عــر ،الــذي بــا شــك كان العــام أ
أ
مــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن عامهــا الرابــع ش
الصعــب
أنهــت جامعــة ال ي
أ
ف
ت
ـى يشــهدها العالــم بســبب جائحــة فـ يـروس كورونــا؛ حيــث ُوضعــت
عــى كافــة الصعــدة ي� ظــل الظــروف الراهنــة الـ ي
الجامعــة أمــام تحـ ٍـد حاســم إلثبــات مرونتهــا ،ورسعــة اســتجابتها للتغـ يـرات ،والظــروف الخارجيــة الطارئــة ،والدفــع
بعجلــة البحــث واالبتــكار ،والنهــوض بالح ـراك البح ـث ألعضــاء هيئــة التدريــس والباحثـ ي ن
ـ�؛ ف ي� ســبيل صنــع وابتــكار
ي
حلــول علميــة جديــدة تســهم ف ي� الح ـراك العالمــي لمواجهــة آثــار الجائحــة.
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والنجــازات
يســتعرض التقريــر الســنوي لهــذا العــام ثمــرة الرعايــة الكريمــة مــن القيــادة الرشــيدة لقطــاع التعليــم ،إ
االســتثنائية لمســرة جامعــة أ
المـ يـرة نــورة ف ي� قـراءة شــاملة ألدائهــا ،مــن خــال أربــع ركائــز أساســية تتمثــل ف ي� :المخرجــات
ي
والحصائيات
ـة،
ـ
البياني
ـج
ـ
النتائ
ـه
ـ
تعكس
ـا
ـ
م
ـو
ـ
وه
ـرة،
ـ
المبتك
ـات
ـ
والتقني
ـي،
ـ
الصح
ـع
ـ
والمجتم
ـة،
ـ
الممكن
أة
ر
التنافســية ،والمـ
إ
ف
ن
ت
ت
و� بكفــاءة التعليــم التقليــدي ذاتــه
ـأ� أبرزهــا ي� التحــول بنســبة  ٪١٠٠مــن التعليــم التقليــدي إىل إ
اللكــر ي
التفصيليــة ،يـ ي
ف ي� بيئــة رقميــة متكاملــة.
والمكانــات وبعقــد ش�اكات نوعية
خــال العــام المنــرم عملــت الجامعــة عــى تهيئــة المنــاخ التعليمــي بكافــة الوســائل إ
جديــدة مــع جهــات محليــة ،ودوليــة متعــددة؛ بمــا يضمــن تعاون ـاً طويــل أ
المــد؛ لتوظيــف المــوارد المتاحــة ،وخدمــة
أ
الطـراف ذات العالقــة ،وتفعيــل مبــادرات تعــزز التنميــة المجتمعيــة ،وتطــور القطــاع غـ يـر الربحــي ،وتعظــم مــن دور
الفــرد ف� مجتمعــه ،وتخــدم المجــال التق ـن  ،ومجــال دعــم وتمكـ ي ن
بالضافــة إىل
ـ� الم ـرأة ،وتعزيــز الحيــاة الصحيــة ،إ
ي
ي
اســتحداث  21برنامجـاً أكاديميـاً يسـ ش
ـت�ف المســتقبل؛ ســعياً لفتــح آفــاق جديــدة للطالبــات ،واســتجابةً للخطــة الوطنيــة
لتوطـ ي ن
ـ� الوظائــف ،ومســاهمةً ف ي� إيصــال الم ـرأة الســعودية إىل المناصــب القياديــة ،وتمكينهــا مــن المشــاركة ف ي� تنفيــذ
ـال إتاحــة الفرصــة لهــا لتمثيــل بالدهــا ،والمشــاركة بشــكل فعــال ف ي� المحافــل الدوليــة.
الخطــط التنمويــة للمملكــة ،وبالتـ ي
ف� رصح «نــورة» التعليمــي ســباق التطويــر يدفعنــا لجــراء تقويــم مســتمر للمدخــات ،والممارســات أ
الكاديميــة،
إ
ي
نقدمــه خطــو ًة بخطــوة
مــا
نــة
ر
ومقا
العمــل،
ســوق
الحتياجــات
مالءمتهــا
مــدى
لمعرفــة
ــة؛
التعليمي
والمخرجــات
ُ
ّ
المكانــات المؤسســية ،وتشــاركها ي ن
بــ� القطاعــات
تقاســم
إىل
إضافــة
والعالميــة،
قليميــة،
وال
إ
بالتجــارب المحليــة ،إ
ف
الحكوميــة والخاصــة؛ ف ي� ســبيل تقديــم برامــج تعليميــة ،وتدريبيــة ،ومهنيــة عاليــة الجــودة ،بمــا يســهم ي� تزويــد أجيــال
ـر� ،وبلــوغ أ
ف
�ض
الهــداف المســتقبلية ف ي� مجــال التعليــم،
المســتقبل بالمعــارف ،والمهــارات ال وريــة لبنــاء االقتصــاد المعـ ي
تحقيق ـاَ لرؤيــة المملكــة .2030
ف
ت
ز
ـى لــم
ختامـاً ،أســأل المــوىل  -عــز وجــل  -أن يبــارك لــكل مــن أســهم بجهــوده ي� تحقيــق هــذه إ
النجــازات المتمـ يـرة ،الـ ي
ت
ش
ـال وزيــر التعليــم الدكتــور حمــد بــن محمــد آل الشــيخ ،لتنفيــذ
تكــن لــرى النــور لــوال إ�اف ودعــم ال محــدود مــن معـ ي
الم�وعــات والمبــادرات والخطــط عــى أكمــل وجــه للوصــول بجامعــة أ
ش
المـ يـرة نــورة إىل مصــاف الجامعــات العالميــة.
أ
أ
نحــن كل يــوم أمــام تحـ ٍـد جديــد ،ونؤمــن يقي ًنــا أن أنســنة الرقــام ،وتحويلهــا لواقــع حقيقــي ،هــو الثــر الــذي نســهم
ف
البــداع واالبتــكار ،وخلــق
مــن خاللــه ي� تعليــم قــادر عــى تحقيــق مفــردات التنميــة المســتدامة ،وتعزيــز مفــردات إ
ف
ـ� دائــم مــع المســتقبل.
الفــرص أمــام طالباتنــا ي� صناعــة حــوار تفاعـ ي

رئيسة جامعة أ
ال يم�ة نورة بنت عبدالرحمن
أ .د .إيناس بنت سليمان العيىس
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٩
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٥٧
٦٠
٦٤
٦٧
٧١
٧٣
٧٥
٨١
٨٨
٩٣
٩٥
٩٧
٩٩
١٠١
١٠٤
١٠٥
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التوجيه
واإلرشاد
الطالبي

األندية
الطالبية

٧٩١
ال�امج والمبادرات
ب
المجتمعية
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لعــل ممــا يشــهد عــى اهتمــام المملكــة العربيــة الســعودية بتعليــم الم ـرأة ،وتحقيــق طموحاتهــا ،وإظهــار ي ز
تم�هــا ف ي�
مجــاالت مختلفــة ،وظهــور ذلــك االهتمــام مبكـراً حـ ي ن
ـ� أنشــأت الرئاســة العامــة لتعليــم البنــات ف ي� عــام  1390هـــ الموافــق 1970
م أول كليــة تربويــة للبنــات  ،ثــم تــواىل افتتــاح الكليــات تباعـاً إىل أن بلــغ عددهــا  102كليــة ،مــا بـ ي ن
ـ� كليــات جامعيــة ،ومتوســطة،
وكليــات مجتمــع موزعــة ف ي�  72مدينــة ســعودية تضــم  6٠0،000طالبــة.
ف
و� مدينــة الريــاض وحدهــا ،كانــت هنــاك ســت كليــات
ي
ال�بيــة أ
للقســام أ
ال�بيــة أ
الدبيــة ،كليــة ت
هــي :كليــة ت
للقســام
العلميــة ،كليــة ت
ال�بيــة إلعــداد معلمــات المرحلــة االبتدائيــة،
ال�بيــة لالقتصــاد المــنزل ت
كليــة ت
وال�بيــة الفنيــة  ،كليــة الخدمة
ي
االجتماعيــة ،كليــة آ
الداب .وقــد بلــغ االهتمــام قمتــه ي ن
حــ�
أ
ـ� ف ي� عــام 1427هـــ بإنشــاء أول جامعــة
صــدر المــر الملـ ي
نســائية للبنــات بالريــاض تحــت شإ�اف وزارة التعليــم ،و
ين
بتعيــ� أول مديــرة لهــا،
ف َُع ِلــت الجامعــة ف ي� عــام 1428هـــ
وهــي ســمو أ
المـ يـرة الدكتــورة الجوهــرة بنــت فهــد آل ســعود
ف
و� عــام 1429هـــ شت�فــت الجامعــة بقيــام خــادم الحرمـ ي ن
ـ�
 ،ي
ال�يفـ ي ن
ش
ـ� الملــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز -يرحمــه هللا -بوضــع
حجــر أ
الســاس للمدينــة الجامعيــة ،وحينهــا ارتــأى أن يتــم
تغيــر مســماها إىل جامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن،
ي
نســبة إىل شــقيقة مؤســس المملكــة العربيــة الســعودية -طيــب
هللا ث ـراه -الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن.
وتضــم الجامعــة الكليــات الســت الكائنــة ف ي� مدينــة الريــاض
بالضافــة إىل إنشــاء عــدة كليــات جديــدة
بعــد إعــادة هيكلتهــا ،إ
ف
أكــر
مســرة التنميــة ي� المملكــة ،وبذلــك أصبحــت ب
تخــدم ي
ف
جامعــة نســائية ي� العالــم ،ممــا جعلهــا تـ بـرز بشــكل الفــت،
ـ� فقــط؛ بــل وحـ تـى عىل المســتوى
ليــس عــى المســتوى المحـ ي
العالمــي.

الرؤية
منارة المرأة للمعرفة والقيم

الرسالة
جامعة شاملة للمرأة تتميز بريادتها
التعليمية وأبحاثها العلمية تسهم في
بناء االقتصاد المعرفي بشراكات مجتمعية
وعالمية

التوجهات االستراتيجية
مخرجات تنافسية
امرأة ممكنة
مجتمع صحي
تقنيات مبتكرة
القيم
نورة
ن :نماء و :وعي ر :ريادة ت :تجدد
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تقع جامعة أ
أك� جامعة نسائية ف ي� العالم
ال يم�ة نورة بنت عبد الرحمن ف ي� مدينة الرياض،
وتعت� ب
ب
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ب� جامعة أ
• توقيع اتفاقية ثنائية ي ن
ال يم�ة نورة بنت عبدالرحمن و االتحاد السعودي
للجودو
ب� مستشفى الملك عبدهللا بجامعة أ
• توقيع مذكرة تفاهم ي ن
ال يم�ة نورة و الجامعة
ال ت
لك�ونية
السعودية إ
• توقيع اتفاقية تعاون مع االتحاد السعودي للريشة
• افتتاح قسم الطب النووي بمستشفى الملك عبدهللا الجامعي
ين
تدش� الهوية الجديدة للجامعة نحو رؤية  2030بحضور وزير التعليم
•

ش
والع�ين ف ي� تعليم اللغة الثانية بجامعة
• انعقاد ملتقى مهارات القرن الحادي
أ
ال يم�ة نورة بنت عبدالرحمن
أ
ن
الدارة العامة للخدمات الطبية
• عقد اتفاقية استثمارية يب� جامعة ال يم�ة نورة و إ
للقوات المسلحة
لتغي� مفصل للركبة بـ «الواقع المعزز ف ي� المستشفى
• إجراء عملية جراحية ي
الجامعي
• تنظيم مؤتمر عالمي أل
خصائ� تكنولوجيا محاكاة الرعاية الصحية
يي
• افتتاح عيادات النساء والوالدة التخصصية ووحدة عمليات اليوم الواحد
بمستشفى الملك عبدهللا الجامعي
ث
وحدي� التخرج ف ي� الكليات الصحية
االمتياز
التأهيل لطلبة
ال�نامج
• افتتاح ب
ي
ي

• إطالق مبادرة بحثية لمواجهة يف�وس «كورونا»
ف
الجراءات قادت التحول الرقمي للجامعة ي� أزمة
• تنفيذ حزمة من إ
«كورونا المستجد»
ف
«كورونا»� مركز المحاكاة
• تنفيذ «فرضية طبية» لمريض مصاب بـ
ي
بجامعة أ
ال يم�ة نورة
• دعم نحو  40بحثًا و  171باحثًا وباحثة من أجل التصدي لجائحة
«»19-COVID
أ
أ
• مركز االستشارات الرسية (ترابط) يقدم حزمة من االستشارات الرسية،
وال�امج لمواجهة جائحة كورونا
ب
أ
ف
السالمية ي� جامعة ال يم�ة
ال�امجي الكامل بل�نامج الدراسات إ
• االعتماد ب
• إطالق برنامج بكالوريوس القبالة

• دعم ش
م�وع الدراسة العلمية الموثقة
عن أ
ال يم�ة نورة بنت عبدالرحمن
• تكريم الفائزين بجائزة رؤساء ومديري
العال ف ي�
الجامعات ومؤسسات التعليم
ي
دول مجلس التعاون الخليجي ف ي� دورتها
أ
الوىل
• حصول طالبات كلية الهندسة بجامعة
أ
ال يم�ة نورة عىل المركز الثالث ف ي� التصفيات
أ
الوطنية المؤهلة للولمبياد العالمي
للروبوت2019WRO
ين
تدش� تطوير نظام متابعة وتقييم
•
التدريب الرسيري CT-MAP
• حصول مستشفى الملك عبدهللا
بن عبدالعزيز الجامعي عىل االعتماد
لل�امج التدريبية
المؤسس ب
ي

ن
ين
مه�
للمعلم� والمعلمات
• إطالق برامج تطوير ي
ن
ن
ش
بال�اكة مع المعهد
الوط� للتطوير
المه� التعليمي
ي
ي
بوزارة التعليم
• تنظيم يوم البحث العلمي السادس عن بُعد
• حصول المكتبة المركزية بجامعة أ
ال يم�ة نورة عىل
جائزة التفوق للمكتبات المتفاعلة خالل أزمة «كورونا»
الرسية بجامعة أ
• مركز االستشارات أ
ال يم�ة نورة
الوط� لتعزيز الصحة النفسية �ف
ن
يشارك مع المركز
ي
ي
أ
خ�ة
ندوته ال ي
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نسا� أ
ئ
للمن
• تنظيم معسكر ي
السي� نا� ف� جامعة أ
ال يم�ة نورة
ب ي ي
• توقيع مذكرة تفاهم لمستشفى
الملك عبدهللا الجامعي مع الجمعية
الخ�ية لرعاية ض
يز
الرومات�م
مر�
ي
• جامعة أ
الم�ة نورة تشارك �ف
ي
ي
ين
المحاسب� السعودي «ساف»
منتدى
• توقيع مذكرة تفاهم لمستشفى
الملك عبدهللا الجامعي مع الهيئة
السعودية للتخصصات الصحية
• افتتاح بوابة جامعة أ
ال يم�ة نورة
بنت عبدالرحمن الرياضية

• إنطالق المؤتمر الدول للحوسبة ف� جامعة أ
ال يم�ة نورة بنت عبدالرحمن
ي
ي
• جامعة أ
ال يم�ة نورة بنت عبدالرحمن تحقق تقدما بـ  47مستوى عن مركزها
ف
العام ض
الما� ي� تصنيفات 2019 UI Green Metric
ي
أ
عالميا
• تسجيل معشبة جامعة ال يم�ة نورة بنت عبدالرحمن ً
الكل لـ «مركز المحاكاة وتنمية المهارات الرسيرية» ف ي�
• الحصول عىل االعتماد ي
جامعة أ
ال يم�ة نورة بنت عبدالرحمن

• اعتماد تمويل  35ش
م�وعاً بحثياً
الم�ة نورة مع مؤسسة أ
ب� جامعة أ
• توقيع اتفاقية ي ن
الخ�ية
العنود
ة
م�
ال
ي
ي
ي
ب� جامعة أ
• توقيع مذكرة تفاهم ي ن
ال يم�ة نورة بنت عبدالرحمن و االتحاد
السعودي أ
للولمبياد الخاص
ف
كلينيك»
ال
• بدء القبول ي� برنامج
ماجست� العلوم بـ «علم النفس إ
ي
ي
• استحداث ( )21برنامجاً اكاديمياً لتلبية احتياجات سوق العمل
ب� جامعة أ
• توقيع مذكرة تفاهم ي ن
ال يم�ة نورة بنت عبدالرحمن و مجلس
ن
التعاو�
الضمان الصحي
ي
التم� ف
ز
التغي� من «»Blackboard
قيادة
�
جائزة
عىل
الجامعة
• حصول
ي
ي ي
ن
البداع» بوزارة الصحة
«مركز
و
الجامعة
ب�
اتفاقية
• توقيع
إ
ي
ب� جامعة أ
• توقيع مذكرة تفاهم ي ن
ال يم�ة نورة ومركز الملك عبدالعزيز للحوار
�ن
الوط ي
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•
•
•
•
•
•
•
•

تدش� صالة «تداول» الستهداف أك�ث من ي ن
ين
أربع� ألف مستفيدة
توقيع مذكرة تفاهم مع ش�كة السوق المالية السعودية
افتتاح مركز أبحاث نمط الحياة والصحة لتعزيز نمط الحياة الصحي والوقاية من أ
المراض
انعقاد اللقاء التاريخي الثالث «الفن مصدر لدراسة التاريخ»
الم�ة نورة أ
أ
للندية الرياضية بالكليات
انطالق منافسات
معال رئيسة جامعة ي
بطولة كأس ي
انطالق جائزة جامعة أ
ف
ال يم�ة نورة بنت عبدالرحمن ي ز
للتم� البح�ث ي ي� دورتها الرابعة
ف
ط� عالمي :فريق جراحي بمستشفى الملك عبدهللا الجامعي يتمكن من عالج حالة طبية نادرة
ي� سبق ب ي
أ
ف
ن
الدول لطب العيون
الثا� لملصق علمي ي� مؤتمر البحر الحمر
تحقيق المركز ي
ي
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الهوية الرسمية لجامعة أ
ال يم�ة نورة بنت عبد الرحمن تصميم وإبتكار أعضاء
هيئة تدريس وطالبات كلية التصاميم والفنون ١٤٤١ / ١ / ٢٦هـ
توفر الجامعة بيئة تعليمية محفزة للإبداع واالبتكار ،تمكن من إعداد كوادر نسائية
ون� الفكر اليجا� ،وتأصيل الموروث ف
قادرة عىل تعزيز ثقافة المجتمع ،ش
الثقا�
إ بي
ي
باستخدام منتج ف�ن إبداعي ي ز
مم�.
ي

14

فلسفة تصميم الشعار
أ
ف
ف
بــدأت فلســفة تصميــم الشــعار الجديــد ي� إبـراز الــدور العظيــم الــذي أحدثتــه المـ يـرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن ي� تاريــخ المملكــة
العربيــة الســعودية  ،والصفــات الـ تـى تمـ ي ز
ـرت بهــا دمجـاً مــع هويــة الجامعــة وقيمهــا  ،ومــا تنتهجــه ف ي� رؤيتهــا ومخرجاتهــا  ،ومــا
ي
ن
ز
ـدس أصيــل؛ للخــروج بمفهــوم واضــح لهويــة تعكــس روح الجامعــة وطابعهــا.
تتمـ يـر بــه مــن طابــع عمـر يا� هنـ ي
أ
الثر المعنوي للهوية :انتماء ،أصالة ،ثقة ،ي ّ ز
تم�
أ
ين
والتمك�
صوت الجامعة :الثقة
الحس للهوية:
الثر ّ ي
ين
التمك�
الشعار اللفظي للجامعة :رصح
• الجودة ف ي� التعليم
• بناء الكفاءات
معزوفة نورة
• بيئة ممكنة للمرأة
فعال للمجتمع
• ش�يك ّ

ن
معا� الشعار
ي

الشكل الدائري
ـتلهام مــــن موقــــع الجامعــــة
بدأ تصميــــم الشــــعار باســـ ٍ
الجغرافــــي ،لتميـــز شـــكله الهندســـي والـــذي يمثـــل ربـــع
الدائــرة ،كما تـــم تكــرار هــــذا الشــــكل أربــــع مـــرات إشــارة
إلــــى الركائــز أ
الساســــية للجامعــــة وهــــي :القيــــادات،
الداريــــة ،ليتــــم
والطالبــــات ،والهيئــة التعليميــــة ،والهيئة إ
دمجهــــا فــــي شــكل دائرة للتعبيــر عــن الوحــدة ،والحيــاة،
والمـــرأة ،واالســــتدامة.
ف
الزخر� المعماري للجامعة
النمط
ي
تتميــــز الجامعــــة بنمطهــا الزخرفــي فــــي مبانيهــا ،وتتنــوع
بيــــن الزخـــارف الهندســـية والنباتيـــة ،ولتأكيــد روح الجامعـــة
وطابعهـــا تـــم اختيــــار نمــط هندســــي مــــن مجموعــــة
يز
الممــر؛ ألنهــــا أول مــا
الزخــــارف المنتشــــرة ذات الشــكل
تصافحهــــا عيــــن الزائــر للجامعــــة.

اســم أ
الميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن بخـط يدهـا
ســـميت الجامعـــة حســـب توجيـــه الملـــك عبـد اللـــه  -رحمـه
اللـــه  -باســـم الســـيدة أ
الولـــى فـــي تاريـــخ المملكـــة العربيـة
الســـعودية أ
الميـــرة نــــورة بنــــت عبــــد الرحمــــن ،لذلــــك
كانــــت مخطوطــــة اســــمها بخــط يدهــــا  ،والموجــودة فــي
الثـر أ
إحدى رسائلها للملــــك عبــــد العزيــــز  ،وهــــي أ
الصيـل
الـــذي تـــم ترشـيحه ليضـاف لتكويـن الشـــعار كعالمـة مميــزة
تعكــــس أ
الميــــرة نــورة.
ن
الدارة
مب� إ
الدارة ذو شــــكل مميــــز ويعــــد واجهــــة الجامعــــة
مبـ نـى إ
وحجــــر أساسها ،وقــــد اختيــــر ليضــــاف الشــــكل العلــــوي
لــــه ،لتكويــــن الشــــعار وليحقــــق االنطبـــاع أ
الول تعزي ـزاً
للصـــورة الذهنيـــة للجامعـــة لـــدى المتلقـــي.
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جانب من حفل تدشين الهوية البصرية لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
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تحــت رعايــة كريمــة مــن معــال وزيــر التعليــم الدكتــور حمــد بــن محمــد آل الشــيخ اســتضافت جامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن حفــل
ي
جائــزة رؤســاء ومديــري الجامعــات ومؤسســات التعليــم العــال بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي تحــت شــعار(انتماء وتنميــة) ,يــوم أ
الربعــاء 17
ي
ـال
ـ
الع
ـم
ـ
التعلي
ـات
ـ
ومؤسس
ـات
ـ
بجامع
ـن
ـ
الفائزي
ـم
ـ
لتكري
ـة»
ـ
االقتصادي
ـة
ـ
«البواب
ـت
صفــر  1441هــــ الموافــق  16اكتوبــر  2019م ف ي� فنــدق يف�مونـ
ي
بــدول المجلــس.
ـأ� هــذه الجائــزة للجنــة رؤســاء ومديــري جامعــات ومؤسســات التعليــم العــال بــدول المجلــس برئاســة معــال رئيســة جامعــة أ
ت
المـ يـرة نــورة
وتـ ي
ي
ي
بنــت عبدالرحمــن الدكتــورة إينــاس بنــت ســليمان العيــى أمـ ي ن
ـ� عــام الجائــزة وبعضويــة عــدد مــن أصحــاب الســعادة وكالء الجامعــات ف ي� عــدد
ـال بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.
مــن مؤسســات التعليــم العـ ي
أ
أ
ت
ـاس
وتـ ي
ـأ� هــذه الجائــزة انطالقـاً مــن الهــداف الســامية لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج ،وال ســيما مــا تضمنتــه المــادة الرابعــة مــن نظامــه السـ ي
ف
ـجيعا للبحــوث والدراســات ،وإدراكًا ألهميــة العمــل المنــوط بالجامعــات
بشــأن تكريــس االهتمــام بالتقــدم العلمــي ي� المجــاالت كافــة ،وتشـ ً
ومؤسســات التعليــم العـ ف
ـال ف ي�
ـال ي� دول المجلــس .وتعتـ بـر الجائــزة أول جائــزة يمنحهــا رؤســاء ومديــرو الجامعــات ومؤسســات التعليــم العـ ي
ي
دول مجلــس ألعضــاء هيئــة التدريــس ف ي� ثــاث فــروع وهــي فــرع التعليــم ,البحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع.
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ناقــش المتحدثــون ف ي� اللقــاء الرابــع لقيــادات الجامعــات تســعة
مواضيــع ،مــن شــأنها االرتقــاء بالتعليــم الجامعــي مــن أجــل الوصــول
بــه إىل أعــى مراتــب الجــودة ،وذلــك مــن خــال اســتعراض الهيــاكل
التنظيميــة للجامعــات مــن حيــث كفاءتهــا الهيكليــة ،والتشــغيلية،
وعرضــا لخارطــة الطريــق لتطبيــق نظــام الجامعــات الجديــد ،كمــا
ً
ناقــش اللقــاء تطويــر كليــات المجتمــع ،وتحويلهــا لكليــات تطبيقيــة
لمواءمــة ســوق العمــل.
النفــاق مــن حيــث
وجــاء خــال اللقــاء طــرح لمبــادرات كفــاءة إ
يز
بالضافــة
م�انياتهــا ،ومشــاريعها المتعـ ثـرة ،والمستشــفيات الجامعيــة إ
ف
إىل ش�ح لخدمــة «مؤهــل» ،ودور الجامعــات المحــوري ي� توثيــق
مؤهــات الخريجـ ي ن
ـ� ،الوظائــف ،والتخصصــات ف ي� إعالنــات التوظيــف
ف
ين
ين
المســجل� ي� منظومــة
الباحثــ� عــن عمــل
الحكوميــة ،وتخصصــات
«جــدارة» .
قدمــت وكالــة الــوزارة للتعليــم الجامعــي ثــاث ورش عمــل ف ي� اللقــاء،
كانــت أ
الوىل بعنــوان (تطويــر كليــات المجتمــع ،وتحويلهــا لكليــات
ـال
تطبيقيــة بب�امــج مهنيــة) ارتكــز الحديــث خاللهــا عــن الوضــع الحـ ي
ت
الســراتيجية الــوزارة
مفصــل
وعــرض
وســر العمــل فيهــا،
للكليــات ،ي
ٍ
ٍ
المســتقبل المأمــول ،وجــاءت الورشــة الثانيــة
وتصــورات للوضــع
ي
أ
ـدراس للجامعــات مــن حيــث عــدد اليــام،
بعنــوان ( التقويــم الـ
ي
والفصــول الدراســية).
أما الثالثة بعنوان(استعراض االختبارات المعيارية والرخص المهنية)،
وتعريف بمبادرة
عن الوضع الراهن لقياس جودة خريجي الجامعات،
ٍ
نقاط للخروج ،وتجارب الجامعات المتبنية لها ،كما تم تقديم ورشة
أخ�ة ،أدارها مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم حول (تطوير
عمل ي
ف
ش
مبادرات الجامعات ي� برنامج تنمية القدرات الب�ية).

المعال و رؤساء الجامعات
أصحاب
ي
وكالء و وكيالت الجامعات
�ن
ش
م�فو مكاتب التحول الوط ي
عمداء و عميدات الجامعات
جهات أخرى

ورش العمل المصاحبة
جهة التنفيذ :وكالة الوزارة للتعليم الجامعي
عنوان الورشة
تطوير كليات المجتمع وتحويلها لكليات
تطبيقية بب�امج مهنية
استعراض االختبارات المعيارية ،والرخص
المهنية (مدراء المشاريع)
اس للجامعات ( عدد
مناقشة التقويم الدر ي
أ
اليام ،والفصول الدراسية)

الحضور
٢٧
٣٧
١٦

جهة التنفيذ :مكتب تحقيق الرؤية
وزارة التعليم
الحضور
عنوان الورشة
تطوير مبادرات الجامعات ف ي� برنامج تنمية
٦١
القدرات ش
الب�ية
٥٩
ورشة عمل برنامج جودة الحياة
ورشة عمل برنامج تطوير الصناعة الوطنية،
٥٩
والخدمات اللوجستية
و اختتــم اللقــاء بجــوالت للتعريــف ،واالطــاع عــى أهــم مرافــق
ت
ـى كانــت ف ي� معــرض الطالبــات ،المكتبــة المركزيــة  ،مركــز
الجامعــة والـ ي
أبحــاث العلــوم الصحيــة  ،مركــز المحــاكاة وتنميــة المهــارات الرسيريــة
 ،مستشــفى الملــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز الجامعــي.

التقرير السنوي ١٤٤١هـ
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لقاء المدراء والقيادات التعليمية
اســتضافت جامعــة أ
ف
المـ يـرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن ي� ١٤٤١ \ ٦ \ ١٤هـــ
ف
ـال وزيــر
أعمــال لقــاء قيــادات التعليــم الجامعــي ي� المملكــة برعايــة معـ ي
ـال رئيــس هيئــة
التعليــم د.حمــد بــن محمــد آل الشــيخ ،وبحضــور معـ ي
أ
تقويــم التعليــم والتدريــب ومديــري الجامعــات الحكوميــة ،والهليــة
ف ي� المملكــة.
ت
ـأ� اللقــاء مــن منطلــق حــرص وزارة التعليــم عــى عقــد اللقــاءات
ويـ ي
التشــاورية الدوريــة بـ ي ن
ـ� الجامعــات الســعودية؛ بهــدف رفــع مســتوى
أ
الداء ،وتطويــره ،وتجويــد مخرجاتــه ،واالســتفادة مــن التجــارب
ت
المشــركة ي ن
بــ� الجامعــات ،بمــا يحقــق مســتقبال ً أفضــا ً للطالــب
والطالبــة.

الحضور و المشاركون

اليوم الوطني-90معهد تعليم اللغة العربية -الطالبة حنان وزروف-ألمانيا
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يعــد قطــاع التعليــم مــن القطاعــات الحيويــة المرتبطــة ارتبا ًطــا وثي ًقــا بالمجتمــع ،ولــه صلــة وطيــدة بدفــع عجلــة االقتصــاد
الوطـن  .كمــا أن لــه دوراً بــارزاً ف ي� تحويــل االقتصــاد إىل اقتصــاد يعتمــد عــى العقــول ذات المهــارة العاليــة ،والطاقــات ش
الب�يــة
ي
المبدعــة و المنتجــة ،وقــد شــاركت وزارة التعليــم قطاعــات الدولــة
ف
ت
ن
ـى تواجــه التعليــم ف ي� المملكــة العربيــة الســعودية،
 حماهــا هللا  -ي� انطــاق برنامــج التحــول الوطـ ي  2020برصــد التحديــات الـ يأ
وبنــاء أ
ومــؤ�ات قيــاس الداء ،إضافــة إىل بنــاء المبــادرات التعليميــة ت
ش
وال�بويــة المحققــة بل�نامــج التحــول
الهــداف العامــة،
الوط ـن ي .
ويتجســد الــدور المهــم للجامعــات الســعودية كونهــا منــارات
للعلــم والمعرفــة ومراكــز للإشــعاع الحضــاري مــن خــال بنــاء
النســان ،واســتيعاب الشــباب ،وتســليحهم بروافــد العلــم،
إ
والمهــارة ،والمعرفــة .إىل جانــب دورهــا كمركــز تنويــري �ف
ي
المجتمــع تحقيقــا لرؤيــة المملكــة .2030
أ
الشــه�ة ف ي�
مــر محمــد بــن ســلمان كلمتــه
ي
يقــول ســمو ال ي
ف
«� بالدنــا ثــروات ســخية..
افتتاحيــة رؤيــة المملكــة  :2030ي
أ
ت
ـى ال تعادلهــا ثــروة،
ولكــن أهــم مــن هــذا كلــه ثروتنــا الوىل الـ ي
مهمــا بلغــت ،شــعب طمــوح ،معظمــه مــن الشــباب ،هــو
فخــر بالدنــا ،وضمــان مســتقبلنا -بعــون هللا تعــاىل ،-وال ننــى
أنــه بســواعد أبنائهــا ،قامــت هــذه الدولــة ف ي� ظــروف بالغــة
الصعوبــة ،عندمــا وحدهــا الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن
آل ســعود -طيــب هللا ث ـراه ،-وبســواعد أبنائــه ســيفاجئ هــذا
الوطــن العالــم مــن جديــد».
كمــا أكــدت الرؤيــة عــى أهميــة تطويــر إمكانــات إالنســان
الســعودي ،وتســليحه بالمهــارات ،والمعــارف النوعيــة،
واعتــرت المهــارات مــن أهــم مــوارد البــاد ،حيــث نصــت
ب
التــال« :تعــد مهــارات أبنائنــا ،وقدراتهــم مــن أهــم
عــى
ي
�ث
مواردنــا ،وأك هــا قيمــة».
بــل ذهبــت الرؤيــة الوطنيــة إىل أبعــد مــن هــذا ،ي ن
حــ�
اســتهدفت تطويــر المعايـ يـر الوظيفيــة الخاصــة بــكل مســار
تعليمــي ،وهــو مــا يقــود إىل ربــط وثيــق ي ن
ال�نامــج
بــ� ب
ذكــورا وإناثًــا  -عــى حــد ســواء  -ي ن
وبــ�
التعليمــي للطــاب
ً
وظائفهــم المســتقبلية.

وحيــث إن الرؤيــة الوطنيــة وضعــت مــن جملــة أهدافهــا
خفــض معــدل البطالــة مــن  11.6ف ي� المائــة إىل  7ف ي� المائــة،
المعايــر الوظيفيــة الخاصــة بــكل مســار تعليمــي،
وتطويــر
ي
فقــد ســعت الجامعــات إىل ربــط التعليــم بالوظيفة ،و ترســيخ
اليجابيــة ف ي� شــخصيات أبنائنــا عــن طريــق تطويــر
القيــم إ
ت
المنظومــة التعليميــة وال�بويــة ،وتوفـ يـر تعليــم قــادر عــى
بنــاء الشــخصية.
ف
و� ضــوء مــا تقــدم ،وتحقيقًــا لرؤيــة المملكــة العربيــة
ي
أ
مــرة نــورة بنــت
الســعودية  ،2030فقــد ســعت جامعــة ال ي
يز
المــرة
عبدالرحمــن ،منــذ تأسيســها ،عــى أن تحقــق
أ
التنافســية للجامعــة ،مقارنــة بالمؤسســات التعليميــة الخــرى،
ئيســا للقائمـ ي ن
ـ� عليهــا مــن خــال تطويــر جــودة
وتكــون هد ًفــا ر ً
المخرجــات التعليميــة ،باتخــاذ العديــد مــن الخطــوات،
كاســتحداث بعــض الكليــات ،وال�امــج أ
الكاديميــة ،وإنشــاء
ب
أ
ـا� ،ودعــم مراكــز البحــاث ،وتشــجيع
مراكــز للتطويــر الطـ ب ي
المشــاركة ف ي� الملتقيــات ،والمؤتمــرات العلميــة عــى كافــة
المســتويات المحليــة والدوليــة ،بمــا يــرز المســتوى أ
الكاديمــي
ب
أ
ف
المتمـ ي ز
ـر للجامعــة  .إضافة إىل المشــاركة ي� العمــال التطوعية،
ت
ش
ـى مــن شــأنها تحقيــق تلــك
والكشــفية ،و عقــد الــراكات الـ ي
يز
المــرة حســب كل توجــه.

