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صوت المدينة الجامعية

www.ksu.edu.sa ة دورية تصدر عن المدينة الجامعية للطالبات ن�ش

المدينة الجامعية للطالبات تحتفل بلقاء إنجاز الثاني

ي دورته الثانية للعام الجامعي 1437/ 1438هـ
ي جامعة الملك سعود اليوم برنامج )لقاء إنجاز( �ف

ي المدينة الجامعية والتفاكر حول مستجدات الحا�ف نظمت المدينة الجامعية للطالبات �ف
نتاجية واستعراض ما تم إنجازه من مشاريع �ف  الذي يهدف إىل ترسيخ العملية الإ

داري ، إضافة إىل ف وتطوير الأداء الإ ي بناء مجتمع المعرفة والعمل عىل تحس�ي
ف �ف  وتحديات المستقبل لتحقيق الريادة العالمية والتم�ي

نجازات.أ ي المدينة الجامعية لالحتفاء بالإ
اك كافة الجهات الخارجية والداخلية �ف إ�ش

كة “أثر” لالستثمار الجتماعي يك المؤسس ل�ش واستهل اللقاء بفيلم وثائقي “إنجاز وعطاء”، ثم فقرة صناع الأثر تحدثت كل من : ال�ش
هيئة وعضوة  النحيط،   مها 
دارية  تدريس بكلية العلوم الإ
الكلية وكيلة   ومساعدة 
ومديرة اليحي،  مي   الدكتورة 
عالم والإ العامة   العالقات 
الطالب شؤون   بعمادة 
تجربتهم عن  المعمر،   غادة 
ي صناعة

 الشخصية والعملية �ف
يجابية الإ والنعكاسات   الأثر 

عىل المجتمع.أ
عمادة وكيلة  قدمت   بعدها 
الدكتورة والجودة   التطوير 
مستشارة و  عم�ي   مها 
المعيدين مساندة   وحدة 
ف والمبتعث�ي ين   والمحا�ف

عرضاً ي  الحر�ب عب�ي   الدكتورة 
“تصنيف مبادرة  ف  تدش�ي  عن 

”.أ الأداء المؤسسي
الجامعة وكيلة  قامت   إثرها 
الدكتورة الطالبات   لشؤون 
بتكريم العيس   إيناس 
بجوائز الفائزة   الجهات 
المؤسسي الأداء   تصنيف 

“بيننا ي 
�ف ات  ف المتم�ي  وتكريم 

بدروع والمشاركات   موهبة” 
شكر وتقدير.أ

وكيلة مع  النقاش  فتح   ثم 
الطالبات لشؤون   الجامعة 
العيس إيناس   الدكتورة 
العلوم أقسام   وعميدة 
الدكتورة الطبية   والدراسات 
عميدة و  الغريميل   ناديا 
والدراسات العلوم   أقسام 
غزيل الدكتورة  نسانية   الإ
عمادة ووكيلة   العيس 
التدريس  شؤون أعضاء هيئة 
مي الدكتورة  ف   والموظف�ي

العقيل.أ

لالطالع عىل تقرير المدينة الجامعية للطالبات يرجى زيارة موقع المدينة الجامعية للطالبات

https://womencampus.ksu.edu.sa/ar/AnnualReport
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ي دورته
ي مجلس الشورى �ف

يكات لعضوات هيئة التدريس عىل الثقة الملكية بتعينهن كعضوات �ف ي والت�ب
 تتقدم المدينة الجامعية للطالبات بخالص التها�ف

ف الموىل القدير أن ي المجلس. سائل�ي
ة عضويتهن �ف ي عضوية المجلس، ونتقدم بخالص الشكر للمنتهيات ف�ت

 السابعة، كما نبارك أيضاً لمن تم التجديد لهن �ف
يعنهن عىل تحمل المسؤولية الملقاة عليهن وخدمة الدين ثم المليك والوطن.أ

