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المعرض الفني األول زوايا لونية
املناطق خمتلف  من  والفنانات  الفنانني  من  خنبة   مبشاركة 
بن بدران  الدكتور  سعود،  امللك  جامعة  مدير  افتتح   السعودية، 
األول الفين  املعرض  4 أكتوبر  املوافق  األربعاء  العمر   عبدالرمحن 
اجلامعة وكيلة  حبضور  لونية”  “زوايا  بعنوان  التشكيلية   للفنون 
 لشؤون الطالبات الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى والقيادات

النسائية والرجالية يف جامعة امللك سعود.
إىل اجلامعة  مدير  استمع  ثم  االفتتاح،  شريط  بقص  احلفل   وبدأ 
ترحيبه العمر عن  الفنية، وعبَّ  أعماهلم  املشاركني عن   شرح من 
جماالتها، بشتى  الثقافة  ودعم  والفنانات،  بالفنانني   واهتمامه 
 واالستثمار فيها، واحتضان الطاقات الشبابية، وأكد على أهمية
من قوتها  تستمد  سعودية،  وهوية  برؤية  الفين  التذوق  ثقافة   نشر 

الثوابت الدينية.
أن العودان،  ريم  الدكتورة  املعرض  بيَّنت رئيس جلنة   من جهتها، 
وهي الفين،  اإلنتاج  تنشيط  يف  فاعاًل  دورًا  تلعب  الفنية   املعارض 
والثقافية احلضارية  الرسالة  وتنقل  للفكر،  وإيقاظ  إهلام   مصدر 

 واالجتماعية واالقتصادية للبالد.
اهلدف أن  فأكدت  العيسى،  منى  األستاذة  املعرض  مة  منظِّ  أما 
 من املبادرة، هو تأسيس حركة فنية، تنطلق من املدينة اجلامعية
لنشر والفنانات  الفنانني  من  كوكبة  مع  بالشراكة   للطالبات، 
 الوعي الفين يف اجملتمع، واالرتقاء بالذائقة الفنية واحلس اجلمالي
 واإلبداعي لدى اجملتمع الريادي العاملي للفن السعودي التشكيلي.

 وكشفت العيسى، أن هناك مشروعًا قادمًا ملبادرة احلراك الفين،
دوري بشكل  اجلامعة  وخارج  داخل  من  فنانني  استضافة   وهو 
 لتبادل املعارف واحلوارات، والتحليل والنقد الفين، وتبين املواهب

وصقلها، "لنخطو حنو املستقبل لغد أفضل".
 يذكر أن معرض "زوايا لونية" أقيم مبشاركة أكثر من 50 فنانًا
خمتلف من  فنيًا،  جمسمًا  و19  تشكيلية،  لوحة   100 بـ   وفنانة 
األبعاد، ثالثية  والرتكيبات  والنحت،  الرسم،  الفنية:   التوجهات 
 والتصوير الفوتوغرايف، والتصميم اجلرافيكي، والفن املفاهيمي.

وركن لإلنسانية،  الوليد  مؤسسة  ركن  على  املعرض   ويشتمل 
 وزارة الثقافة واإلعالم، إضافة إىل تقديم طالباٍت من مركز تنمية
 املهارات لشؤون الطالبات رمسًا جتريديًا للملك سلمان بن عبدالعزيز

آل سعود - حفظه اهلل- .
 صاحب املعرض برنامج ثقايف، اشتمل على حديٍث فين عن اهلوية
فنانًا، نفسك بصفتك  م  تقدِّ الرقمية، وكيف  األعمال   العربية يف 

وعالقة القصيدة باللوحة، وإعداد ملف إجناز الفنان.
الفنية" اللوحة  "تأسيس  بعنوان  عمل  ورشة  املعرض  شهد   كما 
 للدكتورة لطيفة الفيصل، وأخرى بعنوان "مقدمة يف تصميم اهلوية

البصرية للشركات يف القطاع اخلاص" للدكتور سلطان الزياد.

