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كلمة معالي مدير الجامعة

المصطفــى   النبــي  علــى  والســام  والصــاة  وكفــى  هلل  الحمــد 
وبعــد ،،

فمــا مــن شــك فــي أن الجامعــات -  فــي كل دول العالــم - تلعــب 
دورًا محوريــً فــي نهضــة األمــم والشــعوب، مــن خــال مــا تقدمــه 
ــر ،  مــن خدمــات مجتمعيــة تعنــى بكافــة جوانــب التنميــة والتطوي
حيــث يعــد البحــث العلمــي الرصيــن أقــوى أدوات المعرفــة وأهمهــا 
علــى اإلطــاق، وقــد أدركــت جامعــة الجــوف ذلــك فــي وقــت مبكــر، 
الكراســي  مــن  عــدد  وتدشــين  لتأســيس  حثيثــً  ســعيً  وســعت 
العلميــة التــي تعنــى بقضايــا محــددة يتــم التركيــز عليهــا مــن 
خــال الفــرق البحثيــة ومــن خــال تقديــم المؤتمــرات والــدورات 

وورش العمــل والمحاضــرات لتحقيــق أهدافهــا الســامية.

ــي  ــي العلم ــيس الكرس ــرف تأس ــوف بش ــة الج ــت جامع ــد حظي وق
لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبــد اهلل بــن عبــد العزيز 
ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف، والــذي حظــي بعنايــة 
خاصــة مــن صاحبــة الســمو الملكــي حيــث زخــر الكرســي خــال 
ــة  ــطة األكاديمي ــن األنش ــر م ــدد كبي ــة بع ــاث الماضي ــنوات الث الس
والعلميــة والتــي شــملت إقامــة مؤتمــر عــن دور المــرأة الســعودية 
ــر  ــدد كبي ــة 2030، وع ــة المملك ــل رؤي ــي ظ ــع ف ــة المجتم ــي تنمي ف
مــن الــدورات التدريبيــة وورش العمــل التــي تعنــى بقضايــا المــرأة 
وحقوقهــا وواجباتهــا، إلــى جانــب عــدد مــن المشــاريع البحثيــة التي 
تعالــج عــددًا مــن القضايــا المهمــة التــي تواجــه المــرأة فــي المملكة 
ــكل  ــوف بش ــع الج ــي مجتم ــام وف ــكل ع ــعودية بش ــة الس العربي

خــاص.
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ــك  ــة تل ــق كاف ــا إال لتوثي ــن أيدين ــذي بي ــر ال ــذا التقري ــا ه وم
المناشــط ليســهل الرجــوع إليهــا، وتعــم الفائــدة منهــا، 
ويســرني بهــذه المناســبة أن أزجــي خالــص الشــكر لصاحبــة 
الســمو الملكــي االميــرة ســارة بنــت عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز 
علــى دعمهــا ألنشــطة الكرســي، والشــكر موصــول لوكالــة 
العلمــي، ولمعهــد  العليــا والبحــث  الجامعــة للدراســات 
وللقائميــن  والتدريــب،  االستشــارية  والدراســات  البحــوث 

ــاح. ــق والنج ــع دوام التوفي ــً للجمي ــي، متمني ــى الكرس عل

أ.د. إسماعيل بن محمد البشري
معالي مدير جامعة الجوف
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كلمة المشرفة على الكرسي
 

تضطلــع الجامعــات بــدور مجتمعــي قيــادي فــي دفــع 
عجلــة التنميــة المســتدامة فهــي معنيــة بخدمــة المجتمع 
ــا  ــاس وظيفته ــد أس ــي تع ــة والت ــه التنموي ــة احتياجات وتلبي
ــات  ــد الجامع ــي فنج ــث العلم ــس والبح ــد التدري ــة بع الثالث
تبنــي أهدافهــا وتضــع خططهــا وتقّيــم إنجازاتهــا تحقيقــا 

لذلــك الــدور.
ال  بدعــم  الحمــد  وهلل  الجــوف  جامعــة  حظيــت  لهــذا 
ــت  ــارة بن ــرة س ــي األمي ــمو الملك ــة الس ــن صاحب ــدود م مح
عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز مــن خــال تمويلهــا للكرســي 
العلمــي النابــع مــن قناعتهــا بأهميــة التكامــل بيــن مهــام 
ووظائــف الجامعــة وتفعيــل دورهــا فــي خدمــة المجتمــع 

وتنميتــه المســتدامة بمفهومــه الواســع.
 

ونظــم الكرســي العلمــي لصاحبــة الســمو الملكــي األميرة 
ســارة بنــت عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز آل ســعود فــي جامعــة 
الجــوف  المؤتمــر األول فــي تعزيــز دور المــرأة الســعودية 
 2030 المملكــة  رؤيــة  ضــوء  فــي  المجتمــع  تنميــة  فــي 
وقدمــت فيــه أكثــر مــن ثاثيــن ورقــة بحثيــة مــن الباحثــات 
ــرص إدارة  ــن ح ــي م ــذي يأت ــرأة وال ــا الم ــات بقضاي والمهتم
الجامعــة علــى خدمــة المجتمــع ودفــع عجلــة التقــدم 
فــي مختلــف قضايــا المــرأة الســعودية وطــرح رؤى جديــدة 
ــا  ــاهم بتأهيله ــي تس ــعودية والت ــرأة الس ــا الم ــل قضاي لح

ــع.  ــة المجتم ــي تنمي ــاركة ف للمش

الثــاث  األعــوام  خــال  العلمــي  الكرســي  أقــام  كذلــك 
وورش  تدريبيــة  دورات  بيــن  مــا  نشــاطا  وعشــرين  اثنيــن 
ونــدوات ومؤتمــر واحــد ، والتــي اســتهدفت المــرأة الجوفيــة 
بشــكل خــاص وشــرائح مختلفــة مــن المجتمــع بشــكل 
عــام متنــاوال عــددا مــن الموضوعــات ذات الصلــة باألهــداف 
ــه. كمــا ويعــد  التــي يصبــو إليهــا الكرســي وتوثيقــا إلنجازات
الكرســي العلمــي جهــة تمويليــة فــي دعــم األنشــطة 

البحثيــة المتعلقــة بأهدافــه.
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ألبحــاث  علمــي  كرســـي  كأول  الكرســي  هــذا  يأتــي  و 
ــي  ــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف امتــدادًا للكراس وتحدي
منهــا  إيمانــا  الجامعــة  دشــنتها  التــي  األخــرى  البحثيــة 
ــد  ــه وق ــة احتياجات ــع وتلبي ــة المجتم ــي خدم ــا ف بأهميته
الدكتــور  األســتاذ  الجامعــة  مديــر  معالــي  عليــه  أكــد 
إســماعيل البشــري و تســعى أيضــً هــذه الكراســـي البحثيـــة 
ــدر  ــا مصـ ــة باعتبارهـ ــن الجامعـ ــراكة بيـ ــل الشـ ــى تأصيـ إلـ
العلـم والمعرفـة والقطـاع الخـاص كجـزء مـن مسـؤولياته 

االجتماعيــة لخدمــــة المجتمــــع.
  

المشرفة على الكرسي العلمي لصاحبة السمو الملكي
 األميرة سارة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود، ألبحاث 
تحديات المرأة في مجتمع الجوف

 
الدكتورة/ أسماء بنت سليمان المويشير
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الكرسي في سطور

توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن جامعــة الجــوف وصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل . 1
بــن عبدالعزيــز آل ســعود لتأســيس الكرســي العلمــي لســموها ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع 

الجــوف وذلــك مســاء يــوم رعايتهــا لحفــل تخريــج الدفعــة الثامنــة للعــام الجامعــي 1435/1434هـــ.
ــة . 2 ــي صاحب ــوف وكرس ــة الج ــرية بمنطق ــة األس ــة التمي ــن جمعي ــراكة بي ــم وش ــرة تفاه ــع مذك توقي

ــي  ــرأة ف ــات الم ــاث تحدي ــعود ألبح ــز آل س ــن عبدالعزي ــداهلل ب ــت عب ــارة بن ــرة س ــي األمي ــمو الملك الس
ــوف. ــة الج ــع الجوف-جامع مجتم

صــدور قــرار مجلــس الجامعــة بجلســته الثانيــة للعــام الجامعــي 1437/1436هـــ بالموافقــة علــى شــعار . 3
ــعود  ــز آل س ــن عبدالعزي ــداهلل ب ــت عب ــارة بن ــرة س ــي األمي ــمو الملك ــة الس ــي لصاحب ــي العلم الكرس

ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف.
الموافقــة علــى تصميــم وتنفيــذ برنامــج تحــت عنــوان )مستشــارك ( بالتعــاون بيــن الكرســي العلمــي . 4

ــوف  ــع الج ــي مجتم ــرأة ف ــات الم ــاث تحدي ــداهلل ألبح ــت عب ــارة بن ــي األميرةس ــمو الملك ــة الس لصاحب
وجمعيــة التنميــة األســرية بمنطقــة الجــوف .

صــدور  قــرار معالــي مديــر جامعــة الجــوف علــى تكليــف الدكتــورة ســلطانة البديــوي مشــرفة علــى . 5
ــعود  ــز آل س ــن عبدالعزي ــداهلل ب ــت عب ــارة بن ــرة س ــي األمي ــمو الملك ــة الس ــي لصاحب ــي العلم الكرس

ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف للفتــرة 1437/1436هـــ
ــير . 6 ــليمان المويش ــت س ــماء بن ــورة أس ــف الدكت ــى تكلي ــوف عل ــة الج ــر جامع ــي مدي ــرار معال ــدور ق ص

مشــرفة علــى الكرســي العلمــي لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز 
آل ســعود ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف للفتــرة 1438/1437هـــ - 1439/1438هـــ.

مشــاركة الكرســي العلمــي لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز . 7
ــن  ــدوة » التمكي ــون بن ــان الزيت ــي مهرج ــوف ف ــع الج ــي مجتم ــرأة ف ــات الم ــاث تحدي ــعود ألبح آل س
االقتصــادي للمــرأة فــي منطقــة الجــوف« األســر المنتجــة أنموذجــا للعــام الجامعــي 1437/1436هـــ.

ــرة ســارة بنــت . 8 ــة الســمو الملكــي األمي ــة التنظيميــة للكرســي العلمــي لصاحب عــدد اجتماعــات اللجن
عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف 17 اجتماعــً عقــد علــى 

مــدار األعــوام  الثــاث بــدءأ مــن العــام الجامعــي 1437/1436هـــ حتــى العــام الجامعي1439/1438هـــ.

ــت . 9 ــارة بن ــرة س ــي األمي ــمو الملك ــة الس ــي لصاحب ــي العلم ــة للكرس ــة المقدم ــاريع البحثي ــدد المش ع
عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف 31 بحثــً قدمــت 
ــي  ــام الجامع ــة الع ــى نهاي ــي 1437/1436هـــ حت ــام الجامع ــن الع ــدءًا م ــاث ب ــوام  الث ــدار األع ــى م عل

1439/1438هـــ
عــدد المشــاريع البحثيــة المدعومــة مــن الكرســي العلمــي مشــروع واحــد برئاســة الدكتــوره نعيمــة . 10

عمــر الدرعــان وعضويــة كل مــن الدكتــوره آمــال محمــد عــواد والمعيــدة رنــدا حمــود العوفــي.
ــى . 11 ــي 1437/1436هـــ حت ــام الجامع ــن الع ــداًء م ــاث ابت ــوام الث ــال األع ــت خ ــي قدم ــطة الت ــدد األنش ع

نهايــة العــام الجامعــي 1439/1438هـــ، للكرســي العلمــي لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت 
عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف 22 نشــاط.

عــدد المؤتمــرات التــي أقيمــت خــال األعــوام الثــاث ابتــداءا مــن العــام الجامعــي 1437/1436هـــ حتــى . 12
نهايــة العــام الجامعــي 1439/1438هـــ، للكرســي العلمــي لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت 

عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف مؤتمــر واحــد.

عدد األخبار التي تم إدراجها بالبوابة اإلخبارية للجامعة 18  خبرًا .. 13

عــدد اإلعانــات التــي تــم إدراجهــا فــي موقــع التواصــل االجتماعــي )twitter (  للحســاب الرســمي . 14
ــعود  ــز آل س ــن عبدالعزي ــداهلل ب ــت عب ــارة بن ــرة س ــي األمي ــمو الملك ــة الس ــي لصاحب ــي العلم للكرس

ــان.  ــوف 401 إع ــع الج ــي مجتم ــرأة ف ــات الم ــاث تحدي ألبح
تفعيل إرسال الشهادات اإللكترونية لحضور أنشطة الكرسي بدءًا من عام 1438/1437هـ.. 15
 عدد الشهادات اإللكترونية التي تم ارسالها لحضور األنشطة 1344 شهادة إلكترونية.. 16



21



22

مقدمة

تـــولي حكومـــة خـــادم الحرمـــن الشـــريفين اهتمامـــا كبـــيرًًا 
بالمـــرأة وقضاياهـــا ولقـــد حظيـــت المرأة برعايـــة خاصـــة في 
شــتي مجاالت الحيــــاة االجتماعيــة والصحيــة واالقتصاديــة 
والثقافيــــة والتعليميــــة، فتبوأت المكانــــة التــــي تليـــق بهـا 
وشـــغلت مختلف المناصـب في مفاصـل الدولـة، وسـاهمت 
بفاعليـة في التنميـة الشـاملة للوطـن، وانطالقــا مــن هــذه 
الرؤيــــة جــــاءت فكــــرة تخصيــــص كرســــي علمــــي ألبحــــاث 
تحديــــات المـــرأة ، تقديــــرا للــــدور المفصلــــي الــــذي تنهــــض 
بــه في كل شــؤون الحيــاة ، والــذي يهتــم بمختلــف قضايــا 
ــوف  ــة الجـ ــي منطقـ ــرأة ف ــا والم ــعودية عمومــ ــرأة الســ الم

علـى وجـــه الخصـوص.

