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منطقة  أمري  رعاية حرم  حتت 
السمو  صاحبة  الرياض 
آل  حممد  بنت  نورة  األمرية 
سعود، تعتزم املدينة اجلامعية 
خترج  حفل  إقامة  للطالبات 
واخلمسني   اخلامسة  الدفعة 
خمتلف  من  للطالبات 
واإلنسانية  العلمية  الكليات 
-١٤٣٩ الدراسي  للعام 

١٤٤٠هـ .
 ٣٦٠٠ اخلرحيات  عدد  ويبلغ 
طالبة من مرحلة البكالوريوس، و٦٩٣ من مرحلة املاجستري، بينما 
بلغ عدد اخلرجيات من مرحلة الدكتوراه ٩١، وعدد اخلرجيات 

من مرحلة الدبلوم ٦٢٥ طالبة.
رجب   ١٩ الثالثاء  يوم  العام  هلذا  التخرج  حفالت  أول  وانطلقت   
١٤٤٠هـ املوافق ٢٦ مارس ٢٠١٩م، وختتتم “بيوم التميز” الذي يتم 
فيه تكريم احلاصالت على مرتبة الشرف واملتفوقات على شرف 

صاحبة السمو األمرية نورة بنت حممد آل سعود.

 صاحبة السمو األميرو نورة بنت محمد ترعى حفل
 تخرج الدفعة الخامسة والخمسين من طالبات

جامعة الملك سعود

ملتقى تمكين القيادات النسائية
اإلداري  الدعم  توفري  يف  للطالبات  اجلامعية  املدينة  جهود  ضمن 
القيادات  وتأهيل  واإلدارية  األكادميية  النسائية  للقيادات 
18 رجب  املوافق  االثنني  يوم  أقيم  الواعدة،  القيادات  واكتشاف 
1400هـ ملتقى متكني القيادات النسائية، حبضور قيادات املدينة 

اجلامعية للطالبات. 
بدأ امللتقى بكلمة لسعادة الدكتورة عبري احلربي رئيسة اللجنة 
الرؤية  حتقيق  مكتب  على  املشرف  ومساعدة  للملتقى  املنظمة 
ظل  يف  امللتقى  استبانات  نتائج  خالهلا  استعرضت  للتحول، 

التحوالت اليت تشهدها اجلامعة. 
بدأت بعد ذلك اجللسات احلوارية للملتقى باحملور األول “ الدور 
التنموية للمملكة”  للمرأة السعودية يف حتقيق األهداف  القيادي 
مبشاركة معالي األستاذة نورة الفايز نائبة وزير التعليم السابقة، 
وقدمت الدكتورة هال التوجيري األمني العام جمللس شؤون األسرة 
احملور الثاني “االسرتاتيجية الوطنية للمرأة”، بعد ذلك استعرضت 
الدكتورة تغريد اهلداب مدير عام استقطاب ومتكني التوظيف 
يف وزارة اخلدمة املدنية احملور الثالث “متكني القيادات السعودية 

يف اململكة”. 
القيادات  لتمكني  املقدمة  املبادرات  باستعراض  اللقاء  واختتم 
النسائية يف اململكة والتصويت عليها من قبل احلضور، يذكر 
أن مبادرة التعاقب اإلداري واملقدمة من وحدة دعم القيادات بإدارة 

الدراسات املؤسسية حصلت على أعلى نسبة يف التصويت.



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

وتتمنى للجميع التوفيق والسداد يف املهام اجلديدة:

أخبار متفرقة

جتديد تكليف سعادة الدكتورة ميساء حممد القرشي عميدة 
ألقسام العلوم والدراسات الطبية

تعيني سعادة الدكتورة سحر علي اهلبدان وكيله لقسم القانون 
بكلية احلقوق والعلوم السياسية

وكيلة  حسين  إبراهيم  منار  الدكتورة  سعادة  تعيني  جتديد 
لقسم علوم احلاسب واملعلومات

مساعدة  العتييب  سلطان  البندري  الدكتورة  سعادة  تكليف 
لوكيلة كلية الرتبية للدراسات العليا والبحث العلمي

تكليف سعادة الدكتورة أماني خلف مسها مساعدة لوكيله 
عمادة السنة األوىل املشرتكة للتطوير واجلودة

تكليف سعادة األستاذة بسمه منصور شلهوب مساعدة لوكيلة 
كلية احلقوق والعلوم السياسية للشؤون األكادميية

