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وقل ربي زدني علمًا

العدد التاسع

واملعلومات احلاسب  علوم   حصدت كلية 
مبجموعة ممثلة  سعود  امللك   جبامعة 
 )إيوان         البحثية( جائزة أفضل تطبيق
 جوال عربي    يف جمال األلعاب التعليمية
والثقافـة للـرتبية  العربية  املنظمة   مبسابقة 
 والعـلوم )األلكسو ( الكربى للّتطبيقات
على الّثالثة  دورتها  يف  العربّية   اجلّوالة 
تطبيقها وذلك عن  العربي  العامل   مستوى 

“فصيح".
لنيل  النهائية  للمرحلة  التطبيق   وتأهل 
دولة  19 قبل  من  اجلائزة  اليت شهدتها  املشاركة  الكربى يف ظل   اجلائزة 
تطبيقًا,  1760 وقدم حنو  اجلوالة  اهلواتف  تطبيقات  تطوير   عربية يف جمال 
 وقد اعتمد احملّكمون يف التطبيقات معايري موضوعّية دقيقة مشلت جماالت
االستعمال، وواجهات  واحملتويات،  واخلدمات،  والّتجديد،   االبتكار 

والتقنية، والرّتويج.
عضوة  اخلليفة  سليمان  بنت  هند  الدكتورة  األستاذة  اجلائزة   واستلمت 
 هيئة التدريس بقسم تقنية املعلومات بكلية علوم احلاسب واملعلومات واليت

شاركت بتأسيس وإدارة جمموعة )إيوان البحثية (.
وتطويرها العربي  الوطن  يف  الشابة  الكفاءات  رصد  إىل  املسابقة   وتهدف 
 وتشجيع املنتجني على اإلبداع واالبتكار لدعم احملتوى الرقمي العربي جبعل

األجهزة اجلوالة يف خدمة الرتبية والثقافة والعلوم.
 وتطبيق  "فصيح " هو لعبة تربوية تعليمية تستهدف متحدثي اللغة العربية من
 األعمار املتوسطة لدعم لغتهم وتعبرياتهم وللرفع من مستواهم اللغوي، حيث
 تعتمد فكرة اللعبة على إظهار كلمة أو عبارة وعرض خيارات حتوي مرادفًا
تزويدها مت  اللعبة  بناء  سبيل  ويف  الكلمة/العبارة,  لذات  مرادفات  عدة   أو 
واأللفاظ للثعاليب  اللغة  فقه   : كتابي  من  مستخلصة  ومرادفات   بعبارات 

الكتابية للهمذاني.

انطالق مبادرات مشروع التنمية األسرية في المدينة الجامعية للطالبات
 دشنت املدينة اجلامعية للطالبات مبادرات مشروع التنمية األسرية
 ضمن اتفاقية جامعة امللك سعود مع اللجنة النسائية للتنمية األسرية
من العديد  املشروع  مبادرات  وتستهدف  الرياض،  منطقة   بأمانة 
 اجلوانب الصحية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية ويقوم على
بشكل متخصصات  أكادمييات  برتأسها  عمل  فرق   تنفيذها 

تطوعي.
 وانطلقت أول املبادرات يوم الثالثاء املوافق 11 صفر 1439هـ بالتزامن
اختذت اليت  والتوفري  االدخار  حبملة  لالدخار  لعاملي  اليوم   مع 
اللجنة بثقة  اجلامعة  وتشرفت  هلا،  كشعار  حبكمة”   “اصرف 
 لتنفيذ وختطيط احلملة واليت تهدف إىل رفع مستوى الوعي لدى
 األسر السعودية ألهمية التوفري ونشر ثقافة االدخار لدى اجملتمع،
وحتقيق الوطين  االقتصاد  يف  املساهمة  يف  األسرة  دور   وتعزيز 

التنمية االجتماعية واليت تشمل مدينة الرياض وحمافظاتها.
بن فيصل  األمري  امللكي  السمو  برعاية صاحب  املبادرة   وأطلقت 
املوقع احلفل  خالل  دشن  والذي  سعود  آل  العزيز  عبد  بن   بندر 
 اإللكرتوني والذي يرصد الفعاليات واألنشطة املصاحبة من خالل

