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 انطلقت فعاليات المعرض التثقيفي التوعوي “صحتك تاج2” يوم األحد
المدينة في  المجتمعية  الشراكة  وحدة  من  بتنظيم   1438/5/15هـ 
حوارية جلسات  المعرض  صاحب  أسبوع.  ولمدة  للطالبات   الجامعية 
 تقام على مدار األسبوع وتناقش محاورة عدة منها “الحمل واألدوية” و
عنوان و”ابتسامتك  والسعادة”  اإليجابية  “الطاقة  و  والذاكرة”   “التخدير 

صحتك” وغيرها من الموضوعات التوعوية الصحية.أ
 من جانبها أشارت رئيسة الشراكة المجتمعية األستاذة أمل الحواس إلى
 أن هذا المعرض يأتي ضمن سلسلة المعارض الصحية التوعوية التي
 نسعى من خاللها إلى إيصال رسائل صحية توعوية لمنسوبات المدينة
مدارس من  الجامعة  خارج  من  زوار  لها  ويدعى  للطالبات   الجامعية 

وجامعات وجمعيات خيرية.أ
 كما ناقشت الدكتورة فاطمة العمري أستاذ مشارك في كلية الصيدلة في
 الجلسة الحوارية ليوم األحد إمكانية استخدام األدوية أثناء فترة الحمل
الدم وارتفاع ضغط  )كالسكري  المزمنة  األمراض  أدوية  بعض   وتأثير 
 والربو( على الحمل واألجنة كما قدمت نصائح لعالج بعض األمراض

  العارضة خالل فترة الحمل.أ
 يذكر أن المعرض يصاحبه أنشطة تفاعلية من ألعاب حركية وفحوصات
الصحية المراكز  من  مجانية  وهدايا  والشعر  والبشرة  للنظر   مجانية 

المشاركة.أ

 انطالق فعاليات صحتك تاج 2

 وقعت جامعة الملك سعود مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه »افتا« في المدينة
 الجامعية للطالبات. وقد مثلت الجمعية صاحبة السمو األميرة نوف بنت محمد بن عبد هللا آل سعود، كما مثلت جامعة
 الملك سعود وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى. و شهد التوقيع عميدة أقسام العلوم
الكليات ووكيالت  الغريميل،  ناديا  الدكتورة  الطبية  والدراسات  العلوم  أقسام  وعميدة  العيسى  غزيل  الدكتورة   اإلنسانية 

 والعمادات المساندة، وعدد من عضوات الجمعية.أ
 وأعربت صاحبة السمو األميرة نوف بنت محمد بن عبد هللا آل سعود عن دور جامعة الملك سعود في خدمة المجتمع،
 كما أشارت للبرامج التي تقدمها الجمعية لذوي »افتا« لتدريبهم على كيفية التعامل مع المصابين، و نوهت عن مشاريع
 جديدة وبرامج مشتركة بين الجمعية وجامعة الملك سعود التي سيكون أثرها أكبر نتيجة هذا التعاون. ويهدف هذا التعاون
 بين الطرفين لخدمة أكبر عدد ممكن من الشرائح المستهدفة من مستفيدي الجمعية لما فيه مصلحة الطرفين في مجال

العمل الخيري، وتنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية إقليميًا وعالميًا بالجمعية.أ

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الملك سعود والجمعية السعودية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه

 أقامت المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود فعالية “جامعتي مستقبلي”
بمشاركة عدد من المتحدثات واألكاديميات.أ

كلمتها في  العيسى  إيناس  الدكتورة  الطالبات  لشؤون  الجامعة  وكيلة   وأشادت 
 التي القتها أثناء انعقاد الفعالية على الجهود المبذولة لتمكين أفراد ذوي اإلعاقة
 لاللتحاق بالتدريب التعاوني والتأهيل لسوق العمل والتي حرصت جامعة الملك
وتقبل لمؤهالتهم،  المالئمة  الوظائف  على  لحصولهم  الفاعلة  بالمساهمة   سعود 
لتكون توظيفهم،  في  الناجحة  التجارب  مستعرضة  الذات،  على  االعتماد   فكرة 
 جامعة الملك سعود نافذة لتمكينهم من تطوير أنفسهم ليصبحوا ذوي كفاءات عالية

