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”تجربة في حكاية” في المدينة الجامعية للطالبات
يف “تجربة  فعالية  للطالبات  الجامعية  املدينة   نظمت 

يف واإلعالم  العامة  العالقات  إدارة  أقامته  والتي   “  حكاية 

اللقاء واشتمل  للطالبات،  الجامعية  للمدينة  الرئييس   البهو 

الدحيم ملى  األستاذة  من:  كالً  ترأستها  أركان  عدة   عىل 

 واألستاذة حصه الجويعي واألستاذة مي القحطاين واألستاذة

بها مررن  تجربة  أو  موقف  أو  قصة  حكني  الحميد،   نجالء 

طريف.أ موقف  أو  ومعرفة  خربة  خاللها  من   واكتسنب 

بني األلفة  روح  لزيادة  الفعاليات   هذه   وتهدف 

بينهم.أ التواصل  جسور  ومد  الجامعية  املدينة  منسوبات 

جامعة الملك سعود تودع المعامالت الورقية مع نظام ديوان
املوافق  األحد  اليوم  واالتصاالت  االلكرتونية  التعامالت  عامدة   تطلق 

بتنظيم يقوم  والذي  ديوان  اإلدارية  االتصاالت  نظام   1438/5/8هـ 

والخارجية الداخلية  املختلفة  الجهات  بني  والواردة  الصادرة   املعامالت 

 يف جامعة امللك سعود. و يسهل النظام تسجيل وقيد أياً من املعامالت

النظام.أ عرب  املختصة  للجهات  وإرسالها  الكرتونياً  الواردة  أو   الصادرة 

هذا  ويحافظ  الورقية  املعامالت  عن  الكامل  االستغناء  إىل   ويهدف 

يعمل كام  وخصوصيتها  واملخاطبات  الوثائق  رسية  عىل   النظام 

النظام ويتميز  املختلفة.  الجهات  بني  أرسع  بشكل  نقلها  تأمني   عىل 

يف الكرتونياً  املعامالت  إرفاق  وسهولة  املعامالت  وإحالة  قيد   بسهولة 

وإشعاره املعاملة  صاحب  ربط  ميكن  كام  تتبعها،  وإمكانية   النظام 

والربيد الجوال  رسائل  خالل  من  معاملته  عىل  متت  التي   بالعمليات 

إلدارته.أ معامالت  بوصول  املختص  املوظف  وإشعار  االلكرتوين 

عن الجهني،  نامي  الدكتور  سعود،  امللك  بجامعة  املشرتكة  األوىل  السنة  عامدة  عميد   أعلن 

املشرتكة.أ األوىل  السنة  إىل عامدة  التحضريية”  “السنة  اسم  تغيري  الجامعة عىل  مجلس  موافقة 

من  ومتطور  جديد  بثوب  القادم  العام  تخرج  سوف  العامدة  إن  “الجهني”   وقال 

أن مضيفاً  املواد،  بعض  ودمج  أخرى  مواد  وتطوير  الدراسية  املواد  بعض  إضافة   خالل 

بإرشاف الجامعة  كليات  وبقية  املشرتكة  األوىل  السنة  عامدة  بني  مستمراً  عمالً   هناك 

الدراسية.أ املقررات  لتطوير  واألكادميية  التعليمية  للشؤون  الجامعة  وكالة  من   مبارش 

الرتاكمي، املعدل  يف  وتحتسب  للطالب  الدراسية  الخط  من  جزء  العامدة  أن  “الجهني”   وأكد 

الجامعية.أ دراسته  يف  التميز  عىل  تعينه  التي  واملهارات  املعارف  من  العديد  للطالب  وتقدم 

وقال العام،  هذا  الدراسة  يف  املنضمني  والطالبات  الطالب  “الجهني”   وطأمن 

العام.أ هذا  الدارسني  والطالبات  الطالب  عىل  تأثري  أي  هناك  يكون  لن  إنه 

تغيير مسمى ”التحضيرية” إلى ”عمادة السنة األولى المشتركة”أ

نظام ديوان

أحد األ}ركان

عامدة السنة التحضريية
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اقَْرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق



 ضمن سعي املدينة الجامعية للطالبات لتفعيل الحراك

تواكب معارصة  فنية  حركة  وخلق  والثقايف   الفني 

 رؤية 2030 تقيم املدينة الجامعية للطالبات املعرض

املعرض يضم  الخليج،  مستوى  عىل  األول   التشكييل 

املتميزين التشكيلني  والفنانات  الفنانني  من   كوكبة 

هامش عىل  يقام  كام   ، الفنون  أنواع  مختلف   يف 

املعرض ورش عمل للفنون التشكيلية وصالون فني.أ

2 أخبار متفرقة

المعرض والمزاد الفني المرتقب
خارج التغطية

 انطالقاً من أهداف رؤية اململكة 2030 يف تطوير مسرية التنمية الشاملة من ارتفاع إنفاق األرس

 عىل الثقافة والرتفيه داخل اململكة واالرتقاء مبؤرش رأس املال االجتامعي وارتفاع مساهمة املنشآت

 الصغرية واملتوسطة يف إجامل الناتج املحيل، تعتزم املدينة الجامعية للطالبات خالل الفرتة القادمة

 إقامة امللتقى الدوري “خارج التغطية” يف مواقف املدينة الجامعية خالل إجازة نهاية األسبوع.أ

التطوع روح  وبث  الصغرية  املشاريع  أصحاب  لتشجيع  للطالبات  الجامعية  املدينة   وتسعى 

 دعم املواهب املحلية يف مجتمع الجامعة حيث يضم امللتقى: الركن الخريي ملشاركة جمعيات

 خريية لنرش رسالتها وعرض املنتجات، منصة املواهب ملشاركة مواهب طالب وطالبات جامعة

أفكارهم بالتكنولوجيا وعرض  واملهتمة  العلمية  األندية  العلوم، مبشاركة  كراج   امللك سعود، 

ومشاريعهم. كام يتضمن امللتقى ركن تقديم الطعام وأنشطة وفعاليات ترفيهية موجهه للطفل.أ

 فخر التطوع في مؤتمر الزهايمر الدولي
 كرم صاحب السمو املليك األمري فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمري

 منطقة الرياض فريق فخر التطوع ضمن فعاليات مؤمتر الزهامير

 الدويل الثالث، حيث شارك أعضاء الفريق من طالب وطالبات يف

لتحقيق الجامعة  وذلك ضمن خطة  العلمي  الحدث  هذا   تنظيم 

والتنموية.أ الخريية  القطاعات  ودعم  املجتمعية  املسؤولية 

التدخالت وهي  رئيسية  محاور  خمسة   املؤمتر  خالل   وطرح 

االجتامعي، والدعم  الزهامير،  مبرض  للمصابني  املتاحة   العالجية 

املصاحبة السلوكية  واالضطرابات  الرعاية،  ملقدمي   والقانوين 

الجينية الخطر  عوامل  عن  فضالً  معها،  والتعامل   للمرض 

النواحي جانب  إىل  معها،  والتعامل  باملرض  املرتبطة   والبيئية 

وأرسهم.أ باملرض  املصابني  مع  بالعمل  املرتبطة  األخالقية 

 كام شهد حفل االفتتاح توقيع عدد من اتفاقيات التعاون يف إطار برنامج

 الرشاكات االسرتاتيجية الرائد الذي تتبناه الجمعية منذ تأسيسها، والتي

من ضمنها ما يخدم نطاق الرعاية والتدريب والتأهيل ملرض الزهامير

و التوعوية  املطبوعات  من  العديد  تنظيم  املؤمتر   ويصاحب 

الرعاية مقدمي  وإرشادات  الزهامير،  ملرىض  مساندة   أدوات 

مع سنرت، ،NIH بالتعاون  دايت  مع  بالتعاون  والتغذية   والغذاء 

الزهامير، أدوية  الزهامير،  ملرض  السعودية  الجمعية   وتقويم 

واملختصني.أ للمهتمني  التكنولوجية  والبوابة  العمل  وورش 
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 احتفلت املدينة الجامعية للطالبات بتخريج 137 طالبة شكلن الدفعة