الكراسي البحثية

تســاهم الكراســي البحثيــة بشــكل عــام فــي تقديــم تعليــم 
وتســهم  المجتمــع  تخــدم  إبداعيــة  بحــوث  وإنتــاج  مميــز، 
ــزة   ــة محف ــاد بيئ ــالل إيج ــن خ ــة م ــاد المعرف ــاء اقتص ــي بن ف
للتقنيــة  األمثــل  والتوظيــف  الفكــري  واإلبــداع  للتعلــم 

الفاعلــة. المحليــة والعالميــة  والشــراكة 
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عن الممول 

صاحبة السمو الملكي األميرة سارة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود

-  رعايــة  صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز 
الملتقــى التعريفــي النســائي الرابــع للمشــروع الوطنــي للوقايــة مــن المخــدرات - 
نبــراس - بالتعــاون مــع جامعــة الجــوف وبمبــادرة مــن شــركة ســابك صبــاح يــوم 
ــوف  ــة الج ــات بجامع ــات البن ــع كلي ــى مجم ــق 1437/3/5هـــ بمبن ــاء المواف األربع
لمكافحــة  الوطنيــة  للجنــة  العامــة  األمانــة  أقامتــه  والــذي  ســكاكا  بمدينــة 

ــدرات. ــة المخ ــة لمكافح ــة العام ــع المديري ــاون م ــدرات بالتع المخ

- رعايــة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز مســاء 
يــوم الســبت الموافــق 3 /8/ 1438هـــ مــن حفــل تخريــج الدفعــه الحاديــة عشــرة 
مــن طالبــات البكالوريــوس بجامعــة الجــوف للعــام الجامعــي 1437 / 1438هـــ 

باإلضافــه الــى رعايتهــا لحفــات تخريــج دفعــات ســابقة للجامعــة .

بالجــوف، والتــي مــن  النســائية  الخيريــة  الملــك عبدالعزيــز  - رئيســة جمعيــة 
للمحتاجيــن.  والعينيــة  الماليــة  الخيريــة  المســاعدات  تقديــم  أهدافهــا 

- المساهمة في دعم مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة.
ــع  ــى رف ــل عل ــا والعم ــة به ــر المتعلق ــة الظواه ــرأة و دراس ــؤون الم ــة بش - العناي

ــة.  ــً بالمنطق ــً واجتماعي ــتواها ثقافي مس

- رعاية الموهوبات من الطالبات وأي أنشطة تتعلق بشؤون المرأة.
- تنظيم وإقامة المعارض الخيرية والمعارض الفنية واألطباق الخيرية.

- إحياء التراث الشعبي المتعلق بالمرأة ، وإدارة صندوق للمساعدات االجتماعية.
- العناية بشؤون المسجونات ونزيات دار الرعاية االجتماعية.

- تقديم المساعدة للمعوقين ورعاية المسنين.
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الهيكل التنظيمي لبرنامج الكراسي العلمية
) جامعة الجوف(

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

اللجنة الدائمة للكراسي العلمية

تتــولى اإلشراف العلمي والتنظيمي والمالي 
على برامج الكراسي العلمية بالجــــــــامعة 
يرأسها وكيل الجامعة للـــــــدراسات العليا 

والبحث العلمي

المشرف على الكرسي العلمي

الفرق البحثية

معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب

أستاذ الكرسي العلمي

ــة  ــاءة عالي ــن، ذو كف ــاء المتخصصي ــد العلم ــو أح ه
المســتوى فــي مجــال أبحــاث ودراســات الكرســي 
العلمــي، يكــون فــي مرتبــة  أســتاذ او أســتاذ مشــارك 
أبحــاث متميــزة وإنتــاج  لــه  فــي مجــال تخصصــه، 
المســؤول  وهــو  ودوليــً،  محليــً  منشــور  علمــي 
والمشــرف علــى الجوانــب العلميــة والبحثيــة كافــة 
فنــي( إشــراف   ( العلمــي  بالكرســي  المتعلقــة 

يديــره عميــد يتبــع لوكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي وحــدة 
والدراســات  البحــوث  معهــد  عميــد  يتبــع  مديــر  يديرهــا  العلميــة  الكراســي 
المتابعــة  عــن  المســؤولة  التنظيميــة  الوحــدة  وهــي   ، والتدريــب  االستشــارية 
الجامعــة. مجلــس  مــن  اعتمادهــا  تــم  التــي  العلميــة  للكراســي  اإلداريــة 

هــو باحــث متخصــص مــن بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس المتميزيــن فــي مجال 
ــتاذ  ــن أس ــل بي ــة الوص ــل حلق ــي، ويمث ــي العلم ــة بالكرس ــاث المرتبط األبح

الكرســي وفريــق العمــل وبيــن وحــدة الكراســي العلميــة
 )إشراف مالي وإداري(

مجموعة من الباحثين المتخصصين في مجال برنامج الكرسي
 العلمي ، يتم اختيارهم من قبل أستاذ الكرسي العلمي
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البرنامج البحثي الخاص بالكرسي

يتضمــن قيــام مجموعــة مــن ذوي الخبــرة بالجامعــة والهيئــات والمؤسســات 
ــددًا  ــمل ع ــارات، تش ــات واستش ــوث ودراس ــل بح ــال، بعم ــذا المج ــا ه ــوط به المن
مــن الركائــز البحثيــة، كتعــداد المــرأة فــي الجــوف بكافــة المراحــل العمريــة، 
وإحصــاء نســبة التعليــم الجامعــي والمتوســطي البدائــي واألميــة، بالنســبة للعــد 
الكلــي للنســاء، وزواج األقــارب وحــل مشــكاته المتوقــع حدوثهــا، باإلضافــة إلــى 
ــة  ــية والتعليمي ــة والنفس ــاءات الصحي ــن اإلحص ــد م ــات للعدي ــدة بيان ــاء قاع إنش
واالجتماعيــة، التــي ســتوفر بمجملهــا تحســينً لجــودة حيــاة المــرأة، والتنبــؤ قــدر 
اإلمــكان بمشــكاتها قبــل وقوعهــا والعمــل علــى حلهــا، وكذلــك توفيــر ســبل 

ــا. ــل حياته ــف مراح ــي مختل ــرأة ف ــة للم ــاة الصحي الحي

ترتكــز أنشــطة الكرســي علــى عــدد مــن العناصــر المهمــة، كتعضيــد ثقافــة 
البحــث العلمــي لحــل مشــكات المــرأة االجتماعيــة والصحيــة والنفســية، وعمــل 
ــارات  ــاب المه ــة وإكس ــي والمعرف ــتوى الوع ــع مس ــة لرف ــة وتوعوي ــج تدريبي برام
وتحســين اتجاهــات المــرأة فــي كل مناحــي الحيــاة، باإلضافــة إلــى إنشــاء مراكــز 

ــرأة. ــاكل الم ــل مش ــارية لح استش

دراســات هــذا الكرســي ســوف تنفــذ بالتتابــع، وفــق قواعــد معمــول بهــا عالميــً، 
تنطلــق بجمــع بيانــات النســاء فــي المنطقــة لعمــل قاعــدة بيانــات شــاملة، تليهــا 
أعمــال التحليــل اإلحصائــي المتكامــل عــن المــرأة بالجــوف، والتــي ستســهم فــي 
االنتقــال إلــى المرحلــة الثالثــة مــن العمــل األســاس، وهــو تحديــد أكثــر التحديــات 
ــل  ــي، والعم ــل البحث ــات التدخ ــب أولوي ــرأة، وترتي ــا الم ــي تواجهه ــاكل الت والمش
علــى وضــع بروتوكــول بحثــي لحــل تلــك المشــكات، مــن خــال التوعية، والــدورات 

التدريبيــة، والدراســات، واالستشــارات.

وقــد أوضــح معالــي مديــر الجامعــة أ.د إســماعيل البشــري أن هــذا الكرســي يعــد 
خطــوًة متقدمــًة فــي مجــال البحــث العلمــي، حيــث سيســاعد فــي توفيــر بنيــة 
ــره  ــى توفي ــة إل ــي، باإلضاف ــال البحث ــذا المج ــي ه ــة ف ــة بالجامع ــية تجريبي أساس
ــا  ــات، كم ــف التخصص ــي مختل ــا ف ــات العلي ــاب الدراس ــة لط ــة بحثي ــواد علمي م
أشــار معاليــه إلــى أهميــة عمــل الكرســي فــي إرســاء مرجعيــة بحثيــة اجتماعيــة 
معتمــدة، تختــص بأبحــاث المــرأة، وتنمي وســائل تحديــد ومعالجة ما ســيواجهها 

مــن إشــكاالت.

يشــار إلــى أن حفــل تخريــج الدفعــة الثامنــة مــن طالبــات الجامعــة، كان قــد شــهد 
توقيــع ســموها لوثيقة الكرســي.
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الفكرة 

المــرأة  بأبحــاث  الخــاص  العلمــي  الكرســي  فكــرة  ترتكــز 
فــي مســاعدتها فــي منطقــة الجــوف بالمملكــة العربيــة 
محــاور  خــال  مــن  عاليــة  بجــودة  الحيــاة  فــي  الســعودية 

. الكرســي 

نشأة الكرسي

وقعــت صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبــد اهلل 
بــن عبــد العزيــز آل ســعود، مــع جامعــة الجــوف بتاريــخ )11 رجــب 
1435 هـ(كرســي ســموها ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمع 
الجــوف، والــذي يأتــي تقديــرًا لــدور المــرأة فــي الحيــاة، واهتمامً 
بــكل جوانــب حيــاة المــرأة الســعودية عمومــً والمــرأة فــي 
منطقــة الجــوف علــى وجــه الخصــوص، ومــن خــال رؤيــة 
ــاة المــرأة، واســتثمار  ســتعمل علــى تحقيــق جــودة عاليــة لحي

طاقاتهــا فــي بنــاء مجتمــع مثالــي رصيــن.
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الرؤية

نحــو تحقيــق جــودة عاليــة لحيــاة المــرأة واســتثمار طاقاتهــا فــي بنــاء مجتمــع مثالــي 
ــن. رصي

الرسالة

توفيــر بيئــة اجتماعيــة وصحيــة أنموذجيــة للمــرأة ، وتوفيــر قاعــدة استشــارية علميــة 
لمســاعدتها علــى الحيــاة بجــودة عاليــة ، تحقــق طموحهــا حتــى تتبــوأ مكانتهــا المأمولــة 

ــع. ــي المجتم ف

األهداف

الهدف االستراتيجي العام:

بناء المرأة فكريً و اجتماعيً و صحيً، لتلعب دورها المهم في بناء المجتمع.

األهداف االستراتيجية الفرعية: 

بناء المرأة معرفيً و وثقافيا وتعزيز دورها المهم بما يخدم بناء المجتمع.. 1
تعزيز القدرات الفكرية والصحية للمرأة.. 2
إنشــاء مراكــز لخدمــة المــرأة ، واستشــعار مشــاكلها، و العمــل علــى ســرعة . 3

االســتجابة للحلــول العمليــة البحثيــة المدروســة.
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المحاور

المحور األول: اجتماعي

يهتم بحياة المرأة المتعلمة واألمية على حد سواء ، من النواحي االجتماعية:

كتحديات مواصلة الدراسة.. 1
والرغبة في العمل والحصول عليه.. 2
الزواج المناسب وصحته.. 3
األمراض في فترة مابعد الزواج.. 4
تحديات ارتفاع معدالت الطاق، والعنوسة.. 5
تحديات مرحلة اليأس وانقطاع الطمث.. 6
السمنة وأمراض قلة الحركة.. 7
تحديات مرحلة الشيخوخة.. 8
 

 المحور الثاني: العلمي البحثي 

يهتم بالناحية الصحية للمرأة السعودية من حيث األمراض التي قد تصيب المرأة:

أمراض الغدة الدرقية.. 1
أمراض نقص فيتامين د وعاقته بالعظام.. 2
سرطان الثدي.. 3
أمراض سن اليأس وانقطاع الطمث.. 4
أمراض السمنة.. 5
أمراض االكتئاب والشيخوخة.. 6
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شعار الكرسي العلمي لصاحبة السمو الملكي 
األميرة سارة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود

 ألبحاث تحديات المرأة في مجتمع الجوف

اخلط املستخدم

T Bukra Bold Italic 

األلوان :

يدل عىل 
املستقبل 
والتطوير

الكريس
وهو أساس العمل 

واملعرفة

تدل الدوائر عىل 
األخشاص يف 

االجمتاع والنقاش 
لتطوير املستقبل

دالالت الشعار

7E9229

bacc5d 810a4c

ce0167
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اللجنة التنظيمية 

رئيســة اللجنــة التنظيميــة والمشــرفة علــى الكرســي العلمــي لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة 
بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف.

حيث شغل هذا المنصب

أعضــاء اللجنــة التنظيميــة للكرســي العلمــي لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف .

حيث شغل هذا المنصب

رئيسة اللجنة التنظيمية

د.سلطانة البديوي

د.أسماء المويشير

عضو اللجنة التنظيمية

أ.د. مها الحيسوني
د.أسمــاء المويشير
د.عبيــــــر الدهيمان
د.غــــــالية النصيري
د.وفـــاء السرحاني
د.فخــرية الجوفي
د.مهـــــــــا اليزيدي

الفترة

1437/1436 هـ
1438/1437هـ
1439/1438هـ

الفترة

1437/1436 هـ

1438/1437هـ

1439/1438هـ

- مهــام أعضــاء اللجنــة  التنظيميــة لعمــل الكرســي العلمــي لصاحبــة الســمو الملكي 
األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي 

مجتمــع الجــوف.

