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بيوت نورة للخبرات التربوية

بيت	االستشارات	والتنمية	المهنية:

ويعنــى بتقديــم الخدمــات االستشــارية والتعــاون علــى تطويــر 
المشــاريع التربويــة، وتصميــم حقائــب تدريبيــة محكمــة، وتقديــم 

برامج تدريبية ذات جودة عالية في مجاالت التربية.

بيت	المواهب:

ــد مــن الفنــون وإنتــاج قطــع  ويعنــى بتدريــب الطالبــات علــى عدي
فنيــة يمكــن تســويقها، والوصــول بهــن إلــى مهــارات عديــدة فــي 
فنــون التواصــل بغــرض إكســابهن كفايــات متنوعــة تؤهلهــن 

لسوق العمل متعدد الخبرات.

البيت	الرقمي:

ويعنــى بتدريــب الطالبــات علــى عــدة مهــارات تقنيــة والوصــول 
ــم اســتثمارها فــي ســوق  ــة يت ــاج مــواد ومنتجــات رقمي بهــن إلنت

العمل المناسب.
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بيوت نورة للخبرات التربوية

الهيكل	التنظيمي
لبيوت نورة للخبرات التربوية

رئيسة بيوت نورة للخبرات التربوية
عميدة	كلية	التربية
أ.د.	حصة	الشايع

الوكيلة
د.	هنوف	القشعم

بيت االستشارات 
والتنمية المهنبة

الرئيسة
د.	هند	آل	ثنيان

الوكيلة
د.صفية	الدايل

البيت الرقمي
الرئيسة

د.	أفنان	العييد

الوكيلة
د.	غادة	البكري

بيت المواهب
الرئيسة

أ.	بيان	المزروع

المشرفة العامة على 
البيوت

ا.طرفه	بن	شلهوب
الكادر	اإلداري

المحاسبة
أ.مشاعل	القحطاني

اإلعالم
أ.	هيا	السبيعي

المنسقة التقنية
أ.	هياء	المرشد



الرؤية:
الريادة والتميز في المجال التربوي

الرسالة:
تقديــم خدمــات استشــارية وبحثيــة وتدريبيــة وشــراكات مجتمعية نوعية، 
والتميــز فــي برامــج التنميــة المهنيــة المســتدامة للتربوييــن، وتشــجيع 
واالبــداع  المواهــب  عبــر  لألفــراد  اإلبداعــي  الحــر  التفكيــر  وتطويــر  نمــو 

والتكنولوجيا.

نبذة	عن
بيوت	نورة	للخبرات	التربوية
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بيوت نورة للخبرات التربوية

األهـــــــــــــــداف

تحويــل المعرفــة العلميــة إلــى نتائــج فعالــة مــن خــالل تطويــر مجــال 
العلــوم  فــي  المتكاملــة  االستشــارية  والخدمــات  الخبــرات  اســتثمار 

التربوية؛ إليجاد بنية قوية للتنمية االقتصادية بالكلية والجامعة.
1

2
تعزيــز مبــدأ الشــراكة بيــن كليــة التربيــة والجهــات المســتفيدة مــن كافــة 
شــرائح المجتمــع وذلــك بتقديــم أرقــى الخدمــات العلميــة والدراســات 

البحثية واالستشارية في كافة التخصصات.

3
إتاحــة الفرصــة ألعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة التربيــة لتقديــم الخدمــات 

العلمية واالستشارية والتدريبية وذلك مقابل عوائد مالية.

إيجاد فرص لتطوير مهارات الطالبات التقنية واإلبداعية وتدريبهن 4
من خالل المشاركة في األعمال البحثية والتدريبية وفقا لخبراتهن.

