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لقاء اإلنجاز “إنجاٌز بجودة” في دورته الرابعة

د.  واجلودة  التطوير  عمادة  وكيلة  املنظمة  اللجنة  رئيسة  وألقت 
داره الديسي كلمة خالل احلفل مثنت خالهلا ما حتظى به املدينة 
للفعاليات  اجلامعة  مدير  معالي  من  كرمية  رعاية  من  اجلامعية 
“إجناٌز  أن  وأوضحت  اجلامعة،  يف  التطويري  للحراك  الداعمة 
اجلامعية  املدينة  أطلقتها  مبادرة  نتاج  هو  الرابعة  بدورته  جبودة” 
املتميزة من دراسات وأحباث  أهم اإلجنازات  الضوء على  لتسليط 
إبداعية  ومبادرات  اخرتاع  وبراءات  عاملية  جوائز  وحصد  علمية 

واعتماد أكادميي وتطوير إداري داعم ونتاج علمي. 
ومن جهتها قالت وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات أ.د إيناس العيسى 
اجلامعي  إىل احلرم  والطالبات  اجلامعة  منسوبات  انتقال  منذ  إنه 
الذي  املؤسسي”  “االعتماد  حتقيق  استطعنا  بالدرعية  اجلديد 
وفق عمل مؤسسي  ولغة موحدة  اسرتاتيجية موحدة  مجعنا خبطة 
اللغة  ليوحد  املؤسسي”  “التصنيف  أمسيناه  نظام  نطور  جعلنا 
لغة  املؤشرات  حققت  حيث  األخرى،  لإلدارات  املخرجات  ويوحد 
مشرتكة للجميع.وأضافت أنه بعد تطورنا اصبحت طموحاتنا تنمو 
معنا بتواضع وقمنا ببناء مؤشرات بسيطة وكربت لتصبح جامعة 
امللك سعود بيت اخلربة يف هذا اجملال مبشروع  “املرصد الوطين 
للمرأة” وبنينا مؤشرات لتخدم متخذي القرار واملرجعية والسياسات 

التشريعية اليت ختتص باملرأة ومتابعة اثرها وانعكاساتها عليهم.
بعد ذلك ألقى معالي مدير اجلامعة كلمة قال فيها: إن هذا اللقاء 
حتقيق  حنو  اجلاد  عملها  على  اجلامعة  حرص  من  انطالقًا  يأتي 
أهدافها االسرتاتيجية املستمدة من رؤية اململكة 2030 للمساهمة 
يف حتقيق الريادة العاملية حنو جمتمع املعرفة من خالل تنفيذ عدد 
بأهمية  تؤمن  اجلامعة  أن  معاليه  وأكد  التطويرية.  املبادرات  من 
استشراف املستقبل ووضع اخلطط واألهداف اليت تعزز االنتاجية 
ونشر ثقافة اجلودة وتتماشى مع املبادئ اليت تعترب موروثًا ينسجم 
: إننا نشهد اليوم تعاون أذرع  مع اخلطط والتوجهات. وتابع قائاًل 
اجلامعة للتوصل إىل املخرجات الالزمة والتوصيات املرجوة لتنمية 
املواهب واستثمار الطاقات الكامنة عند املرأة ومتكينها للحصول 
العمل  سوق  يف  واملشاركة  مستقبلها  لبناء  املناسبة  الفرص  على 
واإلسهام يف التنمية االقتصادية واجملتمعية، وذلك لتطور مستقبل 

املرأة السعودية يف خدمة دينها ووطنها.
تلى ذلك تكريم معالي املدير للفائزين جبائزة التصنيف املؤسسي 
لعام 1438 / 1439هـ من الكليات والعمادات واإلدارات املساندة يف 

املدينة.

رعى معالي مدير جامعة امللك سعود الدكتور بدران العمر، افتتاح لقاء “إجناٌز جبودة”، واملعرض املصاحب "جودة احلياة" وذلك بتنظيم 
وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات و عمادة التطوير واجلودة، حبضور وكالء اجلامعة وعمداء الكليات، وعدد من منسوبي ومنسوبات  

اجلامعة،وذلك يف رحاب املدينة اجلامعية للطالبات.

