
المدينة الجامعية  للطالبات تطلق مبادرة لنا أثر 

زم المدينة الجامعية للطالبات اطالق  تع�ت
ي تتضمن مجموعة من

 مبادرة لنا أثر وال�ت
ي سعيها لتعزيز

امج وذلك �ز  المشاريع وال�ب
العمل وتأصيل  االجتماعية   المسؤولية 
 المؤسسي ودعم البحث العلمي، وسيتم
عالن عن المبادرة   واستعراض مشاريعها  االإ
ين ي السابع والع�ش

نجاز �ز  خالل لقاء االإ
  من شهر صفر.  و تعت�ب  “كراسة لنا أثر”
باكورة تعد  ي 

وال�ت للطالبات   المخصصة 
ز والذي  مشاريع المبادرة بتصميمها المم�ي
 روعي فيه احتياجات الطالبات الجامعيات
المخصصة الخدمات  كافة   واستعراض 
الجامعية المدينة  قبل  من   للطالبات 
 للطالبات. يذكر أن كراسة لنا أثر للموظفات

ي
�ز والقياديات  التدريس   وعضوات هيئة 

عداد. ي طور االإ

اقَْرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق
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معرض سرطان الثدي في المدينة الجامعية للطالبات 
الملكي السمو  صاحبة   افتتحت 

بن فيصل  بنت  هيفاء  ة   االأم�ي
رئيسة سعود  آل   عبدالعزيز 
زهرة جمعية  إدارة   مجلس 
 ل�طان الثدي معرض التوعية
تزامناً وذلك  الثدي   ب�طان 
يوم له  العالمي  اليوم   مع 
ز الموافق ١٦ محرم ١٤٣٨،  االثن�ي
 والذي تنظمه المدينة الجامعية
اكة بال�ش متمثلة   للطالبات 
الحملة ضمن   المجتمعية 
مع بالتعاون  الخاصة   التوعوية 
للتوعية ب�طان زهرة   جمعية 

الثدي. أ
ضمن  الحملة  هذه  ي 

 وتأ�ت
ي رفع مستوى

 جهود الجامعة �ز
منسوباتها لدى  الصحي   الوعي 
والجامعة السيما   والمجتمع، 
الكليات جنباتها  ز  ب�ي  تضم 
بهذا تُع�ز  ي 

ال�ت  التخصصية 

ي الط�ب المستوى  عىل   المرض 
واحتوى واالجتماعي.   والنفسي 
 المعرض عىل عدة أركان تفاعلية
بالتوعية  من قبل جهات مهتمة 
 بالمرض وبمشاركة جميع كليات
ضافة باالإ وعماداتها،   الجامعة 
 إىل مجلس حواري توعوي استمر
ستشارات . كما أتيحت االإ ز  ليوم�ي
الكشف وكيفية  ستفسارات   واالإ
قبل من  المرض  عن   المبكر 
بأن يذكر  المشاركة.   االأركان 
 معرض التوعية ب�طان الثدي
اكة المجتمعية  الذي تقيمه ال�ش
لطالبات الجامعية  المدينة  ي 

 �ز
حقق قد  سعود  الملك   جامعة 

ي
الما�ز العام  ي 

�ز ي 
الثا�ز  المركز 

المملكة،  عىل مستوى جامعات 
للفوز السنة  هذه   ويتطلع 
ضمن وذلك  االأول،   بالمركز 

ي
ال�ت زهرة  جمعية   مسابقة 

الجامعات ز  ب�ي سنويا   تقيمها 
 السعودية. ي

معرض صحتك تاج

المعرض صفر   2 إىل  محرم   29 من  ة  الف�ت ي 
�ز للطالبات  الجامعية  المدينة  بهو  ي  

�ز  أقيم 
استشارات عىل  اشتملت  أركان  عدة  عىل  المعرض  واحتوى  تاج،  صحتك  التوعوي   التثقيفي 
صحية مواضيع  تضمنت  حوارية  جلسات  المعرض  صاحب  كما   ، ي

