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 هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجًا ناجحًا ورائداً
في العالم على  كافة األصعدة

وسأعمل معكم على تحقيق ذلك 



دائمًا ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى
هي تلك التي تبنى على مكامن القوة
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وكالة الجامعة
لشؤون الطالبات
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كلمة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 

يســعدنا أن نقــدم بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي للمدينــة الجامعيــة للطالبــات والــذي يتنــاول أبــرز إنجــازات الشــطر 
النســائي فــي الجامعــة، ويوثــق أهــم المنجــزات األكاديميــة واإلداريــة و يســلط الضــوء علــى مســاعي المدينــة الجامعيــة 
للطالبــات فــي تنميــة مهــارات طالباتهــا مــن خــالل األنشــطة الالصفيــة فــي الجامعــة والتــي تهــدف إلــى تعزيــز المعرفــة 
واالكتشــاف واإلبــداع والتميــز والعطــاء. وقــد بذلــت المدينــة الجامعيــة للطالبــات كل مــا فــي وســعها إلنجــاز برامجهــا 
ومشــاريعها علــى أعلــى مســتويات اإلتقــان الممكنــة أداًء لواجبهــا الــذي أنشــئت مــن أجلــه ثــم لمقابلــة ما تلقــاه وتحظى 
بــه مــن دعــم وتشــجيع مــن إدارة الجامعــة علــى كافــة المســتويات، وثقــة القيــادة الرشــيدة لخــادم الحرميــن الشــريفين 

الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود حفظــه اهلل ورعــاه وولــي عهــده األميــن أيــده اهلل.
لقــد كان العــام الدراســي 1441هـــ عامــًا اســتثنائيًا ليــس فقــط لجامعــة الملــك ســعود، بــل للعالــم أجمــع. وقــد أثبتــت فيــه 
جامعــة الوطــن بمــا ال يــدع مجــااًل للشــك، أنهــا مــن أجــدر الجامعــات وأســرعها تأقلمــًا مــع المتغيــرات حولهــا. حيــث ال 
يخفــى علــى أيٍّ منــا عظــم حجــم المســؤوليات والصعوبــات التــي واجهــت قطــاع التعليــم فــي المملكــة خــالل هــذا العــام 
بســبب مــا تعــرض لــه العالــم أجمــع مــن تفــٍش لفيــروس                      ومــا تطلبــه ســير العمليــة التعليميــة مــن جهــود 
جبــارة وأعمــال متواصلــة لنســتكمل فــي المدينــة الجامعيــة للطالبــات تقديــم الخدمــات التعليميــة واألكاديميــة علــى 
أكمــل وجــه، وهــا نحــن نســتعرض فــي تقريرنــا الســنوي أهــم إنجــازات المدينــة الجامعيــة للطالبــات فــي مواجهــة جائحــة 
كورونــا، ومــا آلــت إليــه اإلنجــازات مــن دفــع عجلــة التحــول إلــى التعليــم الرقمــي وســرعة اســتجابة أذرع المدينــة الجامعيــة 

للطالبــات لهــذا التحــول.
وفي الختام ال يفوتني أن أقدم عظيم الشكر والتقدير لكل من أبدع وساهم في هذا اإلنجاز المتميز.

وأسأل اهلل لنا جميعًا التوفيق و السداد.

        أ. د. غادة عبدالعزيز بن سيف
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الرؤية

بالجامعــة  النســائية  األقســام  تكــون  أن 
تفّعــل  وأن  شــؤونها،  إدارة  علــى  قــادرة 
دورهــا فــي خدمــة الجامعــة والمجتمــع، وأن 
ــًا  ــائية محلي ــادات النس ــدراً للقي ــون مص تك

وإقليميــًا

الرسالة

ــم ــة لتقدي ــة داعم ــة تعليمي ــر بيئ  توفي
ــد ــودة، وتزوي ــي الج ــامل وعال ــم ش  تعلي
نســائية وطنيــة  بقيــادات   المملكــة 
المجتمــع تطويــر  علــى  قــادرة   تكــون 
وتقديــم المعرفــي،  االقتصــاد   وبنــاء 

نوعيــة خدمــات 

األهداف

- تطوير اإلمكانات والقدرات البشرية 
باألقسام النسائية

- تعزيز العملية البحثية بالمدينة 
الجامعية للطالبات

- تحسين آليات متابعة العملية التعليمية
- تعزيز الكفاءة المؤسسية والعمليات اإلدارية
- توفير بيئة عمل آمنة وخدمات مرافق 

عامة متميزة
- بناء شراكات استراتيجية داخليًا وخارجيًا
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المجلس التنسيقي
عضوات المجلس التنسيقي

رئيســة الطالبــات                                                        لشــؤون  الجامعــة  وكيلــة 

الطالبــات                                             عضــوة الجامعــة لشــؤون  مســاعدة وكيلــة 

مســاعدة وكيلــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات للشــؤون اإلداريــة والماليــة              عضــوة

مســاعدة وكيلــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات لشــؤون المرافــق الجامعيــة              عضــوة

ــوة ــرات                      عض ــؤون المختب ــات لش ــؤون الطالب ــة لش ــة الجامع ــارة وكيل مستش

الطالبــات                                           عضــوة الجامعــة لشــؤون  مستشــارة وكيلــة 

مستشــارة وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة و األكاديميــة                             عضــوة

التطويــر                                        عضــوة الجامعــة للتخطيــط و  مستشــارة وكيــل 

االتصــاالت                               عضــوة و  اإللكترونيــة  التعامــالت  مستشــارة عمــادة 

مســاعدة وكيــل الجامعــة للمشــاريع لشــؤون الطالبــات                                  عضــوة

عضــوة التســجيل                                               و  القبــول  شــؤون  عمــادة  وكيلــة 

الطالبــات                                      عضــوة الطــالب لشــؤون  وكيلــة عمــادة شــؤون 

عضــوة الجــودة                                                       و  التطويــر  عمــادة  وكيلــة 

وكيلــة عمــادة البحــث العلمــي لألقســام النســائية                                         عضــوة

عضــوة العليــا                                                          الدراســات  عمــادة  وكيلــة 
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عضــوة المهــارات                                                         تطويــر  عمــادة  وكيلــة 

عضــوة المكتبــات                                                         شــؤون  عمــادة  وكيلــة 

عضــوة التمريــض                                                                    كليــة  عميــدة 

عضــوة المشــتركة                                                 األولــى  الســنة  عمــادة  وكيلــة 

وكيلــة كليــة الدراســات التطبيقيــة و خدمــة المجتمــع                                   عضــوة

عضــوة العربيــة                                                          اللغويــات  معهــد  وكيلــة 

عضــوة الطالبــات                                                    لشــؤون  الطــب  كليــة  وكيلــة 

عضــوة األســنان                                                               طــب  كليــة  وكيلــة 

عضــوة الصيدلــة                                                                    كليــة  وكيلــة 

عضــوة التمريــض                                                                  كليــة  وكيلــة 

التطبيقيــة                                                   عضــوة الطبيــة  العلــوم  وكيلــة كليــة 

وكيلــة كليــة علــوم الحاســب و المعلومــات لشــؤون الطالبــات                          عضــوة

عضــوة العلــوم                                                                      كليــة  وكيلــة 

عضــوة والتغذيــة                                                األغذيــة  علــوم  قســم  وكيلــة 

عضــوة التربيــة                                                                     كليــة  وكيلــة 

عضــوة اآلداب                                                                     كليــة  وكيلــة 

عضــوة األعمــال                                                             إدارة  كليــة  وكيلــة 

عضــوة الترجمــة                                                        و  اللغــات  كليــة  وكيلــة 

عضــوة السياســية                                               العلــوم  و  الحقــوق  كليــة  وكيلــة 

عضــوة اآلثــار                                                                        قســم  وكيلــة 

عضــوة الســياحي                                 واإلرشــاد  التــراث  مــوارد  إدارة  قســم  وكيلــة 
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أبرز إنجازات المجلس التنسيقي

إقامــة ورشــة عمــل لدراســة ومراجعــة 
بصالحيــات  المرتبطــة  التنظيمــات 
بمــا  الكليــات  ووكيــالت  العميــدات 
وإعــادة  النســائي  الشــطر  يخــدم 
الكليــات صياغــة صالحيــات وكيــالت 

توحيد فعاليات االحتفاالت 
بالمناسبات الكبرى واأليام العالمية

مســموع«  صوتــك  »مبــادرة  تنفيــذ 
لعقــد  منهجيــة  آليــة  تشــمل  والتــي 
لقــاءات دوريــة بيــن الطالبــات ووكيالت 
الكليــات  وكيــالت  وأيضــًا  األقســام 
الطالبــات  مشــاكل  علــى  للوقــوف 

فيهــا والنظــر  ومقترحاتهــن 

المعامــالت  ســير  إجــراءات  اعتمــاد 
لشــؤون  الجامعــة  بوكالــة  الخاصــة 

تنفيذهــا وآليــة  الطالبــات 

أدبيــات  بشــأن  التوصيــات  صياغــة 
الهنــدام بإضافــة )واجبــات الموظــف( 
حيــال المظهــر العــام  لتشــمل جميــع 
طالبــات  مــن  الجامعــة  منســوبات 
وموظفــات وأعضــاء هيئــة التدريــس

 اعتمــاد ضوابــط احتســاب بــدل التكليــف
 خــارج أوقــات الــدوام الرســمي المعتمدة
بيــن والمســاواة  العــدل  يضمــن   بمــا 
علــى إيجابــاً  وينعكــس   الموظفــات 
 جميــع الجهــات التــي تــم رفعهــا مــن
ــة ــات وآلي ــة التنظيم ــة مراجع ــل لجن  قب
وقــت خــارج  التكليــف  بــدل   احتســاب 
بقــرار والمشــكلة  الرســمي   الــدوام 
               وكيلــة الجامعة لشــؤون الطالبــات رقم
1441هـــ /1 /12 1وتاريخ /11 /31287

االتفــاق علــى معالجــة ســاعات التأخيــر 
مــن رصيــد الموظفــة بمــا ال يزيــد عــن 10 
أيــام خــالل الســنة الميالديــة بموافقــة 

الرئيــس المباشــر

مهــام  لدراســة  لجنــة  تشــكيل 
السياســات  وإعــداد  الطلبــة  مراقــب 
ــة ألداء  ــات الالزم ــراءات والتنظيم واإلج
علــى  وجــه  أكمــل  علــى  مهامهــن 
المجلــس  فــي  توصياتهــا  تُعــرض  أن 
العضــوات  مرئيــات  ألخــذ  التنســيقي 

اعتمادهــا قبــل 

خــارج  الموظفــات  تكليــف  تقنيــن 
خــالل  مــن  الرســمي  الــدوام  أوقــات 
والورديــات المــرن  الــدوام  تطبيــق 
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لجان وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

المجلس التنسيقي
للمدينة الجامعية للطالبات 

)رئيسة(

لجنة تطوير
الهيكل التنظيمي لوكالة 
الجامعة لشؤون الطالبات

)رئيسة( 

لجنة حصر وتوزيع 
الفراغات واألماكن 

والمواقع في المدينة 
الجامعية للطالبات 

)رئيسة(

اللجنة العليا 
للتصنيفات ودعم النشر 
ISI العلمي في مجالت

)عضوة(

لجنة مكافحة األوبئة
)عضوة( 

لجنة تنظيم 
عملية النقل

والتكليف بالعمل بين وحدات 
المدينة الجامعية للطالبات

)رئيسة(

اللجنة الفرعية
لتنظيم الدوام المرن 

والورديات والمناوبات في 
الشطر النسائي

)رئيسة(

اللجنة الدائمة
 للنظر في األمور المتعلقة 

بالطالبات في الجامعة
 )رئيسة(

اللجنة الدائمة
 الختيار المرشحين

 للترقية للوظائف المصنفة من 
المرتبة الحاديةعشرة إلى

المرتبة الرابعة عشرة
)عضوة(
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بيــن جامعــة الملــك ســعود وجمعيــة )بنيــان( الخيريــة 
للتنميــة األســرية

بيــن جامعــة الملــك ســعود واللجنــة النســائية للتنميــة 
ــاض  ــة الري ــة بمنطق المجتمعي

شراكات وكالة الجامعة لشؤون الطالبات

الســعودية  والجمعيــة  ســعود  الملــك  جامعــة  بيــن 
)افتــا( االنتبــاه  وتشــتت  الحركــة  فــرط  الضطــراب 

اتفاقية
تعــــاون

مذكرة
تفاهم

اتفاقية
تعــــاون
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بيــن جامعــة الملــك ســعود ومركــز الملــك 
االجتماعــي  ســلمان 

