممممممممممممى تحقيمممممممممممممممممق رؤيمممممممممممممممممة املم

  املتعلقة باملرأة ودعم وتعزيز ممارسة األنشطة الثقافية التطوعية.

ممممممممممممممممممن جانبهمممممممممممممممممما أكممممممممممممممممممدت عميممممممممممممممممممدة كليممممممممممممممممممة الخدمممممممممممممممممممة االجتماعيممممممممممممممممممة الممممممممممممممممممدكتورة جميلممممممممممممممممممة اللعبممممممممممممممممممون، أن الجامعممممممممممممممممممة 

ال يتوقممممممممممممممممف عملهممممممممممممممممما علممممممممممممممممى التعلممممممممممممممممميم األكمممممممممممممممماديمي فحسمممممممممممممممممب ولكممممممممممممممممن دورهممممممممممممممممما التوعمممممممممممممممموي والتثقيفمممممممممممممممممي ُيعممممممممممممممممد ممممممممممممممممممن 

همممممممممممممممممممام التمممممممممممممممممممي تؤد هممممممممممممممممممما باقتمممممممممممممممممممدار، منوهمممممممممممممممممممة أن الجامعمممممممممممممممممممة إحمممممممممممممممممممدى املؤسسمممممممممممممممممممات التعليميمممممممممممممممممممة التمممممممممممممممممممي تضمممممممممممممممممممطلع امل

  باملسؤولية االجتماعية.
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دفعة من برنامج الشراكة الدولية  جامعة األمرية نورة حتتفل بتخريج أول
 مع جامعة مدينة دبلن

احتفلمممممممممممت جامعمممممممممممة األميمممممممممممرة نمممممممممممورة بنمممممممممممت عبمممممممممممدالرحمن ممثلمممممممممممة بكليمممممممممممة اإلدارة واألعممممممممممممال أمممممممممممم  بت مممممممممممريج الدفعمممممممممممة 

األولممممممى مممممممن طالب همممممما فممممممي برنممممممامج الشممممممراكة الدوليممممممة مممممممع جامعممممممة مدينممممممة دبلممممممن، بحضممممممور كممممممل مممممممن مستشممممممارة معممممممالي 

هممممممممممام الممممممممممدخيل وعميممممممممممدة الكليممممممممممة الممممممممممدكتورة ت ريممممممممممد السممممممممممدي  املقممممممممممام فممممممممممي مدينممممممممممة مممممممممممديرة الجامعممممممممممة الممممممممممدكتورة إل

  دبلن.

وأوأممممممممممممحت عميممممممممممممدة كليممممممممممممة اإلدارة واألعمممممممممممممال بجامعممممممممممممة األميممممممممممممرة نممممممممممممورة الممممممممممممدكتورة ت ريممممممممممممد السممممممممممممدي  بممممممممممممأن عممممممممممممدد 

خريجممممممممممممممات هممممممممممممممن  نتمممممممممممممماج  106طالبممممممممممممممة ماجسممممممممممممممتير، بعممممممممممممممدد كلممممممممممممممي بلمممممممممممممم   35طالبممممممممممممممة بكممممممممممممممالوريو  و  71الخريجممممممممممممممات 

يطممممممممممم  أن تكممممممممممون إضممممممممممافة ملسممممممممممتقبل األعمممممممممممال، مشمممممممممميرة إلممممممممممى أن هممممممممممذا البرنممممممممممامج يشمممممممممممل  الشممممممممممراكة الدوليممممممممممة التممممممممممي

مسمممممممممممار التمويمممممممممممل المممممممممممدولي ومسمممممممممممار تقنيمممممممممممات التسمممممممممممويق واالبتكمممممممممممار لدرجمممممممممممة البكمممممممممممالوريو ، فيمممممممممممما يتضممممممممممممن برنمممممممممممامج 

ماجسممممممممممتير العلمممممممممموم فممممممممممي إدارة األعمممممممممممال مسممممممممممار املاليممممممممممة وريممممممممممادة األعمممممممممممال، حيممممممممممث تنفممممممممممذ كافممممممممممة البممممممممممرامج علممممممممممى أرض 

 كليمممممممممممممممممممممممممممممممممة اإلدارة و األعممممممممممممممممممممممممممممممممممال بجامعمممممممممممممممممممممممممممممممممة األميمممممممممممممممممممممممممممممممممرة نمممممممممممممممممممممممممممممممممورة بنمممممممممممممممممممممممممممممممممت عبمممممممممممممممممممممممممممممممممد الممممممممممممممممممممممممممممممممممرحمن.الممممممممممممممممممممممممممممممممموطن فمممممممممممممممممممممممممممممممممي 

كمممممممممممما تسممممممممممملمت الخريجمممممممممممات الحاضمممممممممممرات وثمممممممممممائقهن ممممممممممممن جامعمممممممممممة مدينمممممممممممة دبلمممممممممممن، بحضمممممممممممور عميمممممممممممدة كليمممممممممممة علممممممممممموم 

الحاسممممممممممممب واملعلومممممممممممممات المممممممممممممدكتورة عهممممممممممممود الفمممممممممممممار ، وعميممممممممممممدة كليمممممممممممممة التمممممممممممممريض المممممممممممممدكتورة سممممممممممممميرة السمممممممممممممناني، 

أبعممممممممممممماد الزوممممممممممممممان وكمممممممممممممذلك ممممممممممممممديرة جامعمممممممممممممة مدينمممممممممممممة دبلمممممممممممممن ووكيمممممممممممممل ورئ سمممممممممممممة قسمممممممممممممم إدارة األعممممممممممممممال المممممممممممممدكتورة 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1684443
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1684443
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  الجامعة وعمداء وعميدات الكليات.

وتممممممممأتي هممممممممذه الشممممممممراكة تحقيًقمممممممما ل ايممممممممة الجامعممممممممة االسممممممممتراتيجية املتمثلممممممممة فممممممممي تقممممممممديم منمممممممما ج دراسممممممممية ذات جممممممممودة 

التوأمممممممممممة عاليممممممممممة تعممممممممممد الطالبممممممممممات للنجمممممممممماض وتجعلهممممممممممن قممممممممممادرات علممممممممممى ريممممممممممادة األعمممممممممممال إضممممممممممافة إلممممممممممى تطمممممممممموير بممممممممممرامج 

 األكاديمية مع الجامعات العاملية.

 م2017-نوفمبر  -8 - هـ1439 –صفر  –19 -االربعاء

مديرة جامعة األمرية نورة تشيد باألمر امللكي بتشكيل جلنة عليا ملكافحة 
 الفساد بكافة أشكاله

معممممممممالي مممممممممديرة جامعممممممممة األميممممممممرة نممممممممورة بنممممممممت عبممممممممدالرحمن الممممممممدكتورة هممممممممدى بنممممممممت محمممممممممد العميممممممممل بمممممممماألمر  أشممممممممادت

 -حفظممممممممممممه هللا-امللكممممممممممممي الممممممممممممذي أصممممممممممممدره خممممممممممممادم الحممممممممممممرمين الشممممممممممممريفين امللممممممممممممك سمممممممممممملمان بممممممممممممن عبممممممممممممدالعزيز  ل سممممممممممممعود 

بتشممممممممممكيل لجنممممممممممة عليمممممممممما ملكافحممممممممممة الفسمممممممممماد بكافممممممممممة أشممممممممممكاله يترأسممممممممممها صمممممممممماحب السمممممممممممو امللكممممممممممي األميممممممممممر محمممممممممممد بممممممممممن 

، حيمممممممممممث يعتبمممممممممممر تشمممممممممممكيل هممممممممممممذه ال جنمممممممممممة وبهمممممممممممذه الصمممممممممممالحيات تدشممممممممممممين -حفظممممممممممممه هللا  –ان بمممممممممممن عبمممممممممممدالعزيز سممممممممممملم

مرحلممممممممة مهمممممممممة فممممممممي مسمممممممميرة االصممممممممالض اإلداري ملواجهممممممممة الفسمممممممماد وتكممممممممري  قمممممممميم األمانممممممممة وال زاهممممممممة والشممممممممفافية مممممممممما 

سمممممممممممممينتج عنمممممممممممممه بنممممممممممممماء ب ئمممممممممممممة عممممممممممممممل جاذبمممممممممممممة للمبمممممممممممممدعين وامل لصمممممممممممممين وسممممممممممممميكون انطالقمممممممممممممه لجمممممممممممممذب االسمممممممممممممتثمارات 

خارجيمممممممممممة الداعممممممممممممة لالقتصممممممممممماد املحلمممممممممممي لتعزيمممممممممممز نجاحمممممممممممات برنمممممممممممامج التحمممممممممممول الممممممممممموطني المممممممممممذي يسممممممممممم هدف تنويممممممممممممع ال

مصمممممممادر المممممممدخل وعمممممممدم االعتمممممممماد علمممممممى المممممممنف  فقممممممم  ، وتحقيمممممممق ذلمممممممك يتطلمممممممب محاربمممممممة جميمممممممع أشمممممممكال الفسممممممماد 

 للتنميمممممممممممممة ، مؤكمممممممممممممدة أن الفسممممممممممممماد ممممممممممممممن أخطمممممممممممممر الظمممممممممممممواهر السممممممممممممملبية لنممممممممممممممو المممممممممممممدول وتقمممممممممممممدم 
ً
كممممممممممممميال يكمممممممممممممون معوقممممممممممممما

تمعمممممممممممممممات ، ويعطممممممممممممممممل املصمممممممممممممممال  العامممممممممممممممممة ، ويضمممممممممممممممعف أداء املؤسسممممممممممممممممات الخدميمممممممممممممممة ومعممممممممممممممممه ت يمممممممممممممممب العدالممممممممممممممممة املج

 االجتماعيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة التممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي يسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعى خممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادم الحممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرمين بكممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممل الطممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر  علممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى تحقيقهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما.

وتابعمممممممممممت معالاهممممممممممما قائلمممممممممممة : إن خمممممممممممادم الحمممممممممممرمين الشمممممممممممريفين منمممممممممممذ توليمممممممممممه مقاليمممممممممممد الحكمممممممممممم وهمممممممممممو يعممممممممممممل وبشمممممممممممكل 

، ومممممممممممن يممممممممممدر  أبعمممممممممماد األمممممممممممر امللكممممممممممي يعلممممممممممم أهميتممممممممممه لصممممممممممال  متواصممممممممممل لخدمممممممممممة شممممممممممعبه وحمايممممممممممة مقممممممممممدرات وطنممممممممممه

 وبكممممممممممل حمممممممممممزم وثبممممممممممات نحممممممممممو تحقيمممممممممممق 
ً
حاضممممممممممر ومسممممممممممتقبل المممممممممموطن واملمممممممممممواطن فالدولممممممممممة وو الحمممممممممممد تم ممممممممممم ي قممممممممممدما

بتعزيممممممممز قمممممممميم ال زاهممممممممة والشممممممممفافية وحفممممممممظ املممممممممال  -حفظممممممممه هللا-املممممممممنرج الممممممممذي رسمممممممممه خممممممممادم الحممممممممرمين الشممممممممريفين 

املعاصمممممممر حظيمممممممت بمممممممدعم مجتمعمممممممي كبيمممممممر ادراكممممممما ًممممممممن الجميمممممممع ألهمي هممممممما العمممممممام ، وهمممممممذه خطممممممموة مهممممممممة فمممممممي تاري نممممممما 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1685432
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1685432
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 وسمو ولي عهده األمين وفقه هللا وأعانه. -حفظه هللا-وثقة في قائد مسيرة التنمية امللك سلمان 

 م2017-نوفمبر  -9 - هـ1439 –صفر  –20 -الخميس 

ع شراكة توعوية ملكافحة التدخني مع 
ّ
مستشفى امللك عبد اهلل اجلامعي يوق

 مجعية )نقاء(

عقد مستشفج امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة األمير نورة بنت عبد العزيز شراكة توعوية مع 

 أضرار التدخين والوقاية والعالج.جمعية مكافحة التدخين بمنطقة الرياض )نقاء(، بهدف تبني مفهوم التوعية ب

ع الطرفان مذكرة تفاهم لتنفيذ الشراكة في إطار مبادئ املسؤولية االجتماعية، لتحقيق هدف إيجاد ب ئة 
 
ووق

خالية من التب ، حيث مثل املستشفج الجامعي املدير العام التنفيذي الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة، وعن " 

  سليمان بن عبدالرحمن الصبي. نقاء"، رئ   مجل  اإلدارة،

وتنص مذكرة التفاهم على تنظيم دورات تدري ية وتدريب الكوادر النسائية، وتسويق البطاقات العالجية، 

وإعداد برنامج مكافحة التدخين، وزيادة الوعي بأضرار التدخين، واست دام طر  إبداعية وأساليب جاذبة 

امعة، وإقامة الشراكات والتحالفات الذكية مع الشرائ  املجتمعية وبرامج توعية ووقائية وعالجية بمرافق الج

  بنو  وغيرهم( في نطا  املسؤولية االجتماعية لنجاض أكبر للمشروع. -قطاع حكومي  -)قطاع خاص 

م بعنوان )مجتمع حيوي بيئته عامرة( التي نصت على "بناء 2030وتأتي هذه الشراكة داعمة ملا جاء في رؤية 

ي، ومحي  يتي  الع ش في ب ئة إيجابية"، لهذا الس ب وضع املستشفج  مجتمع ينعم أفراده بنم  حياة صح 

مبادرة استراتيجية ملكافحة التدخين من خالل أنشطة وفعاليات وقائية وعالجية ل حد من انتشار ظاهرة 

زة بذلك مثل جمعية است دام التب  بكافة أنواعه وفًقا ألفضل الوسائل الحديثة بالتعاون مع الجهات املتمي

 نقاء.

 م2017-نوفمبر  -9 - هـ1439 –صفر  –20 -الخميس 

 مستشفى امللك عبداهلل اجلامعي يوقع مذكرة تفاهم مع مجعية عناية

املممممممممدير العممممممممام التنفيممممممممذي ملستشممممممممفج امللممممممممك عبممممممممدهللا بممممممممن عبممممممممدالعزيز الجممممممممامعي بجامعممممممممة األميممممممممرة نممممممممورة بنممممممممت وقممممممممع 

عبممممممممممدالرحمن الممممممممممدكتور أحمممممممممممد بممممممممممن محمممممممممممد أبوعبمممممممممماة أممممممممممم ، مممممممممممذكرة تفمممممممممماهم مممممممممممع الجمعيممممممممممة الخيريممممممممممة الصممممممممممحية 

 لرعايمممممممممممممة املرضممممممممممممم   )عنايمممممممممممممة(، متمثلمممممممممممممة بمممممممممممممرئ   مجلممممممممممممم  اإلدارة معمممممممممممممالي المممممممممممممدكتور عبمممممممممممممدالرحمن بمممممممممممممن عبمممممممممممممدالعزيز 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1685646
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1685646
file://pmcrantpsvm01.ads.pnu.edu.sa/PMCRSTGVDI01/rsalzohyr/Desktop/.php%3flang=ar&newsid=1685675
file://pmcrantpsvm01.ads.pnu.edu.sa/PMCRSTGVDI01/rsalzohyr/Desktop/.php%3flang=ar&newsid=1685675


 

17 

  السويلم.

وتضممممممممممممنت مممممممممممممذكرة التعممممممممممماون لتمممممممممممموفير الرعايمممممممممممة الصممممممممممممحية للمرضممممممممممم   املحتمممممممممممماجين، واإلسمممممممممممهام فممممممممممممي تحممممممممممممل األعبمممممممممممماء 

وااللتزاممممممممممات لعمممممممممالج املتقمممممممممدمين إلمممممممممى الجمعيمممممممممة إذا تمممممممممموفرت فممممممممماهم شمممممممممرو  الحاجمممممممممة واملسممممممممماعدة، ودعمممممممممم البممممممممممرامج 

ات واملممممممممممؤتمرات الطبيممممممممممة التممممممممممي التوعويممممممممممة والتثقيفيممممممممممة الصممممممممممحية للمجتمممممممممممع، باإلضممممممممممافة إلممممممممممى املشمممممممممماركة فممممممممممي امللتقيمممممممممم

ينظمهمممممممممما الطرفممممممممممان، وتقممممممممممديم االحتياجممممممممممات مممممممممممن أدويممممممممممة ومسممممممممممتلزمات طبيممممممممممة ملرضمممممممممم   الجمعيممممممممممة مممممممممممن السممممممممممعوديين 

الممممممممذين يممممممممتم االتفمممممممما  علممممممممى تحمممممممممويلهم، وبحسممممممممب ممممممممما تفتضمممممممميه املممممممممذكرة يقممممممممموم الطرفممممممممان بتشممممممممكيل فريممممممممق مهمتمممممممممه 

 التنسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميق بينهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما لوضمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممع  ليممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة تحويممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممل الحممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماالت وإيجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماد فممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرص التعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماون.

وتشممممممممممجع املممممممممممذكرة علممممممممممى األعمممممممممممال التطوعيممممممممممة مممممممممممن قبممممممممممل الكمممممممممموادر الطبيممممممممممة لإلسممممممممممهام فممممممممممي العمممممممممممل الخيممممممممممري ودعممممممممممم 

  توجهات املستشفج والجمعية.

 م2017-نوفمبر  -13 -هـ 1439 –صفر  –24 - األثنين 

 ظم مؤمتر "التميز األول يف طب األسنان"جامعة األمرية نورة تن

تممممممممنظم جامعممممممممة األميممممممممرة نممممممممورة بنممممممممت عبممممممممد الممممممممرحمن ممثلممممممممة بكليممممممممة طممممممممب األسممممممممنان، مممممممممؤتمر "التميممممممممز األول فممممممممي طممممممممب 

صمممممممممممفر  29 - 27األسمممممممممممنان " بالتعممممممممممماون ممممممممممممع الجمعيمممممممممممة السمممممممممممعودية لتعلممممممممممميم طمممممممممممب األسمممممممممممنان، خمممممممممممالل الفتمممممممممممرة ممممممممممممن 

  الجامعي.هم ، وذلك بمقر مبن  املؤتمرات في الحرم 1439

وأوأمممممممحت عميمممممممدة كليمممممممة الطمممممممب بجامعمممممممة األميمممممممرة نمممممممورة رئممممممم   مجلممممممم  إدارة الجمعيمممممممة السمممممممعودية لتعلممممممميم طمممممممب 

األسمممممممممنان المممممممممدكتورة ابتسمممممممممام محممممممممممد املاضممممممممم ي أن املمممممممممؤتمر  همممممممممدف إلمممممممممى تشمممممممممجيع البحمممممممممو  العلميمممممممممة التمممممممممي تسممممممممماعد 

تطمممممممممورة وتحفيمممممممممز علمممممممممى تطممممممممموير التعلممممممممميم الطبمممممممممي فمممممممممي مجمممممممممال طمممممممممب األسمممممممممنان ممممممممممن خمممممممممالل تقمممممممممديم بمممممممممرامج تعليميمممممممممة م

التواصممممممممممممل مممممممممممممع جمعيممممممممممممات التعلمممممممممممميم الصممممممممممممحي املحليممممممممممممة واإلقليميممممممممممممة مممممممممممممما يسممممممممممممهم فممممممممممممي نشممممممممممممر وتبممممممممممممادل املعلومممممممممممممات 

الحديثممممممممممة بممممممممممبن املهتمممممممممممين فممممممممممي تعلمممممممممميم طممممممممممب األسممممممممممنان وعوملممممممممممة املعلومممممممممممات بممممممممممما ي ممممممممممتص بطممممممممممر  ووسممممممممممائل التعلمممممممممميم 

  الطبي وتقييمه.

، ويشمممممممتمل وأشممممممارت املاضممممممم ي إلمممممممى أن املمممممممؤتمر يعتبمممممممر حلقمممممممة وصمممممممل بممممممين املنشمممممممملت 
ً
الطبيمممممممة امل تلفمممممممة إقليميممممممما ودوليممممممما

 18علمممممممممممممى )
ً
( ورشمممممممممممممة عممممممممممممممل مت صصمممممممممممممة فمممممممممممممي تطممممممممممممموير أسممممممممممممماليب ومعمممممممممممممايير التعلممممممممممممميم فمممممممممممممي طمممممممممممممب األسمممممممممممممنان أكاديميممممممممممممما

 سمممممممممممممُتقدم ألول ممممممممممممممرة بطريقمممممممممممممة إلكترونيمممممممممممممة حديثمممممممممممممة مواكبمممممممممممممة 116وإكلينيكًيممممممممممممما ، كمممممممممممممما يحممممممممممممموي )
ً
 علميممممممممممممما

ً
( ملصمممممممممممممقا

ديث فمممممممممي وسمممممممممائل التعلممممممممميم الطبمممممممممي عمممممممممن طريممممممممممق للعصمممممممممر، باإلضمممممممممافة إلمممممممممى تسممممممممملي  الضممممممممموء علمممممممممى كمممممممممل ممممممممممما همممممممممو حممممممممم

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1686807
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محاضمممممممممممرات تعليميمممممممممممة تطويريمممممممممممة يقمممممممممممدمها ن بمممممممممممة ممممممممممممن أهمممممممممممم املتحمممممممممممدثين املحليمممممممممممين والمممممممممممدوليين علمممممممممممى حمممممممممممد سمممممممممممواء، 

.
ً
 سممممممممممممممممممماعين بمممممممممممممممممممذلك إلمممممممممممممممممممى أن يكمممممممممممممممممممون املمممممممممممممممممممؤتمر مرجعيمممممممممممممممممممة علميمممممممممممممممممممة لتعلممممممممممممممممممميم طمممممممممممممممممممب األسمممممممممممممممممممنان املتميمممممممممممممممممممز إقليميممممممممممممممممممما

 يتضمممممممممممن العديممممممممممد مممممممممممن الشممممممممممركات ذات العالقمممممممممم
ً
ة بمجممممممممممال تجهيممممممممممز املعامممممممممممل الخاصممممممممممة ويصمممممممممماحب املممممممممممؤتمر معرضمممممممممما

بطممممممممب األسممممممممنان علممممممممى أعلممممممممى املسممممممممتويات للمنشممممممممملت واألعضمممممممماء لالرتقمممممممماء ب ممممممممدمات  ممممممممحة الفممممممممم واألسممممممممنان للفممممممممرد 

 واملجتمع.

 م2017-نوفمبر  -15 -هـ 1439 –صفر  –26 - االربعاء

ألمرية نورة تنظم الندوة العلمية النسائية عن امللتقى األول آلثار جامعة ا
 اململكة

نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية اآلداب امللتقج األول آلثار اململكة العربية السعودية، 

رعاه خادم الحرمين بالتزامن مع ملتقج اآلثار الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والترا  الوطني مؤخرا و 

  و بتعاون مشتر  بين الجهتين. -حفظه هللا -الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز  ل سعود 

وأكدت عميدة كلية اآلداب بالجامعة الدكتورة من  الدخيل في كلمة ألق ها بهذه املناسبة أن الندوة تهدف إلى 

الزخارف والرسوم في تطور الفنون، وضرورة االهتمام إبراز دور املتاحف في املحافظة على اآلثار، وتوضي  أثر 

  .2030باآلثار والعناية بها لتساهم في إنجاض أحد ركائز رؤية اململكة 

وأشارت الدخيل إلى أن الندوة ناقشت املواقع األثرية، وطر  املحافظة علاها، ودور املتاحف في املحافظة على 

احتوت على أورا  علمية قدم ها مجموعة من املتحدثات من اآلثار، كما تضمن البرنامج عقد جلستي عمل 

داخل وخارج الجامعة، حيث تناولت عضو هيئة التدري  بقسم التاريخ بكلية اآلداب بالجامعة الدكتورة حصه 

الشمري موضوع سياسة املحافظة املعمارية على املواقع األثرية، "مدينة دومة الجندل التاري ية دراسة حالة"، 

ورقة عمل عضو هيئة التدري  بقسم التصميم واملنتجات بكلية التصاميم والفنون بالجامعة وتطرقت 

الدكتورة عا شة الع س   إلى "فنون الجزيرة العربية املادية كمصدر إلهام ل حفاظ على الترا  الوطني"، كما 

ورق ها العلمية  عرضت عضو هيئة التدري  بقسم التاريخ بكلية اآلداب بالجامعة الدكتورة هند التركي

"املحافظة على اآلثار وعي اجتماعي"، فيما قدمت رئ سة وحدة الدراسات االجتماعية باإلشراف التربوي بمكتب 

  تعليم حريمالء ضياء امليمان ورقة عمل "الترا  الشفهي هوية وطن".

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1687752
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1687752
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ميم والفنون و في سيا  متصل تحدثت عضو هيئة التدري  بقسم تصميم األزياء والنسيج في كلية التصا

بالجامعة الدكتورة ليلى ال سام عن "األزياء التقليدية في اململكة العربية السعودية خالل القرن الرابع عشر 

الرجري"، تل ها عضو هيئة التدري  في قسم التاريخ بكلية اآلداب بالجامعة الدكتورة حصه الهذال بعرض ورقة 

لتاريخ املفتوض"، في حين قدمت مدير قسم القاعات في املتحف العلمية تحت عنوان "الجزيرة العربية : متحف ا

الوطني بهيئة العامة للسياحة والترا  الوطني الدكتورة دليل القحطاني عرضها العلمي عن "الرسوم الصخرية 

  وأثرها على العناصر الزخرفية لحرفة السدو ".

لسياحة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وعلى هامش الندوة استعرضت الكلية أركان تعريفية عن اآلثار وا

  والترا  الوطني.

 لتحقيق غايات الجامعة االستراتيجية املتمثلة في تعزيز حضور جامعة األميرة 
ً
يذكر أنه تأتي هذه الندوة سعيا

، وإبراز الدور املهم الذي تقوم به الجامعة في التوعية باآلثار ا
ً
 وعامليا

ً
لوطنية، نورة بنت عبدالرحمن محليا

 والتعرف على املواقع األثرية واملحافظة علاها.
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 م2017-أكتوبر  -27 - هـ1439 –صفر  –7 -الجمعة 

 تعتمد أول برنامج دكتور عالج طبيعي« التخصصات الصحية

 "Physical Therapy Doctor"برنامج دكتور عالج طبيعياعتمدت الهيئة السعودية للت صصات الصحية أول 

 .الذي تقدمت به جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

وأوأ  رئ   ال جنة العلمية للعالج الطبيعي بالهيئة السعودية للت صصات الصحية وعميد كلية التأهيل 

مدت البرنامج بعد توفر كامل املعايير الطبي بجامعة طيبة الدكتور عبد هللا بن محمد الشنقيطي، أن ال جنة اعت

ومتطلبات الهيئة لالعتماد من حيث املحتوى العلمي وجاهزية أماكن التدريب للطالبات امللتحقين بالبرنامج، 

 أن درجة دكتور عالج طبيعي
ً
هي درجة علميه مهنية يحصل علاها الخريج من الجامعات السعودية  "DPT"مضيفا

سنوات، إضافة إلى سنة امتياز "تدريب  6املراكز الطبية املت صصة مدتها هي تؤهله للعمل باملستشفيات و 

 .سريري" يحصل فاها املت رج على لقب دكتور عالج طبيعي

 مع التطور التي تشهده 
ً
وحث الدكتور الشنقيطي الجامعات السعودية الستحدا  برامج من هذا النوع تماشيا

ا حد  في الواليات املتحدة األمريكية وكندا وغيرها، حيث أل ت مهنة العالج الطبيعي على مستوى العالم كم

الكثير من الجامعات العاملية درجة البكالوريو  بشكل م حوظ لتطوير هذه املهن ملا لها من أهمية كونها تتعلق 

 باعتماد 
ً
بصحة املريض وقامت بتطويرها في مجال التشخيص والعالج وكذلك الوقاية من األمراض، موصيا

مج التجسير لتحويل حملة البكالوريو  في العالج الطبيعي في اململكة إلى برنامج دكتور عالج طبيعي وأن برا

 . تصنف وزارة الخدمة املدنية هذا البرنامج بما يتفق مع التطور امل حوظ

من جانب  خر أكد الدكتور الشنقيطي أن الهيئة السعودية للت صصات الصحية ممثلة في ال جنة العلمية 

 العتماد برامج في الزمالة السعودية للعالج الطبيعي في ت صصات دقيقة "شهادة 
ً
للعالج الطبيعي تعكف حاليا

االختصاص السعودية" متعددة في مجال العالج الطبيعي للعظام واألعصاب وكذلك األطفال مما س سهم في 

http://www.alriyadh.com/1632930
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 .تطوير البرامج السريرية اإلكلينيكية وتقديم خدمات متميزة للمرض  

 م2017-أكتوبر  -30 - هـ1439 –صفر  –10 -ثنين  اال

 جامعة نورة تكرم الطالبات املميزات يف إعداد البحوث العلمية 
كرممممممممممممت د. همممممممممممدى العميمممممممممممل ممممممممممممديرة جامعمممممممممممة األميمممممممممممرة نمممممممممممورة بنمممممممممممت عبمممممممممممدالرحمن، ممممممممممممؤخرا الطالبمممممممممممات املميمممممممممممزات فمممممممممممي 

ميممممممممممة، ويممممممممممأتي ذلممممممممممك ضمممممممممممن فعاليممممممممممات أسممممممممممبوع أبحمممممممممما  العلمممممممممموم الصممممممممممحية، التممممممممممي اختتمممممممممممت إعممممممممممداد البحممممممممممو  العل

 علمممممممممى معمممممممممرض يضمممممممممم أكثممممممممممر ممممممممممن 
ً
ملصمممممممممقا علميممممممممما عمممممممممن بحممممممممممو  علميمممممممممة مشممممممممماركة لطالبمممممممممات الكليممممممممممات  85مشمممممممممتمال

 .الصحية الخم  في جامعة نورة، وطالب وطالبات كليات الصيدلة في جامعات اململكة

ة التنظيميممممممممممممة لفعاليمممممممممممات األسممممممممممممبوع، مممممممممممممديرة مركمممممممممممز أبحمممممممممممما  العلمممممممممممموم عبيممممممممممممر التميمممممممممممممي، رئ سمممممممممممة ال جنمممممممممممم وأكمممممممممممدت د.

الصممممممممحية، حمممممممممرص الجامعمممممممممة علمممممممممى نشمممممممممر ثقافممممممممة البحمممممممممث العلممممممممممي، المممممممممذي ممممممممممن شممممممممأنه اإلسمممممممممهام فمممممممممي رفمممممممممع مسمممممممممتوى 

، كونها لرافد األسا  في تطوير وتحسين الخدمات الصحية
ً
 وعامليا

ً
 .الجامعة محليا

ملمممممممممدير العممممممممام التنفيممممممممذي ملستشمممممممممفج امللممممممممك عبممممممممدهللا بمممممممممن عبمممممممممدالعزيز الحمي مممممممم ي، نائممممممممب ا ومممممممممن جانبممممممممه، أوأمممممممم  د.

