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ــراً  ــاً كبي ــه هللا اهتمام ــعود حفظ ــز آل س ــد العزي ــن عب ــد هللا ب ــك عب ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــة خ ــي حكوم تول
بالمــرأة وقضاياهــا ،  فقــد شــهد عصــره الميمــون رفعــة وازدهــاراً للمــرأة واهتمامــاَ كبيــراً بمختلــف شــؤونها ، إذ 
حظيــت المــرأة برعايــة خاصــة فــي شــتى مجــاالت الحيــاة االجتماعيــة والصحيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والتعليميــة 
فتبــوأت المكانــة التــي تليــق بهــا  وشــغلت مختلــف المناصــب فــي مفاصــل الدولــة ، وســاهمت بفعاليــة فــي التنميــة 

ــن. ــاملة للوط والنهضةالش
 وانطالقــاً مــن هــذه الرؤيــة جــاءت فكــرة تخصيــص كرســي علمــي ألبحــاث تحديــات المــرأة - تقديــراً للــدور المفصلــي 
الــذي تنهــض بــه فــي كل شــؤون الحيــاة - والــذي يهتــم بمختلــف قضايــا المــرأة الســعودية عمومــاً والمــرأة فــي منطقــة  

الجــوف علــى وجــه الخصوص.

نحو تحقيق جودة عالية لحياة المرأة واستثمار طاقاتها في بناء مجتمع مثالي رصين.

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

مــقدمــــة

الــرؤيــــة

الـرســالــة
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1. الهدف اإلستراتيجي العام:
صحيــاً،  و  اجتماعيــاً  و  فكريــاً  المــرأة  بنــاء 
المجتمــع. بنــاء  فــي  المهــم  دورهــا  لتلعــب 

األهداف االستراتيجية الفرعية:
وتعزيــز  وثقافيــا  و  معرفيــاً  المــرأة  1.بنــاء 
المجتمــع. بنــاء  يخــدم  بمــا  المهــم  دورهــا 
ــرأة. ــة للم ــة والصحي ــدرات الفكري ــز الق 2.تعزي
3.إنشــاء مراكــز لخدمــة المــرأة ، واستشــعار 
االســتجابة  العمــل علــى ســرعة  مشــاكلها، و 
المدروســة. البحثيــة  العمليــة  للحلــول 

1.المحور االجتماعي: 
يهتــم المحــور االجتماعــي بقضايــا المــرأة المتعلمــة 
الجوانــب  بمختلــف  ســواء،  حــد  علــى  واألميــة 
االجتماعيــة ، كتحديــات مواصلــة الدراســة و تحديات 

ــه ،  ــل والحصــول علي ــي العم ــا ف رغبته
 ، والطــالق   ، واســتمراره  المناســب  الــزواج  و 

. غيرهــا  و  العنوســة  و   ، واإلنجــاب 
2. المحور العلمي البحثي:                             

و يتنــاول جميــع األمــراض التــي قــد تصيــب المــرأة ، 
كأمــراض الغــدة الدرقيــة و أمــراض نقــص فيتاميــن 
د وعالقتــه بهشاشــة العظــام وســرطان الثــدي غيرهــا 

مــن االمــراض .

ــذا  ــا ه ــوط به ــات و المؤسســات المن ــوف و الهيئ ــة الج ــي جامع ــرة ف ــن ذوي الخب ــة م ــوم مجموع .تق

ــة: ــة اآلتي ــاور البحثي ــمل المح ــارات تش ــات واستش ــوث ودراس ــراء بح ــال،  بإج المج

1.تعداد المرأة في منطقة الجوف فى كل المراحل العمرية .

2.نسبة التعليم الجامعي والثانوي والمتوسط واالبتدائي واألمية بالنسبة للعدد الكلي للنساء 

3.نسبة المرأة العاملة  بالمجتمع السعودى .

4.نسبة المتزوجات الالتي تجاوزن 25 عاماً .

5.زواج األقارب وحل مشكالته المتوقع حدوثها .

6.نسبة المطلقات بعد مرور عام واحد  و عامين وثالثة أعوام و خمس أعوام من الزواج 

محاورالكرسي العلمياألهـــــداف

 البرنامج البحثى للكرسى العلمى
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1.إصدار البحوث والدراسات العلمية المتميزة.

2.عقد البرامج التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات المتخصصة في مجاالت الكرسي.

3.تقديم منح وخدمات علمية واستشارية متخصصة في مجال تطوير أخالقيات العمل.

4.تعاون مع الخبراء واالستشاريين المحليين والدوليين لتحقيق أهداف الكرسي.

7.متوسط اإلنجاب للمتزوجات الالتي بلغن 50 عاماً .

8.نسبة اإلصابة بهشاشة العظام للنساء فوق 40 عاماً .

9.نسبة سرطان الثدي بالنسبة للنساء عند  30 عاماً .

10.معدل السمنة و األمراض المترتبة عليها .