بيــن جامعــة الملــك ســعود ومؤسســة 
ــانية الوليد لإلنس

والجمعيــة  ســعود  الملــك  جامعــة  بيــن 
)إنســان(  األيتــام  لرعايــة  الخيريــة 

اتفاقية
تعــــاون

اتفاقية
تعــــاون

مذكرة 
تفاهم
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المدينة الجامعية للطالبات
16



افتتحت المدينة الجامعية للطالبات  
بجامعة الملك سعود بالدرعية

1434-1435هـ

المساحة
1.232.000
متر مربع

تستوعب المدينة  الجامعية 
)30.000(

طالبة

قاعة دراسية 
ذكية

610

235معمل علمي

قاعة استقبال 
160للتعليم عن بعد

160معمل حاسب آلي

39مدرج تعليمي

140قاعة اجتماعات

مدراجات الفعاليات 
3الخاصة واإلحتفاالت

مركز للمراقبة 
14واإلدارة والتحكم

نبذة

الكليات

البنية التحتية

17



صالة اإلطاللة للترفيه

1تتسع إلى 150 طالبة

المطاعم والمقاهي
21 مطعم – 22 مقهى

43

3مكتبات

2الصيدليات

جاليري الفنون
عرض اللوحات الفنية 

2والمجسمات

62األندية الطالبية

بنك سامبا
لخدمة منسوبات 
1وطالبات الجامعة

6سكن الطالبات

الخدمات المساندة
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مرافق المدينة الجامعية للطالبات

19



العيادات

عيادة
المدينة 

الجامعية 
للطالبات

عيادة
طب االسنان

عيادة
العلوم الطبية

التطبيقية 

عيادات  العالج 
التحفظي

عيادة
الرعاية األولية 

للعيون

عيادات
جراحة الوجه 

والفكين 

عيادات
 تشخيص أمراض 

الفم
واألسنان

عيادة
فحص النظر

للكبار واألطفال

عيادات 
التعويضات 

السنية 

عيادة
التثقيف
الصحي

قسم
عالج العصب وجذور 

األسنان

عيادة
 العالج الطبيعي

 للكبار
واألطفال

عيادات
تقويم

األسنان

عيادة
قياس 

السمع للكبار 
واألطفال

عيادات
طب أسنان 

االطفال

عيادة
التغذية

قسم
عالج أمراض
اللثة والفم

عيادة
التخاطب

20



مراكز المدينة الجامعية للطالبات

مركز
 اختبار

التوفل
األمريكيــة   ETS مؤسســة   قبــل  مــن  المركــز  اعتمــد 

TOEFL IBT اختبــار   لتقديــم 

مركز
الطالبات

ذوات
اإلعاقة

مركز يقدم خدمات ذات معايير عالمية لتحقيق المساواة 
واالستقاللية والدمج في المجتمع

مركز
 اإلرشاد

والتوجيه

مركز يقدم استشارات للمنسوبات في: 
) اإلرشاد النفسي،اإلرشاد االجتماعي،اإلرشاد المهني،اإلرشاد التوعوي 

والوقائي (

مركز
الكتابة

قدم المركز بكلية اآلداب:  )10237( مشورة، )73( ورشة عمل
 )8( مسابقات
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معامل المحاكــــاة

كلية الصيدلة

معمل 
المعلومات 

واألدوية
معمل

صيدلية 
المستشفيات

الخارجية
والداخلية 

معمل 
الصيدلة 

المجتمعية 

تضم 3 معامل

كلية التمريض

الرعاية
القلبية

العمليات
واإلفاقة

األطفال
وحديثي 

الوالدة

النساء 
والتوليد

الرعاية
المركزية 

الطوارئ

تضم 32 معمل محاكاة 
مجهزة بأحدث الدمى 

واألدوات واألجهزة لتدريب 
الطالبات

22



قيادات المدينة الجامعية للطالبات

قيادات المدينة الجامعية للطالبات

 القيادات النسائية للشطرين

وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات
أ. د. غادة عبدالعزيز بن سيف

مساعدة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

د. مي ناصر المعمر

عميدة كلية التمريض

د. مي محمد الراشد

وكيلة كلية طب األسنان للتطوير والجودة

د. البندري حسن الجميل

رئيسة قسم الطفولة المبكرة

د. نجالء عيسى البيز

مساعدة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات 
للشؤون اإلدارية والمالية

د. غزيل سعد العيسى

رئيسة قسم إدارة وتعليم التمريض

د. راوية سعيد فالته

رئيسة قسم األنسجة المحيطة باألسنان 
وصحة أسنان المجتمع

د. ناهد يوسف عشري

مستشارة لمكتب معالي مدير الجامعة
للشؤون اإلعالمية والمتحدث الرسمي

لجامعة الملك سعود

د. عهود سلطان الشهيل

مساعدة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات 
لشؤون المرافق الجامعية 

أ. صفية حسن المال

رئيسة قسم تمريض صحة المجتمع 
والصحة النفسية والعقلية  

د. سهام منصور اليوسف

رئيسة قسم علوم المختبرات اإلكلينيكية 
بكلية العلوم الطبية التطبيقية 

د. منال محمد أبو داوود

23



وكيالت العمادات المساندة

المشرفات ومديرات المراكز والمعاهد

وكيلة عمادة البحث العلمي

د. عبير عبد المعطي المصري

وكيلة معهد اللغويات العربية

د. هاجر سلمان بن عصفور

وكيلة عمادة التطوير و الجودة

د. دارة أسعد الديسي

المشرفة على المختبر المركزي

أ.د. حنان عبد الغفور بالطو

وكيلة عمادة القبول والتسجيل
لشؤون الطالبات

د. أمل عبد اهلل آل إبراهيم 

مستشارة وكيل الجامعة للشؤون 
التعليمية واألكاديمية

د. مريم حافظ تركستاني

وكيلة عمادة السنة األولى المشتركة

د. حصة حمد الطالسي

مديرة معهد ريادة األعمال

د. ملك يحيى قطان

وكيلة عمادة الدراسات العليا

د. مضاوي عبد العزيز المشعل

مديرة مركز بحوث الدراسات العلمية
 و الطبية

د. غدير سليمان الجريبان

وكيلة عمادة شؤون الطالب لشؤون الطالبات

د. رؤى محمد القفيدي

مديرة وحدة التنمية البشرية وممثلة 
القسم النسائي بمركز التميز البحثي في 

تطوير تعليم علوم الرياضيات 

أ.د. نضال شعبان األحمد

مساعدة وكيل الجامعة للمشاريع
لشؤون الطالبات

د. مها مشعل الرشيد

وكيلة عمادة شؤون المكتبات
لمكتبات الطالبات

أ.د. فتحية حسين عقاب

مديرة إدارة معهد ريادة األعمال
بالمدينة الجامعية للطالبات

د. الجوهرة عبداهلل القويز

وكيلة عمادة تطوير المهارات

د. رحاب عبد العزيز المخضوب

مديرة مركز بحوث الدراسات اإلنسانية

د. سحر علي الهبدان

وكيلة عمادة التعامالت اإللكترونية 
واالتصاالت

د. أريج عبد اهلل الحقيل
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الكليات

كلية طب األسنان

وكيلة كلية طب األسنان
د. أمينة مراد المراد

مديرة عيادات طب األسنان

د. الهنوف عبد اهلل الهبدان
وكيلة التطوير والجودة بكلية 

طب األسنان

د. البندري حسن الجميل
مساعدة الوكيلة لشؤون 

الطالبات

أ. عهود صالح الشمراني

كلية التمريض

وكيلة   كلية التمريض
د. منال فهيد الحربي

مساعدة الوكيلة للشؤون 
األكاديمية

د. منيرة عبد الرحمن الماطر
مساعدة الوكيلة للتطوير 

والجودة

د. منيرة محمود البلوشي
مساعدة الوكيلة للدراسات العليا

 والبحث العلمي

د. إيمان عبد المحسن الحالل

كلية الطب

وكيلة كلية الطب للطالبات

أ. د. فاطمة عبد الرحمن الحيدر

مساعدة الوكيلة للشؤون 
األكاديمية

د. مها فهد السجا
مساعدة وكيلة كلية الطب 

للتطوير والجودة

د. هند متلع العتيبي

كلية الصيدلة

وكيلة كلية الصيدلة
أ.د. نورة زومان الزومان

مساعدة الوكيلة للشؤون 
األكاديمية

د. شذى محمد المعصراني
مساعدة الوكيلة للتطوير 

والجودة

د. مي محمد العقيل
مساعدة الوكيلة للدراسات العليا 

والبحث العلمي

د. لمياء صالح النعيم

كلية علوم الحاسب والمعلومات

وكيلة كلية علوم الحاسب 
والمعلومات

د. هيام حسين البيتي
مساعدة الوكيلة للشؤون 

األكاديمية

د. بلسم عبد العزيز الصقير
مساعدة الوكيلة للتطوير 

والجودة

د. رنا عبداهلل المرشد
مساعدة الوكيلة للدراسات العليا 

والبحث العلمي

د. نوره إبراهيم الرجيبة
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كلية العلوم التطبيقية

وكيلة كلية العلوم الطبية التطبيقية
د. فهده عبد العزيز آل الشيخ

مساعدة الوكيلة للشؤون 
األكاديمية

د. آالء جميل الميمان
مساعدة الوكيلة للتطوير والجودة

د. نورةعبيد العفيف
مساعدة الوكيلة لشؤون التعليم 

اإلكلينيكي

مساعدة الوكيلة للدراسات العليا 
و البحث العلمي

د. غالية نذير عبدين

د. زينة صبحي القضماني

كلية العلوم

وكيلة كلية العلوم
د. عبيرعبد اهلل المدلج

مساعدة الوكيلة للشؤون األكاديمية
د. منى سليمان الوهيبي

مساعدة الوكيلة للتطوير والجودة
د. جواهر مطلق العتيبي

مساعدة الوكيلة للدراسات العليا 
و البحث العلمي

د. ريم عطااهلل العجمي

كلية إدارة األعمال

قسم علوم األغذية والتغذية

وكيلة كلية إدارة األعمال
د. ريما حسن بن سعيد

مساعدة الوكيلة للشؤون 
األكاديمية

د. حصة خالد الجاسر
مساعدة الوكيلة للتطوير والجودة

د. زاهية حامد الحربي

وكيلة قسم علوم األغذية 
والتغذية

أ.د. نوال عبد اهلل البدر

كلية اآلداب

وكيلة كلية اآلداب
د. أروى عبيد الرشيد

مساعدة الوكيلة للشؤون 
األكاديمية

د. نوف عبد اللطيف الحزامي
مساعدة الوكيلة للتطوير 

والجودة

د. حصة بن زيد المفرح
مساعدة الوكيلة للدراسات العليا

 والبحث العلمي

د. سناء محسن العتيبي

26



كلية التربية

وكيلة كلية التربية
د. رجاء عمر باحاذق

مساعدة الوكيلة للشؤون 
األكاديمية

د. حنان محمد  الفايز
مساعدة الوكيلة للتطوير 

والجودة

د. سفانه حاتم عسيري
مساعدة الوكيلة للدراسات العليا

 والبحث العلمي

د. البندري سلطان العتيبي

كلية الحقوق والعلوم السياسية

وكيلة كلية الحقوق والعلوم 
السياسية

د. نورة عبد الرزاق الدرع
مساعدة الوكيلة للشؤون 

األكاديمية

د. بسمة منصور الشلهوب
مساعدة الوكيلة للتطوير 

والجودة

أ. لميا عبد اهلل العصيمي
مساعدة الوكيلة للدراسات العليا

 والبحث العلمي

د. دانية عبدالرحمن المحيسن

كلية اللغات والترجمة

وكيلة كلية اللغات والترجمة
أ. د. ريزان محمد الحربي

مساعدة الوكيلة للشؤون 
األكاديمية

د. عبير عبد الهادي حسين
مساعدة الوكيلة للتطوير 

والجودة

د. أسماء محمد الثويني
مساعدة الوكيلة للدراسات العليا

 والبحث العلمي

د. هند مطلق العتيبي

كلية السياحة واآلثار

وكيلة كلية السياحة واآلثار
أ. ظافرة مشيح الشهري

مساعدة وكيلة قسم اآلثار 
للشؤون األكاديمية

أ. وفاء سعد العقيل
مساعدة وكيلة قسم اآلثار 

للتطوير والجودة

د. الهنوف عبدالرحمن المفلح
مساعدة وكيلة قسم اآلثار 

للدراسات العليا و البحث العلمي

أ.ندى مصطفى المكينزي

وكيلة قسم إدارة موارد التراث 
واإلرشاد السياحي

د. آالء بنت سالم الرويبعة
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الخط الزمني لتطور عدد خريجات  جامعة الملك سعود

1421

1420

1411

1422

1419

1412

1424

1417

1414

1423

1418

1413

1425

1416

1415

2658
80

4

95
2

11

2238
44

2

165
1

21

930
28

.