استثمار وتنمية قدرات وإمكانيات موارد الكلية والجامعة. 5



بيت	االستشارات
والتنمية	المهنية

نبذة تعريفية عن البيت:
بيــت متخصــص يتكــون مــن مجموعــة مــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس بكليــة التربيــة بجامعــة األميــرة نــورة 
التربويــة  التخصصــات  ذوي  مــن  عبدالرحمــن  بنــت 
ولديهــم خبــرات علميــة وممارســات بحثيــة قيمــة فــي  
كليــة  تضمهــا  التــي  التربويــة   نفــس   التخصصــات 
التربيــة ، يشــكل أعضــاء البيــت فريقــا تعاونيــا يقــدم 
لقطاعــات  وتدريبيــة   خدمــات   استشــارية   و   بحثيــة  
أعضــاء  وخبــرات  بتخصــص  عالقــة  ذات  متعــددة 
المركــز،   بمقابــل   مالــي، ويقــع المركــز تحــت إشــراف 
بجامعــة  االستشــارية  والخدمــات  التنميــة  معهــد 

األميرة نورة بنت عبدالرحمن.
10
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بيوت نورة للخبرات التربوية

اهداف	البيـــــــــــــت

المشــاركة الفعالــة فــي بنــاء قطــاع الخبــرة والخدمــات االستشــارية 
المتكاملــة فــي العلــوم التربويــة وتطويــر العمــل االستشــاري والتنموي 
فــي المجــال التربــوي إليجــاد بنيــة قويــة لالقتصــاد المعرفــي بالكليــة 

والجامعة.

1

2
اســتثمار خبــرات أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة التربيــة لتلبيــة متطلبــات 
والتدريبيــة  التطويريــة  المشــاريع  فــي  المســتفيدة  الجهــات 

واالستشارية

قدراتهــم 3 لتنميــة  المتميــزات  الكليــة  لطالبــات  تدريــب  فــرص  إيجــاد 
بالمشاركة في األعمال البحثية والتدريبية.

4
تعزيز مبدأ الشراكة بين كلية التربية والجهات المستفيدة من كافة 

شرائح المجتمع وذلك بتقديم أرقى الخدمات العلمية والدراسات 
البحثية واالستشارية في كافة التخصصات.

أرض  علــى  وتطبيقهــا  فعالــة  نتائــج  إلــى  العلميــة  المعرفــة  تحويــل 
الواقع بمشاريع ذات عوائد نفعية. 5
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بيوت نورة للخبرات التربوية

مجاالت عمل البيت 

مــن 	  الممولــة  العلميــة  واالستشــارات  والمشــاريع  الخدمــات  تقديــم 
الجهات المتعاقد معها.

عقــد الحلقــات العلميــة وورش العمــل والــدورات التدريبيــة والمعــارض 	 
المتخصصة.

التعــاون مــع القطــاع العــام والخــاص وكافــة شــرائح المجتمــع فــي تطويــر 	 
الخدمات ذات العالقة ونقلها للمستفيدين.

تحكيم األدوات البحثية للباحثين في العلوم التربوية .	 
تصميم الحقائب التدريبية على أيدي مدربات معتمدات.	 
أي نشــاط آخــر يســهم فــي تحقيــق أهــداف بيــوت الخبــرة المنصــوص عليهــا 	 

في الالئحة.

التعــاون:	مــن خــالل مســاعدة الجهــات واألفــراد فــي إنجــاز مشــاريع تربويــة 	 
ناجحة وتقديم استشارات تربوية .

التميــز:	مــن خــالل تفــرد المركــز بتقديــم استشــارات وبرامــج تطويــر مهنــي 	 
على أيدي متخصصات ذوات خبرة وكفاءة مهنية عالية.

فــي 	  بالعمــل  الســعودية  للمــرأة  المركــز  تمكيــن  خــالل  مــن  التمكيــن: 
القطــاع االستشــاري والتطويــري فــي المجــال التربــوي الــذي يعــد نــواة 

تفاعل المجتمع وارتقائه.
الكليــة 	  تجــاه  إليــه  الموكلــة  للمهــام  المركــز  أداء  خــالل  مــن  االلتــزام: 

والجامعــة وتجــاه الشــركاء المســتفيدين مــن خدمــات المركــز دون إخــالل أو 
تفريط

القيــــــــــــــــــــــم
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بيوت نورة للخبرات التربوية

ممارسو التعليم 
في ميدان التعليم 

العام والجامعي

أفراد المجتمع

الشركات التعليمية 
والتطويرية ذات 
العالقة بالمجال 

التربوي

المركز الوطني 
للتطوير المهني 

التعليمي

الخريجـات

القيادات 
التربوية

مراكز التدريب 
الخاصة 

والحكومية

الفئات 
المستهدفة
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بيوت نورة للخبرات التربوية

نتطلع	لتحقيق	موارد	ذاتية	لكلية	التربية	
والوصول إلى اقتصاد معرفي فعال قائم 

على المنفعة المجتمعية
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بيوت نورة للخبرات التربوية

الساعات والجداول

يتــاح االســتفادة مــن خدمــات البيــت ألعضــاء الهيئــة التعليميــة والطالبــات 
طيلــة أيــام األســبوع مــن األحــد وحتــى الخميــس ًمــن الســاعة 8 صباحــًا وحتــى 2 

ظهرًا.