رئيسة  السويد  حممد  خلود  األستاذة  سعادة  تكليف  جتديد 
إلدارة املستودعات باملدينة اجلامعية للطالبات

تكليف سعادة األخصائية نوف حممد البنيان مساعد للمشرف 
على عيادات كلية العلوم الطبية التطبيقية
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فعالية  وآدابها  اللغة اإلجنليزية  بقسم  نظمت جلنة خدمة اجملتمع 
English For All يوم األربعاء 8 مجادى األول 1440هـ، عقد خالهلا 
اللغوية مبشاركة عضوات هيئة تدريس  الثنائية  حلقة نقاش عن 
من كلية الرتبية وكلية اآلداب كما مت تقديم أربع حماضرات 
احتياجات  مع  متوائمة  عمل  وورش  اإلجنليزية  اللغة  عن  متنوعة 

اجملتمع.
اإلجنليزية  اللغة  نادي  خالله  استعرض  معرض  الفعالية  صاحب 
وجمموعة  املسرح  جمموعة  مثل  املختلفة،  جمموعاته  للطالبات 
القراءة وجملة Muse، وشارك يف املعرض مركز الكتابة باللغة 

اإلجنليزية وجمموعة الكتابة اإلبداعية واجمللس الطالبي.
وعرضت جلنة خدمة اجملتمع بقسم اللغة اإلجنليزية وآدابها فيلمًا 
وثائقيًا عن تاريخ املرأة من انتاج اجملموعة الوثائقية. وخصص أحد 
واألدب  اللغة  تاريخ  املؤثرة يف  الشخصيات  ألهم  املعرض  أركان 

اإلجنليزية وأعمال فنية لطالبات القسم.

نرتقي”  “بكم  ملتقى  الطبية  والدراسات  العلوم  أقسام  عقدت 
وذلك  املركزي  واملخترب  والصحية  العلمية  الكليات  ملنسوبات 
العمادة  من  إميانًا  وذلك  1440هـ،  اآلخرة  21 مجادى  الثالثاء  يوم 
املزيد  لبذل  املنسوبات  بني  والتحفيز  التشجيع  ثقافة  نشر  بأهمية 
من العطاء. ويهدف امللتقى لتأصيل العالقات بني منسوبات العمادة 
العمادة  منسوبات  وتكريم  العمل  بيئة  يف  اإلجيابية  وبث  وتعزيز 

ممن جتاوزت خدمتهن 20 عامًا.
اإلدارية  املهارات  يف  تدريبية  عمل  ورش  اللقاء  مبصاحبة  وعقد 
وحرري  اخلطابات  وحترير  كتابة  مثل:  الشخصية  واملهارات 

طاقاتك واكتشفي قدراتك.

اختتمت املدينة اجلامعية للطالبات فعاليات الدوري الرياضي األول 
للكليات على كأس وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات مبشاركة 

11 كلية.
وانطلقت املنافسات بثالثة ألعاب وهي دوري كرة الطاولة  ودوري 
كرة قد الصاالت ودوري كرة السلة،  ويف منافسات دوري كرة 
لولوة اجلريسي من كلية علوم احلاسب  الطالبة  توجت  الطائرة 
اآلداب  كلية  من  ريكلي  مسية  و  األول  باملركز  واملعلومات 
باملركز الثاني وفاطمة النقيثان من كلية الرتبية باملركز الثالث. 
إدارة  الصاالت حصلت كلية  قدم  دوري كرة  منافسات  أما يف 
الثاني  املركز  على  الرتبية  وكلية  األول  املركز  على  األعمال 
وكلية طب األسنان على املركز الثالث، كما حصلت الطالبة 
على  اخلثالن  واجلوهرة  العبة  أفضل  لقب  على  العنزي  مضاوي 

هداف الدوري ومها اخلثالن على أفضل حارس. 
واملعلومات  احلاسب  علوم  كلية  حصلت  السلة  كرة  دوري  ويف 
الثاني  املركز  على  والرتمجة  اللغات  األول وكلية  املركز  على 
أما املركز الثالث فكان من نصيب كلية اآلداب، كما حصلت 
الطالبة سلوى القويفلي على لقب أفضل العبة واجلوهرة آل سعود 