عضوات مجلس الشورى السعودي من جامعة الملك سعود في دورته السابعة

عضوات مجلس الشورى الجدد

 الدكتورة  إقبال بنت زين العابدين
درندري

بية  كلية :ال�ت
ولية  جامعة  والإحصاء،  القياس  ي 

�ف  الدكتوراة 
فلوريدا، الوليات المتحدة الأمريكية

الملك  ،جامعة  والتقويم  القياس  ي 
�ف  ماجست�ي 

سعود، المملكة العربية السعودية

 الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن
 اليوسف

 كلية: إدارة الأعمال
ي القتصاد، جامعة �ي، المملكة المتحدة

             دكتوراة �ف
المملكة   الملك سعود،  جامعة  اقتصاد،   ماجست�ي 

                 العربية السعودية
الوليات   ، ف بالرم�ي جامعة  أعمال،  إدارة   ماجست�ي 

المتحدة الأمريكية
، الوليات  ف  بكالوريوس إدارة أعمال، جامعة بالرم�ي

         المتحدة الأمريكية

 األستاذة رائدة بنت عبدالله أبو نيان
كلية: إدارة الأعمال

، سعود  الملك  جامعة  المحاسبة،  ي 
�ف  ماجست�ي 

الرياض
سعود، الملك  جامعة  المحاسبة،  ي 

�ف  بكالوريوس 
المملكة العربية السعودية

األستاذة جوهرة بنت ناصر اليامي

 كلية: إدارة الأعمال
دارة العامة، جامعة الملك سعود،  ماجست�ي قسم الإ

 المملكة العربية السعودية
سعود، الملك  جامعة  أعمال،  إدارة   بكالوريوس 

المملكة العربية السعودية

الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب
ي  كلية: الطب الب�ش

، الأنابيب  العقم وطفل  ي عالج 
 تخصص دقيق �ف

بريطانيا

ي
يطا�ف ال�ب المعهد  والولدة  النساء  أمراض   دبلوم 

 لأمراض النساء والولدة بالتعاون مع وزارة الصحة
ي المملكة العربية السعودية

�ف
سعود الملك  جامعة  وجراحة،  طب   بكالوريوس 

 المملكة العربية السعودية

 الدكتورة أمل بنت سالمة الشامان
بية  كلية: ال�ت

ي إدارة ونظم التعليمية، جامعة جورج
 الدكتوراة �ف

واشنطن،  الوليات المتحدة الأمريكية
جورج جامعة  المقارنة،  بية  ال�ت ي 

�ف  الماجست�ي 
واشنطن، الوليات المتحدة الأمريكية

 البكالوريوس: حاسب آىلي )نظم معلومات(، جامعة 
اير، الوليات المتحدة الأمريكية س�ت

 األستاذة هدى بنت عبدالرحمن
الحليسي

جمة كلية : اللغات وال�ت
ي اللغة الفرنسية وأدابها  جامعة كولورادو،

 ماجست�ي �ف
 الوليات المتحدة الأمريكية

كلية  ، ية  ف نجل�ي الإ و  الفرنسية  اللغة  ي 
�ف  بكالوريوس 

كوين ماري، جامعة لندن،  المملكة المتحدة

 األستاذ الدكتوة لبنى بنت
عبدالرحمن األنصاري

ي كلية: الطب الب�ش
يطانية، ال�ب الملكية  الأ�ة،  طب  العليا   الزمالة 

 المملكة المتحدة
الطب، كلية  الأولية،  الصحية  الرعاية  ي 

�ف  ماجست�ي 
 جامعة الملك سعود

سعود الملك  جامعة  وجراحة،  طب   بكالوريوس 
المملكة العربية السعودية

 الدكتورة نورة بنت عبدالله العدوان
بية كلية: ال�ت

مام محمد بوية، جامعة الإ ي العلوم ال�ت
 دكتوراة �ف

سالمية بن سعود الإ
بوية، جامعة إنديانا، الوليات  ماجست�ي العلوم ال�ت

المتحدة الأمريكية
للبنات، بية  ال�ت كلية  والآداب،  بية  ال�ت  بكالوريوس 

المملكة العربية السعودية

عضوات مجلس الشورى المجدد لهن

عضوات مجلس الشورى المنتهية خدماتهن



ملخص ساعة معرفة
حركة وتطوير  دعم  إىل  معرفة(  )ساعة  العلمي  اللقاء   يهدف 
ي الجامعة إيماناً من اللجنة الستشارية لالأنشطة

 البحث العلمي �ف
المعرفة، مجتمع  ي 

�ف العلمي  البحث  بأهمية  والعلمية   الثقافية 
كما جامعة.  أي  ي 

�ف التقدم  لمستوى  الحقيقي  المقياس   فهو 
ف أعضاء هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا  يهدف إىل تحف�ي
 وتوعيتهم بآفاق التطوير الممتدة أمامهم، من خالل استعراض

ي كلية طب الأسنان عن رؤيتها الشخصية حول أهداف وغايات البحث
 تحدثت الدكتورة أسماء بنت عبدالرحمن العكرش، أستاذ مساعد �ف