عبممممممممدالعزيز الجممممممممامعي للتممممممممدريب واألبحممممممممما ، الممممممممدور الفعممممممممال المممممممممذي يقمممممممموم بممممممممه املركمممممممممز والخممممممممدمات األساسممممممممية التمممممممممي 

 إلممممممممى جممممممممائزة الريممممممممادة للباحثممممممممات فممممممممي العلمممممممموم الصممممممممحية، التممممممممي تعممممممممد األولممممممممى 
ً
يقممممممممدمها ل جامعممممممممة وللمستشممممممممفج، مشمممممممميرا

 .من نوعها في اململكة

منممممممممممال الشممممممممممدي عميممممممممممدة البحممممممممممث العلمممممممممممي: هممممممممممذه الفعاليممممممممممة هممممممممممي بدايممممممممممة الحممممممممممرا  البح ممممممممممي الفعلممممممممممي فممممممممممي  لممممممممممت د.وقا

الجامعمممممممممممة، مشمممممممممممدده علمممممممممممى أهميمممممممممممة جعمممممممممممل املركمممممممممممز منمممممممممممارة انطمممممممممممال  األبحممممممممممما  العلميمممممممممممة والصمممممممممممحية والتقنيمممممممممممة، أون 

ة مممممممن التعمممممماون الممممممذي تممممممم بممممممين املركممممممز والكليممممممات الصممممممحية سممممممينتج عنممممممه تطمممممموير مسممممممتمر ملسممممممتوى األبحمممممما  املقدممممممم

 .الجامعة

وأشمممممممممادت د.غمممممممممادة بمممممممممن سممممممممميف، وكيلمممممممممة الشمممممممممؤون الصمممممممممحية، بمممممممممالجهود املبذولمممممممممة إلنجممممممممماض األسمممممممممبوع وأعلنمممممممممت عمممممممممن 

 .جعلها تقليدا سنويا ليعك  ثمرة الجهود
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 م2017-أكتوبر  -30 - هـ1439 –صفر  –10 -االثنين  

 رجيات الدراسات العليا جبامعة نورة.. اليومحرم أمري الرياض تكرم خ
ترعمممممممى حمممممممرم أميممممممممر منطقمممممممة الريممممممماض صمممممممماحبة السممممممممو األميمممممممرة نممممممممورة بنمممممممت محممممممممد  ل سممممممممعود، اليممممممموم حفمممممممل التميممممممممز 

 .املقام في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

ث ويشمممممممهد الحفمممممممل حضمممممممور ممممممممديرة جامعمممممممة األميمممممممرة نمممممممورة بنمممممممت عبمممممممدالرحمن د. همممممممدى بنمممممممت محممممممممد العميمممممممل، حيممممممم

سمممممممممم تم تكمممممممممممريم الطالبممممممممممات الحاصمممممممممممالت علمممممممممممى درجممممممممممة املاجسمممممممممممتير، والحاصممممممممممالت علمممممممممممى مرتبمممممممممممة الشممممممممممرف األولمممممممممممى فمممممممممممي 

 .هم، في مركز املؤتمرات بالجامعة1437/1438مرحلة البكالوريو  للعام الجامعي 

 ملسيرتهن العلمية والعملية
ً
 من الجامعة في االحتفاء بطالباتها املتميزات دعما

ً
 .ويأتي هذا الحفل سعيا

 م2017-أكتوبر  -31 - هـ1439 –صفر  –11 -الثالثاء 

 حرم أمري الرياض: للمرأة السعودية دور بارز ومشرف يف التنمية

رعممممممت حممممممرم أميممممممر منطقممممممة الريمممممماض صمممممماحبة السمممممممو األميممممممرة نممممممورة بنممممممت محمممممممد بممممممن سممممممعود أممممممم  "حفممممممل التميممممممز" 

 للطالبمممممممممممات الحاصمممممممممممالت علمممممممممممى الدراسمممممممممممات العليممممممممممما املقمممممممممممام فمممممممممممي جامعممممممممممم
ً
ة األميمممممممممممرة نمممممممممممورة بنمممممممممممت عبمممممممممممدالرحمن تكريمممممممممممما

همممممممممممممم، 1437/1438ملرحلمممممممممممممة املاجسمممممممممممممتير، ومرتبمممممممممممممة الشمممممممممممممرف األولمممممممممممممى فمممممممممممممي مرحلمممممممممممممة البكمممممممممممممالوريو  للعمممممممممممممام الجمممممممممممممامعي 

بحضمممممممممممور ممممممممممممديرة الجامعمممممممممممة المممممممممممدكتورة همممممممممممدى بنمممممممممممت محممممممممممممد العميمممممممممممل ووكممممممممممميالت الجامعمممممممممممة وعميمممممممممممدات الكليمممممممممممات 

 .ت وذلك في مركز املؤتمرات بالجامعةوأمهات الخريجا

خريجمممممممممممة، ثممممممممممم تمممممممممممالوة  يمممممممممممات ممممممممممممن القمممممممممممر ن  740بممممممممممدأ الحفمممممممممممل بمسممممممممممميرة القيمممممممممممادات والخريجممممممممممات والبمممممممممممال  عمممممممممممددهن 

 
ً
الكممممممممريم، ثممممممممم ألقممممممممت معممممممممالي مممممممممديرة الجامعممممممممة كلمممممممممة رحبممممممممت خاللهمممممممما براعيممممممممة الحفممممممممل التممممممممي تمثممممممممل نموذجمممممممما متميممممممممزا

متمممممممه مممممممن خمممممممالل عملهمممممما المممممممدؤوب واملسممممممتمر فمممممممي مجممممممال التنميمممممممة للمممممممرأة السممممممعودية فمممممممي وال همممممما لوطنهممممممما وتفاناهمممممما ب د

االجتماعيمممممممممة والعطممممممممماء، معبمممممممممرة عمممممممممن سمممممممممعادتها بت مممممممممريج أول دفعمممممممممة ممممممممممن خريجمممممممممات كليمممممممممة الطمممممممممب ال شمممممممممري وطمممممممممب 

األسممممممممنان، وطالباتهمممممممما املتميممممممممزات مممممممممن الحاصممممممممالت علممممممممى درجتممممممممي املاجسممممممممتير والبكممممممممالوريو  فممممممممي ت صصممممممممات علميممممممممة 

 (1437/1438م تلفة للعام الجامعي )
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ً
 مؤسسممممممممميا

ً
وأشممممممممارت معالاهمممممممما إلممممممممى أن الجامعممممممممة شممممممممهدت تحمممممممموال نوعيمممممممما واسممممممممتطاعت أن تحقممممممممق هممممممممذا العممممممممام تميممممممممزا

 فممممي تصممممنيف
ً
الممممدولي ل جامعممممات العربيممممة، متقدمممممة عممممن العممممام السممممابق بممممأكثر مممممن ثالثممممين نقطممممة، مممممما  QS مهممممما

تيجية، مؤكمممممممممدة إن يعنمممممممممي أن الجامعمممممممممة وو الحممممممممممد تسمممممممممير ب طمممممممممج علميمممممممممة واثقمممممممممة نحمممممممممو تحقيمممممممممق غاياتهممممممممما االسمممممممممترا

 فمممممممي انتممممممماج م رجمممممممات عاليمممممممة الكفممممممماءة تحقمممممممق تطلعمممممممات الممممممموطن ، 
ً
 فعممممممماال

ً
هممممممماج  الجامعمممممممة همممممممو أن تصمممممممب  عنصمممممممرا

التمممممممي ممممممممن أبمممممممرز أهممممممممدافها رفمممممممع نسمممممممبة مشممممممماركة املممممممممرأة  2030وتتناسمممممممب ممممممممع أهمممممممداف الرؤيمممممممة الوطنيممممممممة الطموحمممممممة 

إلممممممممممى عقممممممممممد الشممممممممممراكات مممممممممممع  فممممممممممي القمممممممممموى العاملممممممممممة واسممممممممممتثمار قممممممممممدراتها بأوسممممممممممع ممممممممممما يمكممممممممممن حيممممممممممث سممممممممممعت الجامعممممممممممة

، واسممممممممممتقطبت أ ممممممممممحاب املكانممممممممممة العلميممممممممممة العاليممممممممممة للعمممممممممممل 
ً
 وعامليمممممممممما

ً
مؤسسممممممممممات العلممممممممممم والعمممممممممممل املتميممممممممممزة محليمممممممممما

معهمممممممممممما علممممممممممممى تمكممممممممممممين قواعممممممممممممد الجممممممممممممودة، كممممممممممممما ركممممممممممممزت علممممممممممممى رفممممممممممممع مسممممممممممممتوى تأهيممممممممممممل أعضمممممممممممماء الهيئممممممممممممة التعليميممممممممممممة 

برنمممممممممامج التحمممممممممول الممممممممموطني، ويجعمممممممممل  واإلداريمممممممممة، بمممممممممما يلبمممممممممي احتياجمممممممممات املرحلمممممممممة الحاليمممممممممة ويتوافمممممممممق ممممممممممع متطلبمممممممممات

 فمممممممممممي انتممممممممممماج املعرفمممممممممممة ودعمممممممممممم االقتصممممممممممماد الممممممممممموطني، مهنئمممممممممممة الخريجمممممممممممات وأسمممممممممممرهن 
ً
 فممممممممممماعال

ً
ممممممممممممن الجامعمممممممممممة عنصمممممممممممرا

 .بقطف ثمرة جهدهن، داعية لهن بالتوفيق

وألقمممممممت راعيمممممممة الحفمممممممل سممممممممو األميمممممممرة نمممممممورة بنمممممممت محممممممممد بمممممممن سمممممممعود كلممممممممة أكمممممممدت خاللهممممممما أن للممممممممرأة السمممممممعودية 

ا ومشمممممممرفا فمممممممي التنميمممممممة، وأصمممممممبحت العاملمممممممة فمممممممي مجالهممممممما واملنافسمممممممة فمممممممي أعمالهممممممما والقياديمممممممة فممممممممي دورا بمممممممارزا ومشمممممممرق

م الكثيمممممممممممر ممممممممممممنهن فمممممممممممي املحافمممممممممممل املحليمممممممممممة واإلقليميمممممممممممة والدوليمممممممممممة، مب نمممممممممممة أن املجتممممممممممممع  وظيف هممممممممممما، حيمممممممممممث بمممممممممممرز وكمممممممممممر 

السممممممممممعودي يممممممممممممر اآلن بمرحلممممممممممة تطممممممممممموير فممممممممممي خدممممممممممممة املجتممممممممممممع وأن هممممممممممذا العصمممممممممممر هممممممممممو عصمممممممممممر اإلنجمممممممممماز وفمممممممممممق رؤيمممممممممممة 

نعتممممممممممز ونفت ممممممممممر بهمممممممممما تتطلممممممممممب االسممممممممممتفادة مممممممممممن املجتمممممممممممع النسمممممممممما ي ل ممممممممممرض املسمممممممممماهمة فممممممممممي النهضممممممممممة  2030حكيمممممممممممة 

  2020الوطنية وأن برنامج التحول الوطني 
ً
 فت  الباب مجددا

ممممممممن أجممممممممل تعزيمممممممز دور ومكانممممممممة املممممممممرأة فمممممممي املجتمممممممممع السمممممممعودي مممممممممن خممممممممالل برنمممممممامج طممممممممموض تضممممممممن عممممممممدة مبممممممممادرات 

 .أوسع للرؤية، واصفة بأن حفالت الت رج هي عر  للوطنلتسهيل عمل املرأة ضمن إطار 

وأبمممممممممرزت سمممممممممموها مممممممممما قاممممممممممت بمممممممممه حكوممممممممممة اململكمممممممممة ممممممممممن خطممممممممموة جديمممممممممدة فمممممممممي مجمممممممممال تمكمممممممممين املمممممممممرأة ومجتمعهممممممممما، 

مستعرضممممممممممممة قصممممممممممممص بعممممممممممممض مممممممممممممن تممممممممممممولين مناصممممممممممممب قياديممممممممممممة فممممممممممممي القطمممممممممممماع الحكممممممممممممومي وغيممممممممممممره، موجهممممممممممممة رسممممممممممممالة 

 فممممممممممي حيمممممممممماتهن العمليممممممممممة وبتقمممممممممموى هللا فممممممممممي أداء ل خريجممممممممممات بأهميممممممممممة دورهممممممممممن فممممممممممي املجتمممممممممممع وات مممممممممماذ األمانممممممممممة 
ً
عنوانمممممممممما

املسممممممممممممؤولية التممممممممممممي يتحملنهمممممممممممما تجمممممممممممماه وطممممممممممممنهن الممممممممممممذي سمممممممممممم نعك  بعممممممممممممون هللا إيجابيمممممممممممما علممممممممممممى واقممممممممممممع مشممممممممممممر ، ولهممممممممممممن 
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 .بالتوفيق والسداد

 م2017-أكتوبر  -31 - هـ1439 –صفر  –11 -الثالثاء 

 ذكرة تفاهم مع مستشفى امللك عبداهلل اجلامعيالصحة توقع م

وقعممممممممممممت "الصمممممممممممممحة" ممثلمممممممممممممة فممممممممممممي مركمممممممممممممز تجربمممممممممممممة املمممممممممممممريض مممممممممممممذكرة تفممممممممممممماهم ممممممممممممممع مستشممممممممممممفج امللمممممممممممممك عبمممممممممممممدهللا بمممممممممممممن 

 .عبدالعزيز الجامعي في جامعة نورة بالرياض

وتضممممممممممممممنت ممممممممممممممذكرة التفممممممممممممماهم االتفممممممممممممما  علمممممممممممممى سمممممممممممممبل ومجممممممممممممماالت التعممممممممممممماون وتبمممممممممممممادل الخبمممممممممممممرات، والتجمممممممممممممارب بمممممممممممممين 

ضمممممممافة إلمممممممى التعممممممماون فمممممممي مجمممممممال التمممممممدريب وتطممممممموير القيمممممممادات، والعممممممماملين فمممممممي مجمممممممال تجربمممممممة وتطلعمممممممات الطمممممممرفين، إ

املرضممممممم  ، إلمممممممى جانمممممممب تبمممممممادل الخبمممممممرات التدري يمممممممة والبحثيمممممممة بمممممممين الطمممممممرفين فمممممممي مجمممممممال تجربمممممممة وتطلعمممممممات املرضممممممم  ، 

 .واشتملت االتفاقية على التعاون في تحقيق االعتراف الدولي في مجال تجربة املريض

أن الصممممممممممحة تعمممممممممممل علممممممممممى تطمممممممممموير العمممممممممممل ورفممممممممممع كفمممممممممماءة األداء لخدمممممممممممة املرضمممممممممم  ، وتحممممممممممرص علممممممممممى إشممممممممممرا   ُيممممممممممذكر 

أفمممممممراد املجتممممممممع فمممممممي إيجممممممماد الحلمممممممول املناسمممممممبة وإيصمممممممال وجهمممممممة نظمممممممرهم إلمممممممى أ مممممممحاب القمممممممرار فمممممممي الممممممموزارة، وهمممممممو مممممممما 

 .يعد خطوة مهمة في مسار تحسين تجربة املريض

ركممممممممممز تجربممممممممممة املممممممممممريض هممممممممممو الت طممممممممممي  لتعزيممممممممممز وتطمممممممممموير  ليممممممممممات وتجممممممممممدر اإلشممممممممممارة أن مممممممممممن أبممممممممممرز املهممممممممممام املناطممممممممممة بم

التفاعممممممممممل مممممممممممع مراجعممممممممممي املنشممممممممممملت الصممممممممممحية مممممممممممن املرضمممممممممم   وذو هممممممممممم بممممممممممما يضمممممممممممن إتاحممممممممممة الفرصممممممممممة لهممممممممممم إلبممممممممممداء 

وجهممممممممممات نظممممممممممرهم ومالحظمممممممممماتهم حممممممممممول الخممممممممممدمات الصممممممممممحية املقدمممممممممممة لهممممممممممم، وكممممممممممذلك إعممممممممممداد وتطمممممممممموير سياسممممممممممات 

التعاممممممممل ممممممممع شمممممممكواهم ومالحظممممممماتهم بهمممممممدف تحقيمممممممق رضممممممما  وإجمممممممراءات العممممممممل املتعلقمممممممة بتجربمممممممة املمممممممريض و ليمممممممات

املرضمممممممم   وذو هممممممممم، إضممممممممافة إلممممممممى دراسممممممممة الشممممممممكاوى املتعلقممممممممة باملرضمممممممم   وذو هممممممممم املحالممممممممة إلممممممممى مركممممممممز تجربممممممممة املممممممممريض 

واملالحظمممممممممات املرفوعمممممممممة ممممممممممن إدارات تجربمممممممممة املمممممممممريض فمممممممممي املنممممممممماطق، والعممممممممممل علمممممممممى حلهممممممممما بالتنسممممممممميق ممممممممممع الجهمممممممممات 

 .عتمدةذات العالقة وفق اإلجراءات امل

 م2017-نوفمبر  -2 - هـ1439 –صفر  –13 -الخميس 

 جامعة نورة متهد للحصول على االعتماد املؤسسي

بنت محمد العميل املستشارة في املركز الوطني  د. هدىاستقبلت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

بنت خالد الخليفة في زيارة رسمية استطالعية  د. هندماد األكاديمي بهيئة تقويم التعليم للتقويم واالعت

http://www.alriyadh.com/1634233
http://www.alriyadh.com/1634669
http://www.alriyadh.com/1634669
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ً
ل جامعة، بعد أن قدمت الجامعة العديد من اإلجراءات واألدلة التي تضمن أفضل أداء للبرامج والكليات؛ سعيا

مج ورفع مستوى التعليم منها ل حصول على االعتماد األكاديمي، والذي يضمن تحسين جودة الخدمات والبرا

 وجودته لضمان م رجات متميزة

في هذه الزيارة بالقيادات العليا من وكيالت وعميدات الجامعة وكبار املسؤوالت عن الدراسة  د. الخليفةوالتقت 

بنت محمد املاض ي، وتم خالل هذا اللقاء استعراض  د. ابتسامالذاتية برئاسة وكيلة الجامعة للتطوير والجودة 

بيات الدراسة الذاتية في الجامعة وتناول سبل التحسين والتطوير لتحقيق استيفاء الجامعة ملتطلبات إيجا

 .التأهل لالعتماد املؤسس ي

 م2017-نوفمبر  -2 - هـ1439 –صفر  –13 -الخميس 

 جامعة نورة تنظم محالت توعوية حول سرطان الثدي

ختتمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن خالل هذا الشهر سلسلة من الحمالت التوعوية بالشراكة مع ا

املؤسسات والجمعيات ذات االختصاص، وذلك بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي والذي 

شف املبكر عنه، ورفع الوعي تحتفي به دول العالم في شهر أكتوبر من كل عام، هادفة إلى التوعية بأهمية الك

 .الذاتي ملنسوبات الجامعة، وتبادل الخبرات مع الجمعيات امل تصة في هذا املجال

 مع غايات الجامعة االستراتيجية للوفاء بمسئولياتها املجتمعية وعقد الشراكات التي ت دم 
ً
ويأتي ذلك متوافقا

 .ى الوعي الصحيالقضايا املتعلقة بأهمية  حة املرأة واألسرة، ورفع مستو 

فقد نظم مستشفج امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي ندوة علمية للمرة الثانية حول سرطان الثدي، وهي 

نتاج للشراكة مع جمعية )زهرة( لتعزيز معرفة األطباء وامل تصين بمس بات سرطان الثدي وتسلي  الضوء على 

 على رؤية  أحد  الطر  العالجية والتأهيلية بمنظور شامل محوره
ً
املريضة وأسرتها، وأتت هذه الندوة تأكيدا

 يقدم خدمات عالجية ووقائية وتأهيلية رائدة ومتميزة في  حة املرأة، وداعم للبرامج 
ً
املستشفج ليكون مرجعا

 في هذا املجال
ً
 ودوليا

ً
 .البحثية العلمية محليا

توعوية بمشاركة الجمعيات ذات كما نظمت وكاالت وعمادات وكليات الجامعة مجموعة من الحمالت ال

االختصاص كالجمعية السعودية ملكافحة السرطان، وجمعية متعافي التطوعية، وجمعية زهرة التطوعية، 

http://www.alriyadh.com/1634938
http://www.alriyadh.com/1634938
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واشتملت الحمالت على العديد من األركان التوعوية والتثقيفية، وعرض ألفالم وثائقية وشروحات مرئية عن 

تجربة مرض السرطان تحدثن عن تجرب هن منذ اكتشاف  الفحص املبد ي، واستضافة متحدثات ملهمات خضن

املرض، وفترة العالج وما صاحبها من مشاعر و الم و كيف ت لبن علاها باإليمان و قوة اإلرادة إلى أن تم شفا هن 

 .بحمد هللا، باإلضافة إلى توزيع البروشورات التوعوية

حياة" التوعوية ملكافحة مرض سرطان الثدي و وأطلقت كلية الصحة وعلوم التأهيل، مبادرة "ألنِك أسا  ال

التن يه على أهمية الكشف املبكر عنه، شملت املبادرة أركان ومحاضرات توعوية ،بتنظيم وحدة املبادرات مع 

الطبي، كما أكدت املبادرة على ضرورة  السمو األندية الطالبية، ومشاركة جمعية زهرة التطوعية، و منتجع 

رام ملا فو  سن األربعين، مما يؤدي إلى اكتشافه في مرحلة مبكرة في حال اإلصابة به ال الفحص السنوي باملاموق

 .سم  هللا

 م2017-نوفمبر  -2 - هـ1439 –صفر  –13 -الخميس 

 رأة يف جامعة نورةمدرسة لقيادة امل

تستعد جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض لتوقيع مذكرة تفاهم مع اإلدارة العامة للمرور إلنشاء 

مدرسة تعليم قيادة السيارات داخل الجامعة بمواصفات عاملية وذلك خالل الفترة القريبة املقبلة. وكانت 

 عن استعدادها إلنشاء
ً
املدرسة بعد صدور أمر سام من خادم الحرمين الشريفين  الجامعة قد أعلنت مؤخرا

-لوزير الداخلية باعتماد تطبيق أحكام نظام املرور والئحته التنفيذية  -حفظه هللا-امللك سلمان بن عبدالعزيز 

 .على الذكور واإلنا  على حد سواء -بما فاها إصدار رخص القيادة

 م2017-نوفمبر  -6 - هـ1439 –صفر  –17 -االثنين 

 طالبة من برنامج دبلن 100جامعة نورة حتتفي بتخريج 

احتفلت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية اإلدارة واألعمال األحد بت ريج الدفعة األولى من 

تشريف كل من مستشارة مديرة الجامعة د. إلهام طالب ها في برنامج الشراكة الدولية مع جامعة مدينة دبلن، ب

 .«دبلن»الدخيل و عميدة الكلية د. ت ريد السدي  املقام في مدينة 

 71وفي هذا الصدد صرحت عميدة كلية اإلدارة واألعمال بجامعة األميرة نورة د. السدي  بأن "عدد الخريجات 

ريجات هن نتاج الشراكة الدولية التي نطم  أن خ 106طالبة ماجستير، بعدد كلي بل   35طالبة بكالوريو  و

file://pmcrantpsvm01.ads.pnu.edu.sa/PMCRSTGVDI01/rsalzohyr/Desktop/om/1635080
http://www.alriyadh.com/1635667
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تكون إضافة ملستقبل األعمال"، مشيرة إلى "أن هذا البرنامج يشمل مسار التمويل الدولي ومسار تقنيات التسويق 

واالبتكار لدرجة البكالوريو ، فيما يتضمن برنامج ماجستير العلوم في إدارة األعمال مسار املالية وريادة 

تنفذ كافة البرامج على أرض الوطن في كلية اإلدارة و األعمال بجامعة األميرة نورة بنت عبد  األعمال، حيث

 ."الرحمن، مشيرة أن الخريجات الحاضرات تسلمن وثائقهن من جامعة مدينة دبلن

 من عميدة كلية علوم الحاسب واملعلومات د. عهود الفار ، وعميدة كلية التمريض د. 
ً
وقد حضر الحفل كال

رة السناني، ورئ سة قسم إدارة األعمال د. أبعاد الزومان، وكذلك مديرة جامعة مدينة دبلن ووكيل سمي

 .الجامعة وعمداء وعميدات الكليات

وتأتي هذه الشراكة تحقيًقا ل اية الجامعة االستراتيجية املتمثلة في تقديم منا ج دراسية ذات جودة عالية تعد 

على ريادة األعمال إضافة إلى تطوير برامج التوأمة األكاديمية مع الجامعات الطالبات للنجاض وتجعلهن قادرات 

 .العاملية

 م2017-نوفمبر  -8 - هـ1439 –صفر  –19 -االربعاء

س قيم األمانة والنزاهة والشفافية
ّ
 العميل: جلنة مكافحة الفساد تكر

األميرة نورة بنت عبدالرحمن د.هدى بنت محمد العميل باألمر امللكي الذي أصدره خادم  أشادت مديرة جامعة

بتشكيل لجنة عليا ملكافحة الفساد بكافة  -حفظه هللا-الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز  ل سعود 

 .-حفظه هللا–أشكاله يترأسها صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 

وقالت:" يعتبر تشكيل هذه ال جنة وبهذه الصالحيات تدشين مرحلة مهمة في مسيرة اإلصالض اإلداري ملواجهة 

الفساد وتكري  قيم األمانة وال زاهة والشفافية مما سينتج عنه بناء ب ئة عمل جاذبة للمبدعين وامل لصين، 

د املحلي لتعزيز نجاحات برنامج التحول وسيكون انطالقه لجذب االستثمارات الخارجية الداعمة لالقتصا

الوطني الذي يس هدف تنويع مصادر الدخل وعدم االعتماد على النف  فق ، وتحقيق ذلك يتطلب محاربة 

 للتنمية"، مؤكدة "أن الفساد من أخطر الظواهر السلبية لنمو الدول 
ً
جميع أشكال الفساد كيال يكون معوقا

لعامة، ويضعف أداء املؤسسات الخدمية ومعه ت يب العدالة االجتماعية وتقدم املجتمعات، ويعطل املصال  ا

 ."التي يسعى خادم الحرمين بكل الطر  على تحقيقها

http://www.alriyadh.com/1636274
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وتابعت:"إن خادم الحرمين الشريفين منذ توليه مقاليد الحكم وهو يعمل وبشكل متواصل لخدمة شعبه وحماية 

يته لصال  حاضر ومستقبل الوطن واملواطن، فالدولة مقدرات وطنه، ومن يدر  أبعاد األمر امللكي يعلم أهم

 وبكل حزم وثبات نحو تحقيق املنرج الذي رسمه خادم الحرمين بتعزيز قيم ال زاهة والشفافية وحفظ 
ً
تسير قدما

املال العام، وهذه خطوة مهمة في تاري نا املعاصر حظيت بدعم مجتمعي كبير إدراكا ًمن الجميع ألهمي ها وثقة 

 ."وسمو ولي عهده األمين وفقه هللا وأعانه -حفظه هللا-مسيرة التنمية امللك سلمان في قائد 

 م2017-نوفمبر  -9 - هـ1439 –صفر  –20 -الخميس 

ة مكافحة الفساد تدشن مسرية اإلصالح مديرة جامعة األمرية نورة: جلن
 اإلداري

أشادت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن د. هدى بنت محمد العميل، باألمر امللكي الذي أصدره خمادم 

بتشمكيل لجنمة عليما ملكافحمة الفسماد بكافمة أشمكاله،  -حفظمه هللا-الحرمين الشريفين امللمك سملمان بمن عبمدالعزيز 

يل همممممذه ال جنمممممة وبهمممممذه الصمممممالحيات تدشمممممين مرحلمممممة هاممممممة فمممممي مسممممميرة اإلصمممممالض اإلداري ملواجهمممممة حيممممث يعتبمممممر تشمممممك

الفساد، وتكري  قيم األمانة وال زاهة والشفافية، ممما سمينتج عنمه بنماء ب ئمة عممل جاذبمة للمبمدعين وامل لصمين، 

ز نجاحمات برنمامج التحمول وسيكون انطالقة هامة لجمذب االسمتثمارات الخارجيمة الداعممة لالقتصماد املحلمي لتعزيم

 أن تحقيق ذلمك يتطلمب 
ً
الوطني، الذي يس هدف تنويع مصادر الدخل، وعدم االعتماد على النف  فق ، مضيفة

 للتنميممة، وجميعنما يمدر  أن الفسماد ممن أخطمر الظمواهر السمملبية 
ً
محاربمة جميمع أشمكال الفسماد كميال يكمون معوقما

  العاممممة، بمممل ويضمممعف أداء املؤسسمممات الخدميمممة، ومعمممه ت يمممب لنممممو المممدول، وتقمممدم املجتمعمممات، ويعطمممل املصمممال

 العدالة االجتماعية التي يسعى خادم الحرمين بكل الطر  إلى تحقيقها،

وأوأحت أن امللك سلمان منذ توليه مقاليد الحكم وهو يعمل وبشكل متواصل لخدمة شعبه، وحماية مقدرات 

 -وو الحمد-لصال  حاضر ومستقبل الوطن واملواطن، فالدولة وطنه، ومن يدر  أبعاد األمر امللكي يعلم أهميته 

 وبكل حزم وثبات نحو تحقيق املنرج الذي رسمه، بتعزيز قيم ال زاهة والشفافية وحفمظ املمال العمام، 
ً
تم  ي قدما

 فمممي قائمممد 
ً
 ممممن الجميمممع ألهمي هممما وثقمممة

ً
وهمممذه خطممموة هاممممة فمممي تاري نممما املعاصمممر حظيمممت بمممدعم مجتمعمممي كبيمممر، إدراكممما

 .سيرة التنمية وسمو ولي عهده األمين وفقهم هللا وأعانهمم

file://pmcrantpsvm01.ads.pnu.edu.sa/PMCRSTGVDI01/rsalzohyr/Desktop/com/1636643
file://pmcrantpsvm01.ads.pnu.edu.sa/PMCRSTGVDI01/rsalzohyr/Desktop/com/1636643
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 م2017-نوفمبر  -11 - هـ1439 –صفر  –22 -السبت 

 أسبوع توعوي للمحاكاة الصحية جبامعة نورة.. الثالثاء
مد العميل الفعالية التوعوية للمحاكاة تدشن مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن د. هدى بنت مح

الصحية بتنظيم مركز املحاكاة وتنمية املهارات وإشراف مستشفج امللك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعي، وذلك 

 .بمركز املحاكاة وتنمية املهارات بالجامعة 2017نوفمبر  16-14اعتبارا من يوم الثالثاء حت  الخم   املوافق

ة لتعزيز است دام منرجية محاكاة الرعاية الصحية التي تعتبر منرج تدريبي وتقنية معتمدة وتهدف هذه الفعالي

لتدريب طالبات الكليات الصحية والكادر الطبي والتمري  ي من خالل املحاكاة املهارية والحاالت الطبية امل تلفة 

 على  حة والتي ستعود باملزيد من اإلتقان والدقة على عمل األطباء واملمارسين الصح
ً
يين، بما ينعك  إيجابا

 .املرض   وتقليص نسبة حدو  األخطاء الطبية

 من الطالبات وأعضاء هيئة التدري  واملمارسين 
ً
وتتضمن الفعالية عدة ورش عمل ومحاضرات تس هدف كال

 الصحيين، وتشتمل على: ورشة عمل عن املحاكاة الطبية في التعليم الصحي، ورشة عمل فن القوالب الطبية

)املوالج(، ويعن  باست دام القوالب واأللوان ملحاكاة اإلصابات الوهمية ل رض التدريب واملحاكاة الطبية، ورشة 

املحاكاة السريرية عن بعد بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا، ورشة عمل تصميم برامج التدريب باملحاكاة، وورشة 

لية ومعرض ومسابقات وفعاليات أخرى، ليكون خطوة عمل الت ذية الراجعة في املحاكاة، إضافة ملشاهد تمثي