34
3

3

3074
98

9

33
53

4

2083
70

4

146
3

13

1155
36

1

109
6

.

3164
85

7

87
58

4

1851
68

3

120
.

2

1469
39

.

105
3

2

2946
99

2

153
27

18

2064
34

2

111
7

6

1595
42

2

121
5

8

2889
81

4

62
26

16

1839
37

2

46
2

7

1588
46

4

86
4

16
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1426

1435

1436

1427

1434

1437

1429

1432

1439

1428

1433

1438

1441

1430

1431

1440

2736
102

6

218
55

12

4468
711

43

268
4

16

3970

3570

398

832

27

119

222

896

.

52

15

28

3042
93

3

314
57

2

4849
615

35

237
7

16

3190
502

37

252
.

.

3154
92

15

315
45

14

4844
409

15

310
.

19

3346
822

64

313
.

.

3817
173

13

351
39

14

4599
398

21

330
37

.

3372
684

96

320
.

1

4282
168

14

403
8

16

4282
340

55

366
6

16

3521
419

63

587
.

30
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المبادرات التطويرية
 في المدينة الجامعية

للطالبات
30



وكالة الجامعة لشؤون الطالبات

31

تجهيز مكاتب لكلية 
العمارة والتخطيط 

وتسكين الموظفات

تجهيز مبنى لكلية علوم 
الرياضة والنشاط البدني 

وتسكين الموظفات

إنشاء وحدة لتعزيز العمل 
التطوعي )مكتب التطوع( 

ويهدف:
- تأسيس وتنظيم عمل 

الفرق التطوعية
- خلق وإنشاء فرص 

تطوعية تواكب تطلعات 
رؤية 2030

- تأسيس قاعدة بيانات 
للمتطوعين وللمدربين

- نشر ثقافة العمل 
التطوعي   

- إعداد دليل شامل 
للتطوع

- تدشين صفحة لجامعة 
الملك سعود على منصة 

العمل التطوعي

المبادرة التطويرية

منسوبات كلية العمارة 
والتخطيط

منسوبات كلية علوم 
الرياضة والنشاط  البدني

كافة منسوبي جامعة 
الملك سعود الفئة المستفيدة



 مساعدة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات
لشؤون المرافق

المختبر المركزي

مبادرة )ميكنة وتوظيف التقنية( لتطوير 
نظم إلكترونية، لتبسيط وتسهيل 

وتسريع، مجاالت عمل اإلدارة

مبادرة ) المكتب الرشيق( 
مبادرة جمع الفائض من األدوات 

والمعدات واألجهزة المكتبية 
وإعادة تدويرها

مبادرة تطوير قسم البيئة 
المكتبية لإلشراف على 

توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة 
للمنسوبات

 المبادرة
التطويرية

منسوبات المدينة الجامعية للطالبات منسوبات المدينة الجامعية 
للطالبات

منسوبات المدينة الجامعية 
للطالبات

 الفئة
المستفيدة

إتاحة خدمة طلب فحص العينات عبر 
الموقع اإللكتروني للمختبر المركزي

فتح حساب مستقل للمختبر 
المركزي لدى معهد الملك 

عبد اهلل للبحوث واإلستشارات 
لتتحقق مبادئ الشفافية وتحديد 

المصروفات واإليرادات

إنشاء بوابة الدورات التدريبية 
اإللكترونية لسهولة التسجيل، 

وتوفير قاعدة بيانات عن 
المستفيدات من الخدمة

 المبادرة
التطويرية

الباحثات من عضوات هيئة 
التدريس وطالبات الدراسات العليا 

والبكالوريوس
الباحثات المتدربات من الطالبات 

والباحثات
 الفئة

المستفيدة
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وحدة الجودة والتميز المؤسسي

إعداد ومراجعة المهام األساسية لمساعدات وكيلة 
الجامعة لشؤون الطالبات واإلدارات التابعة لها وإصدار 

دليل بذلك

تنظيم مبادرة »نتعلم لنعمل« والمعرض المصاحب 
لتعريف الطالبات المستجدات بأنظمة ولوائح المدينة 

الجامعية ودعم مسيرتهن التعليمية والبحثية

 المبادرة
التطويرية

وكالة الجامعة لشؤون الطالبات طالبات الكليات العلمية والصحية  الفئة
المستفيدة

إدارة العالقات العامة واإلعالم

برنامج تثقيف األم والطفل بالتعاون مع 
جمعية رعاية الطفولة

محاضرة مؤسسة التقاعد 
بالتعاون مع المؤسسة للتوعية 
بإجراءات التقاعد سواء المبكر أو 

النظامي

معرض)الثقافة العدلية معرفة 
وإثراء( بالتعاون مع وزارة العدل 

لتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها 
القانونية والعدلية

 المبادرة
التطويرية

موظفات المدينة الجامعية لمن 
لديها طفل بين 3-9 سنوات جميع منسوبات الجامعة جميع منسوبات الجامعة  الفئة

المستفيدة
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مركز الطالبات ذوات اإلعاقة

مبادرة الحاسب للجميع المبادرة التطويرية

ذوات اإلعاقة البصرية الفئة المستفيدة

إدارة الدراسات المؤسسية

مقترح مكتب الخريجين لتعزيز االنتماء 
لدى الخريجين ومّد جسور التواصل 

معهم

مقترح مكتب التوجيه واإلرشاد 
لتقديم خدمات استشارية 

للموظفات وتحديد احتياجاتهن 
الوظيفية، والعقبات التي تواجههن 

وإيجاد الحلول المناسبة لها

صوت المدينة الجامعية للطالبات 
باللغتين العربية واالنجليزية لتعزيز 

ثقافة الوعي واإلنتماء ورفع حس 
المواطنة في المدينة الجامعية 

للطالبات

 المبادرة
التطويرية

طالب وطالبات الجامعة موظفات المدينة  الجامعية منسوبات المدينة الجامعية  الفئة
المستفيدة
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ت لكليــا ا

الفئة المستفيدة المبادرة التطويرية

قسم التربية الخاصة عقد اتفاقية مع جمعية الوداد لتسهيل التبادل المعرفي، والخدمي 
والتطوعي

منسوبات الكلية تجديد مكتبة الكلية تحت مسمى )مكتبة القادة(

أعضاء هيئة التدريس في كلية إدارة األعمال تفعيل الفصول االفتراضية

أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود مبادرة التدريب وتقديم االستشارات في أنظمة التعليم عن بعد

قادة العمل التربوي في جميع مجاالته ومستوياته )قادة 
مدارس، وكالء، مشرفين تربويين( والمهتمين في 

مجال اإلدارة التربوية
استحداث برنامج ماجستير اإلدارة التربوية المستمر والعمل على 

استحداث برنامج ماجستير اإلشراف التربوي

كلية التربية

الفئة المستفيدة المبادرة التطويرية
كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بناء برنامج الماجستير التنفيذي

كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بناء برنامج الدكتوراه في علوم الرياضة والنشاط البدني

كلية علوم الرياضة والنشاط البدني تحديث اختبارات القبول

كلية علوم الرياضة والنشاط البدني تدشين المختبرات التعليمية والبحثية بحضور وزير الرياضة صاحب 
السمو الملكي األمير/ عبدالعزيز بن تركي الفيصل

كلية علوم الرياضة والنشاط البدني
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الفئة المستفيدة المبادرة التطويرية
أعضاء هيئة التدريس في الكلية جائزة التميز ألفضل عضو هيئة تدريس

منسوبات الكلية من أعضاء هيئة التدريس والموظفات مبادرة )بنك األفكار اإللكتروني( لتطوير
وتحسين آلية العمل في الكلية

طالبات الكلية حملة )قيمي بمسؤولية( لنشر ثقافة تقييم الطالب لعضو هيئة 
التدريس بدقة ومصداقية ومسؤولية

أعضاء هيئة التدريس في الكلية مبادرة Hints and Tips  )نصائح وتلميحات( لتحقيق ضمان 
الجودة األكاديمية

أعضاء هيئة التدريس في الكلية إعداد دليل الجودة ألعضاء هيئة التدريس

كلية إدارة األعمال

الفئة المستفيدة المبادرة التطويرية

موظفات الكلية مبادرة )ملتقى الخبراء( لالستفادة من التجربة الناجحة في االعتماد 
األكاديمي ومن اإلجراءات المتبعة في كافة وحدات التطوير والجودة

موظفات الكلية مبادرة )تبادل الخبرات(

كلية الحقوق والعلوم السياسية
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الفئة المستفيدة المبادرة التطويرية
طالبات الكلية مبادرة برنامج االستشارات البحثية في كلية اللغات والترجمة

كلية اللغات والترجمة

الفئة المستفيدة المبادرة التطويرية

خريجات قسم الدراسات االجتماعية المبادرة التطوعية المتخصصة للخريجات ، تحت مظلة لجنة 
الخريجات التابعة لقسم الدراسات االجتماعية

أعضاء هيئة التدريس وطلبة القسم دليل انفوجرافيك ثابت ومتحرك  إلجراءات اعتماد الخطط والرسائل 
العلمية بقسم علم المعلومات

طالبات قسم علم المعلومات إعداد دليل QR بمحاضرات مقرر )٥14 معل( ومقرر )٥٨4 معل(

كلية اآلداب

الفئة المستفيدة المبادرة التطويرية

منسوبي جامعة الملك سعود كمامة وقاية خير من قنطار عالج لتخفيف التكاليف الشرائية 
للكمامات الطبية

كلية الطب
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الفئة المستفيدة المبادرة التطويرية
أقسام الكلية )NCAAA( الحصول على االعتماد األكاديمي من المركز الوطني

منسوبي الجامعة وذويهم تطوير برنامج نظام العيادات للمواعيد وزيادة قدرته االستيعابية

األطفال في سن الروضة )برنامج المسح الطبي للقدرات اللغوية واللفظية والبصرية (

الطالب والطالبات النظام اإللكتروني لإلمتياز

تستخدم عند فحص النظر لغير المتحدثين باإلنجليزية اصدار أول لوحة قياسية لقياس البصر القريب باللغة العربية بالتعاون 
مع خبراء عالميين في مجال الرؤية

ذوي صعوبات النطق مشروع )الروبوت الحامي من السقوط، اسمعني، لسمعك(

كافة فئات المجتمع مبادرة جامعة الملك سعود لبحوث فيروس كورونا عدد 4

كافة فئات المجتمع الحصول على منحة بحثية من وزارة الصحة في برنامج أبحاث 
فيروس كورونا

جميع منسوبي الكلية
تطوير منصة إلكترونية تحتوي قاعدة بيانات شاملة موحدة لألجهزة
الموجودة بالكلية تكون متاحة لالستخدامات البحثية واإلكلينيكية 

والتعليمية واإلدارية

كلية العلوم الطبية التطبيقية
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الفئة المستفيدة المبادرة التطويرية
طالب وطالبات الكلية

والممرضين والممرضات
تطوير البرامج األكاديمية وفتح برامج تخدم سوق العمل بتصميم 

برنامج دبلوم تمريض الصحة النفسية

كلية التمريض

39

الفئة المستفيدة المبادرة التطويرية
مشرفات األقسام  وموظفات الكلية تصميم برنامج لقاعدة بيانات أجهزة كلية الصيدلة وعهد الطالبات

الطالبات مبادرة )على متن كتاب( لتشجيع القراءة بأجواء ممتعة

منسوبات الكلية
مبادرة )العبارة التطويرية األسبوعية( لتحفيز منسوبات الكلية

بعبارات مختصة بروح التعاون والتخطيط والعمل واإلنجاز وتقديم 
المبادرات

كلية الصيدلة



التحول
نحو التعليم الرقمي
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المقررات اإللكترونية

 مركز الطالبات
ذوات اإلعاقة  كلية إدارة15

االعمال 2 كلية التربية 15
قسم اآلثار

 بكلية  السياحة
واآلثار

29

كلية اآلداب 114
 كلية علوم

 الحاسب
والمعلومات 1

كلية
 الدراسات

 التطبيقية
وخدمة

المجتمع
كلية الصيدلة128 67

 كلية اللغات
والترجمة  قسم علوم3

األغذية والتغذية 24

كلية الطب كلية التمريض23 2
 كلية

طب األسنان 47
 كلية العلوم

 الطبية
التطبيقية

371
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الدورات التدريبية باستخدام التقنية