• اللغة اإلنجليزية
• اللغة الفرنسية
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 .١تصميم األزياء والنسيج
 .٢التصميم الداخلي
.٣التصميمالجرافيكيوالوسائطالرقمية
 .٤تصميم المنتجات

.٥الفنونالبصرية:
•التصوير التشكيلي
• الطباعة الفنية
• النحت

( دكتور عالج طبيعي ،العالج الوظيفي )
( التثقيف الصحي ،التغذية اإلكلينيكية ،علم النفس
اإلكلينيكي ،علوم الوبائيات )
( تقنيات الطب النووي ،األشعة التشخيصية ،التصوير
بالموجات فوق الصوتية  ،العالج باألشعة )
( السمع و التوازن ،امراض التخاطب و البلع )

حرصــت جامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن عــى وضــع خطــط اسـ تـراتيجية مرنــة ،تتــواءم مــع المتغـ يـرات العالميــة
وفــق أعــى المعايـ يـر اسـ ش
ـت�ا ًفا للمســتقبل ،وذلــك مــن خــال إنشــاء كليــة للقانــون ،واســتحداث برامــج أكاديميــة ف ي� كافــة
ف
ت
والنســانية وكليــة
تلــ� احتياجــات ســوق العمــل ،ي� كل مــن الكليــات الصحيــة والكليــات العلميــة إ
التخصصــات ي
الــ� ب ي
المجتمــع.
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استحداث كلية القانون
النسانية
برامج الكليات إ
كلية اللغات :برنامج اللغة الصينية
أ
ال ي ز
نجل�ي والدراسات الثقافية
برنامج الدب إ
كلية آ
الداب :برنامج الصحافة الرقمية
الرشاد السياحي
برنامج إ
آ
برنامج الثار والمتاحف
كلية التصاميم والفنون:
ئ
الضو�  -سيجما
التصوير
برنامج
ي
أ
برنامج صناعة الفالم ،والرسوم المتحركة

برامج الكليات العلمية
كلية علوم الحاسب والمعلومات:
برنامج علوم الذكاء االصطناعي
برنامج أ
السي� ن يا�
المن
ب
برنامج علم البيانات وتحليلها
كلية الهندسة :برنامج الهندسة الطبية الحيوية
كلية العلوم :برنامج ي ز
الف�ياء الطبية
كلية الدارة أ
والعمال:
إ
برنامج التسويق
برنامج إدارة الموارد ش
الب�ية
المال
برنامج االقتصاد ي

برامج الكليات الصحية
كلية التمريض :برنامج القبالة
التنفس
كلية الصحة وعلوم التأهيل :برنامج العالج
ي

ماجستير القيادة التربوية  ،ماجستير إدارة المعرفة بالمؤسسات التربوية
دبلوم عالي في التعلم اإللكتروني  ،دبلوم عالي في التربية البدنية

ماجستير الترجمة التخصصية باللغتين (اإلنجليزية ،الفرنسية)
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ماجستير الخدمة االجتماعية (خدمة الفرد)

ماجستير العلوم في علوم الحوسبة (تحليل بيانات)

كلية علوم
الحاسب اآللي
والمعلومات

ماجستير تصميم األزياء والنسيج

ماجستير الدراسات اإلسالمية (العقيدة ،التفسير وعلوم القرآن،
السنة النبوية وعلومها ،علوم الحديث ،فقه السنة ،الفقه ،أصول الفقه)
ماجستير اللغة العربية (اللسانيات ،اللغة والنحو  ،األدب والبالغة )

كلية
التمريض
ماجستير علوم التمريض
(ممارسة العلوم التمريضية المتقدمة)

برامج
الدراسات العليا المنفذة
بشراكات دولية

بالشراكه
مع

جامعة مدينة دبلن -إيرلندا

كلية
اإلدارة واألعمال
ماجستير العلوم في
اإلدارة واألعمال (ريادة األعمال ،المالية)
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أطلقــت جامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن برنامــج
ماجســت� ف� (دراســات المــرأة) وهــو برنامــج بيــن
ي ي
ي
يعــد أ
الول مــن نوعــه عــى مســتوى المملكــة
نوعــي
ال�نامــج عــى تأهيــل
العربيــة الســعودية  ،ويركــز ب
قيــادات قــادرات عــى تحديــد ودراســة تحديــات
مشــاركة المــرأة ف ي� التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة،
ت
واقــراح الحلــول التنظيميــة ش
والت�يعيــة وصياغــة
ف
ت
ـى تســهم ي� تحقيــق هــدف رفــع نســبة
المبــادرات الـ ي
مشــاركة الم ـرأة ف ي� ســوق العمــل والــذي يحقــق رؤيــة
2030م
ال�نامــج نموذجــاً خاصــاً ف ي� التنفيــذ حيــث
ويتبــع ب
يتفــرع إىل مســارين تخصصيـ ي ن
ـ� همــا :مســار المــوارد
ش
الب�يــة ،مســار الدراســات االجتماعيــة ،ويختــم
ال�نامــج رحلــة القياديــة بأربعــة خيــارات لبحــث
ب
التخــرج خــال الفصــل الرابــع وهــي :

ن
تعاو�
تدريب
ي

بحث تطبيقي

رسالة

مبادرة وطنية

كلينيــ�
ال
برنامــج
ماجســت� علــم النفــس إ
ي
ي
وهــو برنامــج يؤهــل الخريجة للعمــل كمعالج
ـ� ف ي�:
ـ� إكلينيـ ي
نفـ ي
1.المستشفيات الحكومية والخاصة
2.مراكز عالج تعاطي المخدرات
3.مراكز إعادة التأهيل
4.العيادات الخارجية للصحة النفسية
الدراس
5.المدارس وأنظمة التعليم
ي
الخاص
6.وكاالت الخدمة االجتماعية
7.مراكز خدمات أ
البحاث والقياس
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بلــغ عــدد الطالبــات المســتجدات بجامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن  1188طالبــة ف ي� مرحلــة الدبلــوم ،و  4910طالبــة ف ي�
مرحلــة البكالوريــوس ،و  166طالبــة ف ي� مرحلــة الدراســات العليــا  ،أمــا المقيــدات ف ي� مرحلــة الدبلــوم فقــد بلــغ عددهــن 1759
طالبــة و  28446طالبــة ف ي� مرحلــة البكالوريــوس و  636طالبــة ف ي� مرحلــة الدراســات العليــا  ،كمــا بلــغ عــدد الخريجــات  764طالبــة
ف ي� مرحلــة الدبلــوم و  10034طالبــة ف ي� مرحلــة البكالوريــوس و  151طالبــة ف ي� مرحلــة الدراســات العليــا
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المنح الدراسية
أ
حرصــت جامعــة المـ يـرة نــورة عــى فتــح المجــال لغـ يـر الســعوديات لاللتحــاق بالجامعــة  ،حيــث بلــغ عــدد الطالبــات المقيــدات
الحاصــات عــى منــح ف ي� الجامعــة  448طالبــة مــن  ٦٠جنســية مختلفــة حــول العالــم ف ي� مراحــل الدبلــوم المتوســط والبكالوريــوس
وبرامــج الدراســات العليــا
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5
4

الصحة وعلوم التأهيل

الصيدلة

التمريض

علوم الحاسب والمعلومات

الدارة أ
والعمال
إ

العلوم

اللغات

ت
ال�بية

آ
الداب

1

*برنامج يقدم لطالبات الدراسات العليا ف ي� مرحلة الدكتوراة من اعضاء هيئة التدريس ف ي� الجامعة

ت
المش�ك
ال ش�اف
الجامعات الخارجية بل�نامج إ

المجتمع

1

1

1

عمادة خدمة المجتمع والتعليم
المستمر

3

2

2

2
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ـ� جامعــة أ
اليجـ بـا� والمســتدام بـ ي ن
المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن وخريجاتهــا ،وبمــا يحقــق تجويــداً
مــن منطلــق تعزيــز التواصــل إ ي
ت
ـى تتيــح لهــن خدمــات عــدة  ،وقــد اســتفاد
تامـاً لمخرجاتهــا التعليميــة ،حرصــت الجامعــة عــى تأكيــد دور وحــدة الخريجــات الـ ي
ن
مــن تلــك الخدمــات ف ي� عــام ١٤٤١هـــ مــا يقــارب  1613خريجــة ،ومــن تلــك الخدمــات تقديــم عمليــة التأهيــل المهـ ي  ،ورفــع نســبة
التوظيــف مــن خــال عقــد الـ شـراكات ،واالتفاقيــات مــع ســوق العمــل ،إضافــةً إىل تقديــم الدعــم للخريجــات المتمـ ي ز
ـرات مهنيـاً،
ـا� لطالبــات الجامعــة ،كمــا حرصــت عــى تجويــد تقديــم الخدمــات المتنوعــة للخريجــات مــن خــال إدارة،
وتفعيــل دورهــن إ
اليجـ ب ي
ت
اللك�ونيــة.
وتفعيــل منصــة الخريجــات إ

ت
ال� تقدمها وحدة الخريجات:
أبرز الخدمات ي
• برنامج تأهيل الخريجات لسوق العمل ٢٠٢٠
• الدورات التدريبية المهنية
• إتاحــة انضمــام الخريجــات لحاضنــة نــورة العطــاء،
والحصــول عــى الرخصــة التطوعيــة
• تفعيــل  Ptwayمنصــة ت
إلك�ونيــة تربــط ي ن
بــ� أصحــاب
ين
ش
والباحثــ� عــن فــرص عمــل جزئيــة ،ومؤقتــة،
الــركات
وموســمية
أ
ين
السعودي�
• التعاون مع مكتب الوطنية الوىل لتوظيف
�ن
• اللقاء التعريفي بمنصة سبل للإرشاد المه ي
الرشاد المه�ن ي الجماعية والفردية
• جلسات إ
ف
• تنفيذ فعالية (صنع ي� نورة)
• بطاقة خصم الخريجة

أ
مــرة نــورة ف ي� اختبــارات قيــاس
أداء خريجــات جامعــة ال ي
والرخــص المهنيــة لعــام  1440هـــ
ت
النسانية :
ال�تيب عىل مستوى الجامعات للكليات إ
أ
• المركز الول ( اللغة العربية )
ن
الثا� (صفوف أولية )
• المركز ي
• المركز الثالث (تربوي عام )
ت
ال�تيب عىل مستوى الجامعات للكليات العلمية:
أ
• المركز الثالث (الحياء)
ت
ال�تيب عىل مستوى الجامعات للكليات الصحية:
أ
• المركز الثالث (طب السنان )

أ
ف
ف
ـر� فقــد أبرمــت الجامعــة
و� اطــار دور الكليــات ب
وال�امــج الكاديميــة المقدمــة للطالبــات ،ومــن منطلــق حــرص الجامعــة عــى التبــادل المعـ ي
ي
عــدداً مــن االتفاقيــات والـ شـراكات المحليــة بقطاعيهــا الحكومــي والخــاص ف ي� مختلــف المجــاالت التعليميــة والبحثيــة والتدريبيــة ،تتنــوع
ت
ت
ـى يتــم التعــاون معهــا.
ـى تتفــوق فيهــا الجهــات الـ ي
وتتــوزع بحســب المجــاالت الـ ي
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ف
ن
ـال مــن حيــث جــودة
ونظ ـرا لمــا لوكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة مــن دور مهــم ي� تحقيــق التنافــس بـ يـ� مؤسســات التعليــم العـ ي
أ
ال ش�اف عــى عــدد مــن المشــاريع
العمليــة التعليميــة  ،وانعــكاس ذلــك عــى مواصفــات خريجــة جامعــة المـ يـرة نــورة ،فقــد تبنــت الوكالــة إ
أ
والمبــادرات لتطويــر ال�امــج أ
ت
الكاديميــة والمقــررات ،وتابعــت تقدمهــا لضمــان جــودة المشــاريع بمــا يحقــق الهــداف االســراتيجية
ب
ف
ت
ت
ـى تــراوح مــدة اكتمالهــا  -غالبـاً  -مــن ســنة
للجامعــة ،كمــا تــم متابعــة الخطــة الزمنيــة للمشــاريع لضمــان انتهائهــا ي� الوقــت المحــدد ،والـ ي
ن
إىل خمــس ســنوات حســب حجــم المـ شـروع ومراحلــه .مــن جانــب آخــر ســعت الكليــات الصحيــة إىل تبـ ي مبــادرة اســتحداث وتنويــع مصــادر
ت
ـى تصــب
التعلــم المهــاري والمهـن ي ؛ بهــدف تطويــر ومتابعــة سـ يـر عمليــة التدريــب إ
الكلينيـ ي
ـ� مــن خــال تقديــم عــدد مــن المشــاريع الـ ي
أ
أ
ف ي� جــودة مخرجــات التدريــب ،إضافــة إىل مبــادرة تطويــر مركــز دعــم وتطويــر العمــال ،وإنشــاء مركــز العمــال للتخصصــات الصحيــة.
وأمــا ف� مجــال تطويــر المواهــب فعــى مســتوى أعضــاء الهيئــة التعليميــة تبـ نـى مركــز التمـ ي ز
ـر ف ي� التعليــم والتعلــم مبــادرة تطويــر المواهــب
ي
أ
أ
الكاديميــة ألعضــاء هيئــة التدريــس مــن خــال عقــد برامــج تدريبيــة لتطويــر كفاءاتهــم مــن النواحــي التعليميــة ،والمعرفيــة ،والدائيــة
والبــداع واالبتــكار للطالبــات؛ لتهيئتهــن
 ،وأمــا عــى مســتوى الطالبــات فقــد أقامــت عمــادة شــؤون الطالبــات مبــادرة تطويــر القيــادة إ
للحصــول عــى مراكــز متقدمــة ف ي� المنافســات المحليــة ،والدوليــة الخاصــة باالبتــكار واالبــداع.
المبادرات
اسم المبادرة
استحداث وتنويع مصادر
ن
والمه�
التعلم المهاري
ي

وصف المبادرة
ـ� ف ي� الكليــات الصحيــة مــن خــال تقديــم
مبــادرة تهــدف لتطويــر ومتابعــة سـ يـر عمليــة التدريــب إ
الكلينيـ ي
عــدد مــن المشــاريع تصــب ف ي� جــودة مخرجــات التدريــب

تطوير مركز دعم وتطوير
أ
العمال
إنشاء مركز أ
العمال للتخصصات
يهدف المركز إىل تقديم خدمات رعاية م�نز لية وبرامج تدريب مطورة واستشارات صحية
الصحية
يهدف لتطوير مركز دعم وتطوير أ
العمال والذي يقدم خدماته لطالبات الجامعة

ف
والبــداع واالبتــكار للطالبــات مــن خــال تهيئــة
تســهم المبــادرة ي� تنميــة وتطويــر مهــارات القيــادة ،إ
تطوير القيادة إ
والبداع واالبتكار البنيــة التحتيــة ،والتقنيــة ،وتوفـ يـر المــوارد ش
وال�امــج التدريبيــة لتأهيــل الطالبــات ف ي�
الب�يــة المؤهلــة ،ب
للطالبات
هــذه المجــاالت ،وتهيئتهــن للحصــول عــى مراكــز متقدمــة ف ي� المنافســات المحليــة ،والدوليــة.

تطوير المواهب أ
الكاديمية
ألعضاء هيئة التدريس

تسعى هذه المبادرة إىل تطوير مواهب أعضاء الهيئة التعليمية .وتشمل أهدافها عىل آ
ال ت ي�:
العضاء لتطوير كفاياتهم التعليمية ،وخ�اتهم المعرفية أ
 .1تدريب أ
والدائية
ب
 .2تطوير التعليم ف� الجامعة بدمج الممارسات البداعية لدى أ
العضاء ف ي� الخطط التدريسية
إ
ي
أ
ف
 .3استثمار مواهب العضاء ي� تطوير التعليم بتمكينهم من القيام بأدوارهم بكفاءة عالية
 .4توف� بيئة ملهمة لجذب أ
يز
وتحف�هم لتطوير مواهبهم ،وتوظيفها ف ي� التعليم
العضاء،
ي
ف
ن
النتاج ي� التعليم بتعزيز فرص تطوير المواهب
.5
تحس� المخرجات ،و زيادة إ
ي
أ
ن
ن
ز
لتحس� التعلم لدى الطالبات
الموهوب� من العضاء؛
والتم� لدى
 .6دعم االبتكار
ي
ي
ي
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وصف ش
الم�وع

يهــدف المـ شـروع إىل تطويــر ال�امــج أ
الكاديميــة ،وإعــادة هيكلتهــا ،وفقـاً للمعايـ يـر العالميــة ،وبمــا يوائــم
ب
ال�امج
مراجعة وتطوير ب
ش
متطلبــات ســوق العمــل ،ويحقــق رؤيــة  .2030كمــا يهــدف المــروع لبنــاء الخـ بـرات ،وتطويــر مهــارات
أ
الكاديمية للجامعة وفق أعضــاء هيئــة التدريــس ف� إعــداد ومراجعــة ال�امــج أ
الكاديميــة مــن خــال مــا يقدمــه المـ شـروع مــن ورش
ب
ي
رؤية 2030
ـ� ف� مجــال تطويــر ال�امــج أ
عمــل عــى أيــدي خـ بـراء عالميـ ي ن
الكاديميــة
ب
ي
أ
ال�امــج
مــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن؛ لتتناســب مــع ب
تطوير مقررات متطلبات تطويــر وتحديــث المقــررات العامــة لجامعــة ال ي
أ
الكاديميــة المحدثــة بمــا يوائــم رؤيــة المملكــة 2030
الجامعة
يهــدف المـ شـروع لوضــع هويــة لخريجــة جامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن ،ي ز
تم�هــا عــن خريجــي
خصائص خريجة
ت
ـى تجعلهــا
جامعة أ
ال يم�ة نورة بنت الجامعــات المناظــرة مــن خــال إكســابها المعرفــة ،والمهــارات المهنيــة ،وأخالقيــات المهنــة الـ ي
الب�يــة بالمواءمــة ي ن
قــادرة عــى المنافســة لتحقيــق أهــداف برنامــج التنميــة ش
بــ� مخرجــات التعليــم،
عبدالرحمن
واحتياجــات ســوق العمــل ،وتحسـ ي ن
ـ� جاهزيــة الطالبــات لدخــول ســوق العمــل

تطوير وتفعيل
لك�و�ن
ال ت
التعلم إ
ي

تفعيــل التعلــم إ ت ن
ال�امــج ،والمقــررات
و� مــن خــال العمــل عــى تطويــر ،وتدريــس عــدد مــن ب
اللكــر ي
ال ت
(أســاس -مدمــج  -كامــل) بمــا يخــدم مصالــح وتوجهــات الجامعــة
لك�ونيــة بمســتوياتها المختلفــة
إ
ي
ن
ن
المســتخدم� ،وتعزيــز مهــارات اســتخدام التقنيــة الحديثــة لهــم
وتمكــ�
بأحــدث التقنيــات،
ي
ي

نظام االختبارات
ال ت
لك�ونية
إ

ال ت
يز
لك�ونيــة لقيــاس ،وتقويــم مخرجــات العمليــة التعليميــة باســتخدام
تجهــر نظــام لالختبــارات إ
أ
أ
آ
الحاســب ال يل ،والجهــزة الذكيــة المحمولــة ،وأرشــفة كاملــة للعمــال ،وتقديــم مجموعــة مــن التقاريــر،
ت
ز
ـى تســهل العمــل
والمـ يـرات الـ ي

ال ت
لك�ونية
المنصة إ
للتدريب
) منصة نورة(

تشــغيل منصــة ت
إلك�ونيــة تهــدف إىل تطويــر رأس المــال ش
البــري مــن خــال تقديــم برامــج ودورات
ـ� ذوي كفــاءة علميــة ،وفــق معايـ يـر التدريــب إ ت ن
ت
إلك�ونيــة مقدمــة مــن مدربـ ي ن
و� العالميــة ،لتحقيــق
اللكــر ي
تطلعــات الجامعــة ف ي� تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل وتوفـ يـر إي ـرادات ماليــة لهــا
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الرسائل النصية

ت ن
و� متخصــص بمــا يوائــم الهــدف االسـ تـراتيجي لتحسـ ي ن
ـ�
إرســال رســائل نصيــة مــن خــال برنامــج إلكــر ي
الداريــة
الكفــاءة ،وأتمتــة العمليــات إ

الدردشة الحية

إدراج خدمــة الدردشــة الحيــة عــى موقــع عمــادة القبــول والتســجيل؛ لتســهيل التواصــل بمــا يخــدم
اس
مصلحــة الطالبــات ،وتقدمهــم الــدر ي

الدردشة التفاعلية
استقطاب الطالبات
يز
المتم�ات
أتمتة الخدمات
أ
الكاديمية
حوسبة االختبارات

إدراج خدمــة الدردشــة التفاعليــة عــى موقــع عمــادة القبــول والتســجيل لتســهيل عمليــة الرشــاد أ
الكاديمــي
إ
للطالبات
ـرات ف� الثانويــة لرفــع مســتوى مدخــات الجامعــة ،وتحسـ ي ن
اســتقطاب الطالبــات المتمـ ي ز
ـ� ســمعتها عــن
ي
طريــق إقامــة ملتقيــات للطالبــات
أتمته الخدمات أ
الكاديمية لالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطالبات
اختيــار منصــات برمجيــة ،ودمــج المحتــوى عــن طريــق تأمـ ي ن
ـ� البنيــة التحتيــة الالزمــة لتفعيــل المنصــات
التعليميــة ،واالختبــارات المحوســبة ،وإنشــاء بنــك أســئلة

تطوير مقررات اللغة المقــررات أ
الساســية ف ي� المعهــد ،والمقــررات الخاصــة بالســنة التأسيســية ،و بنــاء مقــررات خاصــة لبعــض
القســام أ
نجل�ية لمتطلبات أ
ال ي ز
الكاديميــة ،وإضافــة وحــدات تقــدم عــن طريــق التعلــم المدمــج؛ لســد احتياجــات الكليــات
إ
أ
الصحيــة ،والعلميــة الخــرى ،وتقديــم المقــررات المناســبة لهــم
الجامعة
دورات تدريبيــة مدفوعــة تقــدم للمشـ تـركات مــن داخــل الجامعــة ،أو خارجهــا لتقديــم الخدمــات اللغويــة،
أ
ت
ـى تعــود بالفائــدة الربحيــة للمعهــد ،وتســهم ف ي� رفــع معرفــة ،و تنميــة
برامج تطوير مهارات والمجتمعيــة لعضــاء المجتمــع ،والـ ي
ال ي ز
ـى احتياجــات المجتمــع و ســوق
اللغة إ
نجل�ية مهــارات المجتمــع ،و المؤسســات مــن خــال طــرح دورات توائــم و تلـ ب ي
العمــل
المشاريع المكتملة
اسم ش
الم�وع
تطوير الرشاد أ
الكاديمي
إ
ف
ز
نجل�ية
مركز تدريب واختبارات القياس ي� معهد اللغة إ
ال ي
إنشاء كلية القانون
أ
استحداث وإدراج مقررات ريادة العمال ضمن متطلبات الجامعة
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ممــا يعــزز نجــاح جامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن ،وســعيها الحثيــث عــى ترسيــع عجلــة التطــور مبادراتهــا المســبقة ف ي�
و� ،فقــد ســعت إدارة التعلــم إ ت ن
مجــال التعليــم إ ت ن
ت
ونيــا بشــكل كامــل
و� بالجامعــة ،إىل طــرح المقــررات العامــة إلك� ً
اللكــر ي
اللكــر ي
عـ بـر نظــام إدارة التعلــم ،ويتكــون المقــرر إ ت ن
و� مــن مجموعــة مــن المحــا�ض ات المســجلة ،والفصــول ت
االف�اضيــة المبـ ش
ـا�ة،
اللكــر ي
أ
تدعمهــا أنشــطة ذاتيــة ،وتقدمهــا نخبــة ممـ ي ز
ـرة مــن أعضــاء الهيئــة التعليميــة بجامعــة المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن .بحيــث تكــون
طريقــة الدراســة بنمــط التعلــم إ ت ن
و� الكامــل ،ويُحتســب الحضــور ،والحرمــان وفــق سياســة المقــرر .ويتــم تقويــم الطالبــات
اللكــر ي
ال ت
لك�ونيــة القصـ يـرة ،والنقاشــات المختلفــة  ،أمــا االختبــارات الفصليــة والنهائيــة ،فيتــم
مــن خــال مجموعــة مــن االختبــارات إ
ف
عقدهــا ف ي� القاعــات الدراســية ف ي� الجامعــة ،ويُعلــن عنهــا ي� نظــام إدارة التعلــم (.)Blackboard
وقــد عملــت إدارة التعلــم إ ت ن
و� خــال عــام 1441هـــ عــى تحويــل المقــررات االعتياديــة إىل ت
إلك�ونيــة ،وتطويــر،
اللكــر ي
آ
ال ت
لك�ونيــة عــى النحــو ال ت ي�:
وتصميــم المقــررات العامــة إ
السالمية
 .1تطوير مقرري الثقافة إ
الكتا�
 .2تطوير مقرر التحرير ب ي
 .3تطوير مقرر التدريبات اللغوية
ت
المعلوما�
 .4تصميم مقرر الوعي
ي
أ
 .5تصميم مقرر أساسيات ريادة العمال باللغة العربية
ت ن
وتعمــل إدارة التعلــم إ ت ن
تفاعــ� ،عــن طريــق اســتخدام برامــج
و�
و� عــى تحويــل المحتــوى إىل محتــوى إلكــر ي
اللكــر ي
ي
تأليــف المحتــوى ،وتطبيــق معايـ يـر الوصــول الشــامل لجعــل المحتــوى قاب ـا ً للوصــول ،واالســتخدام مــن قبــل طالبــات
االحتياجــات الخاصــة.

لتحقيق العملية التعليمية التكاملية ،فقد أنشأت الجامعة معامل تخصصية؛ لتساند العملية التعليمية في القاعات الدراسية.
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المعمل

العدد

لتحقيق العملية التعليمية التكاملية ،فقد أنشأت الجامعة معامل تخصصية؛ لتساند العملية التعليمية في القاعات الدراسية.
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المعمل

العدد

أ
ت
مــرة نــورة بنــت عبــد
انطالقــاً مــن التوجهــات
االســراتيجية لجامعــة ال ي
ف
ت
ـى تؤكــد عــى أن تســهم الجامعــة ي� توفـ يـر مخرجــات تنافســية،
الرحمــن ،والـ ي
قدمــت الجامعــة خــال العــام الجامعــي 1441 -1440هـــ عــدداً مــن ورش
�ض
ت
ـى تســتهدف تنميــة المهــارات المهنيــة ،والوظيفيــة
العمــل ،والمحــا ات الـ ي
للطالبــات والخريجــات
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الرشاد ن
المه� والدعم الوظيفي:
مركز إ
ي
ف
ف
تــم تأسيســه لمســاندة الطالبــة ي� اتخــاذ القــرارات الحاســمة ي� مختلــف
مراحــل حياتهــا الجامعيــة ،بــدءاً مــن اختيــار التخصــص المناســب ،وتطويــر
ت
ـى تتناســب
الــذات ،واستكشــاف الخيــارات الوظيفيــة ،إىل أن تجــد الوظيفــة الـ ي
مــع تطلعاتهــا.
الرشاد ن
المه� المقدمة
عدد المستفيدات من برامج إ
ي

للطالبات والخريجات من خالل المركز
ت
الال� تم توظيفهن بعد تقديم خدمات
عدد الطالبات ي
الدعم الوظيفي لهن من خالل المركز

 3896مستفيدة
 135خريجة

مركز نجاح
مــن منطلــق حــرص الجامعــة عــى تجويــد مخرجاتهــا التعليميــة ،فقــد ســعت
الجامعــة إىل إنشــاء مركــز نجــاح
ورشــا تدريبيــة
التدريــى ،والــذي يقــدم ً
بي
بمعــدل  6 -2ســاعات تدريبيــة ،وبرامــج تدريبيــة بمعــدل  30-7ســاعة تدريبيــة
ف ي� مختلــف المجــاالت لطالبــات ،وخريجــات الجامعــة.
ال�امــج ،وحلقــات العمــل التدريبيــة ،والتطويريــة
ويســعى المركــز مــن خــال ب
آ
أ
ت
ـى ينظمهــا ،وينفذهــا إىل تحقيــق الهــداف التيــة:
الـ ي
 .1ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية ،وعالقتها بالهوية العلمية ،والمهنية
 .2تطوير مهارات الطالبة الشخصية والذاتية
أ
 .3تنميــة قــدرات الطالبــة القياديــة ،وريــادة العمــال ،وعمليــات التخطيــط،
و التنفيــذ ،وإدارة المشــاريع االســتثمارية الصغـ يـرة
والبداعية
 .4تنمية قدرات الطالبة االبتكارية إ
 .5تطوير مهارات الطالبة اللغوية والتقنية
 .6تعزيــز مفهــوم أ
الخالقيــات العلميــة والمهنيــة ،وعالقتهــا بالمبــادئ
والقيــم
وال�امج التدريبية من
عدد المستفيدات من الورش ب
خالل المركز
ف
عدد االستضافات ي� القاعات التدريبية للمركز لعدد من
الجهات الداخلية ف ي� الجامعة

 ١٨١٤مستفيدة
 22استضافة

ث
وحدي� التخرج ف ي� الكليات الصحية:
التأهيل لطلبة االمتياز،
ال�نامج
ب
ي
ي
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يعتــر هــذا ال�نامــج التأهيــ� هــو أ
الول مــن نوعــه للتخصصــات الصحيــة ،والــذي يركــز بشــكل رئيس
ب
ب
ي
أ
عــى تعزيــز المهــارات الناعمــة ،وتســليط الضــوء عــى المبــادئ المهنيــة ،والممارســات الخالقيــة،
وكذلــك النواحــي القانونيــة ،انطال ًقــا مــن إيمــان جامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن بــأن تأهيــل
الخريجــات إىل ســوق العمــل ،ال يكتمــل إال بتعزيــز التقاطــع بـ ي ن
ـ� العلــوم والمعــارف مــن جهــة،
وفهــم أســس الممارســات المهنيــة مــن الناحيــة أ
الخالقيــة والقانونيــة مــن جهــة أخــرى

الفئة المستهدفة:
أ
ف
خ�ة ي� الكليات الصحية
• طالب السنة ال ي
• المتدربون ف ي� مرحلة االمتياز
• حديثو التخرج من الكليات الصحية ( خمس سنوات وأقل)
• أعضاء هيئة التدريس ف ي� الكليات الصحية
• الممارسون الصحيون
برنامج متابعة ،و تقويم التدريب الرسيري
Clinical Training - Monitoring and Assessment Program
«»CT-MAP
ف
ت ن
ن
و� متكامــل ،يم ّكــن الكليــات الصحيــة بجامعة
تــم تدشـ يـ� النظــام ي� أكتوبــر  . 2019وهــو نظــام إلكــر ي
أ
ـ� ،ومتابعــة أداء المتدربــات ف ي�
المـ يـرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن مــن إدارة عمليــة التدريــب إ
الكلينيـ ي
ـ� للمقــررات ،كمــا يقــوم بقيــاس نواتــج التعلــم بل�امــج الكليــات
برامــج االمتيــاز ،والتدريــب إ
الكلينيـ ي
المعايــر
يحــاك
كلينيــ� ،بمــا
ال
الصحيــة ،وذلــك مــن أجــل تحقيــق أفضــل ممارســات التدريــب إ
ي
ي
ي
عالميــا
المعتمــدة ً

ا لجوائز المحلية
اسم ش
الم�وع
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وصف ش
الم�وع

الكلية

تقييم أثر تطبيق برنامج تقييم استخدام المضادات الحيوية
عىل تكلفه مضاد يم�وبنم
حسن�ن
الطالبات :أروى العيىس  ،وسام
ي
المها الخليوي  ،دارين باوزير
تقييم اسباب وتكاليف إعادة أ
الدوية الوريدية
أ
 :التحقق من تكلفة اعادة تدوير ومخلفات الدوية
الرويل  ،م�ن الجميعة ،هند الشنيفي
الطالبات :شهد
ي
�نز
ز
القم�ي  ،يارا الع ي
رنا ي
استخدام مضاد ايزونايزاد كوقاية ض
لمر� زراعه الرئة
ن
السحيبا�
الطالبات :نورة
ي
غالية السويلم  ،منيفة الشمري
فعالية واحتمالية استخدام دواء اليراجلوتايد
المر� الذي يعانون من السمنة �ف
ف� عالج السكر ف� فئة ض
ي
ي
ي
السعودية الطالبات:
جواهر الشمر نا� ،ض
المط�ي
مو� النويرص  ،أطالل
ي
ي
ي
ف
ف
المحاسبة القضائية ودورها ي� مكافحة الفساد ي� القطاع
الخاص “دراسة تحليلية من وجهة نظر موظفي مكاتب
المحاسبة والمراجعة السعودية”
الطالبة  :رغد العبد الجبار

المركز أ
الول ف ي� مسابقة سيفا٢٠٢٠
ألفضل ملصق علم
المركز أ
الول ف ي� مسابقة سيفا ٢٠٢٠
ألفضل عرض شفهي
كلية الصيدلة

المركز أ
الول ف ي� مسابقة سيفا ٢٠٢٠
ين
الممارس�
ألفضل ملصق تعليمي ،فرع
ئ
ت
الدوا�
البوس� ف ي� مسابقة التثقيف
المركز الثالث ف ي� عروض
ي
الصيدل السنوي ٢٠٢٠
لمؤتمر
ي

الدارة
كلية إ
أ
والعمال

إعداد ورقة علمية ت
مش�كة مع جامعة الملك عبدالعزيز ف ي�
والدارة ،وتم تحكيم الورقة
المؤتمر الخامس لكلية االقتصاد إ
من قبل لجنة التحكيم ف ي� المؤتمر  ،وتم قبول البحث للعرض
ش
والن� ف ي� فعاليات المؤتمر

الجوائز الدولية
اسم ش
الم�وع
Face Recognition in Autism Spectrum
Disorders: improving learning engagement
الجب� دالل الدايل  ،رناد الصالح
الطالبات :سديم ي
هند الفوزان ،رغد العمر ،سارة الصانع
Development of an application of
math education for Autism Spectrum
Child
من�ة الخليوي ،أفنان العليان،
الطالبات  :نرسين السلمي ،ي
الجب�
أم�ة البسيط ،نوف الحسن ،رزان ي
ي

الكلية

كلية علوم
الحاسب
و
المعلومات

Diabetic ketoacidosis and leukocytosis
association and appropriateness of
كلية الصيدلة
antibiotic use
الحر� ،هيا السبيعي ،أروى الضويحي ،
الطالبات  :مشاعل ب ي
ن
أما� الرشيدي ،دالل بن سعيدان
سارة الحسن  ،ي

وصف ش
الم�وع
Accepted abstract in The 2019
IEEE International Conference on
Imaging Systems and Techniques,
Abu Dhabi, December 2019 ,10-9.
Accepted abstract in 12th Annual
Undergraduate Research Conference
on Applied Computing - Zayed
University - April 2020 ,16 – 15,
Dubai, UAE

Oral 2020 7th place in DUPHAT
presentation
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ف ي� ظــل التقــدم الرسيــع عــى مســتوى الدولــة  -حماهــا هللا  -والمجتمــع ،ســعت الجامعــة إىل تحقيــق أهدافهــا التنمويــة،
وتقديــم خدمــات أفضــل عــى كافــة المســتويات ،ومــن هــذا المنطلــق ،فقــد أولــت الجامعــة برامــج البحــث العلمــي ،والتطويــر
ت
ـى يمكــن أن تنمــو فيهــا البحــوث العلميــة ،وتزدهــر .
ً
اهتمامــا ً
خاصــا ،وذلــك بتوفـ يـر البيئــة العلميــة المناســبة الـ ي
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وقــد تمثــل اهتمــام جامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن ف ي�
تشــجيع إنشــاء ،ودعــم المراكــز البحثيــة ،ومجاالتهــا ،وإطــاق
ال�امــج البحثيــة المختلفــة ف ي� كافــة التخصصــات ،وتمويــل
ب
والتأث�
أنشــطة الطالبــات البحثيــة ،والعنايــة التامــة باالبتــكار،
ي
ف
ـر� ،وتشــجيع إقامــة المؤتم ـرات العلميــة ،والملتقيــات،
المعـ ي
ودوليــا.
وإقليميــا،
محليــا،
ً
ً
وحضورهــا ً
أ
مــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن بدعــم ،و
عنــت جامعــة ال ي
تجويــد الحـراك البحـث ألعضــاء هيئــة التدريــس ،والباحثـ ي ن
ـ�،
ي
ف
والباحثــات مــن داخــل الجامعــة ،وخارجهــا ،ممثلــة ي� وكالــة
ت
ـى أوكلــت
الجامعــة للدراســات العليــا ،والبحــث العلمــي ،والـ ي
ال ش�اف عــى مراكــز
لعمــادة البحــث العلمــي مســؤولية إ
ت
والــى بلــغ عددهــا
البحــوث ف ي� الكليــات التابعــة للجامعــة،
ي
بحثيــا ف ي� كافــة كليــات الجامعــة ،ورســم
خمســة عـ شـر مرك ـ ًزا ً
ضوابــط ،و آليــات التمويــل للمشــاريع البحثيــة ،مــع عقــد
الـ شـراكات البحثيــة مــع مؤسســات داخليــة ،و خارجيــة ف ي� إطــار
ف
المعــر� ،بمــا
ســعيها نحــو تحقيــق التحــول إىل االقتصــاد
ي
يدعــم رؤيــة المملكــة .2030

إجمال عدد المراكز البحثية التابعة للكليات  ١٥ :مركز
ي

مجاالت البحث
النسانية واالجتماعية
مجاالت العلوم إ
أ
مجاالت العلوم الساسية والتطبيقية
المجاالت ت
االس�اتيجية
أخرى
المجموع

و� ظــل الدعــم ،والتشــجيع مــن الجامعــة أ
ف
للعضــاء،
ي
والباحثــات ،فقــد نُ ِش
ــرت عــدد مــن البحــوث العلميــة،
ش
النــر العالميــة مثــل
والصحيــة ف ي� مراصــد ،وقواعــد
علميــا،
 ،ISI,SCOPUSوبلــغ عــدد مــا نـ شـر  417بح ًثــا ً
و� مجــال دعــم أ
ف
البحــاث ،فقــد أقامــت الجامعــة عــد ًدا
ي
ال�امــج ،بك�نامــج العالــم الزائــر ،وبرنامــج المجموعــات
مــن ب
أ
البحثيــة  ،وبرنامــج المســار الرسيــع لتمويــل البحــاث،
وبرنامــج المجموعــات البحثيــة  ،وبرنامــج المســار الرسيــع
لتمويــل أ
البحــاث ،برنامــج تمويــل المشــاريع البحثيــة،
وبرنامــج البحــوث الموجهــة ،وبرنامــج الباحثــات الناشــئات،
ـف�ات عمــادة البحــث العلمــي ،وبرنامــج تمويــل
وبرنامــج سـ ي
ش
المشــاريع البحثيــة بعــد النــر المصنــف ،وبرنامــج رائــدات
المســتقبل.