 .جديدة نحو التميز ملركز املحاكاة وتنمية املهارات

والجدير بالذكر أن مركز املحاكاة وتطوير املهارات بجامعة األميرة نورة يعد أحد أكبر املراكز املت صصة في 

 في مجاله، املحاكاة على املستويين املحلي والعالمي حيث تم تجهيزه بأفضل ال
ً
 مميزا

ً
وسائل التي تجعل منه مركزا

 .وإضافة متميزة للقطاع التعليمي والصحي في الوطن

 م2017-نوفمبر  -11 - هـ1439 –صفر  –22 -السبت 

 طالبات جامعة األمرية نورة يشاركن يف منتدى الشباب بشرم الشيخ
ن طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للوفد السعودي املشار  في منتدى شباب انضمت ن بة م

من نوفمبر الجاري، ويرأ  الوفد نيابة عن  10-4الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ املصرية من  2017العالم 

http://www.alriyadh.com/1636707
http://www.alriyadh.com/1636707
http://www.alriyadh.com/1636920
http://www.alriyadh.com/1636920
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ويشار  في  خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة املكرمة،

فعاليات املنتدى الذي يعقد تحت رعاية الرئ   املصري عبدالفتاض الس س ي رؤساء دول وأمراء وشخصيات 

دولة؛ ويتضمن جدول أعماله مناقشة قضايا اإلرهاب ودور  100 الف شاب وشابة من نحو  3قيادية ونحو 

الالجئين، ومساهمة الشباب في بناء وحفظ الشباب في مواجه ها ومشكلة الت ير املناخي والرجرة غير الشرعية و 

السالم في مناطق الصراع، وكيفية توظيف طاقات الشباب من أجل التنمية، وتتمثل مشاركة الطالبات في  

حضور جلسات قضايا الشباب إلى جانب استعراض التجارب في عدة مجاالت من بينها ريادة األعمال 

 .الحضارات والثقافات والفنون والتكنولوجيا واآلداب والهوية الثقافية و 

وأكدت املشرفة على الطالبات املشاركات هيا السليم أن الجامعة حرصت على املشاركة مقدمة كافة 

التسهيالت، وذكرت أن الطالبة سفانة القحطاني من بين املتحدثات من الوفد السعودي في جلسات املنتدى 

رين، صفية العبد اللطيف في مداخالت إثرائية خالل حول التطوع، باإلضافة إلى لم  املطيري، مجد الجب

 .الجلسات

 م2017-نوفمبر  -13 -هـ 1439 –صفر  –24 - األثنين 

 التميز يف طب األسنان مؤمترجامعة نورة تطلق 
على إقامة مؤتمر التميز األول بالتعاون مع  تعتزم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية طب األسنان

صفر  29-27الجمعية السعودية األولى من نوعها في الشر  األوس  لتعليم طب األسنان، خالل الفترة ما بين 

الجاري بمقر مبن  املؤتمرات في الحرم الجامعي. وصرحت عميدة كلية الطب بجامعة األميرة نورة ورئ   مجل  

دية لتعليم طب األسنان د. ابتسام محمد املاض ي أن املؤتمر  هدف إلى تشجيع البحو  إدارة الجمعية السعو 

العلمية التي تساعد على تطوير التعليم الطبي في مجال طب األسنان من خالل تقديم برامج تعليمية متطورة 

املعلومات الحديثة وتحفيز التواصل مع جمعيات التعليم الصحي املحلية واإلقليمية مما يساهم في نشر وتبادل 

وتقييمه. بين املهتمين في تعليم طب األسنان وعوملة املعلومات بما ي تص بطر  ووسائل التعليم الطبي 

، ويشتمل على ) وأوأحت
ً
 ودوليا

ً
( 18املاض ي أن املؤتمر يعتبر حلقة وصل بين املنشملت الطبية امل تلفة إقليميا

 وإكلينيكًيا كما يحوي )ورشة عمل مت صصة في تطوير أساليب ومعايير ال
ً
( 116تعليم في طب األسنان أكاديميا

 سُتقدم ألول مرة بطريقة إلكترونية حديثة مواكبة للعصر، باإلضافة إلى تسلي  الضوء على كل 
ً
 علميا

ً
ملصقا

http://www.alriyadh.com/1637431
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ما هو حديث في وسائل التعليم الطبي عن طريق محاضرات تعليمية تطويرية يقدمها ن بة من أهم املتحدثين 

يين والدوليين على حد سواء، ساعين بذلك إلى أن يكون املؤتمر مرجعية علمية لتعليم طب األسنان املتميز املحل

. ويصاحب املؤتمر معرض يتضمن العديد من الشركات ذات العالقة بمجال تجهيز املعامل الخاصة بطب 
ً
إقليميا

 .ة الفم واألسنان للفرد واملجتمعاألسنان على أعلى املستويات للمنشملت واألعضاء لالرتقاء ب دمات  ح

 م2017-نوفمبر  -15 -هـ 1439 –صفر  –26 - االربعاء

 الداعمة لريادة األعمال.. غدا   جامعة نورة تستضيف فعالية نتش

جا حافال لفعالية )نتش( الداعمة تستضيف كلية املجتمع بجامعة األميرة نورة بالرياض يوم غد األربعاء برنام

لريادة األعمال تحت عنوان رائدة، ولكن ضمن فقرات منوعة تشمل معرضا حيا ملشاريع مبتدئة لرائدات 

األعمال وجلسة نقاش حول الفعالية، إلى جانب مسابقة للمشاريع الختيار املشروع الفائز الذي سيحصل على 

الختصاص، وتمنت املشرفة على الفعالية ر هام الحازمي خروج دعم لوجستي واستشارات مباشرة مع أ حاب ا

الفعالية بما تطم  له من أهداف، مثمنة ما فازت به من دعم من الجامعة وخاصة كلية املجتمع التي قدمت 

 .تسهيالت وتشجيع لتنظيم الفعالية التي ستستفيد منها أعداد كبيرة من املشاركات

 م2017-نوفمبر  -17 -هـ 1439 –صفر  –28 -الجمعة 

 احملافظة على اآلثار يف ندوة نسائية
نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية اآلداب مؤخًرا، ندوة علمية نسائية تهدف إلى إبراز دور 

 .ر الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والترا  الوطنياملتاحف في املحافظة على اآلثار، بالتزامن مع ملتقج اآلثا

وناقشت الندوة املواقع األثرية، وطر  املحافظة علاها، ودور املتاحف في املحافظة على اآلثار، كما تضمن 

البرنامج عقد جلستي عمل احتوت على أورا  علمية قدم ها مجموعة من املتحدثات من داخل وخارج الجامعة، 

. حصة الشمري موضوع سياسة املحافظة املعمارية على املواقع األثرية، "مدينة دومة الجندل حيث تناولت د

 ."التاري ية دراسة حالة

وفي ذات الصدد تطرقت ورقة عمل د.عا شة الع س   إلى "فنون الجزيرة العربية املادية كمصدر إلهام ل حفاظ 

ية "املحافظة على اآلثار وعي اجتماعي"، فيما قدمت على الترا  الوطني"، وعرضت د. هند التركي ورق ها العلم

 ."ضياء امليمان ورقة عمل "الترا  الشفهي هوية وطن

http://www.alriyadh.com/1637940
http://www.alriyadh.com/1638666
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 م2017-أكتوبر  -25 - هـ1439 –صفر  –5 -االربعاء  

 لية يف معرض بريطانيا لالبتكارفوز جامعة األمرية نورة بأعلى جائزة دو

 British شاركت جامعة األميرة نورة ممثلة بكلية الصحة وعلوم التأهيل في معرض بريطانيا لالبتكارات

Invention Show (BIS) 2017 ،وأثمرت تلك املشاركة عن حصول الجامعة على أعلى جائزة دولية في املعرض ،

  .باإلضافة إلى ميداليات ذهبية

لدكتورة نسرين العواجي والطالبة ملياء الصديقي، أعلى جائزة دولية في املعرض عن ابتكار )الرضاعة وحصدت ا

الشاملة(، وفازت الدكتورة صفاء الخولي والطالبة شيماء املزيعل، بامليدالية الذهبية عن ابتكار )معالج 

يدالية الذهبية عن ابتكار )محدد االنكماش(، فيما فازت الدكتورة صفاء الخولي والطالبة شهد الحمدان، بامل

  .(املسافة اآلمنة

وعبرت وكيلة شؤون طالبات كلية الصحة وعلوم التأهيل بالجامعة الدكتورة نسرين بنت ناصر العواجي، عن 

  .سعادتها بفوز ابتكار )الرضاعة الشاملة( بأعلى جائزة في املعرض

االبتكار الدكتورة صفاء الخولي، أن الكلية تسعى من من جانبها، أكدت مديرة وحدة املبادرات ونادي البحث و 

خالل الوحدة والنادي إلى تسهيل الفرص املتاحة للطالبات باملشاركة في املعارض واملبادرات التي من شأنها أن 

  .تكون محفزة وملهمة لإلبداع

قا من أهمية دعم في حين قالت عميدة كلية الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة مي بنت ناصر املعمر: انطال

االبتكارات، وتطوير مستوى الطالبة العلمي واملنهي، نحرص على مشاركة املبتكرات في مثل هذه املعارض التي من 

م لتكون جامعة األميرة نورة بنت 2020م وبرنامج التحول الوطني 2030خاللها نسعى إلى تحقيق الرؤية 

  .نيعبدالرحمن بإذن هللا منتجة وداعمة لالقتصاد الوط

وتأتي هذه املشاركة متوافقة مع غايات الجامعة اإلستراتيجية املتمثلة في اكتساب املعرفة وتطبيقها من خالل 

 .التواصل الدولي، وتشجيع ثقافة اإلبداع والتميز واالبتكار وبراءات االختراع

http://www.al-jazirahonline.com/news/2017/20171024/118416
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 م2017-أكتوبر  -30 - هـ1439 –صفر  –10 -االثنين  

 برعاية حرم أمري منطقة الرياض

  جامعة األمرية نورة تكرم خرجيات الدراسات العليا ومرتبة الشرف

ترعى حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد  ل سعود، حفل التميز املقام في جامعة 

بحضور معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى  األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وذلك

 للطالبات الحاصالت على درجة الدكتوراه واملاجستير، والحاصالت على مرتبة 
ً
بنت محمد العميل، تكريما

هم، 1439صفر  10هم، وذلك يوم غٍد اإلثنين 1438/1437الشرف األولى في مرحلة البكالوريو  للعام الجامعي 

 .م في مركز املؤتمرات بالجامعة2017أكتوبر  30املوافق 

 من الجامعة في االحتفاء بطالباتها املتميزات دعًما ملسيرتهن العلمية والعملية
ً
 .يأتي هذا الحفل سعيا

 م2017-أكتوبر  -30 - هـ1439 –صفر  –10 -االثنين  

 خالل فعاليات أسبوع أحباث العلوم الصحية

م الطالبات املميزات يف إعداد البحوث العلمية
ِّ
  جامعة نورة تكر

مت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، الطالبات املميزات في إعداد البحو  العلمية، وذلك ضمن  كرَّ

 للبحو  ضم أكثر من فعاليات أسبوع أبحا  العلوم الصحية التي اختتمت أعمالها أخ
ً
، على هامش معرضا

ً
يرا

 عن بحو  علمية مشاركة لطالبات الكليات الصحية الخم  في جامعة نورة، وطالب وطالبات  85
ً
 علميا

ً
ملصقا

 .كليات الصيدلة في جامعات اململكة

علوم الصحية، وأوأحت الدكتورة عبير التميمي رئ سة ال جنة التنظيمية لتلك الفعاليات، مديرة مركز أبحا  ال

 ،
ً
 وعامليا

ً
حرص الجامعة على نشر ثقافة البحث العلمي، الذي من شأنه اإلسهام في رفع مستوى الجامعة محليا

 .«كونها الرافد األسا  في تطوير وتحسين الخدمات الصحية

عبد العزيز  من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز الحمي  ي نائب املدير العام التنفيذي ملستشفج امللك عبدهللا بن

http://www.al-jazirah.com/2017/20171030/ln12.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171030/ln12.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171030/ln26.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171030/ln26.htm
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مها ل جامعة  ال الذي يقوم به املركز والخدمات األساسية التي يقد  الجامعي للتدريب واألبحا ، على الدور الفع 

 إلى جائزة الريادة للباحثات في العلوم الصحية التي تعد األولى من نوعها في اململكة«وللمستشفج
ً
 .«، مشيرا

إن هذه الفعالية هي »عميدة البحث العلمي في جامعة نورة:  وفي السيا  ذاته قالت الدكتورة منال الشدي

بداية الحرا  البح ي الفعلي في الجامعة، مشددة على أهمية جعل املركز منارة انطال  األبحا  العلمية 

والصحية والتقنية، وأن التعاون الذي تم بين املركز والكليات الصحية سينتج عنه تطوير مستمر ملستوى 

 .«دمة من الجامعةاألبحا  املق

وكانت الدكتورة هدى العميل مديرة الجامعة، قد افتتحت نشاطات األسبوع في مركز أبحا  العلوم الصحية 

بالجامعة، بحضور نائب املدير العام التنفيذي ملستشفج امللك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعي للتدريب 

تكريم الطالبات الفائزات في مسابقة البحو  املميزة، واألبحا  ووكيالت وعميدات الكليات، وتم خالل الحفل 

 .والفائزات في امللصقات العلمية، والشركات الراعية

 م2017-أكتوبر  -31 - هـ1439 –صفر  –11 -الثالثاء 

 حرم أمري منطقة الرياض ترعى ختريج طالبات جامعة نورة
« حفممممممل التميممممممز»رعممممممت حممممممرم أميممممممر منطقممممممة الريمممممماض صمممممماحبة السمممممممو األميممممممرة نممممممورة بنممممممت محمممممممد بممممممن سممممممعود أممممممم  

 للطالبمممممممممممات الحاصمممممممممممالت علمممممممممممى الدراسمممممممممممات العليممممممممممما 
ً
املقمممممممممممام فمممممممممممي جامعمممممممممممة األميمممممممممممرة نمممممممممممورة بنمممممممممممت عبمممممممممممدالرحمن تكريمممممممممممما

همممممممممممممم، 1437/1438ر، ومرتبمممممممممممممة الشمممممممممممممرف األولمممممممممممممى فمممممممممممممي مرحلمممممممممممممة البكمممممممممممممالوريو  للعمممممممممممممام الجمممممممممممممامعي ملرحلمممممممممممممة املاجسمممممممممممممتي

بحضمممممممممممممور معمممممممممممممالي ممممممممممممممديرة الجامعمممممممممممممة المممممممممممممدكتورة همممممممممممممدى بنمممممممممممممت محممممممممممممممد العميمممممممممممممل ووكممممممممممممميالت الجامعمممممممممممممة وعميمممممممممممممدات 

 .الكليات وأمهات الخريجات وذلك في مركز املؤتمرات بالجامعة

خريجمممممممممة، ثمممممممممم تمممممممممالوة  يمممممممممات ممممممممممن القممممممممممر ن  740هن وبمممممممممدأ الحفمممممممممل بمسممممممممميرة القياديمممممممممات والخريجمممممممممات والبمممممممممال  عممممممممممدد

 
ً
 متميممممممممزا

ً
الكممممممممريم، ثممممممممم ألقممممممممت معممممممممالي مممممممممديرة الجامعممممممممة كلمممممممممة رحبممممممممت خاللهمممممممما براعيممممممممة الحفممممممممل التممممممممي تمثممممممممل نموذجمممممممما

للمممممممرأة السممممممعودية فمممممممي وال همممممما لوطنهممممممما وتفاناهمممممما ب دمتمممممممه مممممممن خمممممممالل عملهمممممما المممممممدؤوب واملسممممممتمر فمممممممي مجممممممال التنميمممممممة 

ادتها بت مممممممممريج أول دفعمممممممممة ممممممممممن خريجمممممممممات كليمممممممممة الطمممممممممب ال شمممممممممري وطمممممممممب االجتماعيمممممممممة والعطممممممممماء، معبمممممممممرة عمممممممممن سمممممممممع

األسممممممممنان، وطالباتهمممممممما املتميممممممممزات مممممممممن الحاصممممممممالت علممممممممى درجتممممممممي املاجسممممممممتير والبكممممممممالوريو  فممممممممي ت صصممممممممات علميممممممممة 

file://pmcrantpsvm01.ads.pnu.edu.sa/PMCRSTGVDI01/rsalzohyr/Desktop/ah.com/2017/20171031/ln48.htm
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 (1437/1438م تلفة للعام الجامعي )

 
ً
  وأشممممممممارت معالاهمممممممما إلممممممممى أن الجامعممممممممة شممممممممهدت تحمممممممموال نوعيمممممممما واسممممممممتطاعت أن تحقممممممممق هممممممممذا العممممممممام تميممممممممزا

ً
مؤسسممممممممميا

 فممممي تصممممنيف
ً
الممممدولي ل جامعممممات العربيممممة، متقدمممممة عممممن العممممام السممممابق بممممأكثر مممممن ثالثممممين نقطممممة، مممممما  QS مهممممما

يعنمممممممممي أن الجامعمممممممممة وو الحممممممممممد تسمممممممممير ب طمممممممممج علميمممممممممة واثقمممممممممة نحمممممممممو تحقيمممممممممق غاياتهممممممممما االسمممممممممتراتيجية، مؤكمممممممممدة أن 

 فمممممممي إنتممممممماج م رجمممممممات عاليمممممممة الكفممممممما
ً
 فعممممممماال

ً
ءة تحقمممممممق تطلعمممممممات الممممممموطن، هممممممماج  الجامعمممممممة همممممممو أن تصمممممممب  عنصمممممممرا

التمممممممي ممممممممن أبمممممممرز أهممممممممدافها رفمممممممع نسمممممممبة مشممممممماركة املممممممممرأة  2030وتتناسمممممممب ممممممممع أهمممممممداف الرؤيمممممممة الوطنيممممممممة الطموحمممممممة 

فمممممممممي القممممممممموى العاملمممممممممة واسمممممممممتثمار قمممممممممدراتها بأوسمممممممممع مممممممممما يمكمممممممممن، حيمممممممممث سمممممممممعت الجامعمممممممممة إلمممممممممى عقمممممممممد الشمممممممممراكات ممممممممممع 

، واسممممممممممتقطبت أ ممممممممممحاب
ً
 وعامليمممممممممما

ً
املكانممممممممممة العلميممممممممممة العاليممممممممممة للعمممممممممممل  مؤسسممممممممممات العلممممممممممم والعمممممممممممل املتميممممممممممزة محليمممممممممما

معهمممممممممممما علممممممممممممى تمكممممممممممممين قواعممممممممممممد الجممممممممممممودة، كممممممممممممما ركممممممممممممزت علممممممممممممى رفممممممممممممع مسممممممممممممتوى تأهيممممممممممممل أعضمممممممممممماء الهيئممممممممممممة التعليميممممممممممممة 

واإلداريمممممممممة، بمممممممممما يلبمممممممممي احتياجمممممممممات املرحلمممممممممة الحاليمممممممممة ويتوافمممممممممق ممممممممممع متطلبمممممممممات برنمممممممممامج التحمممممممممول الممممممممموطني، ويجعمممممممممل 

 فمممممممممممي إنتممممممممممماج املعرفمممممممممممة ودعمممممممممممم االقت
ً
 فممممممممممماعال

ً
صممممممممممماد الممممممممممموطني، مهنئمممممممممممة الخريجمممممممممممات وأسمممممممممممرهن ممممممممممممن الجامعمممممممممممة عنصمممممممممممرا

بقطممممممممف ثممممممممممرة جهمممممممممدهن، داعيمممممممممة لهمممممممممن بممممممممالتوفيق. وألقمممممممممت راعيمممممممممة الحفمممممممممل سممممممممممو األميممممممممرة نمممممممممورة بنمممممممممت محممممممممممد بمممممممممن 

سممممممممممممعود كلمممممممممممممة أكممممممممممممدت خاللهمممممممممممما أن للمممممممممممممرأة السممممممممممممعودية دور بممممممممممممارز ومشممممممممممممر  ومشممممممممممممرف فممممممممممممي التنميممممممممممممة، وأصممممممممممممبحت 

م الكثيمممممممر ممممممممنهن فمممممممي املحافمممممممل العاملمممممممة فمممممممي مجالهممممممما واملنافسمممممممة فمممممممي أعمالهممممممما والقياديمممممممة فمممممممي وظيف  هممممممما، حيمممممممث بمممممممرز وكمممممممر 

املحليممممممممممة واإلقليميممممممممممة والدوليممممممممممة، مب نممممممممممة أن املجتمممممممممممع السممممممممممعودي يمممممممممممر اآلن بمرحلممممممممممة تطمممممممممموير فممممممممممي خدمممممممممممة املجتمممممممممممع 

نعتممممممممممز ونفت ممممممممممر بهمممممممممما تتطلممممممممممب االسممممممممممتفادة مممممممممممن  2030وأن هممممممممممذا العصممممممممممر هممممممممممو عصممممممممممر اإلنجمممممممممماز وفممممممممممق رؤيممممممممممة حكيمممممممممممة 

فمممممممممت  البممممممممماب  2020الوطنيمممممممممة، وأن برنمممممممممامج التحمممممممممول الممممممممموطني  املجتممممممممممع النسممممممممما ي ل مممممممممرض املسممممممممماهمة فمممممممممي النهضمممممممممة

 من أجل تعزيز دور ومكانة املرأة في املجتمع السعودي من خالل برنامج طموض تضمن عدة 
ً
 مجددا

 .مبادرات لتسهيل عمل املرأة ضمن إطار أوسع للرؤية، واصفة بأن حفالت الت رج هي عر  للوطن

لكمممممممممة ممممممممممن خطممممممممموة جديمممممممممدة فمممممممممي مجمممممممممال تمكمممممممممين املمممممممممرأة ومجتمعهممممممممما، وأبمممممممممرزت سمممممممممموها مممممممممما قاممممممممممت بمممممممممه حكوممممممممممة املم

مستعرضمممممممممممممة قصمممممممممممممص بعمممممممممممممض ممممممممممممممن تمممممممممممممولين مناصمممممممممممممب قياديمممممممممممممة فمممممممممممممي القطممممممممممممماع الحكمممممممممممممومي وغيمممممممممممممره، موجمممممممممممممه رسمممممممممممممالة 

ل خريجممممممممممات بأهميممممممممممة دورهممممممممممن فممممممممممي املجتمممممممممممع وات مممممممممماذ األمانممممممممممة عنوانمممممممممما فممممممممممي حيمممممممممماتهم العمليممممممممممة وبتقمممممممممموى هللا فممممممممممي أداء 

سمممممممممممم نعك  بعممممممممممممون هللا إيجابيمممممممممممما علممممممممممممى واقممممممممممممع مشممممممممممممر ، ولهممممممممممممن املسممممممممممممؤولية التممممممممممممي يتحملنهمممممممممممما تجمممممممممممماه وطممممممممممممنهن الممممممممممممذي 
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 .بالتوفيق والسداد

 م2017-نوفمبر  -2 - هـ1439 –صفر  –13 -الخميس 

 متهيدا  للحصول على االعتماد املؤسسي

  االعتماد األكادمييجامعة األمرية نورة تستقبل املركز الوطني للتقويم و
استقبلت معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل املستشارة في 

املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي بهيئة تقويم التعليم الدكتورة هند بنت خالد الخليفة في زيارة رسمية 

امعة العديد من اإلجراءات واألدلة التي تضمن أفضل أداء للبرامج استطالعية ل جامعة بعد أن قدمت الج

 منها ل حصول على االعتماد األكاديمي، والذي يضمن تحسين جودة الخدمات والبرامج ورفع 
ً
والكليات سعيا

 .مستوى التعليم وجودته لضمان م رجات متميزة

وكيالت وعميدات الجامعة وكبار املسؤوالت عن  والتقت الدكتورة الخليفة في هذه الزيارة بالقيادات العليا من

الدراسة الذاتية برئاسة وكيلة الجامعة للتطوير والجودة الدكتورة ابتسام بنت محمد املاض ي.. وتم خالل هذا 

اللقاء استعراض إيجابيات الدراسة الذاتية في الجامعة وتناول سبل التحسين والتطوير لتحقيق استيفاء 

 .تأهل لالعتماد املؤسس يالجامعة ملتطلبات ال

وفي ختام الزيارة قامت الدكتورة هند الخليفة بجولة عامة حول مرافق الجامعة للتحقق من استعدادها للزيارة 

 .الخارجية

الجدير بالذكر أن مشروع االعتماد املؤسس ي القائم في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يعتبر لبنة األسا  

 منها لتحقيق خط ها اإلستراتيجية وقاعدة انطال  لتبني نظ
ً
م الجودة الشاملة في جميع قطاعات الجامعة سعيا

 .والوصول إلى مصاف الجامعات العاملية

 م2017-نوفمبر  -2 - هـ1439 –صفر  –13 -الخميس 

 جامعة األمرية نورة تستقبل الدكتورة اخلليفة
استقبلت معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل املستشارة في 

التعليم الدكتورة هند بنت خالد الخليفة في زيارة رسمية  املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي بهيئة تقويم
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استطالعية ل جامعة بعد أن قدمت الجامعة العديد من اإلجراءات واألدلة التي تضمن أفضل أداء للبرامج 

 منها ل حصول على االعتماد األكاديمي، والذي يضمن تحسين جودة الخدمات والبرامج ورفع 
ً
والكليات سعيا

 .وجودته لضمان م رجات متميزة مستوى التعليم

والتقت الدكتورة الخليفة في هذه الزيارة بالقيادات العليا من وكيالت وعميدات الجامعة وكبار املسؤوالت عن 

الدراسة الذاتية برئاسة وكيلة الجامعة للتطوير والجودة الدكتورة ابتسام بنت محمد املاض ي.. وتم خالل هذا 

دراسة الذاتية في الجامعة وتناول سبل التحسين والتطوير لتحقيق استيفاء اللقاء استعراض إيجابيات ال

 .الجامعة ملتطلبات التأهل لالعتماد املؤسس ي

وفي ختام الزيارة قامت الدكتورة هند الخليفة بجولة عامة حول مرافق الجامعة للتحقق من استعدادها للزيارة 

 .الخارجية

سس ي القائم في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يعتبر لبنة األسا  الجدير بالذكر أن مشروع االعتماد املؤ 

 منها لتحقيق خط ها اإلستراتيجية 
ً
وقاعدة انطال  لتبني نظم الجودة الشاملة في جميع قطاعات الجامعة سعيا

 .والوصول إلى مصاف الجامعات العاملية

 م2017-نوفمبر  -2 - هـ1439 –صفر  –13 -الخميس 

 جامعة األمرية نورة ختتتم محلة توعوية عن سرطان الثدي

اختتمت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن سلسلة من الحمالت التوعوية التي استمرت ملدة شهر بالشراكة 

دي تزامنا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان مع املؤسسات والجمعيات ذات االختصاص للتوعية بسرطان الث

الثدي بأكتوبر، هادفة إلى التوعية بأهمية الكشف املبكر عنه، ورفع الوعي الذاتي ملنسوبات الجامعة، وتبادل 

 .الخبرات مع الجمعيات امل تصة في هذا املجال

 مع غايات الجامعة االستراتيجية للوفاء بمسئولياتها امل
ً
جتمعية وعقد الشراكات التي ت دم ويأتي ذلك متوافقا

القضايا املتعلقة بأهمية  حة املرأة واألسرة، ورفع مستوى الوعي الصحي. وتضمنت الفعاليات ندوة علمية في 

مستشفج امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بمشاركة جمعية )زهرة( لتعزيز معرفة األطباء وامل تصين 

ء على أحد  الطر  العالجية والتأهيلية بمنظور شامل محوره املريضة بمس بات سرطان الثدي وتسلي  الضو

http://www.al-jazirah.com/2017/20171103/ln56.htm
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 يقدم خدمات عالجية ووقائية وتأهيلية 
ً
 على رؤية املستشفج ليكون مرجعا

ً
وأسرتها، وأتت هذه الندوة تأكيدا

 في هذا املجال
ً
 ودوليا

ً
 .رائدة ومتميزة في  حة املرأة، وداعما للبرامج البحثية العلمية محليا

نظمت وكاالت وعمادات وكليات الجامعة مجموعة من الحمالت التوعوية بمشاركة الجمعيات ذات كما 

االختصاص كالجمعية السعودية ملكافحة السرطان، وجمعية متعافي التطوعية، وجمعية زهرة التطوعية، 

عن الفحص  اشتملت على العديد من األركان التوعوية والتثقيفية، وعرض ألفالم وثائقية وشروحات مرئية

املبد ي، واستضافة متحدثات ملهمات خضن تجربة مرض السرطان تحدثن عن تجرب هن منذ اكتشاف املرض 

ألنِك » وما بعدها، باإلضافة إلى توزيع البروشورات التوعوية. فيما أطلقت كلية الصحة وعلوم التأهيل، مبادرة 

ه على أهمية الكشف املبكر عنه، شملت املبادرة التوعوية ملكافحة مرض سرطان الثدي والتن ي» أسا  الحياة 

أركان ومحاضرات توعوية، بتنظيم وحدة املبادرات مع األندية الطالبية، ومشاركة جمعية زهرة التطوعية، 

ومنتجع السمو الطبي، كما أكدت املبادرة على ضرورة الفحص السنوي بأشعة املاموغرام ملا فو  سن األربعين 

ه في مرحلة مبكرة في حال اإلصابة به ال سم  هللا. وأوأحت عميدة كلية الصحة وعلوم مما يؤدي إلى اكتشاف

م 2030التأهيل الدكتورة مي املعمر بأن الكلية من خالل هذه الحمالت اإلنسانية تسعى إلى تحقيق رؤية اململكة 

 .تطوعيةفي مجال خدمة القضايا املتعلقة باملرأة ودعم وتعزيز ممارسة األنشطة الثقافية ال

من جانبها أكدت عميدة كلية الخدمة االجتماعية الدكتورة جميلة اللعبون، أن الجامعة ال يتوقف عملها على 

التعليم األكاديمي فحسب ولكن دورها التوعوي والتثقيفي ُيعد من املهام التي تؤد ها باقتدار، منوهة أن 

 .االجتماعية الجامعة إحدى املؤسسات التعليمية التي تضطلع باملسؤولية

 م2017-نوفمبر  -6 - هـ1439 –صفر  –17 -االثنين 

 من طالباتها 100جامعة األمرية نورة حتتفل بتخريج أكثر من 
بت ريج الدفعة األولى من احتفلت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية اإلدارة واألعمال يوم أم  

طالباتها في برنامج الشراكة الدولية مع جامعة مدينة دبلن، بتشريف كل من مستشارة معالي مديرة الجامعة 

 .الدكتورة إلهام الدخيل وعميدة الكلية الدكتورة ت ريد السدي  املقام في مدينة دبلن

ألميرة نورة الدكتورة ت ريد السدي  بأن عدد وفي هذا الصدد صرحت عميدة كلية اإلدارة واألعمال بجامعة ا

خريجات هن نتاج الشراكة الدولية  106طالبة ماجستير، بعدد كلي بل   35طالبة بكالوريو  و 71الخريجات 

http://www.al-jazirah.com/2017/20171106/ln4.htm
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التي نطم  أن تكون إضافة ملستقبل األعمال، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يشمل مسار التمويل الدولي ومسار 

كار لدرجة البكالوريو ، فيما يتضمن برنامج ماجستير العلوم في إدارة األعمال مسار تقنيات التسويق واالبت

