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 أسدلت المدينة الجامعية للطالبات الستار على فعاليات الملتقى االجتماعي الترفيهي “خارج التغطية” والذي أقيم في مواقف المدينة الجامعية للطالبات
 خالل الفترة من 25-27 جمادى اآلخرة، ويعد ملتقى خارج التغطية ملتقى اجتماعي ترفيهي يتيح الفرصة للتفاعل بين أفراد األسرة والمجتمع في قالب

 علمي وتكنولوجي وترفيهي، حيث سعى المنظمين من خالل تصميم أركان خارج التغطية إليجاد مفهوم جديد ومختلف للترفيه العائلي.
 تنوعت أركان فعالية خارج التغطية لتشمل “كراج العلوم” والذي استضاف األندية الطالبية لتقديم فعاليات ترفيهية موجهة ألفراد العائلة وسط أجواء
 علمية وتعليمية وتنفيذ تجارب ممتعة لألطفال وفك لغز الجريمة باستخدام الدي إن أي وتعلم برمجة الروبوتات وتقديم خدمات للمجتمع كفحص النظر
 وفحص السمع.  وخصصت المدينة الجامعية للطالبات ركنًا مخصصًا لرواد األعمال من طلبة وطالبات جامعة الملك سعود من خالل ركن “شبابنا
 مستقبلنا” لعرض مشاريع الطلبة والطالبات وتقديم الدعم والتشجيع لهم. وُألقى الضوء كذلك على دور جامعة الملك سعود في خدمة المجتمع وتقديم

االستشارات  المجانية في المجاالت التربوية والصحية والقانونية عن طريق مختصين وأكاديميين.
 وتنوعت أركان “خارج التغطية” لتشبع كافة احتياجات األسرة من “أرض المرح” المخصص لألطفال و “قديمك نديمك” لجيل السبعينات والثمانينات
 واسترجاع بعض من ذكريات الماضي الجميل و“داخل التغطية” بمشاركة العديد من الفنانين والمصممين المحليين و “ردهة المطاعم” بمشاركة عربات

الطعام.
 وشهد الملتقى زيارة معالي مدير جامعة الملك سعود األستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر وسعادة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة

  والمتوسطة  الدكتور غسان بن أحمد السليمان اللذان تجوال في الملتقى وأبديا اعجابهما بالتجهيزات وأركان الملتقى المختلفة.
يذكر أنه كان من المقرر أن تقام فعالية “خارج التغطية” على مدى يومين إال وأنه لإلقبال الشديد والنجاح الذي حققته الفعالية تم تمديدها ليوم ثالث.

اقْرَأْ ِباسِْم رَِبّكَ الَّذِي خَلَقَ

ختام فعاليات ملتقى “خارج التغطية”

شعار خارج التغطيةمعالي مدير الجامعة اأثناء تجوله في خارج التغطية

المصدر: مجلة إدارة األعمال

نرشة دورية تصدر عن املدينة الجامعية للطالبات
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2 أخبار متفرقة

جامعات لطالبات  الثاني  الثقافي  العلمي  الملتقى  في  سعود  الملك  جامعة   شاركت 
“المرأة شعار  تحت  العربية  الخليج  مجلس  بدول  التعاون  مجلس  دول   ومؤسسات 
 الخليجية وتحديات القرن الواحد والعشرين”، وتوجت مشاركة الجامعة بالحصول على

المركز األول بفرع األبحاث اإلنسانية.
التحديات وإبراز  الخليجية  المرأة  انجازات  على  الضوء  تسليط  إلى  الملتقى   ويهدف 
 والعقبات التي تواجهها، والسعي نحو تمكين المرأة الخليجية لمواجهة تلك التحديات،
 باإلضافة إلى تعزيز أسس التنافس الشريف واألمانة العلمية وإبراز اإلبداعات والمواهب

لدى المرأة الخليجية.
للطالبة سميرة اإلنسانية  األبحاث  فرع  األول  المركز  الملك سعود  جامعة  وفد   وحّقق 
هي البصيرة  بأن  وتؤمن  والترجمة  اللغات  بكلية  تلتحق  كفيفة  أول  وهي   العتيبي، 

البوصلة.
أثناء الكفيفات  تواجه  التي  “التحديات  بعنوان:  العتيبي  سميرة  الطالبة  بحث   وجاء 
 الترجمة: دراسة ميدانية على عينة من طالبات معهد النور للكفيفات بالرياض والسنة
 التحضيرية بجامعة الملك سعود”، والذي حظي بثناء لجنة التحكيم، مؤكدين أن طريقة

ربطها للمعلومات تشبه من له باع طويل في مجال األبحاث.