أ
البحاث الجارية
٥
٣٨
١٣
٦
٦٢

أ
البحاث المنجزة
١٤
١٤٦
٣
١
١٦٤
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• برنامج العالم الزائر:
ز
المتم�يــن مــن
يهــدف إىل اســتضافة عــدد مــن العلمــاء
ي
خ�اتهــم،
الجامعــات العالميــة المرموقــة؛ لالســتفادة مــن ب
وتجاربهــم ،وأفكارهــم ف ي� تعزيــز مهــارات الباحثــات مــن
أعضــاء هيئــة التدريــس ،والطالبــات بالجامعــة ،ممــا يوجــد
بيئــة علميــة تكامليــة قــادرة عــى بنــاء ش
الــراكات التعاونيــة،
والمنافســة البحثيــة العالميــة.
برنامج المجموعات البحثية:
يقدم برنامج تمويل المجموعات البحثية المزايا التالية:
ز
• تقديــم مزيــد مــن الدعــم للباحثـ ي ن
المتم�ين
ـ� والباحثــات،
ي
داخــل الجامعة.
أ
ز
المتم�ة.
• زيادة رصيد الجامعة من البحاث
ي
• تشــجيع أ
البحــاث البينيــة ي ن
بــ� مختلــف التخصصــات
داخــل ،وخــارج الجامعــة.
• شإ�اك الباحثــات الناشــئات ،وطالبــات الدراســات العليــا
المــكان إلكســابهن مزيــداً مــن الخـ بـرة ،وصقــل مهاراتهــن
قــدر إ
ش
ف ي� البحــث ،والنــر.
ن ث
• تســهيل التواصــل ،والتفاعــل ،وتبــادل الخـ بـرات بـ يـ� باحـ ي
وباحثــات جامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن ،والباحثـ ي ن
ـ�
والباحثــات مــن الجامعــات المحليــة والعالميــة.
• تكوين مرجعيات علمية ف ي� مجاالت تخصصية نوعية
• دعــم الـ شـراكات البحثيــة مــع كافــة القطاعــات الحكوميــة
والخاصــة
برنامج المسار الرسيع لتمويل أ
البحاث:
يمثل نقلة نوعية ف� إجراءات تمويل أ
البحاث ،وزيادة فعاليتها
ي
بما يتناسب مع احتياج الباحثات؛ لتحقيق أهداف الجامعة
االس�اتيجية ،من خالل رفع جودة أ
ت
البحاث العلمية المنشورة
ف ي� أوعية ش
الن�

المصنــف ،ودعــم توجــه الجامعــة للحصــول عــى االعتمــاد
أ
وال�امجــي ،وتحقيــق مراكــز
الكاديمــي بشــقيه:
المؤســ� ،ب
ي
ف
ت
ـى تركــز بنســبة كبـ يـرة عــى
متقدمــة ي� التصنيفــات الدوليــة الـ ي
مـ ش
النتــاج العلمــي ،والنـ شـر.
ـؤ�ات إ
الم�وع إىل ي ز
تحف� الباحثات ،ودعمهن؛ لتحقيق ش
يهدف ش
الن�
يس�ة ،ورسيعة.
المصنف بإجراءات ي
برنامج البحوث الموجهة:
أ
ت
برنامــج اسـ تـراتيجي جديــد نحــو دعــم البحــاث الم�كــزة عــى
ن
موضوعــات محــددة ذات تأثـ يـر كبـ يـر عــى المســتوى الوط ـ ي
القصــر ،أو المتوســط ،ويهــدف بشــكل عــام إىل
ف ي� المــدى
ي
بــ� الجامعــة ،والمؤسســات أ
إيجــاد حلقــات وصــل ي ن
الخــرى
القطاعــ� :الحكومــي ،والخــاص ،وينســق ي ن
ين
بــ� الجهــود
ف ي�
الوطنيــة إليجــاد حلــول مبنيــة عــى البحــث ،والتطويــر
لمشــكالت وقضايــا تؤثــر بشــكل مبـ ش
ـا� ف ي� مكانــة المملكــة ،أو
رفاهيــة مواطنيهــا ،كمــا يركــز عــى تحقيــق محــاور رؤيــة 2030
الرئيســة
(مجتمع حيوي ،اقتصاد مزدهر ،وطن طموح).
• برنامج تمويل المشاريع البحثية:
ش
النجــاز الــذي يعتمــد عــى
المــروع البحــث ي الممــول هــو إ
أ
الســس العلميــة المتعــارف عليهــا ،ويقــوم بــه عضــو واحــد
مــن الجامعــة بمشــاركة عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس،
ويمكــن االســتعانة بمستشــار ،وبمســاعد ،لخدمــة تخصــص
ت
ث
ـى تهتــم بهــا الجامعــة
أو أكــر مــن التخصصــات العلميــة الـ ي
ت
ش
ال� يمكن تمويلها من قبل
تصنف الم�وعات البحثية ي
الجامعة إىل:
• البحوث النظرية
• البحوث التطبيقية (البحوث المعملية ،و البحوث
الكلينيكية)
إ
ش
وتنقســم الم�وعــات البحثيــة مــن حيــث المــدة ،والمبالــغ
ت
ـى تنفــق عــى تمويلهــا إىل:
الـ ي
الصغ�ة
• المشاريع
ي
• المشاريع المتوسطة

برنامج الباحثات الناشئات:
هــو برنامــج لدعــم بحــوث أعضــاء هيئــة التدريــس ،ممــن لــم
يمــض عــى تعيينهــن كأســتاذ مســاعد ث
ين
عامــ�.
أكــر مــن
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أهدافه:
ف
ث
 تشــجيع الباحثــات عــى االســتمرار ي� نشــاطهن البحــ ي بعــدالحصول عىل الدكتوراه
 تشجيع شالن� العلمي المصنف
ين
ين
الدولي�
والباحث�
 دعم تواصل الباحثات مع المراكز البحثية، تعزيز ثقافة البحث العلمي ،واستدامتهسف�ات عمادة البحث العلمي:
برنامج ي
أ
مــرة نــورة بنــت
هــو نافــذة تطوعيــة لمنســوبات جامعــة ال ي
ومنســو� التشــغيل
عبدالرحمــن مــن أعضــاء الهيئــة التعليميــة،
بي
ت
ش
ـذا� ،وطالبــات الدراســات العليــا ،للعمــل لنــر رؤيــة ،ورســالة
الـ ي
أ
عمــادة البحــث العلمــي ،والتســويق بل�امجهــا التمويليــة للبحــاث
والنســانية ،والمســاعدة ف ي� تنفيــذ آليــات التقديــم عــى
العلميــة ،إ
ف
ـف�ة عمــادة البحــث العلمــي ي� كليــات
ال�امــج ،والقيــام بــدور سـ ي
ب
الجامعــة ،وأقســامها ،ومعاهدهــا.
لل�نامج:
مزايا االنضمام ب
أ
ف
الســهام ف ي� تطويــر حركــة البحــث العلمــي ي� جامعــة المـ يـرة نــورة
 إبنــت عبدالرحمــن ،وخلــق البيئــة البحثيــة المالئمــة
ف
لل�امــج البحثيــة
خــرة ي� العمــل الجماعــي التســويقي ب
 اكتســاب بعــر حلقــات النقــاش ،واللقــاءات ،واالجتماعــات
ب
لسف�ة عمادة البحث العلمي
خ�ة مهنية ي
 إضافة بعضويــة فريــق عمــادة البحــث العلمــي لتمثيــل الجامعــة �في
الملتقيــات ،والمؤتمــرات المختلفــة داخــل مدينــة الريــاض،
ف
ين
ين
النشــط� ف ي� مختلــف المجــاالت،
الباحثــ�
و� التواصــل مــع
ي
والتخصصــات

 أولويــة الحصــول عــى التمويــل البح ـث ي الــذي تقدمــه العمــادة،وفــق الضوابــط ،أ
والنظمــة.
برنامج تمويل المشاريع البحثية بعد ش
الن� المصنف:
يعتــر برنامــج تمويــل المشــاريع البحثيــة بعــد ش
النــر المصنــف
ب
ف
تأثــر حســب تقريــر
ي� إحــدى المجــات العلميــة ذات معامــل ي
االستشــهادات
(Q1 .Q4) Clarivate Analytics Journal
Citation Repot .
والمدرجــة ف ي� قواعــد بيانــات (WOS Core Collection
ت
 )Or Scopusمــن برامــج الدعــم المهمــة
الــى تقدمهــا
ي
ف
الجامعــة للباحثــات والباحثـ ي ن
ـ� مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ي� كافــة
التخصصــات.
برنامج رائدات المستقبل:
ف
هــو برنامــج يهــدف إىل العنايــة بالطالبــات ،ســوا ًء ي� المرحلــة
ـت�
الجامعيــة (البكالوريــوس) ،أو طالبــات الدراســات العليــا (ماجسـ ي
ـال للمشــاريع
ودكتــوراه) ،وتطويــر مهاراتهــن ،وتقديــم الدعــم المـ ي
البحثيــة ،تحقيقــاً لــرؤى الجامعــة التطويريــة لدعــم الكفــاءات
الطالبيــة ،وتهيئتهــن أ
لــ�دوار الرياديــة ف ي� المســتقبل.
أهدافه:
ف
 تنشيط الحركة البحثية ي� الجامعة زيادة االهتمام بالبحث واالبتكار تعزيــز مفهــوم البحــث العلمــي لــدى الطالبــات ،ورفــع مســتوىالوعــي بأهميــة البحــث العلمــي واقتصــاد المعرفــة
 تدريــب الطالبــات عــى أســاليب البحــث العلمــي ،وإعدادهــنللإســهام ف ي� خدمــة الجامعــة ،والمجتمــع
 -تشكيل جيل واعد من الباحثات

البحوث المنشورة ف� مراصد وقواعد ش
الن� العالمية مثل
ي
 ISI,SCOPUSحسب المجاالت العلمية
الصحية

العلمية

النسانية
إ

ISI

30

٨٧

٧٠

SCOPUS

32

80

118

المجموع
الكل
ي
٤١٧

ت
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ت
االخ�اع
براءات
نظام ذك لتوليد الطاقة الخ�ض اء -قائم عىل ت
ان�نت
ي
أ
الشياء -للمنازل الذكية

ان�نت أ
نظام التحدث القائم عىل ت
الشياء  -للصم والبكم-
الشارة العربية
باستخدام لغة إ

(كلية علوم الحاسب والمعلومات)
د.شيماء السيد
ف
ن
الصغ� -ي ن
لج�
نهى
القحطا� -ي� الرشيد
ي
ي
شهد آل نمشة -نوف العجمي -جود المحارب

(كلية علوم الحاسب ،والمعلومات)
د .شيماء السيد
ن
أث�
أث� الع�نز ي -ديمة الزاحم
القحطا� -ي
ي
ي
المط�ي
روا�
ي
غيداء الطاسان -ب ي
العتي�
الباتل -شذى
سارة
ي
بي

نماذج صناعية
خطافات حلقية

اس أطفال
كر ي
تم منح الشهادة

ئ
الهوا� تحت
صندوق التثبيت
ي
السل�
الضغط ب ي

(كلية التصاميم والفنون)
شذى الضعيان

(كلية التصاميم والفنون)
بر� الفاضل

(مستشفى الملك عبدهللا الجامعي)
د .أحمد آل إبراهيم

الفصل األول :مخرجات تنافسية
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االرتباط بين تعدد األشكال
الوراثية لجينات اإلنترلوكين
والمالريا

تحليل تويتر لتوقع رضا عمالء
شركات االتصاالت

االستجابات المظهرية،
والوظيفية للخاليا الجذعية
المتوسطية /الخاليا األنسجة
من الساقط القاعدي البشري
( )DBMSCsفي وجود عديد
السكاريد الشحمي ( )LPSلبكتيريا
سالبة الجرام

الطباعة الجزيئية للمكورات
العنقودية الذهبية المقاومة
للميسيثين المكتسبة
من المجتمع ،والمكورات
العنقودية الذهبية المقاومة
للميسيثين المكتسبة من
الماشية ،المستخلصة من
عينات بيئية،

دراسة مدى تأثير زواج األقارب
على حدوث األمراض الوراثية

تقييم فعالية المضادات
الفيروسية المستخلصة
من الشاي األخضر و القهوة
الخضراء و البنية العربية ضد
فيروس اإلنفلونزا في المملكة
العربية السعودية

لتعزيــز المشــاركة ف� طــرح المشــكالت المجتمعيــة وحلولهــا ،وإظهــاراً للمســتوى أ
ـر للجامعــة ،وتشــجيعاً للباحثـ ي ن
الكاديمــي المتمـ ي ز
ـ�
ي
ف
ن
والــدول ،حرصــت
المحــ�
المختصــ� عــى الصعيديــن
الثقــا� مــع
عــى تقويــة مهاراتهــم ،وتحقيــق التعــارف ،واالحتــكاك
ي
ي
ي
ي
الجامعــة عــى إقامــة المؤتم ـرات ،والملتقيــات ،والفعاليــات العلميــة بمــا يحقــق تبــادال ً علمي ـاً ،وثقافي ـاً ،ورصيــداً معرفي ـاً �ف
ي
مختلــف المجــاالت.
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المؤتمرات \ الملتقيات العلمية

الجهة المنظمة

لقاء علمي (البالزما ،واالندماج النووي)
ش
والع�ين ف ي� تعليم اللغة الثانية)
ملتقى (مهارات القرن الواحد
ف
ملتقى ي ن
(تمك� اللغة العربية ي� رؤية )2030
مؤتمر (يوم الرياضيات الخامس :مساهمة المرأة ف ي� الرياضيات)
ندوة (فن الكاريكات� أ
الول)
ي

إدارة الجمعيات العلمية
بغ�ها
معهد تعليم اللغة العربية للناطقات ي
كلية آ
الداب
كلية العلوم
الجمعية السعودية للفن والتصميم
مركز المحاكاة وتنمية المهارات الرسيرية تحت
رعاية مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز
الجامعي
ت
النفس بكلية ال�بية
الجمعية السعودية للإرشاد
ي
أ
كلية طب السنان
كلية الطب
السالمية
الجمعية العلمية السعودية للدراسات إ
كلية الدارة أ
والعمال
إ
مستشفى الملك عبدالله بن عبد العزيز الجامعي،
ممثلة بمركز نمو وتطوير الطفل ،وبالتعاون مع
مركز أبحاث العلوم الصحية
عمادة البحث العلمي
كلية ت
ال�بية
كلية آ
الداب بالتعاون مع كلية التصاميم والفنون
كلية علوم الحاسب

مؤتمر ( )SimGHOSTS
السلوك)
الجدل
دورة( الحوار
ي
ي
ندوة (يوم البحث العلمي السادس)
دورة (تخطيط القلب)
ندوة (دور المرأة التنموي ف ي� ضوء رؤية )2030
الثا� لكلية الدارة أ
ن
والعمال
إ
الملتقى االقتصادي العلمي ي
ورشة عمل ( أبحاث التوحد )
لقاء( أخالقيات البحث العلمي)
ندوة (واقع البحث العلمي ف� مجال ت
ال�بية الخاصة)
ي
اللقاء التاريخي الثالث (الفن مصدر لدراسة التاريخ)
مؤتمر (جامعة أ
الدول للحوسبة)
ال يم�ة نورة بنت عبدالرحمن
ي
Beyond swallowing: Other considerations in
dysphagia management

كلية الصحة وعلوم التأهيل
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المكتبة المركزية
أ
بنــت
معالــم
ومعلــم مــن
منابــر الثقافــة،
منــر مــن
جامعــة ال ي
نــورة ِ
مــرِة ِ
ِ
ِ
ٌ
بٌ
ِ
أ
ت
ز
ـ� المزخرف
ِ
عبدالرحمــن ،تمـ يـرت بتصميمهــا العـ ب ي
ـر� المقتبــس مــن الــراث الندلـ ي
أ
ت
ث
ن
ـر مــن ثمانيـ ٍـة وثالثـ يـ� ألـ َـف مــر مربــع،
بالحــرف العربيــة ،تبلــغُ مســاح ُتها أكـ َ
دورا بــار ًزا ف ي� خدمــة البحــث العلمــي وتطــوره ،مــن خــال توفـ يـر مجموعــة
تقـ ُ
ـدم ً
مــن الكتــب والمراجــع ،والرســائل الجامعيــة والمخطوطــات ،والدوريــات.
كمــا انفــردت باســتخدام نظــام تخزيــن الكتــب (الــذراع آ
ال يل) الــذي يســهل
أ
ال ت
لك�ونيــة:
عمليــة تــداول الكتــب وطلبهــا مــن الرفــف إ
آ
الل إىل  ٥ي ن
مالي� كتاب
• تصل سعة تخزين الذراع ي
• يعد أ
ال�ق أ
الول عىل مستوى ش
الوسط والثالث عالمياً
• يمكن تخزين ت
واس�جاع  ١٠٠٠كتاب ف ي� غضون ساعة ف ي� محطات التخزين
• يخــدم الــذرع آ
ال يل  ١١محطــة موزعــة عــى مختلــف طوابــق وقاعــات المكتبــة
المركزية

جانب من الذراع آ
ال يل بالمكتبة المركزية

المكتبات الفرعية :
أ
ف
عدد المكتبات الفرعية ي� جامعة ال يم�ة نورة بنت عبد الرحمن  ١٩مكتبة

٣١٩،٦٢٦
مجموع مقتنيات
مكتبات الجامعة
من الكتب
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اسم المعرض

المعارض العلمية (المكتبة المركزية)
ت
الف�ة
إىل
من

المعرض المصاحب لمنتدى المرأة العربية الصينية
المعرض المصاحب لملتقى مهارات القرن الحادي
ش
والع�ين ف ي� تعليم اللغة الثانية

2019/12/19

مكان المعرض

مركز المؤتمرات ،جامعة
 2019/12/20أ
ال يم�ة نورة بنت عبدالرحمن

٢٠٢٠/2/٥

مرسح معهد اللغة العربية
 جامعة أال يم�ة نورة بنت
عبدالرحمن

ت
ال� تقدمها المكتبة المركزية:
الخدمات ي
أ
ف
�ن
ت
�ن
ال� تقدم ي� مب المكتبة
تدير المكتبة المركزية عدداً من القسام لكل قسم مهامه الخاصة ،كما تع بإدارة الخدمات ي
المركزية ،وتقوم بالمعالجة الفنية للمصادر معالجة مركزية ،وتقدم خدمات علمية وبحثية ومعرفية وثقافية تقليدية
وإلك�ونية؛ لتلبية احتياجات المجتمع أ
ت
الكاديمي داخل الجامعة وخارجها:
 .١جوالت تعريفية
آ
 .٢البحث ف ي� الفهرس ال يل
ال ت
لك�ونية
 .٣الخدمات إ
العارة ,النسخ
 .٤حجز وطلب الكتب ،إ
والتصوير
الحاطة الجارية والبث االنتقا�ئ
 .٥إ
ي
للمعلومات

 .٦خدمة قاعات الدراسة والنقاش
ال تن�نت
 .٧إ
 .٨خدمة خلوات البحث
 .٩خدمة ذوي االحتياجات الخاصة
 .١٠خدمة المجتمع

أعداد المبتعثات و الموفدين من المعيدات و المحاضرات للداخل و الخارج:

49

كندا

أعداد المتدربين من منسوبي الجامعة خالل العام
نوع التدريب

عدد المستفيدين

القيادات

68

الهيئة األكاديمية (تخصصي)

621

الهيئة اإلدارية

892

عام

295

ورش العمل

109

إحصائيات الخدمات المجتمعية للجامعة خالل 2020- 2019
عام ٢٠١٩
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ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﻋ ﺪ د ا ﻟﺒ ﺮ ا ﻣﺞ
و ا ﻟ ﻤ ﺒ ﺎد ر ا ت
ا ﻟﻤﺠ ﺘﻤﻌ ﻴﺔ

ﻋﺪ د
اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت

ﻋﺪ د
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

١ ٠٨ ٠

٣ ٢٥

٤ ٣ ٢٠ ١

٣٨٥٥

عام ٢٠٢٠
ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﻋ ﺪ د ا ﻟﺒ ﺮ ا ﻣﺞ
و ا ﻟ ﻤ ﺒ ﺎد ر ا ت
ا ﻟﻤﺠ ﺘﻤﻌ ﻴﺔ

ﻋﺪ د
اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت

١ ٢ ٥٧

٤ ٦٦

٢٨ ٦٣ ٦

ﻋﺪ د
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

٤ ٥٤ ٩

التطوع و الكشافة
أ
ف
ش
الســهام ي� نــر وتعزيــز ثقافــة التطــوع عنــد منســوباتها أعضــا ًء وطالبــات،
تؤكــد جامعــة المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن عــى إ
الخــرات والتجــارب ي ن
بــ� الجهــات التطوعيــة ،والعمــل عــى تشــجيع وتكريــم الجهــات المشــاركة ،والداعمــة للجهــود
وتبــادل ب
ف
ف
التطوعيــة ،وتعزيــز الــدور البنــاء الــذي تقــوم بــه الكشــافة ي� خدمــة قضايــا المجتمــع ،والتعريــف بــدور الكشــافة ي� إيصــال
الصــوت التطوعــي إىل العالــم.
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التطوع:
أ
مــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن وفــق نهــج
عملــت جامعــة ال ي
أ
ف
ف
الســهام ي� تحقيــق
ابتــكاري للتطــوع ،مفــاده ي� المقــام الول :إ
ين
المتطوعــ� إىل
رؤيــة المملكــة  2030الراميــة إىل رفــع عــدد
مليــون متطــوع.
حيــث ســجلت الجامعــة خــال العــام الجامعــي 1441 -1440هـــ
أكـ ثـر مــن  28636ســاعة تطوعيــة ،ودفعــت بـــ 4549متطوعــة
مــن طالباتهــا ف ي� مختلــف التخصصــات ،و  1257متطوعــة مــن
ت
ـأ� هــذه الجهــود ضمن
أعضــاء الهيئــة التعليميــة إ
والداريــة ،وتـ ي
ت
مســؤولية الجامعــة ف ي� خدمــة المجتمــع ،وفــق اســراتيجيتها
ف ي� مجــال المســؤولية المجتمعيــة ،والتطــوع داخــل ،وخــارج
الجامعــة.
الكشافة:
ـأ� مشــاركة فريــق جامعــة أ
المــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن �ف
ت
ي
تـ ي
ي
ش
والع�يــن ،والــذي يعتـ بـر
المخيــم الكشــفي العالمــي الرابــع
ث
شــبا� حــول العالــم متمثــا ً بأكــر مــن 50،000
ب
أكــر تجمــع ب ي
ف
مشــارك مــن ث
أكــر مــن 155دولــة ي� محميــة جبــال يف�جينــا
الغربيــة بالواليــات المتحــدة أ
المريكيــة مــن منطلــق إيصــال
صــورة المملكــة الســمحة والمعتدلــة ،ت
والــى تعــد اســتكماال ً
ي
ف
ت
ـال التعايــش
ـى تقــوم بهــا دولتنــا الرشــيدة ي� مجـ ي
للجهــود الـ ي
الســلمي ،وحــوار الحضــارات.

حاضنة نورة العطاء التطوعية:
ن
ش
تهــدف الحاضنــة إىل نــر ثقافــة العمــل التطوعــي الوطــ ي
المســتدام كمنظومــة ،ونقلهــا مــن االجتهــادات التقليديــة
إىل العمــل ت
بالضافــة إىل تعزيــز
باح�افيــة ،ومهنيــة عاليــة ،إ
دور العمــل التطوعــي الوط ـن ي ف ي� التنميــة الشــاملة للمجتمــع
ش
بال�اكــة مــع الهيئــات ،والجمعيــات التطوعيــة الرائــدة،
وتنظيــم االســتفادة مــن الطاقــات ،والمــوارد ش
الب�يــة داخــل
الجامعــة ،وخارجهــا مــن خــال إعدادهــا ،وتأهيلهــا للعمــل
التطوعــي ،الوطــن ي .
مخرجاتهــا :تخريــج متطوعــات حاصــات عــى رخصــة العمــل
التطوعــي مــن حاضنــة نــورة العطــاء التطوعيــة

وقــدم فريــق جامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن صــورة
إيجابيةعــن دور المــرأة الســعودية ف ي� المنظمــة الكشــفية
العالميــة.
ولقــد انعقــد المخيــم بعنــوان :إطــاق العنــان لعالــم
جديــد خــال الفـ تـرة مــن تاريــخ  ،2019/8/2-2019/7/22حيــث
شــمل المخيــم جلســات ،وورش عمــل ،وفعاليــات مصاحبــة
متعــددة ،متمركــزة حــول :الحــوار والســام ،حــل ال�نز اعــات،
أ
ن
الصحــة والرعايــة الرسيــة ،البيئــة ،التعايــش الديــ ي
والروحانيــة ،وكذلــك أ
اليــام الوطنيــة ،والدوليــة بمشــاركة
أكـ ثـر مــن  160مؤسســة عالميــة عريقــة ،وجمعيــات إقليميــة
متعــددة.
أ
حــرص فريــق جامعــة المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمن المشــارك
ال�يــف ،هيــاء ش
(هــدى ش
ال�يــف ،نجــود الشــمري ،ســارة
ش
والع�يــن
الغنــام) ف ي� المخيــم الكشــفي العالمــي الرابــع
عــى تقديــم دورهــم المتكامــل ف ي� تنفيــذ الخطــة العمليــة.
أ
مــرة نــورة بنــت
كمــا نفــذ فريــق الكشــافة بجامعــة ال ي
عبدالرحمــن ،وعددهــم  42طالبــة خــال ت
الفــرة /9 / 15-13
2019م الدراســة أ
الوليــة للشــارة الخشــبية.
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استضافة أمانة لجنة عمداء خدمة المجتمع والتعليم
المستمر بالجامعات السعودية
اســتضافت جامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن ممثلــة ف ي�
عمــادة خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر االجتمــاع الــدوري
ين
الثالثــ�) لعمــداء خدمــة المجتمــع والتعليــم
(الخامــس و
المســتمر بالجامعــات الســعودية ،حيــث شــاركت عمــادة خدمــة
المجتمــع و التعليــم المســتمر ف ي� الجامعــة بورقــة علميــة
تحــت عنــوان «التجــارب المحليــة الرائــدة لخدمــة المجتمــع ف ي�
ضــوء بعــض التجــارب العالميــة» .ويهــدف االجتمــاع إىل تبــادل
الخـ بـرات بـ ي ن
ـ� الجامعــات المختلفــة ف ي� مجــاالت خدمــة المجتمــع
والتعليــم المســتمر بمــا يحقــق رؤيــة المملكــة .2030
شــارك ف ي� االجتمــاع عمــداء خدمــة المجتمــع مــن كافــة الجامعــات
الحكوميــة الســعودية بعــدد  26عميــداً ،ووكيلــة الجامعــة
للدعــم أ
الكاديمــي و الخدمــات الطالبيــة ،ووكيــات عمــادة
أ
ف
مــرة نــورة
خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر ي� جامعــة ال ي
بنــت عبدالرحمــن.
المحاور:
ف
الحــال ،وعالقتــه بتوجيــه
• االســتثمار االجتماعــي ي� الواقــع
ي
مخرجــات عمــادات خدمــة المجتمــع و التعليــم المســتمر
• مواءمــة مخرجــات عمــادات خدمــة المجتمــع و التعليــم
التغــر االجتماعــي
المســتمر لســوق العمــل وفــق متطلبــات
ي
• رؤى وطموحــات عمــادات خدمــة المجتمــع و التعليــم
المســتمر حــول التحــول نحــو تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030

تستضيف جامعة أ
ال يم�ة نورة بنت عبدالرحمن أمانة
لجنة عمداء خدمة المجتمع والتعليم المستمر
بالجامعات السعودية لمدة خمس سنوات
قدمت جامعة أ
ال يم�ة نورة بنت عبد الرحمن مجموعة من
المبادرات بهدف تعزيز وتوثيق مساهمة الجامعات ف ي� خدمة
المجتمع:
 .1حرص المبادرات المجتمعية لعمادات وكليات ومراكز خدمة
المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية الخاصة
بجائحة كورونا المستجد  19 – COVIDف� ت
الف�ة من
ي
 2020—3-16إىل 2020 -6 -23
تضمن ذلك إحصائيات الجامعات السعودية:
• المبادرات المجتمعية لعمادات وكليات ومراكز خدمة المجتمع
والتعليم المستمر بالجامعات السعودية الخاصة بجائحة كورونا
المستجد 19 – COVID
إجمال عدد المبادرات المجتمعية المقدمة من الجامعات
•
ي
السعودية والخاصة بجائحة كورونا المستجد 19 – COVID
• عدد المستفيدين من المبادرات المجتمعية المقدمة من
لجامعات السعودية
ف
ن
ين
المشارك� ي� تقديم الخدمات المجتمعية من
المتطوع�
• عدد
ي
الجامعات السعودية
لالطالع عىل تقرير المبادرات المجتمعية لعمادات وكليات
ومراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية
الخاصة بجائحة كورونا المستجد  19 – COVIDف� ت
الف�ة من -16
ي
 2020—3إىل 2020 -6 -23

لقاء أمانة لجنة عمداء خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية

ت ن
و� ت
ين
مش�ك لعمادات وكليات ومراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر ف ي� الجامعة السعودية
.2
تدش� موقع إلك� ي
أطلقــت جامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن ممثلــة ف ي� أمانــة لجنــة عمــداء خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر ف ي� الجامعــات
أ
ت ن
ت
و� مشـ تـرك لعمــادات خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر
الســعودية
ً
«موقعــا إلك� ًّ
ونيــا لمانــة اللجنــة ؛ كمبــادرة إلنشــاء موقــع إلكــر ي
ف� الجامعــات الســعودية لتوحيــد الجهــود ،وتبــادل الخــرات ،والتكامــل والمشــاركة ف� تنفيــذ المبــادرات المجتمعيــة ؛ إســهاما �ف
ب
ي
ي
ي
تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030م  ،وتعزي ـزا ألهــداف التنميــة المســتدامة.
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االهداف:

تسهيل
التواصل ي ن
ب�
عمداء خدمة
المجتمع

حرص وتوثيق
أ
النظمة واللوائح
ف ي� مجال خدمة
المجتمع

تبادل
الخ�ات ي ن
ب�
ب
الجامعات

ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

تصوير الطالبة  :رؤى عبدالرحمن حسين الغامدي -كلية التصاميم و الفنون -الفنون البصرية
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للمــرأة مكانــة ي ز
ممــرة لدورهــا البــارز ف ي� بنــاء المجتمــع ،ودعــم
م�قــة لمســتقبله ،فهــي النــواة أ
تماســكه ،ورســم صــورة ش
الساســية
أ
لــ�رسة والمجتمــع ،ولهــذا فــإن االســتفادة مــن إمكاناتهــا للمشــاركة
ف
ت
ـى تعيشــها بالدنــا تعــد مــن
بشــكل فاعــل ي� قيــادة سياســة التغيـ يـر الـ ي
أهــم أهــداف رؤيــة المملكــة .2030
ف
مهم ـاً مــن
لقــد ورد ي� نــص الرؤيــة « :الم ـرأة الســعودية تعـ ّـد عن ـراً ّ
ين
الخريج�
ـال عــدد
عنــارص ّ
قوتنــا ،إذ تشـكّل مــا يزيــد عــى  %50مــن إجمـ ي
ف
الجامعيـ ي ن
ـ� ،وسنســتمر ي� تنميــة مواهبها ،واســتثمار طاقاتهــا ،وتمكينها
والســهام ف ي�
مــن الحصــول عــى الفــرص المناســبة لبنــاء مســتقبلها ،إ
تنميــة مجتمعنــا ،واقتصادنــا» .إن مــن جوانــب تمكـ ي ن
ـ� المـرأة الســعودية
اهتمــام القيــادة بإيصالهــا إىل المناصــب القياديــة ،وإتاحــة الفرصــة
أمامهــا للمشــاركة ف ي� التنميــة الوطنيــة.
وبنــاء عــى ذلــك ،كانــت جامعــة أ
المـ يـرة نــورة منــار ًة انطلقــت منهــا أوىل
خطــوات هــذا المجــال ،واســتمرت بدورهــا الريــادي ف� تمكـ ي ن
ـ� الم ـرأة
ي
ت
ين
تمكــ� المــرأة انطالقــاً
حــى وقتنــا هــذا ،والــذي يمثــل ذروة عــر
مــن أهــداف رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2030الملهمــة  ،و قــد
حققــت الجامعــة ذلــك مــن خــال إنشــاء مراكــز أ
للبحــاث الواعــدة،
ودراســات المـرأة ،ومركــز القيــادات ،وريــادة أ
العمــال ،ووجــود المرصــد
الوطـن ي للمـرأة لرصــد مشــاركة المـرأة الســعودية ف ي� التنميــة عــى كافــة
المســتويات المحليــة والعالميــة.
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اإلحتفاء باليوم العالمي للمرأة و إطالق منصة قياديات١٤٤١ / ٧ / ١٤ ،هـ

المرصــد الوطـن لمشــاركة المـرأة ف� التنميــة هــو بيــت خــرة ف� جامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن ،يعمــل عــى رصــد
ب ي
ي
ي
ف
ش
إســهامات الم ـرأة الســعودية ي� التنميــة عــى كافــة المســتويات ،وأثرهــا المبــا� عــى المجتمــع والتنميــة ،يمثــل المرصــد
ن
ـد� مــن خــال بنــاء مـ ش
ـؤ�ات ،تقيــس دور الم ـرأة ف ي�
مرجع ـاً داعم ـاً لص ّنــاع الق ـرار ،والمؤسســات ،ومنظمــات المجتمــع المـ ي
ف
التنميــة ،وتزويــد الجهــات المســتفيدة بالبيانــات ،والدراســات الداعمــة لتعزيــز مشــاركة الم ـرأة ي� التنميــة ،كمــا يمكــن أن
ـؤ�ات العالميــة المتعلقــة بالم ـرأة مــن نتائــج مـ ش
ـا�ة للمـ ش
تســتفيد الجهــات النـ ش
ـؤ�ات المرصــد المحليــة.
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يضــم المرصــد نخبــة مــن الخـ بـراء ،والمتخصصـ ي ن
ـ� ،والمستشــارين ف ي� مجــال البحــث ،والتحليــل ،والقيــاس ف ي� كافــة المجاالت
المرتبطــة بالتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،ويرصــد الممارســات المثــى لتعزيــز مشــاركة الم ـرأة ،ويعــد دراســات عــن
قضايــا المـرأة ،ويق ّيــم برامــج تعزيــز إســهامات المـرأة ،ويعقــد اللقــاءات الدوريــة لمناقشــة دور المـرأة ف ي� التنميــة.
انتقــل المرصــد الوط ـن لمشــاركة الم ـرأة ف� التنميــة ف� نوفمــر 2019م مــن جامعــة الملــك ســعود إىل جامعــة أ
المـ يـرة نــورة
ب
ي
ي
ي
ف
ف
بنــت عبدالرحمــن ،كحاضنــة إداريــة ،وماليــة للمرصــد ،ليســتكمل مسـ يـرته ي� أكـ بـر جامعــة نســائية ي� العالــم ،ويعمــل حاليـاً
عــى مـ شـروع «حســاب تكلفــة العنــف الموجــه ضــد الم ـرأة ف� المملكــة العربيــة الســعودية» ش
بال�اكــة مــع مجلــس شــؤون
ي
آ
أ
ف
ت
و� الفـ تـرة الوجـ ي ز
ـ�ة منــذ انضمامــه للجامعــة عمــل عــى ال ي�:
الرسة ،ي
معال رئيسة الجامعة
• تشكيل اللجنة التوجيهية للمرصد برئاسة ي
(اف�اضياً) ضمن أعمال مجموعة تواصل المرأة � W20ف
وال�قية ت
• المشاركة ف� الحوارات الوطنية الثالثة ،ف� الرياض ،وجدة ،ش
ي
ي
ي
مجموعة ش
الع�ين
The G20 Women 20 (W20) Summit
• تلبية الطلبات البيانية من وزارة الموارد ش
الب�ية والتنمية االجتماعية
• استكمال العمل مع مجلس شؤون أ
الرسة لتنفيذ المشاريع الموقعة
• االجتماع مع الجهات المختلفة خارج وداخل الجامعة لبحث أوجه التعاون البحثية
المستفيدون من المرصد:
النا�ة ش
 الجهات شلمؤ�ات عالمية تتعلق بالمرأة
 -القطاعات المهتمة بسياسة سوق العمل مثل:
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الحوارات الوطنية المقامة ضمن أعمال : W20
تزام ًنــا مــع احتضــان جمعيــة النهضــة ألعمــال مجموعــة تواصــل الم ـرأة ش
الع�يــن ،عقــدت النهضــة سلســلة جلســات الحــوارات
ال�قيــة ،بغــرض تنظيــم عمــل تشــارك لتحديــد أ
الوطنيــة ف ي� مدينــة الريــاض ،ومدينــة جــدة ،والمنطقــة ش
الولويــات ،والخــروج
ي
بقائمــة توصيــات تعـ نـى بالتمكـ ي ن
ـ� االقتصــادي للمـرأة الســعودية ،والهــدف مــن هــذه المبــادرة هــو إصــدار تقريــر يمثــل المنظــور
الع�يــن الــذي يمثــل منظــور دول ش
المحــ� ،ويكــون مــواز للبيــان الصــادر عــن مجموعــة تواصــل الم ـرأة ش
الع�يــن
ي
وقــد تمحــورت هــذه الجلســات حــول موضوعــات مجموعــة تواصــل الم ـرأة ش
الع�يــن الرئيســة ،وهــي :شــمول الم ـرأة ف ي� ســوق
العمــل ،الشــمول المــال ،الشــمول الرقمــي ،ريــادة أ
ف
العمــال ،وآليــات الرصــد ،والمتابعــة؛ حيــث شــارك ي� هــذه الجلســات مــا
ي
يقــارب  100خبـ يـر مختــص مــن القطاعـ ي ن
ـ� العــام ،والخــاص ،والقطــاع غـ يـر الربحــي.
ـارك� المهتمـ ي ن
ـرت هــذه الجلســات بتفاعــل ايجـ بـا� مــن الحضــور ،والمشـ ي ن
وقــد تمـ ي ز
ـ� ،حيــث بلــغ عــدد الحضــور  150شــخصاً ف ي�
ي
ف
ف
مدينــة الريــاض ،و 154شــخصاً � مدينــة جــدة ،و 450شــخصاً � المنطقــة ش
ال�قيــة ،مــع التنويــه أنــه لظــروف جائحــة كوفيــد
ي
ي
 19تــم تنفيــذ حــوارات المنطقــة ش
ال�قيــة عــن بعــد
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ش
(مــؤ� مشــاركة المــرأة ف ي� التنميــة) الــذي يصــدر ســنوياً عــن المرصــد الوطــن ي للمــرأة،
تقديــم ورقــة عمــل عــن
أ
ف
ف
ف
شــاركت د.عبــر الحـ ف
ن
ـا� ي� جــدة ،وشــاركت د.ميمونــة الخليــل ي� اللقــاء
ي
ـر� ي� اللقــاء الول ي� الريــاض واللقــاء الثـ ي
بي
الثالــث ت
اف�اضيــاً.

