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المدينة في  ممثلًة  سعود  الملك  جامعة   أقامت 
الملك بجامعة  الطبية  والمدينة  للطالبات   الجامعية 
والترفيهي العلمي  العائلي  الملتقى  فعاليات   سعود 
 “نورني” وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لـ الدي
الملك سعود الرياضي بجامعة   إن اي في االستاد 

بالرياض.
 ومن أبرز الفعاليات التي شهدها الملتقى في يومه  
 األول مشاركة شركة تطوير الخدمات التعليمية في
تتيح علمية  قبة  داخل  العروض  من  العديد   تقديم 
الفضاء عالم  إلى  ممتعة  استكشافية  رحلة   عمل 

 والطيران.
أتاح تعليميًا  نشاطًا  المناظير  جمعية  قدمت   كما 
غرف في  الجراح  تجربة  على  التعرف   لألطفال 
 العمليات. وشهد جناح مؤسسة الملك عبد العزيز
 ورجاله للموهبة واإلبداع حضورًا الفتًا حيث تم تقديم

ورش عمل تفاعلية في مجاالت العلوم والتقنية.
التعليم الحاضر ورش عمل عن  كما قدمت شركة 
 الروبوت )اإلنسان اآللي التعليمي(. باإلضافة إلى
 أن فاب الب الذي قدم عروض طباعة ثالثية األبعاد
قدمت كما  األطفال.  مهارات  لصقل  عمل   وورش 
 مشكاة المعرض التفاعلي للطاقة الذرية والمتجددة
 باإلضافة لتقديم عروض وتجارب لتوعية المجتمع

عن الطاقة الذرية والمتجددة.
 و قدم فريق مايكروسوفت شرحًا عن أسرار ألعابهم 
 باإلضافة لتقديم جلسات علمية ترفيهية.  واستمتع
باإلضافة السيارات،  لتجربة  رائعة  بعروض   الزوار 
 إلى وجود عروض مسرحية مختلفة بأوقات محددة

   اثناء الفعالية عن الطاقة والتعليم والنانو.
 كما وفرت الجامعة أماكن لجميع الخدمات باإلضافة
األطعمة لعربات  ومنطقة  المقاهي  منطقة   إلى 

المتنقلة.
باليوم التعريف  إلى  يهدف  المتلقى  أن  إلى   يذكر 
نشر إلى  تهدف  كما  النووي  للحمض   العالمي 
 الوعي بين أفراد المجتمع بأساليب علمية ومعرفية
 ممتعة وزرع حب العلم واالكتشاف لدى جميع أفراد
بين اتصال  وسيلة  خلق  إلى  باإلضافة   المجتمع. 
 المهتمين بالعلوم وبين كافة أفراد المجتمع. وكذلك
 التوعية بضرورة ممارسة الرياضة للصحة البدنية.
اإلبداعية الطاقات  توجيه  إلى  الملتقى  يسعى   كما 
وذلك  بما  الترفيه،  طريق  عن  التعلم  نحو   لشبابنا 
في  ظّل  برنامج  يخدم  توّجهات  المملكة  التطويرية  

   التحّول  الوطني 2020 .

اقْرَأْ ِباسِْم رَِبّكَ الَّذِي خَلَقَ

جامعة الملك سعود تقدم “نورني” كمفهوم جديد للترفيه العائلي
نرشة دورية تصدر عن املدينة الجامعية للطالبات
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تعليم اإلسعافات األولية لألطفال

فعالية نورين يف استاد جامعة امللك سعود

جانب من عروض مشكاة التفاعلية



2 أخبار متفرقة

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

قيادات إدارية في المدينة الجامعية للطالبات

العلوم ألقسام  عميدة  القرشي،  محمد  بنت  ميساء  الدكتورة   تكليف 
والدراسات الطبية

 تجديد تعيين الدكتورة حصة بنت عبدهللا السالمة، وكيلة لكلية علوم
الحاسب والمعلومات لشؤون الطالبات

مساندة  لوحدة  مديرة  النغيمشي،  فهد  بنت  إيمان  األستاذة   تكليف 
  وخدمات الباحثات

من جو  في  سعود  الملك  بجامعة  للطالبات  الجامعية  المدينة   كرمت 
 الحفاوة واالمتنان  140 من منسوباتها المتقاعدات والمنتهية خدمتهن،
 في المسرح الرئيس بالمدينة الجامعية للطالبات، بدأ الحفل بعرض فيلم
 قصير عن تكريم المتقاعدات، ورحبت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات
 الدكتورة إيناس العيسى  بالحضور وشكرتهن لما قدمنه لجامعة الملك
وكانت طويلة  سنوات  استمرت  التي  الوظيفية  مسيرتهم  خالل   سعود 
 حافلة بالعطاء مؤكدة على دور جهودهن التي تتضح أبعادها أكثر بعد
 االندماج في العمل واالنخراط في عملية بناء الجامعة، وأكدت على أن
 الجامعة ستظل أبوابها مفتوحة للجميع في أي وقت ثم أعقبها وسط
 أجواء شاعرية بهيجة أشرقت الشاعرة المتألقة بدرية عطاهللا السعيد