إتاحة الفرصة جلميع اجلهات بالتسجيل يف املوقع.
التدشني وكيل اجلامعة األستاذ الدكتور عبد اهلل  حضر حفل 
 السلمان نيابة عن معالي مدير جامعة امللك سعود سعادة األستاذ
 الدكتور بدران العمر واملشرف العام على معهد امللك سلمان لريادة
السمو صاحبة  وحبضور  احلركان  إبراهيم  الدكتور   األعمال 
 حرم أمري منطقة الرياض األمرية نورة بنت حممد آل سعود رئيسة
 اللجنة النسائية للتنمية اجملتمعية يف منطقة الرياض. حيث صرحت
 األمرية نورة بنت حممد بن سعود أن احلملة إحدى  مبادرات اللجنة
الوعي بناء  يف  بدورها  اللجنة  من  وإميانًا  املنطقة،  يف   النسائية 
واليت  2030 اململكة  رؤية  لتوافق  السعودية  األسر  لدى   االدخاري 
على اللجنة  تعمل  حيث  للمجتمع،  كبرية  إصالحات   ستشهد 
 حتديد االحتياجات التنموية للمجتمع يف املنطقة ،مع العمل على
 بناء شراكات جمتمعية لتنفيذ هذه املبادرات وزيادة الوعي املالي

لكافة فئات اجملتمع.
لشؤون الطالب  شؤون  عمادة  أطلقت  املشروع  مبادرات   وضمن 
 الطالبات متمثلة باألندية والشراكة الطالبية يوم اخلميس املوافق
طالب تستهدف  واليت  جيل"،  "نصنع  مبادرة  1439هـ  صفر   27 
لألعمال وجذبهم  الطالب  لدى  التطوع  مفهوم  لرتسيخ   املدارس 

 التطوعية مبا يتناسب مع أعمارهم ومهاراتهم.
 وانطلقت فعاليات مبادرة نصنع جيل يف جامعة اجملمعة مبشاركة
 األندية الطالبية واليت قدمت العديد من األركان التفاعلية مثل
ونادي معلوماتك،  اخترب  وركن  حلمك  ازرع  بركن  عطاء   نادي 
 رواد األعمال بأنشطة ترفيهية تهدف لتعزيز مفهوم ريادة األعمال

لدى األطفال.
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كتابي علم ينتفع به” عنوان مبادرة بمدينة الطالبات
ينتفع علم  »كتابي  بعنوان  مبادرة  للطالبات  اجلامعية  املدينة   أطلقت 
 به«، واليت نظمتها إدارة الشؤون األكادميية والطالبية بعمادة أقسام
 العلوم اإلنسانية، استشعارًا لدور اجلامعة يف خدمة اجملتمع، حيث إن
 اجملتمعات يف ظل التقدم العلمي احلالي حتتاج إىل ثقافة ووعي وإدراك

ألهمية إعادة التدوير واحلفاظ على البيئة.
املعريف،  املستوى  على  اإلنسان  ينتجه  ما  أهم  أحد  الكتاب   ويعد 
الكتاب ألكرب لتوفري  املبادرة  وتهدف  ملن حيتاجه،   وتوفريه ضرورة 
 شرحية من طالبات اجلامعة و تعزيز روح التعاون بينهن من خالل تبادل
»مكتبة طريق  عن  إليها  الوصول  وتيسري  الدراسية   وتدويرالكتب 

املبادرة«.
بإعارة األكادميي  اجملتمع  يف  العطاء  ثقافة  نشر  ذلك  من   واألهم 
االستدامة على  بصورة حتافظ  طبيعية  واستغالهلا كموارد   الكتب 

بتداوهلا بداًل من االستغناء عنها فتصبح موردًا نافعًا للمجتمع.
 جنحت هذه املبادرة بتضافر جهود مجيع الكليات اإلنسانية والعلمية
 من خالل مكتبة املبادرة اليت تقع يف مبنى القاعات املشرتكة »31«،
الفائزات وترشيح  الكليات  مستوى  على  مسابقة  تنظيم  مت   حيث 
وكذلك اإلنسانية،  العلوم  أقسام  من  والثاني  األول   باملركزين 
 املركزين األول والثاني من أقسام العلوم والدراسات الطبية. ويشرتط
 للفوز باملسابقة األكثر تربعًا بالكتب من  الكليات املشاركة، حيث
 حصدت كلية الرتبية املركز األول وكلية إدارة األعمال على املركز
 الثاني وذلك على صعيد أقسام العلوم اإلنسانية، أما على صعيد أقسام
املركز على  األسنان  الطبية فحصلت كلية طب  والدراسات   العلوم 

األول تلتها كلية العلوم يف املركز الثاني.