مركز القيادات النسائية
ن
يعـ نـى مركــز القيــادات النســائية بدعــم النســاء القياديــات مــن خــال التأهيــل والتدريــب ،و تقديــم الدعــم االستشــاري و المهـ ي .
يســتهدف المركــز بخدماتــه النســاء القياديــات ،والقيــادات المســتقبلية مــن جميــع أنحــاء المملكــة ،ويقــدم المركــز كذلــك
ت
ـى تطمــح لرفــع نســبة النســاء ف ي� مناصبهــا القياديــة
خدمــات استشــارية ،وتدريبيــة للمؤسســات والجهــات الـ ي
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خدمات المركز
أكاديمية القيادة:
 .1التدريب
توف� دورات تطوير الذات وورش العمل
•
ي
• تنفيــذ برامــج تطويــر القيــادة الشــاملة للمديريــن
التنفيذيـ ي ن
ـ� ف ي� القطاعــات الحكوميــة ،والخاصــة ،والقطاعــات
غــر الربحيــة
ي
ف
ً
ال�امــج محليــا ي� المركــز مــن خــال
حيــث يتــم تقديــم ب
أكــر المعاهــد العالميــة.
التعــاون مــع أحــد ب
والرشاد
 .2التوجيه إ
• تقديــم االستشــارات المهنيــة الفرديــة للقيــادات النســائية
(.)coaching
ف
ن
• إنشــاء برنامــج إرشــاد مهــ ي لــكل قطــاع ي� ســوق العمــل
الســعودي ،واختيــار المرشــدين للمتدربـ ي ن
ـ�()mentoring
.3أدوات التقويم ،والقياس القيادي
• اســتخدام أ
ت
الدوات العالميــة ف ي� التقويــم الســيكوم�ي
()Psychometric؛ لتحديــد جوانــب القــوة ،والضعــف
القيــادي ،واســتخدام هــذه التقويمــات لتصميــم برامــج
تطويــر قيــادي شــخصية لــكل قياديــة
أ
• جمــع وتحليــل البيانــات المتعلقــة بالوظائــف الساســية ،بمــا
ف ي� ذلــك معــدالت المشــاركة ،والتوظيــف ،وتقــدم الحضــور،
ومعلومــات ديموغرافيــة أخــرى
ن
المشــارك� بشــأن فاعليــة
• االســتمرار ف ي� التعــرف عــى آراء
ي
ت
الــى يواجهونهــا كقياديــات
ب
ال�امــج ،والفــرص ،والتحديــات ي
ين
المدرب�
.4تدريب
• بنــاء القــدرات التدريبيــة القياديــة لمجموعــة مختــارة مــن
أ
العضــاء المؤهــات؛ بهــدف توطـ ي ن
ـ� التدريــب عــى القيــادة
مــن خــال ش�اكــة المركــز مــع أحــد المراكــز العالميــة الرائــدة

• بنــاء نمــوذج تعــاون فعــال مــع الكيانــات أ
الخــرى ف ي�
أ
ف
منظومــة ي ن
مــرة نــورة بنــت عبــد
تمكــ� المــرأة ي� جامعــة ال ي
ف
الرحمــن؛ لضمــان اســتمرار بحــوث قيــادة المــرأة ي� االتجــاه
ت
الــى يقدمهــا المركــز،
الــذي يســعى لتطويــر الخدمــات ي
ويســمح لمدربــات القيــادة باســتخدام هــذا البحــث �ف
ي
تصميــم دوراتهــن التدريبيــة
الدارية:
حلول القيادة إ
يقــدم مركــز القيــادات النســائية خدمــات للقطاعــات
المكانــات
الحكوميــة ،والخاصــة إلعــداد القياديــات ذوات إ
العاليــة لدعمهــن ف ي� ســوق العمــل الســعودي ،ويســعى المركز
بالتــال:
إىل القيــام
ي
الداريــة المتاحــة
• التعريــف بفــرص ،ومبــادرات القيــادة إ
للنســاء الســعوديات ،وتعزيــز مكانتهــن المهنيــة.
• بنــاء ،وتطويــر قاعــدة بيانــات شــاملة للقياديــات ف ي� المملكــة
العربية الســعودية
• إنشــاء برنامــج
تدريــى مخصــص لجهــات معينــة ،مــع
بي
تقويمــات ،وتدريبــات مصممــة لتلبيــة احتياجــات المــرأة
الســعودية ف ي� المناصــب القياديــة
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شبكة العالقات المهنية:
يســعى مركــز تطويــر القيــادات النســائية إىل تعزيــز العالقــات المهنيــة ،ومســاعدة القياديــات عــى تبــادل التجــارب ،والخـ بـرات،
ف
ـال:
ممــا يســاهم ي� بنــاء فكــرة القيــادة إ
الداريــة  ،وتركــز مجــاالت عملــه عــى التـ ي
• إقامــة منتــدى ســنوي يم ّكــن أ
العضــاء مــن التواصــل ،ودعــوة المهنيـ ي ن
ـ� لحضــور برامــج علميــة ،وحلقــات نقاشــية ،وجلســات
تفاعليــة مرتبطــة بالمجــاالت القياديــة الحديثــة
ناد خاص للنساء القياديات؛ إلثراء شبكة العالقات المهنية
• إنشاء ٍ
أ
ال� يقدمها المركز؛ لتشمل إنشاء منصة تواصل ت
ت
إلك�ونية ي ن
ب� العضاء ش
وال�كاء
• توسيع الخدمات ي
التقييم القيادي:
يقــوم المركــز حاليـاً بتنفيــذ برنامــج ( القيــادة التنفيذيــة بالــذكاء العاطفــي ) لـــ  150قياديــة مــن المتخرجــات مــن برنامــج االبتعــاث
الخارجــي بالجامعــة ،وتأهيــل قيــادات نســائية ذات كفــاءة عاليــة ،متماشــية مــع الرؤيــة المســتقبلية للمملكــة  ، 2030وذلــك مــن
ف
ال�نامــج هــو مراجعــة ثالثــة مجــاالت رئيســة
خــال تطبيــق مهــارات الــذكاء العاطفــي ي� القيــادة التنفيذيــة ،و الهــدف مــن هــذا ب
أ
ـال:
للقيــادة الفعالــة ،وتقديــم مجموعــة مــن الدلــة إلثبــات فعاليــة قياديتهــا كالتـ ي
مجال الشخصية
يتــم قياســها مــن خــال سلســلة مــن المقابــات الشــخصية  ،Psychometricوالتقويمــات ،والتقاريــر ،واســتخالص
ت
الــذك) عاطفيــاً
الــى تقيــس التقويمــات النفســية ،و الســماة المختلفــة لـــ ( القائــد
ي
المعلومــات  debriefs،ي
أ
مجال الجدارات  :يقاس ذلك من خالل مجموعة من المهارات الكاديمية والقد رات للقيادية.
ت
ـى مــن شــأنها أن تدعــم المرشــحة ،ليســاعدها للقيــادة
مجــال دراســة الحالــة  :يســتخدم ب
ال�نامــج سلســلة مــن دراســات الحالــة الـ ي
ف
ت
ـى تضيــف قيمــة ذات شــأن للمنظمــة.
الفعالــة ،كمــا تدعــم الجلســات الفرديــة المرشــحة ي� اتخــاذ الخيــارات المهمــة ،الـ ي

حفل تخريج متدربات مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية
 ٢٦نوفمبر ٢٠١٩

مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية
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قامــت وزارة المــوارد ش
الب�يــة والتنميــة االجتماعيــة بإطــاق
ـى ،يســتهدف القياديــات ،والموظفــات المتوقــع
برنامــج تدريـ ب ي
ف
حصولهــن عــى (منصــب قيــادي) ي� مختلــف القطاعــات،
توفــر بيئــة مثاليــة ،تمكنهــن مــن الحصــول عــى
بهــدف
ي
ت
ـى مــن شــأنها إث ـراء المعرفــة لــدى القياديــة،
المعلومــات الـ ي
وتزويدهــا بجميــع مــا تحتاجــه لتكــون نموذج ـاً رائــداً يحتــذى
بــه ،ويفخــر بــه الوطــن.
وقــد اختــرت جامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن كجهــة
ي
ف
ش
أكــر جامعــة نســائية ي� العالــم ،
منفــذة للمــروع ،كونهــا ب
ولدورهــا الهــام ف ي� دعــم المـرأة  ،وكل مــا يتعلــق بهــا  .وعــى
هــذا أ
الســاس فإنهــا تعمــل عــى قــدم وســاق لتحقــق جميــع
ال�نامــج الداعــم خاصــة كل مــا يتعلــق بجانــب
أهــداف ب
أ
ف
تحقيــق دور المــرأة ي� المجتمــع ،ولننــا نرغــب بــأن يتــم
التدريــب مــن قبــل النخبــة ف� مجــال إدارة أ
العمــال ف ي� العالــم
ي
،فــإن االختيــار وقــع عــى جامعــة إنســياد INSEAD
الفرنســية ألداء مهمــة التدريــب.
اهداف المبادرة:
• تأســيس ،وخلــق برنامــج عالمــي بكفــاءات عاليــة؛ لتدريــب
القيــادات النســائية
ت
الــا� مــن شــأنهن رفــع
• تخريــج نخبــة مــن القياديــات
ي
نســبة توظيــف المـرأة ف ي� المناصــب القياديــة عــن طريــق توفـ يـر
كفــاءات ،تف�تفــع بذلــك نســبة مشــاركة المــرأة ف ي� االقتصــاد
الســعودي
ف
• مشــاركة خريجــات برنامــج القيــادات النســائية ي� المحافــل
الدوليــة ،وتمثيــل الوطــن
ف
• رفــع الوعــي لمشــاركة المـرأة ي� ســوق العمــل ،ومشــاركتها
ف
ـا� لخريجــات
ي� االقتصــاد الســعودي عــن طريــق الــدور إ
اليجـ ب ي
ال�نامج
ب

ال�نامج
التدري�:
ب
بي
ش
المــروع حــول تدريــب ،وتوجيــه عــدد ١٧٠٠
ويتمحــور
مــن النســاء العامــات ف� مجــال أ
العمــال حــول المملكــة،
ي
مقســمات عــى فئتـ ي ن
ـ� ،يتــم تنفيذهــا بالتعــاون مــع جامعــة
انســياد :
• فئة قيادات عليا
ال�نامج Women Leaders
اسم ب
( 600متدربة)
ت
ـى تشــغل منصبـاً قياديـاً
القياديــة هــي الســيدة الســعودية الـ ي
ف
الدارة العليــا ،ولديهــا الكفــاءة المالئمــة للقيــادة ،وإحــداث
ي� إ
أ
الثــر ف ي� المجتمــع ،وبنــاء نمــوذج المـرأة الســعودية الرائــدة ف ي�
مجــال العمــل ،ولديهــا القــدرة الالزمــة إلرشــاد المـرأة العاملــة
ف ي� بدايــة طريقهــا الوظيفــي.
• فئة قيادات متوسطة
ال�نامج Leading for Results
اسم ب
(  1100متدربة)
ت
ـى تشــغل منصــب مديــرة
المديــرة هــي الســيدة الســعودية الـ ي
ف
الداريــة الوســطى
إدارة ،أو رئيســة قســم ي� المســتويات إ
ال�نامج:
تف�ة ب
من  July 2019إىل December 2020
ال�نامج خالل العام :
بلغ عدد المستفيدات من ب

ال�نامج
ب

عدد المستفيدات

)(Women Leaders
WL

208

)(Leading for Results
LFR
جمال
إ
ال ي

182
390

ال� يقدمها أعضاء هيئة التدريس لعدد من الجهات الحكومية أ
ت
والهلية
االستشارات ي
الجهات الحكومية
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عضو هيئة التدريس

الجهة المستفيدة

مح� الدين أبو سكر
د .عال بنت ي ي

أ
العاقة
مركز الملك سلمان لبحاث إ

د .حصة بنت عبدهللا الغدير

أ
النسانية
مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال إ

د .هيفاء بنت عبدهللا العليان

وزارة البيئة والمياه والزراعة

ن
السحيبا�
د .سارة بنت عبدالرحمن
ي

وزارة الصحة

أ .سارة بنت احمد الشهري
عل النفيسة
د .هند بنت ي
اليح�
د .سوزان بنت محمد ي
أ .نهى بنت هاشم ش
ال�يف
أ .مشاعل بنت نارص العجمي
د .هيلة بنت عبدهللا الخلف
ن
الغري�
تها� بنت عثمان
د .ي
بي

مجموعة ش
الع�ين
الهيئة العامة للمنافسة

وزارة الثقافة

الجهات أ
الهلية
عضو هيئة التدريس

الجهة المستفيدة

د .ريمه بنت صالح اليحيا

جامعة أ
ال يم� سلطان

ترك السديري
أ.د .هند بنت ي

جامعة الفيصل

أ.د .مشاعل بنت عبدالمحسن السديري

مركز عبدالرحمن السديري ف
الثقا�
ي

د .ابتسام بنت صالح العثمان

جامعة دار العلوم

ين
الحس�
د .عائشة بنت محمد

كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية

د .نورة بنت عبدالعزيز بن حمد

ش�كة كفاءات حلول أ
العمال
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مركز أ
البحاث الواعدة ف ي� البحوث االجتماعية ودراسات المرأة
ـى مركــز أ
البحــاث الواعــدة ف� البحــوث االجتماعيــة ،ودراســات المـرأة بجامعــة أ
أنـ ش ئ
المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن بمبــادرة ،ودعــم،
ي
وتمويــل مــن وزارة التعليــم ف ي� عــام 1432هـــ الموافــق . 2011
والبحــاث العلميــة أ
تقــوم فكــرة إنشــاء المركــز عــى أن المعرفــة العلميــة أســاس تقــدم المجتمعــات ،وأن الدراســات ،أ
الســاس
الــذي تبـ نـى عليــه المعرفــة العلميــة ،لــذا فــإن اكتشــاف الظواهــر االجتماعيــة الســلبية ،ومعالجتهــا ،ووضــع الحلــول الناجحــة لهــا،
ال يـ ت
ـأ� إال مــن معرفــة علميــة حقيقيــة ،مبنيــة عــى دراســة للواقــع بــكل معطياتــه ،ومــن هــذا المنطلــق يعـ نـى المركــز بدراســة
النســانية ،واالجتماعيــة ،وقضايــا الم ـرأة ،وتمكينهــا حـ تـى تســتطيع أن تشــارك بفاعليــة ف ي� مواجهــة تحديــات التنميــة
الظواهــر إ
أ
أ
أ
ت
ن
بأســلوب علمــي ،وتعــد البحــاث ،والدراســات ،والعمــال الفكريــة ،والكاديميــة المشــركة بـ يـ� باحثــات ،ومتخصصــات مــن جامعــة
المــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن ،والجامعــات أ
أ
الخــرى بالمملكــة مــن أهــم أهــداف عمــل المركــز ،إىل جانــب إنجــاز الدراســات،
ي
أ
والبحــاث المطلوبــة مــن المركــز لجهــات أخــرى ،تحقي ًقــا لمبــدأ ش
ال�اكــة المجتمعيــة مــع القطــاع الخــاص ،إضافــة إىل النــدوات،
�ض
ت
ـى تهتــم بالتوعيــة ،والتدريــب ،والتطويــر ،وإب ـرام مذك ـرات
والمحــا ات ،والمؤتم ـرات العلميــة ،وورش العمــل ،والــدورات الـ ي
تعــاون علمــي ف ي� المجــاالت البحثيــة ،واالستشــارية مــع القطاعــات المختلفــة بالمجتمــع.

()٨
()١
()١
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مركز دعم وتطوير أ
العمال
تــول المملكــة اهتمام ـاً خاص ـاً بريــادة أ
العمــال ،واالبتــكار ،وتعزيــز ثقافــة العمــل الحــر؛ لتنويــع مصــادر الدخــل ،ودفــع مسـ يـرة
ي
أ
أ
ن
االقتصــاد الوطـ ي  ،وخلــق المزيــد مــن الفــرص الوظيفيــة لبنــاء ،وبنــات الوطــن  ،مــن هــذا الــدور الرائــد بــادرت جامعــة المـ يـرة
نــورة بنــت عبــد الرحمــن بإنشــاء «مركــز دعــم ،وتطويــر أ
العمــال» ليكــون مركـزاً وطنيـاً متخصصـاً ف ي� دعــم ،ومســاعدة الطالبــات
بالجامعــة ،والســيدات الســعوديات ف� مجــال ريــادة أ
العمــال؛ لتعزيــز جهــود الم ـرأة الســعودية ف ي� مسـ يـرة التنميــة االقتصاديــة
ي
الشــاملة ،الســيما ف ي� ظــل الدعــم الســخي الــذي تحظــى بــه مــن قبــل حكومتنــا الرشــيدة ،وقــد صــدرت الموافقــة الســامية مــن
مجلــس التعليــم بإنشــاء المركــز ف� عــام 1432هـــ ،والــذي يقــع حاليـاً تحــت مظلــة كليــة الدارة أ
والعمــال
إ
ي
أهداف المركز:
أ
• شن� وتعزيز ثقافة ريادة العمال
ـال مــن خــال
ـ� إ
الجمـ ي
• رفــع مشــاركة الم ـرأة الناتــج المحـ ي
تأسيسها للمشاريع الريادية
• دعم المشاريع الريادية المبتكرة
• توف� بيئة داعمة لريادة أ
العمال
ي
ن
تمك� ،وتنمية المهارات الريادية
•
ي
خدمات المركز:
يقــدم المركــز خدماتــه عــى أســاس المنظومــة المتكاملــة
لدعــم وتطويــر أ
العمــال مــن خــال توليــد المعرفــة بريــادة
أ
العمــال ،واالبتــكارات ،ش
ون�هــا ف ي� المجتمــع ،واســتثمارها،
وذلــك لخلــق بيئــة رياديــة جامعيــة متكاملــة
التثقيف ،والتدريب
• تنظيــم الفعاليــات مــن ملتقيــات ،وحلقــات نقــاش،
وتفعيــل المناســبات الرياديــة.
وال�امج التدريبية.
• تنظيم ،وتقديم الورش ،ب
• تقديم جلسات استشارية
المسابقات ،واالحتضان
أ
تنظيــم معســكرات تدريبيــة لصاحبــات الفــكار الرياديــة
مــن أجــل مســاعدتهن عــى تحقيــق طموحاتهــن ،وتطويــر
ـا� مــن خــراء التقنيــة ،أ
ـإ�اف مبـ ش
مهاراتهــن ،وذلــك بـ ش
والعمال
ب
ال�امج أ
الكاديمية
ب
أ
الدارة والعمــال مقــررات
يقــدم المركــز بالتعــاون مــع كليــة إ
أكاديميــة ف� مجــال ريــادة أ
ف
العمــال تســاهم ي� بنــاء محتــوى
ي
محــ� معـ ف
ـر� إلكـ تـرو�ن
ي
ي
ي
ش
التمويل وال�اكات
ت
ش
يعمــل المركــز عــى بنــاء �اكات اســراتيجية داخــل الجامعــة،
وخارجهــا ،والمشــاركة ف ي� الملتقيــات ،والفعاليــات المحليــة.
كمــا يتــم العمــل عــى اســتقطاب اســتثمارات لصنــدوق دعــم
مشــاريع الطالبــات المحتضنــة.

برنامج قافلة ريادة أ
العمال:
حملــة تثقيفيــة تســتهدف كليــات الجامعــة ،وبشــكل رئيــس
كليــة آ
الداب ،كليــة العلــوم ،وكذلــك كليــة ت
ال�بيــة ،وذلــك بنــاء
عــى نتائــج اســتبيان الميــول الرياديــة لــدى طــاب الجامعــات
ف� المملكــة العربيــة الســعودية ،ت
والــى أظهــرت انخفــاض
ي
ي
ف
الميــول الرياديــة لــدى الطــاب ي� هــذه التخصصــات.
وتتضمــن قافلــة ريــادة أ
العمــال تنظيــم عــدة أنشــطة :تقديم
ورش عمــل ،ودورات تدريبيــة ف� مجــال ريــادة أ
العمــال،
ي
أ
خــراء وأكاديميــون ف ي� ريــادة العمــال ،و تســتضيف
يقدمهــا ب
أ
متحدثــات بــارزات مــن رائــدات العمــال الناجحــات؛ لدعــم
أفــكار الطالبــات ،ورائــدات أ
يز
وتحف�هــن،
العمــال الناشــئات،
إضافــة إىل تنظيــم جلســات إرشــادية للطالبــات عــى أيــدي
ـ� ف� ريــادة أ
ن
العمــال؛ لتحويــل أفكارهــن إىل مشــاريع
مختصـ ي ي
ليكــن رائــدات أعمــال ناجحــات
تنمويــة واعــدة ،ودعمهــن
ّ
ف ي� المســتقبل ،كمــا تتضمــن القافلــة منصــة عــرض تعيــش
فيهــا الطالبــة تجربــة مــع الفريــق ،تتعــرف فيهــا عــى أبــرز
رواد ،ورائــدات أ
ين
ـعودي� ،وقصــص نجاحاتهــم،
العمــال السـ
وتحصــل ف ي� نهايــة التجربــة عــى فرصــة الدخــول إىل عالــم
ريــادة أ
العمــال ،بحصولهــا عــى تذكــرة الدخــول للــورش
التدريبيــة.
أ
ف
ورش عمل ودورات تدريبية ي� برنامج قافلة ريادة العمال
عدد الحضور لمنصة عرض قافلة ريادة
أ
العمال

705

1600
11
عدد الورش التدريبية

عدد المستفيدات

مركز دعم وتطوير أ
العمال

66

برنامج القيادة الريادية:
ال�نامــج عــى إمــداد الهيئــة التعليميــة،
تقــوم فكــرة ب
ت
الــى يتطلــب وجودهــا
إ
والداريــة بأهــم المهــارات القياديــة ي
أ
لرائــد العمــال الناجــح ،وبنــاء النمــوذج الريــادي الناجــح
ين
ناجحــ� ف ي�
ف ي� أذهانهــم؛ لتؤهلهــم ليكونــوا رواداً ،وقــادة
منظماتهــم ،مــن خــال سلســلة دورات تدريبيــة.
ال�نامج:
أهداف ب
أ
- ١تهيئــة المنــاخ العــام لممارســة ريــادة العمــال عىل مســتوى
ـ�
التنظيم المؤسـ ي
ف
ت
�ن
ال� يقدمها العاملون ي� التنظيم
- ٢تشجيع وتب ي المبادرات ي

2

عدد الورش التدريبية

243

عدد المستفيدات

الورش العامة:
مجموعــة مــن الــورش التثقيفيــة تهتــم بتنميــة ثقافــة االبتــكار،
و الفكــر الريــادي ،تســتهدف تحديــداً الطالبــات الجامعيــات،
ت
والمخ�عــات،
وأعضــاء هيئــة التدريــس ،والباحثــات،
وصاحبــات المبــادرات الشــخصية مــن أجــل تعزيــز ،وبنــاء
قدراتهــن الشــخصية ،وتقديــم االستشــارات ،والنصــح،
والرشــاد لهــن ،وتطويــر الــروح ،والشــخصية الرياديــة
إ
لديهــن ،وذلــك مــن خــال برامــج ،وأنشــطة رفــع الوعــي ،كمــا
تهــدف أيضــاً إىل شــحذ أ
الفــكار التجاريــة للمبــادرات.

عنوان الورشة
بناء الهوية التجارية
دراسة الجدوى
ريادة أ
العمال االجتماعية
بناء نموذج العمل التجاري
التفك� التصميمي
ي
أ
ت
إن�نت الشياء
التسويق لرواد أ
العمال
أساسيات التصميم :فوتوشوب
إجمال المستفيدات من الورش العامة
ي

الحضور
166
131
80
110
288
83
45
300
1203

21

إجمال عدد الورش ،والدورات
ي
التدريبية ف ي� مركز دعم وتطوير
أ
العمال

٢١٥١

عدد المستفيدات من برامج المركز
المقدمة للطالبات ،والخريجات

52

عدد رائدات أ
العمال من خريجات
جامعة أ
ال يم�ة نورة بنت عبدالرحمن

المشاركات
شــارك المركــز ف� ملتقــى (بيبــان الريــاض)  ،الــذي أقيــم �ف
ي
ي
مركــز واجهــة الريــاض للمؤتمــرات ،والمعــارض ،المقــام
برعايــة مــن صاحــب الســمو الملــ� أ
المـ يـر فيصــل بن بنــدر آل
ي
أمــر منطقــة الريــاض ،لمــدة أربعــة أيــام .
ســعود؛ ي
ف
وتتمثــل مشــاركة المركــز ي� الملتقــى للتعريــف بالمركــز ،وإبـراز
أ
ت
الــى يقدمهــا ،كمــا يهــدف
الــدور ،والخدمــات ،والنشــطة ي
المركــز إىل نـ شـر ،وتعزيــز ثقافــة ريــادة أ
العمــال ف ي� المجتمــع.
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مبادرة من جامعة أ
يز
المتم�ة ف ي� ثمانية
ال يم�ة نورة لدعم إنجازات المرأة السعودية
أ
مجاالت من الدراسات البحثية ،والمبادرات ،والمشاريع هي :الدب ،الدراسات
النسانية ،العلوم الطبيعية ،العلوم الصحية ،أ
العمال االجتماعية ،المشاريع
إ
أ
أ
الخ�ية ،و العمال الفنية
االقتصادية ،العمال ي
وتهدف الجائزة إىل تشجيع المشاركة النسائية ف ي� مجال البحث العلمي ،والتنمية
االجتماعية ،وتختار الفائزات بناء عىل الجدارة بحسب ما تراه لجان التحكيم
المتخصصة

اسم العضو
د .أمل بنت أحمد فايد
د .أسماء بنت عبد هللا الرفاعي
أ .إلهام بنت جاسم الشمري
د .مي بنت نارص بن جمعة
ن
السحيبا�
أ.د .آمنة بنت محمد
ي
د .نورة بنت محمد الوادعي
أ.د .أحمد بن محمد حمزة
د .شابنا بنت محمد أروج
المغر�
د .داليا بنت حسن
بي

اسم الجائزة

جائزة أ
ال يم�ة نورة ي ز
للتم� البح�ث ي  ،فرع جودة البحث العلمي ف ي� المجال الصحي
جائزة أ
ال يم�ة نورة ي ز
للتم� البح�ث ي  ،فرع جودة البحث العلمي ف ي� المجال العلمي
جائزة أ
ال يم�ة نورة ي ز
النتاج العلمي ف ي� المجال الصحي
للتم� البح�ث ي  ،فرع غزارة إ
جائزة أ
ال يم�ة نورة ي ز
النتاج العلمي ف ي� المجال العلمي
للتم� البح�ث ي  ،فرع غزارة إ
جائزة أ
النتاج العلمي ف� المجال إ ن
ال يم�ة نورة ي ز
نسا�
للتم� البح�ث ي  ،فرع غزارة إ
ال ي
ي
جائزة أ
ال يم�ة نورة ي ز
للتم� البح�ث ي  ،فرع جودة أبحاث طالبات الدراسات العليا
جائزة أ
ت
ال يم�ة نورة ي ز
المؤلف/الم�جم
للتم� البح�ث ي  ،فرع جودة الكتاب
جائزة أ
ت
ال يم�ة نورة ي ز
المؤلف/الم�جم
للتم� البح�ث ي  ،فرع جودة الكتاب
جائزة أ
ال يم�ة نورة ي ز
للتم� البح�ث ي  ،فرع إحراز الجوائز الدولية المتخصصة

اسم العضو
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اسم الجائزة  /المنحة

ن Yunus & Youth Fellowship 2019, founded by the Nobel
حسن�
د .رحاب بنت عبدالعزيز
ي
Peace Prize winner Muhammad Yunus
عل باخشوين
د .فاطمة بنت ي

عل النعيم
جائزة عبد الله ي

الحر�
د .دالل بنت مخلد ب ي

جائزة الملك عبد العزيز للكتاب

د .صفية بنت صالح الدايل

Eempolyability award for postdoctoral researchers

د.من�ة بنت ابراهيم الضاحي
ي

جائزة التفوق البح�ث ي من كلية الصحة وعلوم التاهيل

د.آالء بنت حمدان الحمدان

Exemplary Interdisciplinary in Literacy Research Award

أ.د.سعاد بنت صالح الوكيل
أ.د.سعاد بنت صالح الوكيل
الحر�
د .دالل بنت مخلد ب ي
د .حصة بنت عبيد الشمري

Poster Presentation Environmental and Applied Microbiology Forum
تسجيل سالالت فطرية ف� البنك الجي�ن باسم جامعة أ
ال يم�ة نورة
ي
ي
جائزة ي ن ن
مد� للبحث ف ي� تاريخ الجزيرة العربية (الدورة السابعة)
أم� ي
الجائزة التشجيعية لالتحاد العام آ
لل ي ن
ثاري� العرب 2019

Research Poster Conference 2019 Equality and Diversity
د .هديل بنت محمد العتيق
Award
أ.د .سعاد بنت محمود منصور مسابقــة أ
البحــاث العــلميــة
د  .إيمان بنت عبدالعزيز
الج�ين
ب

منحة
Getty-CAA International Grant for Art Historians

ن
ين
للمهندس� بالرياض SCE ،
الثا�
د .كوثر بنت محمد الغشام جائزة للمشاركة ف ي� المؤتمر
الدول ي
ي
والبداع
الشن�ي جائزة أفضل برنامج إثر ئ يا� صيفي من موسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة إ
د .هدى بنت محمد ب
المركز أ
ين
للموهوب� من الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمملكة
الول ف ي� مسابقة الرسم
د .فاتن بنت الحميدي الرشيدي
العربية السعودية
د.هديل بنت رمضان بخش

تأث� خريجي زمالة هيوبرت همفريHumphrey program alumni
جائزة ي

د  .آالء بنت عماد ابراهيم

جائزة االبتكار ف ي� السالمة المرورية

د .مها بنت حامد الرسيحي

فول�ايت االمريكية ش
ال�فية للعمل أستاذ زائر ف ي� جامعة ماساشوستس للعام 2020 2019-
منحة ب
للتدريس و البحث العلمي

الطالبات الحاصالت عىل جوائز محليه ودولية
م
1

2
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3
4

ت
ال� حصلت عليها الطالبات
الجوائز ي
أ
�ث
المركز الول لعرض الملصق البح ي
الول درع ف� مارثون أ
المركز أ
الفكار  :تطبيق
ي
ض
ن
النفسي� اىل جلسات
يسهل دخول المر�
ي
االف� ض
نفسية عن طريق تقنية العالم ت
ا� ()VR
ي
المركز أ
الول لتصميم " أثيل " ف ي� مسابقة
تصميم القبعات
المركز أ
الول ف� هاكاثون االبتكار الصحي �ف
ي
ي
أ
الولمبياد العلمي  2020م

الجهة المانحة
التخصص ف ي�
مستشفى الموىس
ي
أ
الحساء

أسماء الطالبات

التاريخ

ين
أم�ة الحريقي
مالك
بوخمس�  /ي

نوفم�2019/
ب

المجلس الصحي السعودي

ين
ترك الع�نز ي
ياسم� ي

سبتم�2019/
ب

كأس السعودية-نادي الفروسية
السعودي

ن
المروا�  /مها محمد ي ز
القم�ي
رانيا عبدالله
ي

بف�اير2020/

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز
للعلوم الصحية

دانة ي ن
حس�
العتي� /روان قريطع الع�نز ي/
بي
هاجر محمد السعدون

مارس2020/

أفنان محمد حكمي

مارس2020/

5

المركز أ
الول ف ي� بطولة المملكة النسائية الثانية االتحاد السعودي للجودو

6

المركز أ
الول ف ي� العرض التقديمي

مؤتمر سيفا 2020

7

المركز أ
الول ف ي� العرض الشفهي

مؤتمر سيفا 2020

8

ن
الثا� ألفضل ملصق علمي ف ي� مؤتمر
المركز ي
البحر أ
الدول الخامس لطب العيون
الحمر
ي

الجمعية السعودية لطب العيون
و وزارة الحرس الوط�ن ي الشؤون
الصحية

ين
حسن� /المها
أروى العيىس  /وسام
الخليوي /دارين باوزير
الرويل  /م�ن الجميعة /هند الشنيفي/
شهد
ي
رنا ي ز
القم�ي /يارا الع�نز ي

يناير2020/
يناير2020/

/أث� الحمود /
أث�
المط�ي ي
ي
منال الوازعي /ي
الهنوف الحميدان

نوفم�2019/
ب

الثا� مجال أ
ن
الجهزة الطبية ف ي� هاكثون
المركز ي
ش
الغذاء والدواء الرقمي :م�وع MedDeal
ن
الثا� ف� مسابقة الخطابة البيئية ي ن
ب�
المركز ي ي
الجامعات والكليات
ن
الثا� ف ي� المسابقة الوطنية للتثقيف
المركز ي
ئ
الدوا� "التابعة لمؤتمر رؤى مبتكرة حول
ي
ممارسة صيدلية المستشفيات"
ف
ن
الثا� لتصميم " عتيق " ي� مسابقة
المركز ي
تصميم القبعات

ين
ترك الع�نز ي  /رغد عبدالله الكنهل /
ياسم� ي
رغد خالد الماس

أكتوبر 2019/

المارات للبيئة ()EEG
مجموعة عمل إ
ف
د�
ي� ب ي

شهد عثمان الجريد /العنود محمد المنصور/
دالل مطلق البقمي

نوفم�2019/
ب

الدارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة
إ
الصحة

البندري أحمد الغامدي

بف�اير2020/

كأس السعودية-نادي الفروسية
السعودي

رانيا ماجد عبدالرحيم /يارا عبدالخالق
الغامدي

بف�اير2020/

13

ن
الثا� كأفضل ترافع وأفضل مذكرة
المركز ي
قانونية ف� مسابقة ت
ال�افع
ي

14

ن
الثا� ف ي� مسابقة االحتفال بالفرانكفونية
المركز ي

تنظيم نادي القانون للطالبات
بجامعة الملك سعود وبرعاية الهيئة
ين
للمحام�
السعودية

حصة الحساوي /أنهار المنصور /شذى
ن
القحطا� /ريما الغانم /رهف مارس2020/
منيباري /خلود
ي
المط�ي
ي

الملحقية الثقافية بالسفارة الفرنسية

سارة عبدالله السبيعي

مارس 2020/

15

المركز الثالث ف� نهائيات أ
الولمبياد العالمي
ي
للربوتات ()WRO2019

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
ش
بال�اكة مع العديد من الجهات
الوطنية

الرشود/ر�
نورة راشد الغرير/ريناد خالد
ب
نارص الشارخ

اكتوبر 2019 /

ين
عل العشاق /نوف
أمجاد
العتي� /آمال ي
أحمد الجارالله

أكتوبر 2019/

9
10

11

12

١٦
١٧
١٨
١٩

الهيئة العامة للغذاء والدواء

المركز الثالث مجال أ
الجهزة الطبية ف ي� هاكثون
الغذاء والدواء الرقمي :ش
م�وع Smart ER
القليمي الرابع للصحة
المركز الثالث ف ي� مجال أفضل بحث علمي
المؤتمر إ
وحصولهن عىل درع ي ز
العامة
التم�
ت
الدارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة
بالبوس�ات العالمية ف ي� مسابقة
المركز الثالث
إ
ئ
الصحة
الصيدل السنوي"
"لمؤتمر
الدوا�
التثقيف
ي
ي
ف
كأس السعودية-نادي الفروسية
المركز الثالث لتصميم "عذق" ي� مسابقة
السعودي
تصميم القبعات
الهيئة العامة للغذاء والدواء

ق
الطر�/
عائشة سويلم البلوي  /نورة أحمد
ي
العتي�
نادية محمد
بي
ن
ض
مو� النويرص  /أطالل
جواهر الشهر يا�/
ي
المط�ي
ي
الشق�
روان عبدالعزيز
ي

بف�اير 2020/
بف�اير2020 /
بف�اير2020/

م
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ت
ال� حصلت عليها الطالبات
الجوائز ي

الجهة المانحة

أسماء الطالبات

التاريخ

٢٠

بم�وع (تحديد أماكن أ
المركز الرابع ش
الشخاص
ف� أ
الماكن المغلقة بدقة عالية باستخدام تقنية
ي
العر�
بصمة الواي فاي) عىل مستوى الوطن ب ي

ش�كة ديل
)Dell ( Envision the Future

سبتم�2019 /
ب

٢١

المركز الرابع لتصميم "سيدال" ف ي� مسابقة
تصميم القبعات

رحاب حميد الحميدي  /منتهى
موىس الموىس /زينة عبدالله
الشهري  /سارة مطلق
العتي�/
بي
غيداء خالد بن زيد

كأس السعودية-نادي الفروسية السعودي

الشعي�
عل
حصة ي
بي

بف�اير2020/

٢٢

المركز الرابع لفئة زوجي

ض
الريا� للجامعات السعودية
االتحاد
ي

عل
ميار دخيل الله ب ي
الحر�  /هيا ي
الشيبة المدرع

مارس2020/

العتي�
رهف مطلق
بي

مارس2020/

نوف فيصل الدويش

بف�اير2020/

طيف فواز الشمري

مارس2020/

٢٦

المركز السابع أ
(لفضل عرض تقديمي)

مؤتمر الدوفات DUPHAT2020

٢٧

العا� أ
المركز ش
(لفضل ملصق علمي)

الحر� /هيا السبيعي /
مشاعل ب ي
ين
الحس� /
أروى الضويحي  /سارة
ن
أما� الرشيدي  /دالل بن سعيدان
ي

بف�اير2020/

مؤتمر الدوفات DUPHAT2020

الحر�  /هيا السبيعي
مشاعل ب ي

بف�اير2020/

٢٣
٢٤
٢٥

المركز الرابع ف ي� مسابقة االحتفال بالفرانكفونية
المركز الخامس لتصميم "تاج أ
الصالة" ف ي� مسابقة
كأس السعودية-نادي الفروسية السعودي
تصميم القبعات
المركز السادس ف ي� مسابقة االحتفال بالفرانكفونية الملحقية الثقافية بالسفارة الفرنسية
الملحقية الثقافية بالسفارة الفرنسية

فوز فريق ( )Undercoverبالمركز ش
العا� ف ي�
مسابقة التقاط العلم والحصول عىل دورات
ف أ
السي� ن يا� لكل عضو ف ي� الفريق
تدريبية ي� المن ب
مقدمة من Security eleam

ساي� هب بالتعاون مع االتحاد
بتنظيم ب
أ
السي� ن يا�
السعودي للمن ب

أم�ة عبدالله الخريجي  /رغد عمر
ي
ش
الحر�/
ال�يف  /رغد عبدالعزيز ب ي
أث� سعد الع�نز ي /الهنوف حمد
ي
الراجح

أبريل2020/

٢٩

الجائزة البالتينة ،والميدالية الذهبية :ابتكار
الذك)
(مقاوم القرح ي

المعرض ب ن
يطا� لالبتكارات
ال� ي

شهد محمد الصعيقر

أكتوبر2019/

٣٠

المشاركة ضمن منتخب كرة الطاولة وتحقيق كأس البطولة الرياضية السادسة لرياضة المرأة
بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المثال
الفريق
ي

تاال الدخيل

أكتوبر 2019/

٣١

البطولة الرياضية السادسة لرياضة المرأة
بمجلس التعاون لدول الخليج العربية

ن
القحطا�
ليىل
ي

أكتوبر 2019/

المؤتمر الثالث للصحة العامة-اتحاد
المستشفيات العربية

اعتدال فواز الغنيمي  /رغد حمد
الضويحي

سبتم� 2019/
ب

المؤتمر الثالث للصحة العامة-اتحاد
المستشفيات العربية

ن
المد�  /مها بندر أبو
أسماء أحمد
ي
ودعان  /مها مسعود العدوا�ن
ي

سبتم�2019/
ب

٢٨

٣٢

٣٣

المشاركة ضمن منتخب كرة القدم وتحقيق
ال�ونزية
الميدالية ب
�ث
شهادة امتياز ودرع لعرض ملصق بح ي    �The Re
lationship between Alexithymia, Internet
Addiction
شهادة امتياز ودرع لعرض ملصق بح�ث ي The
impact of knowledge, Attitude of health
sciences college students towards lifestyle
modifications

٣٤

الفوز بدرع ف� دورة ألعاب أ
الندية العربية
ي
للسيدات 2020م لفئة اللعب النظيف لكرة
الطائرة ف ي� الشارقة

دورة ألعاب أ
الندية العربية للسيدات

٣٥

كأس والميدالية الذهبية للمركز أ
الول ف ي� فئة
زوجي للبطولة ش
العا�ة

ض
الريا� للجامعات السعودية
االتحاد
ي

٣٦
٣٧

الميدالية الفضية لفئة فردي
ئ
أخصا� اجتماعي فئة طالب بمستشفى
أفضل
ي
بالخ�
فهد
الملك
ب

ض
الريا� للجامعات السعودية
االتحاد
ي
إدارة الخدمة االجتماعية الطبية بمستشفى
بالخ�
الملك فهد الجامعي ب

ف ي� المحسن/مها الحمودي/نهى
العمران /رزان المطلق  /الجوهرة
الج�ين /شذى العوي�ض ي  /هنوف
ب
التميمي /وفاء المحمود  /رهف
ض
العتي�
العيا�  /مها
ي
بي
المحيش�  /فاطمة
شهد عبدالله
ي
المالك
جابر
ي
المالك
فاطمة جابر
ي

مارس2020/

شيخة محمد الرعيدان

مارس2020/

بف�اير2020/

مارس2020/
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المرأة وصناعة مستقبل مبدع ومستدام
أ
أ
برعايــة وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،وحضــور رئيســة جامعــة المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن ،والمـ ي ن
ـ� العــام لمجلــس
شــؤون أ
الرسة ،أقامــت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة الــدورة الثالثــة مــن منتــدى المـرأة العربيــة الصينيــة الــذي اســتضافته
أ
ـم� 2019م تحــت عنــوان «الم ـرأة وصناعــة مســتقبل
جامعــة المـ يـرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن ،خــال الفـ تـرة مــن  19حـ تـى  20ديسـ ب
مبــدع ومســتدام».
بلــغ عــدد الحضــور  350مــن الــوزراء والســفراء والقيــادات المحليــة والدوليــة ،ومشــاركة جامعــة الــدول العربيــة واتحــاد نســاء عمــوم الصـ ي ن
ـ�
الفريقــي لســيدات أ
العمــال العــرب واالتحــاد العــر� أ
ومجلــس ســيدات أ
العمــال و عــدد مــن المهتمـ ي ن
ـ� بالشــأن االجتماعــي.
بي
آ

�ض
ت
ال� ضمت المحاور التية :
اشتمل المنتدى عىل مجموعة من المحا ات  ،وورش العمل  ،والحلقات النقاشية ي
اليوم أ
الول:
 .1دور القطاع يغ� الربحي ف� دعم ي ن
وتمك� المرأة ف ي� المجاالت المهنية واالجتماعية والصحية واالقتصادية
ي
 .2المرأة واالستثمار
ن
الثا�:
اليوم ي
ين
الثقافت� العربية والصينية
 .1مكانة ودور المرأة ف ي�
 .2بناء قدرات المرأة ف ي� مجاالت الرقمنة والتكنولوجيا
ال�اكة ي ن
 .3آفاق ش
ب� المرأة العربية والصينية
أ
الهداف:
وال�اكة ي ن
والخ�ات  ،وفرص التعاون  ،ش
ب� المرأة العربية والصينية ف ي� مختلف المجاالت
• تبادل المعرفة  ،ب
ف
الغ� ربحي � دعم ي ن
وتمك� المرأة
• تفعيل دور القطاع ي
ي
• إطالق مبادر ٍات ذات حلول ابتكارية ؛ لتعزيز ش
ال�اكات المحلية والدولية
• تعزيز بيئة االستثمار للمرأة العربية والصينية
المعرض المصاحب للمنتدى:
مركز أ
البحاث الواعدة ف ي� البحوث االجتماعية ودراسات المرأة
معروضات فنية تجمع ي ن
ب� الثقافة العربية والصينية
حاضنة نورة العطاء التطوعية

استضافة منتدى المرأة العربية الصينية في دورته الثالثة لعام 2019
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الع�ين
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ال� ي ن
ين
الحرمــ� ش
يفــ� ف ي� ختــام أعمــال
أكــدت كلمــة خــادم
«مجموعــة تواصــل المـرأة  »20مكانــة المـرأة الســعودية  ،وأنهــا
قــادرة عــى قيــادة التغيـ يـر والســعي ف ي� التطويــر بع� رؤيــة 2030
ت
ـى توصــل المملكــة للعالميــة ،ففيمــا نصــت عليــه كلمتــه-
الـ ي
أ
حفظــه هللا  «-أن المــرأة هــي مصــدر التطــور لي مجتمــع.
فمــن غـ يـر نســاء ممكنــات يصعــب إصــاح المجتمعــات حيــث
إن المـرأة هــي نصــف المجتمــع وهــن مربيــات أ
الجيــال .وقــد
أثبتــت عـ بـر التاريــخ دورهــا البــارز والفعــال ف ي� قيــادة التغـ يـر
وصنــع الق ـرار».