على لقب هدافة الدوري.
بكم نرتقي“ في أقسام العلوم والدراسات الطبية“

English For All

 اختتام منافسات كأس وكيلة الجامعة لشؤون
الطالبات



ساعة معرفة

قدمت األستاذة/ ملى بنت رشيد الصم احملاضرة بكلية علوم احلاسب واملعلومات حماضرة بعنوان “رحلة إىل عوامل: ألن عامل واحدًا ال يكفي” حتدثت 
عن شغفها بعلم الروبوتات والذكاء االصطناعي وعن بدايات عوامل يف عام 2016 وإقامة خميم صيفي بكلية علوم احلاسب واملعلومات يستهدف الفتيات 
من عمر 22-15 لتعليم أساسيات احلوسبة ومفاهيم التقنية، ومع اجلهد والعمل اجلاد تلقى عوامل الدعم من شركة علم وبرنامج بادر حلاضنات األعمال، 

ويعترب عوامل عماًل تطوعيًا بالكامل مبكاسب متعددة للطالبات يف تعلم مهارات احلاسب اآللي.
انتقلت بعدها للحديث عن بداية العمل على جتهيز فرع ملركز أحباث الروبوتات الذكية بالقسم النسائي عام 2017، والصعوبات اليت عملوا على تذليلها 
حيث قاموا بتأهيل الطالبات واملهتمات نظريًا وعمليًا من خالل ورش العمل والتدريب، وكذلك جتهيز املقر حيث اعتمدوا يف البداية على القطع واملعدات 

الزائدة عن حاجة شطر الرجال ثم تلقوا الدعم من الكلية لشراء قطع إضافية لتجهيز املقر.
بعدها حتدثت عن جتربتها يف جامعة KAUST لتوفر معامل متطورة وجمهزة بشكل جيد وتقدم برامج تدريبية لطالب مرحلة البكالوريوس والباحثني 

الراغبني باحلصول على درجة املاجستري.
ومادفعها لاللتحاق بهذا الربنامج هو حاجتها لالستزاده يف علم الروبوتات، وعملت معهم على مشروع ملسابقة تقام يف اسبانيا لتطوير روبوت طائر يستخدم 
يف عمليات اإلنقاذ وقت الكوارث المسح اهلل، هذه التجربة جعلتها جتمع بني اهلندسة واحلوسبة ونصحت املهتمات بالتقدم للحصول على مثل هذه الفرصة 

Childcare as a Poten� Fقدمت األستاذة الدكتورة ساعة معرفة كالوديا قولد األستاذة الزائرة من قسم علم االقتصاد يف جامعة هارفرد حماضرة بعنوان 
tial Barrier to Women’s Employment: If Women Receive More Childcare Support, Will They Work? (. حتدثت فيها عن نتائج دراستها ودراسة كل من 

الدكتورة جينيفر بيك األستاذ املساعد يف علم االقتصاد من جامعة سوامثور, والدكتورة برتيشيا كورتس األستاذ املساعد يف األسواق والسياسة العامة 
والقانون من جامعة بوسطن. ركزت الدراسة على أسباب ضعف مشاركة املرأة السعودية يف سوق العمل بالرغم من وجود فرص متاحه هلن.

بدأت الدكتورة بالتحدث عن أهمية توظيف النساء يف مجيع أحناء العامل خصوصًا املتزوجات منهن وكيف يساعد هذا على تطوير الدول وجعلها من 
البلدان املتقدمة، ثم تطرقت إىل مشاركة املرأة السعودية يف سوق العمل بشكل خاص، فبالرغم من ارتفاع نسبة النساء املتعلمات وازدياد فرص العمل 
للنساء يف القطاع اخلاص يف السنوات األخرية إال أن نسبة النساء العامالت مل يصل إىل مستوى إمكانياتهن. فقد بينت الدراسة أن رعاية األطفال تعترب 
سبب رئيسي يف عدم إقبال املرأة على البحث اجلدي عن فرصة عمل باإلضافة إىل أسباب أخرى كغالء املواصالت وعدم وجود مباني مناسبة للعمل يف 
بعض الشركات اخلاصة، إال أن السبب الرئيسي هو رعاية األطفال دون سن املدرسة فقد تبني أن نسبة النساء العامالت ارتبطت بأعمار أطفاهلن، فاملرأة 
اليت لديها أطفال أصغر من ستة سنوات تفضل البقاء يف املنزل ورعاية أطفاهلا على اخلروج. فقد قامت الدراسة بالتحدث مع جمموعتني تكونت من معلمات 
يف القطاع احلكومي الالتي وفرت هلن احلكومة حضانات يف أماكن عملهن وكن راضيات عن مستوى اخلدمات اليت تقدمها احلضانة. وجمموعة أخرى 