يوم الجودة العالمي بالمدينة الجامعية للطالبات

كلية العلوم تكرم الطالبة الهنوف العبيشي
 كرمت كلية العلوم الطالبة اهلنوف عبداهلل صاحل العبيشي من قسم
لطالب الثامن  العلمي  باللقاء  األول  باملركز  فازت  واليت   الرياضيات، 
"غطاء اخرتاعها  عن  االبتكار  حمور  عن  سعود  امللك  جامعة   وطالبات 
ميداليات عدة  على  حاصلة  اهلنوف  أن  يذكر  برايل"،  بلغة   اجلوال 
للعلوم عبدالعزيز  امللك  مدينة  يف  املسجلة  ابتكاراتها  نظري   وجوائز 
 والتقنية، حيث حصلت على ميدالية البالتنيوم يف مسابقة وارسو العاملية
 لالخرتاعات يف مجهورية بولندا عن اخرتاعها "طاولة برايل" وجائزة أخرى
 من احتاد املخرتعني املاليزيني، عالوة على شهادة متيز من مؤسسة وعاء
 االبتكارات، باإلضافة لذلك حصلت اهلنوف على امليدالية الفضية أثناء
مسابقة كوريا الذهبية يف  وامليدالية  ماليزيا  ايتيكس   مشاركتها يف 

 اجلنوبية للمخرتعني.
الذي حيول برايل،  بلغة  اجلوال  هو غطاء  األول  اهلنوف  ابتكار   كان 
اسم على  والتعرف  الرسائل  قراءة  من  وميكنهم  برايل  للغة   الكالم 
 املتصل، كما ميكن املكفوفني من قراءة الكتب عن طريق اجلوال،
 أما طاولة برايل فتسهل عليهم مطالعة الكتب باحتوائها على درج يضع
باالستماع اخليار  يتيح  ثم  ضوئيًا  مسحه  ويتم  الكتاب  الكفيف   فيه 
 حملتوى الكتاب صوتيًا أو قراءته بلغة برايل عرب النتوءات املوجودة على

 سطح الطاولة.

 أقامت عمادة اجلودة والتطوير باملدينة اجلامعية للطالبات اليوم العاملي
 للجودة ضمن أسبوع اجلودة العاملي يف شهر نوفمرب وذلك بهدف زيادة

الوعي بأهمية اجلودة ومساهمتها يف االرتقاء باملنظمات والدول.
لتحقيق ومبادراتهم  اجنازاتهم  عرض  يف  الكليات  مجيع   وشاركت 
املتمثلة يف اآلداب عرفت مببادرتها   أعلى مستوى من اجلودة، فكلية 
 مركز دعم طالبات كلية اآلداب من خالل ترشيح الطالبات املتفوقات
علوم كلية  وكذلك  علمية،  دروس  إعطاء  يف  باملساعدة   وقيامهمن 
جمموعة وهي  "عوامل"  بعنوان  مبادرتها  طرحت  واملعلومات   احلاسب 
تقتصر ومل  واجلامعة،  الثانوي  لطالبات  عمل  ورش  تقدم   تطوعية 
 الفعالية على الكليات فقط بل شهد حضور متميز من املخترب املركزي
بالقيام املهتمات  للطالبات  تتيح  اليت  اخلبري"  "اسأل  ملبادرة   واطالقه 
وعمادة باألجهزة،  والتعريف  املركزي  املخترب  وحدات  أحد   جبولة يف 
املشرتكة عرفت مببادرتها "شاركينا خبربتك" اخلاصة األوىل   السنة 
مشاركة فرصة  املهتمات  إعطاء  خالل  من  التدريس  هيئة   بعضوات 

خربتها والقيام بالتدريب.