عدد 
المستفيدات الفئة المستهدفة عدد الدورات اسم المنصة/ جهة التدريب

2654 طالبات بكالوريوس ودراسات عليا 104 المختبر المركزي

39 طالبات ذوات اإلعاقة 5 مركز الطالبات ذوات اإلعاقة

365 جميع منسوبات المدينة الجامعية 17 كلية الحقوق والعلوم السياسية

2151 جميع منسوبات المدينة الجامعية معلمين ومعلمات 
ومشرفين ومشرفات 35 كلية التربية

4538 جميع منسوبات المدينة الجامعية 3813 كلية إدارة األعمال

1410 جميع منسوبات المدينة الجامعية 74 كلية اآلداب

4419 جميع شرائح المجتمع 40 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة 
المجتمع

5 طالبات القسم 1 قسم اآلثار بكلية السياحة واآلثار

72 جميع منسوبات المدينة الجامعية 13 كلية علوم الحاسب والمعلومات

137 طالبات - باحثات- فنيات مختبر- أعضاء هيئة التدريس 14 كلية العلوم

103 الكادر اإلداري والصحي 7 كلية الصيدلة

30 أعضاء هيئة التدريس 13 كلية الطب

145 جميع منسوبات المدينة الجامعية 10 كلية التمريض

358 طالبات -أعضاء هيئة التدريس 9 كلية العلوم الطبية التطبيقية
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ورش العمل باستخدام التقنية

عدد 
المستفيدات الفئة المستهدفة عدد 

الورش
اسم المنصة/ جهة 

التدريب
1700 كافة فئات المجتمع 1 المختبر المركزي

19 طالبات المدينة الجامعية 2 مركز الطالبات ذوات اإلعاقة

30 طالبات المدينة الجامعية 1 كلية الحقوق والعلوم السياسية

868 كافة فئات  المجتمع 40 كلية التربية

616 طالبات - أعضاء هيئة التدريس 18 كلية اآلداب

413 طالبات الكلية 18 كلية اللغات والترجمة

20 الموظفات 1 قسم اآلثار  بكلية السياحة واآلثار

106 طالبات - أعضاء هيئة التدريس 7 كلية علوم الحاسب والمعلومات

158 طالبات - أعضاء هيئة التدريس 8 كلية العلوم

242 طالبات - أعضاء هيئة التدريس 8 كلية الصيدلة

140 طالبات - أعضاء هيئة التدريس - المرشدات األكاديميات- موظفات الكلية 9 كلية الطب

60 أعضاء هيئة التدريس - موظفات 3 كلية التمريض

24 طالبات  1 كلية العلوم الطبية التطبيقية

14 طالبات - أعضاء هيئة التدريس 2 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني
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 تنمية المهارات الشخصية
 للطالبات من خالل البرامج

واألنشطة الالصفية
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 تنمية المهارات الشخصية
 للطالبات من خالل البرامج

واألنشطة الالصفية

 األيام
 المناسباتالحمالتالعالمية

 الوطنية

) يوم السعادة، يوم الطفل 
يوم المرأة، يوم المعلم ، يوم 
التطوع، سرطان الثدي، اليوم 

العالمي لإلعاقة، ألزهايمر، يوم 
الصحة النفسية، يوم السمنة (

) التبرع بالدم، شتاؤنا أدفىء، 
التوعية بفيروس كورونا، أسبوع 

المهنة والخريج (

 ) اليوم الوطني 90 (

مشاركات المدينة الجامعية للطالبات
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أواًل: األنشطة الالصفية
وكالة الجامعة لشؤون الطالبات

النشاط الجهة
جلسة حوارية لمناقشة كتاب )الرجل النبيل(

 جلسة ثقافية بعنوان )شخصيات لمعت في سماء األدب( مركز ذوات اإلعاقة
فعالية عن الرسم بعجلة برايل وتلوينها بعنوان )األنامل الذهبية(

كلية التربية

النشاط القسم
معرض التدريب الميداني الشؤون األكاديمية

محاضرة الدراسات المرتبطة قسم التربية الفنية
ندوة صحيح البخاري والقراءات المعاصرة

قسم الدراسات اإلسالمية
شرح كتاب )حلية طالب العلم( – )دروس أسبوعية(

لقاء إثراء المحتوى العربي قسم الطفولة المبكرة

كلية الطب

النشاط القسم

فعالية مهرجان المرح
طب بشري

أنشطة ترفيهية وتعليمية لألطفال عالم الثلج
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قسم علوم األغذية والتغذية
النشاط القسم

كرنفال الغذاء في رياض االطفال

علوم األغذية والتغذية
محاضرات

1- التغذية ومرضى السكري
2-تغذية أطفال السكري

3-البدائل الغذائية

قسم اآلثار بكلية السياحة واآلثار
النشاط القسم

معرض اآلثار قسم اآلثار
فعالية التراث الخليجي

قسم إدارة موارد التراث واإلرشاد 
السياحي

زيارة خارجية لمجلس الشورى
رحلة خارجية لمتحف المصمك التاريخي

زيارة خارجية لمؤسسة النقد العربي

كلية علوم الرياضة والنشاط البدني
النشاط القسم

المشاركة في  فعالية )معًا نبدأ( مكونة من أربع مشاركات )استعراض 
التشكيالت-استعراض كرة القدم- استعراض كرة السلة – استعراض رياضة 

الجودو( قسم األنشطة الطالبية
المخيم الصيفي لكرة قدم

المخيم الصيفي لكرة السّلة
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كلية الحقوق والعلوم السياسية

النشاط القسم

حملة ضوء ال يرى النادي الثقافي االجتماعي
حملة التوثيق الميداني ضرورياته في البحث القانوني جمعية األنظمة السعودية

حملة عون )لنمهد الطريق ( وحدة اإلرشاد األكاديمي
حملة خط مساندة الطفل

وحدة األنشطة الطالبية

حملة تحليل جريمة قتل خديجة واستظهار دوافعها
حملة قانون البيئة

حملة الئحة الذوق العام ، مخالفات الذوق العام
حملة القضاء على العنف ضد المرأة

حملة مسرح الضوء)الدولة السعودية(
حملة  قوانين السعودية قبل وبعد، قوانين السوق المالية

محاضرة  أنواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها
وحدة األنشطة ولجنة خدمة المجتمع

حملة عقود الطالق وحاالته
محاضرة سنة أولى محاماة

نادي القانون بكلية الحقوق
والعلوم السياسية

محاضرة وسائل اإلثبات الحديثة وتطبيقاتها في المملكة
محاضرة صياغة العقود القانونية

محاضرة كيف أرسم مستقبلي القانوني
محاضرة حقوق العاملين في القطاع الخاص

محاضرة الشركات المهنية وفق النظام الجديد
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النشاط القسم
محاضرة عن طبيعة العمل في مكاتب المحاماة

نادي القانون بكلية الحقوق
والعلوم السياسية

جلسة حوارية عن الجرائم الواقعة في مواقع التواصل االجتماعي
محاضرة تنمية المهارات القانونية في العمل البرلماني

محاضرة وسائل اإلثبات الحديثة وتطبيقاتها في المملكة
محاضرة صياغة العقود القانونية

محاضرة كيف أرسم مستقبلي القانوني
محاضرة حقوق العاملين في القطاع الخاص

محاضرة الشركات المهنية وفق النظام الجديد
محاضرة احتياجات المتدربين بمهنة المحاماة

محاضرة القانون المصرفي السعودي
محاضرة الحوكمة القانونية

محاضرة صياغة العقود
محاضرة التحكيم الرياضي

محاضرة متغيرات الحقوق وفق الظروف بنظام العمل
محاضرة التجارة اإللكترونية

محاضرة التكيف القانوني
محاضرة آلية تنفيذ أحكام األحوال الشخصية
محاضرة األعمال التطبيقية لطالب القانون

49



كلية إدارة األعمال

النشاط القسم
فعالية مسيرتك

نادي المحاسبة

محاضرة مسارات المهنية

)CPA( محاضرة كيف تبدا مشوارك للحصول على شهادة
محاضرة عمل هيئة الزكاة والضريبة

)SOCPA( أم )CPA( محاضرة
فعالية منتدى المحاسبين

ورشة عمل الزكاة والضريبة
محاضرة صور وآثار التهرب الضريبي وكيفية مكافحته

محاضرة التعريف بدور االمانة
محاضرة هل جذور المحاسبة تعود إلى احتساب الضريبة
محاضرة مستقبل الفرص الوظيفية في ظل رؤية 2030

نادي اإلقتصاد

فعالية رحالت الصادرة والواردة
محاضرة جودة الحياة في رؤية 2030

فعالية مناظرة اقتصادية
فعالية وقت تغيير االتجاه

رحلة مؤسسة النقد العربي السعودي
فعالية االستثمار في إدارة الذات نادي االستثمار واإلدارة
فعالية شيء أو ال شيء )كراش (

ملتقى استثمر بذاتكنادي االستثمار
ورشة عمل بناء الشخصية الوظيفية

نادي اإلدارة
فعالية عقلية النمو و اإلعالن
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النشاط القسم
محاضرة المستقبل الوظيفي ماذا بعد التخرج

نادي نظم المعلومات 
اإلدارية

فعالية الشبكة المظلمة
محاضرة مقدمة في التشفير
محاضرة الذكاء اإلصطناعي

ورشة عمل )الدروبال(
فعالية خريطة المعرفة

رحلة شركة لين

 No code development ورشة عمل

Data analysis  ورشة عمل

flutter ورشة عمل
فعالية التسويق الرقمي

محاضرة عالم وكاالت الدعايةنادي التسويق
مبادرة الحفاظ على البيئة

فعالية فكرة إلى فرصة تجارية

النادي الثقافي واالجتماعي

فعالية تجارب ريادية
فعالية حملة التبرع بالدم

فعالية الكرستالة
ورشة عمل استراتيجيات التسويق

فعالية تجارب هيثم
محاضرة األنشطة الالصفية

محاضرة مراحل تكوين المشروع الريادي
محاضرة مبادرة شغف
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كلية اللغات والترجمة

النشاط القسم

برنامج ألسن اللغة اإلسبانية )طرح دروات باللغة اإلسبانية + معرض ثقافي(
نادي المترجم

برنامج ألسن اللغة  األلمانية )طرح دروات باللغة األلمانية + معرض ثقافي(

ورشة عمل لشرح األخطاء الشائعة في الكتابة مركز الدعم اللغوي
فعالية يوم الصحة النفسية العالمي

النادي الثقافي االجتماعي
فعالية ثقافة المانجا في السعودية )رسم القصص المصورة، تصميم الشخصيات، 

رسم الشخصيات بأساليب متعددة(

برنامج تعليم أساسيات اللغة الصينية

مناقشات تهدف إلى تطوير مهارات التحدث لدى الطالبات

مركز التحدث
عقد ألعاب تجمع بين الجانب التعليمي والترفيهي

برنامج أساسيات التحدث

بودكاست دوري  يهدف إلى إثراء المعرفة
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كلية علوم الحاسب و المعلومات

النشاط القسم

اللقاء العلمي

تقنية المعلومات

فعالية فور

محاضرة المرأة والتقنية

Guess what? محاضرة

On محاضرة

زيارة خارجية لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

مسابقة تطوير األلعاب

Level up محاضرة 

محاضرة السعودية الرقمية

ورشة عمل 
Session on usability and the use of Morae + eye tracking قسم هندسة البرمجيات

ورشة عمل تصوير البيانات والسرد القصصي
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كلية اآلداب

النشاط القسم

جلسة حوارية )دور األسرة في استثمار وقت األبناء(

 

الدراسات االجتماعية

مناقشة كتاب في اإلدارة

معرض وأركان تعريفية لمؤسسات مجتمعية بعنوان معًا لخدمة األسرة والطفل

ركن توعوي في معرض زوايا سكون

جلسة حوارية )مستشارك إلى جانبك(

حلقة نقاش: المؤثرات االجتماعية إلقبال الفتيات على عمليات التجميل... جمالك ينبع 
من الداخل

جلسة حوارية : التأشيرات السياحية وأثرها االقتصادي واالجتماعي على المجتمع 
السعودي

فعالية التنمية في المملكة آفاق وتطلعات

الحملة االنتخابية للمجلس االستشاري الطالبي بقسم الدراسات االجتماعية

ندوة مستقبل اإلذاعة بين الفرص والتحديات
إعالم

محاضرة اإلعالم والتنمية في ضوء رؤية 2030

ندوة أصبوحة الوطن )حرفي يباهي بالوطن(

ندوة مقاربات في األدب الرقمياللغة العربية

ندوة صحيح البخاري والقراءات المعاصرة

محاضرة التقنية عن ُبعد علم المعلومات
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كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

