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وقل ربي زدني علمًا

العد الثالث عشر

تتهيأ املدينة اجلامعية للطالبات جبامعة امللك سعود لتخريج الدفعة الـ 
والصحية،  واإلنسانية  العلمية  الكليات  من خمتلف  طالباتها  من   54

وذلك على شرف صاحبة السمو األمرية نورة بنت حممد آل سعود حرم 
أمري منطقة الرياض.

عدد  بلغ  حيث  طالبة،   5000 العام  هلذا  اخلرجيات  عدد  جتاوز  وقد 
 1098 املاجستري  ودرجة  97 طالبة،  الدكتوراه  احلاصالت على درجة 
 300 يقارب  ما  الدبلوم  درجة  على  احلاصالت  عدد  بلغ  بينما  طالبة، 

طالبة، يف حني حصلت أكثر من 3700 طالبة على درجة البكالوريوس.
1439هـ  رجب   25 األربعاء  منذ  انطلقت  التخرج  احتفاالت  بأن  يذكر 
املوافق 11 أبريل 2018 م  وحتى السبت 5 شعبان 1439هـ املوافق 21 أبريل  
2018م، حيث سيقام حفل التميز بتشريف مسو األمرية نورة بنت حممد 

آل سعود يوم السبت  5 شعبان 1439هـ  لتكريم املتفوقات واحلاصالت 
على مرتبة الشرف يف املسرح الرئيس باملدينة اجلامعية للطالبات.

الدكتورة  األستاذة  الطالبات  لشؤون  اجلامعة  وكيلة  أكدت  وقد 
إيناس بنت سليمان العيسى على فخر اجلامعة بهذا احلدث السنوي، 
يف  وتوظيفها  املعرفة  ملمارسة  الطالبات  اجتهاد  ضرورة  إىل  مشرية 
التنمية الوطنية ورفعة اململكة. خاصة وأننا نعيش يف عصر متكني 
عبدالعزيز،  بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  ظل  يف  املرأة 
تعزيز  وألجل  املرأة  مصلحة  يف  األخرية  امللكية  األوامر  صبت  حيث 

مكانتها وتهيئتها ملمارسة دورها الكامل يف خدمة الوطن.

عـقدت املدينة اجلامـعية للطالبات يوم الثالثاء 17 رجب 1439هــ املـوافـق  
يف  املرأة  )دور  للمرأة  الوطين  للمرصد  األول  املؤمتر  2018م  أبريل   3
التنمية: حنو اقتصاد مزدهر( وذلك حتت رعاية كرمية من معالي وزير 
العمل والتنمية االجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص وبتشريف 
معالي مدير جامعة امللك سعود األستاذ الدكتور بدران بن عبد الرمحن 
العمر وحبضور كاًل من معالي رئيس اهليئة العامة لإلحصاء الدكتور 
الدكتورة  األستاذة  الطالبات  لشؤون  اجلامعة  ووكيلة  التخيفي  فهد 
للمرصد  املؤسسني  األعضاء  وحضور   العيسى  سليمان  بنت  إيناس 
الوطين للمرأة ووكالء ووكيالت اجلامعة. ويهدف املؤمتر إىل تقييم 
وتعزيز واقع دور املرأة يف التنمية، وحتديد مؤشرات توثيق مشاركتها 
يف  املرأة  متكني  برامج  هي:  حماور  مخس  مناقشة  خالل  من  بها 
يف  مشاركتها  قياس  ومؤشرات  التنمية،  يف  املرأة  ودور   ،2030 رؤية 
التنمية،  ومبادرات ناجحة يف تعزيز دور املرأة، والفرص والتحديات 

اليت واجهتها. 
كما وقعت على هامش املؤمتر مذكرة تفاهم لتأسيس "املرصد الوطين 
ملشاركة املرأة يف التنمية " لبناء املؤشرات التفصيلية لرصد مشاركة 

املرأة يف التنمية بني جامعة امللك سعود واهليئة العامة لإلحصاء.

