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 اللقاء التعريفي للمرصد الوطني لمشاركة المرأة في
التنمية

 زيارات مركز االتصاالت اإلدارية في المدينة الجامعية
للطالبات

المؤتمر السعودي لطب األسنان
تعريفية  لقاءات  التنمية  يف  املرأة  ملشاركة  الوطين  املرصد  عقد 
"معًا لتمكني  العلمية والكليات اإلنسانية حتت شعار  للكليات 
املرأة يف ظل رؤية 2030"، واستهدف اللقاء عضوات هيئة التدريس 
لإلجابة على استفساراتهن عن املرصد وأهدافه وكيفية املشاركة 

يف الدراسات اليت يقيمها املرصد.
املرصد وبداياته، ثم كلمة  تعريفي عن  اللقاء بعرض فيديو  بدأ 
الطالبات عن  لشؤون  اجلامعة  العيسى وكيلة  إيناس  أ.د  لسعادة 
رسالة املرصد، وأشارت وكيلة اجلامعة إىل أن أبرز أهداف إنشاء 
املرصد هو زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل لرفع تقدم اململكة 

يف التصنيفات العاملية.
بعد ذلك حتدثت د. مها عمري عن رسالة املرصد واستعرضت أهم 
التجارب احمللية وذكرت أن املرصد يبدأ حيث انتهى اآلخرون، 
واستعرضت د. ميمونة اخلليل أعمال املرصد واخلدمات واألنشطة 
اليت يقدمها، بعد ذلك حتدثت د. عبري احلربي عن مؤشر مشاركة 
املرأة يف التنمية ووضع املؤشرات من خالل ورش عمل مع املختصني 
واخلرباء يف خمتلف اجملاالت، واستعرضت د. سناء العتييب فرص 

الدراسات والبحوث يف املرصد.
للمرصد  الثاني  املؤمتر  عن  العقيل  سيناء  د.  أعلنت  اخلتام  ويف 
الوطين للمرأة 2019 واملزمع إقامته يف الفرتة القادمة بعنوان "دور 
املرأة يف التنمية: حنو جمتمع حيوي"، وسيتناول املؤمتر التشريعات 
عملية  يف  ومشاركتها  املرأة  حقوق  حلماية  الضامنة  األساسية 
يف  املرأة  مشاركة  تعزيز  يف  االجتماعي  املال  رأس  ودور  التنمية 
التنمية وأولويات الدراسات والبحوث يف املرصد الوطين ملشاركة 

املرأة يف التنمية.

بدأ مركز االتصاالت اإلدارية باملدينة اجلامعية للطالبات بتحديد 
مواعيد زيارات أسبوعية جمدولة جلميع وحدات االتصاالت اإلدارية 
يف الكليات واألقسام والعمادات واإلدارات، وذلك للتعريف بآخر 
اإلدارية  االتصاالت  نظام  على  طرأت  اليت  والتغيريات  التحديثات 
“ديوان” حيث يتيح النظام اجلديد أرشفة بيانات التسليم بعد التوقيع 

عليها من اجلهة املستلمة ويتيح لكل جهة هلا

نسخة  على  واحلصول  البيان  على  االطالع  املعاملة  على  صالحية 
منه، كما تهدف الزيارة ملراجعة حسابات املستخدمات ومراجعة 
وتزويدهن  النظام  استخدام  على  املوظفات  وتدريب  صالحياتهن 

بنسخ حمدثة من دليل املستخدم.

كرمت اجلمعية السعودية لطب األسنان من خالل املؤمتر السعودي 
لطب األسنان 2019 والذي عقد برعاية من صاحب السمو امللكي 
األمري فيصل بن بندر أمري منطقة الرياض كاًل من طالبة الدراسات 
العليا د. منال القاضي حلصوهلا على املركز األول يف جائزة أفضل 
إصالح  علوم  قسم  من  الصليح  د.فهد  إشراف  حتت  علمي  ملصق 
األسنان، وطالبة السنة الرابعة مشس التويم بـحصوهلا على املركز 
الثالث يف جائزة مراجعة احلاالت السريرية حتت إشراف د.أسامة 

الغامدي من قسم جراحة الوجه و الفكني بالكلية.



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

وتتمنى للجميع التوفيق والسداد يف املهام اجلديدة:

أخبار متفرقة

تكليف سعادة الدكتورة هاجر سلمان العصفور وكيلة ملعهد 
اللغويات العربية.

جتديد تكليف سعادة الدكتورة مها حسن داغستاني مشرفة 
على املخترب املركزي بأقسام العلوم والدراسات الطبية.

تكليف سعادة الدكتورة هبة عبدالعزيز اجلربين مستشارة يف 
عمادة التعامالت اإللكرتونية و االتصاالت.

سعيد  بن  احملسن  عبد  سارة  الدكتورة  سعادة  تعيني  جتديد 
وكيلة لقسم الدراسات اإلسالمية.

جتديد تعيني سعادة الدكتورة منى حممد احلماد وكيله لقسم 
نظم املعلومات اإلدارية بكلية إدارة األعمال.

جتديد تعيني سعادة الدكتورة عبري يوسف السلوم وكيله لقسم 
احملاسبة بكيلة إدارة األعمال.

لقسم  وكيلة  خباري  أمحد  خلود  الدكتورة  سعادة  تعيني 
البصريات وعلوم الرؤية بكلية العلوم الطبية التطبيقية.

مساعدة  عسريي  عبدالعزيز  منى  الدكتورة  سعادة  تكليف 
لوكيلة عمادة السنة األوىل املشرتكة للشؤون األكادميية.

العفيف مساعدة  عبيد  نورة  الدكتورة  جتديد تكليف سعادة 
لوكيلة كلية العلوم الطبية التطبيقية للتطوير واجلودة.

