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( PNU) جامعة األميرة نورةشاركت مجموعة من طالبات ، 2019في ديسمبر –  2020كانون الثاني  14

ورشة عمل تعاونية ( في DCUمدينة دبلن اإليرلندية )ضمن برنامج جامعة في المملكة العربية السعودية 

مركز ديلويت الرقمي في بالتعاون مع ، (Financial Literacy Hackathonالمالية ) دعم المهاراتحول 

والمدربين لهذه الورشة وذلك كجزء من برنامج التعاون الواسع بين ديلويت وجامعة الدعم الذي وفّر الرياض 

 .والرقمية في الشؤون المالية النساء الخريجات السعوديات معرفة مكين يهدف إلى توالذي األميرة 

 

في المملكة دور التعليم المالي في تمكين واندماج المرأة ”وقد انعقدت ورشة العمل التعاونية هذه تحت عنوان 

تتماشى وتهدف إلى دعم أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها األمم المتحدة، كما هي ، و“العربية السعودية

الذي أطلقته ديلويت بهدف توفير فرص التعليم والتدريب وبناء المهارات في “ WorldClass” مع برنامج

مئتا الف شاب  بمن فيهم 2030حلول العام العالم بشاب وشابة في  مليون 50 مختلف التخصصات ألكثر من

 .دول الشرق األوسط في وشابة 

 

، على رفع مستوى النضج نورةعمل فريق ديلويت من المدربين مع بعض األساتذة من جامعة األميرة  قدو

الرقمي للطالبات األربعين المشاركات في هذه الورشة من خالل مساعدتهن على تصميم حلول رقمية بدءاً 

وضع التصورات األولية ومروراً بتوليد األفكار وتصميم الحلول وانتهاء بتنفيذها مع الحرص على توافقها من 

مع احتياجات سوق العمل السعودية. لهذا الغرض، حرصت ديلويت على تشكيل فريق المدربين من مختلف 

وتصميم التعامل مع التخصصات والمهارات مثل المالية، والتحول الرقمي، وتصميم تجربة المستخدم، 

 المستخدمين، وأتمتة العمليات الروبوتية، باإلضافة إلى إدارة األعمال.

 

وتعقيباً على تنظيم هذه الفعالية العلمية، قالت صاحبة السمو الملكي، األميرة ريما بنت بندر آل سعود، سفيرة 

رأة تنبع من قدرتها على اتخاذ القرارات إنني أعتقد حقيقة أن حرية الم”في الواليات المتحدة:  السعودية المملكة

المالية التي تتعلق بحياتها بنفسها، وأن انعدام هذه القدرة يشكل مشكلة اجتماعية ال يمكن لنا حلها إال إذا امتلكنا 

نامج التعاون رضمن باإلرادة واألدوات المناسبة. وما هذه الفعالية التعاونية بين طلبات جامعة األميرة نورة 

جامعة مدينة دبلن إال مثال عملي على صحة هذا االعتقاد. لقد استطاعت هؤالء الطالبات، من خالل العمل مع 

ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة، إثبات كيفية استخدام الحلول التعليمية المبتكرة في معالجة 

 “ي والمستوى األوسع للمجتمع.هذه المشكلة االجتماعية على المستويين: مستوى التعليم العال

 

العمالء والتسويق في ديلويت الشرق األوسط عن قسم استشارات وأعرب رشدي دقة، الشريك المسؤول عن 

اإلشراف على تدريب وجامعة مدينة دبلن اإليرلندية في سروره البالغ لتعاون ديلويت مع جامعة األميرة نورة 

لمساعدتهن في سعيهن للوصول إلى حلول رقمية تلبي احتياجات  طالبة من قادة قطاع األعمال مستقبالً  40

لقد طرحت الطالبات المشاركات أفكاراً تدل على روح االبتكار لديهن وعلى ”سوق العمل السعودية، وقال: 

 “أن يلعبه في تمكين المرأة في المملكة.والرقمي فهمهن الجيد للدور الذي يستطيع التعليم المالي 

 

ديلويت للطالبات المشاركات فرصة القيام بجولة تفقدية في مركز ديلويت الرقمي الجديد الذي  كما أتاح فريق

 افتتحته ديلويت مؤخراً في مدينة الرياض والذي يجسد التزام ديلويت بتطوير المعرفة الرقمية بين الشباب

مة في المبادرات طويلة في المملكة ودول المنطقة، كما أنه يؤكد على حرص ديلويت على المساه والشابات 

 األجل للتنمية االقتصادية والتنوع في منطقة الخليج العربي.

 

وأشارت الدكتورة غادة العريفي، عميدة كلية إدارة األعمال في جامعة األميرة نورة إلى أن تنظيم هذه الورشة 

ات األعمال والباحثات إلحداث تثقيف وإلهام القيادات النسائية ورائد’التعاونية ينسجم مع رسالة الكلية، وهي: 

ً اتغييرات ف ، وقالت: ‘علة في ممارسة األعمال التجارية، وإعطاء قيمة إلى االقتصاد والمجتمع محلياً وعالميا

دور التعليم المالي في تمكين واندماج المرأة في المملكة العربية ’إن موضوع هذه الورشة التعاونية ”

تحقيق أهداف التنمية ’الكلية طوال هذا الفصل الدراسي تحت عنوان والمبادرة التي أطلقتها ‘ السعودية
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يرتبط مباشرة برسالة الكلية، ويتيح للطالبات في الكلية الفرصة للمساهمة في حل ‘ المستدامة لألمم المتحدة

 “مشكلة تمكين المرأة المهمة جداً على الصعيد المحلي والعالمي.