إعداد خطة تفصيلية لعمل الكرسي تتضمن ما يلي :
تحديد األولويات في المشاريع البحثية ، والكلفة التقديرية لها .. 1

اإلعداد لعقد دورات تدريبية للعام الجامعي 1436 /1437هـ .. 2
اإلعداد لعقد عدة ورش عمل للعام الجامعي 1436/ 1437هـ . 3
وضــع خطــة إعاميــة خاصــة بالكرســي، ورقيــة ،  إلكترونيــة ، مرئيــة ، مقــروءة  ، مســموعة ، . 4

لنشــر ماهيــة الكرســي وأهــداف الكرســي   .
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-  اجتماعــات الكرســي العلمــي لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف

العام

1437/1436
1438/1437
1439/1438

عدد االجتماعات

7
7
3



32

- األبحــاث المتقدمــة  للكرســي العلمــي لصاحبــة الســمو الملكــي األميرة ســارة بنــت عبداهلل 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات المــرأة في مجتمــع الجوف 

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

البحث

املرأة السعودية و دورها يف تمنية املجمتع
األمرية سارة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود 

دور معملة الرتبية األرسية يف تعزيز قمي املواطنة
 الرمقية لدى طالبات املرحلة الثانوية يف ضوء متطلبات

 التمنية املجمتعية

ــة و ترســيخ  ــة العربي ــر اللغ ــة الســعودية يف ن دور املعمل
مفهــوم اهلويــة لــدى طالباهتــا يف ضــوء الرؤيــة االقتصاديــة 

ــة 2030 م لململك

دور اجلامعات يف تمنية مسؤولية املرأة
 االجمتاعية يف ضوء التغريات

 احمللية و العاملية

املتطلبات الرتبوية للطالبة اجلامعية
 يف ضوء رؤية اململكة 
العربية السعودية 2030م

دور لكيات الرتبية يف تمنية ويع
الطالبات بالتحديات املستقبلية 
يف ضوء رؤية اململكة 2030 م

دور مؤسسات املجمتع املدين
 يف تمنية املرأة و إعدادها

 ملواكبة الرؤية

جهود جامعة طيبة يف جمال متكني املرأة
 و مدى الويع هبا لدى األاكدمييات

 واإلداريات باجلامعة

اسرتاتيجية مقرتحة لتعزيز دور املناجه 
اجلامعية يف ممارسة الطالبة

 للعمل التطويع

اسم الباحث

د. مها سعد الزييدي
استاذ مشارك - تارخي حديث

جامعة اجلوف

د. مىن اكمل البسوين مشس الدين
لكية الرتبية بعفيف

جامعة شقراء

أ . حنان ونيس الربيع
لكية الرتبية

جامعة اجلوف
 

د. سناء فضل الدين جان
وكيلة لكية الرتبية بعفيف

جامعة شقراء

د. فوزية منايح البيمق
لكية الرتبية واألدب برتبة

جامعة الطائف

د. نوف منايح العتييب
لكية الرتبية باملزامحية

جامعة شقراء

د. عفاف عبدالعزيز العابدين
لكية العلوم و اآلداب بالنعريية

جامعة حفر الباطن

د. ايناس بنت دمحم طه
معيد الدراسات اجلامعية

جامعة طيبه

د. ارجي يوسف امحد حكمي
لكية اآلداب و العلوم االنسانية

جامعة طيبة - ينبع

مجال البحث

ترسيخ مفهوم
 اهلوية الوطنية

 لملرأة السعودية
 مبا يهسم 
يف تطوير
 جممتعها

العام الجامعي 1438/1437 هـ المقدمة باللغة العربية
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م

1

2

3

4

5

6

7

8

البحث

اسرتاتيجية متكني املرأة السعودية لتحقيق تمنية
 مستدامة وفق رؤية 2030 م

ــة قــمي  ــة يف تمني ــوم العــام يف الرتبي ــاجم الدبل إهســام برن
ــات جامعــة اجلــوف  ــدى طالب ــة ل املواطن

) دراسة ميدانية ( 

قيــاس مــدى الــويع و مــؤرش االجتــاه حنــو مواضيــع 
الصحــة اإلجنابيــة و متكــني املــرأة لــدى الفتيــات يف منطقــة 

اجلــوف

تعزيز دور املرأة للقيام
 مبسؤوليهتا

 يف املجمتع  من منظور رشيع

تصور مقرتح إلنشاء جملس لمتكني املرأة السعودية
 يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030 م

سبل تعزيز ويع املرأة حنو احلد 
من ظاهرة العنف ضدها

التمخض االقتصادي و اثره عىل املرأة السعودية 
" األرامل منوذجًا : حلول يف ضوء رؤية 2030 م

رفع ويع املرأة السعودية
 يف ترشيد االنفاق

 و تطوير اساليب االدخار

اسم الباحث

د. عبلة عبد اجلليل مرشد
متقاعدة هناية 1437هـ / املدينة املنورة

د. مها بنت دمحم الفراس
د. عالية الطيب

لكية الرتبية - جامعة اجلوف

د. مرفت أمحد خبيت
لكية العلوم

جامعة اجلوف

د. حنان قامس دمحم العزني
جامعة امللك سعود بن عبد العزيز

 للعلوم الصحية

د. أمل عبد الرمحن سلمي احلريب
إدارة التعلمي - جدة

د. سارة هليل دخيل اهلل املطريي

ابهتال أمحد طاليب
لكية العلوم اإلدارية و اإلنسانية

جامعة اجلوف

جواهر صاحل عيادة امخليش
أستاذ مساعد لكية العلوم

جامعة األمام دمحم بن سعود اإلسالمية

مجال البحث

ترسيخ 
مفهوم
 اهلوية
 الوطنية
 لملرأة 
السعودية

 مبا يهسم 
يف تطوير
 جممتعها

محاية
 املرأة

 لتعزيز 
ماكنهتا

 ومتكيهنا
 من 
القيام

 مبسؤوليهتا
 األرسية .

العام الجامعي 1438/1437 هـ المقدمة باللغة العربية

1

2

3

4

دور املرأة السعودية
 يف التدبري األرسي
 و ترشيد اإلنفاق

واقــع إدارة أســاليب االدخــار و االســتمثار لــدى املــرأة 
الســعودية و أثــره يف حتقيــق رؤيــة اململكــة 2030 م

مؤرشات الضغوط اليت تواجه املرأة 
العاملة يف املستشفيات 

يف مدينة اجلوف

جودة احلياة لدى النساء املصابات بالفشل اللكوي 
مبنطقة اجلوف و عالقته بالسلوك االجمتايع لدهين

د. منرية عواد املريطب
أستاذ مشارك بقسم الريعة 

و الدراسات اإلسالمية
جامعة امللك عبد العزيز

أ . عائدة أمحد عطية العتييب
إدارة التعلمي - الرياض

أ. سارة أمحد عبد الكرمي الصليع
مركز برامع التحدي 

لإلعاقة باجلوف

د. أمينه إبراهمي بدوي
د. محمود دمحم
جامعة اجلوف

محاية املرأة
 لتعزيز ماكنهتا
 و متكيهنا من 

القيام
 مبسؤوليهتا 

األرسية .

العام الجامعي 1438/1437 هـ المقدمة باللغة العربية
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1

2

1

Impact of the Saudi Women Age On Oral 
Health and Related Behavior

FEMALE STUDENTS› ASSESSMENT OF 
TEAM BASED LEARNING AT COLLEGE 

OF MEDICINE, ALJOUF UNIVERSITY

تصــور مقــرتح للحــد مــن ارتفــاع معــدالت الطــالق 
ــات  ــض املؤسس ــوء دور بع ــوف يف ض ــة اجل يف منطق

االجمتاعيــه

د. يم عمثان محزه
حمارض لكية طب األسنان

جامعة اجلوف

د. مروة أمحد النجار
لكية الطب البري 

جامعة اجلوف

د.نعمية معر الدرعان

املسامهة بتطوير منط 
احلياة لملرأة السعودية 
مبا حيقق هلا السعادة 

و احليوية .

ترسيخ مفهوم
 اهلوية الوطنية

 لملرأة السعودية
 مبا يهسم 

يف تطوير جممتعها

  اجمتايع ارتفاع 
معدالت الطالق 

والعنوسه

العام الجامعي 1438/1437 هـ المقدمة باللغة اإلنجليزية

العام الجامعي 1439/1438 هـ المقدمة باللغة العربية

- التطور بعدد األبحاث لألعوام الجامعية الثالث

العام اجلاميع

اث
حب

األ
د 

عد

1436-1437هـ

.

23

1

1437- 1438هـ 1438- 1439هـ

مجال البحث

مجال البحث

اسم الباحث

اسم الباحث

البحث

البحث

م

م
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م
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

اسم النشاط 

حتديات املرأة يف جممتع اجلوف

اللقاء التعرييف للكريس العيمل لصاحبة المسو 
املليك األمرية سارة بنت عبداهلل

المتكني االقتصادي لألرس املنتجة
 يف منطقة اجلوف

 مفاتيح الخشصية اجلاذبية 

تعزيز اهلوية الفكرية لدى طالبات
 جامعة اجلوف 

 الذاكء العاطيف واالجمتايع
 لملقبالت عىل الزواج

واقع املرأة القيادية 

 أناغري

أنت األمجل

عدد الحضور

60

100

50

113

77

36

89

128

111

- أبرز الفعــــاليات واألنشطة للكـــــــرسي العلمي لصــــــاحبة السمو الملكي األميرة
سارة بنت عبداهلل بن عبد العزيز آل سعود ألبحاث تحديات المرأة في مجتمع الجوف .

كيف تفكر املرأة الناحجة

ابدأي حياة جديدة

الذوقيات يف استخدام وسائل
 التواصل االجمتايع

العالقات اإلنسانية

أمهية فيتامني )د( 
وأثره يف الناحية

 النفسية والبدنية لملرأة 

معليات التجميل عند النساء 
بني الرضورة واهلوس

تأهيل املقبالت عىل الزواج 

أ.عواطف املطريي 

أ.مىن الشايع

أ.حكمية فرحان الروييل

نورة احلريب

أ.د.مىن أنور
د.دينا عادل
د.يم عمثان

د.يوسف البديوي

أ.مىن الشايع

79

90

68

102

100

78

92

اسم المحاضر

د. سلطانة البديوي - املرفة عىل كريس 
األمرية سارة. 
 عواطف الطارف

 مرفة كريس األمرية سارة
 عدد من أاكدمييات جامعة اجلوف

د. سلطانة البديوي
املرفة عىل كريس األمرية سارة

وفاء العيمج
املدربة املعمتدة يف تطوير الذات

د.مها الزييدي
د.إقبال الوقيد -عضو هيئة تدريس يف 

جامعة اجلوف

فتيحة العالوي - مرفة إرشاد طاليب

د.نوف المتيمي - أستاذ أصول الرتبية 
املشارك جبامعة سطام بن عبدالعزيز

د.سناء الثقيف - عضو هيئة التدريس يف 
جامعة امللك عبدالعزيزواملدربة واملستشارة 

الرتبوية 

نورة احلريب - ممارسة يف التدريب 
ومرشدة مراهقات



36

كيف تنفق لتدخر حنو
 ترشيد اسهتالك األرسة

 
برناجم الاكيزون 

املرأة والتفكري اإلجيايب

التغذية الصحية لملرأة بشلك عام

لن تبزتين

املرأة والتفكري اإلجيايب

ثقافة العمل احلر

فنيات التعامل مع سلوكيات األبناء غري املرغوبة

التغذية الصحية لألطفال ذوي االحتياجات 
اخلاصة اليت جيب عىل األمهات مراعاهتا

د.سالم الراري
د.فامطة حسني

أ.ترفة القايد

أ.وفاء العقل

أ.د.مىن أنور

أ.عبري املعجل

د.هيفاء الساكت

أ.أبرار الهنار

د.هيام مريس

أ.د.مىن أنور

48

79

90

68

102

100

78

92

78

17

18

19
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21

22

23

24

25

عدد الحضور اسم المحاضر اسم النشاط  م

- رســم بيانــي لألنشــطة المقدمــة مــن الكرســي العلمــي لصاحبة الســمو الملكــي األميرة 
ســارة بنــت عبــداهلل ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجوف
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1- مؤتمــرات الكرســي العلمــي لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل بــن 
عبــد العزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف 

عنوان 
المؤتمر

مؤمتر
 تعزيز
 دور

 املرأة 
السعودية
 يف ظل
 رؤية 
اململكة 
2030

مكان
 االنعقاد

مجمع
 لكيات
 البنات
 بساكاك

فترة 
انعقاد

28/27
1438/7هـ

أبرز المحاور

ترسيخ مفهوم اهلوية الوطنية لملرأة السعودية
 مبا يهسم يف تطوير جممتعها .

دور مؤسسات املجمتع املدين يف تمنية املرأة
 وإعدادها ملواكبة الروية .

محاية املرأة لتعزيز ماكنهتا و متكيهنا من
 القيام مبسؤوليهتا األرسية .

املسامهة بتطوير منط احلياة لملرأة السعودية
 مبا حيقق هلا السعادة و احليوية .