بكلمات قصيدة ألقتها بالمناسبة.
 وتقدمت وكيلة عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين لشؤون
 الموظفات الدكتورة مي العقيل بإلقاء كلمة للمتقاعدات حيث ذكرت بأن
 التقاعد يعتبر مرحلة مختلفة ومركزة من الحياة العملية، فعطاؤها يكون
 مختلفا يشمل المجاالت التي تميل إليها المتقاعدة أكثر وما تستطيع أن

تنتج فيه بتميز أكبر.
السعود خميس  عنبرة  الدكتورة  سعادة  ألقتها  المتقاعدات  كلمة   تالها 
 أستاذ مشارك بكلية اآلداب وعبرت خالل كلمتها عن االمتنان للمتقاعدات
 والمنتهية خدمتهن بإشارتها للتطورات التي شهدتها الجامعة خالل هذه

الفترة لم تكن لتحدث لوال جهودهن.
 ثم أعقبتها تكريم الموظفات المتقاعدات والمنتهية خدمتهن والحاصالت
 على جوائز من قبل الدكتورة إيناس العيسى وتوزيع الدروع التذكارية

والشهادات التقديرية للمتقاعدات.

تكريم المتقاعدات والمنتهية خدمتهن

”لنخطط معًا” في المدينة الجامعية للطالبات
وتفعيل المستقبلية  الرؤى  لجميع  أساسية  كركيزة  الفرد  بأهمية   إيمانًا 
)لنخطط فعالية  اختتمت  السعودية  العربية  للملكة   2030 رؤية   لمحاور 

معًا( المقامة بالمدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود.
 تقع الفعالية ضمن المشروع التطويري “بصمات إدارية”، وتهدف إلشراك
 كافة المنسوبات في عمليات التخطيط وصناعة األهداف لرسم خارطة نحو
 مستقبل واعد وحياة أفضل من خالل نشر الوعي وزيادة المعرفة واكتساب

مهارة التخطيط االيجابي.
 وحظيت الفعالية المقامة ببهو الجامعة الرئيسي بتفاعل المنسوبات وتواجد
 المتخصصات للتحدث عنها وتنوعت محاور أركان الفعالية حول كافة أنواع
الكفاءة الذي يسهم في رفع  المهني (  )التخطيط   التخطيط وشملت ركن 
 ويعزز القدرات الذاتية ويرفع من اإلنتاجية والجودة حيث وضحت مختصة
 بالركن بأهميته لتعليم الطالبة كيف تربط خطتها المهنية المستقبلية كخطة
 استراتيجية تماشيًا مع رؤية 2030 وتحديد األهداف للطالبات في سوق

العمل.
التخطيط ألهمية  اإلستراتيجي  التخطيط  ركن  على  الفعالية   واشتملت 
عليها ارتكزت  التي  والعلمية  الفكرية  للمنهجية  ومناسبته   االستراتيجي 
والذي الشخصي  التخطيط  ركن  إلى  باإلضافة   2030 السعودية   الرؤية 
 ينعكس مستقباًل على المستوى العام على المهارات الشخصية التي تشربت
و الذات  معرفة  مفهوم  وتوضيح  وكفاءًة  ومفهومًا  منهجًا  التخطيط   روح 
 كيفية تنظيمها للوصول لفهم اشمل فيما يتعلق بتخطيط الفرد الشخصي
 و محور التخطيط الصحي كمرتكز مهم في حياة اإلنسان والوصول إلى

 أفضل مستوى صحي ممكن.
 وعزز ركن التخطيط المالي جانب التوفير واالدخار لدى منسوبات الجامعة
 من خالل مجموعة من التدريبات والتطبيقات والدورات ويشرف على هذا
 الركن برنامج محفظتي حيث يعنى بتعزيز مهارات التوفير واالدخار لدى
 أفراد المجتمع. ويأتي  ركن التخطيط األسري في صلب المبادرة ألهميته في

بناء األسرة ونشوء أبناءها على التخطيط في حياتهم.
 كذلك تضمنت الفعالية ركن التخطيط التربوي والذي  ينعكس على صالح
 المجتمع وقيامه على أسس منهجية اجتماعية سليمة منظمة، مما يدل
الجيد التخطيط  مبادئ  ونشر  مفاهيمها  وتنوع  المبادرة  شمولية   على 
 والمساعدة في ترتيب األولويات وتحقيق األهداف واإلعداد للمستقبل، حيث
 يتكامل التخطيط التربوي مع التخطيط االقتصادي للدولة فهو الذي يلبي

