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 تمكين المرأة في جامعة الملك سعود

 كلية العلوم الطبية التطبيقية تتميز ببحث
طالبتها في مؤتمر الصحة العامة اإلقليمي

تدعم  قرارات  بصدورعدة  للطالبات  اجلامعية  املدينة  احتفت 
سعي جامعة امللك سعود حنو متكني املرأة حتقيقًا لرؤية 2030 
وزيادة نسبة مشاركة املرأة يف دعم مسرية التنمية الوطنية، 
أوهلا قرار معالي وزير التعليم الدكتور أمحد العيسى بتعيني 
لكلية  عميدة  كأول  الراشد  حممد  بنت  مي  الدكتورة 

التمريض جبامعة امللك سعود.
وكيلة  منها  املناصب،  من  العديد  تقلدت  مسريتها  وخالل 
على  حصلت  وقد  باجلامعة،  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية 
باململكة   UCL جامعة  من  الوراثة  علم  يف  الدكتوراه  درجة 
املتحدة عام 2014، ودرجة املاجستري يف الكيمياء احليوية من 
كلية العلوم الطبية التطبيقية جبامعة امللك سعود يف 2002، 

ودرجة البكالوريوس يف املختربات اإلكلينيكية يف 1997.
بدران  الدكتور  األستاذ  اجلامعة  مدير  معالي  أصدر  كما 
يوسف  بنت  ناهد  الدكتورة  األستاذة  بتعيني  قرارًا  العمر 
عشري بالعمل رئيسة لقسم األنسجة احمليطة باألسنان وصحة 
تاريخ  اجملتمع يف كلية طب األسنان كأول رئيسة قسم يف 
كلية األسنان، وحصلت األستاذة الدكتورة ناهد على شهادة 
كلية  من  سعود  امللك  جامعة  من  واملاجستري  البكالوريوس 

طب األسنان وتعمل كأستاذة يف قسم أمراض اللثة.

سعود  امللك  جبامعة  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  باركت 
سلطانة  الدكتورة  و  البقمي  خلف  مي  املتفوقة  لطالبتها 
احلريشي، األستاذ املساعد بقسم علوم صحة اجملتمع، متيز 
باملؤمتر  متيزًا  األكثر  العلمية  ملصقات  العشر  ضمن  حبثهم 
اإلقليمي للصحة العامة الذي أقيم بتاريخ ٢٦-٢٧ سبتمرب ٢٠١٨. 
نوعي  “استكشاف  بعنوان   كان  الذي  البحث  هدف  وقد 
لتجربة املرضى املصابني بآالم الفم والوجه )اضطرابات املفصل 
الصدغي( يف طلب الرعاية الصحية”، إىل استكشاف جتربة 
يف  الصدغي(  املفصل  )اضطرابات  والوجه  الفم  آالم  مرضى 
احلصول على اخلدمات الصحية، وفهم التحديات اليت يواجهها 
مرضى آالم الفك والوجه )اضطرابات املفصل الصدغي( بهدف 

اقرتاح تدخالت مناسبة لتحسني النتائج الصحية.

براءة اختراع باسم الطالبة لما الكهالن
حصلت الطالبة ملا بنت أمحد الكهالن من كلية طب األسنان على 
براءة اخرتاع من مكتب براءات االخرتاع األمريكي، الخرتاعها 
)الفك االصطناعي املغناطيسي( وذلك بدعم من مركز االبتكار 

يف معهد ريادة األعمال جبامعة امللك سعود

الدكتورة مي الراشد أثناء تفقدها لكلية التمريض
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قيادات إدارية في المدينة الجامعية
اجلديدة  التعيني  قرارات  للطالبات صدور  اجلامعية  املدينة  تبارك 

وتتمنى للجميع التوفيق والسداد يف املهام اجلديدة:

أخبار متفرقة

صدر قرار معالي وزير التعليم بتعيني الدكتورة مي بنت حممد 
الراشد عميدًة  لكلية التمريض جبامعة امللك سعود

تعيني الدكتورة ناهد بنت يوسف عشريي للعمل رئيسة لقسم 
طب  كلية  يف  اجملتمع  وصحة  باألسنان  احمليطة  األنسجة 

األسنان
قسم  وكيلة  اجلربين  عبدالعزيز  بنت  هبه  الدكتورة  تعيني 

تقنية املعلومات بكلية علوم احلاسب واملعلومات 
مساعدة  بالعمل  الرشيد  مشعل  بنت  مها  الدكتورة  تكليف 

