
 

 الشراكات البحثية

تاريخ  عنوانها الكامل اسم الجهة
 الشراكة

المسؤول عن  نوع الشراكة ومجالها
المتابعة من 
 داخل الجامعة

الفئة 
 المستهدفة

 وزارة الصحة

مذكرة تفاهم بين االدارة العامة 

للبحوث والدراسات بوزارة الصحة 

وجامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن

1440-5-22 

 ھ

 م 2019-1-28

 تنفيذ ورش عمل تدريبية للباحثين-1

 انشاء قاعدة بيانات باحثين-2

 تبادل املعلومات العلمية-3

تنفيذ املؤتمرات وبرامج التعليم املستمر -4

 وورش العمل

 تطوير البرامج البحثية وتطوير املشاريع-5

 تكوين وتدريب فرق بحثية-6

ا.الجوهرة 

 العريني

اعضاء 

هيئة 

التدريس 

وطالبت 

 االمتياز

االدارة العامة للخدمات 

 الطبية للقوات املسلحة

مذكرة تفاهم بين االدارة العامة 

للخدمات الطبية للقوات املسلحة 

وجامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن

1440-3-17 

 ھ

 

25-11-2018 

 م

 

 التدريب العملي للطالبات-1

 مشاركة الطالبات في املشاريع البحثية-2

ا.الجوهرة 

 العريني

مركز 

األبحاث 

وطالبات 

 االمتياز

 جامعة امللك سعود

اتفاقية تعاون تدريب وتأهيل 

الطالبات بين كلية طب األسنان 

جامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن وكلية طب األسنان 

 جامعة امللك سعود

 م30-5-2018

 سنوات 3

 تدريب عملي للطابات وطبيبات االمتياز-1

 التعاون مع خبرات األكاديميين فتح باب-2

 اجراء األبحاث والدراسات املشتركة-3

االستفادة من البرامج البحثية القائمة -4

 لدى كل طرف

ا.الجوهرة 

 العريني

اعضاء 

هيئة 

 التدريس

وطالبات 

 االمتياز

ومركز 

 االبحاث

 مستشفى اململكة

بين جامعة األميرة  اتفاقية  تعاون 

نورة بنت عبدالرحمن ومستشفى 

 اململكة

30/4/2018 

 م

 سنوات 3

 التدريب العملي للطالبات--1

 تدريب منتهي بالتوظيف --2

أي شكل اخر من اشكال التعاون يتفق -3

 علية الطرفين

ا.الجوهرة 

 العريني

طالبات 

 االمتياز

 مدينة امللك فهد الطبية

اتفاقية بين مدينة امللك فهد 

الطبية وجامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن

10-9-2017 

 

 سنة

 التدريب العملي للطالبات -1

 

ا.الجوهرة 

 العريني

طالبات 

 االمتياز

 جمعية انسان

اتفاقية تعاون بين كلية طب 

االسنان وجمعية رعاية االيتام ) 

 انسان (

 هـ14/7/1440

 سنتين

 تقديم العالج للمستفيدين من الجمعية -1

 التوعية بصحة الفم واالسنان- 2 

ا.الجوهرة 

 العريني

كلية طب -

 األسنان 

-

املستفيدين 

من 

 الجمعية

 جمعية صوت

اتفاقية تعاون بين كلية طب 

 االسنان وجمعية صوت

 هـ13/7/1440

 سنتين

 تقديم العالج للمستفيدين من الجمعية -1

 الفم واالسنانالتوعية بصحة -2

ا.الجوهرة 

 العريني

كلية طب -

 األسنان 

-

املستفيدين 



 

من 

 الجمعية

شركة مجموعة 

 د.سليمان الحبيب

اتفاقية تعاون تدريب بين جامعة 

األميرة نورة وشركة مجموعة د/ 

سليمان الحبيب للخدمات الطبية 

 القابضة  

27/7/2017 

 م

 سنوات 3

ا.الجوهرة  التدريب-1

طالبات  العريني

 االمتياز