البحث أهمية  دراستها  خالل  من  ثمنت  9/11/2016م،  الموافق  9/2/1438هـ  الأربعاء  يوم  معرفة(  )ساعة  العلمي  اللقاء  ي 
�ف  العلمي 

. كما تحدثت عن أهم ي
قتصاد المعر�ف ي بناء مجتمع المعرفة وتحقيق رسالة الجامعة بإنتاج بحوث إبداعية تخدم الإ

سهام �ف ي الإ
 العلمي �ف

 المهارات الالزمة لتطوير مهارات البحث منها: حب الستطالع، والقراءة الواسعة والمتعمقة، وحضور الدورات التدريبية والمناقشة مع
ي المجال حيث تساعد هذه المناقشات عىل تطوير المهارات التحليلية بالإضافة إىل حضور الدورات الالمنهجية

ف �ف  الزمالء والمتخصص�ي
ي يقدمها قسم التثقيف الصحي بكلية الطب وعمادة تطوير المهارات وعمادة البحث العلمي، وتغذية العقل من خالل الإطالع عىل

 ال�ت
ي المؤتمرات المحلية والدولية وبناء العالقات الشخصية، والخروج من منطقة الراحة قد يعرض الشخص

 المجالت العلمية، والمشاركة �ف
ام بالعمل الجاد.أ ف لتجارب وفرص جديدة، والستفادة من الأخطاء السابقة وتجارب الآخرين والن�ش العلمي والل�ت

 رؤية حول
 غايات البحث

العلمي

3 ساعة معرفة

ي عالم البحث العلمي.يتم
 النماذج الناجحة، والتجارب المضيئة �ف

ة ف ة أو باحثة متم�ي ف  استضافة كل يوم أربعاء من كل أسبوع قيادية متم�ي

ي
ي العمل الأكاديمي و البحث العلمي و ساهمت �ف

 لها باع طويل �ف
ي تتحدث عن تجربتها من أجل تحقيق التعارف

 تأسيس العمل البح�ش
ي تشجيع

 العلمي والتواصل الفكري، مما سيكون له أعمق الأثر �ف
ي الجامعة والنهوض به نحو الطريق الصحيح.أ

البحث العلمي �ف

ي استشارية وبرفيسورة فسيولوجيا المخ والعصاب ومديرة المركز الجامعي لأبحاث وعالج التوحد
وفيسورة ليىل بنت يوسف العيا�ف  قدمت ال�ب

اللقاء العلمي )ساعة معرفة( يوم الأربعاء 23/2/1438هـ الموافق ي 
البحاثات والأكاديميات وطالبات الدراسات العليا �ف  نصائح ذهبية تهم 

ي استفادت من خاللها. ثم سلسلت
ي مجال البحث العلمي والوقوف عىل المحطات ال�ت

 23/11/2016م. بدأتها بنظرة عامة حول تجربتها �ف
 النصائح بداية بالتمسك بالتفاؤل وحسن الظن بالله، والتخطيط الجيد للبحث وترتيب الأفكار بشكل بسيط وواضح وقابل للتنفيذ، والنظر
ف عىل الخطوة التالية فقط وليس جميع الخطوات، وتحديد الأولويات الأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية، وتجاهل أي تعليقات سلبية ك�ي  وال�ت

ا الهتمام بنوعية الوقت أو ما يسمى قد تعيقك و تعيق بحثك و تهبط همتك وأخ�ي

وفيسورة نجاة بنت عبد الوهاب بخاري، أستاذ تصنيف النباتات الزهرية بقسم النباتات والأحياء الدقيقة بكلية العلوم تجربتها  تناولت ال�ب
ي اللقاء العلمي )ساعة معرفة( يوم الأربعاء 1/3/1438هـ

. �ف ي
ي المجال الأكاديمي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والجانب المه�ف

 العامة �ف
ة، لأن هذه ة أو غ�ي المبا�ش  الموافق 30/11/2016م، وذكرت أهم نصيحه للباحثات وهي أن تجمع كل المعلومات ذات العالقة المبا�ش

ي أبحاث لحقه أو مساعدة الزميالت والطالبات.أ
قد تكون مفيدة للبحث ، أو قد تزيد ثقافتها أو تساعدها �ف

 انظر للجانب
 المشرق

دائمًا

 تجربتي
 العامة في

 المجال
 األكاديمي
 والبحث
تقدم ساعة معرفة برعايةالعلمي
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