احتياجات سوق العمل وحاجات الدولة االقتصادية.
 وتميزت مشاركة بعض الجهات األخرى منها )برنامج استقطاب الباحثين
 ، معهد الملك سلمان لريادة األعمال، معهد الملك عبد هللا لتقنية النانو
برنامج والجودة،  التطوير  ، عمادة  والمشاريع  والبرامج  التخطيط  إدارة   ، 
التخطيط االستراتيجي للتطوع وإطالق للفنيات ، برنامج   التدريب المهني 

المبادرات، مفكرة أماد، برنامج التحول الوطني(.
 الجدير بالذكر أن الفعالية تتم بمصاحبة عدد )22( من الدورات وورش
 العمل قدمها مجموعة من المختصين من جامعة الملك سعود والمجتمع

المحلي، وبمشاركة مراكز تدريبية متخصصة.
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 أقام مركز البحوث لألقسام العلمية والطبية بجامعة الملك سعود فعالية 
 يوم البحوث السابع والتي تضمنت التعرف على أحدث نتائج البحوث
الملصقات أحدث  كذلك  والصحية،  العلمية  المسارات  في   المنشورة  
المنعقدة النقاش  حلقات  أن  كما  المصاحب،  المعرض  في   العلمية 
 المرافقة للفعالية أعطت أفكارًا متميزة عن أبحاث تخدم حاجة المجتمع

وتخدم االقتصاد المعرفي .
 ومن جهتها أعربت مديرة المركز الدكتورة مها داغستاني عن فخرها
 واعتزازها بالباحثات من طالبات الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس
 وما قدمنه من جهود وتميز في الطرح واختيار المواضيع التي تالمس

احتياج المجتمع.
العلمي في وقتنا الحاضر البحث   وأوضحت سعادتها أن الحاجة إلى 
في سباق حثيث العالم  أصبح  أي وقت مضى، حيث  في  منها   أشد 
 للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة التي تكفل الراحة والرفاهية

لإلنسان.
خالد الدكتور  األستاذ  العلمي  البحث  أعرب سعادة عميد عمادة   كما 
 بن إبراهيم الحميزي عن فخره لما قدمته الباحثات من مشاركة ودور
 إيجابي في إنتاج المعرفة ونشرها، آماًل العمل على معرفة المعوقات

التي قد تواجهها الباحثات ليتم التعاون والعمل على تذليلها سويًا.

يوم البحوث السابع



3 ساعة معرفة

ملخص ساعة معرفة
 قدمت الدكتورة مرام بنت عبدالمحسن العتيبي من قسم علم األمراض بكلية الطب األربعاء الماضي ساعة معرفة، والتي
 تحدثت فيها بداية عن األمراض الوراثية -الجينية- وكيفية منع حدوث مثل هذه األمراض بإذن هللا، ثم تطرقت ألهمية
 التوعية باألمراض الجينية. وقدمت بعد ذلك عرضًا عن تطور علم الجينات بسبب اكتشاف التسلسل الجزيئي، وبداية
 الثورة في علم الجينات عام 2003م، ثم أعطت بعضًا من األمثلة على ترميز بعض األمراض الجينية ومراحل تطور الطب

في عالج بعض األمراض الخطيرة عن طريق دراسة الجينات.
 الجدير بالذكر أن محاضرة الدكتورة مرام العتيبي القت استحسانًا كبيرًا من الحضور وتوجيه العديد من األ في نهاية ساعة

معرفة حيث أجابت عنها بكل شفافية ورحابة صدر.

 قدمت الدكتورة هبه بنت عبداللطيف كردي من قسم علوم الحاسب بكلية علوم الحاسب والمعلومات محاضرة بعنوان
 “مهارات عرض البحوث العلمية في المؤتمرات”، وقد تحدثت فيها عن خصائص العرض وإعداده وتقديمه ثم تقييمه.
 حيث بدأت المحاضرة بذكر الفرق بين قراءة ورقة علمية وحضور العرض الخاص بها، وتالها خطوات تقديم األوراق
  العلمية وبناء المحتوى لها وأسس فرزه من حيث وحدة الموضوع وتفرد الفكرة وجودة تطبيقها والزمن الالزم لشرحها.
 شرحت عقب ذلك محتويات العرض والتي شملت شريحة العنوان والمخطط والمحتوى والخاتمة واألسئلة. وذكرت أهمية
 تنسيق العرض وأسلوب إخراجه، وأعطت عددًا من النصائح في طريقة اختيار األلوان وأنماط الخطوط والخلفيات المناسبة
 للعروض األكاديمية. وتطرقت الدكتورة هبه كردي بعد ذلك إلى أهمية االستعداد التام للعرض والتدرب بشكل جيد قبل
 تقديمه، وقدمت نصائحًا هامة إلدارة جلسة النقاش بشكل ناجح بعد العرض. وفي ختام المحاضرة تركت الدكتورة المجال

للحضور لطرح األسئلة والتي أجابت عنها بكل رحابة صدر.

