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كلمة معايل مدير اجلامعة

ــم أمــا بعــد، فممــا ال شــك فيــه أن  ــاء واملرســلني ث احلمــد هلل رب العاملــني والصــاة والســام علــى أشــرف األنبي
للمــرأة دورهــا احملــوري يف بنــاء اجملتمــع وتنميتــه علــى كافــة املســتويات، فهــي نصــف اجملتمــع وصانعــة 
األجيــال ومربيــة األبطــال، وعليهــا تعلــق اآلمــال، ومــن هــذا املنطلــق أولــت جامعــة اجلــوف املــرأة جــل اهتمامهــا، 
حيــث جــاءت فكــرة كرســي صاحبــة الســمو امللكــي االمــرة ســارة بنــت عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز ألبحــاث حتديــات 
املــرأة يف جمتمــع اجلــوف والــذي ترعــاه ســموها تعزيــزًا لهــذا الــدور احملــوري للمــرأة الســعودية يف حتقيــق 
ــي  ــرى الت ــة األخ ــي العلمي ــدادًا للكراس ــي امت ــذا الكرس ــي ه ــة 2030، ويأت ــة اململك ــي ورؤي ــول الوطن ــج التح برنام
دشــنتها اجلامعــة إميانــً منهــا بدورهــا األساســي يف خدمــة اجملتمــع بكافــة اطيافــه وشــرائحه، يف ظــل حكومة 

خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز حفظــه اهلل ورعــاه.

ويضطلــع هــذا الكرســي العلمــي – كغــره مــن الكراســي العلميــة يف اجلامعــة -بالعديــد مــن األنشــطة األكادميية 
ــرأة،  ــم امل ــي ته ــا الت ــة للقضاي ــاث العلمي ــك األبح ــا يف ذل ــه، مب ــي وتطلعات ــداف الكرس ــدم أه ــي تخ ــة الت والبحثي
ــً  ــرأة عموم ــم امل ــي ته ــا الت ــة القضاي ــة لكاف ــة والوقائي ــرات التأهيلي ــدوات واحملاض ــل والن ــدورات وورش العم وال
واملــرأة يف جمتمــع اجلــوف خصوصــً، وكلنــا أمــل أن تســاهم هــذه األنشــطة يف إعطــاء املــرأة دورهــا املهــم وأن 

تســهل مهمتهــا للمشــاركة يف حتقيــق تطلعــات هــذا الوطــن املعطــاء.
    

ــز  ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك س ــرفني املل ــني الش ــادم احلرم ــه خ ــم وأهل ــي التعلي ــاىل لراع ــكر اهلل تع ــد ش ــكر بع والش
ســلمه اهلل ورعــاه، وويل عهــده األمــني وويل ويل العهــد، والشــكر موصــول لصاحــب الســمو امللكــي األمــر فهــد بــن 
بــدر بــن عبــد العزيــز أمــر منطقــة اجلــوف لدعمــه املتواصــل، ولصاحبــة الســمو امللكــي األمــرة ســاره بنــت عبــد 
اهلل بــن عبــد العزيــز راعيــة هــذا الكرســي، ولوزيــر التعليــم الدكتــور أحمــد العيســى علــى دعمــه املســتمر، والشــكر 
كذلــك للزمــاء يف وكالــة اجلامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي ومعهــد البحــوث والدراســات االستشــارية 

والتدريــب والقائمــني علــى أنشــطة الكرســي، وفــق اهلل اجلميــع ملــا يحبــه ويرضــاه.

أ.د. إسماعيل بن حممد البشري
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تاريخ منطقة اجلوف

ــل  ــا قب ــور م ــوف اىل عص ــة اجل ــخ منطق ــود تاري يع
التجــارة  تاريــخ  علــى  لوقوعهــا  وكان  التاريــخ، 
القــدمي اثــرا يف ربطهــا بالعديــد مــن احلضــارات، 
واألرض  العذبــة  امليــاه  مصــادر  توافــر  أن  كمــا 
بهــا  االنســان  اســتيطان  يف  ســاهم  اخلصبــة 
احلضــارات  مــن  العديــد  وتكــون  القــدم  منــذ 
العديــد مــن االحــداث  كمــا شــهدت املنطقــة 
املؤســس  امللــك  ضمهــا  حــني  اىل  التاريخيــة 
العربيــة  اململكــة  اىل  ســعود  ال  العزيــز  عبــد 
الشــمالية  البوابــة  فأصبحــت  الســعودية. 
الشــرق  بــري يف  أكــر منفــذ  للمملكــة وتضــم 

األوســط. 

