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وقل ربي زدني علمًا

العدد العاشر

المدينة الجامعية للطالبات تحتفل ب”إنجازات وطن نبنيها بسواعدنا”
 احتفت املدينة اجلامعية  للطالبات بلقاء إجناز بدورته الثالثة حتت شعار "إجنازات
الدكتورة الطالبات  لشؤون  اجلامعة  وكيلة  حبضور  بسواعدنا"،  نبنيها   وطن 
 إيناس بنت سليمان العيسى وعدد من عميدات ووكيالت الكليات وعضوات هيئة

التدريس ومنسوبات اجلامعة.
 بدأ اللقاء بعرض فيلم وثائقي "إجناز وعطاء" استعرضت فيه إجنازات املدينة اجلامعية
 للطالبات، تالها عرض مرئي بعنوان" يوم يف جامعيت"، مت بعد ذلك تدشني مبادرات
 "خدمة وطن" و"كتابي علم ينتفع به" على مستوى املدينة اجلامعية وعرض تصنيف
 األداء املؤسسي للمدينة اجلامعية للطلبات وإعالن اجلهات احلاصلة على املراكز
 الثالثة األوىل عن فئة الكليات وفئة الوكاالت والعمادات واإلدارات، حيث حصلت
 كلية علوم احلاسب واملعلومات على املركز األول وكلية الطب على املركز الثاني
 وكلية طب األسنان على املركز الثالث يف فئة الكليات، أما يف فئة الوكاالت
 والعمادات واإلدارات فحصلت عمادة تطوير املهارات على املركز األول تلتها إدارة

املتابعة يف املركز الثاني ومعهد اللغويات العربية على املركز الثالث.
 واختتمت الدكتورة إيناس العيسى اللقاء مشيدة جبهود الفريق املنظم للقاء إجناز
 هذا العام ، مشرية إىل دور اجلامعة يف تأصيل العمل املؤسسي واعتمادها مؤشرات

أداء يتم قياسها سنوًيا.
الداعمة واجلهات  املتحدثات  الطالبات  لشؤون  اجلامعة  وكيلة  كرمت  ثم   ومن 

وسائقات النقل الرتددي.
 وأكدت يف ذات السياق رئيسة اللجنة املنظمة للقاء إجناز األستاذة مشاعل املشاري
العام املنصرم  بأن لقاء اإلجناز يهدف إىل تسليط الضوء على حمطات النجاح يف 
مشروعات من  إجنازه  مت  ما  استعراض  يتم  حيث  اإلنتاجية،  العملية   وترسيخ 
 والتفكري حول مستجدات احلاضر وحتديات املستقبل، وتركيزه هذا العام على
 متكني املنسوبات من الكادر اإلداري وعضوات هيئة التدريس من تبادل األفكار
 وتطوير مهاراتهن من خالل املعرض الذي يضم كافة الكليات والعمادات واإلدارات
 اخلدمية وسيتم استعراض مجيع اإلجنازات والوقوف على حمطات النجاح لتطوير

األعمال داخل اجلامعة.
 وصاحب اللقاء معرض حيوي ملدة ثالثة أيام مبشاركة الكليات والعمادات املساندة
 واإلدارات اخلدمية، مشل مشاركات من أقسام اجلامعة كافة وعرض االجنازات

السنوية.

17 Dec 2017
29ربيع األول 1439هـ

 دشن معالي مدير جامعة امللك سعود الدكتور بدران بن عبد الرمحن العمر، مبادرات فريق فخر التطوع املتخصص ومعرض مبادرات الفريق
الذي يضم 14 ركن، حبضور عدد من وكالء اجلامعة وخنبة من اجلهات الداعمة للتطوع ، يف املدينة اجلامعية للطالبات .