معالي مدير اجلامعة يف افتتاح املعرض

جوانب من املعرض
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 قيادات إدارية في المدينة الجامعية
 تبارك املدينة اجلامعية للطالبات صدور قرارات التعيني اجلديدة

وتتمنى للجميع التوفيق والسداد يف املهام اجلديدة:
للعمل املال  حسن  بنت  صفية  الدكتورة  تكليف   جتديد 
الصيانة لشؤون  اجلامعة  مدير  مبكتب   كمستشارة 

والتشغيل باملدينة اجلامعية للطالبات
 تكليف الدكتورة سعاد بنت خلف الدحيان للعمل مبنصب

وكيلة أقسام العلوم والدراسات الطبية
للعمل مبنصب  تكليف الدكتورة رجاء بنت عمر باحاذق 

وكيلة كلية الرتبية
 تكليف الدكتورة أمل بنت عبداهلل الراشد للعمل مبنصب

وكيلة كليةاآلداب
 تكليف الدكتورة سعاد بنت عبداهلل املشعل للعمل مبنصب

وكيلة كلية إدارة األعمال
للعمل االبراهيم  عبداهلل  بنت  أمل  الدكتورة   تكليف 

مبنصب وكيلة عمادة القبول والتسجيل
مبنصب للعمل  قطان  حييى  بنت  ملك  الدكتورة   تكليف 

وكيلة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع
 تكليف الدكتورة حصه بنت عبدالعزيز الطالسي للعمل

مبنصب وكيلة عمادة السنة األوىل املشرتكة
 تكليف األستاذة الدكتورة فاطمة بنت عبدالرمحن احليدر

للعمل مبنصب وكيلة كلية الطب
 تكليف الدكتورة بدور بنت حممد الريس للعمل مبنصب
لريادة سلمان  امللك  معهد  على  العام  للمشرف   مساعدة 

األعمال لشؤون الطالبات
للعمل حافظ  عبدالعزيز  بنت  تغريد  الدكتورة   تكليف 

 مبنصب وكليلة كلية التمريض
للعمل الشهري  مشيح  بنت  ظافرة  الدكتورة   تكليف 

 مبنصب وكيلة كلية السياحة واآلثار

سعود آل  عبداهلل  بن  حممد  بنت  نوف  األمرية  السمو  صاحبة   افتتحت 
السعودية اجلمعية  مع  بالتعاون  املقام  التوعوي  التثقيفي  إشراق   معرض 
اجلامعية املدينة  يف  "إشراق"  االنتباه  وتشتت  احلركة  فرط   الضطراب 
 للطالبات يوم االثنني 26 حمرم 1439 هـ املوافق 16 أكتوبر 2017 حبضور
العيسى سليمان   إيناس  الدكتورة  الطالبات  لشؤون  اجلامعة   وكيلة 
واألمرية الكبري  سعود  بن  سلطان  بنت  أريج  األمرية  من   وحضور كاًل 
 مضاوي بنت سعد آل سعود عضوات جملس إدارة مجعية إشراق والرئيس

التنفيذي  للجمعية األستاذة نوال الشريف.
 وتنوعت مشاركات الكليات لتغطي اضطراب فرط احلركة من عدة
فرط اضطراب  حول  اخلاطئة  املفاهيم  صححت  الطب  فكلية   جوانب 
داخل معهم  التعامل  بكيفية  عرفت  األسنان  طب  وكلية   احلركة، 
املناسب الغذاء  جانب  تناولت  الصيدلة  وكلية  األسنان،  طب   عيادات 
الطفل تساعد  اليت  واأللعاب  فرط احلركة  باضطراب  املصاب   للطفل 
خالل من  الرتبوية  اجلوانب  ونوقشت  حركته،  وتوجيه  الرتكيز   على 
 كلية الرتبية، و استعرض املعرض يف  العديد من الشخصيات واملشاهري

املصابني باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه.
 كما كان ملركز الطالبات ذوات اإلعاقة مشاركة فعالة، واألمر    
 الذي زاد من جناح وتنوع املعرض، هو مشاركة جهات خارجية متنوعة ,
 كمركز متيز لإلشراف والتدريب اخلاص مبساعدة األطفال ومتكينهم
 من استخدام قدراتهم احلقيقة يف التعلم، وأيضا مركز اجاويد اخلاص
 بتطوير وحتسني جماالت العمل التطوعي , وكان ملستشفى امللك فيصل
 التخصصي حضور من خالل تقديم االستشارات اجملانية حول اضطراب

فرط احلركة.