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

قيادات إدارية في المدينة الجامعية للطالبات

 سميرة العتيبي من كلية اللغات والترجمة تحصد المركز األول في الملتقى العلمي الثقافي لطالبات جامعات
ومؤسسات دول مجلس التعاون

 تكليف الدكتورة منى بنت محمد الشهري للعمل مساعدة لوكيلة التطوير
والجودة بكلية الصيدلة

 تكليف الدكتورة منى بنت محمد النجار للعمل مساعدة لوكيلة التطوير 
 والجودة بكلية العلوم الطبية التطبيقية

الشؤون إدارة  لمديرة  نائبة  الفوزان  صالح  بنت  ريا  األستاذة   تكليف 
األكاديمية والطالبية بأقسام العلوم والدراسات الطبية

جلسات وهي  الوالء”،  “حديث  الحوارية  الجلسات  المجتمعية  الشراكة  وحدة   أقامت 
المدينة قيادات  بمشاركة  للطالبات  الجامعية  المدينة  داخل  تقام  مسلسلة   حوارية 
 الجامعية للطالبات وعضوات هيئة التدريس مع الطالبات في حديث عقالني شفاف
 يهدف إلى تعزيز اإلنتماء والوالء وإشراك الطالبات في وضع رؤى وأفكار وطنية تسهم
 في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خالل تخصصات الجامعة

المختلفة.أ
 تم التطرق للعديد من المواضيع المهمة حول أهمية دور التطوع في تنمية وخدمة
 المجتمع، وكيف يمكن تسخير واستخدام التخصص العلمي في العمل التطوعي ودور
 جامعة الملك سعود في تحقيق رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مليون متطوع

في أنحاء المملكة.أ
خدمة وسبل  الجامعة  بيئة  في  التطوع  لتفعيل  المناسبة  اآلليات  مناقشة  تمت   كما 
المرجوة الجامعة  البيئة  إلى  للوصول  وآرائهن  الطالبات  باقتراحات  واألخذ   المجتمع 

 أكاديميًا وحضاريًا بما يحقق تطلعاتهن المستقبلية.أ

 ضمن فعاليات حملة )شركاء التحول( والتي تهدف إلى تعريف المجتمع
 بخطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 أقامت وحدة الشراكة
 المجتمعية معرض “مجتمع حيوي ومنتج” خالل الفترة من 6 إلى 10
العامة وسبل الصحة  الضوء على جوانب  والذي سلط  اآلخرة،   جمادى 
 رفع انتاجية المجتمع، تضمن المعرض  العديد من الفعاليات المصاحبة
 مثل المجلس الحواري بإدارة نخبة من عضوات هيئة التدريس بالمدينة
 الجامعية للطالبات وتنوعت الجلسات الحوارية وشملت: “الحصة النفسية
 عنوان ايجابيتك” لألستاذة الدكتورة الهام فياض، و “كبسوالت التميز”
 للدكتورة فاطمة العسيري، و”تحضير مركبات متناهية الصغر” لألستاذة

يارا القحطاني، و”العمر الناجح” لألستاذة الدكتورة عايدة عبدالحميد.