2- اصدارات الكرسي العلمي

نوع االصدار

تقرير

دليل 

كتيب ملخصات
 األحباث

تقرير

جسل أحباث

عنوان االصدار

تقرير كريس صاحبة المسو املليك األمرية سارة بنت عبداهلل بن 
عبدالعزيز ألحباث وحتديات املرأة يف جممتع اجلوف للعام اجلاميع 

1436-1437 هـ

دليل الكريس العيمل لصاحبة المسو املليك األمرية سارة بنت عبدهلل 
بن عبدالعزيز آل سعود ألحباث حتديات املرأة يف جممتع اجلوف

كتيب ملخصات األحباث ملؤمتر تعزيز دور املرأة السعودية يف ظل رؤية 
اململكة 2030

تقرير كريس صاحبة المسو املليك األمرية سارة بنت عبداهلل بن 
عبدالعزيز ألحباث وحتديات املرأة يف جممتع اجلوف 1437-1438هـ

جسل أحباث مؤمتر تعزيز دور املرأة السعودية يف تمنية املجمتع
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تقارير األنشــطة الخاصة بالكرسي 
العلمــي لصاحبــة الســمو الملكــي 
األميرة ســارة بنت عبــد اهلل بن عبد 
العزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات 
المــرأة فــي مجتمــع الجــوف للعام 

الجامعي

 1437/1436هـ

39



40
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1- اللجنة التنظيمية للكرسي العلمي

ــرة  ــي األمي ــمو الملك ــة الس ــي لصاحب ــي العلم ــى الكرس ــرفة عل ــة والمش ــة التنظيمي ــة اللجن رئيس
ــوف ــع الج ــي مجتم ــرأة ف ــات الم ــاث تحدي ــعود ألبح ــز آل س ــن عبدالعزي ــداهلل ب ــت عب ــارة بن س

ــي  ــي العلم ــة للكرس ــة التنظيمي ــاء اللجن أعض
لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة / ســارة بنــت 
ألبحــاث  ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن  عبــداهلل 

تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف

أ.د. مها الحيسوني
د.أسمـــاء المويشير   
د.عـــــــبير الدهيمان  

د.غـــــــالية النصيري

رئيسة اللجنة التنظيمية د.سلطانة عبدالمصلح البديوي

- رســم بيانــي يوضــح األنشــطة المقدمــة مــن كرســي األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل آل ســعود 
ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف.

األبحاث المقدمة

الندوات

المؤتمرات

المحاضرات

الدورات

الورش

اللقاءات

7

1

0

2

2

3

1
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- الفعاليــات واألنشــطة للكرســي العلمــي لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف للعــام الجامعــي 1437/1436 هـــ

مالحظاتعدد الحضور مكان النشاطيوم وتاريخ النشاطاسم المحاضر اسم النشاط  م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ورشة معل حتديات املرأة 
يف جممتع اجلوف

اللقاء التعرييف للكريس 
العيمل لصاحبة المسو 
املليك األمرية سارة بنت 

عبداهلل

ورشة المتكني االقتصادي 
لألرس املنتجة يف منطقة 

اجلوف

دورة مفاتيح الخشصية 
اجلاذبية 

حمارضة تعزيز اهلوية 
الفكرية لدى طالبات 

جامعة اجلوف 

دورة الذاكء العاطيف 
واالجمتايع لملقبالت

 عىل الزواج

ندوة واقع املرأة القيادية 

حمارضة بعنوان
أناغري

ورشة معل بعنوان
 أنت األمجل

د. سلطانة البديوي املرفة عىل 
كريس األمرية سارة. 

 عواطف الطارف

 مرفة كريس األمرية سارة
 عدد من أاكدمييات جامعة 

اجلوف

د. سلطانة البديوي
املرفة عىل كريس األمرية 

سارة

وفاء العيمج
املدربة املعمتدة يف تطوير الذات

د.مها الزييدي
د.إقبال الوقيد - عضو هيئة 
تدريس يف جامعة اجلوف

فتيحة العالوي - مرفة إرشاد 
طاليب

د.نوف المتيمي - أستاذ أصول 
الرتبية املشارك جبامعة سطام 

بن عبدالعزيز

د.سناء الثقيف - عضو هيئة 
التدريس يف جامعة امللك 

عبدالعزيزواملدربة واملستشارة 
الرتبوية

نورة احلريب - ممارسة يف 
التدريب ومرشدة مراهقات

األحد 23 مجادى 
األخرة 1436هـ

األحد 5 حمرم 
1437هـ

الثالثاء 2 ربيع 
الثاين 1437هـ

األربعاء 10 ربيع 
الثاين 1437هـ

الثالثاء 16 ربيع 
الثاين 1437هـ

األربعاء 24 ربيع 
الثاين 1437هـ

امخليس 23 
مجادى األوىل 

1437هـ

امخليس 29 
مجادى الثاين 

1437هـ

يويم الثالثاء 
واألربعاء 13-12 

رجب 1437هـ

60

100

50

113

77

36

89

128

111

قاعه 127- مجمع 
لكيات البنات بساكاك 

جامعة اجلوف

هبو مبىن د-مجمع 
لكيات البنات بساكاك 

جامعة اجلوف

مركز امللك عبد اهلل 
الثقايف

قاعه 127 - مجمع 
لكيات البنات بساكاك 

جامعة  اجلوف

قاعه 127- مجمع 
لكيات البنات بساكاك 

جامعة اجلوف

قاعه 127 - مجمع 
لكيات البنات بساكاك 

جامعة اجلوف

قاعه 127 - مجمع 
لكيات البنات بساكاك 

جامعة اجلوف

قاعه 127 - مجمع 
لكيات البنات بساكاك 

جامعة اجلوف

قاعه 127- مجمع 
لكيات البنات بساكاك 

جامعة اجلوف

حتت إرشاف 
اللجنة التنظميية 

 

حتت إرشاف 
اللجنة التنظميية 

حتت إرشاف 
اللجنة التنظميية 

حتت إرشاف 
اللجنة التنظميية 

إرشاف اللجنة 
التنظميية 

إرشاف اللجنة 
التنظميية 

حتت إرشاف 
اللجنة التنظميية 

حتت إرشاف 
اللجنة التنظميية 

بالتعاون مع 
مجعية التمنية 

األرسية

حتت إرشاف 
اللجنة التنظميية 

بالتعاون مع 
مجعية التمنية 

األرسية
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ــي  ــمو الملك ــة الس ــي لصاحب ــي العلم ــطة الكرس ــات أنش ــور فعالي ــداد حض ــة بأع - إحصائي
األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع 

الجــوف

تحديات المرأة في 
مجتمــــــع الجوف

مفاتيح الشخصية 
الجاذبية 

 دورة
 بعنوان أنا غير

 دورة
 أنت األجمل

التمكين االقتصادي 
لألسر المنتجة في 

منطقة الجوف

تعزيز الهوية الفكرية 
لدى طالبات جامعة 

الجوف

الذكاء العاطفي 
واالجتماعي للمقبات 

على الزواج

اللقاء التعريفي 
للكرسي العلمي 

لصاحبة السمو 
الملكي األميرة 

سارة بنت عبداهلل

- التغطيــة اإلعالميــة لكرســي صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل بــن 
1438/1437هـــ  الجامعــي  للعــام  ســعود  آل  عبدالعزيــز 

60

113

128111

50

77
36

100

الحساب الرسميموقع الجامعة
 لتويتر الكرسي

صحيفة جوف 
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ورشة تحديات المرأة 
في مجتمع الجوف

ورشة تحديات المرأة في مجتمع الجوف 

مقدمة

تمثــل هــذه الورشــة الهــدف الرئيــس الــذي وجــد مــن أجلــه كرســي صاحبــة 
ــات المــرأة بمجتمــع  ــرة ســارة بنــت عبــداهلل ألبحــاث تحدي الســمو الملكــي األمي
الجــوف وحيــث إن المــرأة تواجــه العديــد مــن التحديــات االجتماعيــة والحقوقيــة 
والفكريــة واالقتصاديــة فــكان ال بــد مــن مناقشــة هــذه التحديــات وتمثياتهــا  

ــا . ــد منه ــرق الح ــبابها وط ــى أس ــوف عل والوق

أبرز محاور 

1.  التعــرف إلــى التحديــات التــي تواجــه المــرأة فــي الجــوف مــن وجهــة نظــر 
المشــاركات.

2.  التعرف  إلى أسباب ظهور بعض التحديات  من وجهة نظر المشاركات.
ــو  ــل ه ــات  ه ــذه التحدي ــاه  ه ــة تج ــات الدول ــراد ومؤسس ــخيص دور األف 3.  تش

مواجهــة أم معالجــة .   
4.  تســليط الضــوء علــى ســلوكيات الطالبــات  )األســباب - الحلــول  نموذجــا  

لهــذه التحديــات.

بكرســي األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل ألبحــاث 
تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف

26 /1436/5 هـ مجمع كليات البنات
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اللقــاء التعريفــي للكرســي العلمــي لصاحبة الســمو الملكي 
األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز ألبحــاث وتحديــات 

المــرأة فــي مجتمــع الجــوف 

فــي  اللقــاء  أقيــم  حيــث  المحلــي   المجتمــع  شــرائح  اســتهدف 
بهــو مجمــع الطالبــات فــي ســكاكا. وقــد أعربــت  المشــرفة علــى 
الكرســي د. ســلطانه البديــوي فــي بدايــة اللقــاء عــن ســعادتها 
بمثــل هــذا الكرســي العلمــي  لســببين االول كونــه يحمــل أســما 
عزيــزا فــي منطقــة الجــوف حــرم أميــر المنطقــة التــي أولــت المــرأة 
فــي المنطقــة  اهتمامــا كبيــرا فــي المجــاالت االجتماعيــة  والتنموية  
وهــذا الكرســي العلمــي أحــد االعمــال الرائــدة والتــي تســجل لســمو 
األميــرة ســارة أمــا  الســبب الثانــي فهــو كونــه يمثــل اهتمــام جامعة 
واالهتمــام  المجتمــع  مــع  الشــراكة  أواصــر  دفــع  فــي  الجــوف 
بمشــاكلة وتحديــات المــرأة علــى وجــه التحديــد . ثــم ألقــى ســعادة 
ــور  ــب الدكت ــارية والتدري ــات االستش ــوث والدراس ــد البح ــد معه عمي
الكراســي  مفهــوم  خالهــا  مــن  وضــح  كلمــة  الصالــح  محمــد 
العلميــة وأهــداف كرســي األميــرة ســارة والجوانــب اإلداريــة والماليــة 

ــي  . ــي الكرس ــول ف ــي ودور المم ــة للكرس المنظم
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وقــد شــارك عــدد مــن األكاديميــات الســعوديات فــي  جامعــة الجــوف 
ببعــض المداخــات المثريــة للكرســي العلمــي حيــث تحدثــت الدكتــورة 
وفــاء الســرحاني وكيلــة كليــة التربيــة عــن دور الكرســي فــي دعــم 
ــت  ــة وتحدث ــي المنطق ــرأة ف ــع الم ــدرس وض ــي ت ــة الت ــاث العلمي األبح
الدكتــورة مهــا اليزيــدي وكيلــة عمــادة شــؤون الطــاب عــن ضــرورة 
تفعيــل الــورش التدريبيــة للمــرأة لتعزيــز  الســلوك اإليجابــي وأعطــت 
الدكتــورة نــورة الســعيد نبــذة عن تاريــخ الكراســي العلمية على مســتوى 
العالــم ومــدى تحقيقهــا ألهدافهــا وأعلــن فــي نهايــة  اللقــاء التعريفي 
ــل. ــي للتواص ــل الكرس ــر وإيمي ــى تويت ــي عل ــمي للكرس ــاب  الرس الحس

اللقاء التعريفي  األول 
بكرســي األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل ألبحــاث 

تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف

5 /1437/1 هـ مجمع كليات البنات
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ورشة التمكين االقتصادي للمرأة )األسر المنتجة أنموذجًا(

مقدمة

إن مســاعدة المــرأة فــي بحثهــا عــن مــورد مــادي مناســب لهــا مــن أهــم أســس نجــاح المــرأة 
وتمكينهــا فــي المجتمــع فلــذا كان البــد مــن تأهيــل  المــرأة لســوق العمــل و مســاعدة المــرأة 

علــى بــدء نشــاط تجــاري وتســويق منتجاتهــا 

أبرز محاور

المحــور األول مــع المشــرفة علــى الكرســي الدكتــورة ســلطانة البديــوي )نبــذة تعريفيــة . 1
عــن الكرســي وتاريــخ إنشــائه ومجــاالت المشــاركة فيــه ( .

المحــور الثانــي مــع المدربــة فــي برنامــج مــدى األســتاذة عبيــر البنيــة  ) زيــادة الوعــي لــدى . 2
المــرأة وثقافــة العيــب(.

المحــور الثالــث مــع األســتاذة فاطمــة المويشــير )تجربــة المــرأة فــي عالــم االســتثمار . 3
والتجــارة(.

المحــور الرابــع مــع الفائــزة بجائــزة األميــرة ســارة عــام 2013 بالســدو األســتاذة هنــد الجريــد . 4
) األســر المنتجــة واإلنتــاج(.

المحور الخامس مع د. جيهان طه ) تطوير أداء األسر المنتجة (.. 5

ورشة التمكين االقتصادي للمرأة 
)األسر المنتجة أنموذجًا(

برعاية معهد البحوث والدراسات
 والتدريب بجامعة الجوف

2 /1437/4 هـ مركز الملك 
عبداهلل الثقافي

د. سلطانة البديوي
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دورة مفاتيح الشخصية الجاذبة

مقدمة

ــي  ــي، ه ــب االجتماع ــن الجان ــه م ــال حيات ــرء خ ــا الم ــِدم عليه ــد ُيق ــي ق ــور الت ــل األم إن أفض
االنتبــاه ألخاقــه و التصــرف ضمــن األخاقيــات العامــة، و يعتبر هذا التصــرف أمرًا ضروريــً للمرأة 
أكثــر منــه للرجــل، و ذلــك كــون المرأة منتقــدة و مهاجمــة من قبــل مختلف المجتمعــات، و إن 
التصــرف ضمــن األخاقيــات العامــة أحــد الطــرق التــي يمكنهــا أن تظهــر الشــخصية الجذابــة 
و اللطيفــة، فــكان البــد مــن التعــرف إلــى أكثــر الطــرق التــي تســاعد فــي الحصــول علــى مثــل 

هــذه الشــخصية.