تخرج الدفعة 54 من طالبات جامعة الملك سعود

29  رجب 1439هـ
15 April 2018

المؤتمر األول للمرصد الوطني للمرأة



قيادات إدارية في المدينة الجامعية

اتفاقية تعاون مع جمعية زهرة لسرطان الثدي

اجلديدة  التعيني  قرارات  للطالبات صدور  اجلامعية  املدينة  تبارك 
وتتمنى للجميع التوفيق والسداد يف املهام اجلديدة:

أخبار متفرقة

لشؤون  اجلامعة  )وكالة  ندوة  للطالبات  اجلامعية  املدينة  أقامت 
 22 يوم األحد  وذلك  القدرات(   الكفاءات ومضاعفة  الطالبات دعم 
رجب 1439هـ املوافق 8 أبريل 2018م برعاية صاحبة السمو األمرية  نورة 
بنت حممد آل سعود حرم أمري منطقة الرياض واستضافة وكيالت 
وتأتي  واألهلية،  احلكومية  الطالبات  لشؤون  السعودية  اجلامعات 
هذه الندوة لتناقش أهم القضايا اليت تواجه وكالة اجلامعة لشؤون 
ومناقشة  واملأمول  الواقع  ظل  الوكالة يف  دور  واستعراض  الطالبات 

أهم الفرص والتحديات. 
األستاذة  الطالبات  لشؤون  اجلامعة  وكيلة  بكلمة  الندوة  افتتحت 
منطقة  أمري  حرم  كلمة  ثم  العيسى  سليمان  بنت  إيناس  الدكتورة 
الرياض، واستعرضت بعد ذلك األستاذة الدكتورة فاطمة بنت بكر 
مججوم جتربتها كأول وكيلة جامعة لشؤون الطالبات يف اململكة، 
ثم استعرضت كاًل من الدكتورة ميساء بنت حممد القرشي عميدة 
أقسام العلوم والدراسات الطبية والدكتورة غزيل بنت سعد العيسى 
الكفاءات  تعزيز  يف  اجلامعة  جهود  اإلنسانية  العلوم  أقسام  عميدة 
املؤسسية يف األقسام النسائية إداريًا وأكادمييًا، من جانبها وضحت 
دور  التطوير واجلودة  بنت أمحد عمري وكيلة عمادة  الدكتورة مها 
واإلمكانات  القيادات  تطوير  يف  الطالبات  لشؤون  اجلامعة  وكالة 
بطرح  الندوة  واختتمت  حمفزة،  عمل  بيئة  وبناء  النسائية  البشرية 
الغرف  النسائي مبجلس  القطاع  إدارة  مديرة  الفريان  ريم  الدكتورة 
داخليًا  اسرتاتيجية  شراكات  وبناء  األعمال  ريادة  فرص  السعودية 

وخارجياً.
لشؤون  اجلامعة  وكالة  إجنازات  ألهم  معرض  الندوة  وصاحب 
الندوة  واختتمت  املدينة اجلامعية  والكليات يف  والعمادات  الطالبات 
الدكتورة  قدمتها  الطالبات  لشؤون  اجلامعة  لوكيالت  بورشة عمل 

ندى بنت عبدالعزيز اجلالل وكيلة عمادة الدراسات العليا.

مساعدة  معوض   حممد  املطلوب  عبد  ربى  الدكتورة  تعيني 
لوكيلة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الرتبية

وكيلة  اجلالل  عبدالعزيز  ندى  الدكتورة  تكليف  جتديد 
لعمادة الدراسات العليا لشؤون الطالبات 

وكيلة  املدجل  اهلل  عبد  بنت  عبري  الدكتورة  تكليف  جتديد 
لكلية العلوم

ُعقد باملدينة اجلامعية للطالبات يوم األحد١ رجب ١٤٣٩هـ املوافق ١٨ 
مارس ٢٠١٨م لقاء مع صاحبة السمو امللكي األمرية لولوة الفيصل آل 
سعود للحديث عن والدتها رائدة  التعليم النسائي يف اململكة العربية 
السمو  صاحبة  وحبضور  اهلل  رمحها  الثنيان  عفت  امللكة  السعودية 