ف
و� الجلســة الثالثــة عقــد حــوار ي ن
بــ� ممثــات مــن الهيئــة
ي
العامــة للإحصــاء  ،والمرصــد الوطــن ي للمــرأة  ،وجمعيــة
النهضــة حــول آليــات الرصــد والمتابعــة .ومــن ثــم تقســم
الحضــور عــى حــوارات الطاولــة المســتديرة المغلقــة وذلــك
ف ي� أربــع مجموعــات تخصصــت كل مجموعــة بحــوار مغلــق
لمــدة سـ ي ن
ـال ،الشــمول
ـاعت� لمناقشــة ٍّكل مــن  :الشــمول المـ ي
ف
ف ي� ســوق العمــل ،الشــمول التق ـن ي  ،مشــاركة الم ـرأة ي� ريــادة
أ
العمــال ،وقــد تــم اســتعراض المخرجــات الحقــاً عــى
الحضــور ف ي� القاعــة الرئيســة.

ومــن هــذا المنطلــق اســتضافت جامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت
عبدالرحمــن مجموعــة «تواصــل الم ـرأة ش
الع�يــن» والمنعقــد
ف
عــى مــدار ثالثــة ايــام بتاريــخ  ،٢٠٢٠/٢/٤ي� سلســلة مــن
الحــوارات حــول المــرأة الســعودية؛ بهــدف تســليط الضــوء
عــى أولويــات المــرأة الســعودية ،وتمكينهــا اقتصاديــاً،
ف
ت
ـى مــن شــأنها التأثـ يـر عــى
والمســاهمة ي� خلــق السياســات الـ ي
ـال ،والتق ـن ي  ،وســوق العمــل ،ومشــاركة الم ـرأة
الشــمول المـ ي
ف� ريــادة أ
العمــال.
ي

الملــ�
وختــم اللقــاء بكلمــة مقدمــة مــن صاحبــة الســمو
ي
أ
مــرة ض
مــو� بنــت خالــد رئيســة مجلــس إدارة جمعيــة
ال ي
ي
ت
الــى تأمــل أن
النهضــة موضحــة أهميــة هــذه الحــوارات ،ي
تكــون ذات أثــر بالــغ ف ي� تصميــم السياســات والتوصيــات
ين
بالتمكــ� االقتصــادي للمــرأة.
المتعلقــة

ت
االســراتيجية الوطنيــة
و اســتعرض الوفــد « الخطــة
للمـرأة وتمكينهــا»  ،وإعــان خـ بـر منــح مدينــة الريــاض لقــب
«عاصمــة المــرأة العربيــة».
وقد كانت أوىل الجلسات الحوارية بعنوان
ف
« الوضــع الراهــن للمــرأة الســعودية ي� إطــار مجــاالت
اهتمــام مجموعــة تواصــل المــرأة :الشــمول ف ي� ســوق
العمــل و الشــمول التقــن »  ،والـ تـى دار الحــوار فيهــا بـ ي ن
ـ�
ي
ي
ممثــات مــن وزارة الخدمــة المدنيــة  ،والمؤسســة العامــة
للتأمينــات االجتماعيــة  ،و وزارة العمــل و التنميــة االجتماعيــة،
و االبتــكار واالقتصــاد الرقمــي .أمــا الجلســة الحواريــة الثانيــة
فكانــت بعنــوان « الوضــع الراهــن للمــرأة الســعودية ف ي�
إطــار مجــاالت اهتمــام مجموعــة تواصــل المـرأة :الشــمول
المــال وريــادة أ
العمــال» ونوقشــت الجلســة مــع ممثــات
ي
مــن بنــك التنميــة االجتماعيــة ،و منشــآت ،و الشــبكة العالميــة
لريــادة أ
العمــال الســعودية.

ش
ال�اكة ف ي� إطالق منصة قياديات
دشــن معــال وزيــر المــوارد ش
الب�يــة والتنميــة االجتماعيــة
ي
المنصــة الوطنيــة للقيــادات النســائية «قياديــات» وذلــك
أ
ف
مــرة نــورة بنــت
خــال الحفــل الــذي أقيــم ي� جامعــة ال ي
عبدالرحمــن بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة الــذي يوافــق
الثامــن مــن شــهر مــارس ف ي� كل عــام ،و اختيــار الريــاض
معــال وزيــر
عاصمــة للمــرأة العربيــة ، 2020بحضــور
ي
ـال نائــب وزيــر العــدل،
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،ومعـ ي
أ
مــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن،
ومعــال رئيســة جامعــة ال ي
ي
أ
أ
والمـ ي ن
ـ� العــام لمجلــس شــؤون الرسة ،ومجموعــة كبـ يـرة مــن
النســاء القياديــات ف ي� المملكــة العربيــة الســعودية والناشــطات
االجتماعيــات
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يعــد برنامــج جــودة الحيــاة  2020أحــد أهــم ركائــز تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية ،و الــذي يســعى
أ
ال�نامــج
لتحقيــق العديــد مــن الهــداف االسـ تـراتيجية مــن أهمهــا الســعي إىل تحقيــق مجتمــع صحــي  ،ويركــز ب
ـ� ،والمقيمـ ي ن
بشــكل أســاس عــى جعــل المملكــة العربيــة الســعودية أفضــل وجهــة لعيــش المواطنـ ي ن
ـ� عــى
ي
ف
ن
ال�نامــج بتطويــر نمــط حيــاة الفــرد عـ بـر وضــع منظومــة بيئيــة تدعــم وتســهم ي� توفـ يـر
حــد ســواء ،ويعــى ب
ـ� ف� أ
وال�فيهيــة والرياضيــة ،كمــا يعــىن
النشــطة الثقافيــة ت
ـ� والمقيمـ ي ن
خيــارات جديــدة تعــزز مشــاركة المواطنـ ي ن
ي
ـ� جــودة الحيــاة عــن طريــق تطويــر أنشــطة مالئمــة تســهم ف� تعزيــز جــودة حيــاة أ
ال�نامــج بتحسـ ي ن
الف ـراد
ب
ي
بالضافــة إىل رفــع مســتوى مــدن المملكــة؛ لتتبــوأ مكانــة
والعائــات ،وخلــق فــرص العمــل وتنــوع االقتصــاد ،إ
متقدمــة بـ ي ن
ـ� أفضــل المــدن ف ي� العالــم.
أ
كأكــر مدينــة جامعيــة للطالبــات عــى
مــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن ب
ومــن هــذا المنطلــق دأبــت جامعــة ال ي
مســتوى العالــم عــى تفعيــل مــا مــن شــأنه أن يســهم ف ي� تحقيــق جــودة الحيــاة ،وخلــق مجتمــع صحــي داخــل
الحــرم الجامعــي ،بمــا يضمــن مجتمعـاً صحيـاً ،منتجـاً ،وبيئــة داعمــة ،ومحفــزة ،و باعتبــار جامعــة أ
المـ يـرة نــورة
رصحــا تعليميــا ،وطنيــا تتحقــق مــن خاللــه هــذه أ
الهــداف ،فقــد أنشــأت مستشــفى الملــك عبــدهللا الجامعــي،
ً
ً
ً
والقســام الطبيــة ،وعيــادات خاصــة بصحــة الفــم أ
والــذي يضــم العديــد مــن الخدمــات ،أ
والســنان ،ومركــزي
المحــاكاة و نمــط الحيــاة ،و كذلــك مركــز االستشــارات أ
الرسيــة «ترابــط» و البوابــة الرياضيــة ،و برنامــج صحــة
نــورة ،كمــا شــجعت عــى إنشــاء المراكــز الثقافيــة  ،وتفعيــل دور أ
النديــة الرياضيــة ،والمشــاركة ف ي� البطــوالت
ال�امــج ،والمبــادرات الثقافيــة ،إســهاما ف ي� تهيئــة البيئــة الالزمــة لدعــم ،واســتحداث خيــارات
الرياضيــة ،وإقامــة ب
أ
ف
ت
ت
ـى بدورهــا تعــزز مــن
جديــدة تعــزز مشــاركة منســوباتها ي� النشــطة الثقافيــة ،وال�فيهيــة ،والرياضيــة ،والـ ي
أ
ـا� عــى منســوبات الجامعــة أعضــاء وطالبــات.
جــودة الحيــاة ،وتخلــق الثــر إ
اليجـ ب ي
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يقــع مستشــفى الملــك عبــد هللا بــن عبــد العزيــز الجامعــي
( )KAAUHف� الجهــة الجنوبيــة مــن جامعــة أ
المـ يـرة نــورة
ي
بنــت عبدالرحمــن ،وهــو مستشــفى تعليمــي مجهــز بســعة
( )300رسيــر ،ويضــم عيــادات خارجيــة ،وغــرف تنويــم،
وكذلــك قســم للإســعاف والطــوارئ ،إضافــة لذلــك ي ز
يتمــر
المستشــفى بوجــود ثالثــة مراكــز متكاملــة ف ي� التخصصــات
التاليــة:
• صحة المرأة
اليافع�ن
• صحة
ي
• نمو ،وتطور الطفل
بالضافة لوجود عيادات متخصصة تقدم خدماتها ف ي�
إ
تخصصات:
• الوالدة ،وأمراض النساء
• الباطنية ،والجراحة
• طب أ
الطفال
النف ،أ
• أ
والذن ،والحنجرة
• طب العيون
• جراحة المسالك البولية
وكجــزء مــن رســالة المستشــفى ،فإنــه يقــوم عــى دمــج
الخدمــات المقدمــة مــع التعليــم والبحــوث ،ت
والــى مــن
ي
ض
للمــر� مــن
شــأنها الوصــول ألفضــل المعــارف ،والرعايــة
منســو� وطالبــات الجامعــة باســتخدام أحــدث الوســائل.
بي
إضافــةً إىل ذلــك تمثــل الجــودة ،وســامة المـ ض
ـر� ركناً أساســياً
ف ي� نمــوذج الرعايــة ،وتتمثــل بشــكل يومــي ف ي� كل عمــل يقــوم
بــه كل فــرد ،أو قســم داخــل منظومــة المستشــفى؛ حيــث
تتوافــر الوقايــة مــن الـ ضـرر للمـ ض
ـر� ،وعائالتهــم ،وذلــك مــن
آ
خــال تبـن ي أفضــل الطــرق لتقديــم الرعايــة المنــة ،والجــودة
العاليــة.

عدد المستفيدين من الخدمات الطبية ،وزيارات العيادات من
ض
المر� خالل العام
الخدمات الطبية
زيارات قسم الطوارئ
ض
مر� العيادات الخارجية
ض
ين
المنوم�
المر�
ض
ين
المسجل� الجدد
المر�

عدد المستفيدين
35064
63988
6654
12097

عدد الطالبات المستفيدات من الرعاية الصحية
حسب نوع الرعاية
عدد الطالبات
نوع الرعاية الصحية
للطالبات
40
العيادة النفسية
3106
الخدمات العالجية
افتتاح وتوسعة أقسام طبية:
1.افتتاح مركز نمو ،وتطور الطفل
تنظ� القصبات
2.افتتاح وحدة ي
3.افتتاح عيادة النساء والوالدة التخصصية
4.افتتاح وحدة عمليات اليوم الواحد
المناظ�
5.افتتاح وحدة
ي
6.افتتاح جناح عمليات النساء والوالدة
7.افتتاح وحدة الطب النووي
أ
8.توسعة غرفة العمليات ف ي� الدور الول
9.توسعة العيادات الخارجية والرعاية النهارية
	10.توسعة جناح أ
الطفال ف ي� الدور الخامس
	11.توسعة الطوارئ

أ
القسام
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طب أ
الرسة وخدمات صحة
المجتمع

الطب الباط�ن ي والعناية
المركزة

الرعاية التنفسية

أمراض النساء والتوليد

طب أ
الطفال

الجراحة

العيادات
عيادة الصحة عن بعد
النفلونزا
عيادة إ
عيادة أعضاء هيئة التدريس
ين
الموظف�
برنامج صحة
فحص الطب الباط�ن
ي
�ن
الطب الباط ي
النفس
الطب
ي
علم النفس الرسيري
للبالغ�ن
علم النفس العيادي
ي
علم نفس عيادة الزواج
علم أ
العصاب
الجلدية
الجراءات
عيادة إ
أمراض الرئة
طب القلب
معمل وظائف أمراض الرئة
المعدة المتعددة
طب أ
ين
والجن�
الم
نمو ي ن
الجن� وتطوره
عيادة صحة المرأة الناضجة
أمراض النساء العامة
طب التوليد العام
الطفال أ
رعاية أ
الولية
طب أ
الطفال العام
طب الغدد الصماء أطفال
طب القلب أ
للطفال
أمراض الجهاز الهضمي لدى أ
الطفال
جراحة تجميلية
جراحة تجميل أ
الطفال
جراحة الغدد الصماء
فحص الجراحة العامة
الجراحة العامة
جراحة أ
الطفال
ضعف قاع الحوض
تقويم العظام

صحة المرأة العامة
صحة الموظف
طب أ
الرسة
تشخيص أ
العصاب
تشخيص القلب
أمراض الدم
أمراض الجهاز الهضمي
يز
الرومات�م
أمراض معدية
طب الكىل
البدانة
طب الغدد الصماء
فحص أمراض القلب

فقدان الحمل المتكرر
استشارة عامة ألمراض النساء والتوليد
أمراض النساء عند أ
الطفال والمر ي ن
اهق�
عيادة الخصوبة
أ
منع الحمل  /تنظيم الرسة
عيادة الطفل السليم
طب أ
الطفال
أمراض أ
الطفال المعدية
أمراض الكىل لدى أ
الطفال
علم الوراثة الرسيرية
جراحة المسالك البولية
أ
جراحة المسالك البولية  -طب الطفال
قياس البرص
عيادة ي ز
ل�ر الشبكية
طب عيون أ
الطفال حول الحول
طب العيون
طب أ
النف
النف أ
أ
والذن والحنجرة
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أ
القسام

التغذية
الرسيرية

مركز تنمية
الطفل

الط�
المركز ب ي
الجامعي

العيادات
الداخل
التنظ�
عيادة التقييم قبل
ي
ي
عيادة التمريض
قبل التخدير
تعليم ضعف قاع الحوض
تثقيف ض
يز
الرومات�م
مر�
الربو التثقيف الصحي
تعليم مرض السكري

التغذية الرسيرية
التغذية العالجية أ
للطفال
التغذية عيادة السمنة
التغذية الرسيرية أ
للمراض المزمنة
التثقيف الصحي
التثقيف الصحي للمرأة
الرضاعة الطبيعية التثقيف الصحي
التثقيف الصحي لعالج السمنة
مركز تنمية الطفل العيادة أ
علم النفس العام
الولية
مركز تقويم السيطرة عىل أ
المراض(علم النفس ،والتدخل)
برنامج التدخل المبكر
�ث
عال الخطورة
متابعة التوحد
برنامج متابعة حدي ي الوالدة ي
�ث
النفس)
عال الخطورة(التقويم
السلوك التنموي
برنامج حدي ي الوالدة ي
ي
�ث
عال الخطورة (التغذية)
النفس
التقويم
برنامج متابعة حدي ي الوالدة ي
ي
ت
ال�بية الخاصة
التعدد
�ن
استشارات الوالدين
العالج المه ي
متابعة العالج المه�ن
علم نفس الطفل
ي
أ
الطب النفس أ
�ن
للطفال
الفحص ال ي
ول للعالج المه ي
ي
تقويم العالج المه�ن
مركز تنمية الطفل  /تدخل علم النفس
ي
أ
مركز السيطرة عىل أ
العالج الطبيعي للطفال
المراض النفسية
عيادة أعصاب أ
عيادة التغذية
الطفال
علم أمراض النطق ،واللغة
فحص لغة الكالم
مركز تنمية الطفل/عيادة نقص االنتباه ،وفرط النشاط
عيادة التمريض
الممارسة العامة
النفس
عيادة الطب
أمراض النساء والتوليد العامة
ي
الط� الجامعي  /العيادة الصحية عن بعد
المركز ب ي
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أ
أ
مــرة نــورة بنــت
تــدار عيــادات طــب الســنان بجامعــة ال ي
عبدالرحمــن بنظــام شــامل إلدارة العيــادات أكســيوم
( )Axiumمنــذ أبريــل  ، 2018وهــو برنامــج صمــم حرصيًــا
الكاديمــي ف� طــب أ
لالســتخدام أ
الســنان ،ومــن بـ ي ن
ـ� وظائفــه
ي
المــر� ،وتتبــع أ
ض
الدوات،
وفواتــر
جدولــة المواعيــد،
ي
بالضافــة إىل
وتقويــم الطــاب ،ووضــع الخطــة العالجيــة ،إ
برنامــج أ
الشــعة الســينية الرقمــي ،وهــو مــا يُعــرف بب�نامــج
( - )MiPacsوهــو نظــام أرشــفة أ
للشــعة الســينية الــذي
صمــم كمخــزون مركــزي لصــور أ
الشــعة -والــذي تــم تدشــينه
ُ ِ
ف ي� نفــس العــام.
وقــد تــم تجهـ ي ز
ـر عــدد  180عيــادة أســنان بوحــدات ،وأدوات
ومــواد حديثــة خاصــة بطــب أ
عــال
الســنان؛
ي
لتوفــر عــاج ي
الجــودة ،وخدمــات وقائيــة للمـ ض
ـر� وف ًقــا للمعايـ يـر الدوليــة.
السنان إىل أ
و تنقسم عيادات كلية طب أ
القسام التالية:
عيــادات المرحلــة الجامعيــة :وهــي عيــادات تعليميــة؛ حيــث
تقــوم طالبــات كليــة طــب أ
الســنان برعايــة ،وعــاج المـ ض
ـر�،
وذلــك تحــت شإ�اف أعضــاء هيئــة التدريــس باســتخدام
أحــدث المعــدات المتطــورة.
عيــادات برامــج االختصــاص الســعودي  :وهــي العيــادات
المعتمــدة لتدريــب أطبــاء أ
الســنان المقيمـ ي ن
ـ� ف ي� تخصصــات
البــورد الســعودي ،مثــل طــب أ
الســنان ت
ال�ميمــي ،واللثــة،
والتعويضــات الســنية ،وطــب لُــب أ
الســنان ،وذلــك تحــت
شإ�اف أعضــاء هيئــة التدريــس باســتخدام أحــدث المعــدات،
والمــواد.

عيــادات الخدمــات التخصصيــة  :وهــي عيــادات استشــارية
 /أخصائيــة مقدمــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،وتقــدم
مجموعــة كاملــة مــن الخدمــات.
يل :
وتشتمل خدمات العالج عىل ما ي
 .1خدمات الطوارئ
أ
 .2خدمات تشخيص أمراض الفم ،والسنان
 .3عالج أ
ئ
الوقا�
السنان
ي
 .4عالج أ
السنان التحفظي
والنسجة المحيطة أ
 .5عالج اللثة ،أ
بالسنان
 .6عالج الجذور
 .7التعويضات الثابتة ،والمتحركة
ين
والفك�
 .٨جراحة الفم ،والوجه،
أ
 .9خدمات عالج أ
السنان للطفال
 .10خدمة تقويم أ
السنان
 .11أمراض الفم

المراكز والوحدات
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التعقيم:
أ
ف
ُص ِمــم مركــز التعقيــم الموجــود ي� كليــة طب الســنان بجامعة
أ
مــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن؛ لتســهيل ،وتنظيــم عمليــة
ال ي
التعقيــم مــن البدايــة إىل النهايــة ،ممــا يجعــل سـ يـر العمــل
أرسع ،و أكـ ثـر أمانًــا ،ويتمـ ي ز
ـر المركــز الــذي يســتخدم أحــدث
للمعايــر
التقنيــات بتطبيــق أعــى مســتوى للتعقيــم وفقًــا
ي
الدوليــة.
الشعاعي:
الطب إ
الشــعاعي والتشــخيص
وحــدة متكاملــة مــن خدمــات التصويــر إ
أ
الرقمــي للفــم ،أ
والســنان لمـ ض
ـر� كليــة طــب الســنان بجامعــة
أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن  ،وذلــك بوســائل تـ تـراوح بـ ي ن
ـ�
التصويــر المقطعــي التقليــدي  ،أ
والشــعة الســينية البانوراميــة
ثالثيــة أ
البعــاد  ،والتصويــر المقطعــي الرقمــي.
زراعة أ
السنان:
توفــر وحــدة زراعــة أ
الســنان أعــى مســتوى مــن الرعايــة
للمــر� ،وتعليــم طالبــات كليــة طــب أ
ض
الســنان ف ي� المرحلــة
الوىل ف� فنــون ،وعلــوم عــاج زراعــة أ
الجامعيــة أ
الســنان،
ي
ـامل الســتعاضة أ
منهجــا شـ ً
الســنان المفقودة،
وتقــدم الوحــدة ً
الطــى مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة
ويتكــون الفريــق ب ي
طــب أ
ف
ف
ن
المتخصصــ� ي� هــذا المجــال بمــا ي� ذلــك
الســنان
ي
ين
والفكــ�،
جراحــي الفــم ،والوجــه،
وأخصائــى التعويضــات
يي
وال ي ن
داريــ�.
الســنية ،إ

قسم التخدير بعيادة أ
السنان:
تســتخدم هــذه الوحــدة أكســيد النيـ تـروز الــذي يطلــق عليــه
غالبــا (الغــاز الضاحــك) ،وهــو نــوع مــن التخديــر الــذي يعتـ بـر
ً
مســكنا خفي ًفــا أ
للطفــال ،وآم ًنــا للغايــة ،ممــا يســاعد الطفــل
ً
عــى االسـ تـرخاء أثنــاء إجـراء عمليــات طــب أ
الســنان.
معمل عيادات أ
السنان:
ـر وحــدة المعامــل بعيــادات أ
تتمـ ي ز
الســنان بأحــدث المعــدات،
والتقنيــات المتاحــة إلنتــاج تعويضــات ســنية عاليــة الجــودة
(تركيبــات أ
الســنان الجزئيــة ،والكاملــة ،وتيجــان ،وجســور
أ
الســنان) ،وتوفــر الوحــدة مجموعــةً متنوعــةً مــن خيــارات
ت
ـى تشــتمل عــى االســتعاضة الخاليــة مــن المعــدن،
العــاج الـ ي
الفينــر،
مثــل تركيبــات إيماكــس ،والزيركــون ،وتركيبــات
ي
والبورسـ ي ن
ـل� ،حيــث يمكــن إج ـراء أي إصالحــات ،أو تعديــات
مطلوبــة ف ي� أي وقــت بمــا يحقــق رضــا المريــض.
قسم المواعيد ،والسجالت الطبية:
ض
تتــوىل هــذه الوحــدة مســؤولية تســجيل المــر� ،وجدولــة
مواعيدهــم ،وحفــظ ســجالت المريــض ،كمــا تســتخدم
آ
ال تن�نــت.
عــر إ
الحجــز ال يل ،والتســجيل ب
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

لتغي� مفصل الركبة باستخدام تقنية الواقع المعزز للتعليم عن بعد
إجراء عملية جراحية ي
أ
مبادرة تمويل أ
البحاث الخاصة بفايروس كورونا المستجد بمركز البحاث
تأهيل لرفع النتائج ف ي� اختبار الرخصة المهنية
تنفيذ برنامج
ي
تنفيذ فرضية لنقل مريض مصاب بفايروس كورونا بمركز المحاكاة
السل�
البالستيك لحماية الممارس الصحي أثناء التعامل مع مريض كورونا
ي
تطوير آلية صندوق الضغط ب ي
المشاركة ف� فرضية حادث حريق بالقطار بالحرم الجامعي بالتعاون مع الدفاع المد�ن
ي
ي
تفعيل نظام االنتظار ف ي� الطوارئ
تقديم الخدمات العالجية ألرس السجناء
أ ئ
خصا� تكنولوجيا محاكاة الرعاية الصحية بمركز المحاكاة
تنظيم مؤتمر ل ي
العال
المشاركة ف ي� المؤتمر
الدول الثامن للتعليم ي
ي
ن
ن
المد�
المد� لمشاركته ف ي� فعاليات اليوم العالمي للدفاع
تكريم المستشفى من مديرية الدفاع
ي
ي

االعتمادات :
• اعتماد  7برامج تدريبية لطالبات االمتياز

• National Association of Emergency Medical Technicians Accreditation
الط�
اعتماد من الرابطة الوطنية ي ي
لفن� الطوارئ ب ي
Issued on 14 May 2019

• Saudi Neonatal Resuscitation Program Training Centre Accreditation
اعتماد من المركز السعودي للتدريب لنعاش أ
الطفال حدي�ث ي الوالدة
إ
From 22nd May 2019 to 21st May 2021

• حصول مركز المحاكاة وتنمية المهارات عىل االعتماد الكامل للجمعية أ
المريكية للمحاكاة الصحية كمركز معتمد ف ي� جميع الفئات:
From 19 Dec 2019 to 31 Dec 2024

يهــدف المركــز إىل النهــوض بالمســتوى البح ـث ي مــن خــال إنشــاء مشــاريع ،وبرامــج بحثيــة خاصــة بــه؛ لدعــم وتعزيــز غايــات
ف
ت
ن
ـو� الجامعــة والجهــات المتعاونــة
الجامعــة االســراتيجية ي� تطويــر قــدرات وتحسـ يـ� جــودة البحــث العلمــي لطالبــات ،ومنسـ ب ي
ت
ـى تســعى لمواءمــة ،ومواكبــة الخطــط االسـ تـراتيجية ،ورؤيــة المملكــة  2030للتنميــة الوطنيــة.
معهــا ،والـ ي
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و ف ي� عــام  2018افتحــت عــدد  ٩وحــدات بحثيــة ف ي� المركــز ،تخــدم الكليــات الصحيــة ،و كليــة العلــوم ،و هــي :وحــدة المختـ بـر
الســاس ،والبنــك الحيــوي ،وتشــمل مختــرات الجينــوم ،والكيميــاء التحليليــة ،وزراعــة أ
أ
النســجة ،و وحــدة أبحــاث البيئــة ،والمواد
ب
ي
الحيويــة ،و وحــدة الكيميــاء الكهربائيــة ،و وحــدة الجينــوم ،والتكنولوجيــا الحيويــة ،و وحــدة علــم ش
الت�يــح ،و وحــدة علــم
أ
الميكروبــات ،والمناعــة ،و وحــدة حركيــة الــدواء ،والصيدالنيــات ،و وحــدة علــم أمـراض الــدم ،و وحــدة علــم وظائــف العضــاء،
ت
ـى تحتــوي عــى مــا يقــارب  400جهــاز ،كمــا افتتــح ف ي� عــام  2019مركــز أبحــاث نمــط الحيــاة ،و الصحــة.
والكيميــاء الحيويــة ،الـ ي
النجازات
إ
النتهاء من المرحلة الثانية من ش
م�وع تطوير موقع المقاييس الصحية العربية
• إ
ال تك�ونية بتصميم ،ش
وإ�اف من قسم المعلوماتية البحثية
• إطالق عدد من الخدمات إ
• إطالق  25برنامجاً تدريبياً ،وتدريب ما يقارب الـ  300متدرب من داخل ،وخارج الجامعة
• تمويل عدد  ٨مشاريع بحثية
• عمل ما يقارب  2900اختبار ف ي� معامل المركز
و� أ
وتجه� آلية التقديم إ ت ن
يز
للبحاث،
• اعتماد سياسات وإجراءات خاصة بالجودة والسالمة،
اللك� ي
وذلك لمتابعة ودعم أ
البحاث من داخل وخارج الجامعة
• المشاركة ف ي� عدد  5فعاليات من داخل وخارج الجامعة
بالضافة إىل صدور كتاب ألحد الباحثات ف ي� المركز
• إصدار عدد  ٥منشورات بحثية ،إ
بلــغ عــدد أ
البحــاث التطبيقيــة المنجــزة ف ي� المعامــل البحثيــة لعام1441-1440هـــ  12بحثـاً منجـزاً ،و 6أبحــاث جاريــة ف ي� مجــاالت
العلــوم أ
الساســية ،والتطبيقيــة.
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يعــد مركــز المحــاكاة وتنميــة المهــارات الرسيريــة ف� جامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن مــن أكـ بـر مراكــز المحــاكاة ف ي� العالــم،
ي
ويحتــوي المركــز عــى فصــول دراســية ،ومعامــل للتدريــب عــى المهــارات الرسيريــة ،ومرافــق ُمحاكيــة للمستشــفى مجهــزة بأحــدث
ن
ن
ـال:
التقنيــات لتدريــب الممارسـ يـ� الصحيـ يـ� ،وطلبــة الكليــات الصحيــة ،كمــا يقــدم المركــز عــدداً مــن الخدمــات ،وهــي كالتـ ي
• تنمية المهارات الرسيرية والتدريب القائم عىل المحاكاة
• دورات دعم الحياة المرصحة من جمعية القلب أ
المريكية
• برنامج المريض المعياري
إنجازات المركز:
أ
الكل من الجمعية المريكية
• حصول المركز عىل االعتماد ي
• استضافة جائزة ي ز
التم� لمكافحة العدوى من قبل وزارة الصحة
• استضافة مؤتمر  Simghostsعىل مدار ي ن
يوم� من 2020/2/26
• إنشاء وحدة Robotic Surgery
للمتدرب�ن
• تفعيل اتفاقية مع البورد السعودي لعقد اختبار البورد
ي
• تنظيم مؤتمر أل
خصائ� تكنولوجيا محاكاة الرعاية الصحية بمركز المحاكاة وتنمية المهارات الرسيرية
يي
• تنفيذ فرضية لنقل مريض مصاب بفايروس كورونا بمركز المحاكاة وتنمية المهارات الرسيرية
• المشاركة ف ي� المؤتمر السعودي للمحاكاة 2019
• المشاركة ف� حملة إنقاذ القلب ،بالتعاون مع جمعية القلب أ
المريكية ،وبمشاركة  34.000متطوع
ي
• تفعيل برنامج النعاش القل� الرئوي السعودي أ
للطفال حدي�ث ي الوالدة
إ
بي
• تنفيذ برنامج لعداد أعضاء هيئة التدريس الستخدام المحاكاة ،كأحد أ
الساليب التعليمية ف ي� تعليم الرعاية الصحية
إ
أ
أ
التقني�ن
لغ�
ي
• إعداد كتيب عن كيفية استخدام الجهزة ،والنظمة الصوتية ،والمرئية ي
• إعداد كتيب تعريفي عن المركز ،والدمى المستخدمة بجميع أنواعها

مركز أبحاث نمط الحياة والصحة

83

يعــد مركــز أبحــاث نمــط الحيــاة ،والصحــة أول مركــز ف ي�
المنطقــة يختــص بســلوكيات نمــط الحيــاة والصحــة ،مــع
ـر عــى صحــة أ
ت
الطفــال ،واليافعـ ي ن
ال�كـ ي ز
ـ� ،والنســاء ،ويهــدف
ف
والقليميــة ي� أبحــاث
هــذا المركــز إىل ســد الفجــوة المحليــة ،إ
أ
تعزيــز نمــط الحيــاة الصحــي ،والوقايــة مــن المــراض،
وذلــك باتبــاع منهــج متعــدد التخصصــات ،وتتمـ ش
ـا� رســالته،
ت
الــى تتضمــن أهدافهــا
وأهدافــه مــع رؤيــة المملكــة  2030ي
تعزيــز نمــط الحيــاة الصحــي ف ي� المجتمــع الســعودي،
وتحسـ ي ن
ـ� جــودة الحيــاة ،ويقــع مركــز أبحــاث نمــط الحيــاة،
ف
والصحــة ي� مركــز أبحــاث العلــوم الصحيــة.
أهداف المركز:
• إجــراء أبحــاث نمــط الحيــاة ،وتشــجيعها ســواء ف ي�
ن
الميــدا� عــى فئــات
المختــرات ،أو مــن خــال البحــث
ب
ي
المجتمــع  /الدراســات الســكانية.
ف
ـال المســتوى ي� مهــارات أبحــاث نمــط
• توفـ يـر تدريــب عـ ي
أ
ن
ن
الحيــاة للباحثـ ي ن
ـ� الواعديــن ،والموظفـ يـ� الكاديميـ يـ� ،وطــاب
أ
ين
المقيمــ� ،وأطبــاء االمتيــاز،
الدراســات العليــا ،والطبــاء
ين
المتخرجــ�.
والطــاب
ف
• االنخــراط ي� التوعيــة العامــة ،وتشــجيع ســلوكيات نمــط
الحيــاة الصحــي.
• المشــاركة ف ي� نقــل المعرفــة المتعلقــة بأبحــاث نمــط
ف
ال�امــج التدريبيــة
عــر تضمينهــا ي� ب
الحيــاة ،والصحــة ب
ف
المنهجيــة ،والالمنهجيــة ي� المــدارس ،والجامعــات.
إلك�ونيــة لـ أ
• إيجــاد مصــادر ت
ـ�دوات البحثيــة ف ي� مجــال نمــط
الحيــاة ،والصحــة.
توفــر دالئــل علميــة بل�امــج الصحــة العامــة ،وتطويــر
•
ي
أ
ت
االســراتيجيات ،والنظمــة المتعلقــة بســلوكيات نمــط الحيــاة،
ت
مرحلــى الطفولــة ،والمراهقــة.
والبدانــة ف ي�
ي
• زيــادة معــدل نـ شـر المعلومــات المتعلقــة بأبحــاث تعزيــز
نمــط الحيــاة مــن أجــل تحسـ ي ن
ـ� ثقافــة المجتمــع حــول تعزيــز
الصحــة ،والوقايــة مــن أ
المـراض.
• تنظيــم المؤتمــرات العلميــة ،وورش العمــل والــدورات
ين
والباحثــ� الزائريــن.
التدريبيــة ،وجــذب العلمــاء،

يز
التجه�ات الحديثة ،والمتطورة للمركز:

Current LHRC Projects:
1. COVID-19 Impact on Lifestyle and Quality of Life among People Living in Saudi Arabia.
PI :Dr .Shaima A. AlOthman, PT, PhD Co I: Professor. Hazzaa M. Al-Hazzaa, PhD, FACSM, FECSS.
Dr. Abdullah AlGhannam, PT, PhD, FACN, FRSPH. Dr. Alaa A Almasud, PhD
2. Measurement of Resting Metabolic Rate among Saudis: Impact of Sex, Age and Body
Composition. PI :Dr. Alaa A Almasud, PhD Co PI: Professor. Hazzaa M. Al-Hazzaa, PhD, FACSM,
FECSS. Dr. Abdullah AlGhannam, PT, PhD, FACN, FRSPH. Dr .Shaima A. AlOthman, PT, PhD Ms.
Nada M. Albawardi, PT, MPH
3. Development & Validation of an Arabic Sedentary Behaviors Questionnaire (ASBQ).PI
:Professor Hazzaa M. Al-Hazzaa, PhD, FACSM, FECSS Co PI: Shaima A. AlOthman, PT, PhD Co I:
Nada M. Albawardi, PT, MPH. Abdullah AlGhannam, PT, PhD, FACN, FRSPH. Alaa A Almasud, PhD
4. Prevalence and correlates of Lifestyle behaviors among Princess Nourah bint Abdulrahman
University students. PI :Shaima A. Alothman, PhD PT. Co PI: Prof. Hazzaa M. Al-Hazzaa. Nada M.
Albawardi, PT, MPH
5. Childhood Obesity: Parents-children lifestyle behaviors and associated anthropometric,
cardiovascular, respiratory, endocrine and metabolic factors
(PNU-Childhood Obesity Study) PI : Prof. Hazzaa M. Al-Hazzaa. Co PI: Ahlam M. Alotaibi, MD,
CABP, SBP. Nada M. Albawardi, PT, MPH. Abdullah F. Alghannam, PT, PhD. Alaa A Almasud, PhD.
Najla A. AlGariri, MD, SBP, ABP. Shaima A. Alothman, PhD PT
6. Associations of body image perception, obesity status, physical activity and dietary habits
among young adult females attending fitness centers in Riyadh. PI : Prof. Hazzaa M. Al-Hazzaa.
Co PI: Mezna A. AlMarzooqi, MPH, PhD. Nada M. Albawardi, PT, MPH. Abeer Altamimi PhD
7. Lifestyle behaviors and dietary habits of Saudi adolescents living in Riyadh: Revisited after a
ten-year period. PI: Prof. Hazzaa M. Al-Hazzaa. Co-PI: Nada M. Albawardi PT, MPH