أبرز محاور

أهم الصفات والسلوكيات اإليجابية في التعامل مع اآلخرين.. 1
ــي . 2 ــم ف ــف، والتبس ــر المختل ــرف اآلخ ــل الط ــع وتقب ــى التواض ــس عل ــع النف ــة تطوي كيفي

ــه. وجه
الطرق الصحيحة في مقابلة اآلخرين وشرح طرق المصافحة؟. 3
طرق إتقان فن اإلصغاء والحوار.. 4
التخلص من سمة التطفل في األقوال واألفعال.. 5

د. وفاء العجمي

مفاتيح الشخصية الجاذبة
بالتعــاون مــع كرســي األميرة ســارة بنــت عبداهلل 

ألبحــــــاث تحديــات المرأة فــي مجتمع الجوف

تقيم جمعية  التنمية األسرية دورة

10 /1437/4 هـ مجمع كليات 
البنات بسكاكا
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محاضرة تعزيز الهوية الفكرية لدى طالبات جامعة الجوف

مقدمة 

ــن  ــق األم ــاس لتحقي ــدة األس ــو القاع ــراف ه ــن االنح ــه م ــراد وصيانت ــر األف ــى فك ــاظ عل الحف
واالســتقرار فــي المجتمع.لــذا فــإن تحصيــن الهويــة واالعتنــاء بهــا مــن أهــم المفاهيــم التــي 
يجــب علــى الطالبــات االلتــزام بهــا وبخاصــة فــي هــذه الفتــرة التــي تمــر بهــا أمــة اإلســام حيــث 
اختلطــت فيهــا المفاهيــم وأصبــح الكثيــر مــن المســلمين ال يعــرف قيمــة مــا هــو عليــه مــن 

اإلســام.

أبرز محاور 

تعريف الهوية الفكرية وأهميتها.. 1
أسباب ضياع الهوية والتحديات التي تواجهها . . 2
تعريف الهوية ) اإلسامية - التاريخية - الثقافية ( .. 3
التحديات التي تواجه الهوية )اإلسامية - التاريخية- الثقافية (.. 4
كيفية المحافظة على الهوية )اإلسامية - التاريخية- الثقافية (.. 5
دور المرأة في حماية هوية المجتمع .. 6

تعزيز الهوية الفكرية لدى
 طالبات جامعة الجوف

برعاية معهد البحوث والدراسات
والتدريب بجامعة الجوف

9 /1437/5 هـ مجمع كليات
البنات بسكاكا

د. مها اليزيدي
د. إقبال الوقيد

إقامة محاضرة  بعنوان
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دورة الذكاء العاطفي واالجتماعي للمقبالت على الزواج

مقدمة

تطرقــت الــدورة لعــدة مواضيــع حــول تأســيس وبنــاء أســرة مســتقرة وســعيدة، ومفهــوم الذكاء 
ــب  ــزوج. التدري ــع ال ــل م ــة للتعام ــارات الفني ــق، والمه ــف والتواف ــن التكي ــات بي ــي، والفروق الوجدان
علــى كيفيــة إدارة الحيــاة الزوجيــة ومواجهــة المشــكات، وذلــك لحمايــة األســرة التــي هــي عمــاد 

المجتمــع.

أبرز محاور

أهمية الزواج في حياة اإلنسان وتحديد الهدف منه. 1
الفرق بين التكيف والتوافق.. 2
مفهوم الذكاء الوجداني و أهمية النضج الوجداني في حياة المتزوجين . 3
سمات األذكياء وجدانيا.. 4
قواعد مهمة للوصول للسعادة الزوجية.. 5
مهارات فنية للتعامل مع شريك الحياة وأسباب تدمير  السعادة الزوجية.. 6
كيف تحصلين على قلب زوجك.. 7
الغضب وتأثيره على الذكاء الوجداني وكيفية التخلص منه.. 8
رومانسيات في الحياة الزوجية .. 9

برعاية معهد البحوث والدراسات
والتدريب بجامعة الجوف

24 /1437/4 هـ مجمع كليات البنات

الذكاء العاطفي واالجتماعي 
للمقبالت على الزواج

أ. فتحية العاوي

إقامة  دورة  بعنوان



52

ندوة المرأة القيادية بين الواقع والمأمول

مقدمة

ال بــد مــن تطويــر مهــارات المــرأة وصقــل موهبتهــا القياديــة ، وتطويــر ذاتهــا انطاقــا ممــا 
تمتلكــه مــن مواهــب ومهــارات  وماتطمــح إليــه مــن مراتــب ومكتســبات . كــي تمــارس 
ــة  ــابقا بممارس ــافها س ــت أس ــا قام ــال  كم ــكل فع ــع بش ــي المجتم ــادي ف ــا القي دوره
ــة  ــزودة بمرجعي ــة م ــة دقيق ــة وحرفي ــة عالي ــة وبمهني ــة وعلمي ــاليب عملي ــن وبأس دوره
معرفيــة ومهاريــة وبهــذا تمتلــك المفاتيــح الازمــة التــي تمكنهــا مــن اســتنهاض الثقــة 

بنفســها 

أبرز محاور

مفهوم القيادة.. 1
عناصر القيادة ومتطلباتها.. 2
القيادة الناجحة.. 3
كيف يصنع القائد.. 4
واقع المرأة القيادية في المجتمع السعودي.. 5
أهم التحديات التي تواجه المرأة القيادية بالمجتمع السعودي.. 6
السمات المؤثرة للشخصية القيادية.. 7
الدور الريادي المتوقع من القياديات بالمجتمع السعودي.. 8

المرأة القيادية
 بين الواقع والمأمول

برعاية معهد البحوث والدراسات
والتدريب بجامعة الجوف

إقامة ندوة بعنوان

23 /1437/5 هـ مجمع كليات
البنات بسكاكا

د. نوف التميمي
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ورشة أنا غير

مقدمة 

ــوم  ــل مفه ــات و تأصي ــك الواجب ــرأة وكذل ــة بالم ــوق الخاص ــة الحق ــر ثقاف ــرأة ونش ــة الم توعي
قوامــة الرجــل ودرء الشــبهات  حــول هــذا الموضــوع. مفاهيــم تعــزز مــن ثقــة المــرأة بنفســها 

وخصوصــً الطالبــات كونهــن بنــاة المســتقبل ونــواة األســر.

أبرز محاور 

توضيح بعض الشبهات ضد المرأة ومنها :

- المرأة ناقصة عقل ودين .  
- الطاق بيد الرجل فقط.   

- المرأة خلقت من ضلع أعوج.  

الحقوق العامة للمرأة ومنها :

- الحق في اختيار الزوج.   
- الحق في فسخ عقد النكاح في حال عدم التوافق.  

- حق االحترام  والتقدير.  
- الحقوق المالية  قبل الزواج وبعد الزواج.  

- الحقوق المتعلقة بالحضانه.  
- جمال المرأة وزينتها ال تتعارض مع الحشمة والحفاظ على الحجاب.  

محاضرة

برعاية معهد البحوث والدراسات
والتدريب بجامعة الجوف

29 /1437/6 هـ مجمع كليات البنات

أنا غير

د.سناء الثقفي



ورشة أنت األجمل

مقدمة

تأهيــل النفــس )ايمانيــا ، صحيــا ، نفســيا، فكريــا ، اجتماعيــا ( . مــن أهــم عوامــل قيــام األســرة 
وخاصــة )األب واألم( لمــا لهمــا مــن دور مباشــر وفاعــل فــي حيــاة أبنائهمــا، وقيامهمــا 
بالــدور اإليجابــي والداعــم يعــّد مــن أهــم وســائل الســعادة ، التــي تشــكل الحصــن المنيــع 

ضــد المشــاكل الزوجيــة التــي قــد تنتهــي باالنفصــال .

أبرز محاور

السلوك قرار.. 1
كيف نؤهل أنفسنا وأبناءنا ؟. 2
األبعاد الخمسة  للشخصية الناضجة . 3
ماذا أريد من زوجي ؟. 4
قواعد مهمة في احتواء المشاكل. . 5
المهارات الزوجية. . 6
أركان االستقرار العاطفي.. 7

أنت األجمل
والتدريــب  والدراســات  البحــوث  معهــد  برعايــة 
بجامعــة الجــوف و بالتعــاون مــع جمعيــة التنميــة 

ــرية األس

ورشة

12 /1437/7 هـ مجمع كليات
البنات بسكاكا

أ. نوره الحربي

54
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تقارير األنشــطة الخاصة بالكرسي 
العلمــي لصاحبــة الســمو الملكــي 
األميرة ســارة بنت عبــد اهلل بن عبد 
العزيــز ال ســعود ألبحــاث تحديــات 
المــرأة فــي مجتمــع الجــوف للعام 

الجامعي

 1437/ 1438هـ

57
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1- اللجنة التنظيمية للكرسي العلمي

ــرة  ــي األمي ــمو الملك ــة الس ــي لصاحب ــي العلم ــى الكرس ــرفة عل ــة والمش ــة التنظيمي ــة اللجن رئيس
ــوف. ــع الج ــي مجتم ــرأة ف ــات الم ــاث تحدي ــعود ألبح ــز آل س ــن عبدالعزي ــداهلل ب ــت عب ــارة بن س

ــي  ــي العلم ــة للكرس ــة التنظيمي ــاء اللجن أعض
ــت  ــارة بن ــرة  س ــي األمي ــمو الملك ــة الس لصاحب
ألبحــاث  ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن  عبــداهلل 

تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف

د. مهــــــــا اليـزيدي
د. وفـــاء السرحاني
د. فخــرية الجوفي

مكتب عميدة مجمع 
كليات البنات بسكاكا

االجتماع  األول

االجتماع  الخامس

االجتماع الثاني

االجتماع السادس

االجتماع الثالث

االجتماع السابع

االجتماع الرابع

1438/12/28

1438/8/19

1438/5/12

1438/8/25

1438/6/13

1438/9/6

1438/7/2

د. اسمــاء بنت سلــيمان المــويشير

- اجتماعــات الكرســي العلمــي لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف

رئيسة اللجنة التنظيمية
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- رســم بيانــي يوضــح األنشــطة المقدمــة مــن كرســي األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل آل ســعود 
ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف.

األبحاث المقدمة

الندوات

المؤتمرات

المحاضرات

الدورات

الورش

اللقاءات

23

0

1

0

3

2

0
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- ملخــص فعاليــات واألنشــطة الخاصــة لكرســي صاحبــة الســمو الملكــي االميــرة ســارة بنــت عبــد 
اهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف للعــام 1437- 1438 هـــ

مالحظاتعدد الحضور مكان النشاطيوم وتاريخ النشاطاسم المحاضر اسم النشاط  م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

دورة كيف تفكر املرأة 
الناحجة

دورة ابدايئ حياة جديدة
 

ورشة معل عن ذوقيات 
التواصل االجمتايع 

دورة العالقات اإلنسانية 

أمهية فيتامني د وأثره يف 
الناحية النفسية والبدنية 

لملرأة 

 دورة معليات التجميل بني 
الرضورة واهلوس  

دورة تأهيل املقبالت
 عىل الزواج

إقامة مؤمتر تعزيز 
دور املرأة يف املجمتع 

السعودي يف ضوء رؤية 
اململكة
2030

دورة كيف تنفق لتدخر 

ا. عواطف املطريي

ا. مىن الشايع

ا. حكمية الروييل

ا. نورة احلريب

أ.د. مىن أنور 

د. يوسف البديوي

ا. مىن الشايع

خنبة من عضوات 
املجمتع السعودي 

د. سالم الراري 
د. فامطة حسني 

األربعاء 17 حمرم    
1438 هـ

األربعاء 19 
مجادى األول 

1438هـ

األربعاء 25 
مجادى األول 

1438هـ

االثنني 14 مجادى 
االخر 1438هـ

األربعاء 
16-مجادى االخر 

1348هـ

6-االثنني مجادى 
االخر 1438هـ

األربعاء 20-19 
رجب 1438هـ

األربعاء 28-27   
رجب 1438هـ

امخليس 13 
رمضان 1438 هـ

79

90

68

102

100

78

92

؟؟

48

قاعه 127 - د
 مجمع اللكيات

قاعه 127 - د 

قاعه 127 - د

فندق الزنل - قاعة 
احلناء

قاعه 127 - د

قاعه 127 - د

قاعه 127 - د

قاعه 127 - د

قاعه 127 - د

حتت إرشاف 
اللجنة التنظميية 

حتت إرشاف 
اللجنة التنظميية

حتت إرشاف 
اللجنة التنظميية

حتت إرشاف 
اللجنة التنظميية 

بالتعاون مع 
مجعية تواد

حتت إرشاف 
اللجنة التنظميية 

بالتعاون
 مركز أماس 

الطيب

حتت إرشاف 
اللجنة التنظميية

حتت إرشاف 
اللجنة التنظميية  

بالتعاون مع 
مجعية تواد

حتت
 إرشاف اللجنة 

التنظميية

حتت إرشاف 
اللجنة التنظميية
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- إحصائيــة بأعــداد حضــور فعاليــات أنشــطة الكرســي العلمــي لصاحبــة الســمو الملكــي 
ــع  ــي مجتم ــرأة ف ــات الم ــاث تحدي ــعود ألبح ــز آل س ــن عبدالعزي ــداهلل ب ــت عب ــارة بن ــرة س األمي

ــوف الج

دورة كيف تفكر 
المرأة الناجحة

دورة ابدئي 
حياة جديدة

أهمية فيتامين
 د  واثرة

كيف تنفق لتدخر 

العاقات 
اإلنسانية عمليات التجميل بين 

الضرورة والهوس  

دورة تأهيل المقبات
 على الزواج

ورشة عمل عن 
ذوقيات التواصل 

االجتماعي 

- التغطيــة اإلعالميــة لكرســي صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل بــن 
1438/1437هـــ الجامعــي  للعــام  ســعود  آل  عبدالعزيــز 

7990

100

48

102
78

92

68

بوابة مجمعالمجتمع المحلي
الطالبات

تويتر 1030340
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ورش 
عمل 

ودورات
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كيف تفكر المرأة الناجحة  )دورة(

مقدمة

المــرأة الناجحــة لهــا ســمات تفكيــر تختلــف عــن اآلخريــن وطريقــة التفكيــر هــذه 
تقودهــا للوصــول لقمــم التميــز مــن هــذا المنطلــق كانــت هــذه الــدورة التدريبيــة 
الطــاع المتدربــات )الطالبــات( علــى هــذه الســمات الفكريــة لاســتفادة منهــا 

ــواء. ــد س ــى ح ــخصية عل ــة والش ــيرتهن األكاديمي ــي مس ــا ف وتمثله

أبرز محاور:

استنباط الفوائد المتوقعة من تغيير األفكار، . 1
كيفيــة تطويــر التفكيــر عــن طريــق تهيئــة بيئــة معلومــات جيــدة، وإعطــاء . 2

العقــل فرصــة للتفكيــر والتأمــل. مــع تطبيــق األفــكار الصالحــة والرشــيدة.
ــر وشــموليته وعــدم . 3 ــة التفكي ــرز ســمات المفكــرة الناجحــة مــن واقعي ذكــر أب

االنقطــاع عــن التعلــم، مــع تطويــر لمهــارات التركيــز والتفكيــر اإلبداعــي بعــدة 
نقــاط مهاريــة يــدرب عليهــا الذهــن.