وقــد كانــت قدميــا طريقــا للتجــارة بــني اجلزيــرة 
ــق  ــا طري ــة إىل كونه ــام، إضاف ــاد الش ــة وب العربي
احلجــاج إيل بيــت اهلل احلــرام. فضــا عــن كونهــا 
إىل  التاريــخ  عــر  متتــد  التــي  للحضــارات  مهــدا 
بــني جنباتهــا كمــا هائــا  آالف الســنني، وتضــم 
ــي  ــدم والت ــة يف الق ــة الضارب ــع األثري ــن املواق م
العريــق  املنطقــة  تاريــخ  مــن  جانبــا  تعكــس 
كالشــويحطية وقصــر مــارد، وقلعــة زعبــل، وبئــر 
سيســرا ، وقريــة كاف ، وأثــار الرجاجيــل  ومســجد 

عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه
وتعــد اجلــوف مــن املناطــق الســياحية الواعــدة 
علــى مســتوي اململكــة نظــرا ملــا تتمتــع بــه مــن 
تكــر  جميلــة  زراعيــة  وطبيعــة  معتــدل،  منــاخ 

ــون.  ــل والزيت ــجار النخي ــا أش فيه
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نبذة عن جامعة اجلوف

يف عهــد خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك عبــد 
ــدر  ــه اهلل ص ــعود رحم ــز آل س ــد العزي ــن عب اهلل ب
األمــر امللكــي رقــم )6616\م ب( يف عــام 1426هـــ 
/2005م بإنشــاء جامعــة اجلــوف. اجلامعــة التــي 
العــايل  التعليــم  وقوانــني  أنظمــة  علــى  تعمــل 
املعمــول بهــا يف اململكــة العربيــة الســعودية.

وُتقــام املدينــة اجلامعيــة علــى أرض شاســعة 
املســاحات ُمقابــل مطــار منطقــة اجلــوف الواقع 
غــرب مدينــة ســكاكا بـــ 35 كــم وشــرق حمافظــة 
قيــد  وهــي  كــم   20 مبســافة  اجلنــدل  دومــة 
االنتهــاء مــن املدينــة  اإلنشــاء ومــن املتوقــع 

2019م. يف  اجلامعيــة 
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نبذة عن اللجنة الدائمة للكراسي العلمية:  

تعــد اللجنــة الدائمــة للكراســي العلميــة بجامعــة اجلــوف اللجنــة املعنية بشــؤون الكراســي العلمية وكل مــا يتعلق 
بهــا، يــرأس اللجنــة وكيــل اجلامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي، وتضــم يف عضويتهــا نخبــة مــن أســاتذة 

اجلامعــة وعمــداء العمــادات ذات العاقــة، وأمينهــا عميــد معهــد البحــوث والدراســات االستشــارية والتدريــب.

تسعي اللجنة إىل تطوير ومتابعة عمل الكراسي العلمية من خال جملة من املهام، على النحو التايل:

1.وضع السياسات العامة للكراسي العلمية وتعديلها يف ضوء تطوير الكراسي العلمية باجلامعة.
2.اقــراح أي تعديــات علــى القواعــد املنظمــة للكراســي العلميــة، أو دليــل اإلجــراءات التنفيذيــة ورفعهــا ملعــايل 

مديــر اجلامعــة للرفــع جمللــس اجلامعــة العتمادهــا.
والعمــادات  والكليــات  األقســام  مــن  العلميــة املرفوعــة  الكراســي  التوصيــات املتعلقــة مبقرحــات  3.إقــرار 

باجلامعــة. البحثيــة  واملراكــز 

4.فحــص ومراجعــة التوصيــات الــواردة مــن وكيــل اجلامعــة لدراســات العليــا والبحــث العلمــي بشــأن مصــادر متويل 
الكراســي العلميــة ومــدي توجهــات اجلامعــة، والنظــم واللوائــح املاليــة للجامعــات الســعودية.