 وأوضحت مديرة مكتب الشراكة اجملتمعية يف جامعة امللك سعود واملشرفة على فريق فخر التطوع املتخصص أمل احلواس أن الفريق يعد أول
 فريق تطوعي متخصص على مستوى اململكة حيث يتكون من أربعة عشر فريقًا تطوعيًا ميثلون مجيع ختصصات اجلامعة الصحية والعلمية
 واإلنسانية ويصنف املتطوعني على املستوى األكادميي واملهاري واملهين وبعضوية خنبة من أعضاء هيئة التدريس واهليئة اإلدارية والطالب،

مبزيج متنوع يتيح التقارب وتبادل اخلربات بني األعضاء.
 وبينت احلواس أن فريق فخر التطوع يهدف إىل تعزيز دور جامعة امللك سعود يف حتقيق الرؤية والتميز يف بناء اجملتمع ونشر القيم والفضائل
 اجملتمعية، إىل جانب أنه أسس لثقافة جديدة صنعت من التطوع قيمة مهنية عالية اجلودة و يضم الفريق 5722 متطوعًا و متطوعة، بعضوية
 خنبة من أعضاء هيئة التدريس واهليئة اإلدارية والطالب مبزيج متنوع يتيح التقارب وتبادل اخلربات بني األعضاء ويندرج حتت »فخر التطوع
والفريق البيئة  ومحاية  األعمال  وإدارة  احلشود  وإدارة  الطيب  والفريق  والتصميم  اإلعالم  )فريق  التخصصات  فريق مبختلف   14  املتخصص« 

 اهلندسي واللغات والرتمجة  وتنمية األسرة و الطفل والطوارئ واملسعفني(.

مبادرات فريق فخر التطوع المتخصص
جوانب من معرض اإلنجاز



الندوة السعودية األولى لصحة المجتمع

معرض “جامعتي رؤيتي”

 نّظم قسم علوم صحة اجملتمع بكلية العلوم الطبية التطبيقية يف جامعة
 امللك سعود، "الندوة السعودية األوىل لصحة اجملتمع" واملعرض املصاحب
مدينة يف  1439هـ  األول  ربيع   5 إىل   4 من  الفرتة  يف  أقيمت  واليت   هلا، 
 امللك سعود الطبية، وذلك برعاية معالي مدير اجلامعة الدكتور بدران

العمر، حتت شعار "صحة املرأة".
إيناس الدكتورة  الطالبات  لشؤون  اجلامعة  وكيلة  الندوة   حضر 
 العيسى، وسعادة عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور يزيد آل
 شيخ، ووكيلة كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتورة مي الراشد،
 ورئيس احتاد الرياضة اجملتمعية األمرية رميا بنت بندر آل سعود، إضافة
 إىل عدٍد من أعضاء هيئة التدريس، عالوة على أكثر من 34 متحدًثا من

السعودية ودول اخلليج العربي.
قسم يف  ممثلة  سعود  امللك  جامعة  لدور  جتسيًدا  الندوة  تنظيم   ويأتي 
 علوم صحة اجملتمع بكلية العلوم الطبية التطبيقية يف خدمة اجملتمع،
إىل الندوة  تهدف  حيث  التثقيفي،  الصحي  للحراك  منصة   لتكون 
 التعريف بقضايا صحة املرأة، من خالل استعراض أحدث األحباث يف
للتعاون إتاحة فرص   هذا اجملال، ورفع مستواها الصحي، فضاًل عن 
 والتواصل املستقبلي والتبادل املعريف بني املهتمني بهذا الشأن، وتوثيق

التوصيات املستقبلية لألحباث واملشروعات ذات الصلة.

 حملة “لتعود رياضًا” لتشجير المدينة الجامعية
الرياض مدينة  أمانة  مبادرة  للطالبات  اجلامعية  املدينة   استضافت 
لتطوير العليا  اهليئة  من  بدعم  املبادرة  وتأتي  الرياض"،   "تشجري 
الطالبات لشؤون  الطالب  شؤون  عمادة  ووكالة  الرياض   مدينة 
 وإدارة االستدامة وتطوير البيئة ومشاركة فريق الشراكة الطالبية
 كشريك للنجاح ومبساهمة أندية طالبات املدينة اجلامعية للطالبات،
 وجنحت املبادرة يف يومها األول بزراعة عشرة آالف وردة وثالثة آالف

شجرة يف أربعة مواقع خمتلفة يف حرم املدينة اجلامعية للطالبات.
وتثقيف الرياض  مدينة  يف  النباتي  الغطاء  لتعزيز  املبادرة   وتهدف 
 اجملتمع حول أهمية التشجري وزيادة الغطاء النباتي وتعزيز احملافظة
 على األشجار ملا هلا من فوائد بيئية وإشراك اجملتمع يف تشجري مدينة
حمرم شهر  يف  انطالقتها  منذ  جنحت  احلملة  أن  يذكر   الرياض. 
 املاضي بتوظيف ثالثة آالف متطوع متكنوا من زراعة 17500 شتلة يف

أحناء مدينة الرياض.