دورة  بعنون

والتدريــب  والدراســات  البحــوث  معهــد  برعايــة 
تــواد  جمعيــة  مــع  بالتعــاون  و  الجــوف  بجامعــة 

األســرية للتنميــة 

17 /1438/1 هـ مجمع كليات البنات

كيف تفكر المرأة الناجحة

أ.عواطف المطيري
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إبدئي حياة جديدة )دورة تأهيلية( 

مقدمة

إن المــرأة المطلقــة تشــكل عامــًا أساســيً فــي زيــادة نســبة الفقــر لــذا يهــدف البرنامــج إلــى 
ــردود  ــا بم ــود عليه ــر يع ــروع صغي ــط لمش ــى التخطي ــجيعها عل ــف وتش ــا بالتثقي تمكينه

مــادي لتجــاوز هــذه التجربــة.

أبرز محاور:

تمكيــن المطلقــة مــن خــال تعزيــز قدراتهــا فــي الجوانــب النفســية واالجتماعيــة . 1
واالقتصاديــة، والثقافيــة 

 تشجيعها على االنطاق في مرحلة جديدة بعد الطاق.. 2
تعزيز دور المطلقة في المجتمع وتنمية مهاراتها األسرية.. 3
تمكين المطلقة بالحقوق والواجبات الشرعية والنظامية.. 4
تمكيــن المطلقــات نفســيً واجتماعيــً واقتصاديــً مــن خــال اســتثمار نقــاط القــوة . 5

لديهــن.

إبدئي حياة جديدة
برعايــة معهــد البحــوث والدراســات والتدريــب 
بجامعــة الجــوف و بالتعــاون مــع جمعيــة تــواد 

ــرية ــة األس للتنمي

دورة تأهيلية

19 /1438/5 هـ مجمع كليات
البنات بسكاكا

أ. منى الشايع
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الذوقيات في استخدام وسائل التواصل االجتماعي  )ورشة عمل(

مقدمة

ــل  ــائل التواص ــتخدام وس ــي اس ــات ف ــا » الذوقي ــل عنوانه ــة عم ــج بورش ــذا البرنام ــل ه تمثَّ
االجتماعــي » وهــو برنامــج اجتماعــي يهــدف إلــى توضيــح أهميــة اإلعــام الرقمــي وكيفيــة 

اســتخدامه لتحقيــق الفائــدة الشــخصية والمجتمعيــة.

وجــاءت هــذه الورشــة نتيجــة االنتشــار الســريع والمفتــوح لوســائل التواصل الرقمــي وتعدد 
أشــكاله للفــت النظــر لســلبياتها ولضبط اســتخدامها وتوظيفهــا التوظيــف اإليجابي. 

أبرز محاور:

تقديم تعريف لمواقع التواصل االجتماعي.. 1
وصف ماهية الحياة وشكلها بمواقع التواصل االجتماعي.. 2
عرض أمثلة لبرامج التواصل االجتماعي.. 3
إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل االجتماعي. 4
كما تخلل الورشة عدد من األنشطة والتمارين الهادفة.. 5

ورشة عمل

الذوقيات في استخدام وسائل 
التواصل االجتماعي

25 /1438/5 هـ مجمع كليات البنات

الذوقيات في استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي

أ.حكيمة الرويلي
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العالقات االنسانية  )دورة(

مقدمة

تمثــل هــذا البرنامــج بــدورة عنوانهــا » العاقــات اإلنســانية« وهــو برنامــج إجتماعــي يهــدف الــى 
ــوق  ــات وحق ــواع العاق ــط وأن ــراط أو تفري ــات دون إف ــاء العاق ــة إنش ــات وكيفي ــة العاق أهمي
وأســلوب التعامــل مــع الخادمــة بالمنــزل وجــاءت هــذه الــدورة نتيجــة انتشــار هــروب الخادمــات 

بســبب ســوء التعامــل.

أبرز محاور:

ــرة وحتــى العاقــات الدائمــة. . 1 العاقــات بيــن األشــخاص هــي عاقــات تبــدأ مــن عاقــة عاب
ــات  ــي أو تفاع ــن االجتماع ــب أو التضام ــتدالل أو الح ــى االس ــة عل ــذه العاق ــى ه ــد تبن وق

ــة. ــات االجتماعي ــن العاق ــرى م ــواع أخ ــادة أو أي أن ــل المعت العم
تتشكل العاقات بين األشخاص في سياق المؤثرات االجتماعية والثقافية وغيرها. . 2
ــد . 3 ــي تع ــة وه ــة متبادل ــال اتفاقي ــن خ ــرف أو م ــال الع ــن خ ــات م ــم العاق ــن تنظي يمك

ككل. والمجتمــع  االجتماعيــة  المجموعــات  أســاس 
التعرف إلى مراحل العاقات.. 4
التعرف إلى المراحل الخمس للتطور الطبيعي للعاقة .. 5

العالقات االنسانية
برعايــة معهــد البحــوث والدراســات والتدريــب 
بجامعــة الجــوف و بالتعــاون مــع جمعيــة تــواد 

ــرية ــة األس للتنمي

دورة

14 /1438/6 هـ فندق النزل
قاعة الحناء

أ. نوره الحربي
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أهمية فيتامين )د( وأثره في الناحية النفسية والبدنية للمرأة 
)ورشة تدريبية(

مقدمة

إن المــرأة بحاجــة إلــى فيتاميــن د لعــدة أســباب لتعويــض النقــص نتيجــة الحمــل والــوالدة وقــد 
ال تعــي المــرأة أهميــة تعويــض هــذا الفيتاميــن بطريقــة طبيــة ســليمة.

أبرز محاور:

خصائص الفيتامينات وأهميته. 1
أنواع الفيتامينات: فيتامين د، ج .. 2
مصادر فيتامين د.. 3
نقص فيتامين د.. 4
تقييم نسبة فيتامين د بالدم .. 5
فوائد فيتامين د .. 6
عاقة فيتامين د وزيادة الوزن.  فيتامين د والجهاز العصبي .. 7
لتوعية بضرورة التعرض للشمس لفترات بسيطة بشكل منتظم.. 8
أهمية فيتامين د ألجهزة الجسم المختلفة وأيضا للجهاز العصبي.. 9
وجوب إمداد األم الحامل بالغذاء المعزز بفيتامين د .. 10
تقييم نسبة فيتامين د في الدم في األشخاص المعرضين والمصابين بأمراض عصبية.. 11

عدم استخدام فيتامين د إال بعد استشارة الطبيب.. 12

ورشة تدريبية بعنوان

ــة  ــب بجامع ــات والتدري ــوث والدراس ــد البح ــة معه برعاي
ــي ــاس الطب ــز أم ــع مرك ــاون م ــوف و بالتع الج

16 /1438/6 هـ مجمع كليات البنات

أهمية فيتامين )د( وأثره في
 الناحية النفسية والبدنية للمرأة

أ.د. منى أنور
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عمليات التجميل عند النساء بين الضرورة والهوس  )دورة(

مقدمة

تمثــل هــذا البرنامــج بمحاضــرة عنوانهــا » عمليــات التجميــل عنــد النســاء بيــن الضــرورة والهــوس 
» وهــو برنامــج اجتماعــي يهــدف إلــى:

أهمية عمليات التجميل للمرأة التي تحتاجها لخلل ما. . 1
وجاءت هذه الدورة نتيجة انتشار عمليات التجميل وهوس النساء بها.. 2

أبرز محاور:

المرأة السعودية والتجميل.. 1
التعرف إلى عمليات التجميل.. 2
ما األسباب المؤدية بالمرأة للقيام بعمليات التجميل.. 3
التعرف إلى سلبيات وإيجابيات عمليات التجميل.. 4
التعريف بالتكلفة المادية لهذه العملية.. 5

عمليات التجميل عند النساء بين الضرورة والهوس

برعايــة معهــد البحــوث والدراســات والتدريــب 
بجامعــة الجــوف و بالتعــاون مــع  مركز ســكاكا 

ــي التخصص

دورة

22 /1438/6 هـ مجمع كليات 
البنات بسكاكا

د.يوسف البديوي
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تأهيل المقبالت على الزواج )دورة على مدى يومين( 

مقدمة

تمثــل هــذا البرنامــج بمحاضــرة عنوانهــا » تأهيــل المقبــات علــى الــزواج » وهــو برنامــج اجتماعــي 
يهــدف إلــى:

تأهيــل الفتيــات المقبــات علــى الــزواج.  حيــث ان هنــاك بعــض األمــور التــي تحتــاج التوضيــح 
لتطبيقهــا فــي الحيــاة الزوجيــة المقبلــة، والتي ســوف تنعكــس حتمــً إيجابً مع زوج المســتقبل.

أبرز محاور:

التعرف إلى الفروقات النفسية والجسدية بين الجنسين.. 1
كيف تتودد المرأة لزوجها.. 2
كيف نخلق حياة زوجية سعيدة وأسرية متماسكة. . 3
كيف نتقبل أهل الزوج وانتقاداتهم نتيجة اختاف البيئة والتربية.. 4
حث المرأة عل أهمية كتمان أسرار حياتها الزوجية.. 5
الزواج السعيد ليس بالضرورة زواجً مثاليً. . 6

دورة

ــة  ــب بجامع ــات والتدري ــوث والدراس ــد البح ــة معه برعاي
ــرية ــة األس ــواد للتنمي ــة ت ــع جمعي ــاون م ــوف و بالتع الج

19-1438/7/20 هـ مجمع كليات البنات

تأهيل المقبالت على الزواج

أ. منى الشايع
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كيف تنفق لتدخر )دورة على مدى يومين(

مقدمة

تمثــل هــذا البرنامــج بورشــة عمــل عنوانهــا » كيــف تنفــق لتدخــر. نحــو ترشــيد اســتهاك األســرة » 
وهــو برنامــج توعــوي يهــدف إلــى نشــر الوعــي االســتهاكي الســليم. 

أبرز محاور:

وقد تضمن محتوى الورشة االتي:

تعريف االستهاك وأسباب زيادته. 1
ترشيد االستهاك والهدف منه. 2
ميزانية األسرة ومراحل وضعها. 3
األسس العامة لوضع ميزانية األسرة. 4
العوامل المؤثرة سلبا على ميزانية األسرة. 5
دور األسرة في تكوين الوعي االستهاكي السليم. 6
التخطيط لترشيد االستهاك من واقع بنود اإلنفاق المختلفة.. 7
االدخار.. 8

كيف تنفق لتدخر
برعاية معهد البحوث والدراسات

 والتدريب بجامعة الجوف

دورة

13 /1438/9 هـ مجمع كليات 
البنات بسكاكا

د.سام الشراري
د.فاطمة حسين
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- مــــؤتمر  تعـــزيز دور المـــــــرأة السعودية في
    تنمية المجتمع في ضوء رؤية المملكة 2030 

نبذة عن المؤتمر

ــاث  ــد اهلل ألبح ــت عب ــارة بن ــرة س ــي األمي ــمو الملك ــة الس ــي لصاحب ــي العلم ــداف الكرس ــً أله تحقيق
وتحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف يســر جامعــة الجــوف أن تعلــن عــن عقــد مؤتمــر » تعزيــز دور 

المــرأة الســعودية فــي تنميــة المجتمــع فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030 »
 

ويأتــي ذلــك مــن حــرص الجامعــة علــى خدمــة المجتمــع ودفــع عجلــة التقــدم فــي مختلــف قضايــا 
المــرأة الســعودية، وإتاحــة المجــال أمــام الباحثــات والمهتمــات فــي » قضايــا المــرأة » للمشــاركة وطرح 
رؤاهــن وأوراقهــن العلميــة بغيــة فتــح آفــاق لتلــك المجــاالت ومنحهــا زخمــً أوســع وصــواًل لتمكيــن 

المــرأة الســعودية كعضــو فاعــل فــي التنميــة الوطنيــة.

أهداف المؤتمر

ــعودية . 1 ــرأة الس ــن للم ــي يمك ــة 2030 والت ــة المملك ــزات رؤي ــض مرتك ــى بع ــوء عل ــليط الض - تس
ــا. ــاركة به المش

- تعزيز دور المرأة السعودية لتواكب متطلبات المرحلة القادمة.. 2
ــي . 3 ــاركة ف ــا للمش ــاهم بتأهيله ــي تس ــعودية والت ــرأة الس ــا الم ــل قضاي ــدة لح ــرح رؤى جدي - ط

ــع. ــة المجتم تنمي
- تحقيــق أهــداف الكرســي العلمــي لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبــد اهلل بمــا . 4

يتعلــق بشــؤون المــرأة بشــكل خــاص واألســر بشــكل عــام.