النشاط القسم

) Linguistics Olympiad ( مسابقة أولمبياد الُلغويات

فعالية تحدثي هنا اآلن )speak here speak now(اللغة اإلنجليزية وآدابها

معرض ملصقات وأبحاث الطالبات باللغة االنجليزية

فعالية )تحدثي باللغة االنجليزية(

فعالية اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية
Saudi Arabia 2019 GIS DAY

الفعالية والمعرض المصاحب )اليوم العالمي للتربة(الجغرافيا

الفعالية والمعرض المصاحب اللغة العربية والثورة الرقمية، اآلفاق والتحديات

النشاط القسم

تدريب عملي للتعرف على أنواع الفهارس بالمستشفى
تدريب عملي للتعرف على أنظمة الترميز المستخدمة في المستشفيات و المراكز العلوم الصحية

السعودية
زيارة  خارجية لمركز أجيال التخصصي للرعاية النهارية

العالقات العامة بالتعاون 
مع أقسام الكلية

زيارة خارجية  لنادي الخطوات الصحية

لقاء لمعالي مدير الجامعة مع الطالبات

 فعالية الدفاع المدني- المرور

إنتاج أعمال فنية باستخدام المخلفات البيئية بعد إعادة تدويرها

زيارة خارجية لمركز التأهيل للرعاية النهارية
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كلية العلوم

النشاط القسم
جلسات علمية: 
1- العلم الجنائي

2- األثر اإليجابي للفيروسات
3- األحياء الدقيقة والنبات وما يتعلق بها في حياتنا

4- أحدث األبحاث العلمية وماذا تعني لألحياء الدقيقة والنبات

نادي األحياء 
الدقيقة والنبات

سلسلة رقمية لتغريدات لليوم العالمي للسل
لعبة توعوية لدعم حملة كلنا مسؤول

محاضرة زوايا دقيق
Micro Angles
دورات تدريبية:

PS1- أساسيات تصميم الجرافيك العلمي باستخدام برنامج ال
2-  التشخيص الميكروبي

محاضرة التخصصات والمرض
) بالتعاون مع نادي الكيمياء الحيوية ونادي الصيدلة(

فعالية التجويد وتحسين التالوة
قسم الكيمياء 

الحيوي
فعالية مقدمة في البايثون

Simulation of magnetic nanostructure :فعالية
دورة تدريبية الخطوات المبسطة لبناء الدوائر الكهربية المعقدة
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النشاط القسم
فعالية لطالبات الدراسات العليا )طلعه شتوية(

قسم علم 
الحيوان

معرض الصقور والصيد السعودي2
فعالية كرسي اللقاحات )األمراض المعدية( واألفكار المطروحة المحيطة

 المساهمة في معرض استكشاف العلوم
قسم االحصاء 

وبحوث العمليات
محاضرة التجويد وتحسين التالوة

قسم الفيزياء

محاضرة النانوتكنولوجي أعجوبة العالم الجديد

محاضرة مقدمة في البايثون

Simulation of magnetic nanostructure محاضرة
محاضرة الخطوات المبسطة لبناء الدوائر الكهربية المعقدة

محاضرة
Recent progress of advanced materials

applied in optoelectronic and photovoltaic devices
محاضرة المرأة في العلوم الفيزيائية

محاضرة المرأة عبر التاريخ

محاضرة انجازات عظيمة للمرأة غيرت مسار العالم
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كلية الصيدلة

النشاط القسم
فعالية اإلدمان وسوء استخدام األدوية الكيمياء الصيدلية

فعالية خارج العتمة

الصيدلة اإلكلينيكية

فعالية حصن ال تراه
محاضرة ساعة فضفضة

جلسة حوارية مناقشة كتاب نظرية الفستق
محاضرة المفاهيم الخاطئة لألدوية النفسية

محاضرة حياتك غالية

How to write your research  proposal
محاضرة اسأل تنقذ حياة

دورة تدريبية لبرنامج البحث العلمي في مجال تعلم اآللة

علم األدوية والسموم

دورة تدريبية لنظرية تريز لحل المشكالت بطرق إبداعية

)Board Of Assessor (BOA) for KSU-QMS (Level1)
)Board Of Assessor (BOA) for KSU-QMS (Level2)

دورة تدريبية التدريس المصغر
دورة تدريبية تقييم مخرجات التعليم

محاضرة األبحاث المختلطة

الصيدالنيات
زيارة علمية المختبر المركزي

B side فعالية الجانب اآلخر
فعالية عين على الداخل

58



كلية طب األسنان

النشاط القسم
معرض فعالية تجسيد أعمال الطالبات الفنية، وتعزيز الحس الفني لديهم

كلية طب األسنان

محاضرة الموازنة بين الحياة األكاديمية والشخصية

محاضرة األشعة في طب االسنان

معرض بعنوان منذ الشروق األول

محاضرة الكاريزما

فعالية للتعريف بتخصصات طب االسنان باللغة العربية الفصحى

حملة طمنا عليك توعية المجتمع عن سرطان الفم

Minimally invasive dentistry محاضرة

رحلة ترفيهية خارجية إلى المصمك

فعالية اليوقا

مسابقة حفظ مختارات من القرآن الكريم

فعالية التوعية ضد التدخين

ورشة عمل أخالقيات البحث العلمي

How to write a research Proposal محاضرة

Using Data Science for Scientific Research محاضرة

Preparing And Presenting A Scientific Poster محاضرة
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كلية التمريض

النشاط القسم
فعالية سرطان عنق الرحم والوقاية منه

قسم صحة األمومة 
ورعاية الطفولة

فعالية السمنة عند األطفال
فعالية مكافحة العدوى ومضادات الحيوية

فعالية الرضاعة الطبيعية
فعالية صحة المرأة

تقديم بحث في مؤتمر اجتماع السنوي للقبالة
فعالية عن التغذية

فعالية اإلسعافات األولية
المشاركة في يوم تمريض الخليج العربي

المشاركة في تنظيم وتقديم ملتقى أسأل تنقذ حياة
فعالية أدرك عالمك للتوعية باألمراض النفسية والعقلية قسم صحة المجتمع

  والصحة النفسية 
والعقلية

فعالية استخدام المضادات الحيوية
تحكيم البحوث العلمية بالمشاركة مع وزارة الصحة

فعالية اإلدارة التحولية للتعريف بدور الممرض
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النشاط القسم
The golden hour trauma care and CPR محاضرة

قسم التمريض الباطني 
الجراحي

Pharmacological management for medical surgical diseases محاضرة
فعالية التعايش مع مرض السكر

فعالية التثقيف الصحي لمرضى ارتفاع ضغط الدم
فعالية مشروع الحجر الصحي للتعريف بالطرق الصحيحة لمنع انتشار العدوى 

والتعامل الصحيح مع النفايات الطبية

Quiz bee on medical Concepts
فعالية اإلسعافات األولية

فعالية سالمة المرضى

فعالية المفتاح لحياة أفضل
فعالية اعرف لتحمي نفسك
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

النشاط القسم
Open Mic نشاط ترفيهي قسم صحة الفم واألسنان

Biosafety and Biosecurity in the lab

نادي علوم المختبرات 
اإلكلينيكية

 Escape room نشاط ترفيهي
محاضرة إدارة فريق العمل

 ورشة عمل  عن برنامج زوم

)Test information( محاضرة تحت المجهر
الملتقى األول لألمن والسالمة البيولوجية

دورة تدريبية )ختام الرحلة(
دورة تدريبية )حكاية الصيف(

فعالية اليوم العالمي )للقلب، لألشعة،يوم المختبرات العالمي(
فعالية منطقة خطر

حملة توعوية دور اللقاحات في مكافحة العدوى

نادي اضطرابات السمع 
والتخاطب

حملة توعوية )من أكون(
مؤتمر علمي للجمعية السعودية ألمراض السمع والتخاطب

فعالية عن اضطرابات الصوت )الحبال المبهمة(
فعالية لليوم العالمي للسمع )حافظ على سمعك(

المشاركة في مؤتمر العالج الطبيعي الثالث كفعالية اليوم العالمي للعالج الطبيعي نادي العالج الطبيعي
محاضرات علمية )ملتقى صحة المجتمع(

نادي التثقيف الصحي
 حملة 1000 يوم من الحياة
معرض التثقيف الصحي

زيارة وزارة الصحة للتعرف على أقسام التثقيف الصحي داخل الوزارة
زيارات مدرسية: أركان تعليمية ترفيهية لمرحلة رياض األطفال

)النظافة الشخصية – الغذاء الصحي – فيروس كورونا(
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النشاط القسم
أركان تثقيفية فضاء األسنان

نادي صحة األسنان
أركان تثقيفية متحف األسنان

فعالية )من القاتل(عن طريق طب األسنان الشرعي

inside-out  فعالية
محاضرة تثقيفية دور اللقاحات في مكافحة العدوى

نادي التغذية اإلكلينيكية
فعالية قطرة واحدة لليوم العالمي للسكري

أسئلة أسبوعية لتفعيل مواقع التواصل االجتماعي
محاضرة )سلسلة الفيتامينات(
اليوم العالمي ألخصائي التغذية

فعالية )عينك عليهم( ألطفال متالزمة داون وتوعية ذويهم

نادي دكتور بصريات

مبادرة إلكترونية ٦/٦
                       رسائل توعوية  )زاجل دكتور بصريات(

برنامج تطوعي )اليوم العالمي للبصر(
برنامج تطوعي )ال ترميها(

مجلة )نادينا ( مبادرة إلكترونية للتوعية بصحة العين
فعالية أيتامنا في أعيننا
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ثانيًا: تدريب الطالبات
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مركز الطالبات
ذوات اإلعاقة

كلية الحقوق
والعلوم السياسية

كلية إدارة األعمالكلية التربية

كلية علوم الرياضة والنشاط البدنيكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

كلية علوم
الحاسب والمعلومات

كلية التمريضكلية طب األسنانكلية الصيدلة

عدد جهات التدريبعدد المتدربات

كلية العلومكلية اآلدابكلية اللغات والترجمة
كلية العلوم

الطبية التطبيقية

361

17840

14467

جهات حكومية وخاصة 474
ومجموعة من المستشفيات

49324149634

13351335

306

مجموعة من 
طالبات البكالوريوس

1

730123

56018

651338

133520

 جهات خاصة 11 230
جهات حكومية



ثالثًا: البرامج التي تدعم األعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية

كلية التربية

الجهة المنفذة مكان إقامة البرنامج البرنامج

قسم التربية الخاصة
الجمعية السعودية لألطفال 

االستثنائيين
محاضرة بعنوان ) التعليم العالي لذوي اإلعاقة الفكرية(

قسم التربية الخاصة مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة تقديم دورة تدريبية بعنوان )التخطيط النتقال الطلبة 
ذوي اإلعاقة لحياة الراشدين(

إدارة مبادرة 
تلبية/إدارة حصيف

وكالة سكوب اإلعالنية/مكاتب خاصة مبادرة حصيف الطفولة قسم التربية الخاصة

قسم التربية الخاصة
جمعية لدن لذوي اضطراب

طيف التوحد بجازان
محاضرة  )التعليم العالي للطالب ذوي اضطراب طيف 

التوحد: قضايا وفرص وتحديات(

قسم التربية الخاصة مركز التوحد األول بجدة محاضرة )دليل التعليم المنزلي لذوي اضطراب طيف 
التوحد (

كلية التربية / قسم اإلدارة 
التربوية

جامعة الملك سعود مبادرة مساعدة عامالت الجامعة الستخدام وتوفير 
أجهزة الحاسب لتعليم أبناءهن

قسم
الدراسات اإلسالمية

مؤسسة مران - مؤسسة وقف - 
مؤسسة وقف الحصالة 

مركز انطالق وطموح لإلرشاد النفسي

تقديم سلسلة من المحاضرات والبرامج التثقيفية 
والتوعوية لكافه شرائح المجتمع في مؤسسات تربوية 

وتدريبية مختلفة خالل العام الدراسي
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كلية اللغات والترجمة

الجهة المنفذة مكان إقامة البرنامج البرنامج

وحدة العالقات المجتمعية عن بعد
مبادرة )كلنا مسؤول( خالل جائحة كورونا قدمت 

المساعدات ألسر العامالت لدى كٌلية اللغات والترجمة من 
توٌفير االحتياجات األساسية والسالل الغذائية