املالية وريادة األعمال، حيث تنفذ كافة البرامج على أرض الوطن في كلية اإلدارة واألعمال بجامعة األميرة نورة 

 .بنت عبد الرحمن

وحضر الحفل كل من عميدة كلية علوم كما تسلمت الخريجات الحاضرات وثائقهن من جامعة مدينة دبلن، 

الحاسب واملعلومات الدكتورة عهود الفار ، وعميدة كلية التمريض الدكتورة سميرة السناني، ورئ سة قسم 

إدارة األعمال الدكتورة أبعاد الزومان وكذلك مديرة جامعة مدينة دبلن ووكيل الجامعة وعمداء وعميدات 

 .الكليات

 م2017-نوفمبر  -11 - هـ1439 –صفر  –22 -السبت 

 طالبات جامعة األمرية نورة يشاركن يف منتدى الشباب بشرم الشيخ

انضمت ن بة من طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى الوفد السعودي املشار  في منتدى شباب 

من نوفمبر الجاري. 10 - 4صفر املوافق  21 - 15تستضيفه مدينة شرم الشيخ املصرية من الذي  2017العالم 

ويرأ  الوفد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة 

 .املكرمة

س س ي رؤساء دول وأمراء ويشار  في فعاليات املنتدى الذي يعقد تحت رعاية الرئ   املصري عبد الفتاض ال

 .دولة 100 الف شاب وشابة من نحو  3وشخصيات قيادية ونحو 

ويتضمن جدول أعمال املنتدى مناقشة قضايا اإلرهاب ودور الشباب في مواجه ها ومشكلة الت ير املناخي والرجرة 

فية توظيف طاقات السالم في مناطق الصراع، وكي غير الشرعية والالجئين، ومساهمة الشباب في بناء وحفظ 

 .الشباب من أجل التنمية

وتتمثل مشاركة الطالبات في حضور جلسات متعددة حول قضايا الشباب التي يسعى املنتدى من خاللها إلى 

تحقيق التنمية املستدامة، إضافة إلى استعراض تجارب في مجاالت عدة، منها ريادة األعمال والتكنولوجيا 

جلسة وورشة  45حضارات والثقافات والفنون وغيرها من املواضيع، وذلك خالل واآلداب والهوية الثقافية وال

http://www.al-jazirah.com/2017/20171111/fe3.htm
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 .عمل

وقد صرحت املشرفة على الطالبات املشاركات من جامعة األميرة نورة ضمن الوفد السعودي األستاذة هيا 

لتسهيالت السليم بأن الجامعة حريصة على مشاركة الطالبات في املؤتمرات واملنتديات امل تلفة؛ فقد قدمت ا

كافة ملشاركة الطالبات في منتدى شباب العالم. وذكرت أيًضا في معرض حديثها عن مشاركة الطالبات أن 

الطالبة سفانة القحطاني كانت إحدى املتحدثات من الوفد السعودي في إحدى جلسات املنتدى حول التطوع، 

عبداللطيف( في مداخالت إثرائية خالل إضافة إلى مشاركة الطالبات )لم  املطيري، مجد الجبرين وصفية ال

 .جلسات املنتدى

وتم خالل الحد  استعراض التجارب الدولية البارزة في تأهيل وتدريب الشباب، ودور الدول واملجتمعات في 

في  2030صناعة قادة املستقبل. وتأتي مشاركة الطالبات سعًيا من الجامعة للمشاركة في تحقيق أهداف رؤية 

عرفة، إضافة إلى تحقيق ال ايات االستراتيجية ل جامعة املتمثلة في اكتساب املعرفة وتطبيقها دعم اقتصاد امل

 .من خالل التواصل الدولي، إضافة إلى خدمة القضايا املتعلقة باملرأة واألسرة

 م2017-نوفمبر  -13 -هـ 1439 –صفر  –24 - األثنين 

 بالتعاون مع اجلمعية السعودية لتعليم طب األسنان

  جامعة األمرية نورة تطلق مؤمتر التميز األول يف طب األسنان
ول في طب األسنان تعتزم جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بكلية طب األسنان إقامة مؤتمر التميز األ 

هم، بمقر مبن  1439صفر  29- 27بالتعاون مع الجمعية السعودية لتعليم طب األسنان، وذلك في الفترة 

املؤتمرات في الحرم الجامعي. وأوأحت عميدة كلية الطب بجامعة األميرة نورة ورئ   مجل  إدارة الجمعية 

اض ي إلى أن املؤتمر  هدف لتشجيع البحو  العلمية السعودية لتعليم طب األسنان الدكتورة ابتسام محمد امل

التي تساعد على تطوير التعليم الطبي في مجال طب األسنان من خالل تقديم برامج تعليمية متطورة وتحفيز 

التواصل مع جمعيات التعليم الصحي املحلية واإلقليمية مما يساهم في نشر وتبادل املعلومات الحديثة بين 

م طب األسنان وعوملة املعلومات بما ي تص بطر  ووسائل التعليم الطبي وتقييمه، مشيرة أن املهتمين في تعلي

، ويشتمل على )
ً
( ورشة عمل مت صصة 18املؤتمر يعتبر حلقة وصل بين املنشملت الطبية امل تلفة إقليميا ودوليا

 وإكلينيكًيا كما ي
ً
 سُتقدم 116حوي )في تطوير أساليب ومعايير التعليم في طب األسنان أكاديميا

ً
 علميا

ً
( ملصقا

file://pmcrantpsvm01.ads.pnu.edu.sa/PMCRSTGVDI01/rsalzohyr/Desktop/ah.com/2017/20171113/ln5.htm
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 .ألول مرة بطريقة إلكترونية حديثة مواكبة للعصر

 م2017-نوفمبر  -13 -هـ 1439 –صفر  –24 - األثنين 

انطالق األسبوع التوعوي للمحاكاة الصحية جبامعة األمرية نورة.. غدا  
 لثالثاءا

برعاية كريمة من مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل، وبتنظيم مركز 

املحاكاة وتنمية املهارات وإشراف مستشفج امللك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعي، تقيم الجامعة فعالية توعوية 

بمركز املحاكاة  2017نوفمبر  16-14ثاء إلى يوم الخم   املقبل للمحاكاة الصحية، وذلك ابتداًء من يوم غد الثال

 .وتنمية املهارات بالجامعة

 وتقنية معتمدة 
ً
 تدري يا

ً
وتهدف هذه الفعالية لتعزيز است دام منرجية محاكاة الرعاية الصحية التي تعتبر منرجا

كاة املهارية والحاالت الطبية امل تلفة لتدريب طالبات الكليات الصحية والكادر الطبي والتمري  ي من خالل املحا

 على  حة 
ً
والتي ستعود باملزيد من اإلتقان والدقة على عمل األطباء واملمارسين الصحيين، بما ينعك  إيجابا

 .املرض   وتقليص نسبة حدو  األخطاء الطبية

 من الطالبات وأعضاء هيئة التدر 
ً
ي  واملمارسين وتتضمن الفعالية عدة ورش عمل ومحاضرات تس هدف كال

الصحيين، وتشتمل على: ورشة عمل عن املحاكاة الطبية في التعليم الصحي، ورشة عمل فن القوالب الطبية 

)املوالج(، ويعن  باست دام القوالب واأللوان ملحاكاة اإلصابات الوهمية ل رض التدريب واملحاكاة الطبية، ورشة 

اليفورنيا، ورشة عمل تصميم برامج التدريب باملحاكاة، وورشة املحاكاة السريرية عن بعد بالتعاون مع جامعة ك

عمل الت ذية الراجعة في املحاكاة، إضافة ملشاهد تمثيلية ومعرض ومسابقات وفعاليات أخرى، ليكون خطوة 

 .جديدة نحو التميز ملركز املحاكاة وتنمية املهارات

 م2017-نوفمبر  -14 -هـ 1439 –صفر  –25 -الثالثاء

 التعليم تقيم ورشة تفاعلية للمدربات يف إدارات التعليم الفني
أقامت وزارة التعليم ممثلة في اإلدارة العامة لنشا  الطالبات صباض اليوم األحد ورشة عمل تفاعلية للمدربات 

بالشراكة العلمية مع جامعة األميرة نوره وذلك ضمن أوملبياد » لقاء » في اإلدارات التعليمية عن طريق برنامج 

http://www.al-jazirah.com/2017/20171113/ln44.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171113/ln44.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171114/ln1.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171114/ln1.htm
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التصميم الفني املدرج في خطة وكالتي التعليم. واشتملت الورشة على مسار القصص املصورة ومسار تصميم 

 أنه تم في وقت سابق التدريب على مسار األفالم القصيرة ضمن املحاور املدرجة ف
ً
ي األزياء السعودية ، علما

 .الخطة

 م2017-نوفمبر  -17 -هـ 1439 –صفر  –28 -الجمعة 

 اختتام فعاليات مؤمتر التميز األول يف طب األسنان جبامعة األمرية نورة

د. املاضي: مؤمتر التميز يعد اللبنة األوىل للجمعية لتطوير تعليم طب 
  سناناأل

م، فعاليات املؤتمر السعودي األول لتعليم طب األسنان، الذي 2017نوفمبر18اختتمت صباض أم  الس ت 

مته جامعة األمير نورة بنت عبد الرحمن بالتعاون مع الجمعية السعودية لتعليم طب األسنان، واستمرت 
 
نظ

اء من م تلف العالم، لدعم وتطوير التعليم في أعماله ثالثة أيام على التوالي، بمشاركة ن بة من العلماء والخبر 

 .مجال طب األسنان للمنشملت واألعضاء لالرتقاء ب دمات  حة الفم واألسنان للفرد واملجتمع

وأوأحت عميدة كلية الطب بجامعة األميرة نورة ورئ   مجل  إدارة الجمعية السعودية لتعليم طب األسنان 

تمر  هدف لتشجيع البحو  العلمية التي تساعد على تطوير التعليم الطبي الدكتورة إبتسام محمد املاض ي أن املؤ 

في مجال طب األسنان من خالل تقديم برامج تعليمية متطورة وتحفيز التواصل مع جمعيات التعليم الصحي 

ت فيما املحلية واإلقليمية لنشر وتبادل املعلومات الحديثة بين املهتمين في تعليم طب األسنان وعوملة املعلوما

ي ص طر  ووسائل التعليم الطبي وتقييمه، مشيرة إلى أن املؤتمر يعد حلقة وصل بين املنشملت الطبية امل تلفة 

، كما شمل على )
ً
 ودوليا

ً
( ورشة عمل مت صصة في تطوير أساليب ومعايير التعليم في طب األسنان 18إقليميا

 وإكلينيكًيا، باإلضافة إلى )
ً
 علم116أكاديميا

ً
 قدمت ألول مرة بطريقة إلكترونية حديثة مواكبة للعصر( ملصقا

ً
 .يا

مثل املؤتمر خالل أيامه الثال  اللبنة األولى ل جمعية لتطوير تعليم طب األسنان، وذلك »وأضافت املاض ي قائلة: 

 من خالل استقطابه ل خبرات العاملية واملحلية، وبناء عالقات بين جميع املهتمين بطب األسنان وتعليمة في

م املؤتمر العديد من الفرص التعليمية املستمرة ، كما قد 
ً
 .«منطقة العالم العربي والخليج خاصة

وصاحب املؤتمر معرض تضمن العديد من الشركات ذات العالقة بمجال تجهيز املعامل الخاصة بطب األسنان 

http://www.al-jazirah.com/2017/20171119/ln60.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171119/ln60.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171119/ln60.htm
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 .الفم واألسنان للفرد واملجتمع على أعلى املستويات للمنشملت واألعضاء لالرتقاء ب دمات  حة
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 م2017-أكتوبر  -25 - هـ1439 –صفر  –5 -االربعاء  

 الرياض: ندوة لتوعية السيدات بسرطان الثدي

تشفج امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ندوة علمية حول ينظم مس 

سرطان الثدي للمرة الثانية غدا، بحضور رئ   مجل  إدارة جمعية زهرة األميرة هيفاء بنت فيصل بن 

الصحية للمريضات  عبدالعزيز. وتهدف الندوة إلى توفير التوعية للسيدات بشكل عام، وتقديم الرعاية

 .واملتعافيات من سرطان الثدي بشكل خاص

 م2017-أكتوبر  -27 - هـ1439 –صفر  –7 -الجمعة 

 بيعيتعتمد أول برنامج دكتور عالج ط« التخصصات الصحية
 "Physical Therapy Doctor" اعتمدت الهيئة السعودية للت صصمات الصمحية، أول برنمامج دكتمور عمالج طبيعمي

  .الذي تقدمت به جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

وأوأمممم  رئمممم   ال جنممممة العلميممممة للعممممالج الطبيعممممي بالهيئممممة السممممعودية للت صصممممات الصممممحية وعميممممد كليممممة التأهيممممل 

يبة الدكتور عبد هللا بن محمد الشنقيطي، أن ال جنة اعتمدت البرنامج بعمد تموفر كاممل املعمايير الطبي بجامعة ط

ومتطلبمممات الهيئمممة لالعتمممماد ممممن حيمممث املحتممموى العلممممي وجاهزيمممة أمممماكن التمممدريب للطالبمممات امللتحقمممين بالبرنمممامج، 

 أن درجة دكتور عالج طبيعي
ً
لخريج من الجامعات السعودية هي درجة علميه مهنية يحصل علاها ا "DPT"مضيفا

سممممنوات، إضممممافة إلممممى سممممنة امتيمممماز "تممممدريب  6تؤهلممممه للعمممممل باملستشممممفيات واملراكممممز الطبيممممة املت صصممممة مممممدتها هممممي 

  .سريري" يحصل فاها املت رج على لقب دكتور عالج طبيعي

 ممع التطم
ً
ور التمي تشمهده وحث الدكتور الشمنقيطي الجامعمات السمعودية السمتحدا  بمرامج ممن همذا النموع تماشميا

مهنممة العممالج الطبيعممي علممى مسممتوى العممالم، كممما حممد  فممي الواليممات املتحممدة األمريكيممة وكنممدا وغيرهمما، حيممث أل ممت 

الكثير من الجامعات العاملية درجة البكالوريو  بشكل م حموظ لتطموير همذه املهمن ملما لهما ممن أهميمة كونهما تتعلمق 

 باعتمممماد بصمممحة املمممريض وقاممممت بتطويرهممما فمممي مجمممال التشمممخي
ً
ص والعمممالج وكمممذلك الوقايمممة ممممن األممممراض، موصممميا

http://www.okaz.com.sa/article/1583628/محليات/الرياض-ندوة-لتوعية-السيدات-بسرطان-الثدي
http://www.okaz.com.sa/article/1583628/محليات/الرياض-ندوة-لتوعية-السيدات-بسرطان-الثدي
http://www.okaz.com.sa/article/1584050/محليات/التخصصات-الصحية-تعتمد-أول-برنامج-دكتور-علاج-طبيعي
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بمممرامج التجسمممير لتحويمممل حملمممة البكمممالوريو  فمممي العمممالج الطبيعمممي فمممي اململكمممة إلمممى برنمممامج دكتمممور عمممالج طبيعمممي، وأن 

 .تصممممممممممممممممممممممممممممممممنف وزارة الخدمممممممممممممممممممممممممممممممممة املدنيممممممممممممممممممممممممممممممممة هممممممممممممممممممممممممممممممممذا البرنممممممممممممممممممممممممممممممممامج بممممممممممممممممممممممممممممممممما يتفممممممممممممممممممممممممممممممممق مممممممممممممممممممممممممممممممممع التطممممممممممممممممممممممممممممممممور امل حمممممممممممممممممممممممممممممممموظ

لهيئممة السممعودية للت صصممات الصممحية ممثلممة فممي ال جنممة العلميممة مممن جانممب  خممر، أكممد الممدكتور الشممنقيطي أن ا

 العتمماد بمرامج فمي الزمالمة السمعودية للعمالج الطبيعمي فمي ت صصمات دقيقمة "شمهادة 
ً
للعالج الطبيعي، تعكف حاليا

االختصمماص السممعودية" متعممددة فممي مجممال العممالج الطبيعممي للعظممام واألعصمماب وكممذلك األطفممال، مممما س سممهم فممي 

 .برامج السريرية اإلكلينيكية وتقديم خدمات متميزة للمرض  تطوير ال

 م2017-أكتوبر  -30 - هـ1439 –صفر  –10 -االثنين  

 حرم أمري الرياض تكرم خرجيات نورة

حفلة التميز املقام في جامعة األميرة ترعى حرم أمير منطقة الرياض األميرة نورة بنت محمد  ل سعود، اليوم، 

 للطالبات 
ً
نورة بنت عبدالرحمن، بحضور مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن هدي العميل، تكريما

الحاصالت على درجة الدكتوراه واملاجستير، والحاصالت على مرتبة الشرف األولى في مرحلة البكالوريو  للعام 

 من الجامعة في االحتفاء بطالباتها هم، في 1438  /1437الجامعي 
ً
مركز املؤتمرات بالجامعة، تأتي هذا الحفلة سعيا

 .املتميزات دعما ملسيرتهن العلمية والعملية

 م2017-نوفمبر  -1 - هـ1439 –صفر  –12 -االربعاء  

 خرجية من جامعة نورة 740كرمت 

 حرم أمري الرياض: عصر امللك سلمان لإلجناز واإلبداع

وصفت حرم أمير منطقة الرياض األميرة نورة بنت محمد  ل سعود، عصر امللك سلمان بن عبدالعزيز وولي 

  .عهده، بعصر اإلنجاز

ليا في جامعة األميرة نورة مساء أم  األول، أننا نرى حاليا طموحاتنا وذكرت في حديثها لخريجات الدراسات الع

تتحقق، ونع ش مرحلة انتقالية وتجديد وإبداع بإذن هللا ستحتوى الجميع، داعية إلى توسيع دائرة أحالمنا 

  .والعمل على تطوير أنفسنا لنواكب التطورات

رة نورة تبوأت مكان ها في مصاف الجامعات العاملية، في وأكدت األميرة نورة بنت محمد  ل سعود، أن جامعة األمي

غضون سنوات قالئل، نتيجة الجهد واملثابرة، والتزامها بالعمل الجاد الذي ال يؤمن بالساعات، معتبرة حفالت 

http://www.okaz.com.sa/article/1585032
http://www.okaz.com.sa/article/1585032
http://www.okaz.com.sa/article/1585692/أحوال-الناس/حرم-أمير-الرياض-عصر-الملك-سلمان-للنجاز-والبداع
http://www.okaz.com.sa/article/1585692/أحوال-الناس/حرم-أمير-الرياض-عصر-الملك-سلمان-للنجاز-والبداع
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  .الت رج عرسا للوطن

والحاصالت طالبة من جامعة نورة من الحاصالت على درجة املاجستير،  740وكرمت حرم أمير منطقة الرياض 

 .هم في حفلة التميز1437/1438على مرتبة الشرف األولى في مرحلة البكالوريو  للعام الجامعي 

بدورها، أكدت مديرة جامعة األميرة نورة الدكتورة هدى العميل أن الجامعة تدر  أن مجتمعنا اليوم ي وض 

واملعرفة واالقتصاد املزدهر،  حركة ت يير وانطال  نحو بناء مستقبل مشر  للوطن، مستقبل قوي بالعلم

 
ً
 في ذلك بعد هللا على عقول وسواعد أبنائه وبناته، لذلك فإن هاج  الجامعة بأن تصب  عنصرا فعاال

ً
معتمدا

 2030في إنتاج م رجات عالية الكفاءة تحقق تطلعات الوطن، وتتناسب مع أهداف الرؤية الوطنية الطموحة 

كة املرأة في القوى العاملة واستثمار قدراتها بأوسع ما يمكن. وأشارت التي من أبرز أهدافها رفع نسبة مشار 

العميل إلى دعم خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده األمير محمد بن سلمان، الذي 

يل اإلجراءات يتمثل فيه التقدير للمرأة والدور الذي تؤديه في بناء الوطن، مثمنة مساندة وزارة التعليم في تسه

 .وت طي ما قد يظهر من صعوبات

 م2017-نوفمبر  -2 - هـ1439 –صفر  –13 -الخميس 

 مذكرة تفاهم إلنشاء مدرسة لتعليم القيادة جبامعة نورة
، مذكرة تفاهم إل

ً
 .نشاء مدرسة لتعليم قيادة السيارةتوقع إدارة املرور مع جامعة األميرة نورة، قريبا

نشأ املدرسة بمواصفات عاملية، وأن يكون مقرها في جامعة نورة
ُ
 .ومن املقرر أن ت

      م2017-نوفمبر  -2 - هـ1439 –صفر  –13 -الخميس 

 ؟«حماضرة اجلرافولوجي»ماذا قالت جامعة األمرية نورة حول إقامة 

محاضرة »أكدت جامعة األمير نورة أنه ال  حة ملا يتم نشره في وسائل التواصل االجتماعي في ما ي ص إقامة 

 الجرافولوجي

ة تجاه املحاضر في است دام اسم وأوأحت الجامعة أنها تحتفظ بحقها في ات اذ كافة اإلجراءات النظامي

 .الجامعة في منشوراته الخاصة باملحاضرة رغم رفضها املحاضرة

 م2017-نوفمبر  -6 - هـ1439 –صفر  –17 -االثنين 

 طالبات من برنامج الشراكة الدولية مع جامعة دبلن 106ختريج 

اإلدارة واألعمال في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أم  بت ريج الدفعة األولى من برنامج  احتفلت كلية

http://www.okaz.com.sa/article/1586018/
http://www.okaz.com.sa/article/1586018/
http://www.okaz.com.sa/article/1586392/محليات/ماذا-قالت-جامعة-الأميرة-نورة-حول-قامة-محاضرة-الجرافولوجي
http://www.okaz.com.sa/article/1587100
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الشراكة الدولية مع جامعة مدينة دبلن، بحضور كل من مستشارة مديرة الجامعة الدكتورة إلهام الدخيل 

طالبة  71ت وعميدة الكلية الدكتورة ت ريد السدي . وأوأحت الدكتورة السدي  أن عدد الخريجا

خريجات هن ثمرة الشراكة الدولية التي نطم  أن تكون  106طالبة ماجستير، بعدد كلي بل   35بكالوريو  و

إضافة ملستقبل األعمال، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يشمل مسار التمويل الدولي، ومسار تقنيات التسويق، 

ر العلوم في إدارة األعمال مسار املالية، وريادة واالبتكار لدرجة البكالوريو ، فيما يتضمن برنامج ماجستي

األعمال، إذ تنفذ جميع البرامج على أرض الوطن في كلية اإلدارة و األعمال بجامعة األميرة نورة بنت 

عبدالرحمن، كما تسلمت الخريجات الحاضرات ل حفل وثائقهن من الجامعة الشريكة في حفل الت رج املقام في 

  .مدينة دبلن

هذه الشراكة تحقيقا ل اية الجامعة اإلستراتيجية املتمثلة في تقديم منا ج دراسية ذات جودة عالية تعد وتأتي 

الطالبات للنجاض وتجعلهن قادرات على ريادة األعمال، إضافة إلى تطوير برامج التوأمة األكاديمية مع الجامعات 

 .العاملية

 م2017-نوفمبر  -8 - هـ1439 –صفر  –19 -االربعاء

جلنة مكافحة الفساد مرحلة مهمة يف مسرية اإلصالح «: نورة»مديرة جامعة 
 اإلداري

أشادت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى بنت محمد العميل، باألمر امللكي الذي 

ن امللك سلمان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة عليا ملكافحة الفساد بكافة أصدره خادم الحرمين الشريفي

أشكاله، إذ يعتبر تشكيل هذه ال جنة وبهذه الصالحيات تدشين مرحلة مهمة في مسيرة اإلصالض اإلداري ملواجهة 

وامل لصين، الفساد، وتكري  قيم األمانة وال زاهة والشفافية، مما سينتج عنه بناء ب ئة عمل جاذبة للمبدعين 

وانطالقة لجذب االستثمارات الخارجية الداعمة لالقتصاد املحلي، لتعزيز نجاحات برنامج التحول الوطني الذي 

يس هدف تنويع مصادر الدخل وعدم االعتماد على النف  فق ، وتحقيق ذلك يتطلب محاربة جميع أشكال 

 للتنمية، وجميعنا يدر  أن الفساد 
ً
من أخطر الظواهر السلبية لنمو الدول وتقدم الفساد كيال يكون معوقا

املجتمعات، ويعطل املصال  العامة، ويضعف أداء املؤسسات الخدمية، ومعه ت يب العدالة االجتماعية التي 

 .يسعى خادم الحرمين بكل الطر  إلى تحقيقها

http://www.okaz.com.sa/article/1587727?rss=1
http://www.okaz.com.sa/article/1587727?rss=1
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 م2017-نوفمبر  -11 - هـ1439 –صفر  –22 -السبت 

 توقعان شراكة ملكافحة التدخني نورة ونقاء

وقمممممممممممع مستشمممممممممممفج امللمممممممممممك عبمممممممممممدهللا بمممممممممممن عبمممممممممممدالعزيز الجمممممممممممامعي بجامعمممممممممممة األميمممممممممممرة نمممممممممممورة بنمممممممممممت عبمممممممممممدالعزيز شمممممممممممراكة 

دف تبنمممممممممممي مفهممممممممممموم التوعيمممممممممممة بأضمممممممممممرار توعويمممممممممممة ممممممممممممع جمعيمممممممممممة مكافحمممممممممممة التمممممممممممدخين بمنطقمممممممممممة الريممممممممممماض )نقممممممممممماء(، بهممممممممممم

التممممممممدخين والوقايمممممممممة والعممممممممالج، إذ وقمممممممممع الطرفممممممممان ممممممممممذكرة تفمممممممماهم لتنفيمممممممممذ الشممممممممراكة فمممممممممي إطممممممممار مبمممممممممادئ املسمممممممممؤولية 

 .االجتماعيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة، لتحقيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممق هممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدف إيجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماد ب ئمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة خاليممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممن التبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

  رئممممممممم   مجلممممممممم« نقممممممممماء»ومثمممممممممل املستشمممممممممفج الجمممممممممامعي املمممممممممدير العمممممممممام التنفيمممممممممذي المممممممممدكتور أحممممممممممد أبوعبممممممممماة، وعمممممممممن 

اإلدارة سمممممممممليمان الصمممممممممبي، إذ تمممممممممم االتفممممممممما  علمممممممممى تنظممممممممميم دورات تدري يمممممممممة وتمممممممممدريب الكممممممممموادر النسمممممممممائية، وتسمممممممممويق 

البطاقممممممممممممات العالجيممممممممممممة، وإعممممممممممممداد برنممممممممممممامج مكافحممممممممممممة التممممممممممممدخين، وزيممممممممممممادة المممممممممممموعي بأضممممممممممممرار التممممممممممممدخين، واسممممممممممممت دام 

 .طر  إبداعية وأساليب جاذبة وبرامج توعوية ووقائية وعالجية بمرافق الجامعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okaz.com.sa/article/1588369/أحوال-الناس/نورة-ونقاء-توقعان-شراكة-لمكافحة-التدخين
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 م2017-أكتوبر  -25 - هـ1439 –صفر  –5 -االربعاء  

 جامعة األمرية نورة حتصد أعلى جائزة دولية باالبتكار
حصممممممملت جامعممممممممة األميممممممممرة نمممممممورة، ممثلممممممممة بكليممممممممة الصممممممممحة وعلممممممموم التأهيممممممممل، علممممممممى أعلممممممممى جمممممممائزة دوليممممممممة فممممممممي معممممممممرض 

 .، باإلضافة إلى ميداليات ذهبية2017يا لالبتكارات بريطان

كمممممممممما حصمممممممممدت د. نسمممممممممرين العمممممممممواجي والطالبمممممممممة مليممممممممماء الصمممممممممديقي، أعلمممممممممى جمممممممممائزة دوليمممممممممة فمممممممممي املعمممممممممرض عمممممممممن ابتكمممممممممار 

)الرضممممممممماعة الشمممممممممماملة(، وفممممممممممازت د. صممممممممممفاء الخمممممممممولي والطالبممممممممممة شمممممممممميماء املزيعممممممممممل، بامليداليمممممممممة الذهبيممممممممممة عممممممممممن ابتكممممممممممار 

د. صمممممممممممفاء الخممممممممممممولي والطالبمممممممممممة شممممممممممممهد الحممممممممممممدان، بامليداليممممممممممممة الذهبيمممممممممممة عممممممممممممن  )معمممممممممممالج االنكممممممممممممماش(، فيمممممممممممما فممممممممممممازت

 .(ابتكار )محدد املسافة اآلمنة

 م2017-أكتوبر  -31 - هـ1439 –صفر  –11 -الثالثاء 

 التخصصات تعتمد أول برنامج دكتور عالج طبيعي
 Physical Therapy» ة للت صصممممات الصممممحية أول برنممممامج دكتممممور عممممالج طبيعممممياعتمممممدت الهيئممممة السممممعودي

Doctor»  المممممذي تقمممممدمت بمممممه جامعمممممة األميمممممرة نمممممورة بنمممممت عبمممممدالرحمن، ذكمممممر ذلمممممك المممممدكتور عبمممممدهللا بمممممن محممممممد

الشممممممممممممنقيطي رئمممممممممممم   ال جنممممممممممممة العلميممممممممممممة للعممممممممممممالج الطبيعممممممممممممي بالهيئممممممممممممة السممممممممممممعودية للت صصممممممممممممات الصممممممممممممحية وعميممممممممممممد 

 .امعة طيبةكلية التأهيل الطبي بج

وأوأممممممممممم  المممممممممممدكتور الشمممممممممممنقيطي أن ال جنمممممممممممة اعتممممممممممممدت البرنمممممممممممامج بعمممممممممممد تممممممممممموفر كاممممممممممممل املعمممممممممممايير ومتطلبمممممممممممات الهيئمممممممممممة 

 
ً
لالعتممممممممممماد مممممممممممن حيممممممممممث املحتمممممممممموى العلمممممممممممي وجاهزيممممممممممة أممممممممممماكن التممممممممممدريب للطالبممممممممممات امللتحقممممممممممات بالبرنممممممممممامج، مضمممممممممميفا

ممممممممممن الجامعمممممممممات  همممممممممي درجممممممممة علميمممممممممة مهنيمممممممممة يحصمممممممممل علاهمممممممما الخمممممممممريج «DPT»أن درجممممممممة دكتمممممممممور عمممممممممالج طبيعممممممممي

السمممممممممعودية تؤهلمممممممممه للعممممممممممل باملستشمممممممممفيات واملراكمممممممممز الطبيمممممممممة املت صصمممممممممة ممممممممممدتها سمممممممممت سمممممممممنوات، باإلضمممممممممافة إلمممممممممى 

 .يحصل فاها املت رج على لقب دكتور عالج طبيعي« تدريب سريري »سنة امتياز 

http://www.alyaum.com/article/4211901
http://www.alyaum.com/article/4211901
http://www.alyaum.com/article/4212685
http://www.alyaum.com/article/4212685
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وحممممممممممث د. الشممممممممممنقيطي الجامعممممممممممات السممممممممممعودية علممممممممممى اسممممممممممتحدا  بممممممممممرامج مممممممممممن هممممممممممذا النمممممممممموع تماشمممممممممميا مممممممممممع التطممممممممممور 

تشممممممممهده مهنممممممممة العممممممممالج الطبيعممممممممي علممممممممى مسممممممممتوى العممممممممالم كممممممممما حممممممممد  بالواليممممممممات املتحممممممممدة األمريكيممممممممة وكنممممممممدا الممممممممذي 

وغيرهممممممما، حيمممممممث أل مممممممت الكثيمممممممر ممممممممن الجامعمممممممات العامليمممممممة درجمممممممة البكمممممممالوريو  بهمممممممدف تطممممممموير همممممممذه املهمممممممن، ملممممممما لهممممممما 

الوقايمممممممة ممممممممن أهميمممممممة كونهممممممما تتعلمممممممق بصمممممممحة املمممممممريض، وقاممممممممت بتطويرهممممممما فمممممممي مجمممممممال التشمممممممخيص والعمممممممالج وكمممممممذلك 

لمممممممممممة البكمممممممممممالوريو  فمممممممممممي العمممممممممممالج   د. الشمممممممممممنقيطي باعتمممممممممممماد بمممممممممممرامج التجسمممممممممممير لتحويمممممممممممل حم 
ً
ممممممممممممن األممممممممممممراض، موصممممممممممميا

الطبيعمممممممي فمممممممي اململكمممممممة إلمممممممى برنمممممممامج دكتمممممممور عمممممممالج طبيعمممممممي وأن تصمممممممنف وزارة الخدممممممممة املدنيمممممممة همممممممذا البرنمممممممامج بمممممممما 

 .يتفق مع التطور امل حوظ

عودية للت صصمممممممممممممات الصممممممممممممحية ممثلمممممممممممممة فممممممممممممي ال جنمممممممممممممة ومممممممممممممن جانمممممممممممممب  خممممممممممممر أكمممممممممممممد د. الشممممممممممممنقيطي أن الهيئمممممممممممممة السمممممممممممم

العلميممممممممممة للعممممممممممالج الطبيعممممممممممي تعكممممممممممف حاليمممممممممما علممممممممممى اعتممممممممممماد بممممممممممرامج فممممممممممي الزمالممممممممممة السممممممممممعودية للعممممممممممالج الطبيعممممممممممي فممممممممممي 

ت صصمممممممممممممممات دقيقمممممممممممممممة )شمممممممممممممممهادة االختصممممممممممممممماص السمممممممممممممممعودية( متعممممممممممممممممددة فمممممممممممممممي مجمممممممممممممممال العمممممممممممممممالج الطبيعمممممممممممممممي للعظممممممممممممممممام 

سمممممممممممريرية اإلكلينيكيمممممممممممة وتقمممممممممممديم خمممممممممممدمات واألعصممممممممممماب، وكمممممممممممذلك األطفمممممممممممال ممممممممممممما س سمممممممممممهم فمممممممممممي تطممممممممممموير البمممممممممممرامج ال

 .متميزة للمرض  
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 م2017-أكتوبر  -25 - هـ1439 –صفر  –5 -االربعاء  

 دولية يف االبتكارجامعة األمرية نورة حتصد أعلى جائزة 

، 2017حصلت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن على أعلى جائزة دولية، في معرض بريطانيا لالبتكارات 

 إضافة إلى ميداليات ذهبية، وذلك خالل مشارك ها، ممثلة بكلية الصحة وعلوم التأهيل.