جانب من معرض جودة بإنجاز



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

وتتمنى للجميع التوفيق والسداد يف املهام اجلديدة:

أخبار متفرقة

اللغات  لكلية  وكيلة  السامل  سامل  ريم  الدكتورة  تعيني 
والرتمجة

لقسم متريض  رئيسه  اليوسف  منصور  سهام  الدكتورة  تعيني 
صحة اجملتمع والصحة النفسية والعقلية بكلية التمريض

كلية  وكيلة  مساعدة  العمود  صاحل  مها  الدكتورة  تكليف 
الرتبية للتطوير واجلودة

تعيني الدكتورة هند متلع العتييب مساعدة لوكيلة كليه الطب 
للتطوير واجلودة

تعيني الدكتورة خلود راشد الكثريي مساعدة لوكيلة كلية 
الرتبية للشؤون األكادميية

كلية  لوكيلة  مساعدة  الشمري  فهد  أمل  الدكتورة  تعيني 
العلوم الطبية التطبيقية للدراسات العليا والبحث العلمي

نائبة ملدير مكتب  تكليف األستاذة مسر عبدالعزيز السلمان 
املشرف العام على عمادة املوارد البشرية بوكالة العمادة لشؤون 

املوظفات
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نظم قسم الرتبية الفنية بكلية الرتبية يف املدينة اجلامعية لطالبات جامعة امللك سعود معرض الفن التشكيلي" ظل الفن"، والذي 
قدم عددًا كبريًا من اللوحات اإلبداعية وشارك فيها خنبة من طالبات القسم وجمموعة من أبرز الفنانني التشكيليني السعوديني من 
خارج اجلامعة، وهم الفنان التشكيلي حممد العجالن، والفنانة التشكيلية موضي مصلح، والفنانة باخلط الديواني بسمة اجلفري، 

والفنان أمحد حسني، والفنانة علياء البازعي.
الفنية د. عبري  الرتبية  للتطوير واجلودة د. سلطانة آل الشيخ، ووكيلة قسم  الرتبية  افتتاح املعرض حبضور وكيلة كلية  حيث مت 
املقرن، ورئيس قسم الرتبية الفنية د. حممد النملة، وعدد من أعضاء وعضوات هيئة التدريس إىل جانب الفنان حممد العجالن والفنانة 

بدور ناصر، وذلك بفرتتي احلفل الصباحية واملسائية للحضور النسائي واحلضور الرجالي للمعرض. 
وقد تضمن املعرض لوحات تشكيلية بألوان االكريليك، ومن النسيج، وأعمال اخلشب واملعادن، ولوحات للفن الرقمي. كما مت 
تقديم ورش عمل مصاحبة إحداها للفنانة بسمه اجلفري حول اخلط العربي الديواني، واألخرى للفنانة علياء البازعي حول الرسم 

على اجللود.

“المدينة الجامعية للطالبات تقيم معرض “ظل الفن

 طالبات كلية العلوم يشاركن في مؤتمر الطب
 السادس للجمعية األمريكية للغدد الصماء

والسكري
احليوية  الكيمياء  بقسم  العليا  الدراسات  طالبات  شاركت 
وقسم النبات واألحياء الدقيقة بكلية العلوم بأربع ورقات علمية 
الصماء  للغدد  األمريكية  للجمعية  السادس  الطيب  املؤمتر  يف 

والسكري فرع اخلليج دبي باإلمارات العربية املتحدة. 
تعيني  عن  ببحث  الفضل   سليمان  هند  الطالبة  شاركت  حيث 
٢٥هيدروكسي  ومستوى  الغذائية  العناصر  مستوي  بني  العالقة 
املرضى  بني  )د(   فيتامني  هيدروكسي  ثنائي  و٢٥   1 د  فيتامني 
السعوديني، أيضًا  شاركت الطالبة / اهلنوف حسني العسكر 
ببحث يف املؤمتر عن تأثري مكمالت فيتامني )د( على مستويات 
عند  الدم  يف  النيرتيك  وأكسيد  ان  كربوكسيبتيداز  أنزيم 
مطلق  فاطمة   / الطالبة  شاركت   كما   .. السعوديني  البالغني 
بدر احلربي ببحث عن عالقة الكادميوم يف الدم على الكثافة 
مع  الطمث  انقطاع  بعد  السعوديات  النساء  يف  للعظام   املعدنية 

وبدون هشاشة العظام .
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