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برنامج جودة الحياة 2020 في المدينة الجامعية للطالبات
ضمن جهود املدينة اجلامعية للطالبات لتعزيز مبادرات برنامج جودة احلياة 2020 وهو أحد برامج حتقيق رؤية اململكة 2030، وُيعنى 
بتحسني منط حياة الفرد واألسرة وبناء جمتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، وذلك من خالل تهيئة البيئة الالزمة لدعم واستحداث 

خيارات جديدة تعزز مشاركة املواطن واملقيم يف األنشطة الثقافية والرتفيهية والرياضية. 
تتبنى املدينة اجلامعية للطالبات مبادرة احلراك الفين واليت تهدف إىل تنشيط احلراك الفين ونشر الثقافة الفنية يف اجملتمع من خالل 
إقامة أنشطة جمتمعية فنية تنطلق خالل الفرتة من 27 إىل 30 يناير باكورة "سلسة دورات فنية" بدورة الرسم للمبتدئني واليت تقدمها 
األستاذة علياء البازعي، وتقدم من خالهلا األستاذة علياء نبذة عن مفهوم الفن والرسم والنظر بعني الرسام، وتطوير النمط الشخصي 

الفين، والنسب والتكوين والتخطيط. 
أما على صعيد تعزيز األنشطة الرياضية حقق النادي الرياضي يف املدينة اجلامعية سابقًة هي األوىل من نوعها على مستوى جامعات 
اململكة بافتتاح برنامج األندية الرياضية بكليات املدينة اجلامعية للطالبات خالل العام اجلاري ٢٠١٩ والذي يضم ثالثة عشر كلية 

وذلك لتحفيز الطالبات على ممارسة الرياضة وبث روح التنافس الشريف بينهن واكتشاف مواهبهن ولتوفري فرص عمل مستقبلية . 
يضم الربنامج عدة ألعاب رياضية ممتعة ككرة قدم الصاالت، والتايكوندو، وكرة الطائرة والسلة وغريها بغية الوصول جلميع 
امليول الرياضية لدى الطالبات .وسيضم املوسم الرياضي العديد من املنافسات اليت سيتم تقييمها بناًء على عدة معايري دقيقة، وسيسلم 

بعدها درع وكيلة اجلامعة للتميز الرياضي للنادي احلاصل على جمموع النقاط األكرب. 
جدير بالذكر أن جامعة امللك سعود شاركت يف البطولة النسائية الرياضية األوىل لكرة القدم والسلة واليت أقيمت يف شهر مارس 
من العام املاضي يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن بفريق األسهم الزرقاء لكرة قدم الصاالت وفريق رياض اليتز لكرة السلة 

والذي ُتوج باملركز األول يف البطولة.

أسبوع المهنة والخريج
حتت رعاية صاحب السمو امللكي األمري حممد بن عبد الرمحن بن عبد العزيز نائب أمري منطقة الرياض تنظم جامعة امللك سعود خالل 
الفرتة من 28 - 5 إىل 2 - 6 - 1440هـ ألسبوع املهنة واخلريج واملعرض وامللتقى املصاحب الذي يشارك فيه كربى الشركات الوطنية يف 

خمتلف اجملاالت والتخصصات. 
وقدراتهم  مهاراتهم  لتنمية  وغريهم  اجلامعة  منسوبي  من  والطالبات  للطالب  التدريبية  الدورات  من  العديد  املهنة  أسبوع  يف  وسيقام 

املتعلقةمبسارهم املهين.



قيادات إدارية في المدينة الجامعية تبارك املدينة اجلامعية للطالبات صدور قرارات التعيني اجلديدة الحاصالت عل جوائز في المدينة الجامعية
وتتمنى للجميع التوفيق والسداد يف املهام اجلديدة:

أخبار متفرقة

املعصراني  حممد  شذى  الدكتورة  سعادة  تكليف  جتديد 
مساعدة لوكيلة كلية الصيدلة للشؤون األكادميية

الفاخري  عبدالرمحن  مي  األستاذة  سعادة  تكليف  جتديد 
اجلامعية  باملدينة  اإلعاقة  ذوي  مركز  على  مشرفة  بالعمل 

للطالبات
جتديد تكليف سعادة الدكتورة مها رمحه العماري بالعمل 
باألقسام  واملعلومات  اإلحصاء  إدارة  على  للمشرف  نائبه 

النسائية
جتديد تكليف سعادة الدكتورة فاتن عبداهلل الزامل بالعمل 

مستشارة بوكالة اجلامعة لشؤون الطالبات
اجلربين  عبدالعزيز  هبه  الدكتورة  سعادة  تكليف  جتديد 

بالعمل نائبه للمشرف على مركز اخلرجيني
جتديد تكليف سعادة الدكتورة اجلوهرة فهد الزامل مديرة 

ملركز حبوث الدراسات اإلنسانية
الطريري  سليمان  سهام  الدكتورة  سعادة  تكليف  جتديد 
اجلامعية  املدينة  يف  النانو  تقنية  وحدة  على  مشرفة  بالعمل 