حجــــز البيـــــــــــــت

إمكانيــة حجــز البيــت مــن قبــل الطالبــات وأعضــاء الهيئــة التعليميــة واإلداريــة 
من خالل اآلتي:

- تعبئــة نمــوذج حجــز البيــت وإرســاله إلــى بريــد بيــت االستشــارات والتنميــة 	 
ce-cpd@pnu.edu.sa المهنية

-يتــم الــرد مــن قبــل الموظفــة المختصــة بإمكانيــة الحجــز أو توفيــر خيــارات 	 
بديلة.



البيــــــــــت
الرقمـــــــــــــي

نبذة	تعريفية	عن	البيت:
مجهــزة  بيئــة  توفيــر  إلــى  يهــدف  رقمــي  معمــل 
لدعــم  والتعلــم  التعليــم  تكنولوجيــا  بمســتحدثات 
وتعزيــز تعلــم الطالبــات مــن خــالل توظيــف أدوات 
التعلــم الرقمــي والــذكاء االصطناعــي فــي التعليــم، 
الرقميــة  المهــارات  اكســابهن  فــي  تســاهم  والتــي 
وتشــمل  التقنيــة.  المشــاريع  انتــاج  علــى  والقــدرة 
تلــك التجهيــزات أدوات وتطبيقــات الواقــع المعــزز 
واالفتراضــي، الهولوجــرام، الروبوتــات )STEM( الليقو 

التعليمية وأدوات إنتاج المحتوى الرقمي.

16
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بيوت نورة للخبرات التربوية

الخدمــــــــــــــــــــات

التعليــم 	  تكنولوجيــا  مســتحدثات  مجــاالت  فــي  التدريبيــة  الــورش  إقامــة 
والتعلم.

زيارة المعمل والتعرف على التقنيات الرقمية المتوفرة فيه.	 
إمكانية تقديم المحاضرات العملية من قبل أعضاء الهيئة التعليمية.	 
احتضان ورعاية األفكار والتطبيقات التقنية لطالبات الجامعة.	 

وصــف البيــــــــــــت

يشــمل البيــت علــى عــدد )24( أجهــزة حاســب آلــي مكتبــي  تعمــل بنظام تشــغيل 
ويندوز  Windows، كما يحتوي على  عدد من األجهزة  التقنية وهي اآلتي:

Robots الربوتات

جهاز لوحي
IPad

أدوات وتطبيقات الواقع المعزز 
واالفتراضي

 Augmented Reality and
 Virtual Reality tools

جهاز الهولوجرام
 Hologram

طابعة ثالثية األبعاد
 3D Printer

روبوت الليقو التعليمي
 Lego Education
 Mindstorms ev3
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بيوت نورة للخبرات التربوية

األجهزة والبرمجيات

يتوفــر حزمــة مــن البرامــج والتطبيقــات فــي المونتــاج الرقمــي وأدوات التعلــم 
الرقمــي، كمــا يمكــن توفيــر برمجيــات معينــة واشــتراكات شــهرية والتــي قــد 
أو  التقنيــة  المشــاريع  فــي  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  الطالبــات  تحتاجهــا 
ــى الخدمــة يتــم تعبئــة نمــوذج  ــة. وللحصــول عل ــورش التدريبي المحاضــرات وال

طلب برمجية.

Flashforge Finder 
Lite 3D Printer

Holographic 3d Photo 
and Video Air DisplayIpad

VR Headset Compatible 
with iPhone & Android 

Phone - Universal Virtual 
Reality Goggles.

Makeblock mBot Robot 
Kit for STEM Education.