محاور المؤتمر 

المحور األول: 

ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية للمرأة السعودية بما يسهم في تطوير مجتمعها . 1
تعزيز مفهوم قيم االنتماء للوطن بما يتاءم مع أدوار المرأة في المجتمع.. 2
االعتزاز باللغة العربية وتنمية استخدامها بين أفراد األسر وفي العمل.. 3
تعزيز األنشطة والفعاليات التي تبرز هوية المرأة السعودية وتراثها.. 4

المحور الثاني: 

دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المرأة وإعدادها لمواكبة الرؤية.. 1
دور الجامعات في رفع مستوى الوعي لدى المرأة تجاه نفسها وتجاه المجتمع.. 2
دور مراكز التدريب في تأهيل المرأة وتزويدها بالمهارات الحياتية الازمة.. 3
تســهيل إجــراءات المحاكــم للمــرأة والمســاهمة فــي حــل قضاياهــا بمــا يحقــق لهــا االســتقرار . 4

ــي. النفس



72

المحور الثالث: 

حماية المرأة لتعزيز مكانتها وتمكينها من القيام بمسؤوليتها األسرية:. 1
دعــم حقــوق وواجبــات المــرأة وفــق المتغيــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة بمــا يكفــل . 2

اســتقرار األســرة. 
تعزيز سبل حماية المرأة من العنف األسرى بما يكفل كرامتها.. 3
تعزيز دور مراكز اإلرشاد األسرى لتوعية األسر وتنميتها اجتماعيً وتعزيز تماسكها.. 4

المحور  الرابع: 

ــعادة . 1 ــا الس ــق له ــا يحق ــعودية بم ــرأة الس ــاة للم ــط الحي ــر نم ــاهمة بتطوي المس
ــة. والحيوي

تنوع سبل الرعاية الصحية للمرأة في كافة المراحل العمرية.. 2
تحديد متطلبات المرأة السعودية لجوانب الترفيه والتثقيف.. 3
رفع وعي المرأة السعودية في ترشيد اإلنفاق وتطوير أساليب االدخار.. 4

توصيات المؤتمر

التأكيد على نشر الثقافة الحقوقية للمرأة في كافة المجاالت.. 1
ــة . 2 ــوء رؤي ــي ض ــع ف ــة المجتم ــي تنمي ــاهمة ف ــل المس ــرص العم ــرأة بف ــي الم ــادة وع زي

.2030
العمــل علــى الدراســات البحثيــة المتعلقــة بالتحديــات التــي تواجههــا المــرأة مــع . 3

المدنــي.  المجتمــع  مؤسســات 
اقتــراح مبــادرة لمشــروع وطنــي توعــوي لرفــع الثقافــة الحقوقيــة للمــرأة الســعودية . 4

ــت  ــارة بن ــرة س ــي األمي ــمو الملك ــة الس ــي لصاحب ــي العلم ــن الكرس ــل م ــم وتموي بدع
ــوف. ــع الج ــي مجتم ــرأة ف ــات الم ــاث تحدي ــد اهلل ألبح عب

التأكيــد علــى دور  اإلعــام فــي القيــام بالــدور اإليجابــي إلبــراز الصــورة المشــرقة للمــرأة . 5
الســعودية.

التأكيــد علــى ضــرورة إقامــة مؤتمــرات ســنوية تبادليــة بيــن الجامعــات الســعودية . 6
تختــص بشــؤون المــرأة الســعودية.

رابط المؤتمر
 vrgs.ju.edu.sa/csw/ 
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عضو جملس الشورى

هيئة حقوق اإلنسان

جامعة االمرية نورة

جامعة امللك سعود

جامعة طيبة

املرفة الرتبوية واإلعالمية

جامعة الطائف

جامعة شقراء

باحثة دكتوراه

جامعة أم القرى

جامعة عفيف

جامعة القصمي

د. سلطانة عبداملصلح البديوي

د. وفاء بنت محد التوجيري

أ. د. نوال العيد

أ. د. اجلوهرة الزامل
أ. د.أمساء سلميان السويمل

 د.أرجي يوسف أمحد حكمي

 وفاء بكر يونس

 د.فوزية البيمق

د.عبلة عبد اجلليل مرشد
 د.نوف منايح العتييب

 أ. أمل امحلدين

 د.سارة هليل املطريي

د. سناء فضل الدين جان

 د.هدى بنت دمحم 

رئيسة جلسة - متحدثة رئيسية

رئيسة جلسة

رئيسة جلسة - متحدثة رئيسية

رئيسة جلسة

متحدثه

متحدثه

متحدثه

متحدثه
متحدثه

متحدثه

متحدثه

متحدثه

متحدثه

نوع المشاركة الزائره الجهة

-  الوفود الزائرة لمؤتمر المرأة : المشاركات في مؤتمر تعزيز دور المرأة 
السعودية في ظل رؤية المملكة 2030.
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- األبحاث المشاركة  في مؤتمر تعزيز دور المرأة السعودية لتواكب 
متطلبات المرحلة القادمة.

املرأة السعودية ودورها يف تمنية املجمتع
)األمرية سارة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود(

دور معملة الرتبية األرسية يف تعزيز قمي املواطنة 
الرمقية لدى طالبات املرحلة الثانوية يف ضوء متطلبات 

التمنية املجمتعية

دور املعملة السعودية يف نر اللغة العربية وترسيخ 
مفهوم اهلوية لدى طالباهتا يف ضوء الرؤية االقتصادية 

لململكة 2030 م

دور اجلامعات يف تمنية مسؤولية املرأة االجمتاعية يف 
ضوء التغريات احمللية والعاملية

املتطلبات الرتبوية للطالبة اجلامعية يف ضوء رؤية 
اململكة العربية السعودية 2030م

دور لكيات الرتبية يف تمنية ويع الطالبات بالتحديات 
املستقبلية يف ضوء رؤية اململكة 2030 م

دور مؤسسات املجمتع املدين يف تمنية املرأة 
وإعدادها ملواكبة الرؤية

جهود جامعة طيبة يف جمال متكني املرأة ومدى الويع 
هبا لدى األاكدمييات واإلداريات باجلامعة

اسرتاتيجية مقرتحة لتعزيز دور املناجه اجلامعية
 يف ممارسة الطالبة للعمل التطويع

اسرتاتيجية متكني املرأة السعودية لتحقيق تمنية 
مستدامة وفق رؤية 2030 م

إهسام برناجم الدبلوم العام يف الرتبية يف تمنية قمي 
املواطنة لدى طالبات جامعة اجلوف )دراسة ميدانية( 

قياس مدى الويع و مؤرش االجتاه حنو مواضيع 
الصحة اإلجنابية و متكني املرأة لدى الفتيات

 يف منطقة اجلوف

 FEMALE STUDENTS' ASSESSMENT OF
 TEAM BASED LEARNING AT COLLEGE OF

MEDICINE, ALJOUF UNIVERSITY

د. مها سعد الزييدي
أستاذ مشارك - تارخي حديث

جامعة اجلوف

د. مىن اكمل البسوين مشس 
الدين ، لكية الرتبية بعفيف

جامعة شقراء

أ . حنان ونيس الربيع
لكية الرتبية

جامعة اجلوف

د. سناء فضل الدين جان
وكيلة لكية الرتبية بعفيف

جامعة شقراء

د. فوزية منايح البيمق
لكية الرتبية واألدب برتبة

جامعة الطائف

د. نوف منايح العتييب
لكية الرتبية باملزامحية

جامعة شقراء

د. عفاف عبد العزيز العابدين
لكية العلوم واآلداب بالنعريية

جامعة حفر الباطن

د. إيناس بنت دمحم طه
معيد الدراسات اجلامعية

جامعة طيبه

د. أرجي يوسف أمحد حكمي
لكية اآلداب والعلوم االنسانية

جامعة طيبة - ينبع

د. عبلة عبد اجلليل مرشد
متقاعدة هناية 1437 هـ

يف املدينة املنورة

د. مها بنت دمحم الفراس
د. عالية الطيب

لكية الرتبية - جامعة اجلوف

د. مرفت أمحد خبيت
لكية العلوم - جامعة اجلوف

د. مروة أمحد النجار
لكية الطب البري

جامعة اجلوف

ترسيخ مفهوم
 اهلوية الوطنية

 لملرأة السعودية
 مبا يهسم يف
 تطوير جممتعه

دور مؤسسات
 املجمتع املدين

 يف تمنية املرأة 
وإعدادها ملواكبة 

الرؤية.

مجال البحث الباحثة عنوان البحث
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تعزيز دور املرأة للقيام مبسؤوليهتا يف املجمتع من 
منظور رشيع

تصور مقرتح إلنشاء جملس لمتكني املرأة السعودية 
يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030 م

سبل تعزيز ويع املرأة حنو احلد
 من ظاهرة  العنف ضدها

التمخض االقتصادي و أثره عىل املرأة السعودية 
)األرامل منوذجًا( حلول يف ضوء رؤية 2030 م

 Impact of the Saudi Women Age On Oral
Health and Related Behavior

رفع ويع املرأة السعودية يف ترشيد 
اإلنفاق وتطوير أساليب االدخار

دور املرأة السعودية يف التدبري األرسي
 وترشيد اإلنفاق

واقع إدارة أساليب االدخار واالستمثار لدى املرأة 
السعودية وأثره يف حتقيق رؤية اململكة 2030 م

مؤرشات الضغوط اليت تواجه املرأة
 العاملة يف املستشفيات

 يف مدينة اجلوف

جودة احلياة لدى النساء املصابات بالفشل اللكوي 
مبنطقة اجلوف وعالقته بالسلوك االجمتايع لدهين

د. حنان قامس دمحم العزني
جامعة امللك سعود بن عبد 

العزيز للعلوم الصحية

د. أمل عبد الرمحن احلريب
إدارة التعلمي - جدة

د. سارة هليل دخيل هلل 
املطريي

ابهتال أمحد طاليب
لكية العلوم اإلدارية واإلنسانية

جامعة اجلوف

د. يم عمثان محزة
حمارض لكية طب األسنان

جامعة اجلوف

د. جواهر صاحل عيادة امخليش
أستاذ مساعد لكية العلوم

جامعة اإلمام دمحم بن سعود 
اإلسالمية

د. منرية عواد املريطب
أستاذ مشارك بقسم الريعة 

والدراسات اإلسالمية
جامعة امللك عبد العزيز

أ . عائدة أمحد عطية العتييب
إدارة التعلمي -الرياض

أ. سارة أمحد عبد الكرمي الصليع
مركز برامع التحدي لإلعاقة 

باجلوف

د. أمينه ابراهمي بدوي
د. محمود دمحم
جامعة اجلوف

محاية املرأة 
لتعزيز ماكنهتا 

ومتكيهنا
  من القيام 
مبسؤوليهتا 

األرسية.

املسامهة بتطوير
 منط احلياة

 لملرأة السعودية
 مبا حيقق هلا 

السعادة واحليوية.

مجال البحث الباحثة عنوان البحث
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تقارير األنشــطة الخاصة بالكرسي 
العلمــي لصاحبــة الســمو الملكــي 
األميرة ســارة بنت عبــد اهلل بن عبد 
العزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات 
المــرأة فــي مجتمــع الجــوف للعام 

الجامعي

 1438/ 1439هـ
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1- اللجنة التنظيمية للكرسي العلمي

ــرة  ــي األمي ــمو الملك ــة الس ــي لصاحب ــي العلم ــى الكرس ــرفة عل ــة والمش ــة التنظيمي ــة اللجن رئيس
ــوف. ــع الج ــي مجتم ــرأة ف ــات الم ــاث تحدي ــعود ألبح ــز آل س ــن عبدالعزي ــداهلل ب ــت عب ــارة بن س

العلمــي  للكرســي  التنظيميــة  اللجنــة  أعضــاء 
لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة  ســارة بنــت 
ألبحــاث  ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن  عبــداهلل 

الجــوف مجتمــع  فــي  المــرأة  تحديــات 

د. مهــــــــا اليـزيدي
د. وفـــاء السرحاني
د. فخــرية الجوفي

مكتب عميدة مجمع 
كليات البنات بسكاكا

االجتماع  األول

االجتماع الثاني

االجتماع الثالث

1439/2/26

1438/5/12

1439/7/5

د. أسمــاء بنت سلــيمان المــويشير

- اجتماعــات الكرســي العلمــي لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف

رئيسة اللجنة التنظيمية
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- رســم بيانــي يوضــح األنشــطة المقدمــة مــن كرســي األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل آل ســعود 
ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف.

