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

الرؤية

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

الرسالة

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

فــي المجتمــع.

األهداف
 

الهدف االستراتيجي العام:

بناء المرأة فكريًا و اجتماعيًا و صحيًا، لتلعب دورها المهم في بناء المجتمع.

األهداف االستراتيجية الفرعية:

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

ــة. ــة المدروس ــة البحثي ــول العملي للحل



139

1- اللجنة التنظيمية للكرسي العلمي
 

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

المــرأة فــي مجتمــع الجــوف
 

د. اسمــاء بنت سلــيمان المــويشير

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

ــوف ــع الج مجتم
 

- د. مها اليزيدي 
- د. وفاء السرحاني
- د. فخرية الجوفي

2- مهــام أعضــاء اللجنــة التنظيميــة لعمــل الكرســي العلمــي لصاحبــة 
الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل بــن عبــد العزيــز 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
االعداد لعقد دورات تدريبية للعام الجامعي 1437/1438هـ .. 2
االعداد لعقد عدة ورش عمل للعام الجامعي 1437/1438هـ . 3
وضــع خطــة إعالميــة خاصــة بالكرســي ) ورقيــة - إلكترونيــة - مرئيــة - . 4

مقــروءة - مســموعة ( لنشــر ماهيــة الكرســي وأهــداف الكرســي .
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ــارة  ــرة س ــي األمي ــمو الملك ــة الس ــي لصاحب ــي العلم ــات الكرس اجتماع
بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي 

مجتمــع الجــوف

ــة  3-  المشــروع البحثــي المدعــوم المقــدم للكرســي العلمــي  لصاحبـ
الســـمو الملكـــي األميرة ســـارة بنـــت عبـــداهلل بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود 

ألبحـــاث تحديـــات المـــرأة فـي مجتمـــع الجـوف

  
رقم االجتماع

 
األول
الثاني
الثالث
الرابع

الخامس
السادس
السابع

  
عنوان المشروع البحثي المقدم للكرسي

 

تصور مقترح للحد من ارتفاع معدالت الطالق 
في منطقة الجوف في ضوء دور بعض 

المؤسسات االجتماعية

 
التاريخ

1438/12/28
1438/5/12
1438/6/13
1438/7/2

1438/8/19
1438/8/25
1438/9/6

 
أعضاء الفريق البحثي

د. نعيمة الدرعان )باحث 
رئيسي(

د. آمال عبدالمولى
أ.رندا العوفي

 
المكان

مكتب عميدة 
مجمع كليات 
البنات بسكاكا
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اسم النشاط

 
 

كيف تفكر المرأة الناجحة

ابدأي حياة جديدة

الذوقيات في استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي

العالقات اإلنسانية

أهمية فيتامين )د( وأثره في 
الناحية النفسية 
والبدنية للمرأة 

عمليات التجميل عند النساء 
بين الضرورة والهوس

تأهيل المقبالت على الزواج 

كيف تنفق لتدخر نحو 
ترشيد استهالك األسرة 

  
اسم المحاضر

 
 

األستاذة عواطف المطيري 

أ.منى الشايع

أ.حكيمة فرحان الرويلي

نورة الحربي

أ.د.منى أنور
د.دينا عادل

د.مي عثمان

د.يوسف البديوي

أ.منى الشايع

د.سالم الشراري
د.فاطمة حسين

  
يوم و تاريخ النشاط

17/1/1438

19/5/1438

29/5/1438

14/6/1438

16/6/1438

22/6/1438

19-20/7/1438
1438/9/13

 
مكان النشاط

 
مجمع

 كليات البنات 

 

فندق النزل

مجمع
 كليات البنات

عدد 
الحضور

68
 

90

68

102

100

78

92

48

4 -أبــرز الفعاليــات واألنشــطة للكرســي العلمــي لصاحبــة الســمو الملكــي 
ــات  ــاث تحدي ــعود ألبح ــز آل س ــد العزي ــن عب ــداهلل ب ــت عب ــارة بن ــرة س األمي

المــرأة فــي مجتمــع الجــوف .
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5 - إحصائيــة بأعــداد حضــور فعاليــات أنشــطة الكرســي العلمــي لصاحبــة 
الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود 

ــوف ــع الج ــي مجتم ــرأة ف ــات الم ــاث تحدي ألبح

ــرة  ــي األمي ــمو الملك ــة الس ــي لصاحب ــي العلم ــدوات الكرس ــرات و ن 6- مؤتم
ســارة بنــت عبــداهلل بــن عبــد العزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي 

مجتمــع الجــوف 

عنوان 
المؤتمر

 
 

مؤتمر تعزيز 
دور المرأة 
السعودية 

في ظل رؤية 
المملكة 2030

مكان 
االنعقاد

مجمع 
كليات 
البنات 
بسكاكا

 
فترة انعقاد

1438/7/28-27

  
أبرز المحاور

 
ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية للمرأة 

السعودية بما يسهم في تطوير مجتمعها .

دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية 
المرأة و إعدادها لمواكبة الروية .

حماية المرأة لتعزيز مكانتها و تمكينها من 
القيام بمسؤوليتها األسرية .

المساهمة بتطوير نمط الحياة للمرأة 
السعودية بما يحقق لها السعادة و الحيوية .

كيف تنفق لتدخر:
نحو ترشيد استهالك 

األسرة

تأهيل المقبالت
 على الزواج

عمليات التجميل عند
النساء بين الضرورة

والهوس

أهمية فيتامين )د(
وأثره في الناحية 

النفسية والبدنية للمرأة

الذوقيات في استخدامالعالقات اإلنسانية
وسائل التواصل

االجتماعي

ابدأي حياة جديدة

120

100

80

60

40

20

0
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ــرة  ــي األمي ــمو الملك ــة الس ــي لصاحب ــي العلم ــة للكرس ــاث المتقدم األبح
ســارة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي 

مجتمــع الجــوف

  
عنوان البحث

 
 

المرأة السعودية و دورها في تنمية المجتمع
) األميرة سارة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود (

دور معلمة التربية األسرية في تعزيز قيم المواطنة الرقمية لدى 
طالبات المرحلة الثانوية في ضوء متطلبات التنمية المجتمعية

دور المعلمة السعودية في نشر اللغة العربية و ترسيخ مفهوم 
الهوية لدى طالباتها في ضوء الرؤية االقتصادية للمملكة 2030 م

دور الجامعات في تنمية مسؤولية المرأة االجتماعية في ضوء 
التغيرات المحلية و العالمية

المتطلبات التربوية للطالبة الجامعية في ضوء رؤية المملكة 
العربية السعودية 2030م

دور كليات التربية في تنمية وعي الطالبات بالتحديات المستقبلية 
في ضوء رؤية المملكة 2030 م

دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المرأة و إعدادها 
لمواكبة الرؤية

جهود جامعة طيبة في مجال تمكين المرأة و مدى الوعي بها 
لدى األكاديميات و اإلداريات بالجامعة

استراتيجية مقترحة لتعزيز دور المناهج الجامعية في ممارسة 
الطالبة للعمل التطوعي

استراتيجية تمكين المرأة السعودية لتحقيق تنمية مستدامة 
وفق رؤية 2030 م

اسهام برنامج الدبلوم العام في التربية في تنمية قيم 
المواطنة لدى طالبات جامعة الجوف » دراسة ميدانية » 

قياس مدى الوعي و مؤشر االتجاه نحو مواضيع الصحة اإلنجابية 
و تمكين المرأة لدى الفتيات في منطقة الجوف

 FEMALE STUDENTS' ASSESSMENT OF TEAM
 BASED LEARNING AT COLLEGE OF MEDICINE,

ALJOUF UNIVERSITY

  
اسم الباحث

 
د. مها سعد اليزيدي

استاذ مشارك - تاريخ حديث
جامعة الجوف

د. منى كامل البسوني شمس الدين
كلية التربية بعفيف

جامعة شقراء

أ / حنان ونيس الربيع
كلية التربية

جامعة الجوف

د. سناء فضل الدين جان
وكيلة كلية التربية بعفيف

جامعة شقراء

د. فوزية مناحي البقمي
كلية التربية و األدب بتربة

جامعة الطائف

د. نوف مناحي العتيبي
كلية التربية بالمزاحمية

جامعة شقراء

د. عفاف عبدالعزيز العابدين
كلية العلوم و اآلداب بالنعيرية

جامعة حفر الباطن

د. ايناس بنت محمد طه
عميد الدراسات الجامعية

جامعة طيبه

د. اريج يوسف احمد حكيم
كلية اآلداب و العلوم االنسانية

جامعة طيبة - ينبع

د. عبله عبد الجليل مرشد
متقاعدة نهاية 1437 هـ

في المدينة المنورة

د. مها بنت محمد الفراس
د. عالية الطيب

كلية التربية - جامعة الجوف

د. مرفت أحمد بخيت
كلية العلوم

جامعة الجوف

د. مروة احمد النجار
كلية الطب البشري

جامعة الجوف

  
محور البحث

 
ترسيخ مفهوم الهوية 

الوطنية للمرأة السعودية 
بما يسهم في تطوير 

مجتمعها .