LHRC Publications:
• Effect of carbohydrate–protein supplementation on endurance training adaptations.
Alghannam, A.F., Templeman, I., Thomas, J.E., Jedrzejewski, D., Griffiths, S., Lemon, J., Byers,
T., Reeves, S., Gonzalez, J.T., Thompson, D., Bilzon, J., Tsintzas, K., and Betts, J.A. Effect of
carbohydrate-protein supplementation on endurance training adaptation. European Journal of
Applied Physiology. 2020 Aug 5.
• Acute potassium phosphate intake after exercise has no effect on subsequent exercise-induced
performance time, substrate oxidation, and food intake in men. Daoud HA, Obeid O, Alghannam
AF, Alkahtani SA. Acute potassium phosphate intake after exercise has no effect on subsequent
exercise-induced performance time, substrate oxidation, and food intake in men. Saudi J Sports
Med 2019;19:43-50
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LHRC Publications:
• The Association between Sedentary Behavior and Health Variables in People with
Type 2 Diabetes. Alothman S, Alshehri MM, Alenazi AM, Rucker J, Kluding PM. The
Association between Sedentary Behavior and Health Variables in People with Type 2
Diabetes. Health Behavior and Policy Review. 2020;7(3):198-206.
• Breakfast consumption among Saudi primary-school children relative to sex and
socio-demographic factors. Al-Hazzaa, H.M., Alhowikan, A.M., Alhussain, M.H. et al.
Breakfast consumption among Saudi primary-school children relative to sex and sociodemographic factors. BMC Public Health 20, 448 (2020).
• Associations of self-esteem with body mass index and body image among Saudi
college-age females. ALAhmari T, Alomar AZ, ALBeeybe J, Asiri N, ALAjaji R,
ALMasoud R, Al-Hazzaa HM. Associations of self-esteem with body mass index and
body image among Saudi college-age females. 2019;24(6):1199-207. https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29282654
• The Relationship between Lifestyle Factors and Obesity Indices among Adolescents in
Qatar. Abdelhamid Kerkadi, Abdelmonem H. Sadig, Hiba Bawadi, Al Anoud Mohammed
Al Thani, Walaa Al Chetachi, Hammad Akram, Hazzaa M. Al-Hazzaa, and Abdulrahman
O. Musaiger. The Relationship between Lifestyle Factors and Obesity Indices among
Adolescents in Qatar. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(22):4428
• Rising rural body-mass index is the main driver of the global obesity epidemic in
adults. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Rising rural body-mass index is the
main driver of the global obesity epidemic in adults. Nature. 2019;569(7755):260-4.
• Epidemiology of Alzheimer’s Disease and Dementia in Arab Countries: A Systematic
Review. Ashraf El-Metwally, Paivi Toivola, Mashael Al Rashidi, Shanila Nooruddin,
Munazza Jawed, Raghad AlKanhal, Hira AbdulRazzak, and Nada Albawardi.
“Epidemiology of Alzheimer’s Disease and Dementia in Arab Countries: A Systematic
Review,” Behavioural Neurology, vol. 2019, Article ID 3935943, 14 pages, 2019.
• Insufficient Sleep Duration and Its Association with Breakfast Intake, Overweight/
Obesity, Socio-demographics and Selected Lifestyle Behaviors Among Saudi School
Children. Hazzaa M Al-Hazzaa, Maha H Alhussain, Abdulrahman M Alhowikan,
Omar A Obeid. Insufficient Sleep Duration and Its Association with Breakfast Intake,
Overweight/Obesity, Socio-demographics and Selected Lifestyle Behaviors Among
Saudi School Children. Nature and Science of Sleep. 2019; 11: 253-263
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LHRC Publications:
• Activity energy expenditure, screen time and dietary habits relative to gender among Saudi
youth: interactions of gender with obesity status and selected lifestyle behaviours. Al-Hazzaa
HM, Albawardi NM. Activity energy expenditure, screen time and dietary habits relative to
gender among Saudi youth: interactions of gender with obesity status and selected lifestyle
behaviours. Asia Pacific journal of clinical nutrition. 2019;28(2):389-400
• A profile of physical activity, sedentary behaviors, sleep, and dietary habits of Saudi college
female students. Hana A Alzamil, Manan A Alhakbany, Nora A Alfadda, Sarah M Almusallam,
Hazzaa M Al-Hazzaa. A profile of physical activity, sedentary behaviors, sleep, and dietary habits
of Saudi college female students. Journal of Family and Community Medicine. 2019;26(1):1-8.
• Lifestyle Habits in Relation to Overweight and Obesity among Saudi Women Attending
Health Science Colleges. Manan A. Alhakbany, Hana A. Alzamil, Wajude A. Alabdullatif, Shahad
N. Aldekhyyel, Munirah N. Alsuhaibani, Hazzaa M. Al-Hazzaa. Lifestyle Habits in Relation to
Overweight and Obesity among Saudi Women Attending Health Science Colleges. Journal of
Epidemiology and Global Health. 2018
• Descriptive Analysis of Physical Activity Initiatives for Health Promotion in Saudi Arabia.
Hazzaa M. Al-Hazzaa and Mezna A. AlMarzooqi. Descriptive Analysis of Physical Activity
Initiatives for Health Promotion in Saudi Arabia. Frontiers in Public Health. 2018;6(329).
• Physical inactivity in Saudi Arabia revisited: A systematic review of inactivity prevalence and
perceived barriers to active living. Hazzaa M. Al-Hazzaa. Physical inactivity in Saudi Arabia
revisited: A systematic review of inactivity prevalence and perceived barriers to active living.
International Journal of Health Sciences. 2018;12(6).
• Lifestyle Behaviors and Obesity: Brief Observations from the Arab Teens Lifestyle Study (ATLS)
Findings. Hazzaa M Al-Hazzaa. Lifestyle Behaviors and Obesity: Brief Observations from the
Arab Teens Lifestyle Study (ATLS) Findings2018.
• Body Size Misperception and Overweight or Obesity among Saudi College-Aged Females.
Jumanah Albeeybe, Abdulaziz Alomer, Tasneem Alahmari, Nawal Asiri, Reema Alajaji, Reem
Almassoud, and Hazzaa M. Al-Hazzaa. Body Size Misperception and Overweight or Obesity
among Saudi College-Aged Females. Journal of Obesity. 2018;2018:9.
• Lifestyle Behaviors and Sociodemographic Factors Associated with Overweight or Obesity
among Saudi Females attending Fitness Centers. Dr. Abeer AlTamimi, Nada Albawardi, Mezna
AlMarzooqi, Mohanad Aljubairi, Prof. Hazzaa Al-Hazzaa .
• Effect of carbohydrate–protein supplementation on endurance training adaptations. Abdullah
F. Alghannam, Iain Templeman, Joel E. Thomas, Dawid Jedrzejewski, Samuel Griffiths, Joseph
Lemon, Thomas Byers, Sue Reeves, Javier T. Gonzalez, Dylan Thompson, James Bilzon, Kostas
Tsintzas & James A. Betts.
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يجــا� الفعــال ف ي� مجــال خدمــة المجتمــع ،ش ئ
أنــى مركــز االستشــارات
انطالقــاً مــن رســالة الجامعــة ،وإيمانــاً منهــا بالــدور إ
ال ب ي
أ
أ
ف
ف
الرسيــة لكافــة منســوبيها بصفــة خاصــة ،والمجتمــع بصفــة عامــة ي� شـ تـى المجــاالت  ،وذلــك تأكيــداً لــدور الرسة ي� تكويــن
شــخصية النســان ،وتنشــئتها ،وصقلهــا ،وهــو مــا ينعكــس بــدوره عــى تحقيــق أ
المــن االجتماعــي والوط ـن ي .
إ
أ
أ
ف
ف
الرشــاد الزواجــي والرسي ،تســهم ي� رفــع مســتوى جــودة حيــاة الرسة
يقــدم المركــز خدمــات نوعيــة تخصصيــة ي� مجــال إ
الســعودية ،وتعزيــز دور الجامعــة ف ي� خدمــة المجتمــع؛ لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030
أ
ف
كالتال:
• قدم المركز االستشارات والخدمات ي� المجاالت االجتماعية والرسية والنفسية .وهي ي
نوع الخدمة
جلسات عالجية
استشارة
للعامل�ن
النفس باللعب
مبادرة العالج
ي
في
الجنو�
ف ي� وزارة الصحة ي� الحد
بي
استشارات

وصف
نفس
عالج ي
استشارة أرسية

الفئة المستهدفة
داخل  /خارج الجامعة
داخل  /خارج الجامعة

73

عالج باللعب أ
للطفال

أطفال

21

داخل /خارج الجامعة

3

علم نفس تنظيمي
جمال
إ
ال ي

عدد المستفيدين
193

290

• كما قدم المركز  35برنامجاً تدريبياً ،استفاد منه  1448فرداً من داخل الجامعة ،وخارجها
أ
ف
ـت� ي� العــاج الرسي ،دراســة احتياجــات
• أجــرى المركــز ثــاث دراســات ،وهــي ( :دراســة حاجــة ســوق العمــل بل�نامــج الماجسـ ي
أ
أ
ت
ت
ن
ن
ـى بحاجــة ل�جمــة ،وتقنـ يـ� عــى البيئــة
الخصائيـ يـ� للتعامــل مــع مشــكالت العمــاء الجنســية ،و دراســة لبــرز المقاييــس الـ ي
ن ف
ـ�)
الســعودية ،مــن وجهــة نظــر المتخصصـ يـ� ي� المجــال النفـ ي
• العمــل عــى خطــة اســتدامة بل�نامــج ت
ال�بيــة الفعالــة بالتعــاون مــع اللجنــة النســائية للتنميــة المجتمعيــة ،وهــو برنامــج تربــوي
أ
ت
ـال مهــارات تربويــة ،تعينهــم عــى التعامــل مــع أبنائهــم ،ونـ شـره ف ي� المحافظــات،
معــرف بفعاليتــه علميـاً وعالميـاً؛ إلكســاب الهـ ي
والمناطــق ،وقــد تــم مــن خاللــه تخريــج  13دفعــة مدربــة
• إطــاق مبــادرة « ترابــط» للدعــم النفــ� ،أ
ن
والرسي بالتعــاون مــع المركــز الوط ـ ي لتعزيــز الصحــة النفســية بــوزارة الصحــة
ي
لمواجهــة آ
الثــار النفســية الناتجــة عــن جائحــة كورنــا المســتجد
المعارض العلمية
اسم المعرض
مؤتمر الصحة النفسية ف ي� اليوم العالمي للصحة النفسية
أ
ف
�ن
مستشفى الملك عبدالله للطفال ي� الحرس الوط ي
المشاركة و التنسيق مع اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية ،لقاء
الخ�اء ف ي� اليوم العالمي للصحة النفسية
ب
الطال� بوكالة التعليم العام بوزارة
للإرشاد
العامة
الدارة
ملتقى إ
بي
التعليم
فعالية “كلنا لبعض” المشاركة ف ي� كلية التصاميم ،والفنون
تفعيل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع مركز
التنمية االجتماعية بالرياض
المشاركة باللقاء التعريفي ف ي� مستشفى الملك خالد

مشاركة المركز ف ي�
المعرض
(إقامة /حضور)

ت
الف�ة
من

إىل

مشاركة وحضور
مشاركة

٢٠١٩ / ١ / ٢٥

٢٠١٩ / ١ / ٢٦

2019 / 9/ 24

2019 / 9/ 24

مشاركة وحضور

2019 / 10 / 9

2019 / 10 / 9

مشاركة

2019 / 10 / 13

2019 / 10 / 13

مشاركة

٢٠١٩ / ١ ١ / ١٨

٢٠١٩ / ١ ١ / ١٨

مشاركة وحضور

2019 / 11 /27

2019 / 11 /27

مشاركة

2019 / 10 / 14

2019 / 10 / 14
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نادي أ
العضاء (رجال)

نادي أ
العضاء (سيدات)

نادي الطالبات

كرة السلة

2

2

5

كرة قدم الصاالت

1

1

2

كرة القدم

2

2

1

كرة الطائرة

4

4

8

نادي أ
العضاء (رجال)

نادي أ
العضاء (سيدات)

نادي الطالبات

3

3

12

3

3

5

الريشة الطائرة

2

2

5

أ
السكواش

ض
أر�
تنس ي

نادي أ
العضاء (رجال)

نادي أ
العضاء (سيدات)

نادي الطالبات

مضمار ش
الم�
ي

1

1

2

المسابح

1

1

1

نادي أ
العضاء (رجال)

نادي أ
العضاء (سيدات)

نادي الطالبات

1

1

3

صاالت اللياقة

1

1

1

صاالت أ
الجهزة الرياضية

1

1

1

صاالت الحديد

أ
الندية الرياضية عىل مستوى الكليات
أ
ف
ض
ـا� ,عــى تحقيــق التمـ ي ز
ـر للرياضــة النســائية ،والوصــول إىل مســتويات
تعمــل النديــة الرياضيــة ي� الكليــات ،وعددهــا  11نــادي ريـ ي
متقدمــة بمــا يتناســب مــع رؤيــة الجامعــة ،حيــث نظمــت ملتقيــات تعريفيــة أ
بالنديــة والفــرق الرياضيــة بهــدف تعريــف الطالبــات
وســعياً الســتقطاب الموهوبــات منهن
أ
عددالنشطة الرياضية

عدد المشاركات

ض
الحا�ات
عدد

101

720

13436

البطوالت والفعاليات
تنفــرد منشــآت الجامعــة الرياضيــة باعتبارهــا موقع ـاً نموذجي ـاً ،ومتكام ـا ً لعقــد الفعاليــات الكـ بـرى الرياضيــة ،وغـ يـر الرياضيــة،
ت
ت
ت
ن
ـى اســتضافتها،
ـى نظمتهــا إ
الدارة ،وتلــك الـ ي
ـى عقــدت خــال العــام  2020- 2019بـ يـ� تلــك الـ ي
لــذا تنوعــت البطــوالت ،والفعاليــات الـ ي
ســوا ًء كانــت تلــك الفعاليــات محليــة ،أو إقليميــة ،أو دوليــة
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معال رئيسة الجامعة
بطولة كأس ي
ن
ش
تضمنــت البطولــة عــى  6ألعــاب رياضيــة ،وبمشــاركة  258العبــة ،بهــدف نــر روح المنافســة الرياضيــة بـ يـ� الطالبــات ،وتنميــة
مواهبهــن الرياضيــة؛ لتأهيلهــن إىل المشــاركات ف ي� المحافــل الرياضيــة ،وأيضـاً دعــم المشــجعات عــى نـ شـر الثقافــة الرياضيــة
ف
ف
و� نهايــة
أقيــم الحفــل الختامــي للبطولــة ي�  28أكتوبــر  2019بحضــور عــدد مــن قيــادات ،وطالبــات الجامعــة ،و ضيــوف الـ شـرف ،ي
الوىل لجميــع أ
البطولــة ،توجــت معــال رئيســة الجامعــة الفائـزات بالمراكــز الثالثــة أ
اللعــاب الرياضيــة
ي
• الكليات المشاركة  )11( :كلية
• الالعبات )258( :العبة
• المباريات )32 ( :مباراة
• الخدمات )20( :موظفة أمن )1( ،سيارة إسعاف
• التشغيل )224( :ساعة عمل )26( ،موظفة )200( ،متطوعة
أ
اللعاب الرياضية:
( )6ألعاب رياضية معتمدة
ألعاب فردية (جودو ،أسكواش ،ألعاب القوى)
ألعاب جماعية (قدم ،كرة السلة ،كرة الطائرة)
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ن
اليوم
الوط� السعودي ٨٩
ي
ن
احتفلــت الجامعــة باليــوم الوطــ ي الســعودي
بمســرة  89دراجــة
داخــل الحــرم الجامعــي
ي
هوائيــة ،وبمشــاركة عــدد مــن الطالبــات،
ومنســوبات الجامعــة

أ
اليام الرياضية الوطنية للفتيات
نظــم اتحــاد الرياضــة للجميــع ،وبالتعاون مــع وزارة
التعليــم ،وإدارة الشــؤون الرياضيــة بالجامعــة،
برنامــج أ
اليــام الرياضيــة الوطنيــة للفتيــات ،الــذي
أقيــم ف� ملعــب كــرة القــدم بنــادي أ
العضــاء.
ي
الدول للدراجات الهوائية
طواف السعودية
ي
اســتضافت المملكــة العربيــة الســعودية طــواف
ت
للفــرة
الــدول للدراجــات الهوائيــة
الســعودية
ي
مــن  8-4بف�ايــر  2020بمدينــة الريــاض ،بتنظيــم
االتحــاد الســعودي للدراجــات ،حيــث كانــت نقطــة
االنطالقــة للمرحلــة الخامســة ف ي� تاريــخ  8بف�ايــر
أ
مــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن
مــن جامعــة ال ي
بمشــاركة  126متســابق ،وعــى هامــش الطــواف
أقيــم ســباق للنســاء داخــل مقــر الجامعــة.

سباق الدراجات الهوائية للسيدات
بمناســبة اليــوم العالمــي لمكافحــة
الســمنة ،نظــم االتحــاد الســعودي
للرياضــة للجميــع ،بالتعــاون مــع
إدارة الشــؤون الرياضيــة بجامعــة
أ
مــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن
ال ي
ســباق الدراجــات الهوائيــة ف ي� 11
أكتوبــر  2019بمشــاركة أكـ ثـر مــن 500
متســابقة.
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سباق ش
الم� الوردي
ي
تزامناً مع شهر أكتوبر للتوعية برسطان الثدي
المــى الــوردي خمســة كلــم �ف
ش
أقيــم ســباق
ي
ي
أ
ملعــب كــرة القــدم بنــادي العضــاء ،بمشــاركة
 400متســابقة ،وبحضــور ضيفــة الـ شـرف ،صاحبــة
الســمو الملــ� أ
المـ يـرة هيفــاء الفيصــل ،وعــدد مــن
ي
أف ـراد المجتمــع النسـ ئ
ـا� ،وعــى هامــش الســباق،
ي
تــم تنظيــم العديــد مــن الفعاليــات الرياضيــة
ت
ال�فيهيــة المختلفــة.

بوابة نورة الرياضية
ن
ض
الثــا� 2020
الريــا�
افتتــح الموســم
ي
ي
مــن خــال بوابــة نــورة الرياضيــة �ف
ي
 28ينايــر ،2020حيــث أقيــم ف ي� الســاحة
ض
الخــراء داخــل الحــرم الجامعــي،
بمشــاركة الكليــات ،وعــدد مــن الجهــات
الخارجيــة الداعمــة ،وبحضــور عــدد
 1480مــن المشـ ي ن
ـارك� ،والــزوار ،وأقيــم
ســباق الجــري  5كلــم ،الــذي يهــدف
يز
تحفــر الطالبــات ،ومنســوبات
إىل
الجامعــة التخــاذ نمــط حيــاة صحــي
ومتــوازن.

م
1
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3

4

الجائزة
المثال
المشاركة ضمن منتخب كرة الطاولة ،وتحقيق كأس الفريق
ي
(البطولة الرياضية السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول
الخليج العربية)
ال�ونزية
الميدالية
وتحقيق
القدم،
كرة
منتخب
المشاركة ضمن
ب
(البطولة الرياضية السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول
الخليج العربية)

الفوز بدرع ف� دورة ألعاب أ
الندية العربية للسيدات 2020م لفئة
ي
ف
اللعب النظيف لكرة الطائرة ي� الشارقة

كأس ،والميدالية الذهبية للمركز أ
الول ف ي� فئة زوجي للبطولة
ض
ش
الريا� للجامعات السعودية
العا�ة  -االتحاد
ي
ض
الريا� للجامعات
الميدالية الفضية لفئة فردي  -االتحاد
ي
السعودية

نوعها
(محلية /دولية)
دولية

دولية

دولية

محلية

أسماء الطالبات التاريخ
تاال الدخيل

ن
القحطا�
ليىل
ي
ف ي� المحسن/مها
الحمودي/نهى
العمران /رزان
المطلق  /الجوهرة
الج�ين /شذى
ب
العوي�ض ي  /هنوف
التميمي /وفاء
المحمود  /رهف
ض
العيا�  /مها
ي
العتي�
بي
شهد عبدالله
المحيش�  /فاطمة
ي
المالك
جابر
ي

أكتوبر 2019/

أكتوبر 2019/

بف�اير2020/

مارس2020/

محلية

المالك
فاطمة جابر
ي

مارس2020/

6

ض
الريا� للجامعات السعودية فئة زوجي
المركز الرابع ف ي� االتحاد
ي

محلية

7

المركز أ
الول ف ي� بطولة المملكة النسائية الثانية لالتحاد السعودي
للجودو

ميار دخيل الله
عل
بي
الحر�  /هيا ي
الشيبة المدرع

مارس2020/

محلية

أفنان محمد حكمي

مارس2020/

5

االتفاقيات و المبادرات ف ي� مجال الرياضة
وقعــت إدارة الشــؤون الرياضيــة عــدة اتفاقيــات بهــدف تعزيــز أوجــه التعــاون ،وتطويــر الرياضــة النســائية ف ي� المملكــة العربيــة
الســعودية ،واالرتقــاء بهــا للوصــول ألعــى المعايـ يـر.
االتحاد السعودي أ
للولمبياد الخاص

االتحاد السعودي للجودو

ض
الريا�
نادي الرياض
ي

االتحاد السعودي للريشة الطائرة

المبادرات:
أ
مبادرة تعزيز ودعم المراكز والندية الطالبية
تســهم المبــادرة ف ي� توفـ يـر بيئــة جامعيــة داعمــة ،ومحفــزة للحيــاة الصحيــة الجامعيــة نفســياً ،وعقليـاً ،وجســدياً  ،وإكســاب ،وتنميــة
المهــارات الطالبيــة ف� مختلــف المجــاالت ،مــن خــال تهيئــة البنيــة التحتيــة ،والتقنيــة ف� المراكــز ،أ
والنديــة الطالبيــة  ،وتوفـ يـر
ي
ي
كــوادر شب�يــة مؤهلــة ،وخطــط تدريبيــة تطويريــة لتنميــة المواهــب ،والمهــارات الطالبيــة الرياضيــة.
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برنامج صحة نورة:
أ
مــرة نــورة بنــت
برنامــج يهتــم بصحــة مجتمــع جامعــة ال ي
ـ�  ،االجتماعــي،
عبدالرحمــن بمفهــوم الصحــة الشــامل النفـ ي
يز
تحفــر ،وتحريــك مجتمــع الجامعــة
العضــوي ،مــن خــال
بمختلــف التخصصــات ،والكليــات ،أ
والقســام للمشــاركة �ف
ي
ين
ومنســو� الجامعــة.
تحســ� صحــة الطالبــات،
بي
أ
لل�نامج:
الهداف العامة ب
تأســيس فصــول إتقــان للتدريــب والتطــوع الصحــي
ت
والــى تهــدف إىل:
التخصــ�،
ي
ي
أ
ين
مــرة نــورة مــن نقــل
•
خبــرات جامعــة ال ي
تمكــ� ودعــم ي
ف
المعرفــة ي� مجــال تعزيــز الصحــة
• تخريــج قيــادات طالبيــة مجتمعيــة معتمــدة قــادرة عــى
ف
أ ف
ـلوك ف ي� تعزيــز الصحــة
ـر� والسـ ي
تحقيــق الثــر ي� الجانــب المعـ ي
• بنــاء الفــرص االبتكاريــة والتطويريــة والبحثيــة ف ي� مجــال
التخصــ� الصحــي
التطــوع
ي
أنشطة المرحلة أ
الوىل ف ي� مسارات تعزيز الصحة:
• حقائب الصحة العضوية
• حقائب الصحة النفسية
• حقائب الصحة االجتماعية
• حقائب الصحة االجتماعية والروحية
• حقائب السالمة وصحة البيئة
العاقة
مبادرة تطوير مركز مساندة ذوات إ
يز
تجهــر المركــز بأحــدث برامــج ،و تقنيــات
تســهم المبــادرة
التوســع
التدريــب ،وتزويــده بالكــوادر عاليــة التأهيــل؛ بهــدف ّ
ف ي� تقديــم خدمــات نوعيــة لمنســوبات الجامعــة مــن ذوات
العاقــة الخاصــة ،تتســم بالجــودة والشــمولية لكافــة الجوانــب
إ
أ
والدرايــة والنفســية واالجتماعيــة والتقنيــة ،اســتنا ًدا
الكاديميــة إ
ن
والمعايــر
اهــ� البحثيــة،
ي
وال� ي
عــى أحــدث الممارســات ب
الدوليــة بمــا يســاهم ف ي� دمجهــن وتمكينهــن مــن خدمــة
وتقنيــا
علميــا ً
أنفســهن والمجتمــع ،وتهيئتهــن ً

أهم المخرجات:
• الخدمات االستشارية
يز
تجه� بنية تحتية للمركز
•
حاسو� منظم لعمل المركز
• برنامج
بي
ن
ت
تفاعل
و�
• موقع إلك� ي
ي
العاقة
• أجهزة تعليمية مساندة للطالبات ذوات إ
• تهيئــة الفصــول الدراســية لتتناســب مــع معايـ يـر الوصــول
الشــامل
• برامج تأهيلية تعليمية متخصصة
• خرائط متعددة الحواس
ف
العاقــة البرصيــة ي� جميــع
• عالمــات إرشــادية خاصــة لــذوي إ
مرافــق الجامعــة
• تهيئــة الممـرات الخارجيــة والداخليــة ودورات الميــاه لجميع
مرافــق الجامعة
مشاركات المركز:
• فعالية مرحباً نورة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢
• فعالية بعصاي أبرص (اليوم العالمي للعصا البيضاء) لمدة
ين
يوم� بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٥
• فعالية اليوم العالمي للإعاقة لمدة ثالثة أيام بتاريخ
٢٠١٩/١٢/٣
ف
ن
نســا� بتاريــخ
ال
• المشــاركة ي� منتــدى الريــاض
الــدول إ
ي
ي
 ،2020/٣/2وتــم خاللــه تفعيــل رســالته (منتــدى عالمــي صديــق
لــذوي االعاقــة) وتفعيــل فعاليــة (اليــوم العالمــي للســمع)
ت
ال� يقدمها المركز:
الخدمات ي
أ
• تحديــد التكييفــات الكاديميــة المالئمــة للطالبــات ذوات
العاقــة
إ
ف
توفــر الجلســات التعليميــة(دروس التقويــة ي� عــدد مــن
• ي
المقــررات)
العاقــة
•
توفــر الــدورات التدريبيــة للطالبــات ذوات إ
ي
ف
لتطويرهــن ي� جوانــب مختلفــة ،كالمهنيــة ،وتطويــر الــذات
• تقديــم وثيقــة الدعــم للطالبــات (زيــادة وقــت االختبــار،
االختبــار الفــردي ،تكبــر خــط أ
الســئلة)
ي
مســاعدات للطالبــات( مدونــة،
توفــر
• تنســيق عمليــة
ي
ِ
ت
مالحظــة ،قارئــة ،م�جمــة لغــة إشــارة)
• عقــد دورات تدريبيــة توعويــة تســتهدف رفــع الوعــي لــدى
والداريــات بالجامعــة
أعضــاء هيئــة التدريــس إ
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مبادرة السعادة
ن
واليجابيــة ،وجــودة الحيــاة الجامعيــة بـ يـ� الطالبــات ،وأعضــاء الهيئــة التعليميــة،
تهــدف المبــادرة إىل تعزيــز مفاهيــم الســعادة ،إ
أ
ال�امــج الساســية للرؤيــة ،بك�نامــج التحــول
إ
والداريــة ،بمــا يتــواءم مــع رؤيــة المملكــة  ،2030وتتفــق أهــداف المبــادرة مــع أهــداف ب
ن
الوطـ ي  ،2020وبرنامــج جــودة الحيــاة  ،2020فمــن أهــداف المبــادرة:
• تحليل بيئة العمل الراهنة
ن
منسو� الجامعة
• قياس مستوى الرضا والسعادة ،وجودة الحياة يب�
بي
منسو� الجامعة
• فهم وتحليل احتياجات
بي
• تنمية قيم االمتنان ،والعطاء ،والرضا
لمنسو� الجامعة
النفس ،واالجتماعي
• الدعم
بي
ي
أ
ن
والدارية
التمك�
• تحقيق
النفس لعضاء الهيئة التعليمية ،إ
ي
ي
قيم المبادرة

تطبيــق  4مقاييــس لقيــاس مســتويات الســعادة واليقظــة الذهنيــة واالمتنــان وجــودة الحيــاة عــى عينــة عشــوائية مــن الطالبــات
وأعضــاء الهيئــة الداريــة والتعليميــة وفيمــا يــ� ملخــص نتائــج المقاييــس أ
الوليــة:
إ
ي
المقاييس أ
الولية (العينة االستطالعية)

مقياس جودة الحياة ( الصورة المخترصة)
World Health Organization Quality Of
) Life(WHO QOL – BREF
منظمة الصحة العالمية
مقياس اليقظة العقلية لتورنتو )(Mindfulness scale
مقياس االمتنان والتقدير وانتفاء الشعور بالحرمان
Gratitude Resentment and Appreciation
Scale (GRAT) – Short Form
مقياس إكسفورد للسعادة (أرجايل)
The Oxford Happiness Questionnaire
Michael Argyle and Peter Hills at Oxford
University
المتوسط العام للمقاييس

٤٤٧
طالبة

٦٤٠
عضو هيئة
إدارية

٢٢٠
عضو هيئة
تعليمية

%72

%71

%68.79

ئ
واليجابيــة ،وجــودة الحيــاة المعتمــد مــن
ـا� الســعادة ،إ
تدريــب( ) 31موظفــة إداريــة عــى برنامــج أخصـ ي
أ ن
ـد�
ـا� ،وشــهادة االعتمــاد مــن هيئــة المعرفــة بـ ب ي
مركــز  ، HDTCوشــهادة مــن البــورد اللمـ ي

تصوير الطالبة  :بدور بنت منوخ المجوداني القعيدي  -كلية التصاميم والفنون  -الفنون البصرية
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تعــد التقنيــة الحديثــة هــي الرهــان الحقيقــي الــذي تتســابق أ
المــم؛ لتحقيــق أهدافهــا
التنمويــة ،و الحضاريــة ،و لمــا تمثلــه المملكــة العربيــة الســعودية مــن ثقــل اسـ تـراتيجي ف ي�
الـ شـرق أ
الوســط ،و العالــم ،كان لزام ـاً أن تتصــدر المملكــة العربيــة الســعودية المشــهد ف ي�
مجــال التقنيــات المبتكــرة.
ت
ش
ال�امــج
ـى بدورهــا تقــوم بطــرح حــزم مــن ب
ســعت الجامعــة إىل عقــد الــراكات المحليــة ،والـ ي
التدريبيــة المتوافقــة مــع غايــات ،وأهــداف الجامعــة االسـ تـراتيجية ،بهــدف إكســاب أعضــاء
هيئــة التدريــس بالجامعــة مهــارات مختلفــة ،وممارســات حديثــة ،لتطويــر العمليــة التعليميــة،
وتحسـ ي ن
الداريــة ف ي� جميــع مرافقهــا،
الجـراءات إ
ـ� مخرجــات التعليــم ،كمــا عملــت عــى أتمتــة إ
كمــا ســعت إىل إنشــاء أكاديميــة طويــق ،تعزيـ ًـزا لدورهــا ف ي� مجــال أمــن المعلومــات ،وبنــاء
أ
ف
قــدرات محليــة ،ت
ـي� ن يا�  ،وإقامــة مؤتمــر الحوســبة الــذي تبنتــه
واح�افيــة ي� مجــال المــن السـ ب
ـ� أ
كليــة علــوم الحاســب ف� الجامعــة للمهتمـ ي ن
بالبحــاث ف ي� جميــع مجــاالت علــوم الحاســب،
ي
والمعلومــات.

جانب من المساحات الدراسية المخصصة للطالبات
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أكاديمية طويق
أ
أ
ن
ن
ش
مــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن و
أنشــئت أكاديميــة طويــق للمــن
بــ� جامعــة ال ي
الســي� يا� بال�اكــة ي
ب
االتحــاد الســعودي أ
ن
وال�مجــة والدرونــز.
للمــن
الســي� يا� ب
ب
حيــث تهــدف الجامعــة إىل تعزيــز دورهــا ف ي� هــذا المجــال المهــم ف ي� أمــن المعلومــات ،وبنــاء قــدرات
واح�افيــة ف� مجــال أ
محليــة ،ت
المــن
ال�مجيــات ،والدرونــز بنــا ًء عــى أفضــل
الســي� ن يا� ،وتطويــر ب
ب
ي
والمعايــر العالميــة ،وتوجيــه مخرجــات الجامعــة لمســارات مهنيــة تواكــب متطلبــات
الممارســات،
ي
ن
بــ� الجهــات الحكوميــة
التنميــة ،واحتياجــات ســوق العمــل ،ودعــم التعــاون البنــاء ي
ال�مجية
معسكرات طويق ب
أ
ف
ف
معســكرات تدريبيــة تأخــذ المتــدرب ي� رحلــة إلتقــان المهــارات الساســية ي� تطويــر الويــب ،والتطبيقــات
مــع ت
ال�كـ ي ز
ـ� عــى صقــل المهــارات التطبيقيــة لديــه بمــا يتناســب مــع متطلبــات ســوق العمــل.
ف
ال�مجــة
تر ّكــز المعســكرات عــى تعليــم  70متدرب ـاً ومتدربــة لمــدة  14أســبوعاً ،لــكل معســكر ي� -لغــة ب
ت
ـ� تســتخدمها
بايثــون ،وأطــر العمــل  ، Djangoوتقنيــات الجافــا ســكريبت ،ومكتبــات  Reactالـ ي
الــركات التقنيــة العالميــة  ،وتقنيــات  ، HTML5 ,CSS3وبــوت ت
كــرى ش
ســراب  ،3فضــا ً عــن
ب
أ
الدارة مثــل  ،Githubكمــا
ال�مجيــات ،مثــل الجايــل ،وأدوات إ
اســتخدام أحــدث منهجيــات تطويــر ب
أ
آ
يتــم تدريــب المتدربـ ي ن
ـ� عــى برمجــة التطبيقــات لليفــون ،والندرويــد
الجهات المشاركة

%100

ين
للخريج�
وظائف

600+

ساعة تدريبية

14

أسبوع

+100.000

متقدم

معسكر طويق لعلماء البيانات
ـ� المعســكر القــدرات الوطنيــة ف� مجــال علــم البيانــات عــر اســتخدام أدوات الــذكاء االصطناعــي �ف
يهـ ي ئ
ب
ي
ي
تحليــل البيانــات.
يعــد هــذا المعســكر الوحيــد لعلــم البيانــات المعتمــد مــن مجلــس الدراســات التكميليــة ،والتدريــب
أ
ـ� لالعتمــاد ،ويعتمــد عــى تقنيــات مفتوحــة المصــدر لتحليــل البيانــات ،والــذكاء االصطناعــي.
المريـ ي
الجهات المشاركة

%100

ين
للخريج�
وظائف

600+

ساعة تدريبية

15

أسبوع

+1300

متقدم

الفصل الرابع :تقنيات مبتكرة
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ين
للناشئ�
معسكر طويق
ت
الن�نت
• زيادة الوعي بأمان إ
أ
أ
السي�ا�ن
ت
ال�مجة ،الروبوتات ،وإن�نت الشياء ،وتلقّي ّ
• فهم أساسيات ب
مقدمات عن تطوير المواقع ،والمن ب ي
• تطوير التواصل ،التحليل ،التعاون ومهارة حل المشكلة
ال�مجــة باســتخدام لغــات برمجــة
يشــتمل عــى أربعــة أيــام مــن التدريــب المك ّثــف بمجمــوع  28ســاعة لتعليــم اساســيات ب
ومنصــات بســيطة،
مســتخدمة عــى نطــاق واســع ،مثــل  Javaو  ،Pythonبــدءاً مــن مبــادئ ب
ال�مجــة باســتخدام أدواتّ ،
أ
ف
ـي�ا�ن
ت
ـ� ال تتط ّلــب أي خـ بـرة برمجيــة ،إ
بالضافــة إىل ّ
مقدمــات ي� تطويــر المواقــع ،والمــن السـ ب ي
مثــل  ،Scratchو  Aliceالـ ي
أ
الروبوتات ت
ال�مجة
إن�نت الشياء ب
الجهات المشاركة

20+
4

مدينة حول المملكة

ايام لكل مدينة

+1000

مستفيد

معسكر 7/7
أ
ت
ـ� يحتاجهــا إي بم�مــج لنجــاح تطبيقــه تجاريـاً ،يشــتمل عــى مواضيــع متعــددة
برنامــج تدريـ ب ي
ـ� مكثــف لتعليــم الساســيات الـ ي
ن
ـ� تطبيقــي مبـ ي عــى المشــاريع ،والممارســة ،والتجربــة الواقعيــة
ضمــن كل دورة ،يتــم تقديمهــا بتعليــم عمـ ي
ف
ين
ش
الريادي� ي� مراحل متقدمة لبناء �كات تقدم حلوال ً للمشكالت
• يركز هذا المعسكر عىل مساعدة
أ
أ
ف
ن
• ينضــم المشــاركون إىل برنامــج مــن  7أســابيع ،تــم بنــاؤه مــن قبــل الخـ بـراء ي� هــذا المجــال ،والســاتذة الكاديميـ يـ� ،و
يشــمل المعســكر الرياديـ ي ن
ـ� ،الـ شـركاء ،المســتثمرين ،والمرشــدين
الجهات المشاركة