للمشاركة بشكل فعال في سوق العمل والمساهمة في بناء الوطن.أ
 وتضمنت الفعالية استعراض التجارب الناجحة في مجال التوظيف لذوي االعاقة
 في الجهات الحكومية، وتجربة جامعة الملك سعود ،وتجربة جامعة األميرة نورة
 بنت عبدالرحمن في تدريب وتوظيف ذوي متالزمة داون، إضافة إلى جلسة حوارية
 تناولت عددًا من المحاور ذات العالقة بتدريب وتوظيف ذوي االعاقة والخدمات
التجارب ،وعرض  العالي  التعليم  مؤسسات  في  وحقوقهم  لهم  المقدمة   التيسيرية 

الناجحة.أ
 وتأتي الفعالية انطالقًا من الهدف االستراتيجي السادس للجامعة في توفير بيئة
 تعليمية داعمة من منطلق سعي الجامعة في تهيئة البيئة الجامعية وتأمين مختلف
 الخدمات لمنسوبيها من ذوي االحتياجات الخاصة، حيث بلغ عدد طالبات ذوي

االحتياجات الخاصة في جامعة الملك سعود لعام 37-38هـ، 221 طالبة.أ

 جامعتي مستقبلي“ في المدينة الجامعية للطالبات“

معرض صحتك تاج 2

اقْرَأْ ِباسِْم رَِبّكَ الَّذِي خَلَقَ

بعض المشاركين في المعرض



2 أخبار متفرقة

 رعى عميد كلية العلوم األستاذ الدكتور ناصر الداغري اللقاء التعريفي لبرنامج
 الرياضيات اإلكتوارية والمالية بعنوان )الرياضيات اإلكتوارية والمالية: نحو
 شراكة معرفية ومهنية ( وبتنظيم من قسم الرياضيات برئاسة الدكتور سهيل
هـ  1438/5/11 الموافق  األربعاء  يوم  الحربي   عبير  والدكتورة   الشابي 

                                                                                                 بمبنى كلية العلوم بالمدينة الجامعية للطالبات.أ
 حيث يهدف اللقاء لتعريف جهات العمل المختصة بالمجاالت المالية        
 والتأمينية على البرنامج الحديث والذي ستتخرج منه الدفعة األولى بإذن هللا
 بنهاية الفصل الثاني من العام الجامعي 37-38 هـ، وبالتالي توفير فرص
البرنامج من  الثامن  المستوى  لطالبات  تدريبية  وفرص  للخريجات   وظيفية 

                                                           وتفعيل الشراكة بين جهات العمل وقسم الرياضيات.أ
 وقد ساهم الكثير من جهات التوظيف المتخصصة في اللقاء أمثال      
 مؤسسة النقد السعودي وشركات التأمين التعاونية وميد جلف والمؤسسات
 المالية مثل اعادة و مؤسسة الخير كابيتال وبنوك مثل الرياض والفرنسي
 و التنمية اإلسالمي وشركة جدوى في إنجاح هذا اللقاء، باإلضافة لتواجد
 طالبات قسم الرياضيات اإلكتوارية للتعريف بالبرنامج والتعرف على جهات

 العمل.أ

 الرياضيات اإلكتوارية والمالية :) نحو شراكة معرفية 
ومهنية (أ

 تفعياًل للشراكة المجتمعية بين جامعة الملك سعود وجمعية النهضة النسائية
 الخيرية، يشارك قسم السياسات التربوية ورياض األطفال في فعالية “ليالي
 المشراق” والتي أقيمت على مدى ٣ أيام من األحد ١٢ فبراير وحتى الثالثاء
رعاية وتحت  بالرياض  التاريخي  العزيز  عبد  الملك  مركز  في  فبراير   ١٤ 
الرياض والتي بندر أمير منطقة  الملكي األمير فيصل بن  السمو   صاحب 
الشركات من  عدد  مع  بالتعاون  الخيرية  النسائية  النهضة  جمعية   أقامتها 
األسر لدعم صندوق  الفعالية  هذه  والحكومية. وهدفت  األهلية   والمؤسسات 