مجا�ز وكشف   طبية 
ي للطالبات.  الجامعية  المدينة  ي 

�ز الصحية  الكليات  منسوبات  من  نخبة  بقيادة  متنوعة 

اكة المجتمعية جلساتها الحوارية “حديث الوالء”،  وهي عبارة عن جلسات  مع بداية العام الجديد 1438هـ دشنت وحدة ال�ش
 حوارية مسلسلة تقام داخل المدينة الجامعية للطالبات يشارك فيها  قيادات المدينة الجامعية للطالبات و عضوات هيئة التدريس
ي خدمة

ي وضع رؤى وأفكار وطنية تسهم �ز
اك  الطالبات �ز ي شفاف يهدف إىل تعزيز االنتماء والوالء وإ�ش

ي حوار عقال�ز
 مع الطالبات �ز

المجتمع وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خالل تخصصات الجامعة المختلفة. ي
، حيث أدارت قياديات الجامعة جلساتهن كل عىل حدة ابتداء بوكيلة  وقد تم تنظيم الجلسات الحوارية عىل امتداد البهو الرئيسي
 الجامعة لشؤون الطالبات سعادة الدكتورة إيناس العيس وعميدة أقسام العلوم و الدراسات الطبية الدكتورة ناديا الغريميل
وقد الطالبات،  مع  الحوارية  جلساتهن  الكليات  وكيالت  أدارت  كما  العيس،  غزيل  الدكتورة  نسانية  االإ العلوم  أقسام   وعميدة 

تضمنت كل جلسة عىل 20 طالبة من مختلف التخصصات والكليات. ي
ي نقل

ي خدمة الوطن ع�ب تخصصاتهن المتنوعة والمساهمة �ز
 تم التطرق للعديد من المواضيع المهمة حول تفعيل دور الطالبات �ز

ي مجتمع الجامعة. ي
يجابية �ز ضافة إىل سبل تعزيز السلوكيات االإ فة لجامعتهن ووطنهن، باالإ الصورة الم�ش

احات الطالبات وآرائهن للوصول إىل ي بيئة الجامعة واالأخذ باق�ت
 كما تمت مناقشة االآليات المناسبة لتطبيق الممارسات الحضارية �ز

البيئة الجامعية المرجوة أكاديمياً وحضارياً بما يحقق تطلعاتهن المستقبلية. ي

طالبات جامعة الملك سعود في)حديث الوالء(ي

 فوز فريق طالبات
 جامعة الملك

سعود لكرة السلة
 فاز فريق جامعة الملك سعود
ه  لكرة السلة للطالبات  عىل نظ�ي

االأم�ي جامعة  طالبات   من 
المباراة ضمن  وذلك   سلطان 
ز ز الفريق�ي ي أقيمت ب�ي

 الودية ال�ت
العام من  رجب  شهر  ي 

 �ز
طالبات فريق  وتوج   ، ي

 الما�ز
 جامعة الملك سعود بميداليات
بالتوفيق تمنياتنا  مع   الفوز 
سعود الملك  جامعة   لفريق 

ومزيد من التقدم. ي

 تطرح المدينة الجامعية
 للطالبات مسابقة لتصميم
 شخصية المدينة الجامعية

 للطالبات، علماً بأن باب
ي المسابقة مفتوح

 التسجيل �ز
 لجميع منسوبات المدينة

الجامعية للطالبات
وط التالية: ي  وفق ال�ش

تصميم  ي 
�ز يُراعى  أن   .١ 

االأخـالقـيات  الشـخصـية  
واالآداب العامة. ي

عما الشخصية   ِّ تع�ب أن   .٢ 
منسوبة عليه  تكون  أن   يجب 

جامعة الملك سعود. ي
وط  ٣.  أن يتوافق الزي مع �ش
ي جامعة الملك سعود. أ

الزي �ز
 ٤.  ترسل الصور بصيغة

 ٥.   أن تكون الصور ذات جودة
عالية. ي

يد  ٦.  ترسل المشاركات عىل ال�ب
: ي ي

و�ز االلك�ت

 مسابقة تصميم
 شخصية المدينة

الجامعية للطالبات

.JPG
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المدينة الجامعية للطالبات تطلق ساعة معرفة
 بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات سعادة الدكتورة إيناس بنت سليمان
واالأقسام الكليات  ووكيالت  سعود  الملك  جامعة  قيادات  من  وعدد   العيس 
)ساعة العلمي  الملتقى  ز  تدش�ي البكالوريوس تم  و  العليا  الدراسات   وطالبات 
االستشارية اللجنة  توصيات  من  انطالقاً  الملتقى  هذا  تنظيم  ي 