عن بالحديث  معرفة  ساعة  والترجمة  اللغات  بكلية  والترجمة”  اإلنجليزية  “اللغة  بقسم  يحيا  نورشايا  الدكتورة   بدأت 
 مسيرتها التعليمية ومسيرتها كعضو هيئة تدريس التي تنقلت فيها ما بين الواليات المتحدة األمريكية وماليزيا والمملكة

العربية السعودية مابين جامعة طيبة في المدينة المنورة وجامعة الملك سعود.
 ركزت الدكتورة نورشايا في حديثها على أهمية استخدام طرق متنوعه وتفاعلية في التعليم وأن التربويين عامل للتغيير
 فالتعليم ليس تلقين فقط. من خالل ذلك ألقت الضوء على آراء حول التعليم للمعلم والفيلسوف البرازيلي باولو فيري
 والذي تحدث عن مفهوم التعليم البنكي حين يكون التعليم مثل عملية اإليداع الطرف الموِدع هو المعلم والصندوق
 الموَدع فيه هو الطالب دون أن يكون بين المعلم والطالب تواصل وتفاعل حول قضايا ومواضيع معينة، مبينًا أن هذه

 الطريقة ال تنمي المهارات األخرى لدى الطالب وال توسع مداركه هي فقط عملية حفظ واسترجاع وقت االختبار.
 وكونها عضو هيئة تدريس بكلية اللغات والترجمة ضربت مثال بسيط من واقع تجربتها حيث قالت أنها في كل يوم أحد
 تسأل الطالبات ماذا فعلن وأين ذهبن في عطلة نهاية األسبوع بهدف تنمية مهارات وقدرات التحدث لدى الطالبة، كما تخلل حديثها مقاطع فيديو
 عرضت من خاللها طرق تعليمية مختلفة اتبعوها طالباتها في فترة التطبيق الميداني تضمنت إحداها وهو طريقة استخدام اللعب في التعليم، مبينة

أن مثل هذه الطرق تنمي مهارات مختلفة لدى الطالب وقدراته على حل المشكالت.
 في نهاية اللقاء تفاعل الحضور مع موضوعها وأكدوا أن أكثر المؤثرين من المربين في مسيرتهم التعليمية هم من استخدموا طرق تفاعلية ومتنوعه

في التعليم. وشكرت بدورها الحضور والفريق المنظم لفعالية ساعة معرفة على استضافتها وإتاحة الفرصة لها بالمشاركة.
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4 فعاليات قادمة

icp@ksu.edu.saلإلعالن عىل الربيد اإللكرتوين:  ي

نرحب باقرتاحاتكم ومالحظاتكم

مالحظة: قد تخضع بعض الفعاليات للتأجيل أو التغيري، يرجى متابعة الربيد االلكرتوين للتحقق . ي
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التخصصات مختلف  من  طالباتها  من  والخمسون  الثالثة  الدفعة  لتخريج  للطالبات  الجامعية  المدينة   تستعد 
 والدرجات العلمية، منهن 65 طالبة حاصلة على درجة الدكتوراه، و868 طالبة حاصلة على درجة الماجستير،
وسيتم  ،1438/8/29 الموافق  الخميس  وحتى   1438/8/20 الموافق  الثالثاء  من  التخرج  حفالت   وتبدأ 
 تكريم المتميزات في حفل برعاية حرم أمير الرياض األميرة نورة بنت محمد آل سعود في يوم السبت الموافق

.1438/8/24 

جدول حفالت تخرج الدفعة الثالثة والخمسون

الفترة الرابعة  الفترة الثالثة
 

الفترة الثانية اليوم الفترة األولى

كلية العلوم كلية الطب  الخميس
1438/8/22

السبت حفل التميز
1438/8/24

كلية التربية األحد
1438/8/25

 كلية الدراسات
 التطبيقية وخدمة

المجتمع
كلية طب األسنان اإلثنين

1438/8/26

كلية إدارة األعمال كلية الصيدلة الثالثاء
1438/8/27

كلية التمريض  كلية اللغات
والترجمة

 كلية الحقوق والعلوم
السياسية

األربعاء
1438/8/28

 كلية علوم الحاسب
والمعلومات كلية اآلداب  كلية العلوم الطبية

التطبيقية
 الخميس

1438/8/29

صباحًا

صباحًا
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