دولية في املعرض؛ عن ابتكار  وحصدت الدكتورة نسرين العواجي، والطالبة ملياء الصديقي، أعلى جائزة

، وفازت الدكتورة صفاء الخولي والطالبة شيماء املزيعل بامليدالية الذهبية عن ابتكار «الرضاعة الشاملة»

، كما فازت الدكتورة صفاء الخولي والطالبة شهد الحمدان، بامليدالية الذهبية عن ابتكار «معالج االنكماش»

 «.محدد املسافة اآلمنة»

يلة شؤون طالبات كلية الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة نسرين العواجي عن سعادتها بفوز ابتكار وعبرت وك

، الذي شاركت فيه مع الطالبة ملياء الصديقي، مشيرة إلى أن هذا ال ر  هو ما تسعى إلى «الرضاعة الشاملة»

املبادرات ونادي البحث واالبتكار إيصاله إلى طالبات كلية الصحة وعلوم التأهيل. من جانبها، أكدت مديرة وحدة 

الدكتورة صفاء الخولي أن الكلية تسعى، من خالل الوحدة والنادي إلى تسهيل الفرص املتاحة للطالبات 

 وملهمة لإلبداع. في حين أكدت عميدة كلية 
ً
باملشاركة في املعارض واملبادرات، التي من شأنها أن تكون حافزا

ي املعمر أن االبتكار يمثل ضرورة حتمية في تطوير مستوى الطالبة العلمي الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة م

واملنهي، فنحن نحرص على مشاركة املبتكرات في مثل هذه املعارض، التي من خاللها نسعى إلى تحقيق الرؤية 

د لتكون جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منتجة وداعمة لالقتصا 2020وبرنامج التحول الوطني  2030

 الوطني.

 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/24902549/جامعة-الأميرة-نورة-تحصد-أعلى-جائزة-دولية-في-الابتكار


 

52 

 

 م2017-أكتوبر  -27 - هـ1439 –صفر  –7 -الجمعة 

 تعتمد أول برنامج دكتور عالج طبيعي« التخصصات الصحية
، الذي تقدمت به جامعة «يدكتور عالج طبيع»اعتمدت الهيئة السعودية للت صصات الصحية أول برنامج 

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وأوأ  رئ   ال جنة العلمية للعالج الطبيعي بالهيئة السعودية للت صصات الصحية عميد كلية التأهيل الطبي 

ر كامل املعايير ومتطلبات الهيئة 
 
بجامعة طيبة الدكتور عبدهللا الشنقيطي، أن ال جنة اعتمدت البرنامج بعد توف

 أن درجة لال 
ً
عتماد، من حيث املحتوى العلمي، وجاهزية أماكن التدريب للطالبات امللتحقات بالبرنامج، مضيفا

هي درجة علمية مهنية، يحصل علاها الخريج من الجامعات السعودية، وتؤهله « DPT»دكتور عالج طبيعي 

، «تدريب سريري »إلى سنة امتياز للعمل باملستشفيات واملراكز الطبية املت صصة، ومدتها ست سنوات، إضافة 

يحصل فاها املت رج على لقب دكتور عالج طبيعي. وحث الشنقيطي الجامعات السعودية على استحدا  برامج 

 مع التطور الذي تشهده مهنة العالج الطبيعي على مستوى العالم، كما حد  في الواليات 
ً
من هذا النوع، تماشيا

لكثير من الجامعات العاملية درجة البكالوريو  بشكل م حوظ لتطوير هذه املتحدة وكندا وغيرهما، إذ أل ت ا

املهن، ملا لها من أهمية، كونها تتعلق بصحة املريض، وقامت بتطويرها في مجال التشخيص والعالج، وكذلك 

عالج الوقاية من األمراض، وأوص   الدكتور الشنقيطي باعتماد برامج التجسير لتحويل حملة البكالوريو  في ال

ف وزارة الخدمة املدنية هذا البرنامج بما يتفق مع  الطبيعي في اململكة إلى برنامج دكتور عالج طبيعي، وأن تصن 

 التطور امل حوظ.

 

http://www.alhayat.com/m/story/24948632#sthash.jJvgHmDh.dpbs


 

53 

 
 

 م2017-نوفمبر  -2 - هـ1439 –صفر  –13 -الخميس 

سيارات يف جامعة نورةمدرسة لتعليم قيادة ال  

أفادت معلومات، اليوم، أن اإلدارة العامة للمرور وجامعة األميرة نورة، ستوقعان قريًبا مذكرة تفاهم إلنشاء 

 .مدرسة تعليم قيادة داخل الجامعة بمواصفات عاملية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alsharq.net.sa/2017/11/02/1705854
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 م2017-أكتوبر  -27 - هـ1439 –صفر  –7 -الجمعة 

 التخصصات الصحية" تعتمد أول برنامج دكتور عالج طبيعي
 "Physical Therapy Doctor"اعتمدت الهيئة السعودية للت صصات الصحية أول برنامج دكتور عالج طبيعي

  .الذي تقدمت به جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

عالج الطبيعي بالهيئة السعودية للت صصات الصحية وعميد كلية التأهيل وأوأ  رئ   ال جنة العلمية لل

الطبي بجامعة طيبة الدكتور عبد هللا بن محمد الشنقيطي، أن ال جنة اعتمدت البرنامج بعد توفر كامل املعايير 

البرنامج، ومتطلبات الهيئة لالعتماد من حيث املحتوى العلمي وجاهزية أماكن التدريب للطالبات امللتحقين ب

 أن درجة دكتور عالج طبيعي
ً
هي درجة علميه مهنية يحصل علاها الخريج من الجامعات السعودية  "DPT"مضيفا

سنوات، إضافة إلى سنة امتياز "تدريب  6تؤهله للعمل باملستشفيات واملراكز الطبية املت صصة مدتها هي 

  .سريري" يحصل فاها املت رج على لقب دكتور عالج طبيعي

 مع التطور التي تشهده  وحث
ً
الدكتور الشنقيطي الجامعات السعودية الستحدا  برامج من هذا النوع تماشيا

مهنة العالج الطبيعي على مستوى العالم كما حد  في الواليات املتحدة األمريكية وكندا وغيرها، حيث أل ت 

ه املهن ملا لها من أهمية كونها تتعلق الكثير من الجامعات العاملية درجة البكالوريو  بشكل م حوظ لتطوير هذ

 باعتماد 
ً
بصحة املريض وقامت بتطويرها في مجال التشخيص والعالج وكذلك الوقاية من األمراض، موصيا

برامج التجسير لتحويل حملة البكالوريو  في العالج الطبيعي في اململكة إلى برنامج دكتور عالج طبيعي وأن 

  ا البرنامج بما يتفق مع التطور امل حوتصنف وزارة الخدمة املدنية هذ

من جانب  خر أكد الدكتور الشنقيطي أن الهيئة السعودية للت صصات الصحية ممثلة في ال جنة العلمية 

 العتماد برامج في الزمالة السعودية للعالج الطبيعي في ت صصات دقيقة "شهادة 
ً
للعالج الطبيعي تعكف حاليا

ي مجال العالج الطبيعي للعظام واألعصاب وكذلك األطفال مما س سهم في االختصاص السعودية" متعددة ف

http://www.al-madina.com/article/545808
http://www.al-madina.com/article/545808
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 .تطوير البرامج السريرية اإلكلينيكية وتقديم خدمات متميزة للمرض  
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 م2017-أكتوبر  -27 - هـ1439 –صفر  –7 -الجمعة 

 عالج طبيعي التخصصات الصحية تعتمد برنامج دكتور
ألول  «Physical Therapy Doctor دكتور عالج طبيعي»اعتمدت الهيئة السعودية للت صصات الصحية برنامج 

  .مرة، والذي تقدمت به جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

السعودية للت صصات الصحية، عميد كلية التأهيل  وأوأ  رئ   ال جنة العلمية للعالج الطبيعي بالهيئة

الطبي بجامعة طيبة الدكتور عبدالشنقيطي أن ال جنة اعتمدت البرنامج بعد توفر كامل املعايير ومتطلبات 

الهيئة لالعتماد من حيث املحتوى العلمي وجاهزية أماكن التدريب للطالبات امللتحقات بالبرنامج، مضيفا أن 

هي درجة علمية مهنية يحصل علاها الخريج في الجامعات السعودية تؤهله  «DPT» طبيعيدرجة دكتور عالج 

« تدريب سريري »سنوات، إضافة إلى سنة امتياز  6للعمل باملستشفيات واملراكز الطبية املت صصة، ومدتها هي 

 .يحصل فاها املت رج على لقب دكتور عالج طبيعي

 م2017-بر نوفم -14 -هـ 1439 –صفر  –25 -الثالثاء

 مؤمتر التميز األول يف طب األسنان جبامعة نورة

« التميز األول في طب األسنان»تنظم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية طب األسنان مؤتمر 

صفر الحالي، وذلك بمقر  29حت   27خالل الفترة من  بالتعاون مع الجمعية السعودية لتعليم طب األسنان،

  .مبن  املؤتمرات في الحرم الجامعي

وأوأحت عميدة كلية الطب بالجامعة رئ   مجل  إدارة الجمعية السعودية لتعليم طب األسنان الدكتورة 

م الطبي في مجال طب ابتسام املاض ي أن املؤتمر  هدف إلى تشجيع البحو  العلمية التي تساعد على تطوير التعلي

األسنان من خالل تقديم برامج تعليمية متطورة وتحفيز التواصل مع جمعيات التعليم الصحي املحلية 

واإلقليمية مما يسهم في نشر وتبادل املعلومات الحديثة بين املهتمين في تعليم طب األسنان وعوملة املعلومات بما 

http://makkahnewspaper.com/article/616680
http://makkahnewspaper.com/article/618028
http://makkahnewspaper.com/article/618028
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 . ي تص بطر  ووسائل التعليم الطبي وتقييمه

  :املؤتمر يشتمل على

  ورشة عمل مت صصة 18

  ملصقا علميا الكترونيا 116

  محاضرات تعليمية تطويرية

 معرض لتجهيزات معامل طب األسنان
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 م2017-أكتوبر  -23 - هـ1439 –صفر  –3 -االثنين  

 

 مبادرة التربع بالدم ألجل جنود الوطنجامعة األمرية نورة تطلق 

أطلقممممممت جامعممممممة األميممممممرة نممممممورة بنمممممممت عبممممممد الممممممرحمن ممثلممممممة بكليممممممة الصمممممممحة وعلمممممموم التأهيممممممل، وبالتعمممممماون مممممممع بنمممممممك 

جنمممممممممود الممممممممموطن"  شمممممممممعار "ألجممممممممملالممممممممدم بمدينمممممممممة األميمممممممممر سممممممممملطان الطبيمممممممممة العسمممممممممكرية، مبمممممممممادرة التبممممممممرع بالمممممممممدم تحمممممممممت 

متتممممممممممممممالين، وذلممممممممممممممك بإشممممممممممممممراف وحممممممممممممممدة املبممممممممممممممادرات األكاديميممممممممممممممة  ملممممممممممممممدة أسممممممممممممممبوعين للسممممممممممممممنة الثانيممممممممممممممة علممممممممممممممى التمممممممممممممموالي، 

 .واملشروعات املجتمعية، وبتنظيم نادي قادة الصحة

وتممممممممممأتي هممممممممممذه املبممممممممممادرة ضمممممممممممن أهممممممممممداف الجامعممممممممممة لتعزيممممممممممز الهويممممممممممة الوطنيممممممممممة، والوفمممممممممماء بمسممممممممممؤولياتها تجمممممممممماه جنممممممممممود 

 .لحفظ الوطن وحمايته  الحد الجنوبي والدور الذي يقدمونه

الصمممممممممحة وعلمممممممموم التأهيمممممممممل المممممممممدكتورة مممممممممي ناصمممممممممر املعمممممممممر، إن همممممممممذه املبممممممممادرة رسمممممممممالة شمممممممممكر وقالممممممممت عميمممممممممدة كليممممممممة 

لجنودنمممممممممما املممممممممممرابطين بالحممممممممممد الجنمممممممممموبي، فهممممممممممي تممممممممممأتي فممممممممممي إطممممممممممار املسممممممممممؤولية االجتماعيممممممممممة للكليممممممممممة، مقدمممممممممممة شممممممممممكرها 

لبنمممممممممك المممممممممدم بمدينمممممممممة األميمممممممممر سممممممممملطان الطبيمممممممممة العسمممممممممكرية، علمممممممممى تواجمممممممممدهم فمممممممممي الكليمممممممممة ملمممممممممدة أسمممممممممبوعين وتممممممممموفير 

 .م الطبي، وكافة التجهيزات، واللوازم الطبية من أجل الفحص والتبرع داخل بهو الكليةالطاق

إقبمممممممال كبيمممممممر ممممممممن ِقبمممممممل  وذكمممممممر الطالبمممممممات املشممممممماركات فمممممممي التنظممممممميم ممممممممن نمممممممادي قمممممممادة الصمممممممحة، بمممممممأن الحملمممممممة لقيمممممممت

 منسممممممممموبات و طالبمممممممممات الجامعمممممممممة علمممممممممى ممممممممممدار األسمممممممممبوعين، مقمممممممممدمين الشمممممممممكر لكمممممممممل ممممممممممن قاممممممممممت بمممممممممالتبرع، وسمممممممممائلين

  .هللا عز و جل أن يديم علينا نعمة األمن واالستقرار والتكاتف لخدمة ورفعة هذه البالد

لجنمممممممود  وقالمممممممت إحمممممممدى الطالبمممممممات املتبرعمممممممات بالمممممممدم، شمممممممعرت بسمممممممعادة أثنممممممماء تبرعمممممممي بالمممممممدم فمممممممدمي سممممممموف يمممممممذهب

 .الوطن املرابطين، الذين يحملون مسؤولية ثقيلة وهي حماية مقدسات ديننا وحماية الوطن

http://ien.sa/node/16262
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 م2017-أكتوبر  -25 - هـ1439 –صفر  –5 -بعاء االر

 ندوة علمية عن سرطان الثدي مبستشفى امللك عبد اهلل اجلامعي

الجمممممممامعي فمممممممي جامعمممممممة األميمممممممرة نمممممممورة بنمممممممت عبمممممممد المممممممرحمن نمممممممدوة  يمممممممنظم مستشمممممممفج امللمممممممك عبمممممممدهللا بمممممممن عبمممممممدالعزيز 

همممممممممم، بحضمممممممممور صممممممممماحبة 1439صمممممممممفر  4اليممممممممموم الثالثممممممممماء املوافمممممممممق  -ممممممممممرة الثانيمممممممممةلل-علميمممممممممة حمممممممممول سمممممممممرطان الثمممممممممدي 

 .السمو امللكي األميرة هيفاء بنت فيصل بن عبد العزيز  ل سعود رئ   مجل  إدارة جمعية زهرة

وتهمممممممممممممممدف النمممممممممممممممدوة إلمممممممممممممممى تممممممممممممممموفير التوعيمممممممممممممممة للسممممممممممممممميدات بشمممممممممممممممكل عمممممممممممممممام، وتقمممممممممممممممديم الرعايمممممممممممممممة الصمممممممممممممممحية للمريضمممممممممممممممات 

شمممممممممكل خممممممممماص، وذلممممممممممك عمممممممممن طريمممممممممق البمممممممممرامج التدريبمممممممممة و املشممممممممماريع البحثيممممممممممة واملتعافيمممممممممات ممممممممممن سمممممممممرطان الثمممممممممدي ب

 .العلمية وتبادل الخبرات في هذا املجال

وأعربمممممممممت صممممممممماحبة السممممممممممو امللكمممممممممي األميمممممممممرة هيفممممممممماء بنمممممممممت فيصمممممممممل بمممممممممن عبمممممممممد العزيمممممممممز رئممممممممم   مجلممممممممم  إدارة جمعيمممممممممة 

بمممممممممن عبمممممممممد العزيمممممممممز )زهمممممممممرة(، عمممممممممن سمممممممممعادتها بتوقيمممممممممع اتفاقيمممممممممة تعممممممممماون بمممممممممين الجمعيمممممممممة ومستشمممممممممفج امللمممممممممك عبمممممممممد هللا 

 ملمممممممممممما سمممممممممممميقدمه هممممممممممممذا التعمممممممممممماون مممممممممممممن توعيممممممممممممه ورعايممممممممممممة  ممممممممممممحية للسمممممممممممميدات واملريضممممممممممممات و املتعافيممممممممممممات مممممممممممممن 
ً
نظممممممممممممرا

سممممممرطان الثممممممدي، والممممممذي سمممممم تم عممممممن طريممممممق تنفيممممممذ بممممممرامج توعويممممممة و علميممممممة فممممممي هممممممذا املجممممممال لتبممممممادل الخبممممممرات و 

ار خبممممممممممراتهم والتحممممممممممالف مممممممممممع الوصممممممممممول للفائممممممممممدة بممممممممممأعلى مسممممممممممتوياتها، داعيممممممممممة جميممممممممممع األطبمممممممممماء و البمممممممممماحثين السممممممممممتثم

مؤسسممممممممممات املجتممممممممممممع املممممممممممدني، والمممممممممممذي مممممممممممن خاللمممممممممممه سمممممممممموف يسممممممممممماند الممممممممممبعض اآلخمممممممممممر فممممممممممي تقمممممممممممديم أفضممممممممممل خدممممممممممممة 

 .ممكنة و بأفضل املعايير

ونوهمممممممممت سممممممممممموها علممممممممممى أهميممممممممممة تفعيمممممممممل دور الجمعيممممممممممات الخيريممممممممممة الصممممممممممحية و العديمممممممممد مممممممممممن مؤسسممممممممممات املجتمممممممممممع 

جتممممممممع، مقدممممممممة شمممممممكرها لجميمممممممع القمممممممائمين علمممممممى النمممممممدوة املمممممممدني فمممممممي تعزيمممممممز الصمممممممحة بمممممممما يتوافمممممممق ممممممممع متطلبمممممممات امل

 .سائلة املولى أن تحقق الندوة كافة أهدافها املرجوة

ومممممممممممممن جانبممممممممممممه أوأمممممممممممم  املممممممممممممدير العممممممممممممام التنفيممممممممممممذي الممممممممممممدكتور أحمممممممممممممد أبممممممممممممو عبمممممممممممماة، أن سممممممممممممرطان الثممممممممممممدي هممممممممممممو أكثممممممممممممر 

 فممممممممممي العممممممممممالم عنممممممممممد النسمممممممممماء بنسممممممممممبة 
ً
 22السممممممممممرطانات انتشممممممممممارا

ً
مليممممممممممون  1.1% فممممممممممي كممممممممممل الحمممممممممماالت، وت ممممممممممجل سممممممممممنويا

، وتشمممممممير إحصمممممممائيات إلمممممممى أن 
ً
 حيمممممممث بل مممممممت  1700إصمممممممابة جديمممممممدة بمممممممه عامليممممممما

ً
سممممممميدة سمممممممعودية تصممممممماب بمممممممه سمممممممنويا

% مممممممممن بممممممممين أنممممممممواع السممممممممرطان التممممممممي 28% مممممممممن مجمممممممممل حمممممممماالت السممممممممرطان فممممممممي اململكممممممممة، و13نسممممممممبة اإلصممممممممابة بممممممممه 

 بمممممممممذلك املرتبمممممممممة األولمممممممممى بمممممممممين أكثمممممممممر 
ً
  10تصممممممممم ب النسممممممممماء، محمممممممممتال

ً
فمممممممممي السمممممممممعودية، ففمممممممممي أنمممممممممواع السمممممممممرطان انتشمممممممممارا

http://ien.sa/node/16301
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ب نمممممممممممما فمممممممممممي  65% ممممممممممممن حممممممممممماالت سمممممممممممرطان الثمممممممممممدي الجديمممممممممممدة عمممممممممممن السممممممممممميدات فمممممممممممو  سمممممممممممن 50الواليمممممممممممات املتحمممممممممممدة 

 بمممممممأن الدراسمممممممة تتوقمممممممع زيمممممممادة فمممممممي معمممممممدل اإلصمممممممابة بمممممممه 52السمممممممعودية تحمممممممد  فمممممممي سمممممممن 
ً
% ممممممممع زيمممممممادة 350، مضممممممميفا

صمممممممممممممل عنمممممممممممممد % خمممممممممممممالل العشمممممممممممممر سمممممممممممممنوات القادممممممممممممممة، وبمممممممممممممأن نسمممممممممممممبة الشمممممممممممممفاء منمممممممممممممه ت160نسمممممممممممممبة الوفممممممممممممماة بسممممممممممممم به 

% مممممممممممممممن الحمممممممممممممماالت يممممممممممممممتم 40% فممممممممممممممي الحمممممممممممممماالت املتممممممممممممممأخرة، و20%، ب نممممممممممممممما ال تتجمممممممممممممماوز 95االكتشمممممممممممممماف املبكممممممممممممممر إلممممممممممممممى 

 ."% يتم اكتشافها باألشعة "املاموجرام40اكتشافها بالفحص الذاتي للثدي، و

 عمممممممممالمي 
ً
وأشمممممممممار أبمممممممممو عبممممممممماة إلمممممممممى أن الشمممممممممراكة ممممممممممع جمعيمممممممممة )زهمممممممممرة( همممممممممي تأكيمممممممممد لرؤيمممممممممة املستشمممممممممفج ليكمممممممممون مرجعممممممممما

توى فمممممممي مجمممممممال  مممممممحة املمممممممرأة، حيمممممممث إن تأسممممممم   مركمممممممز التميمممممممز الخممممممماص بصمممممممحة املمممممممرأة سممممممميكون األول علمممممممى املسممممممم

مسممممممممتوى اململكممممممممة فممممممممي تقممممممممديم الخممممممممدمات العالجيممممممممة و الوقائيممممممممة و التأهيليممممممممة الرائممممممممدة و املتميممممممممزة فممممممممي  ممممممممحة املممممممممرأة، 

 فممممممممي هممممممممذا املجمممممممم
ً
 ودوليمممممممما

ً
ال، منمممممممموه علممممممممى أن أول وداعممممممممم للبممممممممرامج البحثيممممممممة و اإلسممممممممهام فممممممممي اإلشممممممممعاع العلمممممممممي محليمممممممما

العلميمممممممممة لتعزيمممممممممز معرفمممممممممة األطبممممممممماء و امل تصمممممممممين بمسممممممممم بات سمممممممممرطان   ثممممممممممرات الشمممممممممراكة همممممممممو إقاممممممممممة همممممممممذه النمممممممممدوة

الثمممممممممممدي وتسممممممممممملي  الضممممممممممموء علمممممممممممى أحمممممممممممد  الطممممممممممممر  العالجيمممممممممممة و التأهيليمممممممممممة بمنظمممممممممممور شمممممممممممامل محممممممممممموره املريضممممممممممممة و 

 .أسرتها

 لتحقيمممممممممق ال ايمممممممممات االسمممممممممترات
ً
يجية ل جامعمممممممممة واملتمثلمممممممممة فمممممممممي عقمممممممممد الشمممممممممراكات يشمممممممممار إلمممممممممى أن النمممممممممدوة تمممممممممأتي امتمممممممممدادا

 
ً
املجتمعيمممممممممة التمممممممممي ت مممممممممدم القضمممممممممايا املتعلقمممممممممة بأهميمممممممممة  مممممممممحة املمممممممممرأة واألسمممممممممرة، فقمممممممممد خصصمممممممممت الجامعمممممممممة ممممممممممؤخرا

" مممممممممحة املمممممممممرأة" موضممممممممموعا ل جمممممممممائزة التمممممممممي أطلق هممممممممما بمسمممممممممم "الريادة فمممممممممي أبحممممممممما  العلممممممممموم الصمممممممممحية" للتأكيمممممممممد علمممممممممى 

تجرب هممممممممممما فمممممممممممي الصمممممممممممحة واملمممممممممممرض ت تلمممممممممممف عمممممممممممن الرجمممممممممممل نظمممممممممممرا لظروفهممممممممممما االلتمممممممممممزام بتمكمممممممممممين املمممممممممممرأة وتنمي هممممممممممما، وألن 

 .البيولوجية واالجتماعية والسلوكية الفريدة

 م2017-أكتوبر  -25 - هـ1439 –صفر  –5 -االربعاء 

 جامعة األمرية نورة حتصد أعلى جائزة دولية يف معرض بريطانيا لالبتكار

(BIS) 

اركت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بكلية الصحة و علوم التأهيل في معرض بريطانيا ش

، وأثمرت تلك املشاركة عن حصول الجامعة على أعلى جائزة British Invention Show (BIS) 2017  لالبتكارات

 .باإلضافة إلى ميداليات ذهبية  دولية في املعرض،
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ن العواجي و الطالبة ملياء الصديقي، أعلى جائزة دولية في املعرض عن ابتكار حيث حصدت الدكتورة نسري

)الرضاعة الشاملة(، وفازت الدكتورة صفاء الخولي والطالبة شيماء املزيعل، بامليدالية الذهبية عن ابتكار 

بية عن ابتكار )معالج االنكماش(، كما فازت الدكتورة صفاء الخولي والطالبة شهد الحمدان، بامليدالية الذه

 .()محدد املسافة اآلمنة

و عبرت الدكتورة نسرين بنت ناصر العواجي وكيلة شؤون طالبات كلية الصحة وعلوم التأهيل، عن سعادتها 

بفوز ابتكار )الرضاعة الشاملة( الذي شاركت فيه مع الطالبة ملياء الصديقي مشيرة إلى أن هذا ال ر  هو ما 

 .لية الصحة وعلوم التأهيلإلى إيصاله لطالبات ك تسعى 

ومن جانبها أكدت الدكتورة صفاء الخولي مديرة وحدة املبادرات ونادي البحث واالبتكار، بأن الكلية تسعى من 

خالل الوحدة والنادي إلى تسهيل الفرص املتاحة للطالبات باملشاركة في املعارض واملبادرات التي من شأنها أن 

 .تكون حافز وملهمة لإلبداع

 من أهمية دعم  حين أكدت عميدة كلية الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة مي بنت ناصر املعمر ، في 
ً
بأنه انطالقا

االبتكارات، حيث يمثل االبتكار ضرورة حتمية في تطوير مستوى الطالبة العلمي واملنهي، فنحن نحرص على 

م وبرنامج التحول الوطني 2030يق الرؤية مشاركة املبتكرات في مثل هذه املعارض التي من خاللها نسعى إلى تحق

 .م لتكون جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بإذن هللا منتجة وداعمة لالقتصاد الوطني2020

وعبرت الطالبات الفائزات عن سعادتهن ال امرة بأنهن رفعن اسم اململكة والجامعة عاليا واعربن عن جزيل 

 .اجي و الدكتورة صفاء الخولي لدعمهما الدائم حت  حققن هذا الفوز نسرين العو  شكرهن ملشرفتاهما الدكتورة 

هذه املشاركة متوافقة مع غايات الجامعة االستراتيجية املتمثلة في اكتساب املعرفة وتطبيقها من خالل   وتأتي

 .التواصل الدولي، وتشجيع ثقافة اإلبداع والتميز واالبتكار وبراءات االختراع

 م2017-أكتوبر  -26 - هـ1439 –صفر  –6 -الخميس 

ورشة عمل خمصصة ألطباء الزمالة السعودية لدى مستشفى امللك عبدهلل 
 اجلامعي

أقممممممممممام مستشممممممممممفج امللممممممممممك عبممممممممممدهللا بممممممممممن عبممممممممممدالعزيز الجممممممممممامعي بجامعممممممممممة األميممممممممممرة نممممممممممورة بنممممممممممت عبممممممممممدالرحمن مممممممممممؤخرا 
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لسممممممممعودية لطممممممممب األعصمممممممماب للبممممممممال ين والتممممممممي تعتبممممممممر األولممممممممى مممممممممن نوعهمممممممما ورشممممممممة عمممممممممل م صصممممممممة ألطبمممممممماء الزمالممممممممة ا

 .  على مستوى اململكة

وتهممممممممدف الورشممممممممة إلممممممممى رفممممممممع مسممممممممتوى التعلمممممممميم والتممممممممدريب لممممممممدى أطبمممممممماء الزمالممممممممة والوصممممممممول بالتممممممممدريب الطبممممممممي إلممممممممى  

مصمممممممممممممماف المممممممممممممممدول املتقدمممممممممممممممة، بمشممممممممممممممماركة ن بمممممممممممممممة مممممممممممممممن االستشممممممممممممممماريين واالستشمممممممممممممماريات واألسممممممممممممممماتذة الجمممممممممممممممامعيين و 