يأ�ت  معرفة(. 
ي تأمل بأن يسلط هذا الملتقى الضوء عىل تطوير

 لالأنشطة الثقافية والعلمية ال�ت
خالل من  الجهود  وتوحيد  العلمية،  والبحوث  المعرفة  ونقل  ن�ش  مسارات 

المعرفة ن�ش  بسبل  ز  المعني�ي ز  والمتخصص�ي المفكرة  العقول   التقاء 
يكتسب 1438-1437هـ..  الدراسي  العام  مدار  عىل  أسبوعي  تجمع  ي 

 �ز
الحراك عىل  زخماً  يضفي  حيث  ى  ك�ب أهمية  معرفة(  )ساعة  العلمي   الملتقى 
الممارسات أفضل  عرض  طريق  عن  سعود  الملك  جامعة  داخل  ي 

 المعر�ز
نحو الطريق  خارطة  بمثابة  لتكون  االأكاديمي  للعمل  الناجحة   والتجارب 
الجامعة ي 

�ز والتكنولوجية  والعلمية  البحثية  المكانة  وتعزيز  تطوير 

ي قاعة الواحة الثقافية بالمكتبة
ة �ز ي تمام الساعة الثانية ع�ش

 انطلق اللقاء العلمي االأول لساعة معرفة يوم االربعاء 12/1/1438هـ �ز
بية- وسط حضور الفت للنظر تحدثت من خالله عن مفهوم  المركزية مع سعادة الدكتورة سارة بنت عمر العبدالكريم- وكيلة كلية ال�ت

 )الخدمة االجتماعية( وواجباتها عىل كل فرد من أفراد المؤسسة التعليمية. كما تطرقت سعادة الدكتورة ساره العبدالكريم إىل المعاي�ي
ي يجب مراعاتها أثناء القيام بالخدمة االجتماعية.ي

 ال�ت

 الخدمة
 االجتماعية
 تتصدر أول

 لقاءات ساعة
معرفة

ي - أستاذ الوراثة بكلية العلوم- منهجاً مفصالً و وافياً للتعاون الدوىلي عىل خطة عمل
وفيسورة انتصار بنت سليمان السحيبا�ز  أعدت ال�ب

ي الجامعة،
ي التعاون الدوىلي ومنافعه، وتوسعة وتهيئة الب�ز التحتية المالئمة للدراسات البحثية المتقدمة �ز

 واقعية مبنية عىل باع طويل �ز
واالنفتاح عىل المجتمع الخارجي واالأكاديمي والتالقح الفكري الذي تضطلع به جامعة الملك سعود، وفق النهج البحثية والعلمية. ي

 التعاون
الدولي

  و البحث 
العلمي

ي قسم الرياضيات- مفهوم الجينات الخوارزمية، فالجينات الخوارزمية
ي - أستاذ مشارك �ز  تناولت الدكتورة عب�ي بنت حميدي الحر�ب

يجاد حلول صائبة أو تقريبية لمشاكل ومعوقات البحث. ويتم تصنيف الجينات ي الحوسبة الإ
 ماهي إال تقنية بحث مستخدمة �ز

ي تستخدم تقنيات مستوحاة من علم االأحياء
 الخوارزمية كدالالت بحثية عالمية كما تصنف كنوع من أنواع  الخوارزميات التطورية ال�ت

كيب. ي التطوري مثل الوراثة، والتحور، واالختيار، ومايسمى بإعادة ال�ت

 الجينات
الخوارزمية

 المدونات
المتوازية

اتها ز ومم�ي المتوازية  المدونات  مفهوم  عن  جمة-  وال�ت اللغات  كلية  ي 
�ز مساعد  -أستاذ  ي  العتي�ب مطلق  بنت  هند  الدكتورة   تحدثت 

أيضاً استعرضت  كما  أخرى.  بلغات  ترجمتها  وتمت  االأصلية  باللغة  كتبت  نصوص  مجموعة  المتوازية  المدونة  وتعت�ب   واستخداماتها. 
. ي ز جم�ي ية لالستفادة منه كمصدر لتعليم اللغة وتدريب الم�ت ز وعها الذي تعمل عليه حالياً تحت عنوان المدونة العربية - االنجل�ي  م�ش
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