معرض إشراق للتوعية باضطراب فرط الحركة
وتشتت االنتباه 

 تدشن املدينة اجلامعية للطالبات بالتعاون مع مجعية زهرة لسرطان الثدي
 صباح اليوم األحد محلة دقايق تسوى سنني وذلك يف بهو املدينة اجلامعية
امللكي السمو  صاحبة  برعاية  الوردية  التظاهرة  وتفتتح   للطالبات، 
إدارة جملس  رئيسة  سعود  آل  عبدالعزبز  بن  فيصل  بنت  هيفاء   األمرية 
تفاعلية رياضية  أنشطة  املعرض  ويشمل  الثدي،  لسرطان  زهرة   مجعية 
التدريس  واستشارات طبية وجلسات حوارية وجملس من عضوات هيئة 

  باملدينة اجلامعية للطالبات.

المعرض التوعوي التثقيفي بسرطان الثدي

معرض إشراق

أخبار متفرقة 1439صفر2



 انطلق اللقاء العلمي )ساعة معرفة( يف نسخته الثالثة يوم األربعاء املوافق 28 حمرم 1439هـ  يف قاعة الواحة الثقافية باملكتبة املركزية باملدينة
 اجلامعية للطالبات مع سعادة الدكتورة أليساندرا جونزاليس، خبرية االقتصاد جبامعة شيكاغو بالواليات املتحدة األمريكية، حتدثت - وسط
 حضور الفت- عن دراسة حول أهمية تقلد املرأة املناصب القيادية يف الشركات يف دول اخلليج.  واستعرضت دراستها اليت احتوت على عدة
 تساؤالت حول مبادرة الشركات اخلاصة بتعيني النساء يف مناصب قيادية، وتأثري حجم الشركة ومكانتها بني الشركات على نتائج التوظيف
الشركات إداريًا أكثر من  املرأة  الصغرية واحمللية توظيف  الشركات  لتفضيل  البحث تشري  نتائج  ادارية وكانت  املرأة يف مناصب   وتعيني 
 الكبرية، كما تشري نتائج الدراسة أن املرأة يف دول اخلليج من النادر جدًا أن تتقلد مناصب قيادية يف الشركات املتوسطة احلجم اخلاصة

باجملاالت اليت يشغل غالبيتها الرجال كاملقاوالت واحملاماة واهلندسة وغريها.

انطالق الموسم الثالث من ساعة معرفة
املوسم حماضرات  1439هـ  حمرم   8 املوافق  األربعاء  يوم   انطلقت 
 الثالث من ساعة معرفة، ويأتي تنظيم ملتقى ساعة معرفة انطالقًا
باملدينة والعلمية  الثقافية  لألنشطة  االستشارية  اللجنة  توصيات   من 
على الضوء  امللتقى  هذا  يسلط  بأن  تأمل  واليت  للطالبات   اجلامعية 
 تطوير مسارات نشر ونقل املعرفة والبحوث العلمية، وتوحيد اجلهود
نشر بسبل   املعنني  واملتخصصني  املفكرة  العقول  التقاء  خالل   من 

املعرفة يف جتمع أسبوعي على مدار العام الدراسي.

 يكتسب امللتقى العلمي ساعة معرفة أهمية كبى 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. يذكر
 أن املوسم الثالث يأتي بعد جناح املومسني السابقني يف استضافة خنبة
 من عضوات هيئة التدريس يف املدينة اجلامعية للطالبات من الكليات

العلمية واإلنسانية.
الدكتورة اليساندرا جونزاليس من جامعة شيكاجو تفتتح الموسم الثالث من ساعة معرفة

ساعة معرفة 1439صفر2
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