11.األمراض النفسية .

•إنشاء قاعدة معلومات علمية بحثية خاصة بأبحاث المرأة اجتماعياً و صحياً.

•توفير قاعدة بيانات خاصة بالمرأة في جامعة الجوف،

• توفير مواد علمية بحثية لطالب الدراسات العليا في مختلف التخصصات المنضوية تحت هذا المجال البحثي.

ــا و  ــكل إمكانياته ــوف، ب ــة الج ــن جامع ــة و بي ــن جه ــي م ــي و المدن ــل الحكوم ــات العم ــن منظم ــي بي ــاون البحث •التع

ــرى. ــة أخ ــن جه ــا، م كوادره

•إرساء و تعضيد  مرجعية بحثية اجتماعية معتمدة خاصة بأبحاث المرأة.

•خدمة المجتمع النسوي طبياً بالتعاون بين كليات الجامعة الصحية و المستشفيات الحكومية و العيادات الخاصة.

أنشـطـة الكرســــي

االستفادة العلمية للجامعة
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•مساعدة المرأة المتعثرة في دراستها و إرشادها للتخصص المناسب لقدراتها.

•مساعدة المرأة في الحصول على العمل المناسب لها بعد تدريبها و تنمية قدراتها في مجال تخصصها.

•توعية المرأة بالزواج المناسب و توسيع مداركها بصحة الزواج و االمراض التى تنتج من زواج االقارب

•توعية المرأة باألمراض التي قد تتعرض لها، و طرق الوقاية منها 

•رفع الحالة النفسية و البدنية  للمرأة و طرق تجنبها ألمراض قلة الحركة و السمنة.

•مساعدة المرأة للحياة الطبيعية مع تقدم عمرها و مقاومة تحديات الشيخوخة.

•توعية المرأة اجتماعياً و فكرياً بمحاربة األفكار التي ال تناسب الدين اإلسالمي الحنيف و العرف المجتمعي.

•إقامة دورات تدريبية لتنمية المهارات و تغيير االتجاهات نحو األفضل و األمثل. 

•تجميع بيانات النساء في المنطقة لعمل قاعدة بيانات.

•عمل تحليل إحصائي متكامل عن المرأة في المنطقة، اجتماعياً و صحياً.

•تحديد المشاكل التي تواجهها المرأة في المنطقة و ترتيب أولويات التدخل البحثي.

•تحديــد أكثــر التحديــات التــي تواجههــا المــرأة اجتماعيــاً ، و العمــل علــى وضــع بروتوكــول بحثــي للعمــل علــى 

حــل تلــك المشــكالت، مــن توعيــة ودورات تدريبيــة ودراســات، واستشــارات نفســية وغيرهــا .

ــالج  ــر الع ــى توفي ــل عل ــوف، والعم ــة الج ــي منطق ــرأة ف ــه الم ــي تواج ــة الت ــات الصحي ــر التحدي ــد أكث •تحدي

للمصابــات والكشــف المبكــر لقابــالت اإلصابــة و توعيــة األخريــات.

ــى  ــة عل ــا ، و المحافظ ــل فيه ــراد التدخ ــات الم ــا كل المعلوم ــرأة، يوضــح فيه ــكل ام ــات ل ــدة بيان ــل قاع •عم

ــل. ــرية التعام ــة و س خصوصي

ــة  ــات ذات العالق ــاً مــع كل الهيئ ــن دراســات الكرســي الخــاص بأبحــاث المــرأة وربطهــا الكتروني •التكامــل بي

ــل . ــن العم ــات و أماك ــدارس و الجامع ــادات و الم كالمستشــفيات و العي

•عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تتناول موضوع الكرسي .

الكرسي العلمي وخدمة المجتمع

الخطة التنفيذية للكرسي
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-إنشاء صفحة خاصة على موقع الجامعة عن دور الممَول في دعم الكرسي البحثي.

-إضافة نبذة عن الكرسي البحثي و الممَول بالتقرير السنوي للجامعة.

-وضع اسم الممَول بلوحة الشرف الخاصة بالجامعة.

-تضمين الممَول كراع رسمي للمؤتمرات والندوات التي يعقدها الكرسي.

-تضمين جميع المنشورات من كتب وأبحاث شكر وعرفان للممَول.

-وضع اسم الممَول على مراكز أبحاث بالجامعة وقاعاتها.

المزايا الممنوحة لصاحب السمو الملكي
          األمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود ممول الكرسى 

الــميـــزانـيــــة

التعويض الماليالـبـنــــــد

300.000الموارد البشرية
200.000
600.000
400.000

1,500.000

مواد ومعدات وأجهزة

المشاريع البحثية

اإلجمالي

مؤتمرات وندوات وورش عمل

ملزيد من املعلومات نأمل التواصل مع:

عامدة معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب

وحدة الكرايس العلمية

IRCST@gmail.com

 معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب

عندما تُصنع املعرفة 