5.مراجعــة مشــروعات الكراســي العلميــة يف شــكلها النهائــي والتأكــد مــن ســامتها مــن النواحــي العلميــة 
واإلداريــة واملاليــة وتوافقهــا مــع النظــم واللوائــح املطبقــة باجلامعــة، ورفــع التوصيــات املتعلقــة بقبولهــا مــن 

ــة. ــة للموافق ــس اجلامع ــا جملل ــراي ورفعه ــداء ال ــة، إلب ــر اجلامع ــايل مدي ــه ملع عدم
ــم  ــات تت ــك أي تعدي ــل، وكذل ــق العم ــي وفري ــى الكرس ــرف عل ــي واملش ــتاذ الكرس ــني أس ــى تعي ــة عل 6.املوافق
عليهــا يف ضــوء التقاريــر املرفوعــة مــن وحــدة الكراســي العلميــة مبعهــد البحــوث والدراســات االستشــارية 

والتدريــب واملعتمــدة مــن وكيــل اجلامعــة الدراســات العليــا والبحــث العاملــي.

7.مناقشــة تقاريــر األداء العلمــي واملــايل للكراســي العلميــة الدوريــة والســنوية والنهائيــة، ورفــع تقريــر ســنوي 
جممــع ملعــايل مديــر اجلامعــة يف نهايــة الســنة املاليــة للرفــع جمللــس اجلماعــة لاعتمــاد.

8.تســمية مراجــع احلســابات اخلارجــي املقــرح تعيينــه ملراجعــة حســابات الكراســي العلميــة باجلامعــة، والرفــع 
ملعــايل مديــر اجلامعــة للموافقــة والرفــع جمللــس اجلامعــة.

9.إقرار املوازنات السنوية للكراسي العلمية باجلامعة.
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نبــذة عــن معهــد البحــوث والدراســات 
االستشــارية والتدريــب:

االستشــارية  والدراســات  البحــوث  معهــد  نشــأ 
املوافقــة  مبوجــب  اجلــوف  بجامعــة  والتدريــب 
الكرميــة مــن لــدن خــادم احلرمــني الشــريفني - 
ورئيــس  الــوزراء،  جملــس  رئيــس   - اهلل  حفظــه 
الســبعني  اجللســة  يف  العــايل  التعليــم  جملــس 
ــم العــايل. وقــد جــاء إنشــاء معهــد  جمللــس التعلي
والتدريــب  االستشــارية  والدراســات  البحــوث 
للــدور  ترجمــة  -2012م  هـــ   1433 عــام  باجلامعــة 
العلمــي  البحــث  يخــص  فيمــا  باجلامعــة  املنــاط 
وخدمــة اجملتمــع واملســاهمة يف حــل قضايــاه 
اخملتلفــة، مــن خــال عــدة جمــاالت ينهــض بهــا 
املعهــد منهــا االبحــاث التعاقديــة، واالستشــارات، 
والكراســي  األكادميــي،  واالشــراف  والتدريــب، 
العلميــة التــي تعــد أحــد أهــم اجملــاالت التــي يعنــي 
ــتمرار. ــا باس ــى تطويره ــرص عل ــد ويح ــا املعه به

األهــداف  مــن  عــدد  لتحقيــق  املعهــد  ويســعي 
التنميــة  حتقيــق  يف  املســاهمة  أهمهــا  مــن 
مــوارد  وتنميــة  اجملتمــع  وخدمــة  املســتدامة 
اجلامعــة املاليــة وتعزيــز مركزهــا األكادميــي، مــن 
ــا إدارة  ــي يف طليعته ــن األدوات تأت ــة م ــال جمل خ

اجملــاالت. كافــة  يف  دورة  وتفعيــل 
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األهــداف:

