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الدراسات املؤسسية بإمتام  إدارة  القيادات يف  حتتفي وحدة دعم 
املدينة  قيادات  إلحدى  اإلداري  التعاقب  خلدمة  كاملة  دورة 
حيث  عمري  مها  الدكتورة  سعادة  املتميزات  للطالبات  اجلامعية 
تسلم  باكورتها  وكانت  1438/1/18هـ  بتاريخ  اخلدمة  انطلقت 
بدرية  الدكتورة  سعادة  من  املنصب  مها  الدكتورة  سعادة 
1440هـ سلمت الدكتورة مها املنصب  العبدالكريم، ويف حمرم 
الديسي حبضور وكيلة اجلامعة لشؤون  دارة  الدكتورة  لسعادة 

الطالبات.
وقد عرب فريق العمل يف وحدة دعم القيادات عن سعادته يف إكمال 
يف  اجلامعية  املدينة  تطلعات  لتحقيق  سعيه  وأكد  األوىل  دورته 
املدينة. واجلدير  تقديم خدمات رائدة يف جماهلا جلميع قياديات 
بالذكر أن وحدة دعم القيادات أمتت 22 خدمة تعاقب إداري منذ 

انطالق خدماتها. 

احتفاالت المدينة الجامعية باليوم الوطني الثامن والثمانين

دورة تعاقب إداري كاملة لوحدة دعم القيادات

والثمانني  الثامنة  بالذكرى  للطالبات  اجلامعية  املدينة  احتفلت 
املؤسس  امللك  جاللة  يد  على  السعودية  العربية  اململكة  لتوحيد 
املدينة اجلامعية  العزيز بن عبد الرمحن، مبشاركة جهات  عبد 
املختلفة، حيث بدأ احلفل بالسالم الوطين ثم بآيات من الذكر 
ثم  املناسبة  هلذه  خصيصًا  أعد  الوثائقي  فيلم  وعرض  احلكيم 
املهارات  واستعراض  الوطن”  “حلن  وأوبريت  وطن  أغلى  قصيدة 
امللك  جبامعة  اجلودو  لرياضة  األوىل  الدفعة  خلرجيات  القتالية 
سعود، واليت اتسمت بدرجة عالية من التمكن واالحرتاف. يذكر 
بأن الدفعة مت تدريبها من قبل االحتاد السعودي للجودو داخل حرم 
املدينة اجلامعية للطالبات ضمن الربنامج التدرييب األول من نوعه 
عن  الدفاع  مهارات  اإلناث  لتعليم  السعودية  العربية  اململكة  يف 

النفس، وذلك بإشراف طاقم نسائي خمتص برياضة اجلودو.
وصاحب االحتفال معرض يف بهو مبنى املسرح الرئيسي، اشتمل 
على أركان تعريفية عن ملوك اململكة العربية السعودية  واحلد 

اجلنوبي وساعة مكة.



قيادات إدارية في المدينة الجامعية
اجلديدة  التعيني  قرارات  صدور  للطالبات  اجلامعية  املدينة  تبارك 

وتتمنى للجميع التوفيق والسداد يف املهام اجلديدة:

أخبار متفرقة

تعيني سعادة الدكتورة رؤى بنت حممد القفيدي وكيلة لعمادة 
شؤون الطالب لشؤون الطالبات

تعيني الدكتورة ناديا بنت حممد الغرمييل املشرفة على برنامج 
اإلشراف اخلارجي املشرتك للمحاضرات

بالعمل  اخلليل  خليل  بنت  ميمونة  الدكتورة  سعادة  تكليف 
مستشارة لوكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات

تعيني سعادة الدكتورة هيام بنت حسني البييت وكيلة لكلية 
علوم احلاسب واملعلومات لشؤون الطالبات

لعمادة  وكيلة  الديسي   أسعد  داره  الدكتورة  سعادة  تعيني 
التطوير واجلودة بفرع الطالبات

وكيلة  النعيم  عبدالرمحن  بنت  عبري  الدكتورة  سعادة  تعيني 
لقسم الدراسات القرآنية بكلية الرتبية 

تعيني سعادة الدكتورة غادة بنت عبداهلل علي اخلضري وكيلة 
لقسم علم النفس بكلية الرتبية

تعيني سعادة الدكتورة ناديه بنت حممد املطريي  وكيلة لقسم 
السياسات الرتبوية بكلية الرتبية

لقسم  وكيلة  املقرن  سعد  بنت  عبري  الدكتورة  سعادة  تعيني 
الرتبية الفنية بكلية الرتبية

تعيني سعادة الدكتورة منرية بنت حسن عسريي وكيلة لقسم 
التاريخ بكلية اآلداب

وكيلة  القحطاني  باني  بنت  منى  الدكتورة  سعادة  تكليف  
لقسم اللغة اإلجنليزية وآدابها بكلية اآلداب

تعيني سعادة الدكتورة نورا بنت سالمه الطويرش رئيسة لقسم 
تقنية املعلومات بكلية علوم احلاسب واملعلومات

تعيني سعادة الدكتورة أبرار بنت حممد عبداهلل العجالن وكيلة 
لقسم مهارات تطوير الذات بعمادة السنة األوىل املشرتكة.