+1300
300+
7

اسابيع

مستفيد

ساعة تدريبية
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تحــت رعايــة معــال وزيــر التعليــم الدكتــور حمــد بــن محمــد آل الشــيخ أقامــت جامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن ،ممثلــة
ي
أ
آ
الــدول للحوســبة» ،و المعــرض
مــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن
بكليــة علــوم الحاســب ال يل والمعلومــات« ،مؤتمــر جامعــة ال ي
ي
ـم�  ٢٠١٩ف� القاعــة الكـ بـرى بمركــز المؤتم ـرات ،والنــدوات بالجامعــة ،وتــأ�ت
المصاحــب بــه ،وذلــك خــال الفـ تـرة مــن  ١٢ - ١٠ديسـ ب
ي
ي
أ
ف
ت
ـى تدعــم ،وتناقــش التطــور
أهميــة المؤتمــر مــن كونــه منصــة رائــدة للفــكار المبتكــرة ،ومســاهمته ي� مشــاركة البحــوث الجديــدة الـ ي
الرقمــي المتســارع ف ي� مجــاالت الحوســبة ،ســاعياً بذلــك إلثـراء البحــث العلمــي ،وبنــاء ش�اكات عالميــة ،وتوظيــف المعرفــة ف ي� بالدنــا.
ـ� دوليـ ي ن
تمــت اســتضافة خمســة متحدثـ ي ن
ـ� مــن مختلــف أنحــاء
ين
المختصــ� ف ي� مجــاالت الحوســبة المختلفــة،
العالــم مــن
وهــم:
• أ.د .كمــال يوســف التومــي :أســتاذ بقســم الهندســة
الميكانيكيــة بمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا بالواليــات
المتحــدة أ
المريكيــة .مديــر مشــارك لمركــز النظــم الهندســية
المعقــدة ف ي� مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة،
ومعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا .مديــر زمالــة ابــن
خلــدون للمــرأة الســعودية
أ
• أ.د .عمــر رنــا :أســتاذ هندســة الداء بجامعــة كارديــف.
عميــد الكليــة الدوليــة لكليــة الهندســة والعلــوم ي ز
الف�يائيــة
بجامعــة كارديــف
• أ.د .محمــد خــورام خــان :رئيــس مجلــس إدارة «المؤسســة
الســي�انية» ،و عضــو ف ي�
العالميــة للدراســات ،والبحــوث
ب
ف
مركــز التمـ ي ز
ـر ف ي� ضمــان المعلومــات ي� جامعــة الملــك ســعود
بالمشــملكة العربيــة الســعودية
ســتيفا� أوغســت :أســتاذ علــوم الحاســب �ف
ن
• أ .د.
ي
ي
ف
قســم الهندســة الكهربائيــة ،وعلــوم الحاســب ي� كليــة فرانــك
إرســيفر للعلــوم والهندســة بجامعــة لويــوال ماريماونــت ف ي�
لــوس أنجلــوس
• د .نورمــا إليــس :أســتاذ مشــارك ،وزميلــة أبحــاث ،ورئيســة
قســم الشــبكات بمركــز المــواد النانوويــة المســتدامة ف ي� معهــد
ابــن ســينا للبحــوث العلميــة والصناعيــة ،جامعــة ي ز
مال�يــا
للتقنيــة

ض
الحا�يــن للمؤتمــر ف ي� أيامــه الثالثــة 603
بلــغ عــدد
ف
أشــخاص ،و ناقــش المؤتمــر 50موضوعــاً ي� أربعــة
مســارات علميــة تقنيــة ،وهــي:
علم البياناتأ
ت
الشبكات ،وإن�نت الشياءأ
السي� ن يا�
المن بتقنية المعلومات ،وتطبيقاتهاضــم المؤتمــر عــدداً مــن ورش العمــل قدمهــا مجموعــة مــن
أ
ين
ين
والمهتمــ� بالتقنيــة مــن مختلــف القطاعــات
كاديميــ�،
ال
الحكوميــة ،والخاصــة ف ي� المواضيــع التاليــة:
ان�نــت أ
• ورشــة عمــل حــول كيفيــة بنــاء نظــم ت
الشــياء بدايــة
مــن استشــعار البيانــات إىل معالجتهــا رقمياً
• ورشة عمل حول كيفية بناء نظم سلسلة الكتل
()Blockchain
• ورشــة عمــل حــول كيفيــة معالجــة البيانــات الضخمــة
باســتخدام أجهــزة فائقــة الرسعــة
أ
السي�ا�ن
• ورشة عمل حول حلول ش�كة سيسكو للمن ب ي
أ
ت
ت
الــى تهاجــم
• ورشــة عمــل حــول االخ�اقــات المنيــة ي
ت
االلك�ونيــة
المواقــع
• ورشة عمل حول برنامج الويكا للتنقيب عن البيانات

استقبل المؤتمر  147ورقة بحثية ،وتم قبول  65منها ،أي ما نسبته  % 38من إجمال أ
الوراق
ي
المقدمة ،وقد تم شن� أ
الوراق المقبولة ف ي�
« »proceedings 2019 ،PNUICCعن طريق ش
النا� “”Springer

صاحــب المؤتمــر معــرض تقــن ضــم أهــم ش
الــركات
ي
المحليــة ،والدوليــة الرائــدة ف ي� مجــال تقنيــة المعلومــات،
وهــم:
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1. Bragma For IT
2. Naseej-Arabian Advanced
Systems
3. Unified Integration for
Communication & IT
4. Microsoft
5. SHARP Middle East
6. Advanced Electronics Company
7. Oracle
)8. Saudi Business Machines (SBM
9. Future Cities for Engineering
Consultations
10. DellEMC
11. Orbit road technologies
12. TasHeel Information-Technology
13. Wipro

 ١٢ - ١٠ديسمبر ٢٠١٩

ب� جامعــة أ
تــم توقيــع اتفاقيــة ي ن
المـ يـرة نورة بنــت عبدالرحمن
ش
و�كــة هواوي عــى هامش المؤتمر ،وتســتهدف:
• وضــع برنامــج ت
مشــرك يهــدف إىل تنميــة المواهــب فيمــا
يتعلــق بتقنيــة المعلومــات ،واالتصــاالت.
• وضــع برامــج تدريبيــة لنقــل تقنيــة المعلومــات ،واالتصــاالت
إىل أعضــاء هيئــة التدريــس ،وطالبــات الجامعــة من خــال برامج
أكاديميــة هـواوي المعتمدة.
• وضع برنامج تدريب المدربات.
• إنشــاء معمــل هـواوي ف ي� الجامعــة لتقديــم برامــج أكاديميــة
هـواوي لتقنيــة المعلومــات.
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ف
النجــاز بملــف التحــول الرقمــي للجهــات الحكوميــة (يــر) ،و ش
مــروع التحــول
حصلــت الجامعــة عــى نســبة  % ٨٥ي� تقويــم نســبة إ
الرقمــي ،وأتمتــة جميــع الخدمــات عــى مســتوى الجامعــة بتفعيــل منصــة االجتماعــات ت
االف�اضيــة خــال الجائحــة ،وتفعيلهــا للفصــول
ال ت
ت
ال ي ز
نجل�يــة؛ الختبــارات تحديــد المســتوى لعــدد أكـ ثـر مــن 6000
لك�ونيــة عــن بعــد مــع معهــد اللغــة إ
االف�اضيــة ،وتنفيــذ مـ شـروع المراقبــة إ
بالضافــة إىل العمــل عــى التجهـ ي ز
وال ش�اف والمتابعــة لعــدد  905فعاليــة تمــت خــال عــام 1441هـــ ،تشــمل االجتماعــات ،المجالس،
ـر إ
طالبــة .إ
أ
أ
ن
ن
ـتخدم� العاملـ يـ� عــن بعــد لضمــان المــن وحمايــة
الــدورات ،اللقــاءات و المؤتمـرات وورش عمــل .وتكثيــف حمــات التوعيــة المنيــة للمسـ
ي
الشــبكة والبيانــات

 .١أنظمة موجهة لخدمة العملية التعليمية:
النظام أ
الكاديمي للطالبات Banner
• إتمــام مـ شـروع ترقيــة النظــام أ
الكاديمــي للطالبــات إىل
النســخة التاســعة
أ
ف
ين
•
تحس� جودة البيانات ي� النظام الكاديمي للطالبات
ال�يــد
• تفعيــل نظــام  BCMإلرســال إشــعار مــن خــال ب
و� للطالبــات آليــاً حســب تغــر بيانــات محــدده �ف
إ ت ن
ي
اللكــر ي
ي
النظــام
ف
ن
اســت�اد ،وتصديــر الملفــات ي� النظــام بصيغــة
تمكــ�
•
ي
ي
 ، Excelمثــل قوائــم رصــد الدرجــات
• تنفيــذ ،وتعديــل التقاريــر عىل نظــام التقارير Cognos
بنــاء عىل طلــب الجهات المســتفيدة
أ
• تنفيــذ خدمــات ت
الك�ونيــة ضمــن النظــام لتمتــة العمليات
أ
الكاديميــة التالية:
طلب فرصة استثنائية
طلب الزيارة لخارج الجامعة
طلب إلغاء القبول
التحويل ضمن الكلية
طلب االعتذار عن فصل
رصد الحضور ،والغياب

طلب إعادة القيد
التحويل ي ن
ب� الكليات
طلب االعتذار عن مقرر
التخصيص
اس
طلب تأجيل فصل در ي
والضافة
طلب الحذف ،إ
للمقررات
إرسال وثيقة التخرج ،والسجل أ
الكاديمي للخريجات ت
إلك�ونياً

نظام إدارة التعلم Blackboard
• االنتهــاء مــن المرحلــة أ
الوىل؛ تل�قيــة نظــام التعلــم
إ ت ن
و�
ال لكــر ي
• رفــع الطاقــة االســتيعابية لرفــع كفــاءة النظــام مــن خــال
زيــادة عــدد الخــوادم بمعــدل ثالثــة أضعــاف؛ ليســاعد ف ي�
اســتمرار العمليــة التعليميــة بــدون أي انقطــاع
النظام آ
ال يل للمكتبات Symphony
توف� خدمة االستعارة للكتب
•
ي
توف� خدمة تمديد االستعارة
•
ي
توف� خدمة البحث
•
ي
• توفـ يـر خدمــة بطاقــة العضويــة لكافــة خدمــات المكتبــة
المركزيــة لغـ يـر المنســوبات
• إخالء طرف الخريجات لهذا العام ت
إلك�ونياً
• إخالء طرف  4841طالبة
الداري:
 .٢أنظمة موجهة لخدمة العمل إ
أنظمة تخطيط الموارد الحكومية GRP
تم تطوير الخدمات التالية:
• خدمة طلب االستئذان
• القرارات التابعة للإجازات
الجازات التعويضية
• خدمة إ

الموارد ش
الب�ية
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ض
محــر  /بطاقــة ت
ال�قيــة وفــق الئحــة الخدمــة
• تطويــر
المدنيــة الجديــدة
أ
الحصائية لتقويم الداء الوظيفي
• تطوير التقارير إ
�ض
ت
• تطوير التقارير الشاملة لمحا ال�قيات
• تطوير خدمة طلب االستئذان
• تطوير إجراءات الرواتب ،والنفقات
ش
• تطويــر القــرارات التابعــة للإجــازات (المبــا�ة  -القطــع -
اللغــاء )
التمديــد  -إ
ن
• الدعــم الفــ ي اليومــي لكافــة مشــكالت أنظمــة المــوارد
ش
الب�يــة
المداد
سلسة إ
• بنــاء ،و تطويــر نظــام لتســجيل العهــد القديمــة مــن خــال
موظفــي مراقبــة المخزون
• بناء ،و تطوير تقرير لمتابعة جميع عمليات العهد
• تعريف وتحميل ملف أ
الصناف الجديدة
ين
المستخدم� عىل
• الدعم الف�ن ي اليومي لكافة مشكالت
المداد
سلسة إ
نظام تراسل
تم تفعيل الخدمات التالية:
• التوقيع إ ت ن
و� للقيادات
اللك� ي
• خدمة تحرير الخطابات
• خدمة أرشفة جميع المعامالت
• خاصية خصوصية المالحظات عىل المعامالت
• خاصية إخفاء المرفقات ،والحفاظ عىل خصوصية المعاملة
• صالحية ضابط االتصال
تفعيل االستعالم عن المعامالت ت
إلك�ونياً بنسبة  %80من
خالل نظام تراسل
نظام دعم اتخاذ القرار DSS
ت ن
و� يقــوم بتحليــل بيانــات الجامعــة وتحويلهــا إىل
نظــام إلكــر ي
معلومــات تســاعد ُصنــاع الق ـرار ف ي� الجامعــة التخــاذ ق ـرارات
صحيحــة
أ
ش
ش
• االنتهــاء مــن المرحلــة الوىل مــن مــروع مــؤ�ات الرقابــة
ت
االلك�ونيــة (نزاهــة) بواقــع  ١١٧لوحــة اســتعراض فرعيــة

• االنتهاء من لوحات استعراض:
ت
 شاالســراتيجية (نصــف ســنوي ،ســنوي)
مــؤ�ات الخطــة
للعــام ٢٠١٩م
 مكتب إدارة المشاريع بيانات التطوع جوائز الطالبات المحلية والعالمية• تفعيــل خدمــة ت
المق�حــات واالستفســارات لصفحــة النظــام
الرئيسة
• ترقيــة خــادم  Tableauلنظــام دعــم اتخــاذ القــرار
لنســخة العــام ٢٠١٩
أ
• تجويــد بيانــات النظمــة المرتبطــة بمســتودع بيانــات نظــام
دعــم اتخــاذ القرار
ال ت
لك�ونية E-Services
 .٣الخدمات إ
نظام ( مجالس )
وهــو نظــام إدارة االجتماعــات ،وقــد تــم االنتهــاء مــن تطويــر
النظــام ف ي� نســخته الثانيــة الــذي يم ِّكــن الجهــات مــن إعــداد
جــدول أ
العمــال لالجتماعــات ،و مناقشــتها ،والتصويــت عليهــا
ت
إلك�ونيـاً
نظام بطاقات المشاريع:
نظــام لتســجيل المبــادرات ،والمشــاريع مــع كامــل التفاصيــل
ومتابعتهــا
ش
م�وع الوجبات المدعومة:
لتصميــم نظــام للوجبــات المدعومــة بنســبة  %50لطالبــات
أ
مــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن
جامعــة ال ي
ق
لحا�:
خدمة القبول إ
ال ي
ف
غــر المقبــوالت ي� بوابــة القبــول الموحــد
تتيــح للطالبــات ي
ف
عــر
التقديــم عــى القبــول ي� برامــج الجامعــة المتاحــة ب
البوابــة ،وتتيــح الخدمــة اســتقبال الطلبــات ،والــرد عــى
الطالبــات بتعديــل حالــة التقديــم
إطالق المرحلة أ
الوىل من نظام الخريجات:
منصــة للطالبــات الخريجــات ،تتيــح تعزيــز التواصــل مــع
أ
مــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن
خريجــات جامعــة ال ي
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اتمــام المرحلــة أ
الوىل مــن مبــادرة برنامــج الدعــم
الشــخص الشــامل ( التلمــذة ):
ي
الشــخص الشــامل يعطــي طالبــة جامعــة
الدعــم
برنامــج
ي
أ
ت
الــى لديهــا االســتعداد،
ال ي
مــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن ي
والرغبــة ف ي� تطويــر مهاراتهــا المعرفيــة ،والشــخصية ،والمهنيــة
فرصــة خلــق عالقــة مــع شــخص ذي خـ بـرة ،ونمــوذج متمـ ي ز
ـر
( )Mentorمــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،أو الخريجــات،
ف
ال�نامــج يدعــم،
أو الطالبــات ي� المســتويات المتقدمــة ،و ب
ويشــجع الطالبــة عــى إدارة العمليــة التعليميــة الخاصــة بهــا
مــن أجــل زيــادة قدراتهــا ،وتطويــر مهاراتهــا ،وتحسـ ي ن
ـ� أدائهــا
أ
ت
ت
ـى تطمــح لهــا
حــى تحقــق الهــداف الـ ي
تغي� التخصص للمقبوالت:
خدمة طلب ي
ف
تتيــح للطالبــات المقبــوالت ي� القبــول الموحــد التقديــم
لتغيـ يـر التخصــص ضمــن التخصصــات المتاحــة ،وتتيــح إلدارة
النظــام الــرد عــى الطالبــات بتغيـ يـر حالــة الطلــب
ين
تدشــ� خدمــة إخــاء الطــرف ،وإرســال الوثائــق،
أ
ت
إلك�ونيــاً:
والســجالت الكاديميــة
تزامــن تدشـ ي ن
ـ� الخدمــة مــع جائحــة كورونــا ،ممــا مكــن 8000
طالبــة خريجــة مــن إتمــام إخــاء الطــرف دون الحاجــة
للحضــور للجامعــة ،وتــم إرســال الوثيقــة ،والســجل أ
الكاديمي
لهــن ت
إلك�وني ـاً.
الربط مع نظام توكلنا:
توفـ يـر البيانــات المتطلبــة لــوزارة التعليــم للربــط مــع نظــام
توكلنــا للطالبــات ،والموظفـ ي ن
ـ�
موقع أعضاء هيئة التدريس:
ين
تدشــ� موقــع أعضــاء هيئــة التدريــس ،وتقديــم الــدورات
التدريبيــة إلث ـراء ،وإدارة ،وتجهـ ي ز
ـر أدلــة االســتخدام للموقــع
إ ت ن
و�
اللكــر ي
ت ن
ين
و� لتقويم
المتدرب� للدورات التدريبية:
نموذج إلك� ي
ين
ال�امج التدريبية
أتمتة خدمة تقويم
المتدرب� للدورات  /ب

تدش� نظام الجودة إ ت ن
ين
و�(جدير) بالنسخة التجريبية:
اللك� ي
ت ن
ن
نظــام إلكــر ي
و� تــم بنــاؤه عــى متطلبــات المركــز الوطــ ي
أ
للتقويــم ،واالعتمــاد الكاديمــي ،وكذلــك االعتمــادات الدوليــة
أ
الخــرى ،حيــث يتيــح النظــام لمســتخدميه القيــام بعــدة
إجـراءات ،وتعبئــة البيانــات بشــكل متتابــع مــن قبــل الجهــات
المســؤولة
ش
م�وع فرصك ف ي� نورة:
وهــو موقــع يقــوم بعــرض جهــات الفــرص المتاحــة ،وهــو
المؤســ�
أحــد مشــاريع إدارة االتصــال
ي
تطبيق صحة نورة:
ش
تطبيــق لتحديــث المــؤ�ات الصحيــة ،يتيــح للجهــات
المختصــة تســجيل أدلــة ،وفعاليــة المـ ش
ـؤ�ات ،وإتاحــة إجـراء
العمليــات عليهــا مــن موافقــة ،ورفــض ،و اعتمــاد وفــق سـ يـر
عمــل معـ ي ن
ـ� ،مــع عــرض حالــة كل مـ ش
ـؤ� ،ونســب االكتمــال،
أ
ئ
والنهــا�
والقبــول الول
ي
خدمــة التســجيل ف ي� المؤتمــرات ،والفعاليــات :وهــي
ين
المســتخدم� مــن التســجيل ف ي� المؤتمــرات أو
خدمــة تمكــن
الفعاليــات
أتمتــة اســتمارة التقديــم بل�نامــج المســار الرسيــع لدعــم
الهويــة البحثيــة:
أتمتــة التقديــم بل�نامــج المســار الرسيــع لدعــم الهويــة
البحثيــة ،والمدعــوم مــن وكالــة البحــث ،واالبتــكار بــوزارة
لمنســو� جامعــة
التعليــم؛ لتوجيــه القــدرات البحثيــة
بي
أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن ،ومنســو� التشــغيل الــذا�ت
بي
ي
بمستشــفى الملــك عبــد هللا بــن عبــد العزيــز الجامعــي
ين
تدش� ش
م�وع موقع مجلس عمداء خدمة المجتمع
إنشــاء موقــع تعريفــي يتــم فيــه عــرض ورش العمــل،
والجلســات الحواريــة ،وتوقيعــات الكتــب ،والجهــات
المشــاركة ف ي� معــرض الكتــاب  ،2020وبيانــات التواصــل
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مبادرة شن� المعرفة بمفهوم التحول الرقمي ش
بال�اكة مع
الجهات ذات العالقة داخل الجامعة

أ
ف
ش
مــرة نــورة بنــت
مــروع توحيــد التشــغيل ي� جامعــة ال ي
عبدالرحمــن

مـ شـروع يهــدف إىل التعــاون بـ ي ن
ـ� فريــق عمــل التحــول الرقمــي
ف ي� إدارة تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت مــع الجهــات الداخليــة
ف ي� الجامعــة ذات العالقــة ف ي� التخطيــط؛ ش
لنــر المعرفــة ف ي�
التحــول الرقمــي ،وذلــك للعمــل عــى أربعــة محــاور مــن
محــاور مـ ش
ـؤ�ات القيــاس الثامــن:
1.تطوير ،وإعداد القادة ف ي� مجال التحول الرقمي
منسو� الجامعة ف ي� مجال التحول
2.رفع مهارات
بي
الرقمي
منسو� الجامعة بأهمية التحول الرقمي
3.زيادة وعي
بي
ف
 4.شإ�اك القيادات ي� عملية التحول الرقمي

مـ شـروع يهــدف إىل توحيــد البنيــة التحتيــة التقنيــة ف ي� الحــرم
الجامعــي؛ حيــث يتــم تقديــم خدمــات البنيــة التحتيــة
الســتضافة أنظمــة المستشــفى ،ومركــز أ
البحــاث ،و مركــز
أ
المــن مــن خــال فريــق البنيــة التحتيــة ف ي� مركــز البيانــات
الرئيســة ،وذلــك بهــدف توحيــد المعايـ يـر ،وتوحيــد الجهــود،
والمراقبــة ،وتقليــل تكاليــف ت
ال�اخيــص ،و العتــاد ،وتكاليــف
الكهربــاء ،واالســتفادة مــن إمكانــات مركــز البيانــات الرئيــس ف ي�
ف
النفــاق
الجامعــة بشــكل أفضــل ليحقــق كفــاءة ي� إ

المخرجات الرئيسة للمبادرة:
ت
• برنامج تطوير للقادة موجه حسب المنهجية االس�شادية
ف
الدارات ،والفروع
للقادة ي� كافة إ
ين
للمنسوب� يشتمل عىل المعارف الالزمة
• تدريب موجه
لتحقيق ت
بالضافة إىل عدد من
اس�اتيجية التحول الرقمي ،إ
ال�امج التدريبية ف ي� التقنيات الحديثة
ب
• حملة توعوية بأهمية التحول الرقمي ،مع مراعاة استخدام
جميع قنوات التواصل المتاحة
• قياس أثر التدريب ف ي� رفع مستوى أداء الجهة ،والخدمات
ت
ال� تقدمها
ي

المخرجات الرئيسة للمبادرة:
• توحيد المراقبة أ
للنظمة
• توحيد البنية التحتية
أ
السي� ن يا� ،والمراقبة
• توحيد المن ب
• توحيد ت
ال�اخيص التقنية

تصوير الطالبة :بدرية مسفر القويفل القحطاني -كلية التصاميم والفنون  -الفنون البصرية
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أ
ف
الصابــة بفايــروس كورونــا المســتجد  ،NCOV-2019أو
كان لجامعــة المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن دور بــارز وفعــال ي� مواجهــة إ
تفـ شـى العــدوى بــه ف� كافــة المجــاالت للحفــاظ عــى صحــة منســوباتها عــى مســتوى الجامعــة أ
الكاديمــي والصحــي عــى حــد ســواء،
ي
ي
ـ� اســتعراض لجهــود الجامعــة وجهــود مستشــفى الملــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز الجامعــي لمواجهــة هــذه الجائحــة والحــد
ـ
ي
ـا
وفيمـ ي
مــن انتشــارها داخــل نطــاق الحــرم الجامعــي
بــرز دور الجامعــة واضحــا ف ي� الحــد مــن انتشــار فايــروس
الجــراءات ،وتقديــم
كورونــا المســتجد بالقيــام ببعــض إ
خدمــات وتســهيالت لضمــان اســتمرار سـ يـر العمليــة التعليميــة
ف� ظــل الجائحــة عــى النحــو آ
ال ت ي�:
ي
ســر العمليــة التعليميــة ،و
• اســتحداث نمــاذج لمتابعــة ي
دراســة الطالبــات عــن بُعــد ،ومتابعــة رفــع التقاريــر بشــكل
أســبوعي للجهــات المختصــة .
• تفعيــل دور المجالــس الطالبيــة كحلقــة تواصــل مــع
ف
ال�امــج  ،وحــر كافــة الصعوبــات ،
الطالبــات ي� كافــة ب
ومتابعــة معالجتهــا ،واســتقبال كافــة ت
المق�حــات ودراســتها.
• حصــول المكتبــة المركزيــة بالجامعــة عــى جائــزة التفــوق
ف ي� مبــادرة (أعلــم) لتكريــم المكتبــات المتفاعلــة مــع أزمــة
ـر� للمكتبــات والمعلومــات (اعلــم)
كورونــا (درع االتحــاد العـ ب ي
ت
ز
ـى قدمتهــا المكتبــة
وشــهادة تفــوق) وذلــك لتمـ يـر الخدمــات الـ ي
 ،وتفاعلهــا مــع أزمــة كورونــا ،
 تقديــم مســاعدات وتســهيالت لطالبــات الجامعــة عــنال�يــد إ ت ن
و� واالتصــاالت الهاتفيــة ،حيــث تــم
طريــق ب
اللكــر ي
ت
حــل مــا يفــوق (  ) 600طلــب مقــدم خــال فــرة الجائحــة،
وتحويــل طلبــات الطالبــات إىل جهــة االختصــاص لتســهيل
تقديــم الخدمــة لهــن دون الحضــور للجامعــة.
• إتاحــة الســكن للطالبــات و توفـ يـر أكـ ثـر مــن  8500وجبــة،
توفــر المســتلزمات الوقائيــة مــن معقمــات وكمامــات
و
ي
ش
توفــر طاقــم عمــل لــ�إ�اف عليهــن
وقفــازات  ،كمــا تــم
ي
• ين
تأم� خط ساخن مع مستشفى الملك
عبد هللا الجامعي

• دعــم الطالبــات والهيئــة التعليميــة مــن خــال أ
النظمــة
المعلوماتيــة الحديثــة ،والـ تـى تعــرف بأنظمــة التعلم إ ت ن
و�.
اللكــر ي
ي
يز
تجهــر وصيانــة الفصــول والقاعــات الدراســية بالتقنيــات
•
الحديثــة مــن أجهــزة العــرض المســموعة ،والمرئيــة ،واللوحــات
ال ت
لك�ونيــة التفاعليــة.
إ
أ
ال�امــج الكاديميــة التخصصيــة للهيئــة التعليميــة الـ ت
ـى
ـر
ـ
توف
•
ي ب
ي
ف
تســاعد ي� إيصــال المعلومــة للطالبــات.
• تســهيل الوصــول للمعلومــة مــن أي مــكان داخــل الحــرم
الجامعــي بواســطة الشــبكة الســلكية والالســلكية.
الداريــة تقنياً  ،وتقديم االستشــارات
• دعــم احتياجــات الهيئــة إ
والحلــول الفنية.
• إنشــاء بيئــة اجتماعيــة للطالبــات مــن خــال تواصلهــن
بمنتديــات الجامعــة.
توفــر الدعــم الفــن ي لهيئــة التدريــس  ،والحــث عــى
•
ي
اســتخدام التقنيــات الحديثــة.
• توزيــع أجهــزة الكــروم بــوك لدعــم الطالبــات خــال أزمــة
كورونــا  ،وتقديــم الدعــم الف ـن ي لهــن.
• تكثيــف حمــات التوعيــة أ
ـتخدم� العاملـ ي ن
ين
ـ� عــن
المنيــة للمسـ
بعــد لضمــان أ
المــن ،واالمتثــال وحمايــة الشــبكة والبيانــات
• زيــادة عــدد الخــوادم لرفــع الطاقــة االســتيعابية بمعــدل
ثــاث أضعــاف؛ ليســاعد ف ي� اســتمرار العمليــة التعلميــة بــدون
أي انقطــاع
أ
• تفعيــل خــط هاتــف موحــد لالستشــارات الرسيــة  ،وتمكـ ي ن
ـ�
أ
الخصائيــات مــن اســتالم المكالمــة عــن بعــد
يز
تجهــر لوحــات ش
مــؤ�ات وعــدادات خاصــة وتقاريــر عــى
•
مــدار الســاعة
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• اســتخدام نظــام  ، Microsoft Teamsوتــم تفعيــل
الداريــة والتعلميــة و  35000خــط
 7000خــط تواصــل للهيئــة إ
للطا لبا ت
آ
• تفعيــل ث
أكــر مــن  450حســاب لالتصــال المــن عــن
أ
بعــد لتمكـ ي ن
ـ� جميــع مــن يحتــاج الوصــول للنظمــة الداخليــة
للعمــل عــن بعــد
ت
االســراتيجية  ،واســتمرار
• إطــاق منصــة الدراســات
الخدمــات  ،وتطويــر أ
تأخــر
العمــال بــدون أي
ي
• تفعيــل العمــل عــن بعــد لفريــق البنيــة التحتيــة التقنيــة ،
والمراقبــة أ
للنظمــة  ،وتكثيــف العمــل للوصــول إىل  16ســاعة
عــى مــدار اليــوم
أ
ن
• ش
الســي� يا� حيــث تمــت
نــر الرســائل التوعويــة للمــن
ب
ن
ال�يــد إ ت
و�  ،والحملــة
مشــاركة العديــد مــن رســائل ب
اللكــر ي
ف
ين
مســتمرة ف ي� ش
المســتخدم� ي� جامعــة
نــر الوعــي لجميــع
أ
مــرة نــورة
ال ي
• نـ شـر أدلــة االســتخدام ألدوات العمــل عن بعد الســتخدام
هــذه أ
النظمــة بفعاليــة عنــد العمــل عــن بعــد واالجتماعــات
االن�نــت والفصــول ت
عـ بـر ت
االف�اضيــة
• بنــاء لوحــة تقاريــر الســتعراض نظــام إدارة التعليــم
إ ت ن
و� تحتــوي عــى إحصائيــة تفاعــل طالبــات الجامعــة
اللكــر ي
عــى النظــام حســب كل كليــة ،وكل مقــرر ،وكل شــعبة ،
وكذلــك إحصائيــة تفعيــل نظــام إدارة التعلــم إ ت ن
و�
اللكــر ي
لمقــررات الجامعــة
آ
• إطــاق مبــادرة توزيــع أجهــزة الحاســب ال يل وتعقيمهــا
حيــث تــم توزيــع  439جهــازاً مــن أصــل  500جهــاز كــروم
عــى الطالبــات ذوات الدخــل المحــدود  ،و متابعــة توفــر
ال تن�نــت لتســهيل اســتكمال التعليــم
خدمــة شــبكة إ
• تقديــم برنامــج التهيئــة واالســتعداد لتوظيــف التعليــم
المدمــج ف ي� برامــج الدراســات العليــا ،وطــرح ورش عمــل
تتعلــق باســتخدام أدوات بــاك بــورد وميكروســوفت تيمــز ف ي�
العمليــة التعليميــة.

أطلــق مركــز االستشــارات أ
الرسيــة (ترابــط) مبــادرة ترابــط
للدعــم النفــ� أ
والرسي بالتعــاون مــع المركــز الوطـن ي لتعزيــز
ي
ت
ـ� تتضمــن إطــاق خــط
الصحــة النفســية بــوزارة الصحــة و الـ ي
موحــد أ
ف
نز
للفــراد وأرسهــم ممــن هــم ي� الحجــر المــ يل أو
الصحــي لتقديــم خدمــة االستشــارة النفســية الهاتفيــة لمواجهــة
الضغــوط النفســية المتعلقــة بفايــروس كورونــا ،وسلســلة
مــن ال�امــج التوعويــة ،والصــدارات العلميــة لمواجهــة آ
الثــار
إ
ب
النفســية الناتجــة عــن الجائحــة.
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الجـراءات الوقائيــة للحــد مــن انتشــار الجائحــة داخــل الحــرم الجامعــي حيــث تــم تحديــد بوابــات
قامــت الجامعــة بمجموعــة مــن إ
ف
ف
ن
ن
ن
ـا� الجامعــة  ،ووضــع الملصقــات ي� المرافــق لتحقيــق التباعــد
ـا� والفحــص  ،وتحديــد مســؤولية فحــص العاملـ يـ� ي� مبـ ي
الدخــول للمبـ ي
ف
ن
ـا� والممـرات والمصاعــد والمكاتــب  ،وتكثيــف العنايــة بأعمــال النظافــة والتعقيــم.
 ،وتوفـ يـر المعقمــات ي� المبـ ي
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خطة طوارئ جامعة أ
ال يم�ة نورة بنت عبدالرحمن لمواجهة فايروس كورونا ()NCOV-2019
قــام مستشــفى الملــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز الجامعــي بجهــود بــارزة ف ي� مواجهــة فايــروس كورونــا المســتجد  ،حيــث تــم إعــداد خطــة
تهــدف إىل االســتعداد لمواجهــة المســتجدات المتعلقــة بفايــروس كورونــا المســتجد  ، NCOV-2019ومتابعتهــا بصــورة دقيقــة،
الداري ،والحفــاظ عــى صحــة منســوبات الجامعــة
ممــا يضمــن عــدم تأثـ يـر المســتجدات عــى العمليــة التعليميــة ،وسـ يـر العمــل إ
وطالباتهــا .إضافــة إىل ذلــك توســيع مشــاركة الجامعــات ،وتقديــم خدمــات ممتــدة للمجتمــع ،تشــمل:

وقــد تــم تحضــر مستشــفى الملــك عبــد هللا بــن عبــد العزيــز الجامعــي وجامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن للتعامــل مــع حــاالت
ي
ش
بالصابــة بفـ يـروس كورونــا، NCOV-2019كمــا تــم إعــداد خطــة محكمــة لنــر التثقيــف الصحــي المتعلــق
الصابــة واالشــتباه إ
إ
بالمــرض ،وطــرق انتشــاره ،والوقايــة منــه .ووضــع خطــط أخــرى لنـ شـر الوعــي للتعامــل مــع الحــاالت المشــتبه بهــا والمثبتــة ســواء �ف
ي
الحــرم الجامعــي أو المستشــفى .كمــا تــم تشــكيل لجــان اســتجابة ولجــان تنظيميــة وفــق آ
ال ت ي�:
لف�وس كورونا NCOV-2019
 .1لجنة مواجهة ي

الرشادات
التأكد من تنفيذ جميع إ
والتوصيات الوقائية من أجل سالمة جميع
الموظف� والطالب والزوار والمر ي ن
ين
اجع�

توف� الوعي ،والتعليم ،والتدريب،
ي
والتوجيه بشأن ممارسات الوقاية من
العدوى ،ومكافحتها عند التعامل
مع ض
المر� المشتبه فيهم ،والمثبت
بف�وس كورونا -2019
إصابتهم ي
NCOV

التداب� لمنع انتقال
التأكد من تطبيق جميع
ي
ن
وتحس� رعاية
المرض ،و التحكم فيه ،و تقليله،
ي
ض
المر�

التحكم بحالة ش
التف� -ال سمح هللا -من
ي
خالل ضمان جاهزية جميع الموارد،
والمواد الهامة واللوازم ،والمعدات
المتاحة

العداد ،االستجابة،
شن� وتفعيل خطط إ
توف� المستلزمات،
إ
النذار ،التصعيد ،و ي
ون�ها لجميع أ
ين
ش
المعني�
الطراف

ضمان جودة السيطرة عىل الحاالت المثبتة
والمشتبهه بطريقة مقننة

تقص الحاالت ،وفرض مستويات
فرض ي
مناسبة للتنبيه

ضمان تدفق المعلومات ف ي� أوقات
الجراءات
قص�ة وبصفة دقيقة لترسيع إ
ي

مرحل يومي حسب الحاجة من
تقديم تقرير
ي
قبل الرئيس التنفيذي
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 .2أعضاء الفرق الفرعية
فريق التثقيف الصحي
• فريــق التثقيــف الصحــي :ويعمــل عــى ش
نــر الوعــي
ين
بــ� الطالبــات ،وموظفــي الجامعــة والمستشــفى للتعريــف
بالمــرض ،وطــرق انتشــاره ،وســبل الوقايــة منــه.
• فريــق االســتجابة والتحكــم ف ي� الحــرم الجامعــي:
تنظيــم التعامــل مــع حــاالت أ
الم ـراض النفســية ،والحــاالت
لفــروس كورونــا .NCOV-2019
المشــتبهة ،والمثبتــة ي
 .3لجــان اســتجابة ف ي� كل مــن مستشــفى الملــك عبــد هللا
الجامعــي ،والمركــز الصحــي ف� جامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت
ي
عبــد الرحمــن ،و عمــل خطــة بثــاث مســتويات لالســتجابة ،و
تهــدف الخطــة إىل توفـ يـر إطــار لنظــام االســتجابة ف ي� جامعــة
أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن ،ومستشــفى الملــك عبــدهللا
بــن عبدالعزيــز الجامعــي ،بهــدف الحــد مــن انتشــار العــدوى
أ
ين
مــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن،
بــ� موظفــي جامعــة ال ي
ومستشــفى الملــك عبــد هللا بــن عبدالعزيــز الجامعــي
بســببNCOV-2019

قسم الطوارئ
ف
• تفعيــل خطــة الكــوارث ي� حالــة وجــود حــاالت مشــتبهة
او مثبتــة
ض
• تجهـ ي ز
ـر وحــدة العنايــة المركــزة بالطابــق الخامــس للمــر�
البالغـ ي ن
ـ� غـ يـر المســتقرين الذيــن يحتاجــون إىل رعايــة طبيــة
ض
ف ي� العنايــة المركــزة .وتخصيــص الطابــق الرابــع للمــر�
أ
غــر المســتقرين الذيــن يحتاجــون إىل العنايــة
الطفــال ي
المركــزة
ض
• توفـ يـر  ٢٤رسيـراً لعــزل المــر� ذوي الحــاالت المســتقرة
ف ي� الجنــاح الـ شـر ق ي� بالطابــق الخامــس
• تحديد وحدة سكنية خاصة لموظفي المستشفى
• تحديــد ن
مبــى خــاص لعــزل الحــاالت المشــتبهة،
والمؤكــدة مــن عمــادة شــؤون الطالبــات لطالبــات الجامعــة
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ال ت
لك�ونــي برفــع كفايــات أعضــاء هيئــة التدريــس ،والطالبــات
منــذ تعليــق الدراســة بتاريــخ ٩مــارس  ،2020اهتمــت إدارة التعلــم إ
ت
ت
ز
ز
لتمكينهــم مــن التحــول بــكل يســر وســهولة إلــى التعليــم عــن بعــد مــن خــالل الــدورات التدريبيــة الم�امنــة وغيــر الم�امنــة،
وقــد تجــاوز عــدد المســتفيدين  ١٧٠٠٠مســتفيد.
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أ
ال�امج التدريبية عن بعد لمنسوبات الجامعة وهي:
نفذت عمادة التطوير الكاديمي عدداً من ب
التدري�
ال�نامج
اسم ب
بي