. حتقيق جودة عالية حلياة املرأة واستثمار طاقاتها يف بناء جمتمع مثايل رصني. 
. توفــر بيئــة اجتماعيــة وصحيــة أمنوذجيــة للمــرأة، وتوفــر قاعــدة استشــارية علميــة ملســاعدتها علــى 

ــع. ــى اجملتم ــة ف ــا املأمول ــوأ مكانته ــى تتب ــا حت ــق طموحه ــة، حتق ــودة عالي ــاة بج احلي

. بناء املرأة فكريً واجتماعيً وصحيً، لتلعب دورها املهم يف بناء اجملتمع.
. بناء املرأة معرفيً وثقافيا وتعزيز دورها املهم مبا يخدم بناء اجملتمع.

. تعزيز القدرات الفكرية والصحية للمرأة.

. إنشــاء مراكــز خلدمــة املــرأة، واستشــعار مشــاكلها، والعمــل علــى ســرعة االســتجابة للحلــول العمليــة 
البحثيــة املدروســة.

. إبــراز دور املؤسســات التعليميــة والربويــة والثقافيــة والدعويــة يف تعزيــز دور املــرأة لتحقيــق التنميــة 
الشــاملة لألســرة وللمجتمــع.

حماور الكرسي العلمي:

. احملــور األول بحيــاة املــرأة املتعلمــة واألميــة علــى حــد ســواء، مــن النواحــي االجتماعيــة، كتحديــات مواصلــة 
الدراســة، والرغبــة يف العمــل واحلصــول عليــه، وجنــاح الــزواج واإلجنــاب املناســب، وحتديــات ارتفــاع معــدالت 

الطــاق، والعنوســة.

.  احملــور الثــاين يهتــم حــول األمــراض التــي قــد تصيــب املــرأة، كأمــراض الغــدة الدرقيــة، وأمــراض نقــص 
فيتامــني د وعاقتــه بالعظــام، وســرطان الثــدي، وأمــراض ســن اليــأس وانقطــاع الطمــث، وأمــراض الســمنة، 

ــيخوخة. ــاب والش ــراض االكتئ ــك أم وكذل
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نبذة عن الكرسي:

تــويل حكومــة خــادم احلرمــني الشــريفني اهتمامــا كبــرا باملــرأة وقضاياهــا ولقــد حظيــت املــرأة برعايــة خاصــة 
ــي  ــة الت ــوأت املكان ــة، فتب ــة والتعليمي ــة والثقافي ــة واالقتصادي ــة والصحي ــاة االجتماعي ــاالت احلي ــتي جم يف ش
تليــق بهــا وشــغلت خمتلــف املناصــب يف مفاصــل الدولــة، وســاهمت بفاعليــة يف التنميــة الشــاملة للوطــن، 
وانطاقــا مــن هــذه الرؤيــة جــاءت فكــرة تخصيــص كرســي علمــي ألبحــاث حتديــات املــرأة ، تقديــرا للــدور 
ــا  ــعودية عموم ــرأة الس ــا امل ــف قضاي ــم مبختل ــذي يهت ــاة ، وال ــؤن احلي ــه يف كل ش ــض ب ــذي تنه ــي ال املفصل

واملــرأة يف منطقــة اجلــوف علــى وجــه اخلصــوص.

الرؤية :

نحو حتقيق جودة عالية حلياة املرأة واستثمار طاقاتها يف بناء جمتمع مثايل رصني .

الرسالة : 

توفــر بيئــة اجتماعيــة وصحيــة ومنوذجيــة للمــرأة، وتوفــر قاعــدة استشــارية علميــة ملســاعدتها علــى احلياة 
بجــودة عاليــة، حتقــق طموحهــا حتــى تتبــوأ مكانتهــا املأمولــة يف اجملتمع.

األهداف : 

الهدف االسراتيجي العام:
بناء املرأة فكريا واجتماعا وصحيا ، لتلعب دورها املهم يف بناء اجملتمع .

األهداف االسراتيجية الفرعية :
1-بناء املرأة وتغزيز دورها املهم مبا يخدم بناء اجملتمع .