امللكي األمرية هيفاء الفيصل حفظها اهلل.
وشكرت صاحبة السمو امللكي األمرية لولوة الفيصل املدينة اجلامعية 
وتصنيفها  العاملية  مكانتها  للجامعة  وَباَرْكت  الستضافتها  للطالبات 
وأثنت على التغريات اليت تشهدها اململكة يف عهد امللك سلمان حفظه 
السعودية  للمرأة  احلصاد  بسنة  السنة  هذه  وأمست  عهده،  وولي  اهلل 
وذكرت بأن قابلية املرأة هلذا التطور مل تكن وليدة اللحظة وإمنا هي 
حمصلة ٧ عقود يف ظل القيادة الرشيدة وحتدثت للحضور عن والدتها 
اهلل  رمحه  فيصل  امللك  والدها  من  زواجها  حتى  تركيا  يف  وحياتها 
وإكمال مسريتها التنموية يف تعليم املرأة  ومساهمتها يف شتى اجملاالت 
وليس التعليم فقط، بعدها استمتع  احلضور جبلسة حوارية مع صاحبة 
السمو امللكي أجابت فيها عن مجيع استفساراتهم ومشاركة مواقف 
املواطنني وطلب احلضور  مع  وامللكة عفت رمحهما اهلل  امللك فيصل 
بتأليف كتاب لسرية امللكة عفت حتى يكون مصدر إهلام لكل امرأة 

سعودية.

وقعت املدينة اجلامعية للطالبات اتفاقية تعاون مع رئيسة جملس إدارة 
هيفاء  األمرية  امللكي  السمو  صاحبة  الثدي  لسرطان  زهرة  مجعية 
الفيصل، حبضور وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات األستاذة الدكتورة 
إيناس بنت سليمان العيسى، وعدد من قياديات اجلامعة وأعضاء جملس 

إدارة اجلمعية.
للجهتني جتاه  املشرتكة  املسؤولية  من  انطالقًا  التعاون  اتفاقية  وتأتي 
اليت  واألنشطة  الربامج  للرفع من مستوى  التكامل  اجملتمع، وحتقيق 

ختدم التنمية والصحة.
املناسبة  بهذه  العيسى يف كلمتها  إيناس  الدكتورة  األستاذة  وقدمت 
املبذولة  الشكر  لسمو األمرية هيفاء الفيصل واجلمعية على اجلهود 
من خالل اجلمعية واليت تأتي كجزء من احلراك العاملي ملواجهة هذا 
املرض، وأكدت على االهتمام الذي توليه اجلامعة ملؤسسات اجملتمع 
العلمية  رسالتها  اجلامعة يف حتقيق  والتنموية ضمن مسؤولية  اخلريية 
اجملال  هذا  يف  األحباث  أحدث  تقديم  خالل  من  وذلك  واجملتمعية، 
وتصميم احلمالت واملعارض التثقيفية الصحية وفق أفضل املمارسات 

احلديثة والعاملية.
وأوضحت مسو األمرية هيفاء الفيصل أن تعاون مجعية زهرة مع اجلامعة 
الطرفني؛  بني  والتعاون  التنسيق  مستوى  رفع  إىل  تهدف  االتفاقية  عرب 
دعم  يف  واالجتماعية  واإلنسانية  العلمية  إمكانياتها  اجلامعة  بتقديم 
الدراسات والقضايا مبجال سرطان الثدي، باإلضافة إىل االستفادة من 
اخلربات واملعلومات والتقارير والدراسات، وتبادهلا مع اجلمعية بطريقة 

ختدم الرؤى واألنشطة املستقبلية.

أقام "مركز الكتابة باللغة االجنليزية" التابع لكلية اآلداب "مسابقة 
التهجئة السنوية الرابعة" باللغة اإلجنليزية يف كلية اآلداب، شاركت 
التهجئة"  "ملكة  لقب  على  للمنافسة  كليات   ٦ من  متسابقات   ٨
هيئة  عضوات  أربعة  من  التحكيم  جلنة  تكونت   .”Spelling Bee"
اللغة اإلجنليزية وآدابها هن الدكتورة ليلى العكرش   التدريس بقسم 
لولوة  واألستاذة  املالكي  دارين  واألستاذة  املفريج   والدكتورة  هيفاء 
األول  املركز  على  اآلداب  من كلية  أدامو  وحصلت كاديدا  العميم. 
وحصلت رهف اخلاروف من كلية اللغات والرتمجة على املركز الثاني 
واملركز الثالث كان من نصيب ميعاد الرشود من كلية علوم احلاسب 
تذكارية  دروع  الكتابة  مركز  قدم  املسابقة  نهاية  ويف  واملعلومات. 
كما قدم كل من متجر صفحات وفانيال الرعاة الرمسيني للمسابقة 
جوائز للفائزات. ومن ثم مت االحتفال بالفائزات واحلضور من طالبات 
ومنسوبات اجلامعة وكانت رعاية الضيافة من قبل هلنز بيكري وفرش 

صب ووقت العصري.