مبركز  مستشارة  اهلاشم  سعد  ليلى  األستاذة  سعادة  تكليف 
اخلرجيني
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قدمت املدينة اجلامعية للطالبات 
مقرتحًا الستحداث ختصصات 
أكادميية جديدة، مبا يتناسب 

مع االحتياجات التنموية للمرحلة 
القادمة من حيث سد الفجوة بني 

التعليم ومتطلبات سوق العمل 
وتوجيه الطالب حنو اخليارات 

الوظيفية واملهنية املناسبة، 
وحتقيق اهلدف االسرتاتيجي 

اخلامس لوزارة التعليم »تعزيز 
القيم واملهارات األساسية للطلبة 
وتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية 

متطلبات التنمية واحتياجات 
سوق العمل”.

وملا تشهده اململكة من مواكبة 
للتطور التقين الكبري يف قطاع 

الفضاء والطريان بإنشائها للهيئة 
السعودية للفضاء، فقد برزت 
احلاجة إىل استحداث برنامج 
بكالوريوس يف جمال هندسة 
الطريان بكلية اهلندسة لتوفري 
تعليم متميز يف حتليل وتصميم 

النظم املختلفة يف هندسة 
الطريان.

ومبا أن الذكاء االصطناعي 
يشكل حمور رؤية 2030، 

برزت احلاجة إىل استحداث 
برنامج بكالوريوس يف جمال 
الذكاء االصطناعي بكلية 
اهلندسة إلكساب الطالب 
فهم أعمق للتقنية وكيفية 

تطبيق املنطق خللق الذكاء 
االصطناعي، خاصة مع 

إطالق اململكة ملشاريع تقنية 
ضخمة كمشروع “نيوم” حيث 
سيكون عدد الروبوتات أعلى 
من عدد البشر يف هذه املدينة 
احلاملة والطموحة، وألنه من 
املتوقع أن يرتفع الطلب على 

مهندسي الروبوتات يف الفرتة 

القادمة، فإن استحداث برنامج 
بكالوريوس هندسة الروبوتات 
بكلية اهلندسة سيكون داعم 

يف هذا اجملال.
وعلى الصعيد التقين كذلك 

برز مفهوم “احلوسبة السحابية” 
يف السنوات األخرية كنقلة 

نوعية حقيقية الستخدام 
خدمات االتصاالت وتقنية 

املعلومات من قبل املنظمات 
واألفراد، و”التصميم 

اجلرافيكي” الذي أصبح 
ُمقرتنًا بصناعات ضخمة كما 
ُيعترب من أكثر املهن طلبًا من 

قبل اهليئات واملؤسسات بكافة 
توجهاتها، لذا تربز احلاجة 

الستحداث برامج بكالوريوس 
يف هذه اجملاالت بكلية علوم 

احلاسب واملعلومات، ومن 
أحدث علوم احلاسب “علم 

املعلوماتية احليوية” وهو علم 
حتليل املعلومات األحيائية 
باستخدام احلاسب اآللي 

والتقنيات اإلحصائية، وتطوير 
قواعد البيانات واخلوارزميات 

احلاسوبية لتسهيل األحباث 
األحيائية وتسريعها، 

واستحداث برنامج بكالوريوس 
يف جمال املعلوماتية احليوية 

سيكون بادرة للربامج البينية 
بكلييت الرتبية وعلوم احلاسب 

واملعلومات لتأهيل كوادر 
وطنية ذات كفاءة يف إجراء 

أحباث رائدة لتساهم يف تطوير 
العلوم والتقنيات احليوية يف 

اململكة العربية السعودية.
وملواكبة التوجه الوطين 
العتماد الطاقة املتجددة 

كأحد املصادر الرئيسية 
للطاقة مستقباًل ، حيث 

أنشأت مدينة امللك عبداهلل 
للطاقة الذرية واملتجددة، 
وأطلقت “الربنامج الوطين 

للطاقة املتجددة”، ولتغطية 
االحتياج املتوقع لأليدي العاملة 

املؤهلة مهاريًا ومعرفيًا، تربز 
احلاجة إىل استحداث برنامج 
بكالوريوس يف جمال الطاقة 

املتجددة بكلية اهلندسة وتعزيز 
البحوث املستقبلية يف هذا 

اجملال.
أما يف اجملال البيئي فقد لوحظ 

يف السنوات األخرية زيادة 
املخاطر البيئية واملوضوعات 
املتعلقة بها وتأثري ذلك على 

مشروعات التنمية املستدامة 
، لذا ركزت رؤية اململكة 

2030على حتقيق استدامة البيئة 
من خالل العمل على احلد من

التلوث برفع كفاءة إدارة
املخّلفات واحلّد من التلوث 
مبختلف أنواعه، ومقاومة 

ظاهرة التصّحر، ومن املتوقع 

ارتفاع الطلب على متخصصني 
يف جماالت العلوم البيئية، 

واستحداث برامج بكالوريوس 
يف ختصصي “الصحة والسالمة 

البيئية” و “البيئة املستدامة من 
شأنه توفري كوادر وطنية لسد 

الفجوة يف هذا اجملال.
ومما ال شك فيه أن استحداث 
ختصصات وبرامج أكادميية 
أصبح ضرورة ملحة من أجل 

مواكبة متطلبات التنمية 
واملوائمة بني خمرجات جامعة 

امللك سعود ومتطلبات سوق 
العمل، حيث ستساعد هذه 

الربامج يف صناعة كوادر 
املستقبل، مما سيسهم يف رفع 

مستوى اجلامعة وحتقيق رؤيتها 
يف الريادة العاملية والتميز يف بناء 

جمتمع املعرفة.

 مقترح استحداث تخصصات
 أكاديمة جديدة لمواكبة

رؤية المملكة 2030
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