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

للجميع التوفيق والسداد يف املهام اجلديدة:
بالعمل وكيلة ألقسام الزيد   تكليف الدكتورة سلمى بنت سامل 

العلوم اإلنسانية
للعمل مشرفة وحدة   تكليف األستاذة منال بنت صاحل بن سعيد 

 إدارة اهلوية
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بدورتها رؤييت"  "جامعيت  فعالية  للطالبات،  اجلامعية  املدينة   أقامت 
الثالثة مبناسبة اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة.

يف "جامعيت  السابقة  باملواسم  عقده  مت  ملا  استمرارًا  الفعالية   وتأتي 
 خدميت" و"جامعيت مستقبلي"  واملنطلقة من إدارة مركز الطالبات ذوات

اإلعاقة وإدارة العالقات العامة واإلعالم باملدينة اجلامعية للطالبات.
 شاركت يف املعرض عدة جهات حكومية وقطاعات خاصة ومجعيات
 خريية، كما شاركت املكتبة املركزية بعرض اخلدمات اليت تقدمها
 وحدة االحتياجات اخلاصة واليت توفر أحدث األجهزة املخصصة خلدمة
 الطالبات ذوات اإلعاقة. واستعرضت املدينة اجلامعية للطالبات برنامج
 الوصول الشامل لتوفري املسارات األرضية وحقول التحذير للمكفوفني
 وممرات الصعود على األرصفة لذوي اإلعاقة احلركية ودورات املياه

اجملهزة للمعاقني حركيًا وغريها من اخلدمات املقدمة.
خلدمات تعريفي  بركن  اإلعاقة  ذوات  طالبات  مركز  شارك   كما 
 املركز وكافة التسهيالت من خالل نظام اإلعارة للتقنيات املساندة
الكتب قراءة  وأجهزة  الشاشة  تكبري  وبرنامج  برايل  عارضات   من 
سنواتها مدى  على  للطالبة  تعار  اليت  األجهزة  من  وغريها   املطبوعة 

الدراسية.
ذوات الطالبات  مركز  مديرة  خالهلا  سلطت  حوارية  جلسة   وأقيمت 
الضوء االصيقع  هدى  األستاذة  للطالبات  اجلامعية  باملدينة   اإلعاقة 
اجملتمع يف  ومتكينهن  اإلعاقة  ذوات  تدريب  يف  املركز  جهود   على 
اهتمامًا اإلعاقة  ذوات  الطالبات  يولي  املركز  أن  مبينة   وتوظيفهن، 

فائقًا لثقته بقدرتهن على العمل والعطاء.

معرض تعزيز الصحة
الدكتورة الطالبات  لشؤون  سعود  امللك  جامعة  وكيلة  سعادة   دشنت 
ديسمرب  11 املوافق  1439هـ  األول  ٢٣ربيع  اإلثنني  يوم  العيسى   إيناس 
 2017م  باملدينة اجلامعية للطالبات، املعرض التثقيفي التوعوي ) تعزيز
 الصحة ( والذي أقيم  بالتعاون مع املديرية العامة للشؤون الصحية بوزارة
 الصحة مبشاركة القطاع الشمالي والشرقي والغربي يف الوزارة وهيئة
 الغذاء والدواء واملركز الوطين لسالمة املرضى وجممع األمل للصحة
 النفسية واملديرية العامة ملكافحة املخدرات وبرنامج مكافحة التدخني
 وعدد من مؤسسات اجملتمع احمللي والكليات الصحية واإلنسانية يف
تقيمها اليت  اجملتمعية  األنشطة  ضمن  املعرض  هذا  يأتي   اجلامعة، 
 اجلامعة بهدف توعية اجملتمع واإلفادة من التخصصات الصحية والطبية

   وحتقيقًا لدورها يف نشر وتعزيز التوعية الصحية.