113

كيفية تطبيق التدريب إ ت ن
و� ()e-tot
اللك� ي
ماذا بعد جائحة كورونا؟ المستقبل المؤسسات التعليمية

fellowships program- workshop
ورشة عمل عن بعد ف ي� برنامج دراسات المرأة بالتعاون مع أكاديمية
العال
التعليم ي
المرحلة أ
الوىل والثانية من برنامج دراسات المرأة بالتعاون مع أكاديمية
العال بالمملكة المتحدة عن بعد
التعليم ي
Evaluating E-Learning lmpact
أ
ئ
واليجابية وجودة الحياة ( المجموعة الوىل)
أخصا� السعادة إ
ي
ئ
واليجابية وجودة الحياة ( المجموعة الثانية )
أخصا� السعادة إ
ي

مدتها ف ي� المرة
الواحدة
اليوم
1
1
3
1
1
1
5
5

الفئة
المستهدفة
القيادات
أ
الكاديمية

أعضاء الهيئة
التعليمية

عام

عدد الحضور
نساء
20
19
23
20
٢٢
٢٩
٢١
١٧

كمــا عقــد أكـ ثـر مــن ( )19لقــاء صوتــك مســموع بـ ش
ـإ�اف وكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة ،والــذي يهــدف إىل توفـ يـر حــل بديــل
أ
للتواصــل المبـ ش
ـا� للطالبــات مــع الدعــم الفـن ي والكليــات ممثلــة ف ي� العميــدات و وكيــات الشــؤون التعليميــة ورئيســات القســام
ووحــدات التعلــم إ ت ن
الجابــة عــن استفســارات الطالبــات وتوجيههــن لقنــوات الدعــم الرســمية .كمــا
و� ،حيــث يتــم فيهــا إ
اللكــر ي
يتــم مشــاركة تســجيل للقــاءات مــع الجهــات ذات االختصــاص لمتابعــة الــرد عــى االستفســارات ومتابعتهــا.
التدريب الصحي

كلية طب أ
السنان:
• تنفيذ دورات تدريبية ف ي� مجال مكافحة العدوى.
أ
• االقتصــار عــى عيــادات طــوارئ طــب أ
الســنان للحــاالت الحرجــة ،واســتئناف مواعيــد المراجعـ ي ن
ـ� لعيــادة طــب الســنان بعــد
انتهــاء أ
الزمــة.
ت ن
اجع� إىل ت
و� ،وتحويل ملفات المر ي ن
إلك�ونية
• تطوير عملية حجز المواعيد الهاتفية إىل تطبيق إلك� ي
• اســتخدام العيــادة لمــرة واحــدة فقــط ف ي� اليــوم ،وتعقيمهــا بعــد انتهــاء الحالــة ،وتعقيمهــا نهايــة اليــوم عــن طريــق ش�كــة
متخصصــه
كلية الصحة وعلوم التأهيل:
إعداد خطة لتدريب طالبات االمتياز بأحد الخيارات التالية :
• استخدام وتفعيل مركز المحاكاة وتنمية المهارات الرسيرية
• تدريب طالبات االمتياز عن بعد من خالل عمل مشاريع ،أو مادة علمية
كلية التمريض:
ف
ز
إقامــة ورش عمــل ودورات تدريبيــة عــن بعــد؛ لتحفـ يـر الطالبــات عــى المشــاركة ي� الــدورات المنفــذة عـ بـر منصــات ،مثــل وزارة
الصحــة أو هيئــة التخصصــات ،أو الهــال أ
الحمــر
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كلية الصيدلة:
أ
أ
ش
ش
• التعــاون مــع �كاء النجــاح مــن جهــات التدريــب (وزارة الصحــة ،مستشــفى قــوى المــن ،ل�كــة جــي أس يك للدويــة ومستشــفى
الملــك عبــدهللا الجامعــي) بتفعيــل تدريــب االمتيــاز عــن بعــد لعــدد  61طالبــة
ف
• اســتحداث دورة إكلينيكيــة اســتثنائية مدتهــا خمســة أســابيع بتخصصــات دقيقــة ي� الجراحــة وطــب الباطنــة عــن بعــد يقــوم
ـ� ،و عــدد المشـ ي ن
ـال ش�اف عليهــا وتنفيذهــا أعضــاء الكليــة الممارسـ ي ن
ـارك� ف ي� هــذا تدريــب  ٦مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،وقــد اســتفاد
بـ إ
منهــا عــدد  ٢٦طالبــة امتيــاز
• تقديــم أفضــل الخدمــات البحثيــة للطالبــات المقبــات عــى مرحلــة االمتيــاز ،بعقــد أســبوع البحــث العلمــي عــن بعــد لمســاعدتهن
عــى تعلــم أساســيات البحــث العلمــي ،وقــد قــدم المحــا�ض ات أعضــاء هيئــة التدريــس مــن كليــة الصيدلــة ،وأعضــاء مــن مركــز
ـا�ة ف� أ
أبحــاث العلــوم الصحيــة بجامعــة أ
المـ يـرة نــورة بواقــع  ١٤محـ ض
الســبوع عــدد المســتفيدين مــن الطالبــات  ٥٨طالبــة
ي
أ
ـ�  OSCEعــن بعــد ،ويتــم تقييــم الطالبــات حســب نمــاذج
• قيــاس مهــارات الطالبــة إ
الكلينيكيــة عــن طريــق عمــل اختبــار الوسـ ي
أ
الكلينيكيــة .وقــد بلــغ عــدد طالبــات االمتيــاز لعــام ١٤٤١هـــ  90طالبــة
تقييــم معتمــدة مــن الكليــة المريكيــة للصيدلــة إ
كلية الطب ش
الب�ي:
التدريب الرسيري
ـ� عــن طريــق مقاطــع الفيديــو المتبوعــة بمناقشــات ،وعــن طريــق محــاكاة الحــاالت المرضيــة مــع أعضــاء
• تقديــم التدريــب العمـ ي
هيئــة التدريــس
ف
ت
ـى لــم تحصــل الطالبــات فيهــا عــى تدريــب رسيــري مــن خــال تقديــم التدريــب
• العمــل عــى تعويــض التدريــب ي� المــواد الـ ي
الكلينيكيــة
والمتابعــة للمهــارات إ
بلــغ عــدد طالبــات االمتيــاز (  ) 73طبيبــة امتيــاز ،حيــث أتممــن ســنة االمتيــاز بالتدريــب ف ي� مستشــفى الملــك عبــد هللا الجامعــي
والمستشــفيات أ
الخــرى الخارجيــة
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مبادرة نورة (أنوار المعرفة) المعرفة ال تتوقف:
ف
أطلقــت عمــادة شــؤون المكتبــات ف ي� فـ تـرة العمــل عــن بعــد مبــادرة نورة (أنــوار المعرفــة) ،ضمــن جهودها المســتمرة ي� نـ شـر الثقافة الشــاملة،
والمعرفــة الرصينــة ،وتبنيهــا الدائــم لشــعار المعرفــة ال تتوقــف؛ حيــث تضمنــت هــذه المبــادرة تقديــم مجموعــة مــن الخدمــات المعلوماتية
بتوظيــف تطبيقــات التواصــل عــن بعــد لمــد الجســور الثقافيــة ،والمعرفيــة إىل أكـ بـر عــدد ممكــن مــن أبنــاء المجتمــع ،والمحافظــة عــى
ف
ت
ـى تعيشــها مختلــف بلــدان العالــم مــع انتشــار فايــروس كورونــا.
اســتمرارية التواصــل الفعــال مــع المســتفيدين ي� ظــل هــذه الظــروف الـ ي
وتســعى العمــادة مــن خــال هــذه المبــادرة إىل تلبيــة احتياجــات الباحثـ ي ن
ـ� ،والباحثــات ،وأف ـراد المجتمــع بتقديــم خدمــات معلوماتيــة،
وثقافيــة ،وتوعويــة متنوعــة كالــدورات التطويريــة ،والجلســات الحواريــة المعرفيــة ،واللقــاءات العلميــة لتكريــس مفهــوم أن المعرفــة ال
تتوقــف.
كما حصلت العمادة عىل جائزة التفوق ف ي� مبادرة (أعلم) لتكريم المكتبات المتفاعلة مع أزمة كورونا ،وذلك
لتم� الخدمات المقدمة من المكتبة وتفاعلها مع أزمة كورونا ،وحصولها عىل درجة  ٨٠ث
يز
وأك�.
ت
ال� تقدمها:
وفيما ي
يل قائمة ت الخدمات ي
اللك�ونية
الخدمات إ
الخدمة
م
الخدمة المرجعية
1
خدمة قواعد المعلومات
2
آ
ف
خدمة البحث ي� الفهرس ال يل للجامعة
3
المستع�ين،
خدمة إيقاف احتساب غرامات
ي
4
والمستع�ات
ي
خدمة المصادر الرقمية وقواعد المعلومات
٥
والرشاد
خدمة التوجيه إ
6
ت
خدمة اق�اح كتاب
7

الفئة المستهدفة
كافة أفراد المجتمع
منسوبو الجامعة
كافة أفراد المجتمع
منسوبو الجامعة ،وحاملو بطاقة العضوية
منسوبو الجامعة
كافة أفراد المجتمع
كافة أفراد المجتمع

الخدمات البحثية والمعلوماتية
 .1ورش العمل البحثية والمعلوماتية:
• مقدمة ف ي� قواعد بروكويست المختلفة Introducion to ProQuest Databases
• برنامج إدارة المراجع EndNote
 .2جلسة حوارية عن التسويق الرقمي.
الخدمات التطويرية
ورش العمل التطويرية
ورش العمل
م
أخالقيات العمل عن بعد الخاصة بوزارة التعليم السعودية
1
ورشة عمل مهارات العمل عن بعد
2
ت
ن
ماب� مصداقية اللقطة الذاتية
الذا� لمكتبة الجامعة :ي
ورشة عمل (التقويم ي
3
وخداع المرآة المسحورة)
ورشة عمل القيادة الموقفية
4
ورشة عمل التفاوض مهارة الكسب
٥
ش
كيف تستفيد من قراءة كتب التنمية الب�ية
6

الفئة المستهدفة
كافة الكوادر العاملة عن بعد
الدارية
أعضاء الهيئة إ
الدارية
أعضاء الهيئة إ
كافة سيدات المجتمع
كافة سيدات المجتمع
كافة سيدات المجتمع
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الخدمات الثقافية
ت
ش
1.إطــاق ش
مــروع حفــظ الــراث الشــفاهي واســتثماره :يســتهدف المــروع تحويــل النصــوص الشــفاهية للحكايــات ٕاىل
أ
البداعيــة ،تــم
نصــوص عربيــة فصيحــة بعــد تدوينهــا بلهجــة ال ـراوي ،مســتثمراً مضامينهــا إلنتــاج حزمــة مــن العمــال إ
مــروع حفــظ ت
ٕاطــاق ش
الــراث الشــفاهي بتاريــخ  ٢٣أبريــل ٢٠٢٠م لكافــة أفــراد المجتمــع.
2.إطالق وسم  ،كلنا نقرأ  ،والذي يهدف إىل ي ز
تحف� القراءة لدى جميع فئات المجتمع.
أ
3.إطالق (مسابقة القراءة ف ي� العزلة) لطالبات جامعة ال يم�ة نورة بنت عبد الرحمن.
4.إطــاق مبــادرة الكتــاب المقـ تـرح للقـراءة ،حيــث تهــدف المبــادرة لتشــجيع المتابعـ ي ن
ـ� عــى القـراءة خــال فـ تـرة بقائهــم ف ي�
منازلهــم مــن خــال اقـ تـراح وترشــيح كتــاب للقـراءة متــاح عـ بـر المكتبــة الرقميــة الســعودية.
ف
5.فعاليــة مناقشــة كتــاب ،حيــث نوقشــت مجموعــة مــن الكتــب القيمــة مــع الطالبــات والمســتفيدات ي� جلســات منعقــدة
عـ بـر تطبيقــات التواصــل عــن بعــد.
6.االحتفاء باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف  ٢٠٢٠من خالل تقديم عدد من ورش العمل
أ
أ
7.إقامــة أمســية شــعرية لـــ الشــاعر /د .فــواز اللعبــون والشــاعرة /د .ســعاد أبــو شــال ،وقــد أدار المســية الســتاذ/عبد الرحمــن
أ
د� بالريــاض.
الجــارس بالتنســيق مــع النــادي ال ب ي
المبادرات والمشاريع
م

الخدمة

الفئة المستهدفة

١

إتاحة قاعدة معلومات  SSRNألبحاث علمية حول فايروس كورونا

الباحثون والمهتمون

٢

م�وع االستفادة من تلخيص أ
دعم ش
العمال الفكرية السعودية الخاص بمكتبة الملك فهد
الوطنية

الباحثون والمهتمون

٣

البحاث المتعلقة بـ ف�وس كورونا الجديد بجامعة أ
مبادرة تمويل دعم أ
ال يم�ة نورة بنت
ي
عبد الرحمن

الباحثون والمهتمون

٤

ن
المجا� لطالب الجامعات
مبادرة منصة سيمانور إلتاحة آالف الكتب للتحميل
ي

طالب
الجامعات

٥

إتاحة ش
النا�  ProQuestلقاعدة معلومات Coronavirus Research
ن
للباحث� مجاناً
Database
ي

الباحثون والمهتمون

٦

تقديم ورش عمل تعريفية بقواعد المعلومات بالتعاون مع ش�كة نسيج

الباحثون والمهتمون
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أ
بف�وس كورونا المستجد:
مبادرة تمويل البحاث الخاصة ي
أطلقــت الجامعــة مــن ضمــن جهودهــا كوفيــد 19 -مبــادرة تمويــل أ
للبحــاث الخاصــة بفايــروس كورونــا المســتجد ،ف ي� عــدة
جوانــب ،وبعــد العــرض عــى اللجــان المختصــة تــم تمويــل  35ش
م�وعــاً
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مستشفى الملك عبدهللا الجامعي:
التثقيف الصحي

COVID-19 Awareness
campaign

Date

No. Of Attendees

Achievement/Event

27 – 02-2020

262 / PNU

COVID-19 Awareness

10-19 January 2020

110/ OPD

COVID-19 Awareness
campaign in PNU

17-18 march 2020

56/ PNU Students
Accommodation

فعاليات مقهى العلوم الصحية:
ف
ت
ـر� لــدى منســوبات الكليــات الصحيــة
ـى تهــدف إىل رفــع الوعــي العلمــي ،والمعـ ي
تمــت إقامــة عــدد مــن الفعاليــات المهمــة الـ ي
أ
أ
ـال:
بجامعــة المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن ،وتعزيــز البيئــة الكاديميــة ،وهــي كالتـ ي
م

ض
المحا�ة

المتحدث

تاريخ الفعالية

١

Accreditation is the Catalyst to
Change Towards Patient Safety

عدد
الحضور

د .ماجدة شقدار

ديسم� ٢٠١٩
١٧
ب

٦٥

٢

٣
٤
٥

The Future of Nursing in The
Eyes of National Transformation
Program
Matching System in Saudi Commission for Health Sciences:
Overview
Leading Excellence

A Journey of Tears, Blood and
Glory

د .أحمد هوساوي

ديسم� ٢٠١٩
٢٤
ب

ت
الع�
د .عبدالحكيم ي
أ .عبدالعزيز الماجد

ديسم� ٢٠١٩
٢٦
ي

١٥٠

ق
عبدالبا�
أ .عبدالعزيز
ي

 ٢١يناير ٢٠٢٠

٥٥

أ .عصام برهان

 ٢٥بف�اير ٢٠٢٠

٢٠

٤٢
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تنظــم جامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن جــوالت لضيــوف الجامعــة مــن الوفــود ،والمشـ ي ن
ـارك� ف ي� أنشــطتها وبرامجهــا،
إىل جانــب الزيــارات الميدانيــة بهــدف إيجــاد قنــاة تواصــل بـ ي ن
ـ� الجامعــة وجمهورهــا ،و توطيــد العالقــات الدوليــة
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الكاديمية العربية أ
زيارة وفد أ
ين
للباحث�
اللمانية
الشباب ف ي� العلوم الطبيعية واالنسانيات -اكتوبر ٢٠١٩
ديسم� ٢٠١٩
زيارة وفد منظمة الصحة العالمية-
ب
زيارة وفد أ
سبتم� ٢٠١٩
المم المتحدة لشؤون المرأة-
ب

زيارة ش�كة أبل -مارس ٢٠٢٠
تن
هيوس� -بف�اير ٢٠٢٠
زيارة وفد مجلس العالقات الدولية ف ي�

زيارة عميد كلية
الهندسة بجامعة
نوفم� ٢٠٢٠
طوكيو-
ب
زيارة الصحيفة أ
نوفم� ٢٠١٩
اللمانية -
ب

سبتم� ٢٠١٩
زيارة الوفد الصي�ن ي -
ب

زيارة وفد جامعة اندونيسيا  -بف�اير ٢٠٢٠
زيارة القائم أ
بالعماء ورئيس البعثة لسفارة مملكة
نوفم� ٢٠١٩
تايالند بالرياض -
ب

معال وزير التعليم والبحث العلمي
زيارة ي
ت
جيبو�  -مارس ٢٠٢٠
بجمهورية
ي

سف� جمهورية ت�نز انيا  -مارس ٢٠٢٠
زيارة سعادة ي
زيارة وفد  - G20يناير ٢٠٢٠
ممثل الجامعات الفرنسية للجامعة  -بف�اير ٢٠٢٠
زيارة وفد ي
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THE University Impact
التقديــم عــى التصنيف العالمــي THE University Impact
ألول مــرة ف ي� عــام 2020م
تأث� الجامعات عىل المجتمع بنا ًء عىل نجاحها
وهو تصنيف يقيس ي
ف� تحقيق أهداف أ
ش
المم المتحدة للتنمية المستدامة السبعة ع�
ي
()Sustainability Development Goals
حصلت الجامعة على مركز  472من ٧٦٦
 ٢٢أبريل ٢٠٢٠

Qs world University Ranking
التقديــم عــى التصنيــف العالمــي Qs world University
 ،Rankingألول مــرة ف ي� عــام  ٢٠٢١م  ،وهــو تصنيــف يســلط الضــوء
عــى أفضــل  1000جامعــة رائــدة ف ي� العالــم
حصلت الجامعة على المركز  801-1000من ١٠٠٢
 ١٠جون ٢٠٢٠

QS Arab Region2020
أ
وهــو تصنيــف مختــص بالتعليــم أطلــق لول مــرة عــام 2014م بحيــث
ف
ـر�
يســلط الضــوء عــى  100جامعــة رائــدة ي� الوطــن العـ ب ي
حصلت الجامعة على مركز  ٣٩من ١٦٠
 ٢٨اكتوبر ٢٠٢٠

Greenmetrics
وهــو تصنيــف لقيــاس الجهــود المســتدامة للحــرم الجامعــي بحيــث يعتـ بـر
أداة للتعامــل مــع تحديــات االســتدامة للحــد مــن آ
الثــار البيئيــة الســلبية
حصلت الجامعة على مركز  ١٣٨من ٧١٩
 ٣ديسمبر ٢٠١٩

رعاية المؤتمرات الدولية
ديسم� ٢٠١٩
 .١رعاية مؤتمر  Reimagine Education in UKرعاية ذهبية٣-١ ،
ب
ـر المؤتمــر بتواجــد عــدد مــن الجامعــات العالميــة و المتحدثـ ي ن
يتمـ ي ز
ـ� البارزيــن ،ممــا يعطــي الجامعــة فرصــة للظهــور وبنــاء
العالقــات مــع الجامعــات العالميــة.
نوفم� ٢٠١٩
 .٢رعاية مؤتمر  QS APPLE in japanرعاية فضية٢٨-٢٦ ،
ب
ن
يز
تحســ� الســمعة
الخــرات و
يتمــر المؤتمــر بتواجــد عــدد مــن الجامعــات النســائية العالميــة ممــا يشــكل فرصــة لتبــادل
ي
ب
أ
الكاديميــة ف ي� منطقــة ش�ق آســيا.
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ش
ال�اكات الحديثة  ١٤٤١هـ
1
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

وزارة الصحة
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
وزارة المياه ،والبيئة ،والزراعة
ال�كة السعودية للصناعات أ
ش
الساسية ( سابك )
فرع وزارة الموارد ش
الب�ية والتنمية االجتماعية بمنطقة الرياض
غرفة الرياض
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
الهيئة العامة للإحصاء
مجلس الضمان الصحي التعاو�ن
ي
مستشفى قوى أ
المن
ش�كة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
كلية أ
ال يم� سلطان للعلوم الصحية بالظهران
أكاديمية علوم الرياضة
االتحاد السعودي أ
للولمبياد الخاص
أ
وال�مجة ،والدرونز
السي� ن يا� ،ب
االتحاد السعودي للمن ب
االتحاد السعودي للريشة الطائرة
ض
الريا�
نادي الرياض
ي
أ
د� بالرياض
النادي ال ب ي
الجمعية السعودية للدراسات االجتماعية
الخ�ية للحد من الطالق وآثاره
جمعية مودة ي
الخ�ية
السعودية
السكري
جمعية
ي
الخ�ية لمكافحة الرسطان
الجمعية ي
ز
الرومات�م
جمعية
ي
العاقة
جمعية أصدقاء ذوي إ
مؤسسة أ
ال يم�ة العنود بنت عبدالعزيز
ش�كة لوريال
آفاق خ�ض اء البيئية
التمك� أ
ين
المثل للتوظيف
ش�كة
مركز مدارات للعناية النفسية الشاملة

ش
ال�اكات السارية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

وزارة الصحة
إمارة منطقة الرياض – اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية
   جامعة الطائف
جامعة اليمامة
ين
ين
القانوني�
المحاسب�
هيئة
هيئة الرقابة والتحقيق
صندوق تنمية الموارد ش
الب�ية (هدف)
ال�يد السعودي
ب
االتصاالت السعودية
مستشفى المملكة
التخصص
مركز أبحاث مستشفى الملك فيصل
ي
مركز الملك عبد الله العالمي أ
للبحاث الطبية (كيمارك)
ش�كة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية
المركز الوط�ن ي ألبحاث قضايا الشباب
االتحاد السعودي للجودو
والبداع
مؤسسة الملك عبدالعزيز ،ورجاله للموهبة ،إ
( موهبة )
جمعية السلياك السعودية
جمعية صوت متالزمة داون
الجمعية الخ�ية لرعاية أ
اليتام بمنطقة الرياض
ي
( انسان )
ف
الخ�ية لتحفيظ القرآن الكريم ي� منطقة الرياض
الجمعية ي
اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية
لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض (تراحم)
مؤسسة عطاءات العلم

25

أي ب ي� إم ميدل إيست ،فرع المملكة العربية السعودية

26

ش�كة يك ب ي� ام جي الفوزان ،ش
و�كاه ()KPMG
ش�كة هواوي تك انفسمنت
فرع ش�كة ديافرم ايه ب ي�
ش�كة آيكوم
ش�كة بنيان للتدريب المحدودة

27
28
29
30
٣١
32

مركز رباعيات المستقبل
مركز التثقيف أ
الرسي بجمعية أرسة

التقرير السنوي  :إضاءات

121

ش
ال�يك

جامعة ي ن
بك� للغات والثقافة

جامعة نز
كوي� بلفاست

االتفاقية

برنامج دبلوم اللغة الصينية أ
للعمال

التأهيل لطالبات الدكتوراه
ال�نامج
ب
ي

ماجست� العلوم ف ي� التمريض :ممارسة العلوم
برنامج
ي
التمريضية المتقدمة
ماجست� العلوم ف ي� الحاسب (تحليل البيانات)
برنامج
ي
مراجعة مناهج التمريض لدرجة البكالوريوس ف ي� جامعة
أ
ال يم�ة نورة بنت عبدالرحمن
جامعة مدينة دبلن ف ي� إيرلندا

برنامج ماجست� العلوم ف� إدارة أ
العمال
ي
ي
برنامج بكالوريوس ف� إدارة أ
العمال
ي

مذكرة تفاهم
جامعة زايد
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من مصادر التمويل( :تعليم  ،تدريب ،استشارات)
• التعليم:
ش
ال�امــج المنفــذة داخــل
ـال منفــذة بــراكات محليــة ،ودوليــة ،إ
بالضافــة إىل ب
( )21برنامج ـاً للدراســات العليــا ،و()2دبلــوم عـ ي
جامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن
كما تقوم عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بتقديم ( )7برامج أكاديمية ،و( )3برامج مهنية
• التدريب :
أ
تقــدم الجامعــة ممثلــة بعمــادة التطويــر الكاديمــي برامــج تدريبيــة موجهــة لمنســوبات الجامعــة ،ولجميــع المســتفيدين مــن
المجتمــع  ،وقــد بلــغ عــدد الــدورات المقدمــة ( )15برنامجـاً تدريبيـاً ،اســتفاد منهــا ( )295متدربـاً ومتدربــة مــن داخــل الجامعــة،
وخارجهــا
• االستشارات:
يقوم معهد التنمية ،والخدمات االستشارية بتقديم دراسات ،وخدمات استشارية لعدد من الجهات:
الجهات المستفيدة من الخدمات االستشارية
جامعة أ
ال يم� سلطان
مركز عبدالرحمن السديري ف
الثقا�
ي
جامعة دار العلوم
أ
العاقة
مركز الملك سلمان لبحاث إ
جامعة الفيصل
كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية
أ
النسانية
مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال إ
وزارة البيئة والمياه والزراعة
وزارة الصحة
مجموعة ش
الع�ين
أ
ش�كة كفاءات حلول العمال
الهيئة العامة للمنافسة
وزارة الثقافة
النسان
هيئة حقوق إ
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كفاءة مرافق الجامعة
تصنيف المرافق
خدمية
أكاديمية
ترفيهية
سكن أ
العضاء(فلل)
سكن أ
العضاء (عمائر)
سكن الطالبات
جمال
إ
ال ي

العدد
58
31
4
400
46
22
561

عدد المرافق المستخدمة

557

أغلب مرافق الجامعة مهيأة لذوي االحتياجات الخاصة من
منسو� الجامعة أو الزوار بنسبة 90%
بي
المشاريع:
• ش
م�وع توريد ،وتركيب مظالت لمواقف الكليات:
اســتجابة لقـرار قيــادة المـرأة واهتمــام الجامعــة بتوفـ يـر البيئة
الداعمــة لذلــك ،تــم تنفيــذ عــدد ( )3300موقــف مظلــل،
يخــدم معظــم مواقــف الســيارات بالجامعــة
م�وع تصميم معمل التعلم إ ت ن
• ش
و�:
اللك� ي
تــم االنتهــاء مــن إنشــاء مخططــات معماريــة ،وصــور ثالثيــة
أ
البعــاد؛ إلعــادة توزيــع مكتبـ ي ن
ـ� إىل تصميــم يشــمل مكاتــب
تفكــر إبداعــي ،ومنطقــة اجتمــاع ،ومنطقــة
عمــل ومنطقــة ي
الدارة الهندســية
جلــوس مــن قبــل إ
• ش
م�وع معامل كلية الهندسة:
تــم االنتهــاء مــن إنشــاء أربعــة معامــل لكليــة الهندســة ،تحــت
الدارة الهندســية ،وهــي عبــارة عــن ثالثــة
شإ�اف ،ومتابعــة إ
معامــل تــم ي ز
تجه�هــا بالكامــل
م�وع معامل كلية طب أ
• ش
السنان:
يز
الدارة الهندســية
تجهــر
تــم
معمــ� أشــعة تحــت شإ�اف إ
ي
عــدد ( ، )2بمســاحة (12م ) للواحــد

تطوير الزراعة:
ن
وتزيــ� المناطــق الحيويــة
الهــدف مــن التطويــر :تجميــل
ي
وتطويرهــا ،وزراعــة نباتــات وشــتالت تتحمــل الح ـرارة وتقلــل
مــن اســتهالك الميــاه.
• تطويــر مالعــب نــوادي أعضــاء هيئــة التدريــس (الرجــال
النســاء) بتحويــلملعــى النــوادي مــن مالعــب رمليــة إىل
بي
مالعــب عشــب صناعــي
• توريــد عــدد ( )1500حــوض نباتــات داخــل المنطقــة
أ
ن
الداريــة والكليات
ـا� إ
الكاديميــة إ
والداريــة وتوزيعهــا عــى المبـ ي
المالية
• تشــكيل فريــق عمــل تنفيــذي لتحقيــق كفــاءة النفــاق �ف
إ
ي
ز
الم�انيــة،
الجامعــة ،برئاســة وكيــل الجامعــة ،والمســؤول عــن ي
ويتمحــور عمــل الفريــق حــول المشــاركة ف ي� ورش إعــداد
يز
النفــاق ،والعمــل عــى
الم�انية،وبحــث فــرص تحقيــق كفــاءة إ
المــال ،وتشــكيل
تفعيلهــا؛ لتحقيــق مســتهدفات التــوازن
ي
ش
لجنــة عليــا برئاســة رئيســة الجامعــة ،تُــرف عــى عمــل
الفريــق التنفيــذي ،والممكــن ،والمســاعد لتحقيــق كفــاءة
النفــاق ف ي� الجامعــة.
إ
ت
النفــاق بالجامعــة،
• إعــداد خطــة اســراتيجية لكفــاءة إ
تتضمــن أ
الهــداف االسـ تـراتيجية ،والمبــادرات الـ تـى تســهم �ف
ي
ي
تحقيقهــا لــكل قطاعــات الجامعــة
ســبتم� ،)2020
(ديســم�  2019إىل
• اعتمــاد ســت مبــادرات
ب
ب
أ
المعايــر الخمســة (حجــم الفرصــة ،ارتبــاط الثــر
حققــت
ي
ن
يز
للتأثــر ،االســتدامة ،إمكانيــة
بالم�انيــة ،إ
ي
الطــار الزمــ ي
التنفيــذ)
• حصلــت الجامعــة عــى تكريــم مــن مركــز تحقيــق كفــاءة
نظــر ت ز
ال�امهــا بإرســال التقاريــر
إ
النفــاق ،وشــهادة شــكر ،ي
الشــهرية بالوقــت المحــدد
النفاق
ممثل مركز كفاءة إ
• حضور خمس ورش عمل مع ي
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أ
مــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن إىل تحقيــق
تســعى جامعــة ال ي
رســالتها المتمثلــة ف ي� كونهــا جامعــة شــاملة للم ـرأة تعليمي ـاً ،
وبحثيـاً ؛ إســهاماً منهــا ف ي� بنــاء مســتقبل مـ شـرق لوطــن طمــوح
ف
ـر� ؛ تحقيقــا لرؤيــة المملكــة 2030
 ،واقتصــاد معـ ي
أ
ولجــل ذلــك تحــرص الجامعــة عــى التطويــر المســتمر
ت
والجــراءات التنظيميــة ،
للخطــة
االســراتيجية  ،والهيكلــة  ،إ
و تعزيــز المــوارد الماليــة الدائمــة  ،كمــا تعمــل عــى حوكمــة
مخرجاتهــا  ،وتصنيفهــا بـ ي ن
ـ� الجامعــات ،مــن خــال إعــداد ،
وتطويــر اللوائــح التنظيميــة  ،والبحثيــة  ،وتمكـ ي ن
ـ� المســتفيدين
الجـراءات المتبعــة لــكل مــن الخدمــات المقدمــة
مــن معرفــة إ
مــن الجامعــة.
ف
مــن جانــب آخــر تعــزز الجامعــة نظــم الجــودة ي� جميــع
والداريــة  ،والبحثيــة
أنشــطتها  ،ومخرجاتهــا التعليميــة  ،إ
بإعــداد أ
الدلــة التنظيميــة ،والتدريــب  ،وبنــاء الكــوادر
أ
والداريــة ،وتحــرص عــى تعزيــز البنيــة التحتيــة
الكاديميــة إ
ت
الــى تحقــق البيئــة الجامعيــة الداعمــة لتقييــم مخرجــات
ي
الجامعــة بصــورة شــاملة .
حوكمة المخرجات :
 .١ش
مــروع تطويــر أدلــة نظــام إدارة الجــودة بجامعــة
أ
مــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن ()PNU-QMS
ال ي
بلــغ عددهــا ( )8أدلــة عــى كافــة المســتويات ،وقــد شــارك
فيهــا خـ بـراء مــن داخــل وخــارج الجامعــة ،ويهــدف المـ شـروع
إىل:
 .1تحديــث نظــام إدارة الجــودة  PNU-QMSوموائمتــه
المعايــر الوطنيــة الحديثــة للجــودة ،واالعتمــاد
مــع
ي
أ
الكاديمــي ،ونظــام الجامعــات الجديــد.
الداريــة،
 .2توضيــح آليــات العمــل ،واللجــان ،والكيانــات إ
ين
ين
المنخرطــ� ف ي� منظومــة الجــودة ،و وضــع
والمســؤول�
سياســات واضحــة لهــا.
أ
ف
 .3الربط ي ن
ب� نظم الجودة ي� جميع النشطة الجامعية
الدارية ،والتعليمية ،والبحثية ،والمجتمعية.
إ

ال ت
 .٢ش
لك�ونيــة للإجــراءات وعمليــات
مــروع الحوكمــة إ
نظــام إدارة الجــودة (نظــام جديــر)
تعمــل الجامعــة عــى أتمتــة عملية الحوكمــة إلجـراءات الجودة
وال�امجــي مــن خــال إدارة نظــام
ـ� ،ب
عــى المســتوى المؤسـ ي
الجــودة إ ت ن
و� (جديــر) ،والــذي يقــوم بمتابعــة التقــدم
اللكــر ي
ف ي� إدخــال البيانــات الخاصــة بتوثيــق ،وتجويــد العمليــات،
ال�امجــي،
ـ� ،أو ب
وتتبــع سـ يـر العمــل عــى المســتوى المؤسـ ي
وتقديــم تقاريــر مهمــة ناتجــة عــن وحــدات البنــاء الخاصــة
بالنظــام لدعــم الق ـرارات المهمــة مــن القيــادات المعنيــة.
 .3ش
م�وع تطوير وتفعيل أدوات القياس والتقويم  ،و
يهدف ش
الم�وع إىل:
ت
الــى ي ز
تتمــر بهــا الجامعــة مــن
 .1تحديــد عنــارص التقييــم ي
حيــث مخرجاتهــا التعليميــة ،أو البحثيــة ،أو المجتمعيــة.
 .2المحافظــة عــى ســمعة الجامعــة ســواء مــن الناحيــة
التنظيميــة ،أو مــن الناحيــة البحثيــة.
 .3تطويــر وبنــاء أدوات القيــاس ،والتقويــم وفقــاً
للمعايــر
ي
المحليــة ،والعالميــة لالعتمــاد أ
الكاديمــي بمــا يســهم ،ويحقــق
أ
الهــداف االسـ تـراتيجية للجامعــة.
 .4وضع خطط لتفعيل أدوات القياس ،والتقويم المطورة.
 .5بنــاء تقاريــر تســهم ف ي� تحليــل البيانــات  ،والمعلومــات
لدعــم اتخــاذ الق ـرار ات المختلفــة عــى مســتوى الجامعــة.
 .٤الحوكمة التنظيمية
تعمــل جامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن عــى التطويــر
ت
االســراتيجية يمــا يتــاءم مــع تحقيــق
المســتمر للخطــة
أهــداف رؤيــة  ،2030والهيــكل التنظيمــي بمــا يتــاءم مــع نمــو
المهــام ،ويضمــن تحقيــق أ
الهــداف االسـ تـراتيجية للجامعــة.
أ
الرشــادية
كمــا تعمــل عــى إعــداد الدلــة التنظيميــة ،و إ
لتصميــم ،وتطويــر الهيــاكل التنظيميــة ؛ لتحقــق الشــفافية،
وسالســة التنفيــذ  ،ووضــوح المســؤوليات،والصالحيات.
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 .٥حوكمة التصنيفات
تعمــل جامعــة أ
المـ يـرة نــورة بنــت عبدالرحمــن عــى حوكمــة
تصنيفهــا ي ن
بــ� الجامعــات مــن خــال عــدد مــن الجوانــب
آ
كال ت ي� :
لتحســ� الســمعة أ
ين
الكاديميــة
 .1وضــع خطــة متكاملــة
ف
للجامعــة ،والرفــع مــن تصنيفهــا ي� مختلــف التصنيفــات
العالميــة ،وتخصيــص ي ز
م�انيــة ذات ارتبــاط خــاص لالرتقــاء
بالســمعة المؤسســية.
 .2تشــكيل لجنــة دائمــة للتصنيفــات؛ لتقديــم أدلــة وتقاريــر
ذات جــودة عاليــة ،واعتمــاد منصــة ت
إلك�ونيــة لتنظيــم عمــل
اللجنــة ،تحقيــق متطلبــات التصنيفــات العالميــة وحوكمــة
سـ يـر العمــل.
 .3اعتمــاد آليــة جمــع البيانــات عــن طريــق النمــاذج
ت
إ ت
ـى يتــم مشــاركتها مــع الجهــات ذات العالقــة؛
اللك�ونيــة ،والـ ي
لتســهيل العمــل وترسيــع االســتجابة.
 .4إنشــاء قاعــدة بيانــات أ
ين
كاديميــ� وجهــات التوظيــف،
لل
والعمــل عــى تحديثهــا ،وتقويــة العالقــات معهــم؛ لرفــع
نســبة التصويــت للجامعــة بمــا يخــدم رفــع الســمعة
أ
الكاديميــة للجامعــة محليــاً ودوليــاً Academic and
.Employment
القليميــة والعالميــة؛ لرفــع
 .5رعايــة وحضــور المؤتمــرات إ
كفــاءة عمــل الجامعــة ،وتبــادل الخـ بـرات وتحسـ ي ن
ـ� ســمعتها
أ
الكاديميــة.
العالمية
 .٦الحوكمة إ
العالميــة بالجامعــة،
عملــت الجامعــة عــى حوكمــة العمليــة إ
وضبــط حســابات الجهــات التابعــة لهــا ف ي� وســائل التواصــل
ـال:
االجتماعــي مــن خــال التـ ي
العالميــة لتوضيــح
والج ـراءات إ
• إنشــاء دليــل السياســات إ
العالميــة ،وآليــات العمــل بالجامعــة.
والجـراءات إ
السياســات إ
• إنشــاء الدليــل ت
االس�شــادي العتمــاد المحتــوى الرقمــي،
أ
والــى ن
ت
تعــى ش
والمعايــر الفنيــة ،وآليــة
بالــروط الساســية،
ي
ي
صناعــة وإنتــاج وإجــازة المحتــوى الرقمــي.
• حوكمة حسابات التواصل االجتماعي.

 .٧الموارد ش
الب�ية
• إعــداد كتيــب لتوضيــح سياســات العمــل مــن بعــد ،تماشــياً
ت
ت
الــى فرضتهــا الدولــة لمواجهــة
مــع إ
الجــراءات االح�ازيــة ي
جائحــة كورونــا.
ن
• إطــاق خدمــة التواصــل إ ت
و� مــن خــال ثــاث
اللكــر ي
ت
والمق�حــات والشــكاوى ،والــرد عليهــا
أيقونــات لالستفســارات
بــأرسع وقــت ممكــن.
منســو� الجامعــة ت
• تفعيــل خدمــة ش
إلك�ونيــاً بعــد
مبــا�ة
بي
الجــازات.
إ
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