مجتمع حيوي ومنتج في بهو المدينة الجامعية

الملتقى التعليمي الترفيهي “نورني”أ

الحالي أبريل  شهر  خالل  للطالبات  الجامعية  المدينة   تستعد 
 إطالق فعالية “نورني” والتي ستقام في استاد جامعة الملك
 سعود, وتقدم فعالية نورني مفهومًا جديدًا للترفيه العائلي حيث
األسري بالترفيه  ممزوجة  تعليمية  مغامرة  في  الزوار   ستأخذ 
 من خالل عدة أركان تعليمية متميزة تعكس دور جامعة الملك
خالل من  المتميز  التعليم  وتقديم  المجتمع  خدمة  في   سعود 
للعلوم عبدالعزيز  الملك  مدينة  مثل  جهات  عدة   استضافة 
 والتقنية والمعرض التفاعلي للطاقة الذرية والمتجددة “مشكاة”
 ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع “موهبة”
أركان وتتنوع  الرياض.  الب(  و)فاب  التعليم  تطوير   وشركة 

الفعالية لتغطي مجاالت الطاقة والكمبيوتر والصحة.

الجلسات الحوارية “حديث الوالء”أ

جانب من جلسات حديث الوالء
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3 ساعة معرفة

ملخص ساعة معرفةا

 بدأت الدكتورة هناء السبيل، دكتورة علوم التأهيل الصحي بكلية العلوم الطبية التطبيقية ساعة معرفة بالحديث عن مسيرتها 
 العملية  خالل 26 سنة والتي بدأتها حين عينت معيدة في جامعة الملك سعود.وركزت الدكتورة هناء في اللقاء على أهمية
 بناء العالقات الدولية في مجال البحث العلمي وإبراز دور الباحث في عمل شراكات دولية، وقالت أن كون اإلنسان يحمل
 رسالة و طموح للتقدم في مهنته سوف يصل ويحقق الشراكات البحثية، فالتواصل مع متخصصين مميزين يصقل المهارة
 ويوسع مدارك التعلم، بالتالي يرفع من اسم المؤسسة من خالل تمثيل الباحث لها، وطرحت أيضًا مشكلة وجود تحيز علمي

 في النشر العلمي من خالل طرحها لقضية أن معظم المجالت التي تنشر البحوث تنظر السم الباحث.
 كما استعرضت الدكتورة صور لحظات من رحلتها البحثية في عدة دول بداية من حصولها على الدكتوراة ثم حضور مؤتمرات
 عديدة، نبهت إلى أهمية اختيار المشرف والجامعة المميزة ألن ذلك يساعد خلق الفرص للباحث ألنها الركيزة األهم في
 البحث العلمي، وبالحديث عن مسيرتها العملية طرحت تجربتها في رئاسة الجمعية السعودية للعالج الطبيعي والتي أهلتها
 لتمثيل المملكة العربية السعودية في عدة مؤتمرات والمشاركة في عدة ورش عالمية وبفضلها خرجت بمجموعة كبيرة من األفكار البحثية، وتمخضت
 عنها تشكيل عدة فرق بحثية من عدة مؤسسات تشرف علية الدكتورة، وأيضًا من خالل رئاسة الجمعية أصبحت عضوة في االتحاد العالمي للعالج

 الطبيعي، واستطاعت من خالل الجمعية أيضًا التركيز على القضايا المتعلقة  بصحة المرأة.
 اختتمت اللقاء بامتنانها للوطن من خالل ردها للجميل من خالل هذه المهنة التي أعطتها الكثير، وذلك من خالل دورها في تنظيم عدد من المؤتمرات
 والدورات في تطوير العالج الطبيعي في عدة دول مثل أستراليا وبريطانيا وامريكا وايرلندا ونيوزلندا، ودعمها للمرأة من خالل تشجيعها للتفكير وانتهاز

الفرص بدل من اطالة النظر في العقبات.

 قدمت الدكتورة سيناء العقيل، دكتورة الصيدلة اإلكلينيكية عرضًا استعرضت من خالله مدخالت ومخرجات البحث العلمي
 بين الرجال والنساء، وأكدت على تساوي الفرص البحثية بين الرجل والمرأة برغم العوائق التي تعترض طريق الباحثة.

 وأكدت الدكتورة على دور التحفيز في انتاجية عضو هيئة التدريس، وأهمية وضوح الهدف بالنسبة للباحثة، وأن بإمكانها
 الوصول لكن تحتاج إلى وقت وجهد ومساعدة، وأن فهم الباحثة للموضوع هو الذي سيحدد مدى أهمية البحث، وقالت في

 سياق حديثها أنه من المهم االنتماء للمجموعة واحساس الباحث أنه جزء من مجموعة.
 في نهاية حديثها تكلمت الدكتورة بعض الصعوبات التي واجهتها بين العمل والحياة الخاصة، وقالت أن أخذ فترة راحة إذا

احتاجت الباحثة للتوقف لفترة مهم لها ولعملها.