من موظفات القطاع اخلاص أعربن عن صعوبة ممارسة عملهن لعدم وجود حضانات يف مقر عملهن وغالء أقساط احلضانات اجليدة.
ويف نهاية اللقاء استمعت إىل مداخالت وأسئلة احلضور، وكان أبرزها إمكانية عمل شراكات حبثية مع عضوات هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود 

املهتمات يف هذا اجملال.

“التحيز األكادميي ضد الدراسات األدبية”  1440-1439هـ مبحاضرة  العام  الثاني من  ُاختتمت لقاءات ساعة معرفة يف مومسها السادس للفصل الدراسي 
للدكتورة هيفاء بنت سعود الفيصل، أستاذ مشارك يف األدب املقارن من قسم اللغة اإلجنليزية وآدابها، كلية اآلداب.

واستعرضت الدكتورة هيفاء نظرية املنظومة العاملية وأثرها على هندسة املعرفة. وناقشت كيف مرت هندسة املعرفة الغربية بتطورات عرب التاريخ، بدًأ من 
القرن اخلامس عشر واالعتقاد بوحدانية الفلسفة والعلوم اإلهلية، ثم دخوهلا مرحلة الشك والقول بأن الفلسفة مصدر ملعرفة احلقائق بينما اإلهليات خاصة 

وعشوائية، وظهور الفلسفة التجريبية مع دخول القرن السادس عشر وظهور الفلسفة التجريبية يف القرن الثامن عشر.
والطب  الفلسفة  على ختصصات  واقتصارها  التاسع عشر  القرن  احلديثة يف  اجلامعة  األكادميية يف  األقسام  نشأة  تاريخ  هيفاء  الدكتورة  واستعرضت 
العلوم االجتماعية  الفلسفة، أما  العلوم واإلنسانيات ضمن  التاسع عشر أيضًا بإدخال  القرن  والقانون واإلهليات، وظهور األقسام األكادميية احلديثة يف 

فظهرت ضمن األقسام األكادميية بعد الثورة الفرنسية واحلاجة امللحة لدراسة التغيريات السياسية والقرار الشعيب.
ومع دخول القرن الواحد والعشرين ظهرت أزمة الدراسات األدبية وساهم يف ذلك حصر قياس قيمة الدراسات األدبية يف املردود املادي وعدم وجود تطبيقات 

واقعية للدراسات األدبية.
بعد ذلك ناقشت الدكتورة هيفاء املهارات املكتسبة من الدراسات األدبية ومنها: القدرة على التحليل والنقد من خالل تدريب الطالب الطالبات على التعرف 
على اخللفية التارخيية و األيديولوجية لآلراء املختلفة و أمناط التفكري املختلفة اليت يدرسونها والتدريب على تطوير احلجة جتاه هذه اآلراء وأمناط التفكري، 

وتساهم الدراسات األدبية أيضًا يف إثراء اخليال مما ميكن الطالب من التفكري وتقديم حلول بطرق مبتكرة وكلها مهارات أساسية للباحث عن عمل.
استعرضت بعد ذلك النظام املعريف العربي وبدايته مع الطهطاوي ومقارنته للمعارف البشرية بني العرب واالفرنج، وارساله لدراسة الثورة الفرنسية من قبل 
حممد علي باشا وإجراء اإلصالحات يف الدولة وفق نهج مابعد الثورة الفرنسية واليت اقرتح الطهطاوي تبين نهج املعارف الغربية كأساس الصالح الدولة، 
واقرتحت الدكتورة هيفاء إجراء حبث لدراسة تطور هيكلة األقسام األكادميية يف اجلامعات العربية بداية من جامعة فؤاد، مرورًا باجلامعة املصرية، 

ووصواًل جلامعة امللك سعود ودراسة العالقة بني متطلبات الواقع وهيكلة األقسام األكادميية يف النظام املعريف العربي ودور الدراسات األدبية فيه.

األستاذة لمى الصم

األستاذة الدكتورة كالوديا قولد

الدكتورة هيفاء الفيصل
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