Lego Education 
Mindstorms ev3 core 

set

Osmo - Little Genius Starter 
Kit for iPad - 4 Hands-On 

Learning Games - Ages 3-5 
- Problem Solving, Phonics & 

Creativity

Osmo - Genius Starter Kit 
for iPad - 5 Hands-On 

Learning Games - Ages 
6-10 - Math, Spelling, 

Problem Solving, 
Creativity & More

Sillbird STEM 12-in-1 
Education Solar Robot 

Toys -190 Pieces DIY 
Building Science 
Experiment Kit
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بيوت نورة للخبرات التربوية

الساعات والجداول

يتــاح االســتفادة مــن خدمــات البيــت ألعضــاء الهيئــة التعليميــة والطالبــات 
طيلــة أيــام االســبوع مــن األحــد وحتــى يــوم الخميــس مــن الســاعة 8 صباحــًا 

وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

حجــــز البيـــــــــــــت

إمكانيــة اســتخدام المعمــل مــن قبــل الطالبــات وأعضــاء الهيئــة التعليميــة 
واإلدارية من خالل  اآلتي:

تعبئة نموذج حجز المعمل وإرساله إلى بريد البيت الرقمي  	 
ce-dh@pnu.edu.sa

يتــم الــرد مــن قبــل الموظفــة المختصــة بإمكانيــة الحجــز أو توفيــر خيــارات 	 
بديلة.



بيــــــت
المواهـــب

نبذة	تعريفية	عن	البيت:
ــة مــن الكــوادر المختصــة بمختلــف   بيــت يجمــع نخب
المجــاالت التــي تنــم عــن مواهــب ســواء كانــت الفنون 
والخــط  والتصويــر  اليدويــة  الحــرف  أو  التشــكيلية 
العربــي ومــا إلــى ذلــك فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت 
عبدالرحمــن، فهــو مــكان التقــاء أصحــاب االختصاص 
و  مريحــة  بيئــة  ويوفــر  الفنيــة،  المجــاالت  بمختلــف 

مجهزة ذات كفاءة مشجعة.
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أهداف	البيــــــــــــــــــت

وصف	البيــــــــــــــــــــت

تنمية االحساس والتذوق الفني.	 
رفع ُمستوى اإلبداع واالبتكار الفني للطالبات.	 
إتاحة الفرصة أمام الطالبات الكتساب مهارات جديدة وتنميتها.	 
إثراء خبرات الطالبات بالجديد والُمثير في مجال الموهبة.	 
تعريف الطالبات بالخامات واألدوات وتدريبهم عليها.	 
حث الطالبات على الُممارسة والتجريب الذاتي.	 
الكشف عن المواهب الُمتميزة وصقلها واحتوائها.	 
تنمية المواهب بما يتفق مع ُقدراتهم وميولهم ونوعياتهم.	 
توظيف المواهب الفنية في خدمة الجامعة والمجتمع.	 

حاليًا تم تجهيز عدة اركان بكامل احتياجاتها وهي:

ركن المرسم 

ركن التصوير 

ركن تنسيق الزهور

ركن الخياطة

الكتابة اإلبداعية

اإللقاء واألداء 
المسرحي
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الخدمـــــــــــــــــــــــــــــــات

الساعات	والجداول

حجـــــــز	البيــــــــــــــــــــت

إقامة الورش التدريبية في مجاالت الفنون التشكيلية والحرف اليدوية.	 
زيارة المعمل والتعرف على األركان و االدوات المتوفرة فيه.	 
اشتراكات شهرية في بيت المواهب.	 
لممارســة 	  مشــتركاته  الســتقبال  األســبوع  أيــام  طيلــة  المــكان  جاهزيــة 

هوايتهم.
إمكانيــة تقديــم المحاضــرات العمليــة مــن قبــل  أعضــاء الهيئــة التعليميــة 	 

و الطالبات.

يتــاح االســتفادة مــن خدمــات البيــت لطالبــات وأعضــاء الهيئــة التعليميــة طيلــة 
أيــام االســبوع مــن األحــد الــى الخميــس مــن الســاعه 8 صباحــًا وحتــى الســاعة 

الثانية ظهرًا.

إمكانيــة اســتخدام المعمــل مــن قبــل الطالبــات وأعضــاء الهيئــة التعليميــة 
واإلدارية من خالل:

 	ce-th@pnu.edu.sa تعبئة نموذج حجز البيت وإرساله إلى بريد بيت المواهب

يتم الرد من قبل الموظفة المختصة بإمكانية الحجز أو توفير خيارات بديلة.	 
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