 تحدثت األستاذة الدكتورة أمل بنت عبد العزيز الهزاني، أستاذ الوراثة الجزيئية بكلية العلوم عن تجربتها المتميزة في
 مجال البحث العلمي. حيث بدأت مسيرتها البحثية عندما كانت اإلمكانيات الضعيفة في ذلك الوقت. والفائدة التي حققتها
 كباحثة في فترة عملها على أبحاثها في مركز األبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وما يمكن أن يوفره مركز
 األبحاث من العينات واألجهزة الحديثة وتوفر متخصصين في تحليل وتفسير النتائج الخاصة بالتجارب العلمية التي يتم
 إجرائها وفقًا لمعايير وعمليات علمية معقدة. وتحدثت عن فترة عملها لمدة أربعة سنوات في مركز الملك فهد لألورام
 وسرطان األطفال واصفًة إياها بالتجربة الجميلة والتي أضافت لها الكثير.  كما تحدثت عن فترة عملها كأستاذ زائر في
 والية ميرالند بالواليات المتحدة األمريكية. كما تحدثت عن مشاركتها لمشروع )برنامج الجينوم البشري السعودي( والذي
 يهدف لتحديد األساس الجيني لألمراض الوراثية في المجتمع السعودي باستخدام أحدث التقنيات المعملية والحاسوبية.

واختتمت لقاءها باإلجابة عن أسئلة الحضور بكل وضوح وعفوية.

 تحدثت األستاذة الدكتورة حنان بالطو، أستاذة إصالح األسنان في كلية طب األسنان في ساعة معرفة عن الدافع الذاتي
 وأهمية وضوح أهداف الباحث وإلتزامه واغتنامه للفرص التي تمر به. ثم تطرقت ألهدافها الشخصية عندما بدأت بدراستها
 الجامعية، وركزت على أهمية حسن إدارة الوقت والتنظيم وترتيب األولويات آنذاك. بعد ذلك ذكرت الدكتورة حنان بالطو
 أهم المهارات التي يجب توفرها في األشخاص أصحاب الدوافع الذاتية المؤثرة، وكان من أبرزها تحديد األهداف والمخاطرة

 والتعامل الصحيح مع الصعوبات أثناء المسيرة البحثية.
 تحدثت بعد ذلك عن تجربتها الشخصية خالل دراسة الماجستير والصعوبات التي واجهتها وأول بحث نشر لها والمهام
 اإلدارية واألكاديمية التي تولتها بعد ذلك. وشددت على أنه كلما زاد الدافع لدى الباحث زادت إنجازاته. وأن الدافع األكبر

 للبدء في المسيرة البحثية بالنسبة لها كان نشر بحثها األول في     كباحث منفرد.
 ثم تطرقت لفترة االنتقال من محاضر إلى أستاذ مساعد ، وهو ماأطلقت عليه )عنق الزجاجة( وماواجهته في هذه الفترة
 من صعوبات، تلى ذلك تجربتها بعد حصولها على درجة أستاذ مساعد والمهام الصعبة التي أوليت لها. كما تحدثت عن المبادرة الوطنية للحماية من

 تسوس األسنان، وأن من أهم أسباب النجاح هو تركيز الوقت والجهد على األمور الهامة.
 وأضافت بعد ذلك الحديث عن تجربتها في إدارة برنامج الدراسات العليا ثم الكراسي البحثية، وركزت على أهمية التحقق من مصداقية المجالت العلمية
 قبل النشر فيها، وضرورة العمل على عدد من األبحاث بشكل متزامن لعل بعضها يلقى النجاح المرجو. وختمت األستاذة الدكتورة حنان بالطو حديثها

مشددة على أهمية العمل الجماعي وأنه السر خلف نجاح أي باحث.

ISI

MAR 2017 9رجب ١٤٣٨هـ  7



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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