ندوة “وكالة الجامعة لشؤون الطالبات دعم 
الكفاءات ومضاعفة القدرات”

الملكة عفت رائدة التعليم
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مسابقة التهجئة الرابعة في كلية اآلداب



ساعة معرفة

الموسم الرابع من ساعة معرفة
أفتتحت  خالل الشهر املاضي حماضرات املوسم الرابع من ساعة 
توصيات  من  انطالقًا  معرفة  ساعة  ملتقى  تنظيم  ويأتي  معرفة، 
اجلامعية  باملدينة  والعلمية  الثقافية  لألنشطة  االستشارية  اللجنة 
تطوير  على  الضوء  امللتقى  هذا  يسلط  بأن  تأمل  واليت  للطالبات 
اجلهود  وتوحيد  العلمية،  والبحوث  املعرفة  ونقل  نشر  مسارات 
من خالل التقاء العقول املفكرة واملتخصصني املعنني بسبل نشر 

املعرفة يف جتمع أسبوعي على مدار العام الدراسي. 

على  زمخًا  يضيف  حيث  كربى  أهمية  العلمي  امللتقى  يكتسب 
احلراك املعريف داخل جامعة امللك سعود عن طريق أفضل املمارسات 
والتجارب الناجحة للعمل األكادميي لتكون مبثابة خارطة الطريق 
حنو تطوير وتعزيز املكانة البحثية والعلمية يف اجلامعة وتهدف إىل 
تبادل اخلربات والتجارب البحثية، والتعرف على مستجدات البحث 
العلمي، وتشجيع البحوث والدراسات البينية باإلضافة إىل تعريف 

طالبات الدراسات العليا على بيئة البحث العلمي.

الدكتورة سارة بنت عبد اهلل المنقاش
 كلية التربية

12 طريقة لتنمية مهارات البحث العلمي  ذاتيًا

الدكتورة هنادي بنت فهد العثمان
 كلية التربية

طرق البحث التشاركية مع األطفال

انعقد اللقاء الثالث هلذا الفصل من ساعة معرفة يوم الثالثاء املوافق 25 
جامدى الثانية 1439 هـ،مع سعادة الدكتورة سارة بنت عبد اهلل املنقاش 

أستاذ مشارك  بكلية الرتبية  قسم اإلدارة الرتبوية.
 حتدثت الدكتورة سارة عن 12 طريقة سلكتها لتنمية مهارات البحث العلمي ذاتيًا، قسمت رحلتها البحثية اىل 4 مراحل: أوهلا مرحلة الصفر 
عندما أدركت ضعف القدرات واملهارات البحثية وعدم اكتساب تلك املهارات خالل مرحلة البكالوريوس. ومن أهم هذه الطرق قراءة كتب 
يف أساسيات البحث العلمي، واالطالع على عدد كبري من الرسائل العلمية يف جمال ختصصها وكذلك حضور اجتماعات مناقشات رسائل 
املاجستري والدكتوراه. بعدها حتدثت عن املرحلة الثالثة "املرحلة احلالية" وهي مرحلة التطبيق والتوسع يف البحث العلمي فقد نشرت الدكتورة 
20 حبث علميًا جملالت علمية يف الداخل واخلارج كما عقدت عدد من الدورات التدريبية يف جمال البحث العلمي وغريها من  ما يزيد عن 
اإلجنازات العلمية املتميزة. ثم حتدثت بعد ذلك عن املرحلة الرابعة "املستقبلية" واليت تطمح خالهلا إىل النشر عامليًا يف جمالت ISI، وتأليف كتب 

يف جمال التخصص.