المحتاجة “تفريج كربة” وإحياء التراث واألماكن التاريخية.أ
ورياض التربوية  السياسيات  قسم  من  التدريس  هيئة  شاركت عضوات   كما 
 األطفال بجلسات حوارية على مدى الثالث أيام استهلتها الدكتورة سارة العبد
المستقبل” استشراف  و“  خيرًا”  احصد  أماًل  “ازرع  بعنوان  بمحاضرة   الكريم 
والثالث الثاني  اليومين  جلسات  تتناول  كما  البكر.  فوزية  الدكتورة   لألستاذة 
أهمية القراءة لألطفال والتربية بالحب وتأصيل مفهوم الوطنية في األطفال.أ

 قسم السياسات التربوية ورياض األطفال يشارك
في “ليالي المشراق“أ

 نظمت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلة بالمشروع الوطني
المخدرات لمكافحة  العامة  والمديرية  »نبراس«  المخدرات  من   للوقاية 
سعود الملك  جامعة  في  الطالبي  واإلرشاد  التوجيه  مركز  مع   بالتعاون 
 الملتقى العلمي للوقاية من المخدرات في البيئات التعليمية، بحضور وكيلة
 عمادة شؤون الطالب لشؤون الطالبات الدكتورة نورة بنت عثمان أبانمي
 وذلك في المدينة الجامعية للطالبات. وقد ألقت مديرة إدارة البرامج النسائية
 باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات هناء عبدهللا الفريح كلمة شكرت من
عقد في  وتعاونهم  ومشاركتهم  الستضافتهم  سعود  الملك  جامعة   خاللها 
نبراس(.  ( المخدرات  من  للوقاية  الوطني  للمشروع  العلمي  الملتقى   هذا 
 وأضافت أن المخدرات باتت مشكلة تقلق الجميع، حيث أصبحت قضية
 شائكة تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية لمواجهتها، منوهة بالمشروع
 الوطني للوقاية من المخدرات)نبراس( وتضافر الجهود في تحقيق أهدافه
بل انتشارها،  المخدرات وخفض  الحد من حجم  في  فقط  ليس   المنشودة 
اآلفة هذه  تشكلها  التي  بالمخدرات  المتعلقة  الجريمة  نسبة   أيضًا خفض 
لمكافحة العامة  بالمديرية  النسوي  اإلشراف  إدارة  ألقت  عقبها   الخطيرة. 
في المملكة  إسهام  فيها  أكدت  كلمة  خاشقجي  يوسف  أمل   المخدرات 
المخدرات ونشر بيئة خالية من  لخلق  الهادفة  الدولية واإلقليمية   الجهود 
 ثقافة الوقاية عبر كافة الوسائل المختلفة، ويترجم مشروع نبراس أهداف
للتصدي المشاركة  الجهات  نغفل جميع  المبذولة، وال   المديرية وجهودها 
 والقضاء على هذه المشكلة.  وقد صاحب الملتقى معرض توعوي يضم
 صورًا وأشكاال للمخدرات وأضرارها باإلضافة إلى األفالم التوعوية ووسائل

التهريب المستخدمة في ترويج المخدرات.أ

وتتمنى الجديدة  التعيين  قرارات  صدور  للطالبات  الجامعية  المدينة   تبارك 
للجميع التوفيق والسداد في المهام الجديدة:أ

قيادات إدارية في المدينة الجامعية للطالبات

ملتقى الوقاية من المخدرات

 تجديد تكليف الدكتورة عبير بنت عبدالمعطي المصري لمنصب وكيلة
لعمادة البحث العلمي لألقسام النسائية

 تكليف الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل مديرة مركز البحوث الدراسات
اإلنسانية

 تكليف الدكتورة رجاء بنت عمر باحاذق للعمل كمستشارة بوكالة الجامعة
 لشؤون الطالبات

المرافق لوحدة  رئيسة  السعدي  عبدالرحمن  بنت  حنان  األستاذة   تكليف 
األكاديمية بإدارة التخطيط والبرامج والمشاريع