 

نشرة  قطاع خدمات االستشارات في ديلويت الشرق األوسط، الطالبة شريك فيالمن جهته، هنأ نييل بيفرز، 

مشروع على فكرتها المبتكرة بإنشاء قناة البث الصوتي التي تهدف إلى رفع مستوى المعرفة الالفائزة ب المنازل

واع تتماشى هذه األن”المالية للفتيات اللواتي يدرسن في منازلهن من خالل استخدام القنوات الرقمية وقال: 

من األفكار مع هدف التنمية المستدامة الرابع لألمم المتحدة )ضمان فرص التعليم الجيدة والمتساوية والشاملة 

للجميع وتعزيز فرص العلم مدى الحياة للجميع( والهدف الخامس )تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل 

 “لفتيات في التعليم المالي.النساء والفتيات(، كما أنها تستطيع إحداث فرق ملموس لدى ا

 
 جامعة األميرة نورةعم المواهب الشابة في المستقبل، وجهت لدكذلك، وفي إطار استراتيجية ديلويت 

(PNU)  رنا غندور سلهب، الشريكة المسؤولة عن المواهب واالتصاالت وعضو الهيئة الدعوة إلى

التنفيذية اإلقليمية في ديلويت الشرق األوسط في نوفمبر الماضي للتحدث إلى طالبات االعمال الجامعيات 

صب القرن الحادي والعشرين والتنمية المستمرة لتبوء المنامهن وطالبات الدراسات العليا حيث تطرأت إلى 

 إيجابي في مجتمعها.    تأثيرالقيادية للمرأة السعودية التي تتمتع بإمكانات هامة إلحداث 

 

 – إنتهى -

 

 

 ديلويت عن نبذة

وهي  المحدودة، توهماتسو توش الشركات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت من أكثر أو واحدة على اسم "ديلويت" للداللة يُستخدَم

 الشركات المرخص لها بشخصية من ألخيرة وكلا الشركات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها، تتمتعمجموعة عالمية من 
 يُرجى .للعمالء خدمات أي العالمية" بـ"ديلويت إليها والمشار المحدودة توهماتسو توش ديلويت تقدم بها. ال خاصة مستقلة قانونية

 www.deloitte.com/about :التالي العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة

تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، و خدمات االستشارات اإلدارية والمالية، واستشارات المخاطر، والضرائب 
شركة، بفضل شبكة  ٥٠٠خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربع من بين 

 دولة. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ ١٥٠عالمية مترابطة من الشركات األعضاء المرخص لها في أكثر من 

 www.deloitte.com  ي على العنوان التالي:وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات، يُرجى مراجعة موقعنا االلكترون ٢٨٠٬٠٠٠

 

 األوسط( توش )الشرق أند ديلويت عن نبذة

 الشركات من واحدة وهي المحدودة" توهماتسو توش شركة عضو مرّخص لها من قبل "ديلويت هي األوسط( توش )الشرق أند ديلويت
وجود  إن .١٩٢٦ سنة المنطقة منذ في وجودها ويمتد األوسط الشرقمنطقة  في تأسست وقد االستشارية المهنية الخدمات تقديم في الرائدة

الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم  خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في األوسط( توش )الشرق أند ديلويت شركة
المستقلة. ال تستطيع الشركات والكيانات  القانونية وتتمتع بالشخصية الخدمات وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له

المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/ أو إلزام شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط(. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة مرّخص 

صين بها )دون الرجوع إلى ديلويت أند توش لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت أند توش )الشرق األوسط( وبشكل مستقل مع العمالء الخا

 الشرق األوسط(( وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.)

 اإلدارية واالستشارات والمراجعة والضرائب تدقيقال خدمات تقدّم التي الرائدة المهنية الشركات منأند توش )الشرق األوسط(  ديلويت وتعتبر

كما  بلدا.ً ١٤ في مكتبا ٥٢ خالل من يعملون وموظف ومدير شريك ٣٣٠٠قرابة  وتضم المؤسسات في المخاطر وخدمات استشارات والمالية
لعام  استشاريةمن حيث المرونة واالستمرارية في الشرق األوسط و شركة أفضل جائزة بينها من األخيرة السنوات خالل جوائز عدة نالت

 والتطوير التدريب في التميز و "جائزة  ٢٠١٦لعام  استشارية شركة أفضل ، وجائزة٢٠١٧وجائزة مراجعة الضرائب الدولية للعام  ٢٠١٦

 المسؤولية مجال في متكاملة شركة جائزة "أفضل وويلز باإلضافة إلى إنكلترا في القانونيين هيئة المحاسبين األوسط" من الشرق في

 االجتماعية".

 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت 
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