 .هلين في أد  الت صصات بطب األعصاباملؤ 

الجلطممممممممممات  : كممممممممممما تضمممممممممممنت الورشممممممممممة ت طيممممممممممة ألبممممممممممرز املواضمممممممممميع املهمممممممممممة اآلتيممممممممممة فممممممممممي مجممممممممممال املممممممممممخ واألعصمممممممممماب

الدماغيممممممممممة ،اضمممممممممممطرابات الحركممممممممممة، اضمممممممممممطرابات أممممممممممممراض األعصمممممممممماب املناعيمممممممممممة والتصمممممممممملب اللمممممممممممويحي ،اضمممممممممممطرابات 

أمممممممممممممراض اضممممممممممممطرابات    الدماغيممممممممممممة ،أمممممممممممممراض العضممممممممممممالت األعصمممممممممممماب الطرفيممممممممممممة ،أمممممممممممممراض الصممممممممممممرع والتشممممممممممممنجات 

 . أمراض املخ واألعصاب الحرجة ومواضيع أخرى مثل :مهارات التواصل مع املريض  الذاكرة ،

وممممممممممن خاللهممممممممما تمممممممممم ت طيمممممممممة أحمممممممممد  طمممممممممر  التشمممممممممخيص وكيفيمممممممممة االسمممممممممتفادة منهممممممممما فمممممممممي تشمممممممممخيص وعمممممممممالج املمممممممممريض 

ب الطرفيمممممممة والعضمممممممالت ، فسممممممميوليوجيا العصممممممم ية بمممممممما فمممممممي ذلمممممممك ت طمممممممي  المممممممدماغ وكمممممممذلك االعصممممممما : وأهمهممممممما

التصممممممممممممموير الشمممممممممممممعاعي العصمممممممممممممبي ، علمممممممممممممم األممممممممممممممراض العصمممممممممممممبي وعلمممممممممممممم التشمممممممممممممخيص باألن مممممممممممممجة العصممممممممممممم ية ، وقمممممممممممممد 

 .استفاد من الورشة أكثر من مائة من األطباء وامل تصين من جميع مناطق اململكة

 21ع بواقممممممممم  الهيئمممممممممة السمممممممممعودية للت صصمممممممممات الصمممممممممحية  الجمممممممممدير بالمممممممممذكر إن الورشمممممممممة تمممممممممم اعتمادهممممممممما ممممممممممن قبمممممممممل

 
ً
ممممممممممن استشممممممممماري املمممممممممخ واألعصممممممممماب  سممممممممماعة تعلممممممممميم طبمممممممممي مسمممممممممتمر ، حيمممممممممث أشمممممممممرف علمممممممممى إعمممممممممدادها وتنظيمهممممممممما كمممممممممال

ومممممممممدير التشمممممممم يل الطبممممممممي الممممممممدكتورة فاطمممممممممة عبممممممممدهللا القرنممممممممي، واستشمممممممماري املممممممممخ واألعصمممممممماب وأمممممممممراض األعصمممممممماب 

 لرؤيممممممممممة و تممممممممممأتي هممممممممممذه الورشممممممممممة تح  املناعيممممممممممة باملستشممممممممممفج الجممممممممممامعي الممممممممممدكتورة جميلممممممممممة عبممممممممممدهللا صممممممممممعيدي،
ً
قيقمممممممممما

 .للريادة في الجوانب الطبية والتعليمية  مستشفج امللك عبدو الجامعي

وفمممممممممممي ذات الصمممممممممممدد أبمممممممممممدى رئممممممممممم   املجلممممممممممم  العلممممممممممممي لطمممممممممممب األعصممممممممممماب لمممممممممممدى الهيئمممممممممممة السمممممممممممعودية للت صصمممممممممممات 

الصمممممممممحية المممممممممدكتور نجيمممممممممب قاضممممممممم ي شمممممممممكره و تقمممممممممديره ل جنمممممممممة املنظممممممممممة والرعايمممممممممة الكريممممممممممة ممممممممممن جامعمممممممممة األميمممممممممرة 

الجمعيمممممممممممة السمممممممممممعودية لطمممممممممممب األعصممممممممممماب البروف سمممممممممممور سمممممممممممعيد بوحليقمممممممممممة المممممممممممذي أفممممممممممماد برغبتمممممممممممه  نمممممممممممورة، ورئممممممممممم  

إقامممممممممممة هممممممممممذه الورشممممممممممة بشممممممممممكل سممممممممممنوي لتعزيممممممممممز كفمممممممممماءة املتممممممممممدربين و إتاحممممممممممة الفرصممممممممممة ملممممممممممن أتممممممممممموا تممممممممممدريبهم و  فممممممممممي 
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 يودون الحصول على أهم املستجدات ذات الصلة لت صص 

 .  األعصاب

ئل الشممممممممكر والتقممممممممدير، مممممممممن بيممممممممنهم كبيممممممممر إستشمممممممماري األعصمممممممماب و كممممممممما تلقممممممممت ال جنممممممممة املنظمممممممممة العديممممممممد مممممممممن رسمممممممما

رئمممممممممم   قسممممممممممم األعصمممممممممماب باإلنابممممممممممة بمدينممممممممممة األميممممممممممر سمممممممممملطان بممممممممممن عبممممممممممدالعزيز الطبيممممممممممة العسممممممممممكرية الممممممممممدكتور وليممممممممممد 

واستشممممممممممممماري األعصممممممممممممماب و رئممممممممممممم   قسمممممممممممممم العنايمممممممممممممة املركمممممممممممممزة للعلممممممممممممموم العصممممممممممممم ية بمدينمممممممممممممة امللمممممممممممممك فهمممممممممممممد   خوجمممممممممممممه،

 . الدكتور فيصل السويدان الطبية 

 م2017-أكتوبر  -30 - هـ1439 –صفر  –10 -ثنين  اال

برعاية حرم أمري الرياض جامعة األمرية نورة تكرم خرجيات الدراسات 
 العليا ومرتبة الشرف

م ترعمممممممى حمممممممرم أميمممممممر منطقمممممممة الريممممممماض صممممممماحبة السممممممممو األميمممممممرة نمممممممورة بنمممممممت محممممممممد  ل سمممممممعود، حفمممممممل التميمممممممز املقممممممما

فممممممممممممي جامعممممممممممممة األميممممممممممممرة نممممممممممممورة بنممممممممممممت عبممممممممممممدالرحمن، وذلممممممممممممك بحضممممممممممممور معممممممممممممالي مممممممممممممديرة جامعممممممممممممة األميممممممممممممرة نممممممممممممورة بنممممممممممممت 

 للطالبمممممممممات الحاصمممممممممالت علمممممممممى درجمممممممممة املاجسمممممممممتير، 
ً
عبمممممممممدالرحمن المممممممممدكتورة همممممممممدى بنمممممممممت محممممممممممد العميمممممممممل، تكريمممممممممما

 هممممممممممم، وذلممممممممممك1437/1438والحاصممممممممممالت علممممممممممى مرتبممممممممممة الشممممممممممرف األولممممممممممى فممممممممممي مرحلممممممممممة البكممممممممممالوريو  للعممممممممممام الجممممممممممامعي 

 .م في مركز املؤتمرات بالجامعة2017أكتوبر  30هم، املوافق 1439صفر  10اليوم اإلثنين 

 من الجامعة في االحتفاء بطالباتها املتميزات دعما ملسيرتهن العلمية والعملية
ً
 .يأتي هذا الحفل سعيا

 م2017-أكتوبر  -31 - هـ1439 –صفر  –11 -الثالثاء 

من خرجيات الدراسات العليا ومرتبة الشرف  740جامعة األمرية نورة تكرم 
 األوىل

برعايمممممممممممة كريممممممممممممة ممممممممممممن حمممممممممممرم أميمممممممممممر منطقمممممممممممة الريممممممممممماض صممممممممممماحبة السممممممممممممو األميمممممممممممرة نمممممممممممورة بنمممممممممممت محممممممممممممد  ل سمممممممممممعود ، 

وبحضمممممممممممور معممممممممممممالي مممممممممممممديرة جامعممممممممممممة األميمممممممممممرة نممممممممممممورة بنممممممممممممت عبممممممممممممدالرحمن المممممممممممدكتورة هممممممممممممدى بنممممممممممممت محمممممممممممممد العميممممممممممممل 

طالبمممممممممة ممممممممممن الحاصمممممممممالت علمممممممممى درجمممممممممة املاجسمممممممممتير ،والحاصمممممممممالت علمممممممممى مرتبمممممممممة  740جامعمممممممممة مممممممممما يقمممممممممارب ،كرممممممممممت ال

 10همممممممممم فمممممممممي حفمممممممممل التميمممممممممز يممممممممموم االثنمممممممممين 1437/1438الشمممممممممرف األولمممممممممى فمممممممممي مرحلمممممممممة البكمممممممممالوريو  للعمممممممممام الجمممممممممامعي 

http://ien.sa/node/16383
http://ien.sa/node/16383
http://ien.sa/node/16398
http://ien.sa/node/16398
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 .م في مركز املؤتمرات بالجامعة2017اكتوبر 30هم املوافق 1439صفر 

ومسمممممممممميرة الخريجممممممممممات، ثممممممممممم تممممممممممالوة  يممممممممممات مممممممممممن القممممممممممر ن الكممممممممممريم، بعممممممممممد ذلممممممممممك  واسمممممممممم هل الحفممممممممممل بمسمممممممممميرة القيممممممممممادات

ألقممممممممت مممممممممديرة جامعممممممممة األميممممممممرة نممممممممورة الممممممممدكتورة هممممممممدى بنممممممممت محمممممممممد العميممممممممل كلمممممممممة رحبممممممممت فاهمممممممما براعيممممممممة الحفممممممممل 

والحضممممممممممممور، وذكمممممممممممممرت خاللهممممممممممممما أن جامعمممممممممممممة األميمممممممممممممرة نمممممممممممممورة تمممممممممممممدر  أن مجتمعنممممممممممممما اليممممممممممممموم ي ممممممممممممموض حركمممممممممممممة ت ييمممممممممممممر 

 وانطمممممممال  نحمممممممو بنممممممماء مسمممممممتقبل مشمممممممر  
ً
للممممممموطن، مسمممممممتقبل قممممممموي بمممممممالعلم واملعرفمممممممة واالقتصممممممماد املزدهمممممممر، معتممممممممدا

بممممممممأن تصممممممممب  عنصمممممممممرا  فممممممممي ذلممممممممك بعمممممممممد هللا علممممممممى عقممممممممول وسمممممممممواعد أبنائممممممممه وبناتممممممممه، لمممممممممذلك فممممممممإن همممممممماج  الجامعمممممممممة 

 فممممممممي انتمممممممماج م رجممممممممات عاليممممممممة الكفمممممممماءة تحقممممممممق تطلعممممممممات المممممممموطن، وتتناسممممممممب مممممممممع أهممممممممداف الرؤيممممممممة الوطنيممممممممة 
ً
فعمممممممماال

بمممممممممرز أهمممممممممدافها رفمممممممممع نسمممممممممبة مشممممممممماركة املمممممممممرأة فمممممممممي القممممممممموى العاملمممممممممة واسمممممممممتثمار قمممممممممدراتها التمممممممممي ممممممممممن أ 2030الطموحمممممممممة 

 .بأوسع ما يمكن

كممممممممما أشممممممممارت العميممممممممل إلممممممممى دعممممممممم خممممممممادم الحممممممممرمين امللممممممممك سمممممممملمان بممممممممن عبممممممممدالعزيز وولممممممممي عهممممممممده صمممممممماحب السمممممممممو 

ه فممممممممي يتمثمممممممل فيمممممممه التقمممممممدير للممممممممرأة والمممممممدور المممممممذي تؤديممممممم المممممممذي  -حفظهمممممممم هللا–امللكمممممممي األميمممممممر محممممممممد بمممممممن سممممممملمان 

 .بناء الوطن، كما ثمنت مساندة وزارة التعليم في تسهيل االجراءات وت طي ما قد يظهر من صعوبات

تل همممممممممممما كلمممممممممممممة العضممممممممممممو املنتممممممممممممدب ملجموعممممممممممممة الممممممممممممدخيل املاليممممممممممممة، ورئمممممممممممم   ألول لجنممممممممممممة وطنيممممممممممممة لإلحصمممممممممممماء بمجلمممممممممممم  

فمممممممممي تحمممممممممول  ال رفمممممممممة التجاريمممممممممة ضممممممممميفة الحفمممممممممل األسمممممممممتاذة خلمممممممممود بنمممممممممت عبمممممممممدالعزيز المممممممممدخيل موأمممممممممحة خاللهممممممممما أن

املجتمممممممممممع حاليمممممممممما سممممممممممتكون املممممممممممرأة مؤسسممممممممممة الشممممممممممركات، داعمممممممممممة االسممممممممممتثمار، محاربممممممممممة البطالممممممممممة، وعليممممممممممه سممممممممممتلعب 

 .دوًرا جديًدا مهما جًدا سيؤثر على حركة االقتصاد باململكة

واسمممممممتمع الحضمممممممور لكلممممممممة خريجمممممممات الدراسمممممممات العليممممممما ممممممممن حملمممممممة املاجسمممممممتير حيمممممممث ذكمممممممرن فاهممممممما: "بمثلنممممممما تقممممممموم 

ن، وعلممممممممممى أيممممممممممدينا يممممممممممنهض ليممممممممممزاحم مواكممممممممممب التطممممممممممور ،وذلممممممممممك بممممممممممما سمممممممممم تحقق بممممممممممإذن هللا مممممممممممن أعمممممممممممدة هممممممممممذا المممممممممموط

منجممممممممزات را عممممممممة، تواكممممممممب طموحاتنمممممممما فممممممممي التقممممممممدم وتتناسممممممممب مممممممممع رؤيممممممممة موطننمممممممما ونرجممممممممه، علممممممممى أن يممممممممنعك  ذلممممممممك 

 على واقع ومستقبل وطننا ال الي
ً
 "بعون هللا إيجابا

 2030ة البكمممممممممالوريو ، ذكمممممممممرن فاهممممممممما "إن رؤيمممممممممة تل هممممممممما كلممممممممممة الحاصمممممممممالت علمممممممممى مرتبمممممممممة الشمممممممممرف األولمممممممممى فمممممممممي مرحلممممممممم 

نمممممممممما الرشمممممممممميدة عممممممممممززت وأعلممممممممممت شممممممممممأن املممممممممممرأة السممممممممممعودية فممممممممممي كافممممممممممة امليممممممممممادين، وقممممممممممدمت لهمممممممممما 
ُ
التممممممممممي اعتمممممممممممدتها قيادت
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ممممممد لتنميمممممممِة مواِهبهمممممما واسمممممممتثماِر طاقاتهمممممما وتمكينهممممممما مممممممن الحصممممممموِل علممممممى الفمممممممرِص املناسممممممبة فمممممممي  ع 
ُ
الممممممدعم  عبممممممر  بمممممممرامج  ت

ممممممممممممة فممممممممممممي مجتمعهمممممممممممما خممممممممممممالل  سمممممممممممموِ  العمممممممممممممل فممممممممممممي سممممممممممممعٍي طممممممممممممموٍض  ألن تتبمممممممممممموأ املممممممممممممرأة السممممممممممممعودية مواقممممممممممممع قياديممممممممممممة مهم 

 "باملئة من إجمالي املت رجات من التعليم 50السنوات املقبلة، ال سيما وأنها تشكل 

قامممممممممممت طالبممممممممممات الكليممممممممممات الصممممممممممحية بممممممممممأداء القسممممممممممم مممممممممممع وكيلممممممممممة الجامعممممممممممة للكليممممممممممات الصممممممممممحية الممممممممممدكتورة غممممممممممادة 

 .السيف

مو األميممممممممرة نممممممممورة بنممممممممت محمممممممممد  ل سممممممممعود، فممممممممي كلم همممممممما أن هممممممممذا العصممممممممر عصممممممممر بعممممممممدها أكممممممممدت راعيممممممممة الحفممممممممل سمممممممم

حيمممممممممممث نمممممممممممرى طموحاتنممممممممممما تتحقمممممممممممق وإنهممممممممممما مرحلمممممممممممة  -حفظهمممممممممممم هللا–اإلنجممممممممممماز، عصمممممممممممر امللمممممممممممك سممممممممممملمان وولمممممممممممي عهمممممممممممده 

انتقاليممممممممممة ومرحلممممممممممة تجديممممممممممد و إبممممممممممداع بممممممممممإذن هللا سممممممممممتحتوى الجميممممممممممع، وعلينمممممممممما أن نوسممممممممممع دائممممممممممرة أحالمنمممممممممما ونعمممممممممممل 

 .ب التطورات، وختمت كلم ها بأن حفالت الت رج هي عر  للوطنعلى تطوير أنفسنا لنواك

وفممممممممممي الختممممممممممام تممممممممممم تكممممممممممريم شممممممممممركاء النجمممممممممماض مممممممممممن وزارة التعلمممممممممميم و جامعممممممممممة مدينممممممممممة دبلممممممممممن كممممممممممذلك ضمممممممممميفة الحفممممممممممل 

األسمممممممتاذة خلمممممممود المممممممدخيل، واصمممممممطفت الخريجمممممممات فمممممممي مسممممممميرة للسمممممممالم علمممممممى راعيمممممممة الحفمممممممل، كمممممممما سممممممملمت ممممممممديرة 

 .كريما لرعاي ها الحفلالجامعة لسموها هدية تذكارية ت

 م2017-نوفمبر  -2 - هـ1439 –صفر  –13 -الخميس 

جامعة األمرية نورة تستقبل املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكادميي 
 بهيئة تقويم التعليم متهيدا  حلصول اجلامعة على االعتماد املؤسسي

ديرة جامعمممممممممممة األميمممممممممممرة نمممممممممممورة بنمممممممممممت عبمممممممممممدالرحمن الدكتورة/همممممممممممدى بنمممممممممممت محممممممممممممد العميمممممممممممل اسمممممممممممتقبلت معمممممممممممالي مممممممممممم  

املستشممممممممممارة فممممممممممي املركممممممممممز المممممممممموطني للتقممممممممممويم واالعتممممممممممماد األكمممممممممماديمي بهيئممممممممممة تقممممممممممويم التعلمممممممممميم سممممممممممعادة الدكتورة/هنممممممممممد 

قمممممممممممممدمت الجامعمممممممممممممة العديمممممممممممممد ممممممممممممممن   بنمممممممممممممت خالمممممممممممممد الخليفمممممممممممممة فمممممممممممممي زيمممممممممممممارة رسممممممممممممممية اسمممممممممممممتطالعية ل جامعمممممممممممممة بعمممممممممممممد أن

 منهمممممممممممممما ل حصممممممممممممممول علممممممممممممممى االعتممممممممممممممماد اإلجممممممممممممممراءات واأل 
ً
دلممممممممممممممة التممممممممممممممي تضمممممممممممممممن أفضممممممممممممممل أداء للبممممممممممممممرامج والكليممممممممممممممات سممممممممممممممعيا

األكممممممممممماديمي، والمممممممممممذي يضممممممممممممن تحسمممممممممممين جمممممممممممودة الخمممممممممممدمات والبمممممممممممرامج ورفمممممممممممع مسمممممممممممتوى التعلممممممممممميم وجودتمممممممممممه لضممممممممممممان 

 م رجات متميزة

 والتقمممممممممممت المممممممممممدكتورة الخليفمممممممممممة فمممممممممممي همممممممممممذه الزيمممممممممممارة بالقيمممممممممممادات العليممممممممممما ممممممممممممن وكممممممممممميالت وعميمممممممممممدات الجامعمممممممممممة وكبمممممممممممار  
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املسممممممممممممؤوالت عممممممممممممن الدراسممممممممممممة الذاتيممممممممممممة برئاسممممممممممممة وكيلممممممممممممة الجامعممممممممممممة للتطمممممممممممموير والجممممممممممممودة الممممممممممممدكتورة /ابتسممممممممممممام بنممممممممممممت 

 .محمد املاض ي

وتممممممممممممم خممممممممممممالل هممممممممممممذا اللقمممممممممممماء اسممممممممممممتعراض إيجابيممممممممممممات الدراسممممممممممممة الذاتيممممممممممممة فممممممممممممي الجامعممممممممممممة وتنمممممممممممماول سممممممممممممبل التحسممممممممممممين  

 .لتحقيق استيفاء الجامعة ملتطلبات التأهل لالعتماد املؤسس ي والتطوير 

قاممممممممممممت المممممممممممدكتورة هنمممممممممممد الخليفمممممممممممة بجولمممممممممممة عاممممممممممممة حمممممممممممول مرافمممممممممممق الجامعمممممممممممة للتحقمممممممممممق ممممممممممممن   ختمممممممممممام الزيمممممممممممارةوفمممممممممممي 

 .استعدادها للزيارة الخارجية

الجدير بالذكر أن مشروع االعتماد املؤسس ي القائم في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يعتبر لبنة األسا     

 منها لتحقيق خط ها االستراتيجية وقاعدة انطال  لتبني نظم الجودة الشاملة في جمي
ً
ع قطاعات الجامعة سعيا

 .والوصول إلى مصاف الجامعات العاملية

 م2017-نوفمبر  -2 - هـ1439 –صفر  –13 -الخميس 

جامعة األمرية نورة تنظم محالت توعوية بالشراكة مع املؤسسات 
 واجلمعيات ذات االختصاص

اختتمت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن خالل هذا الشهر سلسلة من الحمالت التوعوية بالشراكة 

املؤسسات والجمعيات ذات االختصاص، وذلك بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي والذي  مع 

الكشف املبكر عنه، ورفع الوعي  تحتفي به دول العالم في شهر أكتوبر من كل عام، هادفة إلى التوعية بأهمية

 .الذاتي ملنسوبات الجامعة، وتبادل الخبرات مع الجمعيات امل تصة في هذا املجال

 مع غايات الجامعة االستراتيجية للوفاء بمسئولياتها املجتمعية وعقد الشراكات التي ت دم 
ً
ويأتي ذلك متوافقا

 .مستوى الوعي الصحي ورفع  القضايا املتعلقة بأهمية  حة املرأة واألسرة،

،وهي  حيث نظم مستشفج امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي ندوة علمية للمرة الثانية حول سرطان الثدي 

نتاج للشراكة مع جمعية )زهرة( لتعزيز معرفة األطباء وامل تصين بمس بات سرطان الثدي وتسلي  الضوء على 

 على رؤية أحد  الطر  العالجية و التأهيلية بمنظور شام
ً
ل محوره املريضة و أسرتها، وأتت هذه الندوة تأكيدا

 يقدم خدمات عالجية ووقائية و تأهيلية رائدة و متميزة في  حة املرأة، وداعم للبرامج 
ً
املستشفج ليكون مرجعا
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 في هذا املجال
ً
 ودوليا

ً
 .البحثية العلمية محليا

الحمالت التوعوية بمشاركة الجمعيات ذات كما نظمت وكاالت وعمادات وكليات الجامعة مجموعة من 

االختصاص كالجمعية السعودية ملكافحة السرطان، وجمعية متعافي التطوعية، وجمعية زهرة التطوعية، 

التوعوية والتثقيفية، وعرض ألفالم وثائقية وشروحات مرئية عن  واشتملت الحمالت على العديد من األركان 

ملهمات خضن تجربة مرض السرطان تحدثن عن تجرب هن منذ اكتشاف  الفحص املبد ي، واستضافة متحدثات

علاها باإليمان و قوة اإلرادة إلى أن تم   و الم و كيف ت لبن  و ما صاحبها من مشاعر  املرض ، و فترة العالج

 .شفا هن بحمد هللا، باإلضافة إلى توزيع البروشورات التوعوية

درة " ألنِك أسا  الحياة " التوعوية ملكافحة مرض سرطان الثدي و وأطلقت كلية الصحة وعلوم التأهيل ، مبا

التن يه على أهمية الكشف املبكر عنه، شملت املبادرة أركان ومحاضرات توعوية ،بتنظيم وحدة املبادرات مع 

األندية الطالبية ، ومشاركة جمعية زهرة التطوعية، و منتجع إلسمو الطبي، كما أكدت املبادرة على ضرورة 

الفحص السنوي باملاموقرام ملا فو  سن األربعين ، مما يؤدي إلى اكتشافه في مرحلة مبكرة في حال اإلصابة به 

 .  السم  هللا

الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة مي املعمر بأن الكلية من خالل هذه الحمالت   وإثر ذلك صرحت عميدة كلية   

م في مجال خدمة القضايا املتعلقة باملرأة ودعم وتعزيز ممارسة 2030اإلنسانية تسعى إلى تحقيق رؤية اململكة 

 . األنشطة الثقافية التطوعية

ومن جانبها أكدت عميدة كلية الخدمة االجتماعية الدكتورة جميلة اللعبون، أن الجامعة ال يتوقف عملها على 

ي تؤد ها باقتدار، منوهة أن التعليم األكاديمي فحسب ولكن دورها التوعوي والتثقيفي ُيعد من املهام الت

 . الجامعة إحدى املؤسسات التعليمية التي تضطلع باملسؤولية االجتماعية

وفي سيا  متصل تحدثت الطالبة نجود الع زي عن هدفها في املشاركة بالحملة هو أهمية توعية الطالبات 

لى الصحة العامة، واألكثر من بكيفية الوقاية من سرطان الثدي، وضرورة زيادة وعاهن في كيفية املحافظة ع

ذلك هو استفادتها من أ حاب التجربة املتعافين من املرض والتعرف على معاناتهم مع املرض من الجمعيات 

 .املستضافة، وكيفية محاربة املرض والشفاء منه
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بأهمية  في حين قالت الطالبة شرو  الجعيد، بأن الفعالية  ححت أفكارها املتعلقة بالفحص املبكر وعرف ها

 .هذا الفحص ل حد من انتشار املرض واستئصاله دون الحاجة الست دام العالج الكيميا ي في بعض الحاالت

 م2017-نوفمبر  -6 - هـ1439 –صفر  –17 -االثنين 

من طالبتها يف أول دفعة  100جامعة األمرية نورة حتتفل بتخريج أكثر من 
 ن برنامج الشراكة الدولية مع جامعة مدينة دبلنم

احتفلت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية اإلدارة واألعمال يوم أم  بت ريج الدفعة األولى من 

طالب ها في برنامج الشراكة الدولية مع جامعة مدينة دبلن، بتشريف كل من مستشارة معالي مديرة الجامعة 

 .م الدخيل و عميدة الكلية الدكتورة ت ريد السدي  املقام في مدينة دبلنالدكتورة إلها

وفي هذا الصدد صرحت عميدة كلية اإلدارة واألعمال بجامعة األميرة نورة الدكتورة ت ريد السدي  بأن عدد 

خريجة هن نتاج الشراكة  106طالبة ماجستير، بعدد كلي بل   35طالبة بكالوريو  و  71الخريجات 

أن تكون إضافة ملستقبل األعمال، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يشمل مسار التمويل الدولي  التي نطم  ليةالدو 

ومسار تقنيات التسويق واالبتكار لدرجة البكالوريو ، فيما يتضمن برنامج ماجستير العلوم في إدارة األعمال 

الوطن في كلية اإلدارة و األعمال بجامعة األميرة مسار املالية و ريادة األعمال، حيث تنفذ كافة البرامج على أرض 

 .نورة بنت عبد الرحمن

 من  كما تسلمت الخريجات الحاضرات وثائقهن من جامعة مدينة دبلن ،
ً
عميدة كلية علوم  وحضر الحفل كال

 الحاسب واملعلومات الدكتورة عهود الفار ، وعميدة كلية التمريض الدكتورة سميرة السناني، ورئ سة قسم

إدارة األعمال الدكتورة أبعاد الزومان وكذلك مديرة جامعة مدينة دبلن ووكيل الجامعة وعمداء وعميدات 

 .الكليات

وتأتي هذه الشراكة تحقيًقا ل اية الجامعة االستراتيجية املتمثلة في تقديم منا ج دراسية ذات جودة عالية تعد 

إضافة إلى تطوير برامج التوأمة األكاديمية مع الجامعات  الطالبات للنجاض وتجعلهن قادرات على ريادة األعمال

 .العاملية
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 م2017-نوفمبر  -8 - هـ1439 –صفر  –19 -االربعاء

مديرة جامعة األمرية نورة تشيد باألمر امللكي بتشكيل جلنة عليا ملكافحة 
 الفساد بكافة أشكاله

عة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل باألمر امللكي الذي أصدره أشادت مديرة جام

بتشكيل لجنة عليا ملكافحة الفساد بكافة   -حفظه هللا-خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز 

يرة االصالض اإلداري أشكاله ، حيث يعتبر تشكيل هذه ال جنة وبهذه الصالحيات تدشين مرحلة هامة في مس

ملواجهة الفساد وتكري  قيم األمانة وال زاهة والشفافية مما سينتج عنه بناء ب ئة عمل جاذبة للمبدعين 

وامل لصين وسيكون انطالقه هامة لجذب االستثمارات الخارجية الداعمة لالقتصاد املحلي لتعزيز نجاحات 

لدخل وعدم االعتماد على النف  فق  ، وتحقيق ذلك برنامج التحول الوطني الذي يس هدف تنويع مصادر ا

 للتنمية ، وجميعنا يدر  أن الفساد من أخطر الظواهر 
ً
يتطلب محاربة جميع أشكال الفساد كيال يكون معوقا

السلبية لنمو الدول وتقدم املجتمعات ، ويعطل املصال  العامة ، ويضعف أداء املؤسسات الخدمية ومعه 

 .عية التي يسعى خادم الحرمين بكل الطر  على تحقيقهات يب العدالة االجتما

خادم الحرمين الشريفين منذ توليه مقاليد الحكم وهو يعمل وبشكل متواصل لخدمة شعبه. وحماية مقدرات 

فالدولة وو الحمد   الوطن واملواطن  يعلم أهميته لصال  حاضر ومستقبل  وطنه ، ومن يدر  أبعاد األمر امللكي

 
ً
بتعزيز قيم  -حفظه هللا-وبكل حزم وثبات نحو تحقيق املنرج الذي رسمه خادم الحرمين الشريفين  تم  ي قدما

ال زاهة والشفافية وحفظ املال العام ، وهذه خطوة هامة في تاري نا املعاصر حظيت بدعم مجتمعي كبير 

وفقه   وسمو ولي عهده األمين -حفظه هللا-ادراكا ًمن الجميع ألهمي ها وثقة في قائد مسيرة التنمية امللك سلمان 

 .هللا واعانه

 م2017-نوفمبر  -8 - هـ1439 –صفر  –19 -االربعاء

طالبات جامعة األمرية نورة حيصدن املراكز الثالث األوىل يف حتدي مع أكرب 
 ست جامعات يف اململكة

ت صص تقنيات التسويق - امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن شاركت ن بة من طالبات البكالوريو  بج

-وجامعة مدينة دبلن واالبتكار وماجستير إدارة األعمال من برنامج الشراكة الدولية بين جامعة األميرة نورة 
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من ست جامعات  طالب وطالبة 150باملنافسة مع ما يقارب  مؤخًرا تحت مظلة البنك السعودي البريطاني 

امعة األمير سلطان بن عبدالعزيز ،جامعة امللك سعود ،جامعة اليمامة ،جامعة الدمام وجامعة سعودية )ج

  .نظام البنك السعودي البريطاني في التكنولوجيا املالية الفيصل( وتهدف املنافسة إلى إيجاد حل ملشكلة في

أعضاء من  وتحكيمفي عرٍض ال يتجاوز ست دقائق وذلك تحت إشراف  ساعة 48 وقد بل ت مدة التحدي 

 . جامعة امللك عبدهللا للعلوم والتكنلوجيا في ريادة األعمال وأعضاء من البنك السعودي البريطاني

سم الطالب والطالبات على مجموعات 
ُ
على املراكز الثال  األولى  وحصلت طالبات جامعة األميرة نورة فيما ق

 :وهن

اليا املزروع، ب نما حصلت على املركز الثاني الطالبات مرام املركز األول غاده متعب الشهري، ريف العمير و د

وعد  الداوود، حوراء الن لي و غيداء العجمي، أما املركز الثالث حازت عليه كل من غيداء عبدهللا الصاي  

 .السلطان

 .في حين تسلمت كل من الفائزات على مبال  نقدية مقدمة من البنك السعودي البريطاني

 لتكريم الطالبات  وبهذه املناسبة
ً
أقامت كلية اإلدارة واألعمال ممثلة بإدارة برنامج جامعة مدينة دبلن حفال

  احتفاًء 
ً
تعزيزا للبعد االستراتيجي الذي تسعى له جامعة األميرة   وتأتي هذه املشاركة لجهودهن،  بهن وتقديرا

ى أحد  البحو  العلمية وأفضل نورة من خالل تقديم برامج بكالوريو  ودراسات عليا مبتكرة مبنية عل

 .املمارسات التي تتعلق بحاجة سو  العمل وريادة األعمال

 م2017-نوفمبر  -9 - هـ1439 –صفر  –20 -الخميس 

عي يوقع شراكة توعوية ملكافحة التدخني مع مستشفى امللك عبد اهلل اجلام
 )مجعية )نقاء

عقد مستشفج امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة األمير نورة بنت عبد العزيز شراكة توعوية مع 

جمعية مكافحة التدخين بمنطقة الرياض )نقاء( وذلك بهدف تبني مفهوم التوعية بأضرار التدخين والوقاية 

وقع الطرفان مذكرة تفاهم لتنفيذ الشراكة في إطار مبادئ املسؤولية االجتماعية، لتحقيق هدف والعالج، و 

إيجاد ب ئة خالية من التب . مثل املستشفج الجامعي الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة، املدير العام التنفيذي و 
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تم االتفا  على تنظيم دورات عن " نقاء"، رئ   مجل  اإلدارة، االستاذ سليمان بن عبدالرحمن الصبي. و 

تدري ية وتدريب الكوادر النسائية، وتسويق البطاقات العالجية، وإعداد برنامج مكافحة التدخين، وزيادة الوعي 

بأضرار التدخين، واست دام طر  إبداعية وأساليب جاذبة وبرامج توعية ووقائية وعالجية بمرافق الجامعة. 