وحدة العالقات المجتمعية
مركز الملك عبد العزيز للحوار 

الوطني
فتح باب التسجيل لطالبات وطالب كلية اللغات والترجمة 

للتطوع في مركز الملك عبدالعٌزيز للحوار الوطنًي

كلية إدارة األعمال
الجهة المنفذة مكان إقامة البرنامج البرنامج

نادي التسويق بهو كلية إدارة األعمال مبادرة الحفاظ على البيئة

كلية الحقوق والعلوم السياسية
الجهة المنفذة مكان إقامة البرنامج البرنامج

كلية الطب - األنشطة 
الطالبية  بكلية الحقوق

جامعة الملك سعود العنف ضد المرأة
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كلية اآلداب

الجهة المنفذة مكان إقامة البرنامج البرنامج

نادي الدراسات االجتماعية روضة جامعة الملك سعود )مبادرة بقيمنا نسمو(: تهدف إلى تعليم األطفال القيم 
األخالقية

قسم الدراسات 
االجتماعية وممثل بلجنة 
خدمة الجامعة والمجتمع

كلية اآلداب بجامعة الملك سعود

ندوة )التعاون في المجال التطوعي بين القسم 
والجمعيات الخيرية وتقديم ورشة عمل عن مبادئ 

التطوع مقدمة من جمعيه تكاتف ومعرض مصاحب 
للجمعيات الخيرية (

قسم الدراسات 
االجتماعية

مركز الملك سلمان االستشارات االجتماعية والسلوكية واألسرية 
لمستفيدات مركز الملك سلمان االجتماعي

لجنة التنمية االجتماعية 
االهلية

لجنة التنمية االجتماعية األهلية برنامج )احميني يا ماما(: للتوعية بدور األسرة وأهميته 
في حياة الطفل مع التطور التقني الكبير

وزارة التعليم، وزارة الصحة، 
وجامعة الملك سعود، 

ممثالت القسم
عن بعد

مبادرة قسم اإلعالم التطوعية لمساندة الجهود 
اإلعالمية لوزارة التعليم

وزارة الصحة، وجامعة الملك سعود

قسم اللغة العربية المتوسطة )130(

تقديم محاضرة لطالبات ومنسوبات المتوسطة 
)130( بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بعنوان )دور 

الشبكة العنكبوتية )االنترنت( في خدمة اللغة العربية – 
تويتر أنموذجًا (
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 كلية العلوم

كلية علوم الرياضة والنشاط البدني

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

الجهة المنفذة مكان إقامة البرنامج البرنامج

النادي الثقافي االجتماعي  إلكتروني )مواقع التواصل االجتماعي( مبادرة الحجر الرياضي

الجهة المنفذة مكان إقامة البرنامج البرنامج

قسم العلوم الصحية

طالب روضة الجامعة األكل الصحي

مستشفى الملك سلمان زيارة مرضى غسيل الكلى

ثانوية 73 اإلسعافات األولية

ثانوية 114- و ثانوية 17 تهيئة طالبات الثانوية للجامعة
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الجهة المنفذة مكان إقامة البرنامج البرنامج

كلية العلوم - الكيمياء مدارس التعليم العام الزيارات المدرسية



كلية علوم الحاسب والمعلومات

  قسم علوم األغذية والتغذية

الجهة المنفذة مكان إقامة البرنامج البرنامج

كلية علوم الحاسب 
والمعلومات لجنة خدمة 

المجتمع
مركز الملك سلمان لرعاية الشباب ورش عمل عن استخدام التقنية للسيدات فوق سن 

الخمسين

العطاء الرقمي وسياج 
ألمن المعلومات

منصة العطاء الرقمي ندوة بعنوان: التوجهات الحديثة في األمن السيبراني

سياج المن المعلومات عن بعد ندوة بعنوان الجوانب النفسية في األمن السيبراني

جمعية حماية ألمن 
المعلومات

عن بعد محاضرة : األساليب البحثية في األمن السيبراني

الجهة المنفذة مكان إقامة البرنامج البرنامج

جمعية السكري الخيرية المدينة المنورة المؤتمر العلمي الخامس للسكري

مركز دبي للمؤتمرات 
والمعارض الدولية

دبي المشاركة بعرض بوستر في المؤتمر والمعرض الدولي 
لطب العائلة السابع

وزارة الصحة

الرياض

مؤتمر الصحة العامة الرابع  والمشاركة بملصق علمي

المجموعة السعودية 
للوقاية من أمراض 

القلب والتأهيل القلبي 
باالشتراك مع الجمعية 

العالمية لتصلب 
الشرايين

المؤتمر السعودي االول لمرض ارتفاع الكولسترول الوراثي
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كلية الصيدلة
الجهة المنفذة مكان إقامة البرنامج البرنامج

أكثر من )20( جهة خارجية الرياض خدمات استشارية تخصصية لما يفوق )20( جهة خارجية

أكثر من )2٥( جهة خارجية الرياض خدمات علمية للمجتمع أكثر من ) 14 ورشة  عمل(وأكثر 
من )2٥( جهة خارجية

مجالت بحثية
عدد من المجالت العلمية في 

امتداد التخصص
تحكيم بحوث ومقاالت علمية لجهات علمية خارجية لما 

يفوق )40( بحث ومقال

اإلعالم الرسمي الرياض أكثر من )6( مشـــاركــات  إعالميــة )مقروءة، مسموعة، 
مرئية(

صحيفة االقتصادية - مشـــاركــة  إعالميــًا )مقال اسبوعيًا(

كرسي أبحاث األمان الدوائي الرياض اإلشراف على رسائل ماجستير خارج الجامعة

صحة ابوظبي اإلمارات العربية المتحدة تقييم برنامج الزدنسي
وزارة الصحة والمجموعة 

السعودية لألورام
الرياض توقيع اتفاقية تدريب و تطوير

كلية الطب
الجهة المنفذة مكان إقامة البرنامج البرنامج

األنشطة الطالبية و نادي 
نبض الطب

البهو الرئيسي للمدينة الجامعية الحملة التثقيفية )عساه حس ما ينطفي(

األنشطة الطالبية ملتقى االنشطة الطالبية كلية الطب ندوة للطالبات بعنوان ) ديوانية متكأ (

طالبات السنة الثانية 
طب-جامعة الملك 

سعود
الكلية التقنية ومدارس المملكة مقرر المهنية الطبية-حملة توعوية من الطالبات عن 

الفحص المبكر لسرطان الثدي
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كلية التمريض
الجهة المنفذة مكان إقامة البرنامج البرنامج

نادي التمريض

مدارس نيار األهلية - كليةالتربية 
- مدرسة االبتدائية 239 - العيادات 

الخارجية أطفال -  مستشفى الملك 
خالد الجامعي - مكتب المساعد لشؤون 

التعليم الرياض- مركز الملك سلمان 
االجتماعي-عمادة السنة التحضيرية 

-الثانوية 12 للبنات -كلية العلوم الطبية 
التطبيقية - مجمع إرادة - دار المسنين- 

دار التأهيل الشامل - كلية الطب - 
عيادات األطفال في المدينة الطبية 

الجامعية - الثانوية4٨ - الروضة 13٥ 
-االبتدائية 1٨٥ بالرياض - مدارس نوابغ 

الرياض العالمية - مدارس دوم العالمية 
- الثانوية 12 للبنات في الرياض

نشاطات مختلفة تدعم الصحة والعمل التطوعي

وحدة األنشطة الطالبية
المدينة الجامعية للطالبات

المدينة الطبية الجامعية
مطار الملك خالد الدولي

معارض صحية توعوية

وحدة الشراكة 
المجتمعية - وحدة 

األنشطة الطالبية

مدارس التعلم النموذجية
صندوق االستثمارات العامة

ندوات طبية تثقيفية عن مرض كورونا ندوات توعوية

قسم تمريض صحة 
المجتمع والصحة 

النفسية
جمعية سند الخيرية الناحية النفسية لمرض كورونا
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كلية طب األسنان

الجهة المنفذة مكان إقامة البرنامج البرنامج

كلية طب األسنان

بمركز التأهيل الشامل لإلناث بالدرعية فعالية التوعية لذوي االحتياجات الخاصة

النادي الرياضي بسكن أعضاء هيئة 
التدريس بالجامعة

فعالية توعوية لأليتام من جمعية إنسان

روضة مدرستي- روضة مدارس القمة 
- المتوسطة 1٥٨ - الروضة 1٨7 الروضة 

السابعة - الروضة ٥3 - مدارس آفاق 
السويدي األهلية- االبتدائية 229- رياض 

األطفال بمدارس الرواد العالمية 
- مدرسة اتحاد التحضيرية العالمية - 

مدارس البالد األهلية- ابتدائية نورة بنت 
فيصل بن تركي

زيارات توعوية للمدارس

مدينة الملك عبد العزيز السكنية فعالية توعوية بمركز بدر الثقافي بالحرس الوطني

جمعية إنسان فعالية توعوية بالجمعية الخيرية لرعاية األيتام

كلية طب األسنان إدارة األطفال المصابين بالتوحد
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

الجهة المنفذة مكان إقامة البرنامج البرنامج

قسم التأهيل الصحي

روضة جامعة الملك سعود لعدد )110( 
مستفيد

خدمات قسم التأهيل الصحي
إدارة التربية الخاصة لعدد )30( مستفيد

روضة ابن خلدون عرقة لعدد )24( 
مستفيد

رياض أطفال سكن أعضاء هيئة 
التدريس بالدرعية لعدد )٥2( مستفيد

قسم البصريات

مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي  
لعدد )119( مستفيد

خدمات قسم البصريات
مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية 

لعدد )70( مستفيد
مستشفى الحرس الوطني لعدد)44( 

مستفيد

قسم المختبرات
مستشفى الملك خالد الجامعي لعدد 

)42( مستفيد خدمات قسم المختبرات
مركز األبحاث لعدد)4( مستفيد
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رابعًا: اللقاءات الطالبية

عدد المستفيدات عنوان اللقاء إسم الجهة

157

• لقاء ) الموظف القانوني من منظور القطاعات الوظيفية(
• لقاء )حماية العالمة التجارية في نظام العالمات التجارية الخليجي الموحد(

• المحكمة االفتراضية للتعرف على تفاصيل نزاع حول »عقد توريد«
• لقاء ) حكايا خريج(

• لقاء ) توفير الفرص(

كلية الحقوق والعلوم 
السياسية

1389

• اللقاء التعريفي لوحدة الدراسات العليا والبحث العلمي لطالبات الدراسات العليا
• ملتقى الطلبة التعريفي باألقسام

• النظر في قضايا الطالب ومشكالهم الخاصة في المقررات وغيرها
• لقاء  للنظر في مقترحات الطالبات بالنسبة لألنشطة الالصفية

• لقاء التنوع الثقافي مع طلبة المنح المتقدمين  للدراسات العليا 
• لقاء لمناقشة مواضيع في التربية الفنية

• لقاء التعليم عن بعد 
• لقاء ) عود على بدء(

• اللقاء الختامي ألعضاء المجلس الطالبي

كلية التربية

793

• لقاء الموازنة بين الحياة والعمل
• اللقاء المفتوح لطالبات السنة األولى والثانية 

• لقاء ماذا بعد التخرج 
• لقاء الكلية في برنامج ) مساري( الخاص بتعريف الكليات والتخصصات

• لقاء )مساري لمستقبل أفضل( السنة األولى المشتركة

كلية الطب

361

• لقاء الخبيرات
• اللقاءات المفتوحة لعميد كلية اآلداب ووكيالت األقسام مع الطالبات

• الملتقى الرابع للمستجدات البحثية في تخصصات كلية اآلداب 
• لقاء التعريف باألقسام

• اللقاء المفتوح لمقرر وحدة الدراسات العليا في القسم مع طالبات الدراسات العليا

كلية اآلداب

119
• لقاء )من هنا نبدأ( لطالبات البكالوريوس

• يوم البحث العلمي لطالبات الدراسات العليا كلية اللغات والترجمة
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عدد المستفيدات عنوان اللقاء إسم الجهة

474

• لقاء مبادرة صوتك مسموع
• اللقاء التعريفي لطالبات المستوى الثالث 

• اللقاء التعريفي للطالبات المستجدات
• لقاءات المجلس الطالبي 

• لقاء تهيئة الطالبات للفصل الدراسي
• لقاءات لمتابعة سير العملية التعليمية االفتراضية مع الطالبات