مبادرة ثقافة النقل العام
اجلامعية املدينة   تطلق 
النقل ثقافة  مبادرة   للطالبات 
مدير معالي  من  بتوجيه   العام 
بدران الدكتور   اجلامعة 
اهليئة مع  وبالتعاون   العمر 
 العليا لتطوير مدينة الرياض،
حماضرات املبادرة   وتتضمن 
 توعوية يف خمتلف الكليات. وتهدف احلملة لنشر ثقافة النقل العام
وأهميته الرياض  قطار  مبشروع  الرياض  مدينة  سكان   وتعريف 
 وتهيئة الظروف املالئمة إلطالقه وتشغيله والتحفيز على استخدامه.
 وتضمنت املرحلة األوىل من املبادرة تدريب سفراء املبادرة وتأهيل 150
 سفري وسفرية مدربني لتوعية العامة مبشروع قطار الرياض واإلجابة
والثقافية االقتصادية  األهمية  وشرح  املختلفة  االستفسارات   على 

واالجتماعية والبيئية للمشروع.

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

للجميع التوفيق والسداد يف املهام اجلديدة:
بالعمل العيسى  سليمان  بنت  إيناس  الدكتورة  تكليف   جتديد 

وكيلة جلامعة امللك سعود لشؤون الطالبات
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فعاليات يوم اجلودة

جوائز املسابقة

”



الدكتورة سعادة  صفر   5 األربعاء  يوم  معرفة  ساعة   استضافت 
 مها بنت أمحد عمري عضو هيئة التدريس بقسم اإلحصاء وحبوث
 العمليات ووكيلة عمادة التطوير واجلودة  للحديث عن املرصد

الوطين ملشاركة املرأة يف التنمية.
 بدأت الدكتورة حديثها عن اهتمام الدولة بتعزيز دور املرأة يف 
العمل سوق  يف  املرأة  مساهمة  عن  اإلحصائيات  وبعض   التنمية 
باملرأة اخلاصة  املؤشرات  وتوثيق  رصد  أهمية  عن  حتدثت   ثم 
 وحمدودية نفع املؤشرات املعروفة عامليًا لصناع القرار يف اململكة.
مؤشر لتصميم  عملها  اجلاري  اخلطوات  استعرضت  ذلك   بعد 
 دقيق يقيس مشاركة املرأة يف التنمية وأهمية املرصد يف تشجيع
 األحباث البينية ذات العالقة مبشاركة املرأة يف التنمية.  حضر

  اللقاء عدد من عضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا.

األربعاء يوم  معرفة  ساعة  من  الفصل  هلذا  الثالث  اللقاء   انعقد 
من شنواني  منري  هانيا  الدكتورة  سعادة  مع  صفر،   12  املوافق 

 قسم السياسات الرتبوية ورياض األطفال بكلية الرتبية.
 حتدثت عن الدروس املستفادة من نظام التعليم املبكر يف مرحلة 
 الطفولة املبكرة يف دوليت السويد وأمريكا، يف مستهل حديثها
الذي املعلم  دور  وعن  السويد  يف  التعليم  نظام  عن  نبذة   أعطت 
ذلك يف  مرتكزًا  واملشاريع  املنهج  احلرية يف حتديد   له كامل 
املرحلة هذه  وتركيز  الدولة،  سياسة  من  مستمدة  وثيقة   على 
بالطبيعة املرتبطة  واألنشطة  اللعب  الذاتي من خالل  التعلم   على 
الرتكيز على الطفل وعدم  تطوير شخصية وسلوكيات   بهدف 

 اكتساب املعارف خالل هذه املرحلة.
املتحدة الواليات  يف  التعليم  نظام  عن  للحديث  انتقلت   ثم 
 األمريكية والذي يتمثل يف مخس ركائز أساسية: خلق جمتمع
 تعلم، التدريس من أجل التطور والتعليم، ختطيط املنهج لتحقيق

أهداف معينة، العالقة مع األهل، تقييم منو الطفل.