للطالبات
جتديد تكليف سعادة األستاذة جوهرة حممد املعيلي بالعمل 

مديرة إلدارة مراقبه املخزون بالقسم النسوي
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إهلام  الدكتورة  األستاذة  حصلت 
بنت أمحد البابطني، أستاذ التاريخ 
اإلسالمية  واحلضارة  اإلسالمي 
بكلية اآلداب على جائزة شوامخ 
املؤرخني العرب لعام ٢٠١٨م، من 
وذلك  العرب  املؤرخني  احتاد  قبل 
على هامش املؤمتر السنوي الذي 
عقد بالقاهرة، يذكر أن األستاذة 
من  العديد  هلا  إهلام  الدكتورة 
كتاب  مثل:  واألحباث  الكتب 
بعنوان احلياة االجتماعية يف مكة منذ ظهور اإلسالم حتى نهاية 
العصر األموي لعام 1419هـ. كتاب بعنوان احلياة االقتصادية يف 
بالد ما وراء النهر يف العصر العباسي األول )مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض – 2009م(. نشرت حبث 
يف جملة اخلليج للتاريخ واآلثار بعنوان عالقة بين رسول مبكة يف 
األدوار األوىل حلكمهم بتاريخ: 10/2/1439هـ. حّكمت العديد 
من األحباث جملالت عاملية وجوائز التميز أمثال جملة دارة امللك 

عبدالعزيز، وجملة مجعية التاريخ واآلثار بدول جملس التعاون.

الشريفني  احلرمني  خادم  جائزة  أمناء  جملس  رئيس  مسو  أعلن 
عبدالعزيز  امللك  مدينة  رئيس  واملوهوبني  املخرتعني  لتكريم 
للعلوم والتقنية الدكتور/ تركي بن سعود بن حممد آل سعود، 
أمساء الفائزين باجلائزة الذين اعتمدهم جملس األمناء يف دورتها 
اخلامسة، وقد فازت الطالبة املوهوبة جبامعة امللك سعود من كلية 
العلوم، قسم الرياضيات اهلنوف بنت عبداهلل العبيشي باجلائزة يف 
الطالبة  أن  يذكر  عامًا.   18-25 من  العمرية  للفئة  املوهوبني  فئة 
برايل  بلغة  لديها عدد من االخرتاعات مثل غطاء اجلوال  اهلنوف 
أو  برايل  لغة  إىل  اهلاتف  على شاشة  الكالم  بتحويل  يقوم  الذي 
مساعها كمقاطع صوتية، وطاولة برايل اليت تساعد املكفوفني 
على القراءة. يذكر أن اهلنوف حاصلة على امليدالية البالتينية من 

معرض وارسو العاملي لالخرتاعات. 

 تبارك كلية العلوم لطالبة قسم الكيمياء احليوية نوف الغنيم - حصول ملصقتها 
 )CLU( )ApoE( و جني الكلسرتن  ارتباط تعدد األشكال جلني  بعنوان  العلمية 
خبطر اإلصابة مبرض الزهامير يف اجملتمع السعودي على أفضل بوسرت يف املؤمتر 

السنوي الثالث عشر للخرف ومرض الزهامير و املقام يف أبو ظيب .
جائزة أفضل بوستر

 جـــــائـــــزة
 شـــوامـــخ
 المؤرخين
الـعــــــــرب

ثريا  الدكتورة  األستاذة  فازت 
أستاذة  أفضل  جبائزة  البدوي 
شبكة  من   2018 لعام  جامعية 
بيان  ويف  العربية،  املرأة  إعالم 
املرأة  إعالم  شبكة  عن  صادر 
الفائزة  اللجنة اختارت  أن  العربية 
جامعية  أستاذه  أفضل  فرع  يف 
أ.د  باللقب  2018 حيث فازت  لعام 
ثريا أمحد البدوى أستاذة اإلعالم 
بكلية اآلداب جبامعة امللك سعود 
املرأة  اعالم  شبكة  وأكدت  القاهرة  جبامعة  اإلعالم  وأستاذة 
بالنظر  موضوعية  البدوى مت مبعايري  ثريا  أ.د  اختيار  ان  العربية 
حلجم اجنازاتها العلمية. وأشادت الشبكة بقيام أ.د ثريا البدوى 
البحث   Scopus تصنيف  املرأة  عن  مؤخرا  دوليني  حبثني  بنشر 
األول عن مسات وأدوار املرأة املصرية يف الدراما والبحث الثاني 
بوك  الفيس  شبكة  فضاء  يف  املصرية  املرأة  ومسات  تطور  عن 
احلياة  دور كبري يف  للمرأة  اصبح  وأظهرت كيف  االجتماعية 
السياسية واالجتماعية يف الوقت الذى تكرس فيه الدراما أدواًر 
تقليدية للمرأة.كما أن للدكتورة ثريا البدوى مساهمات علمية 
العلمية  املواقع  كربيات  يف  املرأة  وعن  اإلعالم  عن  وصحفية 

وكربيات الصحف العربية وعلى رأسها األهرام .

 جـــــائـــــزة
 أفــــضـــــل
 أســـتــــاذة
جــامعـيــة

جائزة خادم الحرمين
لتكريم المخترعين 

والمـوهـوبـين

على  احلاصالت  ملنسوباتها  للطالبات  اجلامعي  املدينة  تبارك 
جوائز، ونتمنى هلم مزيدًا من التقدم والنجاح: 
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