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية

448

• لقاء )ملهم ومحفز( 
• ورشة المسارات

• لقاء مبادرة صوتك مسموع
• لقاء الطالبات المستجدات وطالبات مشاريع التخرج

• لقاء تعريفي بالمقررات 
• لقاء تعريفي باألقسام 

• لقاء التدريب الميداني

كلية علوم الحاسب 
والمعلومات

962

• جلسة حوارية عن الحياة الجامعية 
• سلسلة لقاء )قهوة وحوار(

• لقاء )احجز تذكرتك( 
• لقاء )مدينة األضواء(

كلية العلوم

149

• لقاء لتقديم الدعم األكاديمي للطالبات
• لقاء الطالبات المتوقع تخرجهن 

• عقد لقاءات استشارية مع طالبات الماجستير
كلية التمريض

1 • اللقاء الشامل مع طالبات الدراسات العليا كلية علوم األغذية 
والزراعة

168

• اللقاء التعريفي بالكلية 
•  لقاء التهيئة للفصل الدراسي 

• لقاء صوتك مسموع  
• لقاء الفرص الوظيفية ألقسام الكلية

كلية علوم الرياضة 
والنشاط البدني

12 • لقاء مبادرة صوتك مسموع قسم اآلثار بكلية 
السياحة واآلثار

34
• اللقاء التعريفي للطالبات المستجدات

• حفل خريجات مركز الطالبات ذوات اإلعاقة
مركز الطالبات ذوات 

اإلعاقة
4 • لقاء مبادرة صوتك مسموع كلية الصيدلة
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انجازات
 المدينة الجامعية للطالبات

خالل جائحة كورونا
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أواًل: حملة » أكثر واعيًا« للتثقيف بفيروس كورونا

منسوبي الجامعة -عيادة التثقيف الصحي في كلية 
العلوم الطبية التطبيقية

- إدارة العالقات العامة واإلعالم

رسائل توعوية عبر البريد اإللكتروني لمنسوبي 
الجامعة والطالب والطالبات بشكل يومي

منسوبات وطالبات الجامعة - عيادة التثقيف الصحي
-األندية الطالبية للتخصصات الصحية

-المتطوعات من الهيئة األكاديمية 
في التخصصات الصحية

- إدارة العالقات العامة واإلعالم

قافلة )التثقيف الصحي في دقيقة(
حيث بلغ عدد المستفيدات

 ٨00 مستفيدة 
64% طالبات

36% موظفات

منسوبات وطالبات الجامعة -عيادة التثقيف الصحي في كلية 
العلوم الطبية التطبيقية

-إدارة العالقات العامة واإلعالم

استخدام اللوحات التثقيفية عند مداخل المدينة 
الجامعية للطالبات

منسوبات وطالبات الجامعة -عيادة التثقيف الصحي في كلية 
العلوم الطبية التطبيقية

تدريب سفراء حملة كورونا
حيث عقدت دورات للهيئتين األكاديمية واإلدارية لعدد 

)4( كليات وهي :الصيدلة والعلوم والقانون والتربية

الطالبات -عيادة التثقيف الصحي في كلية 
العلوم الطبية التطبيقية

- إدارة العالقات العامة واإلعالم

إعداد شريحة واحدة عن المرض والوقاية واألعراض 
واإلجراءات المتبعة في حالة الطوارئ وعرضها عند 

بداية المحاضرة
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كافة فئات المجتمع -عيادة التثقيف الصحي في كلية 
العلوم الطبية التطبيقية

- إدارة العالقات العامة واإلعالم

رسائل توعوية من خالل منصات التواصل االجتماعي 
عن الوباء في فترة الحملة وكانت أبرز المواضيع:

- أهمية الحجر المنزلي والتعايش مع الحجر
- عادات صحية ضرورية خالل فترة الحجر المنزلي 

- النشاط البدني والغذاء الصحي

منسوبي الجامعة -عيادة التثقيف الصحي في كلية 
العلوم الطبية التطبيقية

التثقيف الصحي عبر الهاتف
تم استقبال االتصاالت في العيادة بمعدل 3 مكالمات 

في اليوم
- طالبات المدارس

- منسوبات جمعية بنيان
- الهيئة اإلدارية والطالبات في  

روضة جامعة الملك سعود

-عيادة التثقيف الصحي في كلية 
العلوم الطبية التطبيقية

محاضرات للمدارس
- ٥ مدارس لمراحل مختلفة

- محاضرات للجمعيات
- جمعية بنيان الخيرية

- روضة جامعة الملك سعود
مسؤولي النظافة في الجامعة -عيادة التثقيف الصحي في كلية 

العلوم الطبية التطبيقية
تطبيق السياسات الصحية لمسؤولي النظافة في 

الجامعة
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ثانيًا: حملة » نتباعد اليوم لنلتقي غداً«

منسوبي الجامعة 
الطالب والطالبات

إدارة العالقات العامة واإلعالم
إدارة نظم المعلومات 

 قسم اللغة العربية بكلية 
اآلداب

رسائل توعوية عبر البريد اإللكتروني لمنسوبات الجامعة والطالبات 
معدة من قبل عضوات هيئة التدريس باللغتين العربية واإلنجليزية

تم استالم 4٨ مشاركة من عضوات هيئة التدريس 
وتم نشر 41 مشاركة منها عبر البريد اإللكتروني

منسوبي الجامعة 
الطالب والطالبات

مبادرة )شاركينا تجربتك(  إدارة العالقات العامة واإلعالم
تم استالم 19 مشاركة من الكادر اإلداري و7 من الطالبات نشر منها 9

كافة فئات المجتمع إعداد أكثر من فيديو للحملة وتم رفع الفيديوهات على اليوتيوب إدارة العالقات العامة واإلعالم
هنا . هنا

كافة فئات المجتمع إعداد بودكاست إضاءات توعوية عبر بودكاست المدينة الجامعية  إدارة العالقات العامة واإلعالم
هنا

خريجات الدفعة ٥6 إدارة العالقات العامة واإلعالم
إدارة النظم والمعلومات

عمل فيديو تهنئة لخريجات الدفعة ٥6

خريجات الدفعة ٥6 إدارة العالقات العامة واإلعالم
إدارة النظم والمعلومات

تصميم بطاقة تهنئة سعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات 
لخريجات البكالوريوس وحفل التميز لكل خريجة

كافة فئات المجتمع مبادرة )سياحتك ببيتك( إدارة العالقات العامة واإلعالم
تزويد المعنيين بأفكار ونشاطات الستغالل وقت الحجر هنا
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https://www.youtube.com/watch?v=WBfoE-v3M8E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TzB-s36zrpY&feature=youtu.be
https://soundcloud.com/media4ksu/5bva5ughmb9r/s-DBvi1DhJuyt
https://drive.google.com/file/d/12ZwXW8EOKM7l6kw4hzEcDlKSssrZxtFn/view


ثالثًا:مبادرة »تعزيز النشاط البدني في وقت األزمات                               «

منسوبات الجامعة 
 والطالبات

KSU Movementوحدة مبادرة 
مجموعة من النوادي

رسائل توعوية عبر البريد اإللكتروني لمنسوبات الجامعة 
والطالبات بتمارين رياضية يومية مختلفة لمدة نصف 

ساعة تساهم بقوة وتطوير العضالت والحفاظ على صحة 
القلب ورفع اللياقة

منسوبات الجامعة 
 والطالبات

KSU Movement  وحدة مبادرة تم توفير جدول للبث المباشر لحصص رياضية متنوعة 
على حساب االنستجرام بالتعاون مع أكبر النوادي الرياضية 

بالمملكة

منسوبي الجامعة
الطالب والطالبات

KSU Movement وحدة مبادرة إطالق  تحدي #نتحرك_بالبيت 
ومن خالل هذا  التحدي، يمكن للمشاركين انشاء مقاطع 

فيديو أو صور تظهر كيفية ممارستهم لتمارين رياضية 
في المنزل، ومشاركتها على مواقع التواصل االجتماعي 

)انستجرام(

كافة فئات المجتمع KSU Movement  وحدة مبادرة  إعداد بث مباشر لـ ) 4( مقابالت بعنوان
”Let’s Talk Movement“

مع سعوديات رائدات وملهمات في المجال الرياضي 
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رابعًا: حملة » مستشارك الريادي«

- رواد ورائدات األعمال
- طالب وطالبات الجامعة والمعاهد والكليات

- مستشارو ريادة األعمال
- مرشدو المشروعات الصغيرة والريادية

- المهتمون بريادة األعمال

معهد ريادة األعمال  عقد 21 جلسة حوارية واستشارة وإرشاد لرواد ورائدات 
األعمال  تحت شعار ) خليك في بيتك واستفيد (

خامسًا: جهود المختبر المركزي

الباحثات و طالبات الدراسات العليا 
وأعضاء هيئة التدريس

المختبر المركزي محاضرة علمية بعنوان » جائحة كورونا «

منسوبات الجامعة والطالبات المختبر المركزي إعداد مقترح بحثي لمواجهة فيروس كورونا وتقديمه لمبادرة الدعم 
البحثي المقدم من وزارة الصحة

منسوبات الجامعة والطالبات المختبر المركزي إعداد مقترح بحثي لمواجهة فيروس كورونا وتقديمه لمبادرة الدعم 
البحثي المقدم من عمادة البحث العلمي

الباحثات و طالبات الدراسات العليا 
والمهتمون بمجال التقنية 

الحديثة

المختبر المركزي طرح برنامج ) اسأل خبير ( من خالل منصة افتراضية أكثر من )2٥( 
برنامج  في مجاالت علمية وبحثية

الباحثات و طالبات الدراسات العليا المختبر المركزي قدم المختبر المركزي أكثر من )٨( دورات تعريفية في مجاالت علمية 
وبحثية
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سادسًا: جهود مركز الطالبات ذوات اإلعاقة

طالبات المركز مركز الطالبات ذوات اإلعاقة تقديم المحاضرات بما يتوافق مع البرامج الناطقة )المقررات(

طالبات المركز مركز الطالبات ذوات اإلعاقة توفير عدد )7( مقررات إلكترونية وإرسالها للطالبات

طالبات المركز مركز الطالبات ذوات اإلعاقة حصر المشكالت والصعوبات خالل فترة التعلم عن بعد

طالبات المركز مركز الطالبات ذوات اإلعاقة تقديم الدعم اإللكتروني للطالبات خالل فترة الحظر

طالبات المركز مركز الطالبات ذوات اإلعاقة طباعة 14 ملف بطريقة برايل

طالبات المركز مركز الطالبات ذوات اإلعاقة المساعدة في رفع الواجبات على نظام البالك بورد

مركز الطالبات ذوات اإلعاقة طالبات الماجستير تقديم الدعم في تنسيق الجداول اإلحصائية لطالبات الماجستير من 
ذوات اإلعاقة

طالبات المركز مركز الطالبات ذوات اإلعاقة تقديم ارشاد أكاديمي واجتماعي ونفسي
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أبرز إنجازات الكليات خالل جائحة كورونا
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متابعة سير العملية 
التعليمية بما يتناسب 

مع ظروف الجائحة

تقديم اإلرشاد 
األكاديمي والطالبي عن 

بعد

إعداد ضوابط وتعليمات 
إرشادية تحكم آلية 

التقويم النهائي

التأكد من تطبيق 
إجراءات السالمة

تطوير مهارات أعضاء 
هيئة التدريس على 

استخدام وسائل 
التعليم اإللكتروني في 

التدريس

تقييم كفاءة التعليم 
عن بعد خالل فترة 

تعليق الدراسة

تقديم اإلرشاد والدعم 
التقني خالل فترة 
االختبارات النهائية

تقديم الكليات الصحية 
لالستشارات الطبية في 

بيئة صحية وآمنة

مناقشة رسائل 
الماجستير والدكتوراه  
ومشاريع البكالوريوس 

والدراسات العليا

استمرار العمل على 
األبحاث والنشر العلمي 
ودعم مجاالت التعاون 

مع الجهات البحثية 

تقديم دورات  وورش 
عمل عن التعليم عن 

بعد

مساهمة الكليات 
الصحية في زيادة 

الطاقة التشغيلية 
للمدينة الطبية 

الجامعية

12

9

3
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8

2

5

10

7

1
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أبرز أنشطة الكليات خالل جائحة كورونا

عضوات هيئة التدريس كلية التربية دورة تدريبية )تصميم وبناء االختبارات اإللكترونية على نظام إدارة 
التعلم(

عضوات هيئة التدريس كلية التربية دورة تدريبية )كيفية إعداد االختبارات المحوسبة بنظام البالك 
بورد(

عضوات هيئة التدريس كلية اللغات والترجمة
كلية العلوم الطبية التطبيقية

سلسلة من ورش العمل لتهيئة وتدريب الكادر األكاديمي على 
استخدام منصات التعليم عن بعد واالختبارات اإللكترونية

طالبات الدراسات العليا كلية اآلداب محاضرة  )استراتيجيات اختيار موضوع البحث ومهارة إعداد الخطة 
البحثية(