عقد اللقاء الرابع هلذا الفصل الدراسي من ساعة معرفة يوم الثالثاء 
املوافق 10 رجب 1439هـ، مع سعادة الدكتورة هنادي بنت فهد العثمان، 

أستاذ مساعد بكلية الرتبية قسم الطفولة املبكرة.
حتدثت الدكتورة هنادي عن طرق البحث التشاركية مع األطفال وذكرت أن اشراك األطفال بفاعلية يف األحباث هو خط حبثي نشط عامليًا 
حيث أمجعت هذه الدراسات على قدرة األطفال للتعبري عن وجهات نظرهم اخلاصة  يف حال استخدم الباحث طرق حبث مالئمة للطفل. ومن 
هذه الطرق التشاركية: الرسم، واخلرائط، والتصوير، والرحالت، والدراما، واللعب. كما حتدثت الدكتورة هنادي عن معوقات مشاركة 

األطفال يف البحوث ومنها: رفض أولياء األمور، وعدم اإلميان بقدرات األطفال، ومقاومة املمارسني يف امليدان.
يف نهاية حديثها نوهت الدكتورة على أهمية تفعيل طرق البحث التشاركية مع األطفال يف التخصصات املختلفة والشراكة بني الباحثني يف 

جمال الطفولة واجملاالت األخرى )الدراسات البينية(.

انعقد اللقاء اخلامس واألخري هلذا الفصل من ساعة معرفة يوم الثالثاء 
املوافق 24 رجب 1439 هـ، مع سعادة الدكتورة فاتن بنت عبد اهلل الزامل 
من قسم علوم املختربات االكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية 

ومستشارة وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات ووكيلة جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن للتطوير واجلودة.
حتدثت الدكتورة فاتن عن مقومات القيادة الناجحة، ووضحت أن احلراك الذي مير بالدولة حنو متكني املرأة لوظائف قيادية، ورسالة املدينة 
اجلامعية للطالبات املتضمنة تصدير كوادر قيادية نسائية هو ما دعاها الختيار هذا املوضوع، وذكرت بأن الدول املتقدمة تصرف مليارات 

الدوالرات لتوفري مقومات القيادة الناجحة من خالل تصميم برامج إعداد القادة.
ووكيالت  العمداء  مثل  املشرفني  القادة  ثم  واألقسام،  اإلدارات  مدراء  مثل  التنفيذية  اإلدارة  قاعدته  ويف  القيادات  هرم  استعرضت  بدايًة 
الكليات، ثم يف سقف اهلرم القادة االسرتاتيجيني مثل معالي مدير اجلامعة ووكالء اجلامعة. حتدثت بعدها عن أسباب تصميم برامج إعداد 
القادة ومن أهمها هو تأهيل الشخص ليقوم بدوره بشكل سليم وفعال، وإلجياد بدائل مالئمة عند احلاجة، ولتحقيق التعاقب اإلداري. ووضحت 
ضرورة أن تكون برامج إعداد القادة مصممة بطريقة تالئم احتياجات املؤسسة واجملتمع، واستعرضت مثال إلحدى الشركات العاملية بأن 
أما يف  واالنضباطية  املوظفني  إدارة  باهلند حباجة لصقل جدارة  املدير  املثال  فعلى سبيل  دولة ألخرى،  الشركة خيتلف من  ملدير  إعدادهم 
اليابان احلاجة لصقل جدارة التخطيط التطويري واالسرتاتيجي هي األهم. ثم حتدثت عن اجلدارات املناسبة لكل مستوى قيادي فمثاًل القادة 
االسرتاتيجيني حباجة لصقل املهارات اللفظية والقادة التنفيذيني حباجة لصقل املهارات الكتابية ثم استعرضت أدوات تقييم اجلدارات مثل 

تقييم الذكاء العاطفي وتقييم الـ 360 درجة، وتقييم مستوى اللغة االجنليزية واملعرفة التقنية.
وأكدت الدكتورة فاتن الزامل على ضرورة بدء برامج إعداد القادة يف مراحل عمرية مبكرة وأن ال يقتصر التدريب على اجلانب النظري 

التلقيين فثبات اجلدارات القيادية لتصبح سلوك وعادة يتطلب املمارسة والتطبيق العملي ومتابعة املدرب.

الدكتورة فاتن بنت عبد اهلل الزامل
 كلية العلوم الطبية التطبيقية

مقومات القيادة الناجحة

April 2018 2915  رجب 1439هـ
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