تشجري املدينة الجامعية

افتتاح الندوة



 انعقد اللقاء السادس هلذا الفصل من ساعة معرفة يوم األربعاء 4
 ربيع األول مع سعادة الدكتورة فاطمة بنت عبد الرمحن احليدر،

من كلية الطب البشري قسم الطب النفسي.
   كان اللقاء بعنوان "احلواجز النفسية يف البحث العلمي"،
كيفية عن  نبذة  فاطمة  الدكتورة  أعطت  حديثها  بداية   ويف 
 تكون املفاهيم والقناعات منذ الصغر وكيف يؤثر ذلك يف نوعية
 املعوقات لدى كل فرد. ثم حتدثت عن أبرز هذه املعوقات ومنها
معرفة بعدم  القناعة  مثل  العلمي  البحث  اخلاطئة حول   املفاهيم 
 أجبديات البحث العلمي أو التخوف من العمل يف هذا احمليط، أو
 فرتة كآبة ما بعد الدكتوراة حيث يبدأ الباحث بتأجيل فكرة
 البدء يف حبث آخر وغريها من القناعات اخلاطئة، ثم بينت أن
 الباحث يستطيع أن يتجاوز أي معوق من خالل اإلقرار بأن املعوق
 نفسي فقط وأن الباحث جيب عليه مراجعة هذه القناعات ومدى

 صحتها وأن يعطي نظرة إجيابية لنفسه.

 انعقد اللقاء السابع هلذا الفصل من ساعة معرفة يوم األربعاء 11
من امليمان،  صاحل  بنت  مها  الدكتورة  سعادة  مع  األول،   ربيع 

كلية اآلداب قسم اللغة العربية.
  ويف العلمي،  البحث  يف  "اجلدولة  بعنوان  اللقاء   كان 
 بداية حديثها عّرفت الدكتورة مها معنى اجلدول بأنه يدل على
اجلداول أنواع  عن  حتدثت  ثم  واالسرتسال.  والرتتيب   اإلحكام 
التخطيط أنواع وهي:  العلمي وأنها تتلخص يف ثالث   يف البحث 
مادة ومجع  التصنيف  واملعوقات،  اإلجناز  يقيس  والذي   للبحث 
 البحث والذي ينظم املعلومات، وإنتاج البحث، والذي يعترب توثيق
املعلومات الباحث   للمراجع بطريقة منظمة حبيث يستنبط منها 

بطريقة سريعة.

18 األربعاء  يوم  الفصل من ساعة معرفة  الثامن هلذا  اللقاء   انعقد 
من سعيد،  بن  بنت حسن  النا  الدكتورة  سعادة  مع  األول،   ربيع 

كلية اآلداب قسم الدراسات االجتماعية.
    حتدثت الدكتورة النا عن قياس األثر االجتماعي لربامج
املوضوع هذا  عن  للحديث  الدافع  وضحت  بداية  اجملتمع،   خدمة 
اجملتمع ختدم  ومبادرات  برامج  له  حقل  كل  أن  ذكرت   حيث 
الفئة أو   ويرغب مبعرفة األثر احلقيقي هلذه الربامج على اجملتمع 

اليت ُقدمت هلا.
الربامج تلك  أثر  قياس  من  اهلدف  عن  احلديث  ذلك  بعد   تناولت 
 وذكرت أن القياس يروي القصة الكاملة ألداء الربنامج، وخيرب
 مطوري االسرتاتيجيات بتفاصيل املشروع، ويبني أّي نوع من التغري
 قد أحدثت.  بعدها عرضت منهجيات قياس األثر وهي 30 منهجية
 أهمها                                                                  وهي منهجية
 مت تصميمها لقياس وتقييم املخرجات املالية وغري املالية للربنامج.
 وليكون الربنامج قابال للقياس جيب أن تتوفر به العناصر التالية:

 املدخالت <األنشطة <النتائج < املخرجات <األثر.

محاضرات  الموسم الثالث من ساعة معرفة
)ساعة العلمي  اللقاء  لسلسة  لقاءات  أربعة  املاضي  الشهر  خالل   أقيم 
 معرفة(، ويأتي تنظيم ملتقى ساعة معرفة انطالقًا من توصيات اللجنة
للطالبات اجلامعية  باملدينة  والعلمية  الثقافية  لألنشطة   االستشارية 
نشر مسارات  تطوير  على  الضوء  امللتقى  هذا  يسلط  بأن  تأمل   واليت 
 ونقل املعرفة والبحوث العلمية، وتوحيد اجلهود من خالل التقاء العقول
 املفكرة واملتخصصني املعنني بسبل نشر املعرفة يف جتمع أسبوعي على

مدار العام الدراسي.