2-تعزيز القدرات الفكرية والصحية للمرأة .
3-إنشــاء مراكــز خلدمــة املــرأة ، واستشــعار مشــاكلها ، والعمــل علــي ســرعة االســتجابة للحلــول العلميــة 

البحثيــة املدروســة .
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دور الكرسي العلمي يف خدمة اجملتمع:

يتضمــن قيــام جمموعــة مــن ذوي اخلــرة باجلامعــة والهيئــات واملؤسســات املنــوط بهــا هــذا اجملــال، بعمــل 
بحــوث ودراســات واستشــارات، تشــمل عــددًا مــن الركائــز البحثيــة، كتعــداد املــرأة يف اجلــوف بكافــة املراحــل 
ــاء،  ــي للنس ــد الكل ــبة للع ــة، بالنس ــي واألمي ــطي البدائ ــي واملتوس ــم اجلامع ــبة التعلي ــاء نس ــة، وإحص العمري
وزواج األقــارب وحــل مشــكاته املتوقــع حدوثهــا، باإلضافــة إىل إنشــاء قاعــدة بيانــات للعديــد مــن اإلحصــاءات 
ــؤ  ــرأة، والتنب ــاة امل ــودة حي ــا حتســينً جل ــتوفر مبجمله ــي س ــة، الت ــة واالجتماعي ــة والنفســية والتعليمي الصحي
قــدر اإلمــكان مبشــكاتها قبــل وقوعهــا والعمــل علــى حلهــا، وكذلــك توفــر ســبل احليــاة الصحيــة للمــرأة يف 

خمتلــف مراحــل حياتهــا.

وأيضــا عمــل برامــج تدريبيــة وتوعويــة لرفــع مســتوى الوعــي واملعرفــة وإكســاب املهــارات وحتســني اجتاهــات 
املــرأة يف كل مناحــي احليــاة، باإلضافــة إىل إنشــاء مراكــز استشــارية حلــل مشــاكل املــرأة.

امليزانية: )1,500,000( مليون وخمسمائة الف ريال سعودي وملدة )5( سنوات.
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املزايا املمنوحة ملمول الكرسي:

إنشاء صفحة خاصة على موقع اجلامعة عن دور املمول يف دعم الكرسي البحثي.  -1
إضافة نبذة عن الكرسي البحثي واملمول يف التقرير السنوي للجامعة.  -2

تضمني املمول كراع رسمي للمؤمترات والندوات التي يعقدها الكرسي.  -3
وضع اسم املمول بلوحة الشرف اخلاصة باجلامعة.  -4

تضمني املنشورات من كتب وأبحاث شكر وعرفان للممول.  -5
إمكانية إضافة اسم املمول على إحدى قاعات أو مرافق اجلامعة.  -6



21

الهيكل التنظيمي لرنامج الكراسي العلمية - جامعة اجلوف
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الفعاليات واألنشطة للكرسي  لعام 1436-1437 هـ

- ورش العمل والدورات

يوم وتاريخ النشاط

1-األحد 23 جمادى 
األخرة 1436هـ

2-األحد 5 حمرم 
1437هـ

3-الثاثاء 2 ربيع الثاين 
1437هـ

4-األربعاء 10 ربيع الثاين 
1437هـ

اسم النشاط 

ورشة عمل حتديات
 املرأة يف جمتمع اجلوف 

اللقاء التعريفي للكرسي 
العلمي لصاحبة السمو 

امللكي األمرة سارة بنت 
عبد اهلل

ورشة التمكني االقتصادي 
لألسر املنتجة يف منطقة 

اجلوف

دورة مفاتيح الشخصية 
اجلاذبية 

)بالتعاون مع جمعية 
التنمية األسرية(

اسم احملاضر

د. سلطانة البديوي 
أ.عواطف الطارف

مشرفة كرسي
 األمرة سارة

عدد من أكادمييات 
جامعة اجلوف

د. سلطانة البديوي

أ .وفاء العجمي
)املدربة املعتمدة يف 

تطوير الذات(

مكان النشاط

قاعه 127 – د

 
جممع كليات البنات 

بسكاكا-جامعة 
اجلوف

مركز امللك 
عبد اهلل الثقايف

قاعه 127 – د
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يوم وتاريخ النشاط