دور مؤسسات المجتمع 
المدني في تنمية المرأة و 

إعدادها لمواكبة الروية .
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عنوان البحث

 
تعزيز دور المرأة للقيام بمسؤوليتها

 في المجتمع من منظور شرعي

تصور مقترح إلنشاء مجلس لتمكين المرأة السعودية 
في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030 م

سبل تعزيز وعي المرأة نحو الحد
 من ظاهرة العنف ضدها

التضخم االقتصادي و اثره على المرأة السعودية » 
األرامل نموذجًا : حلول في ضوء رؤية 2030 م

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

رفع وعي المرأة السعودية في ترشيد 
االنفاق و تطوير اساليب االدخار

دور المرأة السعودية في التدبير األسري
 و ترشيد االنفاق

واقع إدارة اساليب االدخار و االستثمار لدى المرأة 
السعودية و اثره في تحقيق رؤية المملكة 2030 م

مؤشرات الضغوط التي تواجه المرأة العاملة في 
المستشفيات في مدينة الجوف

جودة الحياة لدى النساء المصابات بالفشل الكلوي 
بمنطقة الجوف و عالقته بالسلوك االجتماعي لديهن

  
اسم الباحث

 
 د. حنان قاسم محمد العنزي

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز 
للعلوم الصحية

د. أمل عبد الرحمن سليم الحربي
إدارة التعليم - جدة

د. سارة هليل دخيل اهلل المطيري
 

ابتهال أحمد طالبي
كلية العلوم االدارية و االنسانية

جامعة الجوف

د. مي عثمان حمزه
محاضر كلية طب االسنان

جامعة الجوف

د. جواهر صالح عيادة الخمشي
أستاذ مساعد كلية العلوم

جامعة األمام محمد بن سعود 
اإلسالمية

د. منيره عواد المريطب
أستاذ مشارك بقسم الشريعة و 

الدراسات االسالمية
جامعة الملك عبد العزيز

أ / عائدة أحمد عطية العتيبي
ادارة التعليم - الرياض

أ/ سارة أحمد عبد الكريم الصليع
مركز براعم التحدي لإلعاقة بالجوف

د. أمينه ابراهيم بدوي
د. محمود محمد

جامعة الجوف

  
محور البحث

 
 

حماية المرأة لتعزيز 
مكانتها و تمكينها من 

القيام بمسؤوليتها 
األسرية .

 

المساهمة بتطوير نمط 
الحياة للمرأة السعودية 
بما يحقق لها السعادة 

و الحيوية .
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توصيات المؤتمر :

١- التأكيد على نشر الثقافة الحقوقية للمرأة في كافة المجاالت.

2- زيــادة وعــي المــرأة بفــرص العمــل المســاهمة فــي تنميــة المجتمــع 
فــي ضــوء رؤيــة 2030.

التــي  بالتحديــات  المتعلقــة  البحثيــة  الدراســات  علــى  العمــل   -3
المدنــي.  المجتمــع  مؤسســات  مــع  المــرأة  تواجههــا 

٤- اقتــراح مبــادرة لمشــروع وطنــي توعــوي لرفــع الثقافــة الحقوقيــة 
ــة  ــي لصاحب ــي العلم ــن الكرس ــل م ــم وتموي ــعودية بدع ــرأة الس للم
الســمو الملكــي االميــرة ســارة بنــت عبــداهلل ألبحــاث تحديــات المــرأة 

فــي مجتمــع الجــوف.

٥- التأكيــد علــى دور االعــالم فــي القيــام بالــدور اإليجابي إلبــراز الصورة 
المشــرقة للمرأة السعودية.

بيــن  تبادليــة  ســنوية  مؤتمــرات  إقامــة  ضــرورة  علــى  التأكيــد   -٦
الســعودية. المــرأة  بشــؤون  تختــص  الســعودية  الجامعــات 
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- الداعمون لمؤتمر تعزيز دور المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030

الطيار  -١
بوصلة الجوف   -2
ديوانية تسابيح  -3

حلويات مالح وحالي  -٤
مجمع مزايا لمار الطبي  -٥
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7- اصدارات الكرسي العلمي

8- التغطية االعالمية

التغطيــة اإلعالميــة لكرســي صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبدالّله بــن عبدالعزيز 
سعود. آل 

 
نوع االصدار

تقرير

دليل 

كتيب ملخصات 
األبحاث

  
عنوان االصدار

  
ــداهلل  ــت عب ــارة بن ــرة س ــي األمي ــمو الملك ــة الس ــي صاحب ــر كرس تقري
ــرأة فــي مجتمــع الجــوف للعــام  ــات ال ــز البحــاث وتحدي ــن عبدالعزي ب

الجامعــي ١٤37/١٤3٦ هـــ

ســارة  األميــرة  الملكــي  الســو  لصاحبــة  العلمــي  الكرســي  دليــل 
ــز آل ســعود ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي  بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزي

مجتمــع الجــوف

كتيــب ملخصــات األبحــاث لمؤتمــر تعزيــز دور المــرأة الســعودية فــي 
ظــل رؤيــة المملكــة 2030

المجتمع 
المحلي

بوابة مجمع
الطالبات

تويتر
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