 يكتسب امللتقى العلمي ساعة معرفة أهمية كربى حيث يضفي زمخًا 
 على احلراك املعريف داخل جامعة امللك سعود عن طريق عرض أفضل
 املمارسات والتجارب الناجحة للعمل األكادميي لتكون مبثابة خارطة
 الطريق حنو تطوير وتعزيز املكانة البحثية والعلمية يف اجلامعة وتهدف
 إىل تبادل اخلربات والتجارب البحثية، والتعرف على مستجدات البحث
تعريف إىل  باإلضافة  البينية  والدراسات  البحوث  وتشجيع   العلمي، 

 طالبات الدراسات العليا على بيئة البحث العلمي.
 الدكتورة فاطمة الحيدر

كلية الطب البشري
الحواجز النفسية في البحث العلمي

الدكتورة مهى القنيبط
كلية العلوم

الشغف البحثي: حالة إنسانية مستدامة

 الدكتورة مها الميمان
كلية اآلداب

الجدولة في البحث العلمي

 الدكتورة النا بن سعيد
كلية اآلداب

 قياس األثر االجتماعي لبرامج خدمة
المجتمع
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يوم معرفة  ساعة  من  الفصل  هلذا  واألخري  التاسع  اللقاء   انعقد 
محد بنت  مهى  الدكتورة  سعادة  مع  األول،  ربيع   25  األربعاء 

 القنيبط، من كلية العلوم قسم الكيمياء.
مستدامة(، إنسانية  حالة  البحثي:  )الشغف  بعنوان  اللقاء   كان 
 حتدثت سعادة الدكتورة مهى القنيبط من خالل اللقاء عن مسريتها
 البحثية منذ خترجها وحتى اآلن، حيث صنفت مسريتها البحثية
 إىل ثالثة حمطات وهي: حمطة االستنفار وحمطة اإلنتاج والتوزيع
 واحملطة السحرية، حتدثت عن كل حمطة بشكل مفصل، كان
 أبرز ما حتدثت عنه يف حمطة االستنفار أنها رغم تقلدها مناصب
 قيادية مل تهمل العمل على األحباث العلمية فكانت حريصة على
زميالتها يف جمموعات حبثية مع  واإلشرتاك  علمية   إنتاج حبوث 
 باإلضافة لقيامها بأعمال تأليف كتاب وترمجة كتاب علمي يف
 جمال الكيمياء كل ذلك حلرصها الشديد على عدم البعد عن
 البحث العلمي، أما عن حمطة اإلنتاج والتوزيع فلقد كانت حمطة
 ذهبية يف حياة الدكتورة مهى القنيبط  فمع إنتاج ونشر األحباث
 وحضور املؤمترات باإلضافة إىل تقلد العديد من املناصب اإلدارية
إنسانية وعالقات  مثرية  وجتارب  عالية  خربة  عندها   تكونت 
 وعلمية جعلتها تنطلق لفضاءات أخرى، أما عن احملطة السحرية
 األخرية فهي حمطة كانت فيها قد حققت أهدافها واستمرت يف
 النشر العلمي وامتدت اهتماماتها إىل اآلخرين عن طريق مشاركة
البكالوريوس مرحليت  وطالباتها يف  لزميالتها  واملعرفة   التجربة 
 والدراسات العليا، ختمت لقائها بتعريف مفهوم االستدامة البحثية
 بأنها ممتدة للحياة ال تتوقف يف مرحلة معينة واالستدامة البحثية

تقتضي بأن حنب البحث العلمي وأن ننقله لآلخرين.

(SROI)،قياس العائد على االستثمار االجتماعي
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كرتوني للتحقق.
ض الفعاليات للتغيري أو التأجيل، يرجى متابعة الربيد اإلل

ضع بع
خت

مالحظة: قد 
كرتوني: 

صل  عرب الربيد اإلل
للتوا

كم
كم ومالحظات

نرحب باقرتاحات
icp@

ksu.edu.sa