 انعقد اللقاء الرابع هلذا الفصل من ساعة معرفة يوم األربعاء املوافق
 12 صفر، مع سعادة الدكتورة ارمجند وارسي من قسم الكيمياء

 احليوية بكلية العلوم.
عامليًا ومرتبتها  اجلامعة  أو  الكلية  امتياز  أثر  عن  بداية   حتدثت 
 على معايري اإلشراف على طلبة الدراسات العليا، وعلى املشرف أن
 يضع نصب عينية رؤية اجلامعة اليت ترغب بتحقيقها وأن يعمل على
أن تتخذ مكانة  هذا األساس. فاجلامعات اآلن هدفها األساسي 
 مرموقة عامليًا وعليه فإن اإلنتاج البحثي جيب أن يدعم حتقيق هذا

 اهلدف.
تأثري وهو  البحث  جودة  به  تقاس  معيار  أهم  عن   بعدها   حتدثت 
 البحث العلمي على اجملتمع البشري، فاألحباث العلمية املتميزة هي
 اليت قد تفتح آفاقًا أكادميية جديدة وحتفز اإلبداع واالبتكار أو
 حُتدث تغيريًا يف السياسات العامة وحُتسن من احلياة االجتماعية.

يف تتوافر  أن  جيب  اليت  والشخصية  العملية  السمات  تناولت   ثم 
املعلم هو  فاملشرف  العليا  الدراسات  طلبة  أحباث  على   املشرف 
 واملدرب والداعم والناقد وزميل الباحث، أما السمات الشخصية
وال الطالب  يتهيبه  وأن ال  التعامل  الودية يف  منه  يتطلب   فاملشرف 
 يكون بينه وبني مشرفه قيود جتعل الطالب مرتددًا يف تقديم بعض
 االسئلة واالستشارات، وأن يكون مشجع وحمفز ويقدم انتقادات

بناءة غري حمبطة.

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
أسبوعي املعرفة يف جتمع  نشر  بسبل   املعنني  واملتخصصني   املفكرة 

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 مها عمير

كلية العلوم
المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية

الدكتورة ندى الجّلال
كلية العلوم

 الطاقة الكامنة في مسابقات األولمبياد
الدولي

 الدكتورة هانيا شنواني
كلية التربية

 الدروس المستفادة من نظام تعليم
الطفولة المبكرة في السويد وأمريكا

 الدكتورة ارجمند وارسي
كلية العلوم
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األربعاء يوم  معرفة  الفصل من ساعة  اللقاء اخلامس هلذا   انعقد 
 املوافق 26 صفر، مع سعادة الدكتورة ندى اجلاّلل وكيلة عمادة
الكيمياء قسم  العلوم  بكلية  مساعد  وأستاذ  العليا   الدراسات 

ختصص كيمياء فيزيائية.
ورئيس الشخصية كعضو  ندى عن جتربتها  الدكتورة   حتدثت 
قصة ذلك  خالل  سَردت  الكيمياء.  ألوملبياد  السعودي   الفريق 
 جناح ملهمة ومشجعة استعرضت خالهلا املعوقات والصعوبات اليت
 واجهها الفريق واجلهود اجلبارة لتأهيل فريق يصل إىل التنافسية
 العاملية، ولكن سرعان ما تالشت هذه املتاعب عندما ُأعلن يف
الربونزية امليدالية  على  السبيت  نورة  الطالبة  حصول   2013  عام 
على عربية حتصل  فتاة  أول  وهي  بروسيا  الكيمياء  أوملبياد   يف 
ندى الدكتورة  وذكرت  العلمية،  األوملبياد  مجيع  يف   ميدالية 
 أنه رغم حداثة مشاركة اململكة العربية السعودية يف األوملبياد
الوطن فإن  طويلة،  بفرتات  سبقتها  دول  بني  للكيمياء،   الدولي 
امليداليات وشهادات من  العديد  واملوهوبني وحصد  بالنوابغ   جنح 
على وقدرتهم  السعودية  املواهب  بكفاءة  إميانها  أن  و   التقدير، 

املنافسة العاملية هو ما دفعها للمشاركة واالنضمام للفريق.
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كرتوني للتحقق.
ض الفعاليات للتغيري أو التأجيل، يرجى متابعة الربيد اإلل
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