تكليف سعادة الدكتورة حصة بنت زيد املفرح بالعمل مساعدة 
لوكيلة الكلية للتطوير واجلودة بكلية اآلداب

عبدالكريم  بنت  إهلام  الدكتورة  سعادة  تكليف  جتديد 
والتعليم  التعلم  يف  التميز  مركز  ملدير  نائبا  بالعمل  السعدون 

لألقسام النسائية
تكليف سعادة الدكتورة مها بنت فهد حممد سجاء مساعدة 

وكيلة كلية الطب للشؤون األكادميية
الفارس مساعدة وكيلة  ابراهيم  نهله  الدكتورة  تعيني سعادة 

كلية علوم احلاسب واملعلومات للتطوير واجلودة
الغامدي  أمحد  بنت  أماني  الدكتورة  سعادة  تكليف  جتديد 

وكيلة لقسم الكيمياء احليوية بكلية العلوم
العتييب  مطلق  بنت  جواهر  الدكتورة  سعادة  تكليف  جتديد 

مساعدة لوكيلة كلية العلوم للتطوير واجلودة
تكليف سعادة الدكتورة رهام بنت عثمان العبداجلبار مساعدة 
والبحث  العليا  للدراسات  واملعلومات  احلاسب  كلية  لوكيلة 

العلمي
تكليف سعادة الدكتورة بلسم بنت عبدالعزيز عبداهلل الصقري 

وكيلة كلية احلاسب واملعلومات للشؤون األكادميية
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العمل  سوق  حاجة  دورية  بصفة  سعود  امللك  جامعة  تدرس 
وبناء على نتائج هذه الدراسة يتم وضع خطط لتدريب وتأهيل 
باحتياجات  التعليم  خمرجات  وربط  فيه،  للمنافسة  طالباتها 
السوق. ومن هنا جاء افتتاح األقسام والربامج األكادميية اليت 
تعيشها  اليت  التنموية  النهضة  يف  وتساهم  احلاجة  هذه  تليب 
اجلديدة  التخصصات  سعود  امللك  جامعة  طرحت  فقد  البالد. 
اليت ستتاح للطالبات يف العام اجلامعي احلالي حيث مت افتتاح 
برنامج البكالوريوس يف قسم االحصاء وحبوث العمليات الذي 
يلعبه  الذي  املتميز  الدور  خالل  من  خاصة  أهمية  يكتسب 
هذا التخصص يف اختاذ القرارات املثلى للمشاكل اليت تنشأ 
برجمة  يف  اخلاصة  االستشارات  يقدم  كما  عدة  ميادين  يف 
وختطيط املشاريع وجدولة االنتاج ويف االستخدام األمثل للموارد 

بشتى أنواعها.
البكالوريوس  برنامج  خطة  حتديث  مت  آخر،  صعيد  وعلى 
بقسم تقنية املعلومات يف كلية علوم احلاسب واملعلومات وذلك 
البيانات،  علم  وهي:  جديدة،  متخصصة  مسارات  بإدخال 
ومن  االشياء.  وانرتنت  الشبكات  وهندسة  السيرباني،  واألمن 
الطالبات  خالل اخلطة املطورة مبقرراتها احملدثة سيتم تزويد 
وإدارة  استخراج  يف  متعمقة  مبعرفة  البيانات  علم  مسار  يف 
وحتليل ومتثيل أنواع خمتلفة من البيانات باإلضافة إىل استخراج 
األنظمة  يف  املخزنة  البيانات  من  هائلة  كميات  من  املعلومات 
تزويد  سيتم  السيرباني،  االمن  مسار  يف  بينما  املتجانسة.  غري 
الطالبات باملعرفة املطلوبة لتصميم وتنفيذ وإدارة وتقييم أنظمة 
االمن  جمال  ويعترب  األنظمة،  ومحاية  اآلمنة  التكنولوجيا 
كما  الراهن.  الوقت  يف  جدًا  اهلامة  اجملاالت  من  السيرباني 
يوفر مسار الشبكات وانرتنت األشياء املعرفة واخلربة العملية 
املطلوبة إلشراك الطالبات يف التصميم اإلبداعي وتطوير حلول 

مبتكرة إلنرتنت األشياء.
املبكرة بكلية  الطفولة  العام استقالل قسم  كما شهد هذا 
1439/11/11 هــ،  بتاريخ  بقرار من معالي مدير اجلامعة  الرتبية 
بعد أن كان بإشراف من قسم السياسات الرتبوية. حيث يهدف 
وتعليم  تربية  جمال  يف  املتميزة  العلمية  الريادة  لتحقيق  القسم 
بإعداد  ويعنى  والعاملي.  واإلقليمي  احمللي  املستوى  على  الطفل 
الكوادر الوطنية املتخصصة يف جمال تربية وتعليم الطفل من 
مستمرة  بصورة  وتقييمها  العاملي  املستوى  ذات  الربامج  خالل 
خدمة  بهدف  العاملية  املمارسات  ألفضل  وفقًا  جودتها  لضمان 

اجملتمع و حتقيق التنمية املستدامة.
العمارة  كلية  يف  العليا  الدراسات  لطالبات  القبول  باب  وفتح 
واعدة  عمل  فرص  وتهيئة  للرغبات  استجابة  وذلك  والتخطيط 
للمرأة من خالل طرح برامج املاجستري يف العمارة وعلوم البناء، 
والتصميم العمراني، والتخطيط العمراني وبرنامج الدكتوراه 

يف العمارة وعلوم البناء.

 البرامج األكاديمية المستحدثة في المدينة
الجامعية للطالبات
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