لطرفين الستدامة املشروع ليكون مثال يحتذى في كل الجامعات السعودية، وأكدت املذكرة السعي الحث ث من ا

 –وفي هذا اإلطار نصت املذكرة على إقامة الشراكات والتحالفات الذكية مع الشرائ  املجتمعية )قطاع خاص 

ة بنو .. وغيرهم( في نطا  املسؤولية االجتماعية لنجاض أكبر للمشروع. وتأتي هذه الشراك –قطاع حكومي 

التي نصت على "بناء مجتمع ينعم أفراده « مجتمع حيوي بيئته عامرة»م بعنوان 2030داعمة ملا جاء في رؤية 

ي، ومحي  يتي  الع ش في ب ئة إيجابية"، لهذا الس ب وضع املستشفج مبادرة استراتيجية  بنم  حياة صح 

تشار ظاهرة است دام التب  بكافة ملكافحة التدخين من خالل أنشطة وفعاليات وقائية وعالجية ل حد من ان

 .أنواعه وفًقا ألفضل الوسائل الحديثة بالتعاون مع الجهات املتميزة بذلك مثل جمعية نقاء

 م2017-نوفمبر  -11 - هـ1439 –صفر  –22 -السبت 

 األسبوع التوعوي للمحاكاة الصحية جبامعة األمرية نورة

ترعى معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل الفعالية التوعوية 

للمحاكاة الصحية بتنظيم مركز املحاكاة وتنمية املهارات وإشراف مستشفج امللك عبد هللا بن عبد العزيز 

 2017نوفمبر  16-14هم املوافق 1439صفر  27-25عي، وذلك اعتبارا من يوم الثالثاء حت  الخم   بتاريخ الجام

 .بمركز املحاكاة وتنمية املهارات بالجامعة

وتهدف هذه الفعالية لتعزيز است دام منرجية محاكاة الرعاية الصحية التي تعتبر منرج تدريبي وتقنية معتمدة 

الصحية والكادر الطبي والتمري  ي من خالل املحاكاة املهارية والحاالت الطبية امل تلفة  لتدريب طالبات الكليات

 على  حة 
ً
والتي ستعود باملزيد من اإلتقان والدقة على عمل األطباء واملمارسين الصحيين، بما ينعك  إيجابا

 .املرض   وتقليص نسبة حدو  األخطاء الطبية

 من الطالبات وأعضاء هيئة التدري  واملمارسين وتتضمن الفعالية عدة ورش عمل ومحاض
ً
رات تس هدف كال

الصحيين، وتشتمل على: ورشة عمل عن املحاكاة الطبية في التعليم الصحي، ورشة عمل فن القوالب الطبية 

 )املوالج(، ويعن  باست دام القوالب واأللوان ملحاكاة اإلصابات الوهمية ل رض التدريب واملحاكاة الطبية، ورشة
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املحاكاة السريرية عن بعد بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا، ورشة عمل تصميم برامج التدريب باملحاكاة، وورشة 

عمل الت ذية الراجعة في املحاكاة، إضافة ملشاهد تمثيلية ومعرض ومسابقات وفعاليات أخرى، ليكون خطوة 

 .جديدة نحو التميز ملركز املحاكاة وتنمية املهارات

لذكر أن مركز املحاكاة وتطوير املهارات بجامعة األميرة نورة يعد أحد أكبر املراكز املت صصة في والجدير با

 في مجاله، 
ً
 مميزا

ً
املحاكاة على املستويين املحلي والعالمي حيث تم تجهيزه بأفضل الوسائل التي تجعل منه مركزا

 .وإضافة متميزة للقطاع التعليمي والصحي في الوطن

 م2017-نوفمبر  -11 - هـ1439 –فر ص –22 -السبت 

 طالبات جامعة األمرية نورة يشاركن يف منتدى الشباب بشرم الشيخ

انضمت ن بة من طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى الوفد السعودي املشار  في منتدى شباب 

من نوفمبر الجاري، 10-4صفر املوافق  21 – 15ة شرم الشيخ املصرية من الذي تستضيفه مدين 2017العالم 

ويرأ  الوفد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة 

 املكرمة،

وأمراء  ويشار  في فعاليات املنتدى الذي يعقد تحت رعاية الرئ   املصري عبد الفتاض الس س ي رؤساء دول 

 .دولة 100 الف شاب وشابة من نحو  3وشخصيات قيادية و نحو 

ويتضمن جدول أعمال املنتدى مناقشة قضايا اإلرهاب ودور الشباب في مواجه ها ومشكلة الت ير املناخي والرجرة 

ات السالم في مناطق الصراع، وكيفية توظيف طاق غير الشرعية والالجئين، ومساهمة الشباب في بناء وحفظ 

 .الشباب من أجل التنمية

وتتمثل مشاركة الطالبات في حضور جلسات متعددة حول قضايا الشباب التي يسعى املنتدى من خاللها إلى 

تحقيق التنمية املستدامة، باإلضافة إلى استعراض تجارب في عدة مجاالت منها ريادة األعمال والتكنولوجيا 

 .جلسة وورشة عمل 45قافات والفنون وغيرها من املواضيع خالل واآلداب والهوية الثقافية والحضارات والث

وقد صرحت املشرفة على الطالبات املشاركات من جامعة األميرة نورة ضمن الوفد السعودي األستاذة هيا 

بأن الجامعة حريصة على مشاركة الطالبات في املؤتمرات واملنتديات امل تلفة، فقد قدمت كافة   السليم
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شاركة الطالبات في منتدى شباب العالم، وذكرت أيضا في معرض حديثها عن مشاركة الطالبات التسهيالت مل

بأن الطالبة سفانة القحطاني كانت إحدى املتحدثات من الوفد السعودي في إحدى جلسات املنتدى حول 

مداخالت إثرائية التطوع ، باإلضافة إلى مشاركة الطالبات لم  املطيري، مجد الجبرين، صفية العبداللطيف في 

 .خالل جلسات املنتدى

وتم خالل الحد  استعراض التجارب الدولية البارزة في تأهيل وتدريب الشباب، ودور الدول واملجتمعات في 

 .صناعة قادة املستقبل

في دعم اقتصاد املعرفة  2030تأتي مشاركة الطالبات سعيا ًمن الجامعة للمشاركة في تحقيق أهداف رؤية 

إلى تحقيق ال ايات االستراتيجية ل جامعة املتمثلة في اكتساب املعرفة وتطبيقها من خالل التواصل باإلضافة 

 .القضايا املتعلقة باملرأة واألسرة  الدولي باإلضافة إلى خدمة

 م2017-نوفمبر  -13 -هـ 1439 –صفر  –24 - األثنين 

ة بنت عبدالرمحن تطلق مؤمتر التميز األول يف طب جامعة األمرية نور

 األسنان بالتعاون مع اجلمعية السعودية لتعليم طب األسنان

تعتزم جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بكلية طب األسنان على إقامة مؤتمر التميز األول بالتعاون مع 

صفر  29-27تعليم طب األسنان، خالل الفترة ما بين الجمعية السعودية األولى من نوعها في الشر  األوس  ل

م بمقر مبن  املؤتمرات في الحرم الجامعي . وصرحت عميدة كلية الطب  2017نوفمبر  18-16هم املوافق 1439

بجامعة األميرة نورة الدكتورة ورئ   مجل  إدارة الجمعية السعودية لتعليم طب األسنان ابتسام محمد 

هدف إلى تشجيع البحو  العلمية التي تساعد على تطوير التعليم الطبي في مجال طب املاض ي بأن املؤتمر  

األسنان من خالل تقديم برامج تعليمية متطورة وتحفيز التواصل مع جمعيات التعليم الصحي املحلية و 

ملة املعلومات اإلقليمية مما يساهم في نشر و تبادل املعلومات الحديثة ببن املهتمين في تعليم طب األسنان وعو 

بما ي تص بطر  ووسائل التعليم الطبي وتقييمه . وأوأحت املاض ي إلى أن املؤتمر يعتبر حلقة وصل بين 

، ويشتمل على )
ً
( ورشة عمل مت صصة في تطوير أساليب ومعايير 18املنشملت الطبية امل تلفة إقليميا ودوليا

 وإكلينيكًيا كما يحوي 
ً
 سُتقدم ألول مرة بطريقة إلكترونية 116) التعليم في طب األسنان أكاديميا

ً
 علميا

ً
( ملصقا
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حديثة مواكبة للعصر، باإلضافة إلى تسلي  الضوء على كل ما هو حديث في وسائل التعليم الطبي عن طريق 

محاضرات تعليمية تطويرية يقدمها ن بة من أهم املتحدثين املحليين والدوليين على حد سواء، ساعين بذلك 

. ويصاحب املؤتمر معرض يتضمن العديد إلى أن يكون 
ً
املؤتمر مرجعية علمية لتعليم طب األسنان املتميز إقليميا

من الشركات ذات العالقة بمجال تجهيز املعامل الخاصة بطب األسنان على أعلى املستويات للمنشملت واألعضاء 

 .لالرتقاء ب دمات  حة الفم واألسنان للفرد واملجتمع

 م2017-نوفمبر  -15 -هـ 1439 – صفر –26 - االربعاء

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تنظم الندوة العلمية النسائية عن 
 امللتقى األول آلثار اململكة العربية السعودية

ول آلثار اململكة العربية نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية اآلداب مؤخًرا امللتقج األ 

الذي يرعاه مقام –السعودية، بالتزامن مع ملتقج اآلثار الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والترا  الوطني 

و بتعاون مشتر  بين الجهتين. وأكدت سعادة  -خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا 

لدخيل في كلمة ألق ها بهذه املناسبة أن الندوة تهدف إلى إبراز دور املتاحف في عميدة كلية اآلداب الدكتورة من  ا

املحافظة على اآلثار، وتوضي  أثر الزخارف والرسوم في تطور الفنون، وضرورة االهتمام باآلثار والعناية بها 

ملواقع األثرية، وطر  . وأشارت الدخيل إلى أن الندوة ناقشت ا2030لتساهم في إنجاض أحد ركائز رؤية اململكة 

املحافظة علاها، ودور املتاحف في املحافظة على اآلثار، كما تضمن البرنامج عقد جلستي عمل احتوت على 

أورا  علمية قدم ها مجموعة من املتحدثات من داخل وخارج الجامعة، حيث تناولت عضو هيئة التدري  

شمري موضوع سياسة املحافظة املعمارية على املواقع بقسم التاريخ بكلية اآلداب بالجامعة الدكتورة حصه ال

األثرية، "مدينة دومة الجندل التاري ية دراسة حالة". وفي ذات الصدد تطرقت ورقة عمل عضو هيئة التدري  

بقسم التصميم واملنتجات بكلية التصاميم والفنون بالجامعة الدكتورة عا شة الع س   إلى "فنون الجزيرة 

كمصدر إلهام ل حفاظ على الترا  الوطني"، كما عرضت عضو هيئة التدري  بقسم التاريخ بكلية العربية املادية 

اآلداب بالجامعة الدكتورة هند التركي ورق ها العلمية "املحافظة على اآلثار وعي اجتماعي"، فيما قدمت رئ سة 

ضياء امليمان ورقة عمل "الترا   وحدة الدراسات االجتماعية باإلشراف التربوي بمكتب تعليم حريمالء األستاذة

الشفهي هوية وطن". و في سيا  متصل تحدثت عضو هيئة التدري  بقسم تصميم األزياء والنسيج في كلية 
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التصاميم والفنون بالجامعة الدكتورة ليلى ال سام عن "األزياء التقليدية في اململكة العربية السعودية خالل 

عضو هيئة التدري  في قسم التاريخ بكلية اآلداب بالجامعة الدكتورة حصه القرن الرابع عشر الرجري"، تل ها 

الهذال بعرض ورقة العلمية تحت عنوان "الجزيرة العربية : متحف التاريخ املفتوض"، في حين قدمت مدير قسم 

لعلمي عن القاعات في املتحف الوطني بهيئة العامة للسياحة والترا  الوطني الدكتورة دليل القحطاني عرضها ا

"الرسوم الصخرية وأثرها على العناصر الزخرفية لحرفة السدو ". وعلى هامش الندوة استعرضت الكلية أركان 

 لتحقيق 
ً
تعريفية عن اآلثار والسياحة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والترا  الوطني. تأتي هذه الندوة سعيا

، وإبراز  غايات الجامعة االستراتيجية املتمثلة في تعزيز 
ً
 وعامليا

ً
حضور جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن محليا

 .الدور املهم الذي تقوم به الجامعة في التوعية باآلثار الوطنية، والتعرف على املواقع األثرية واملحافظة علاها
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 م2017-أكتوبر  -23 - هـ1439 –صفر  –3 -االثنين  

 جامعة نورة توقع اتفاقية مع "كيان" لدعم العمل اخلريي

 المممممممممممدكتورة الطالبيمممممممممممة والخمممممممممممدمات األكممممممممممماديمي للمممممممممممدعم عبمممممممممممدالرحمن بنمممممممممممت نمممممممممممورة األميمممممممممممرة جامعمممممممممممة وكيلمممممممممممة وقعمممممممممممت

  الفمممممممايز، محممممممممد بنمممممممت فمممممممايزة
ً
 اتفاقيمممممممة اليممممممموم العميمممممممل محممممممممد بنمممممممت همممممممدى المممممممدكتورة الجامعمممممممة ممممممممديرة عمممممممن نيابمممممممة

 .بالرياض الجامعة بمقر وذلك" كيان" لأليتام النسائية الخيرية يةالجمع مع

 المممممممممدعم تقمممممممممديم ومنهممممممممما مؤسسممممممممماته ممممممممممع والتعممممممممماون  الخيمممممممممري  العممممممممممل مجممممممممماالت دعمممممممممم علمممممممممى االتفاقيمممممممممة همممممممممذه وتمممممممممنص

 طريمممممممممممق وتمهمممممممممممد اليتممممممممممميم كيمممممممممممان تبنمممممممممممي التمممممممممممي األولمممممممممممى اليمممممممممممد تكمممممممممممون  أن فمممممممممممي طموحاتهممممممممممما لتحقيمممممممممممق( كيمممممممممممان)  لجمعيمممممممممممة

 تبمممممممادل إلمممممممى االتفاقيمممممممة توقيمممممممع ممممممممن الجامعمممممممة تسمممممممعى فيمممممممما ووطنمممممممه، لدينمممممممه صمممممممالًحا اعضممممممموً  ليكمممممممون  لمممممممه املسمممممممتقبل

 ذوي  لأليتمممممممممام تتبعيممممممممة وتطبيقيممممممممة علميممممممممة بحثيمممممممممة دراسممممممممات لتنفيممممممممذ وذلممممممممك الجمعيمممممممممة مممممممممع واملعلومممممممممات الدراسممممممممات

 ممممممممممممن لهمممممممممممم واالجتماعيمممممممممممة النفسمممممممممممية الخمممممممممممدمات وتقمممممممممممديم مشمممممممممممتركة نوعيمممممممممممة بمممممممممممرامج وإعمممممممممممداد الخاصمممممممممممة، الظمممممممممممروف

( العطممممممممممممماء نممممممممممممورة)  حاضممممممممممممنة مممممممممممممن لهممممممممممممم الخممممممممممممدمات وتقممممممممممممديم ، بالجامعممممممممممممة األسممممممممممممرية تشمممممممممممماراتاالس مركممممممممممممز خممممممممممممالل

 . الجمعية في والتطبيق للتدريب الجامعة لطالبات الفرصة وإتاحة ، التطوعية

 الجمعيمممممممممة تسمممممممممعى: "الفمممممممممايز فمممممممممايزة المممممممممدكتورة الطالبيمممممممممة والخمممممممممدمات األكممممممممماديمي للمممممممممدعم الجامعمممممممممة وكيلمممممممممة وقالمممممممممت

 حياتمممممممه، مراحممممممل جميمممممممع فممممممي لممممممه واملسممممممماندة الممممممدعم وتممممممموفير املجتمممممممع داخممممممل لليتممممممميم الكامممممممل االنمممممممدماج تحقيممممممق إلممممممى

 
ً
 واملعنويمممممممة املاديمممممممة التطممممممموع بمممممممأنواع المممممممدعم كمممممممل" كيمممممممان" جمعيمممممممة تجمممممممد أن الجامعمممممممة تأملمممممممه مممممممما كمممممممل أن إلمممممممى مشمممممميرة

 متميممممممممزة بفعاليممممممممة ُيسمممممممماهم الممممممممذي التعليمممممممممي الصممممممممرض هممممممممذا مممممممممن بممممممممدًءا وكبمممممممماًرا صمممممممم اًرا املجتمممممممممع شممممممممرائ  جميممممممممع مممممممممن

 .املمكنة الفرص وفق األيتام دعمل

 . االندماج خطوات أولى لهم واحتوائه وتقبله املجتمع مسؤولية الفئة هذه أن الفايز وأضافت
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 قمممممممممممد لأليتمممممممممممام" كيمممممممممممان" جمعيمممممممممممة أن ال اممممممممممممدي سمممممممممممعيد بنمممممممممممت سممممممممممممها الجمعيمممممممممممة إدارة مجلممممممممممم  رئ سمممممممممممة وأوأمممممممممممحت

 األداء وتطمممممممممممور  العممممممممممممل لتجمممممممممممود مسممممممممممميرتها بدايمممممممممممة فمممممممممممي أهميمممممممممممة ممممممممممممن الشمممممممممممراكات تمثلمممممممممممه مممممممممممما عينهممممممممممما نصمممممممممممب وضمممممممممممعت

  التنمممممممممموي 
ً
 كممممممممممل سممممممممممخرت التممممممممممي عبممممممممممدالرحمن بنممممممممممت نممممممممممورة األميمممممممممرة جامعممممممممممة مممممممممممع الشممممممممممراكة تدشممممممممممين أهميممممممممممة مؤكممممممممممدة

 أن نف ممممممممممر الممممممممممذي املممممممممممدني املجتمممممممممممع مؤسسممممممممممات خممممممممممالل مممممممممممن املجتمممممممممممع أعضمممممممممماء كممممممممممل إلممممممممممى لتصممممممممممل التواصممممممممممل سممممممممممبل

  ال اليممممممممممة كتنممممممممماممل إليممممممممممه تهمممممممممدف ممممممممممما لتحقيمممممممممق املسمممممممممماندة تقممممممممممدم لكمممممممممي مؤسسمممممممممماته أحمممممممممد" كيممممممممممان" جمعيمممممممممة
ً
 وصمممممممممموال

 .2030 رؤية لتحقيق

 بنممممممممت نممممممممورة األميممممممممرة جامعممممممممة مممممممممديرة معممممممممالي دور  علممممممممى الجمعيممممممممة عضمممممممموات جميممممممممع باسممممممممم ال امممممممممدي سمممممممممها وأثنممممممممت

 الظمممممممممروف ذوي  لأليتمممممممممام( كيمممممممممان) لجمعيمممممممممة الكبيمممممممممر لمممممممممدعمها العميمممممممممل محممممممممممد بنمممممممممت همممممممممدى المممممممممدكتورة عبمممممممممدالرحمن

 التفممممممماهم ممممممممذكرة إلنجممممممماز وسمممممممعاها الجمعيمممممممة أهمممممممداف دةملسمممممممان املمكنمممممممة التعممممممماون  أوجمممممممه لكمممممممل وت سممممممميرها الخاصمممممممة

 بذلتمممممممه مممممممما علمممممممى كيمممممممان جمعيمممممممة إدارة بمجلممممممم  عضممممممموة الفمممممممايز نمممممممورة ، معمممممممالي ال اممممممممدي وشمممممممكرت الجمعيمممممممة، ممممممممع

 . الجامعة مع اإلنجاز هذا إلتمام جهد من

 م2017-أكتوبر  -31 - هـ1439 –صفر  –11 -الثالثاء 

 برعاية حرم أمري الرياض

م 
ّ
 من خرجيات الدراسات العليا ومرتبة الشرف 740جامعة األمرية نورة تكر

ممممممممممممممت جامعممممممممممممممة األميمممممممممممممرة نممممممممممممممورة بنممممممممممممممت عبمممممممممممممدالرحمن ممممممممممممممما يقمممممممممممممارب  طالبممممممممممممممة مممممممممممممممن الحاصمممممممممممممالت علممممممممممممممى درجممممممممممممممة  740كر 

/  1437عي املاجسممممممممممممتير، والحاصمممممممممممممالت علمممممممممممممى مرتبمممممممممممممة الشمممممممممممممرف األولممممممممممممى فمممممممممممممي مرحلمممممممممممممة البكمممممممممممممالوريو  للعمممممممممممممام الجمممممممممممممام

م فمممممممممي مركمممممممممز املمممممممممؤتمرات 2017أكتممممممممموبر  30همممممممممم املوافمممممممممق 1439صمممممممممفر  10همممممممممم فمممممممممي حفمممممممممل التميمممممممممز يممممممممموم االثنمممممممممين 1438

  .بالجامعة

جمممممممماء ذلممممممممك برعايممممممممة كريمممممممممة مممممممممن حممممممممرم أميممممممممر منطقممممممممة الريمممممممماض األميممممممممرة نممممممممورة بنممممممممت محمممممممممد  ل سممممممممعود، وبحضممممممممور 

  .العميلمديرة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة هدى بنت محمد 

واسمممممممممم هل الحفممممممممممل بمسمممممممممميرة القيممممممممممادات ومسمممممممممميرة الخريجممممممممممات، ثممممممممممم تممممممممممالوة  يمممممممممماٍت مممممممممممن القممممممممممر ن الكممممممممممريم، بعممممممممممد ذلممممممممممك 

ألقممممممت مممممممديرة جامعممممممة األميممممممرة نممممممورة بنممممممت عبممممممدالرحمن الممممممدكتورة هممممممدى بنممممممت محمممممممد العميممممممل كلمممممممة رحبممممممت فاهمممممما 

  .براعية الحفل والحضور 
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ممممممممممممدر  أن مجتمعنمممممممممممما اليممممممممممممو 
ُ
م ي مممممممممممموض حركممممممممممممة ت ييممممممممممممر وانطممممممممممممال  نحممممممممممممو بنمممممممممممماء وذكممممممممممممرت أن جامعممممممممممممة األميممممممممممممرة نممممممممممممورة ت

مسممممممممتقبل مشممممممممر  للمممممممموطن، مسممممممممتقبل قمممممممموي بممممممممالعلم واملعرفممممممممة واالقتصمممممممماد املزدهممممممممر، معتمممممممممًدا فممممممممي ذلممممممممك بعممممممممد هللا 

 فممممممممممي إنتمممممممممماج 
ً
علممممممممممى عقممممممممممول وسممممممممممواعد أبنائممممممممممه وبناتممممممممممه، لممممممممممذلك فممممممممممإن همممممممممماج  الجامعممممممممممة بممممممممممأن تصممممممممممب  عنصممممممممممًرا فعمممممممممماال

مممممممممممممع أهممممممممممممداف الرؤيممممممممممممة الوطنيممممممممممممة الطموحممممممممممممة  م رجممممممممممممات عاليممممممممممممة الكفمممممممممممماءة تحقممممممممممممق تطلعممممممممممممات المممممممممممموطن، وتتناسممممممممممممب

التممممممممي مممممممممن أبممممممممرز أهممممممممدافها رفممممممممع نسممممممممبة مشمممممممماركة املممممممممرأة فممممممممي القمممممممموى العاملممممممممة واسممممممممتثمار قممممممممدراتها بأوسممممممممع ممممممممما  2030

  .يمكن

كممممممممما أشممممممممارت العميممممممممل إلممممممممى دعممممممممم خممممممممادم الحممممممممرمين امللممممممممك سمممممممملمان بممممممممن عبممممممممدالعزيز وولممممممممي عهممممممممده صمممممممماحب السمممممممممو 

الممممممممذي يتمثممممممممل فيممممممممه التقممممممممدير للمممممممممرأة والممممممممدور الممممممممذي تؤديممممممممه فممممممممي  -حفظهممممممممم هللا–امللكممممممممي األميممممممممر محمممممممممد بممممممممن سمممممممملمان 

.بنمممممماء الممممممموطن، كممممممما ثمنمممممممت مسممممممماندة وزارة التعلمممممميم فمممممممي تسممممممهيل اإلجمممممممراءات وت طمممممممي ممممممما قمممممممد يظهممممممر ممممممممن صمممممممعوبات

  

تل همممممممممممما كلمممممممممممممة العضممممممممممممو املنتممممممممممممدب ملجموعممممممممممممة الممممممممممممدخيل املاليممممممممممممة، ورئمممممممممممم   ألول لجنممممممممممممة وطنيممممممممممممة لإلحصمممممممممممماء بمجلمممممممممممم  

ود بنممممممممممت عبمممممممممدالعزيز الممممممممممدخيل موأمممممممممحة خاللهممممممممما أن فممممممممممي تحمممممممممول املجتمممممممممممع ال رفمممممممممة التجاريمممممممممة ضمممممممممميفة الحفمممممممممل خلممممممممم

حالًيممممممممممممما سمممممممممممممتكون املمممممممممممممرأة مؤسسمممممممممممممة الشمممممممممممممركات، داعممممممممممممممة االسمممممممممممممتثمار، محاربمممممممممممممة البطالمممممممممممممة، وعليمممممممممممممه سمممممممممممممتؤدي دوًرا 

 .جديممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممًدا مهًممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما جممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممًدا سممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميؤثر علممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى حركممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة االقتصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماد باململكمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

يمممممممث ذكمممممممرن فاهممممممما: "بمثلنممممممما تقممممممموم واسمممممممتمع الحضمممممممور لكلممممممممة خريجمممممممات الدراسمممممممات العليممممممما ممممممممن حملمممممممة املاجسمممممممتير ح

أعمممممممممممدة هممممممممممذا المممممممممموطن، وعلممممممممممى أيممممممممممدينا يممممممممممنهض ليممممممممممزاحم مواكممممممممممب التطممممممممممور، وذلممممممممممك بممممممممممما سمممممممممم تحقق بممممممممممإذن هللا مممممممممممن 

منجممممممممزات را عممممممممة، تواكممممممممب طموحاتنمممممممما فممممممممي التقممممممممدم وتتناسممممممممب مممممممممع رؤيممممممممة موطننمممممممما ونرجممممممممه، علممممممممى أن يممممممممنعك  ذلممممممممك 

 "بعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممون هللا إيجاًبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما علممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى واقممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممع ومسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتقبل وطننمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما ال ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالي

 2030الحاصممممممممممالت علمممممممممى مرتبمممممممممة الشممممممممممرف األولمممممممممى فممممممممممي مرحلمممممممممة البكمممممممممالوريو ، ذكممممممممممرن فاهممممممممما "إن رؤيممممممممممة  تل هممممممممما كلممممممممممة

نمممممما الرشمممممميدة عممممممززت وأعلممممممت شممممممأن املممممممرأة السممممممعودية فممممممي كممممممل امليممممممادين، وقممممممدمت لهمممممما الممممممدعم  
ُ
التممممممي اعتمممممممدتها قيادت

مممممممد لتنميمممممممِة مواِهبهممممممما واسمممممممتثماِر طاقاتهممممممما وتمكينهممممممما ممممممممن الحصممممممموِل علمممممممى الفمممممممرِص  ع 
ُ
املناسمممممممبة فمممممممي سممممممموِ   عبمممممممر  بمممممممرامج  ت

ممممممممممة فممممممممممي مجتمعهمممممممممما خممممممممممالل السممممممممممنوات  العمممممممممممل فممممممممممي سممممممممممعٍي طممممممممممموٍض ألن تتبمممممممممموأ املممممممممممرأة السممممممممممعودية مواقممممممممممع قياديممممممممممة مهم 

  ."باملائة من إجمالي املت رجات من التعليم 50املقبلة، والسيما أنها تشكل 

ورة غممممممممادة بنممممممممت إثممممممممر ذلممممممممك رددت طالبممممممممات الكليممممممممات أداء القسممممممممم مممممممممع وكيلممممممممة الجامعممممممممة للكليممممممممات الصممممممممحية الممممممممدكت
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 .سيف

بعمممممممدها أكمممممممدت راعيمممممممة الحفمممممممل األميمممممممرة نمممممممورة بنمممممممت محممممممممد  ل سمممممممعود، فمممممممي كلم هممممممما أن جامعمممممممة األميمممممممرة نمممممممورة وليمممممممدة 

سممممممممنوات قالئممممممممل ولكممممممممن لتمكممممممممين هممممممممذه الجامعممممممممة لتكممممممممون فممممممممي مصمممممممماف الجامعممممممممات العلميممممممممة أخممممممممذ الوقممممممممت والعنممممممممماء 