لوكيل اجلامعة للمشاريع لشؤون الطالبات
بالعمل  عابدين  نذير  بنت  غالية  الدكتورة  سعادة  تكليف 
اإلكلينيكي  التعليم  لشؤون  الكلية  لوكيلة  مساعدة 

والعيادات بكلية العلوم الطبية التطبيقية
جتديد تكليف سعادة الدكتورة سلوى بنت عيضة احلارثي 
للشؤون  والرتمجة  اللغات  كلية  لوكيلة  مساعدة  بالعمل 

األكادميية
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أخبار وحدة دعم القيادات
دعم  وحدة  تقدمها  اليت  اإلداري  التعاقب  خدمة  من  انطالقًا 
القيادات يف إدارة الدراسات املؤسسية واليت تسهم يف تأصيل العمل 
املدينة  يف  القيادية  املناصب  يف  السلس  االنتقال  ودعم  املؤسسي 
اجلامعية حيث مت عمل التعاقب اإلداري ملنصب وكيلة كلية علوم 
احلاسب اآللي واملعلومات بني الوكيلة السابقة سعادة الدكتورة 
البييت  هيام  الدكتورة  الالحقة سعادة  والوكيلة  السالمة  حصة 
العلوم  أقسام  عميدة  القرشي  ميساء  الدكتورة  سعادة  وحبضور 
والدراسات الطبية وذلك يف يوم االثنني املوافق 21/1/1440هـ حيث 
نوقش فيه عدد من األمور اإلدارية على مستوى الكلية وُختم فيه 

اللقاء بشكر القياديتني والتمين هلما بالتوفيق واالزدهار.

 معرض إشراق للتوعية باضطراب فرط
الحركة وتشتت االنتباه في المدينة الجامعية

“إشراق  التوعوي  التثقيفي  املعرض  اجملتمعية  الشراكة  أقامت 
احلركة  فرط  الضطراب  السعودية  اجلمعية  مع  بالتعاون    ”2

7-6 صفر  “إشراق” وذلك يومي االثنني والثالثاء  وتشتت االنتباه 
املوافق 16-15 أكتوبر 2018م  يف البهو الرئيس باملدينة اجلامعية 
للطالبات. حيث افتتحت املعرض كل من صاحبة السمو األمرية 
نوف بنت حممد بن عبداهلل آل سعود، رئيس جملس إدارة اجلمعية 
)إشراق(،  االنتباه  وتشتت  احلركة  فرط  الضطراب  السعودية 
وشهد  العيسى.  إيناس  أ.د  الطالبات  لشؤون  اجلامعة  ووكيلة 
تضمن  وقد  اجلامعة  كليات  خمتلف  من  مشاركات  املعرض 

املعرض أنشطة تفاعلية وجملسا حواريًا واستشارات طبية.

والتثقيف  للتوعية  السنوي  الشراكة اجملتمعية  معرضها  أقامت 
حول سرطان الثدي “حياتك أمجل بالكشف املبكر” على شرف 
آل سعود، رئيسة  الفيصل  امللكي األمرية هيفاء  السمو  صاحبة 
 27 األحد  يوم  وذلك  الثدي،  لسرطان  زهرة  إدارة مجعية  جملس 
حمرم املوافق 7 أكتوبر 2018 يف بهو املدينة اجلامعية للطالبات، 
ضمن جهود اجلامعة يف رفع مستوى الوعي الصحي لدى منسوبات 

اجلامعة واجملتمع.
اطلعت  تعريفية  جبولة  الفيصل  هيفاء  األمرية  مسو  تقدمت  وقد 
حيث  باملعرض،  املشاركة  واألعمال  النشاطات  على  خالهلا 
اليت  باخلاليا اجلذعية  للتربع  التوعوية  باحلملة  ساهمت مسوها 
اجلامعية  املدينة  يف  التخصصي  فيصل  امللك  مستشفى  يقيمها 
للطالبات، كما شاركت يف بعض التمارين اليت قدمها النادي 
الرياضي للجامعة دعمًا وتشجيعُا ملريضات سرطان الثدي، وسط 

تفاعل احلضور.

 المعرض التوعوي التثقيفي “حياتك أجمل
بالكشف المبكر” في رحاب المدينة الجامعية

جانب من املعرض

جانب من املعرض
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