األبحاث المقدمة

الندوات

المؤتمرات

المحاضرات

الدورات

الورش

اللقاءات

1

0

0

0

2

6

0

تصــور مقــرتح للحــد مــن ارتفــاع معــدالت الطــالق 
ــات  ــض املؤسس ــوء دور بع ــوف يف ض ــة اجل يف منطق

االجمتاعيــه
د.نعمية معر الدرعان

  اجمتايع ارتفاع 
معدالت الطالق 

والعنوسة

مجال البحث اسم الباحث البحث

- األبحــاث المتقدمــة  للكرســي العلمــي لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبداهلل 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجوف.
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- ملخــص الفعاليــات واألنشــطة الخاصــة لكرســي صاحبــة الســمو الملكــي االميــرة ســارة بنــت عبــد 
اهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف للعــام 1437- 1438 هـــ

مالحظاتعدد الحضور مكان النشاطيوم وتاريخ النشاطاسم المحاضر اسم النشاط  م

1

2

3

4

5

6

7

8

أ . ترفة القايد 
مجعية تواد للتمنية االرسية

أ. وفاء العقل

أ.د.مىن انور دمحم

أ. عبري املعجل

د.هيفاء الساكت

األستاذة. رباب الهنار

د. هيام فتيح مريس

أ.د.مىن انور دمحم

األربعاء
3/18

االحد
3/29

الثالثاء
5/20

االثنني
6/3

االثنني
6/10

األحد
6/16

االثنني
6/24

1439/7/3هـ

79

90

68

102

100

78

92

78

قاعة /127- د

قاعة /127- د

قاعة /127- د

فندق الزنل /احلناء

قاعة /127- د

قاعة /127- د

قاعة /127- د

قاعة /127- د

حتت إرشاف 
اللجنة التنظميية

حتت إرشاف 
اللجنة التنظميية

حتت إرشاف 
اللجنة التنظميية

حتت إرشاف 
اللجنة التنظميية
بالتعاون مع 
مجعية تواد

حتت إرشاف 
اللجنة التنظميية

حتت إرشاف 
اللجنة التنظميية
بالتعاون مع 
مجعية تواد

حتت إرشاف 
اللجنة التنظميية
بالتعاون مع 
مجعية تواد

حتت إرشاف 
اللجنة التنظميية

ورشة
مهنجية الاكيزن اليابانية

ورشة 
رفع إنتاجية السيدات

 يف بيئة العمل

دورة التغذية الصحية 
لملرأة بشلك عام 

ورشة ال تبزتي 

ورشة
املرأة والتفكري اإلجيايب

ورشة
ثقافة العمل احلر

ورشة معل
فنيات التعامل
 مع األبناء

دورة التغذية الصحية 
لألطفال ذوي االحتياجات 

اخلاصة
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- إحصائيــة بأعــداد حضــور فعاليــات أنشــطة الكرســي العلمــي لصاحبــة الســمو الملكــي 
ــع  ــي مجتم ــرأة ف ــات الم ــاث تحدي ــعود ألبح ــز آل س ــن عبدالعزي ــداهلل ب ــت عب ــارة بن ــرة س األمي

ــوف الج

دورة 
دورة )المرأة والتفكيرال تبتزني

 اإليجابي(

برنامج
ثقافة العمل الحر

برنامج تدريبي
)منهجية الكايزن 

اليابانية(

برنامج تدريبي
)رفع إنتاجية السيدات 

في بيئة العمل(

ورشة عمل
)فنيات التعامل

 مع األبناء(

التغذية الصحية 
لألطفال ذوي 

االحتياجات الخاصة

دورة  )التغذية 
الصحية للمرأة بشكل 

عام(

- التغطيــة اإلعالميــة لكرســي صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل بــن 
1439/1438هـــ الجامعــي  للعــام  ســعود  آل  عبدالعزيــز 

90

102

9278

68

100
78

79

الحساب الرسمي موقع الجامعة 
المجتمع المحليلتويتر الكرسي 8361
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ورش 
عمل 

ودورات
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) KAIZEN تقرير عن ورشة عمل ) منهجية كايزن اليابانية

مقدمة

)KAIZEN ــة ــزن الياباني ــة كاي ــا )منهجي ــل عنوانه ــة عم ــج بورش ــذا البرنام ــل ه تمث
ــل  ــة أق ــة بكمي ــودة عالي ــات ذات ج ــع منتج ــة تبي ــركات الياباني ــض الش ــث إن بع حي
مــن مثياتهــا فــي الــدول الغربيــة وبســعر أرخــص، ومــع ذلــك تحقــق أرباحــً أكبــر؟!! 
وجــاءت هــذه الورشــة لتحقيــق أقــل مســتوى مــن الهــدر فــي العمليــات والمــوارد 

ــد الماليــة. ــاح والعوائ والوقــت، لتحقيــق نســب مرتفعــة مــن األرب

أبرز محاور:

مفهوم منهجية التحسين المستمر   . 1
أنواع أساليب التحسين.. 2
مفهوم منهجية الكايزن  .. 3
مظلة منهجية كايزن وأدوارها المتنوعة.. 4
فوائد تطبيق منهجية كايزن .. 5
المقومات األساسية للمنهجية.. 6

ورشة عمل

ــة  ــب بجامع ــات والتدري ــوث والدراس ــد البح ــة معه برعاي
ــرية ــة األس ــواد للتنمي ــة ت ــع جمعي ــاون م ــوف و بالتع الج

18 /1439/3 هـ مجمع كليات البنات

KAIZEN منهجية كايزن اليابانية

أ. ترفه القايد
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تقرير عن دورة  ) التغذية الصحيحة للمرأة بشكل عام (  

مقدمة

يمثــل هــذا البرنامــج دورة عنوانهــا » دورة التغذيــة الصحيــة للمــرأة بشــكل عــام »  يهــدف  إلــى 
التعــرف بمخاطــر و مضاعفــات الســمنة .والحميــات الخاطئــة و مضاعفاتهــا . وآثــار تخفيــض الــوزن 

ــد . ــوزن الزائ ــن ال ــص م ــة للتخل ــرق الصحيح ــة و الط ــة الصحي .والتغذي

أبرز محاور:

السمنة ) أضرارها و مخاطرها ( .. 1
أنواع الحميات الصحية و الطرق البديلة عنها .. 2
العمليات الجراحية للعاج من السمنة .. 3
األدوية و المكمات الغذائية .. 4
الطرق الصحية للتغذية السليمة .. 5

 التغذية الصحيحة
 للمرأة بشكل عام

برعاية معهد البحوث والدراسات
 والتدريب بجامعة الجوف

دورة

20 /1439/5 هـ مجمع كليات
البنات بسكاكا

أ.  منى أنور محمد



85

ورشة عمل ) رفع إنتاجية السيدات في بيئة العمل (

مقدمة

تمثــل هــذا البرنامــج بــدورة عنوانهــا » رفــع إنتاجيــة الســيدات فــي بيئــة العمــل » والتــي هدفــت 
إلعــادة توجيــه الطاقــات العامــة لخانــة اإلنتاجيــة للســيدات.

أبرز محاور:

تشــكل المــرأة مــا يزيــد بقليــل عــن نصــف ســكان العالــم ولكــن مســاهمتها فــي النمــو 
الوطنــي أقــل مــن المســتوى الممكــن، األمــر الــذي يتطلــب تنميــة إمكاناتهــا الكامنــة وزيــادة 

ــي: ــدورة اآلت ــت ال ــد تضمن ــا.  وق ــع إنتاجيته ــاركتها ورف مش

مفاهيم عامة لبيئة العمل.. 1
توصيف غالوب للمواهب وتوظيفه مهنيا.. 2
مبدأ اإلنتاجية.. 3
 الرصيد الديني والوطني والمعرفي لإلنتاجية.. 4
ملف التحول الوطني 2020.. 5
ملف رؤية المملكة 2030.. 6
زيادة نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل.. 7
واقع اإلنتاجية في المملكة.. 8

ورشة عمل

برعاية معهد البحوث والدراسات 
والتدريب بجامعة الجوف

29 /1439/3 هـ مجمع كليات البنات

 رفع إنتاجية السيدات
 في بيئة العمل

أ. وفاء العقل
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تقرير عن ورشة عمل ) ال تبتزني (

مقدمة

تمثــل هــذا البرنامــج بورشــة عمــل عنوانهــا ) ال تبتزنــي ( جــاءت هــذه الورشــة لتحقيــق الوعــي 
الكامــل لــدى المــرأة فــي مخاطــر االبتــزاز وأيضــا تحقيــق الوعــي الحقوقــي لديهــا .

أبرز محاور:

مفهوم االبتزاز .. 1
أنواعه.. 2
أسباب االبتزاز والمسببات .. 3
اآلثار المترتبة عليه .. 4

ال تبتزني
والتدريــب  والدراســات  البحــوث  معهــد  برعايــة 
تــواد  بالتعــاون مــع جمعيــة  بجامعــة الجــوف و 

األســرية للتنميــة 

 ورشة عمل

3 /1439/6 هـ فندق النزل
قاعة الحناء

أ.  عبير المعجل
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تقرير عن ورشة عمل ) المراة و التفكير اإليجابي (

مقدمة

تمثــل هــذا البرنامــج بورشــة عنوانهــا ) المــراة  و التفكيــر اإليجابــي ( والتــي هدفــت إلــى تنميــة 
التفكيــر اإليجابــي والشــخصية اإليجابيــة لــدى المتدربــات.

المحتوى :

التفكيــر اإليجابــي للمــرأة مــن أساســيات النجــاح فــي ظــل الحيــاة العصريــة المليئــة بالتحديــات.  
وقــد تضمــن محتــوى الــدورة اآلتــي:

مفهوم التفكير اإليجابي.. 1
أهمية التفكير اإليجابي.. 2
التفكير اإليجابي والتفكير السلبي.. 3
أنواع التفكير اإليجابي.. 4
طرق تنمية التفكير اإليجابي ومهاراته.. 5
استراتيجيات التفكير اإليجابي.. 6

ورشة عمل

برعاية معهد البحوث والدراسات 
والتدريب بجامعة الجوف

10 /1439/6 هـ مجمع كليات البنات

 المراة و التفكير اإليجابي

د. هيفاء الساكت
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تقرير عن ورشة عمل ) ثقافة العمل الحر ( 

مقدمة

جــاءت هــذه الورشــة لتحقيــق الوعــي الكامــل لــدى الســيدات والطالبــات فــي معنــى 
العمــل الحــر وتحقيــق الوعــي لديهــا فــي اســتغال األفــكار والفــرص االســتثمارية المتاحــة 
فــي األســواق وترجمتهــا إلــى ســلع وخدمــات تشــبع احتياجــات ورغبــات المســتهلكين عــن 

ــي.  ــح ف ــروع الناج ــمات المش س

أبرز محاور:

مفهوم العمل الحر .. 1
استغال المواهب واإلمكانات المتواجدة .. 2
التسويق الذكي .. 3
المنــح التــي تقدمهــا الدولــة رعاهــا اهلل لتشــجيع طــاب وطالبــات الثانويــة والجامعــة . 4

لجعلهــم رواد أعمــال ناجحيــن.
دور ريادة األعمال في تحقيق التحول الوطني.. 5

ثقافة العمل الحر
والتدريــب  والدراســات  البحــوث  معهــد  برعايــة 
تــواد  بالتعــاون مــع جمعيــة  بجامعــة الجــوف و 

األســرية للتنميــة 

 ورشة عمل

16 /1439/6 هـ مجمع كليات
البنات بسكاكا

أ.  رباب النهار
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تقرير عن ورشة عمل
) فنيات التعامل مع األبناء السلوكيات غير المرغوبة (

مقدمة

مرحلــة الطفولــة مرحلــة ذات أهميــة للفــرد حيــث إنــه مــازال قابــا للتشــكيل والتأثر بمــن حوله 
لــذا يجــب توفيــر بيئــة أســرية يســودها الــدفء واألمــان النفســي، ومــن األهميــة إلمــام الوالديــن 
ومعرفتهمــا -خاصــة األم- بأهــم المشــكات الســلوكية التــي يعانــي منهــا الطفــل والتــي 
قــد تدفعــه إلــى عــدم التكيــف مــع بيئتــه، وتبعــده عــن حالــة الســواء النفســي فكلمــا كان 
التعامــل مــع هــذه المشــكات الســلوكية بشــكل علمــي كلمــا كان الطفــل أقــرب إلــى 

اكتســاب الصحــة النفســية ومــن ثــم يعــود ذلــك بالنفــع علــى المجتمــع بشــكل عــام. 

أبرز محاور:

مفهوم السلوك.. 1
التمييز بين السلوك الطبيعي والسلوك غير الطبيعي.. 2
أشكال للسلوكيات التي يجب خفضها.. 3
استراتيجيات خفض هذه السلوكيات.. 4
أنماط السلوكيات التي يجب تنميتها.. 5
مهارات تنمية السلوكيات اإليجابية.. 6
أمثلة متنوعة من استراتيجيات التعامل مع السلوك بشكل عام. . 7
بعــض المشــكات الســلوكية التــي يجــب خفضهــا مثــل النشــاط الزائــد، والعــدوان لــدى . 8

األطفــال، أســبابها وطــرق عاجهــا  وفنيــات التعامــل معهــا.

ورشة عمل

برعاية معهد البحوث والدراسات 
والتدريب بجامعة الجوف

24-26 /1439/6 هـ مجمع كليات البنات

فنيات التعامل مع األبناء
 السلوكيات  غير المرغوبة

د. هيام نمير 
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تقريــر عــن دورة ) التغذيــة الصحيــة لألطفــال ذوى االحتياجــات الخاصــة 
التــي يجــب علــى األمهــات مراعاتهــا (

مقدمة

يمثــل هــذا البرنامــج دورة عنوانهــا » التغذيــة الصحيــة لألطفــال ذوى االحتياجــات الخاصــة 
التــي يجــب علــى األمهــات مراعاتهــا »  ويهــدف الــى نشــر الوعــي بأســباب األمــراض الوراثيــة 
ــواع األمــراض الوراثيــة .وكيفيــة التعامــل مــع األطفــال ذوي االحتياجــات  .و نشــر الوعــي بأن

الخاصــة مــن الناحيــة الصحيــة ومــن ناحيــة التغذيــة .

أبرز محاور:

التعريف بذوي االحتياجات الخاصة .. 1
السلوكيات واإلرشادات المتعلقة بالتغذية .. 2
أعراض سوء التغذية .. 3
السمنة ) أضرارها و مخاطرها ( .. 4
الطرق الصحية للتغذية السليمة .. 5

التغذية الصحية لألطفال 
ذوى االحتياجات الخاصة
برعاية معهد البحوث والدراسات 

والتدريب بجامعة الجوف

دورة

3 /1439/7 هـ مجمع كليات
البنات بسكاكا

أ.د.منى أنور
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معلومات التواصل

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب

كـــــرســي أبــحــاث تحديات المرأة في مجتمع الجوف
مجمع كليات البنات بسكاكا مبنى رقم هـ جامعة الجوف
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