  .كما يضاف إليه جهود العمل الجاد العمل الذي ال يؤمن بالساعات

حفظهمممممممم –ووجهمممممممت حمممممممديثها ل خريجمممممممات قائلمممممممة: همممممممذا العصمممممممر عصمممممممر اإلنجممممممماز، عصمممممممر امللمممممممك سممممممملمان وولمممممممي عهمممممممده 

حيمممممممممممث نمممممممممممرى طموحاتنممممممممممما تتحقمممممممممممق وإنهممممممممممما مرحلمممممممممممة انتقاليمممممممممممة ومرحلمممممممممممة تجديمممممممممممد وإبمممممممممممداع بمممممممممممإذن هللا سمممممممممممتحتوى  -هللا

لم همممممممما الجميممممممممع، وعلينمممممممما أن نوسممممممممع دائممممممممرة أحالمنمممممممما ونعمممممممممل علممممممممى تطمممممممموير أنفسممممممممنا لنواكممممممممب التطممممممممورات، وختمممممممممت ك

 .بمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممأن حفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالت الت مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرج همممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي عمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر  للممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموطن

وفممممممي الختممممممام تممممممم تكممممممريم شممممممركاء النجمممممماض مممممممن وزارة التعلمممممميم وجامعممممممة مدينممممممة دبلممممممن كممممممذلك ضمممممميفة الحفممممممل خلممممممود 

المممممممممممدخيل، واصمممممممممممطفت الخريجمممممممممممات فمممممممممممي مسممممممممممميرة للسمممممممممممالم علمممممممممممى راعيمممممممممممة الحفمممممممممممل، كمممممممممممما سممممممممممملمت ممممممممممممديرة الجامعمممممممممممة 

 .لسموها هدية تذكارية تكريًما لرعاي ها الحفل

 م2017-نوفمبر  -2 - هـ1439 –صفر  –13 - الخميس

 توقيع مذكرة بني املرور واجلامعة قريبا  

 ، مذكرة تفاهم إلنشاء مدرسة 
ً
علمت "سبق" بأن اإلدارة العامة للمرور وجامعة األميرة نورة ستوقعان قريبا

 .ةتعليم قيادة داخل الجامعة بمواصفات عاملي

 م2017-نوفمبر  -8 - هـ1439 –صفر  –19 -االربعاء

 مسرية يف مهمة مرحلة الفساد مكافحة جلنة مديرة جامعة األمرية نورة:
 اإلصالح

قالت إنها تتيح بيئة جاذبة للمبدعني واملخلصني وانطالقة جلذب 
 االستثمارات

ألميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى بنت محمد العميل، باألمر امللكي الذي أشادت مديرة جامعة ا

بتشكيل لجنة عليا ملكافحة الفساد  -حفظه هللا  -أصدره خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز 

https://sabq.org/2XQLfH
https://sabq.org/2XQLfH
https://api.sabq.org/mSq4vM
https://api.sabq.org/mSq4vM
https://api.sabq.org/mSq4vM
https://api.sabq.org/mSq4vM
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 .بأشكاله كافة

حيات ُيعتبر تدش ًنا ملرحلة مهمة في وفي التفاصيل، أكدت الدكتورة "العميل" أن تشكيل هذه ال جنة بهذه الصال 

مسيرة اإلصالض اإلداري ملواجهة الفساد، وتكري  قيم األمانة وال زاهة والشفافية؛ ما سينتج منه بناء ب ئة عمل 

جاذبة للمبدعين وامل لصين، وسيكون انطالقه مهمة لجذب االستثمارات الخارجية الداعمة لالقتصاد املحلي 

 .التحول الوطني الذي يس هدف تنويع مصادر الدخل، وعدم االعتماد على النف  فق لتعزيز نجاحات برنامج 

ا للتنمية.. وجميعنا يدر  أن 
ً
وأوأحت أنه لتحقيق ذلك يتطلب محاربة جميع أشكال الفساد كيال يكون معوق

أداء  الفساد من أخطر الظواهر السلبية لنمو الدول وتقدم املجتمعات، ويعطل املصال  العامة، ويضعف

 .املؤسسات الخدمية، ومعه ت يب العدالة االجتماعية التي يسعى خادم الحرمين بكل الطر  إلى تحقيقها

وأضمممممممممافت: إن خمممممممممادم الحمممممممممرمين الشمممممممممريفين منمممممممممذ توليمممممممممه مقاليمممممممممد الحكمممممممممم وهمممممممممو يعممممممممممل بشمممممممممكل متواصمممممممممل لخدممممممممممة 

اضمممممممممر ومسمممممممممتقبل امللكمممممممممي يعلممممممممم أهميتمممممممممه لصممممممممال  ح شممممممممعبه، وحمايمممممممممة مقممممممممدرات وطنمممممممممه.. ومممممممممن يمممممممممدر  أبعممممممممماد األمممممممممر

ممممممممممدًما وبكممممممممممل حممممممممممزم وثبممممممممممات نحممممممممممو تحقيممممممممممق املممممممممممنرج الممممممممممذي  –وو الحمممممممممممد  -المممممممممموطن واملممممممممممواطن؛ فالدولممممممممممة 
ُ
تم مممممممممم ي ق

بتعزيمممممممز قممممممميم ال زاهمممممممة والشمممممممفافية وحفمممممممظ املمممممممال العمممممممام.. وهمممممممذه  -حفظمممممممه هللا-رسممممممممه خمممممممادم الحمممممممرمين الشمممممممريفين 

ممممممممما ممممممممممن ا
ً
لجميمممممممممع ألهمي هممممممممما، وثقمممممممممة فمممممممممي خطممممممممموة مهممممممممممة فمممممممممي تاري نممممممممما املعاصمممممممممر، حظيمممممممممت بمممممممممدعم مجتمعمممممممممي كبيمممممممممر إدراك

 .- وفقه هللا وأعانه -وسمو ولي عهده األمين  -حفظه هللا -قائد مسيرة التنمية امللك سلمان 
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 م2017-نوفمبر  -6 - هـ1439 –صفر  –17 -االثنين 

 طالبات 106بإمجايل 

 مج الشراكة الدولية بني جامعتي نورة ودبلنختريج الدفعة األوىل من برنا
أم  بت ريج الدفعة األولى من  -ممثلة في كلية اإلدارة واألعمال-احتفلت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

طالباتها في برنامج الشراكة الدولية مع جامعة مدينة دبلن، بحضور مستشارة مديرة الجامعة الدكتورة إلهام 

 .الكلية الدكتورة ت ريد السدي ، املقام في مدينة دبلن الدخيل، وعميدة

 71وأوأحت عميدة كلية اإلدارة واألعمال بجامعة األميرة نورة "الدكتورة ت ريد السدي "، أن عدد الخريجات 

خريجات؛ هن  نتاج الشراكة الدولية التي ُيطم   إلى  106طالبة ماجستير، بعدد كلي بل   35طالبة بكالوريو ، و

 إلى أن هذا البرنامج يشمل مسار التمويل الدولي، ومسار تقنيات  أن
ً
تكون إضافة ملستقبل األعمال، مشيرة

التسويق واالبتكار لدرجة البكالوريو ، فيما يتضمن برنامج ماجستير العلوم في إدارة األعمال مسار املالية 

إلدارة واألعمال بجامعة األميرة نورة بنت وريادة األعمال؛ حيث تنفذ كافة البرامج على أرض الوطن في كلية ا

 .عبدالرحمن

كما تسلمت الخريجات الحاضرات وثائقهن من جامعة مدينة دبلن، بحضور عميدة كلية علوم الحاسب 

واملعلومات الدكتورة عهود الفار ، وعميدة كلية التمريض الدكتورة سميرة السناني، ورئ سة قسم إدارة 

 .زومان، وكذلك مديرة جامعة مدينة دبلن ووكيل الجامعة وعمداء وعميدات الكلياتاألعمال الدكتورة أبعاد ال

ِعد 
ُ
وتأتي هذه الشراكة تحقيًقا ل اية الجامعة االستراتيجية املتمثلة في تقديم منا ج دراسية ذات جودة عالية ت

أمة األكاديمية مع الجامعات الطالبات للنجاض، وتجعلهن قادرات على ريادة األعمال، إضافة إلى تطوير برامج التو 

 .العاملية

http://www.ajel.sa/local/1980211
http://www.ajel.sa/local/1980211
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 األخبار يف الصحف اإللكرتونية

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

أكتوبر  -23 -هـ 1439 –صفر  –3 -االثنين  

 م2017-

 جنود ألجل مبالد التبرع مبادرة تختتم نورة األميرة جامعة

 الوطن

 

 

 أكتوبر -23 - هـ1439 – صفر –3 -  االثنين

 م2017-

 لالبتكارات بريطانيا معرض في سعوديات مبتكرات تألق

 
 -31 - هـ1439 – صفر –11 -  الثالثاء 

 م2017- أكتوبر

خالل فعاليات أسبوع أبحاث العلوم الصحية جامعة نورة 

 تكّرِّم الطالبات املميزات في إعداد البحوث العلمية

 
 -9 - هـ1439 – صفر –20 -الخميس 

 م2017- نوفمبر

رحلة مهمة في لجنة مكافحة الفساد م«: نورة»مديرة جامعة 

 مسيرة اإلصالح اإلداري 

 

 

 أكتوبر -23 - هـ1439 – صفر –3 -  االثنين

 م2017-

 لدعم العمل الخيري ” كيان“جامعة نورة توقع اتفاقية مع 

 

 

 أكتوبر -23 - هـ1439 – صفر –3 -  االثنين

 م2017-

 الخيري  العمل لدعم" كيان" مع اتفاقية توقع نورة جامعة

 

 

 أكتوبر -23 - هـ1439 – صفر –3 -  االثنين

 م2017-

 الخيري  العمل لدعم ”كيان“ مع اتفاقية توقع نورة جامعة

 

 

 أكتوبر -23 - هـ1439 – صفر –3 -  االثنين

 م2017-

 لرعاية نورة األميرة جامعة مع تفاهم مذكرة توقع" موهبة"

 املوهوبين

 

 

 أكتوبر -23 - هـ1439 – صفر –3 -  االثنين

 م2017-

 لرعاية نورة األميرة جامعة مع تفاهم مذكرة توقع" موهبة"

 املوهوبين

 

 

 أكتوبر -23 - هـ1439 – صفر –3 -  االثنين

 م2017-

 مع جديدة اتفاقية توقع عبدالرحمن بنت نورة االميرة جامعة

 ”كيان“ أيتام

 

 

 أكتوبر -23 - هـ1439 – صفر –3 -  االثنين

 م2017-

 املوهوبين لرعاية نورة جامعة مع تفاهم مذكرة توقع موهبة

 

 

 -30 - هـ1439 – صفر –10 -  االثنين

 م2017- أكتوبر

 «نورة» خريجات تكرم الرياض أمير حرم

 

 

 -30 - هـ1439 – صفر –10 -  االثنين

 م2017- أكتوبر

 

 العلمية البحوث إعداد في املميزات الطالبات تكرم نورة جامعة

 

 

 
 -15 - هـ1439 – صفر –26 - االربعاء

 م2017- نوفمبر

.. األعمال لريادة الداعمة «نتش» فعالية تستضيف نورة جامعة

 
 
 غدا

https://www.rasid.co/saudi_arabia/article-264012.html
https://www.rasid.co/saudi_arabia/article-264012.html
http://sofaraa.net/archives/149187
http://sofaraa.net/archives/149287
http://sofaraa.net/archives/149287
http://sofaraa.net/archives/149397
http://sofaraa.net/archives/149397
https://www.arabyoum.com/Ksa/1227885/جامعة-نورة-توقع-اتفاقية-مع-كيان-لدعم-العمل-الخيري
http://www.medadcenter.com/news/87378
http://alraynews.net/6374442.htm
http://3alyoum.com/media/video/788321/فيديو/موهبة-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-جامعة-الأميرة-نورة-لرعاية-الموهوبين
http://3alyoum.com/media/video/788321/فيديو/موهبة-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-جامعة-الأميرة-نورة-لرعاية-الموهوبين
http://www.onaizatoday.com/news-action-show-id-13702.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.onaizatoday.com/news-action-show-id-13702.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://za33.net/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%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%aa%d9%88%d9%82%d8%b9/
https://za33.net/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%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%aa%d9%88%d9%82%d8%b9/
http://saudied.com/%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B1/?mobile=1
http://www.elmethaq.net/Saudi/843174/حرم-أمير-الرياض-تكرم-خريجات-نورة
http://www.hailvoice.net/archives/462726
http://www.hailvoice.net/?p=464690
http://www.hailvoice.net/?p=464690
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 -31 - هـ1439 – صفر –11 -  الثالثاء

 م2017- أكتوبر

 جامعة في بةطال 700 من أكثر تخرج ترعى الرياض أمير حرم

 نورة األميرة

 

 

 -31 - هـ1439 – صفر –11 -  الثالثاء

 م2017- أكتوبر

طالبة في جامعة  700حرم أمير الرياض ترعى تخرج أكثر من 

 األميرة نورة

 

 

 -31 - هـ1439 – صفر –11 -  الثالثاء

 م2017- أكتوبر

طالبة في جامعة  700حرم أمير الرياض ترعى تخرج أكثر من 

  األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 

 

 -31 - هـ1439 – صفر –11 -  الثالثاء

 م2017- أكتوبر

)الصحة( توقع مذكرة تفاهم مع مستشفى امللك عبدهللا 

 الجامعي

 

 

 -31 - هـ1439 – صفر –11 -  الثالثاء

 م2017- أكتوبر

حرم أمير الرياض ترعى حفل تخريج الطالبات بجامعة األميرة 

 نورة

 

 

 -2 - هـ1439 – صفر –13 - الخميس

 م2017- نوفمبر

 نورة بجامعة «اليد خط تحليل» محاضرات إقامة حقيقة

 
 -2 - هـ1439 – صفر –13 - الخميس 

 م2017- نوفمبر

 مدرسة إلنشاء «نورة» ةوجامع «املرور» بين تفاهم مذكرة

 القيادة لتعليم

 

 

 -2 - هـ1439 – صفر –13 - الخميس

 م2017- نوفمبر

 محاضرة» إقامة حول  نورة األميرة جامعة قالت ماذا

 ؟«الجرافولوجي

 

 

 -2 - هـ1439 – صفر –13 - الخميس

 م2017- نوفمبر

 محاضرة» إقامة عن نورة األميرة جامعة قـالته الذي ما

 ؟«الجرافولوجي

 

 

 -2 - هـ1439 – صفر –13 - الخميس

 م2017- نوفمبر

 محاضرة» إقامة حول  نورة األميرة جامعة قالت ماذا

 ؟«الجرافولوجي

 

 

 -2 - هـ1439 – صفر –13 - الخميس

 م2017- نوفمبر

 اضرةمح» إقامة حول  نورة األميرة جامعة قالت ماذا

 ؟«الجرافولوجي

 

 

 -2 - هـ1439 – صفر –13 - الخميس

 م2017- نوفمبر

 قريبا ”نورة جامعة“ بـ للنساء السيارات قيادة لتعليم مدرسة

 

 

 -2 - هـ1439 – صفر –13 - الخميس

 م2017- نوفمبر

 الثدي سرطان عن توعوية حملة تختتم نورة األميرة جامعة

 

 

 -2 - هـ1439 – صفر –13 - الخميس

 م2017- نوفمبر

 مدرسة إلنشاء مذكرة توقعان ”نورة وجامعة ”املرور.. “قريبا

 السيارات قيادة لتعليم

https://gaya-sa.org/%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%aa%d8%b1%d8%b9%d9%89-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%ac-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-700-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://gaya-sa.org/%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%aa%d8%b1%d8%b9%d9%89-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%ac-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-700-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8/
http://www.n-alhadath.com/203248.html
http://www.n-alhadath.com/203248.html
http://www.news.net.sa/new/s/28330
http://www.news.net.sa/new/s/28330
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2017-10-30-001.aspx
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2017-10-30-001.aspx
http://www.mapnews.com/2170332/
http://www.mapnews.com/2170332/
http://twasul.info/966708/
http://mobile.twasul.info/965671/
http://mobile.twasul.info/965671/
http://ajel24.net/saudi-news/51732.html
http://ajel24.net/saudi-news/51732.html
http://alhyatalmasrya.com/Saudi-News/893581/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%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%B9%D9%86-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%9F.html
http://alhyatalmasrya.com/Saudi-News/893581/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%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%B9%D9%86-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%9F.html
http://www.aleqtisady.com/saudiarabia/tw-1383557
http://www.aleqtisady.com/saudiarabia/tw-1383557
http://www.arby.today/34901
http://www.arby.today/34901
http://www.an7a.com/317776/
http://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%ae%d8%aa%d8%aa%d9%85-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%b9/
http://www.eshraqlife.net/209067.html
http://www.eshraqlife.net/209067.html
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 -2 - هـ1439 – صفر –13 - الخميس

 م2017- نوفمبر

 مدرسة إلنشاء مذكرة توقعان ”نورة جامعة”و ”املرور.. “قريبا

 السيارات قيادة لتعليم

 

 

 -2 - هـ1439 – صفر –13 - الخميس

 م2017- نوفمبر

 مدرسة إلنشاء مذكرة توقعان" نورة جامعة"و" املرور.. "اقريب

 السيارات قيادة لتعليم

 

 

 -2 - هـ1439 – صفر –13 - الخميس

 م2017- نوفمبر

 السيارة قيادة تعليم مدرسة إلنشاء تفاهم مذكرة توقيع

 عاملية بمواصفات

 

 

 -2 - هـ1439 – صفر –13 - الخميس

 م2017- نوفمبر

 بمواصفات نورة جامعة في قيادة تعليم مدرسة قريبا: املالكي

 عاملية

 

 

 -2 - هـ1439 – صفر –13 - الخميس

 م2017- نوفمبر

 تعليم مدرسة انشاء مذكرة قريبا يوقعان نورة وجامعة املرور

 القيادة

 

 

 -2 - هـ1439 – صفر –13 - الخميس

 م2017- نوفمبر

 القيادة لتعليم مدرسة بإنشاء اتفاقية: ”نورة“ وجامعة ”املرور“

 

 

 نوفمبر -2 - هـ1439 – صفر –17 - يناالثن

 م2017-

 برنامج من طالبة 100 بتخرج تحتفل نورة األميرة جامعة

 «دبلن»

 

 

 نوفمبر -2 - هـ1439 – صفر –17 - االثنين

 م2017-

طالبات من برنامج الشراكة الدولية مع جامعة  106تخريج 

 دبلن

 

 

 نوفمبر -2 - هـ1439 – صفر –17 - االثنين

 م2017-

تخريج الدفعة األولى من برنامج الشراكة الدولية بين جامعتي 

 نورة ودبلن

 

 

 نوفمبر -2 - هـ1439 – صفر –17 - االثنين

 م2017-

تخريج الدفعة األولى من برنامج الشراكة الدولية بين جامعتي 

 نورة ودبلن

 

 

 نوفمبر -2 - هـ1439 – صفر –17 - االثنين

 م2017-

 طالبة من برنامج دبلن 100جامعة نورة تحتفي بتخريج 

 

 

 نوفمبر -2 - هـ1439 – صفر –17 - االثنين

 م2017-

تخريج الدفعة األولى من برنامج الشراكة الدولية بين جامعتي 

 نورة ودبلن

 
- فمبرنو  -8 - هـ1439 – صفر –19 -االربعاء

 م2017

لجنة مكافحة الفساد مرحلة مهمة في «: نورة»مديرة جامعة 

 مسيرة اإلصالح اإلداري 

 

 

 نوفمبر -2 - هـ1439 – صفر –17 - االثنين

 م2017-

جامعة األميرة نورة تحتفل بتخريج أول دفعة من برنامج 

 الشراكة الدولية مع جامعة مدينة دبلن

 

http://www.noonews.com/?p=172896
http://www.noonews.com/?p=172896
https://alazd.net/news.php?action=show&id=100048&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://alazd.net/news.php?action=show&id=100048&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.slaati.com/2017/11/02/p906111.html
https://www.slaati.com/2017/11/02/p906111.html
http://www.mapnews.com/2171348/
http://www.mapnews.com/2171348/
http://www.athrnews.org/athr270324pp?mobile=1
http://www.athrnews.org/athr270324pp?mobile=1
http://www.brgnews.com/222043?mobile=1
http://www.0096600.com/new/s/95989
http://www.0096600.com/new/s/95989
http://www.elakhbary.net/s2udi/1178364/تخريج-106-طالبات-من-برنامج-الشراكة-الدولية-مع-جامعة-دبلن
http://www.elakhbary.net/s2udi/1178364/تخريج-106-طالبات-من-برنامج-الشراكة-الدولية-مع-جامعة-دبلن
http://www.almo5tsr.com/Saudi/514465/تخريج-الدفعة-الأولى-من-برنامج-الشراكة-الدولية-بين-جامعتي-نورة-ودبلن
http://www.almo5tsr.com/Saudi/514465/تخريج-الدفعة-الأولى-من-برنامج-الشراكة-الدولية-بين-جامعتي-نورة-ودبلن
http://www.forsannet.com/Saudi/1325220/تخريج-الدفعة-الأولى-من-برنامج-الشراكة-الدولية-بين-جامعتي-نورة-ودبلن
http://www.forsannet.com/Saudi/1325220/تخريج-الدفعة-الأولى-من-برنامج-الشراكة-الدولية-بين-جامعتي-نورة-ودبلن
http://www.saudi-pcn.com/tfr/8719
http://www.elmethaq.net/Saudi/880385/تخريج-الدفعة-الأولى-من-برنامج-الشراكة-الدولية-بين-جامعتي-نورة-ودبلن
http://www.elmethaq.net/Saudi/880385/تخريج-الدفعة-الأولى-من-برنامج-الشراكة-الدولية-بين-جامعتي-نورة-ودبلن
http://www.elmethaq.net/Saudi/894732/مديرة-جامعة-نورة-لجنة-مكافحة-الفساد-مرحلة-مهمة-في-مسيرة-الإصلاح-الإداري
http://www.elmethaq.net/Saudi/894732/مديرة-جامعة-نورة-لجنة-مكافحة-الفساد-مرحلة-مهمة-في-مسيرة-الإصلاح-الإداري
http://www.brgnews.com/223902
http://www.brgnews.com/223902
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- نوفمبر -8 - هـ1439 – صفر –19 -االربعاء

 م2017

رة نورة: لجنة مكافحة الفساد مرحلة مهمة مديرة جامعة األمي

 في مسيرة اإلصالح

 

 

- نوفمبر -8 - هـ1439 – صفر –19 -االربعاء

 م2017

مديرة جامعة األميرة نورة: لجنة مكافحة الفساد مرحلة مهمة 

 في مسيرة اإلصالح

 

 

- نوفمبر -8 - هـ1439 – صفر –19 -االربعاء

 م2017

مديرة جامعة األميرة نورة: لجنة مكافحة الفساد مرحلة مهمة 

 في مسيرة اإلصالح

 

 

- نوفمبر -8 - هـ1439 – صفر –19 -االربعاء

 م2017

مديرة جامعة األميرة نورة: لجنة مكافحة الفساد مرحلة مهمة 

 في تجمع اإلصالح

 

 -13 - هـ1439 – صفر –24 -االثنين  

 م2017- نوفمبر

الرياض .. شراكة بين "عناية" ومستشفى عبدهللا الجامعي 

 الفقراءملساعدة املرض ى 

 

 

- نوفمبر -8 - هـ1439 – صفر –19 -االربعاء

 م2017

مديرة جامعة األميرة نورة: لجنة مكافحة الفساد مرحلة مهمة 

 في مسيرة اإلصالح

 

 

 -9 - هـ1439 – صفر –20 -الخميس

 م2017- نوفمبر

  -السعودية
ّ
ع شراكة مستشفى امللك عبد هللا الجامعي يوق

 (توعوية ملكافحة التدخين مع جمعية )نقاء

 

 

 -9 - هـ1439 – صفر –20 -الخميس

 م2017- نوفمبر

مديرة جامعة األميرة نورة: لجنة مكافحة الفساد مرحلة مهمة 

 في مسيرة اإلصالح

 

 

 -9 - هـ1439 – صفر –20 -الخميس

 م2017- نوفمبر

رية التراثية عنوان نشاط قسم التاريخ بكلية اآلداب في الق

  احتفال جامعة األميرة نورة بالتراث

 

 

 -11 - هـ1439 – صفر –22 -السبت 

 م2017- نوفمبر

 متحف كلية اآلداب بجامعة األميرة نورة

 

 

 -11 - ـه1439 – صفر –22 -السبت 

 م2017- نوفمبر

مديرة جامعة األميرة نورة: لجنة مكافحة الفساد تدشن مسيرة 

 اإلصالح اإلداري 

 

 

 -11 - هـ1439 – صفر –22 -السبت 

 م2017- نوفمبر

 مدير جامعة االميرة نورة يشيد بأداء لجنة مكافحة الفساد

 
 -13 - هـ1439 – صفر –24 -االثنين  

 م2017- نوفمبر

من جامعة االميرة نورة يشاركون في منتدى شباب طالبات 

 العالم

 

http://profilenews.net/?p=249742
http://profilenews.net/?p=249742
http://www.ienalwatan.com/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7/
http://www.ienalwatan.com/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7/
http://www.alarab-news.com/ME-News/article-1343132.html
http://www.alarab-news.com/ME-News/article-1343132.html
http://www.alwast.net/saudi-news/article-1830445
http://www.alwast.net/saudi-news/article-1830445
http://www.elfagr.org/2824306
http://www.elfagr.org/2824306
http://www.menafn.com/arabic/qn_news_story_s.aspx?storyid=1096056317
http://www.menafn.com/arabic/qn_news_story_s.aspx?storyid=1096056317
http://shulanews.com/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7/
http://shulanews.com/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7/
http://www.s-maj-news.net/?p=13747744
http://www.s-maj-news.net/?p=13747744
http://www.makkahnews.net/?p=5046562
http://alwnonline.com/?p=29817
http://alwnonline.com/?p=29817
https://za33.net/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d8%ac%d9%86/
https://za33.net/%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%88%d9%86-%d9%81/
https://za33.net/%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%88%d9%86-%d9%81/
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -13 - هـ1439 – صفر –24 -االثنين 

 م2017- نوفمبر

شراكة بين "عناية" ومستشفى امللك عبد هللا بجامعة االميرة 

ستفيدههانورة لتقديم خدمات عالجية مل  

 

 

 -13 - هـ1439 – صفر –24 -االثنين 

 م2017- نوفمبر

 جامعة_نورة تنظم مؤتمر التميز األول في طب األسنان

 

 

 -14 - هـ1439 – صفر –25 -الثالثاء 

 م2017- نوفمبر

انطالق األسبوع التوعوي للمحاكاة الصحية بجامعة األميرة 

 الثالثاء
 
 نورة.. غدا

 

 

 -15 - هـ1439 – صفر –26 -االربعاء 

 م2017- نوفمبر

  يرة نورة وليدة وفريدة من نوعهاجامعة االم

 

 

 -15 - هـ1439 – صفر –26 -االربعاء 

 م2017- نوفمبر

( نتش) لفعالية حافال برنامجا تستضيف نورة األميرة جامعة

األعمال لريادة الداعمة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eyeofriyadh.com/ar/news/details/1510504470-
http://www.eyeofriyadh.com/ar/news/details/1510504470-
http://www.newsjs.com/url.php?p=http%3A%2F%2Fwww.bab.com%2FNode%2F295004&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://inma.net.sa/133780/
http://inma.net.sa/133780/
http://1asir.com/361919
http://www.0096600.com/new/s/96351?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.0096600.com/new/s/96351?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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 األخبار يف اجملالت

 العنوان تاريخ النشر اجمللة

 

 -23 - هـ1439 – صفر –3 -  االثنين

 م2017- أكتوبر
 الوطن لجنود بالدم التبرع مبادرة تطلق نورة األميرة جامعة

 
 -25 - هـ1439 – صفر –5 - االربعاء

 م2017- أكتوبر
 البتكارل بريطانيا معرض في دولية جائزة أعلى تحصد نورة جامعة

(BIS) 

   

 -1 - هـ1439 – صفر –12 -  االربعاء 

 م2017- نوفمبر
 نورة األميرة جامعة في طالبات   تخريج ترعى الرياض أمير حرم

   

 -8 - هـ1439 – صفر –19 -االربعاء 

 م2017- نوفمبر
 في سعودية جامعات 6 على يتفوقن نورة جامعة طالبات

 "بنكية منافسة"

 

 

 -23 - هـ1439 – صفر –3 -  االثنين

 م2017- أكتوبر
 "كيان جمعية"  و" موهبة" مع جديدة اتفاقيات و ةنور  جامعة

   

 -2 - هـ1439 – صفر –13 - الخميس 

 م2017- نوفمبر
 اليد انكماش ملعالجة قفازا تبتكر سعودية طالبة

   

 -8 - هـ1439 – صفر –19 -بعاءاالر  

 م2017- نوفمبر
 " دبلن"  برنامج في نورة األميرة جامعة من األولى الدفعة تخريج

 

 

 -23 - هـ1439 – صفر –3 -  االثنين

 م2017- أكتوبر
 األداء و العمل لتطوير مهمة الشراكات: كيان جمعية رئيسة

 التنموي 

   

 -23 - هـ1439 – صفر –3 -  االثنين 

 م2017- أكتوبر
 رعاية برامج من الكثير نورة لجامعة سنقدم: هللا عبد بن تركي

 واملتميزات املوهوبات

   

 -26 - هـ1439 – صفر –6 - الخميس 

 م2017- أكتوبر
 الجامعي عبدهللا امللك بمستشفى الثدي سرطان عن علمية ندوة

   

 -1 - هـ1439 – صفر –12 -  االربعاء 

 م2017- نوفمبر
 نورة األميرة بجامعة ”التميز حفل“ ترعى الرياض منطقة أمير حرم

   

 -15 - هـ1439 – صفر –26 - االربعاء 

 م2017- نوفمبر
 الطبية املهارات تنمية مركز في ”باملحاكاة التوعية“ انطالق

 

 

http://www.sayidaty.net/node/627481/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%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%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
http://www.sayidaty.net/node/631366
http://www.sayidaty.net/node/634216
http://www.sayidaty.net/node/634216
http://www.hiamag.com/منوعات/اخبار/700786-جامعة-نورة-و-اتفاقيات-جديدة-مع-موهبة-و-جمعية-كيان
http://www.hiamag.com/منوعات/اخبار/705846-طالبة-سعودية-تبتكر-قفازا-لمعالجة-انكماش-اليد
http://www.hiamag.com/منوعات/اخبار/708211-تخريج-الدفعة-الأولى-من-جامعة-الأميرة-نورة-في-برنامج-دبلن
http://www.rougemagz.com/2017/10/19/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%83%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1/
http://www.rougemagz.com/2017/10/19/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%83%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1/
http://www.rougemagz.com/2017/10/19/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%ab/
http://www.rougemagz.com/2017/10/19/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%ab/
http://www.rougemagz.com/2017/10/25/ندوة-علمية-عن-سرطان-الثدي-بمستشفى-المل/
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احمللية والتغطيات  إحصائية عامة لألخبار املنشورة يف الصحف
 اإلعالمية
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 خرب 151:  هـ 1439جمموع األخبار املنشورة لشهر صفر 

 عدد األخبار 
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 إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر املاضية
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 : إعداد وتنسيق
 إدارة اإلعالم  فريق عمل 

    : يف الشبكاتاخلاص معرفنا 
 PNU Media 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

 