طالب وطالبات الدراسات 
العليا

كلية اآلداب محاضرة )نمط الحياة الصحي وأثره على كفاءة الباحث(

كافة فئات المجتمع كلية اآلداب لقاءات افتراضية لموضوعات اجتماعية لمواجهة جائحة كورونا
الطالبات كلية الدراسات التطبيقية 

وخدمة المجتمع
محاضرة تحفيز الطالبات للتغلب على المشكالت النفسية 

للتحكم في الدوافع النفسية التي تقود إلى النجاح
كافة فئات المجتمع كلية العلوم محاضرات توعوية  عن ) المستجدات حول فيروس كورونا 19 - 

كورونا  وكبار السن في رمضان(
كافة فئات المجتمع كلية العلوم مبادرة  )كن متفاءل( للمساهمة في تقليل الضغط النفسي 

المصاحب لفترة الحجر المنزلي
عضوات هيئة التدريس كلية العلوم دورة تدريبية ) كيفية عمل الفصول االفتراضية عن طريق نظام 

البالك بورد (
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طالبات البكالوريوس 
والدراسات العليا والباحثات 

في قسم الكيمياء

كلية العلوم دورة تدريبية )األخطار الكيميائية والفزيائية في المختبرات(

طالبات البكالوريوس 
والدراسات العليا

كلية العلوم دورة تدريبية )الجدول الدوري وسحر الترتيب لماري كوندو(

المهتمين بالبحث العلمي 
في مجال الكيمياء

كلية العلوم دورة تدريبية )تصميم المخططات اإلنسيابية و المعادالت 
الكيميائية(

المهتمون في مجال 
الكيمياء

كلية العلوم دورة تدريبية )التعامل اآلمن مع المواد الكيميائية(

طالبات البكالوريوس 
والدراسات العليا والباحثات 

في قسم الكيمياء

كلية العلوم  SciFinder- The source and guide for(  دورة تدريبية
)chemist and non-chemist

المهتمون بالبحث العلمي كلية العلوم دورة تدريبية )االستخالص الكيميائي للزيوت العطرية و النباتية (
طالبات كلية العلوم كلية العلوم ويبينار بعنوان )مقدمة في الكروموتوغرافيا الغازية(

أعضاء هيئة التدريس كلية الصيدلة إعداد سلسلة أساسيات الدروس اإلفتراضية وتقديمها لجميع 
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة  وخارجها

لطلبة  اإلمتياز كلية 
الصيدلة

كلية الصيدلة دورة تدريبية عن الطرق السليمة لمنع انتقال العدوى

كافة فئات المجتمع قسم علوم األغذية والتغذية محاضرة )برنامج حديثي اإلصابة عن داء السكري(
كافة فئات المجتمع قسم علوم األغذية والتغذية محاضرة )التوصيات الغذائية  لمريض السكري خالل جائحة كورونا(

الطالبات قسم علوم األغذية والتغذية الندوة التعريفية بفيروسات كورونا  البشرية
أطباء  اإلمتياز كلية طب األسنان ورشة عمل بالتعاون مع المنظمة العالمية ألبحاث طب األسنان 

القسم السعودي بخصوص النشر العلمي
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منسوبات المدينة 
الجامعية للطالبات

كلية التمريض محاضرةالتوعية بفيروس كورونا المستجد أركان محاضرات 
تثقيفية، وجلسات نقاش

الطالب والطالبات وأعضاء 
هيئة التدريس

كلية التمريض البرنامج التوعوي الصحي بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون 
الصحية

الطالبات والهيئة 
التعليمية واإلدارية

كلية التمريض فعالية صحتي للتثقيف عن فيروس كورونا / في مدارس التعلم 
النموذجية

كافة فئات المجتمع كلية التمريض فعالية التثقيف عن فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة/مطار 
الملك خالد الدولي

األخصائيات النفسيات 
واالجتماعيات في جمعية 

سند

كلية التمريض )group therapy( محاضرة عن العالج النفسي الجماعي

الباحثين والمهتمين في 
المجال والطالب

كلية التمريض Academic Awareness about COVID-19(bمحاضرة
through Latest Update(

الباحثين والمهتمين في 
المجال والطالب

كلية التمريض )Research Proposal & IRB The Whole Story( محاضرة

جميع العاملين في المجال 
الصحي

كلية التمريض   Planning Prior to During, and after Pandemi( محاضرة
)SurgeCapacity

طاقم التمريض كلية التمريض  )Nursing Practice during  COVID-19 Pandemic( محاضرة
كافة فئات المجتمع كلية التمريض   COVID-19 New Perspective Understanding( محاضرة 

Basic and Latest Discovery for the Possibility of It’s 
Control(

كافة منسوبي الجامعة كلية العلوم الطبية التطبيقية المساهمة في حملة ) أكثر وعيًا( وقد بدأت قبل إنتشار الجائحة 
وتشمل حافلة متنقلة بين الكليات ورسائل ومنشورات توعوية
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كافة منسوبي الجامعة عيادات كلية العلوم الطبية 
التطبيقية

حملة  تعزيز الوعي الصحي تجاه السلوكيات الصحية خالل أزمة 
كورونا

كافة منسوبي الكلية كلية العلوم الطبية التطبيقية ورش عمل مع خبراء في ريادة األعمال
كافة فئات المجتمع كلية العلوم الطبية التطبيقية  COVID19 محاضرة عن العناية باألسنان في فترة
كافة فئات المجتمع كلية العلوم الطبية التطبيقية محاضرة افتراضية عن التغذية وفيروس كورونا

طالبات الكلية كلية علوم الرياضة والنشاط البدني المخيم الصيفي اإلفتراضي لكرة السّلة
طالبات الكلية كلية علوم الرياضة والنشاط البدني المخيم الصيفي اإلفتراضي لكرة قدم الصاالت

كافة فئات المجتمع كلية علوم الرياضة والنشاط البدني المساهمة في مبادرة )النشاط البدني(
الطالبات كلية علوم الرياضة والنشاط البدني مبادرة ) تصميم وجائزة( للتوعية بأهمية تطبيق التباعد االجتماعي 

وممارسة الرياضة خالل جائحة كورونا
كافة فئات المجتمع كلية علوم الرياضة والنشاط البدني مبادرة )كلنا مسؤول( للتخفيف من أثار جائحة كورونا
كافة فئات المجتمع كلية علوم الرياضة والنشاط البدني المبادرة التثقيفية )رياضتك في منزلك تعزيزاً لصحتك(
كافة فئات المجتمع كلية علوم الرياضة والنشاط البدني مبادرة ) لياقتك في منزلك(
كافة فئات المجتمع كلية علوم الرياضة والنشاط البدني مبادرة ) الحجر الرياضي (
كافة فئات المجتمع كلية علوم الرياضة والنشاط البدني مبادرة االستشارات )اسأل وال تشيل هم( يجاوب فيها أعضاء 

وعضوات هيئة التدريس بالكلية على أسئلة الجمهور من خالل 
خدمة »WhatsApp«  حيث بلغت 66 استشارة
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المحتوى الرقمي

طالبات التدريب 
الميداني

كلية الصيدلة إنشاء منصة تفاعلية تعرف ب )mydispense( للتدريب الميداني

أعضاء هيئة التدريس كلية الصيدلة فيديو عن كيفية استخدام البالك بورد
أعضاء هيئة التدريس كلية طب األسنان إنشاء موقع تعليمي لكيفية ممارسة التعليم عن بعد ألعضاء هيئة التدريس 

عبر الفصول االفتراضية
كافة فئات المجتمع كلية اللغات 

والترجمة
فيديو توعوي عن جائحة كورونا باللغات التي تدرس في كلية اللغات والترجمة

كافة فئات المجتمع كلية العلوم فيديو  توعوي عن أهمية اإللتزام بالحجر المنزلي بعنوان )ابشر -بابا- سلمان(
 أبطاله اشبال منسوبات قسم علم الحيوان في كلية العلوم

كافة فئات المجتمع كلية العلوم فيديو  إرشادي للمساهمة في تقليل الضغط النفسي المصاحب لفترة الحجر 
المنزلي

أ- سنعود بأذن اهلل ب-التباعد من أجل أن نلتقي قريبًا
طالبات الكلية كلية العلوم مهرجان الفيلم العلمي القصير األول لكلية العلوم
طالبات الكلية كلية العلوم رسائل تفاؤل )ال تخافوا( )لنستبشر خيراً(

كافة فئات المجتمع كلية التمريض )A deep look into the Biology and evolution of COVID19( فيديو توعوي
كافة فئات المجتمع كلية التمريض فيديو تعريفي عن تفعيل الفصول االفتراضية وطريقة التجهيز الختبار افتراضي 

في منصة البالك بورد
كافة فئات المجتمع كلية التمريض انفوجرافيك عن الوقاية من فيروس كورونا المستجد
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كافة فئات المجتمع كلية التمريض انفوجرافيك شكراً  ألبطال الصحة
كافة فئات المجتمع كلية التمريض انفوجرافيك عن التكيف مع الحجر المنزلي أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد
كافة فئات المجتمع كلية العلوم الطبية 

التطبيقية
فيديو  بمشاركة  الطالب يتحدث عن جهود أعضاء هيئة التدريس خالل فترة 

التعليم عن بعد
كافة فئات المجتمع كلية العلوم الطبية 

التطبيقية
إنشاء حساب توعوي في وسائل التواصل االجتماعي لنشر المفاهيم الصحية 

https://twitter.com/plus_wa3i .أثناء أزمة كورونا
كافة فئات المجتمع كلية علوم الرياضة 

والنشاط البدني
محاضرات تثقيفية تقدم عن بعد عن الصحة البدنية خالل جائحة كورونا

كافة فئات المجتمع كلية علوم الرياضة 
والنشاط البدني

سلسلة حلقات من األفالم القصيرة بلغت 11٥ حلقة عن النشاط المنزلي خالل 
الجائحة

كافة فئات المجتمع كلية علوم الرياضة 
والنشاط البدني

تصميم  1٨  انفوجرافيك و 42 نشرة توعوية عن النشاط المنزلي خالل الجائحة

كافة فئات المجتمع كلية علوم الرياضة 
والنشاط البدني

بطاقات تحتوي على رسائل توعوية وجدول لياقة  بدنية خالل شهر

خريجات جامعة الملك 
سعود

إدارة العالقات العامة 
واإلعالم

فيديو تهنئة الطالبات الخريجات للدفعة )٥6(

خريجات الكلية كلية العلوم فيديو)مشاعر خريجة( الخاص بالطالبات الخريجات في كلية العلوم للدفعة )٥6(
خريجات الكلية كلية اللغات 

والترجمة
إعداد حفل افتراضي لخريجات كلية اللغات والترجمة دفعة )٥6(
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بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين،،
تتمثل مكانة جامعة الملك سعود في قدرتها على رفد المجتمع بالكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على بناء المستقبل الواعد 

لتحقيق رؤية المملكة 2030، وهنا يأتي دور المدينة الجامعية للطالبات جليًا في توفير بيئة تعليمية داعمة للتميز واإلبداع واستثمار 
الكفاءات النسائية لبناء جيل من القيادات الشابة الواعية بدورها المحوري في عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية للمملكة.

لذلك بذلت المدينة الجامعية للطالبات وسعها في إنجاز برامجها ومشاريعها للعام المنصرم، أداًء لواجبها الذي أنشئت من أجله، 
واستجابًة لما تحظى به من دعم وتشجيع من إدارة الجامعة، واستكمااًل لتأصيل العمل المؤسسي واالرتقاء باألداء والخدمات 

المقدمة فيها. 
وبنهاية عام مفعم باإلنجازات والجهود والطاقات التي بذلتها أسرة المدينة الجامعية للطالبات  يتشرف فريق العمل أن يضع بين 

أيديكم خالصة جهود المدينة الجامعية للطالبات في تقريرها السنوي للعام 1441هـ، والتي تضاف إلى سجلها الحافل باإلنجازات، 
وستتواصل بإذن اهلل مسيرة التطور والنماء والعطاء بتطلع دائم إلى حاضر زاهر ومستقبل مشرق بإذن اهلل.

كلمة
فريق العمل
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اإلشراف العام:

أ. أريج إبراهيم

تنسيق وتصميم:

أ. نوره العريفي

أ. مزنة اللويمي  
أ. نهى الشهراني
أ. منيرة الخزيم 

أ. مي الحقيل
أ. دانه الفريح 

أ. نعمه المالكي
أ. أشواق السبيعي

أ. نوف الرشودي
أ. منى القرني

أ. نهاد المغربي
أ. أسماء الزيد 

أ. أسماء المرشد
أ. تهاني الفهد

أ. نورة الكليبي
أ. أماني الصالح

أ. هيا آل محسن
أ. وفاء الشهري   

إعداد التقرير:
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