5-الثاثاء
 16 ربيع الثاين 1437هـ

6-األربعاء
 24 ربيع الثاين 1437هـ

7-اخلميس 23 جمادى 
األوىل 1437هـ

8-اخلميس 29 جمادى 
الثاين 1437هـ

9-يومي الثاثاء واألربعاء 
12-13 رجب 1437هـ

اسم النشاط 

حماضرة تعزيز الهوية 
الفكرية لدى طالبات 

جامعة اجلوف 

دورة الذكاء العاطفي 
واالجتماعي للمقبات

 على الزواج 

ندوة واقع املرأة القيادية 

حماضره بعنوان اناغر
بالتعاون مع جمعية 

التنمية األسرية

ورشة عمل بعنوان أنت 
األجمل بالتعاون مع جمعية 

التنمية األسرية

اسم احملاضر

د.مها اليزيدي
د.اقبال الوقيد 
)جامعة اجلوف(

فتيحة العاوي
 )مشرفة إرشاد طابي(

د.نوف التميمي 
)أستاذ أصول الربيةاملشارك 
بجامعة سطام بن عبدالعزيز(

د.سناء الثقفي 
)املدربة واملستشارة 

الربوية(

أ .نورة احلربي
 )ممارسة يف التدريب 

ومرشدة مراهقات(

مكان النشاط

قاعه 127 – د

قاعه 127 – د

قاعه 127 – د

قاعه 127 – د

قاعه 127 – د
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الفعاليات واألنشطة للكرسي  لعام 1437-1438 هـ

1- ورش العمل والدورات

يوم وتاريخ النشاط

1-األربعاء 19 جمادى 
األول 1438هـ

2-األربعاء 25 جمادى 
األول 1438هـ

3-االثنني 14 جمادى 
االخر 1438هـ

4-األربعاء 16-جمادى 
االخر 1348هـ

5-االثنني 22-جمادى 
االخر 1438هـ

6-األربعاء 19-20 رجب 
1438هـ

اسم النشاط 

دورة ابدائي 
حياة جديدة  

ورشة عمل عن ذوقيات 
التواصل االجتماعي 

العاقات اإلنسانية 
)بالتعاون مع جمعية تواد(

أهمية فيتامني د واثرة يف 
الناحية النفسية والبدنية 
للمرأة )بالتعاون مع كلية 

الصيدلة ومركز أماس 
الطبي(

عمليات التجميل بني 
الضرورة والهوس  

دورة تأهيل املقبات على 
الزواج)بالتعاون مع جمعية 

تواد(

اسم احملاضر

أ. منى الشايع

أ. حكيمة الرويلي

أ. نورة احلربي

الروفيسورة
منى أنور 

د. يوسف البديوي

أ. منى الشايع

مكان النشاط

قاعه 127 – د 
جممع كليات البنات 

بسكاكا-جامعة اجلوف

قاعه 127 – د

فندق النزل -قاعة 
احلناء

قاعه 127 – د

قاعه 127 – د

قاعه 127 – د
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2-إقامة املؤمترات 

إقامة مؤمتر تعزيز دور املرأة يف اجملتمع السعودي يف ضوء رؤية 2030 
يوم 27-28 رجب 1438هـ - جممع كليات البنات بسكاكا 

حماور املؤمتر

1- ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية للمرأة السعودية .
2- دور املؤسسات اجملتمع املدين يف تنمية املرأة واعدادها ملواكبة الرؤية .

3- حماية املرأة لتعزيز مكانتها ومتكينها من القيام باملسؤوليات االسرية .
4- املساهمة بتطوير منط احلياة للمرأة السعودية مبا يحقق السعادة واحليوية .
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معلومات التواصل

وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب

وحدة الكراسي العلمية
 الكرسي العلمي لصاحبة السمو امللكي األمرية

 سارة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ألبحاث حتديات املرأة يف جمتمع اجلوف
جممع كليات البنات بسكاكا مبنى رقم هـ جامعة اجلوف

2014 اجلوف -42421 
اململكة العربية السعودية 

@princesschair300966146237984 00966146237984  

00966500062678
princesschair@ju.edu.sa
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