 العارشة من طالبات كلية الحقوق والعلوم السياسية. بدأ الحفل بتالوة

 من القرآن الكريم للطالبة خولة األحيدب  ثم عرض فيلم لشخصيات

 ملهمة وهم:  الدكتورة ريم الفريان مساعد األمني العام لشؤون سيدات

والشاعر السامل   السعودية  واملذيع سليامن  الغرف   األعامل مبجلس 

 فهد املساعد  و الكاتب عبدالله املغلوث و الناشط يف وسائل التواصل

 االجتامعية عبدالله السبع و املصممة السعودية نورة الدامر والقانونية

 هدى باشميل و أول محامية سعودية كفيفة ليىل البقي. كام عرض

خالل الحفل فيلم قدم خالله آباء الطالبات تهنئتهم لبناتهم الخريجات.أ

كلمة بإلقاء  الخريف  الجوهرة  الطالبة  تقدمت  ذلك   بعد 

الحقوق.أ كلية  قََسم  القربان  نجود  الطالبة  وألقت  الخريجات 

حفل تخرج الدفعة العاشرة من  طالبات كلية الحقوق والعلوم السياسية

عن التوعوية  االنفوجرافيك  من  سلسلة  للطالبات  الجامعية  املدينة   أطلقت 

الصحي الغذاء  دور  إىل  بإلضافة  منه  الوقاية  وطرق  أسبابه  الرسطان،   مرض 

وتأيت املرض.  بهذا  اإلصابة  مواجهة  يف  البيئة  عىل  والحفاظ  الرياضة   ومامرسة 

 هذه املشاركة ضمن فعاليات األسبوع الخليجي للتوعية بـ الرسطان يف نسخته

تحت بالرسطان  للتوعية  املوحدة  الخليجية  الحملة  إطار  يف  تدشن  التي   األوىل 

منظومة يف  اإلعالمية  الرسائل  توحيد  بهدف  شفاء”  “%40حامية40%   شعار 

من األول  األسبوع  املجلس  دول  واعتمدت  الخليجي.  التعاون  مجلس   دول 

االحتفال مع  متاشياً  بالرسطان  للتوعية  خليجياً  أسبوعاً  عام  كل   فرباير/شباط 

الخليجي ملكافحة الرسطان العاملي للرسطان، وذلك تحت رعاية االتحاد   باليوم 

تفاصيل عىل  اإلطالع  ميكن  الرسطان.   ملكافحة  الخليجي  املركز  مع   بالتعاون 

#الحملة_الخليجية_للتوعية_بالرسطان وسم  عرب  الحملة  يف  الجامعة  مشاركة 

 مشاركة المدينة الجامعية في الحملة
الخليجية للتوعية بالسرطان

مناذج من مشاركة املدينة الجامعية



أي بوصلة تحتاجين لتكوني باحثة سعودية ذات سمعة عالية
3 ساعة معرفة

طب أستاذ  األنصاري،  عبدالرحمن  بنت  لبنى  الربوفيسورة   تطرقت 

يف سابقاً،  الشورى  مجلس  يف  وعضو  الطب  بكلية  واملجتمع   األرسة 

املوافق 6/4/1438هـ  األربعاء  يوم  معرفة(  )ساعة  العلمي   اللقاء 

و العلمية  حياتها  وسرية  لنشأتها  عامة  نظرة  عن   4/1/2017م، 

العربية باململكة  املجتمع  رائدات  من  لتصبح  مكنتها   التي   العملية 

امللهامت النساء  من  الكثري  وتعلمت  استفادت  وكيف   السعودية. 

خالل بها  مرت  التي  املحطات  عىل  بالوقوف  قامت  ذلك  بعد   حولها، 

نصائح قدمت  كام  خاللها   من  واستفادت  والبحثية  العلمية  مسريتها 

 مثينه تهم الباحثات واألكادمييات وطالبات الدراسات العليا  يف مجال البحث

 العلمي. وبدأت النصائح بداية باإلستفادة باملحيطني وأهمية وجود القدوة

الرتكيز التغيري وإحداثه، والحرص عىل  بقوة  اإلميان  ، و  العلمية  املسرية   يف 

 عىل الفرص الكامنة عندما تكون الظروف صعبة، وأهمية تحديد األولويات

اإلمكان، قدر  الوقت  من  واالستفادة  فريق،  خالل  العمل  عىل  والحرص   ، 

 واالستمتاع بكل مرحلة من مراحل الحياة، واالحتفاظ باالبتسامة يف كل األوقات.

 وأخرياً تحدثت أ. د. لبنى بنت عبدالرحمن األنصاري عن محصلتها البحثية

الغنية التي ساهمت وبشكٍل فعال بإثراء املحتوى البحثي املعريف يف الجامعة.أ

 ملخص ساعة معرفة للفصل الدراسي األول

FEB 2017 5جامدى األول 1438 8



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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