 تكليف األستاذة  مشاعل بنت محمد الشايق بمنصب مديرة إلدارة مراقبة
المخزون بالقسم النسوي

العمادة إدارة  مديرة  بمنصب  الفراج  زيد  بنت  جواهر  األستاذة   تكليف 
لمكتبات الطالبات بعمادة شؤون المكتبات

برنامج من فكرة إلى صناعة

 أقيمت في المدينة الجامعية للطالبات فعاليات
 برنامج من فكرة إلى صناعة في دورته الثالثة،
المواهب على  الضوء  يسلط  برنامج   وهو 
 الشابة التي شقت طريق النجاح بالعمل الجاد
البرنامج في  شارك  حقيقية،  بموهبة   المقترن 
المشاريع أصحاب  من  طالبة  وعشرون   ستة 
 الصغيرة، من خالل عرض انتاجهن والتحدث
الصعوبات التغلب على  وكيفية  البدايات   عن 
التي تواجه المبتدئين في عالم المال واألعمال.أ

بعض من مشاركات الطالبات

المشراق
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3 ساعة معرفة

 افتتحت األستاذة الدكتورة هند الخليفة أول لقاءات الموسم الثاني من ساعة معرفة في الفصل الدراسي الثاني بالترحيب بالحضور والتعريف بنفسها 
واستعراض أهم مراحل مسيرتها في تلقي العلم.أ

 تحدثت الدكتورة عن فلسفتها في التعليم والمعتمدة على ادخال أدوات جديدة في طريقة التدريس واإلختبارات بشكل دوري، والتخلي أحيانًا عن االختبار
 النهائي الورقي واستبداله بمشروع للطالبات مثل المؤتمرات التي تقام عبر الشبكة العنكبوتية وتطرح كل طالبة بحثها وتنقد بحث زميلتها بحيادية تامة
 واالحتفاظ بسرية األسماء، وقد اثمرت هذه التجربة عن تطوير مهارات الطالبة النقدية والبحثية وتحقيق نتائج عالية، وقد أشارت إلى أن كل مادة تدرسها

 تخرج منها ورقة عمل وذكرت بأن آخر ما حققته هو ترجمة كتاب للغة العربية  والذي سيعرض في معرض الكتاب القادم.أ
 وقدمت الدكتورة شرح مبسط عن والدة ايوان المشروع الذي أطلقته في عام 2013 ، والذي يهتم بشريحة ذوي االحتياجات الخاصة في مجال معالجة
 اللغة العربية آليًا، سعيًا لتوفير بيئة بحثية مثلى ومخرجات علمية مميزة باإلضافة إلى بناء شراكات داخلية وخارجية، تميز المشروع بتوفر تطبيق يتعامل
 باأللوان لمساعدة ذوي اإلعاقة البصرية للمساعدة في قراءة أكواد علب األدوية، وقد بلغ مجمل تحميل التطبيقات أكثر من خمسين ألف تحميل منذ اطالق
  البرنامج، كما يهدف برنامج ايوان أيضًا بدعم الباحثات الواعدات وتنمية مهارتهن، أضافت الدكتورة في كالمها أن المشروع تميز بفريق عمل نسائي.أ

 في نهاية اللقاء ذكرت الدكتورة رسالتها للحضور وهو أن ما كانت ستحقق وتصل لوال وجود حب لما تعمله، وضرورة وجود التركيز واالستمرارية في ما
تعمل، وشجعت دومًا على التفكير خارج الصندوق والسعي دائمًا لالبتكار.أ

افتتاح الموسم الثاني من اللقاء العلمي “ساعة معرفة“ا

 كونوا على الموعد كل أربعاء في لقاء ساعة معرفة في الواحة الثقافية بالمكتبة المركزية
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4 فعاليات قادمة

ي
ىل الربيد االلكرتوين:  

لالعالن ع
icp@

ksu.edu.sa

ب باقرتاحاتكم ومالحظاتكم
نرح

ي
ق . 

ى متابعة الربيد االلكرتوين للتحق
ت للتأجيل أو التغيري، يرج

ض الفعاليا
ضع بع

مالحظة: قد تخ
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