
المدينة الجامعية  للطالبات

العدد ٢٠

لنكون مواطنات أكاديميات صالحات
كوني مرنة

 يشهد العالم تغيرات سريعة تتطلب سرعة المواكبة أو التأقلم، أظهري لآلخرين مقدرتك على
التعامل مع التغيير بالمشاركة في مشروع جديد أو بمساعدة ا�خرين في التغيير

 المرأة السعودية تعد عنصراً مهّمًا من عناصر قوتنا التي لم نكن نحسن استغاللها حتى وقت قريب،
 مع أن اªناث يمثلن ما يزيد على ٥٠ بالمئة من مجمل الخريجين الجامعيين في المملكة. لذلك فإننا
 سنخصص استثمارات كبيرة من أجل تنمية مواهب المرأة السعودية واستثمار طاقاتها وتمكينها

من الحصول على الفرص المناسبة وبالتالي اªسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا

۲۰۲۰/۱/۱٦۱م۱٤٤۱/٥/۲۱ھـ

٢٠٣٠

الرسالة
نشر ثقافة الوعي واالنتماء ورفع 

حس المواطنة في المدينة 
الجامعية  للطابات

الرؤية
 أن تكون مصدراً للمعلومات في

 المدينة الجامعية للطالبات وآداة
 لتعزيز القيم ونشر الثقافة

المؤسسية

 

صوت 
المدينة الجامعية 

للطالبات  
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أخبار المدينة الجامعية للطالبات

@ افتتاح معمل المحاكاة في كلية الصيدلة
معامــل  للطالبــات  الجامعيــة  بالمدينــة  الصيدلــة  كليــة  دشــنت 
الجامعــة لشــؤون  الحديثــة وذلــك علــى شــرف وكيلــة  المحــاكاة 
الطالبــات أ.د. غــادة بــن ســيف، وبحضــور عــدد مــن قياديــات الجامعــة 
أكــدت  وقــد  واªداريــة.  اÂكاديميــة  الهيئتيــن  مــن  ومنســوباتها 
أهميــة  علــى  الزومــان  نــورة  الدكتــورة  الصيدلــة  كليــة  وكيلــة 
ــة  ــي، خاص ــم الصح ــة التعلي ــي وخاص ــام التعليم ــي النظ ــاكاة ف المح
وأن الصيدلــة كانــت مــن أوائــل الكليــات التــي اســتخدمت أســلوب 
المحــاكاة فــي التعليــم، حيــث تحتضــن الكليــة منــذ ســنوات طويلــة 
معمــل معلومــات اÂدويــة الــذي يســتطعن فيــه الطالبــات محــاكاة 
مراكــز معلومــات اÂدويــة فــي المستشــفيات مــن خــالل اªجابــة علــى 
عــن  والبحــث  الهاتفيــة  االستفســارات  علــى  والــرد  اÂســئلة 
المعلومــة مــن مصادرهــا. كمــا صرحــت بأنــه تــم تدشــين ثالثــة 
ــدم  ــذي يق ــة ال ــة المجتمعي ــل الصيدلي ــي معم ــاكاة وه ــل مح معام
الفعليــة.  العمــل  وبيئــة  الواقــع  أرض  علــى  الصيدالنيــة  تجربــة 
مــن  بنوعيهــا  المستشــفيات  صيدليــة  معمــل  إلــى  باªضافــة 
الصيدليــات الخارجيــة والداخليــة كنمــوذٍج لــكل مــا تواجهــه الطالبــة 
فــي المستشــفى فــي التعامــل مــع المرضــى والــذي يعــد تدريبــا عمليــا 

ومكثفا لها.
وأخيرا مركز معلومات اÂدوية الذي يقدم للطالبات آليات العمل 

وأخالقياته في هذا المجال 
ومهارة استقبال االتصاالت 

واالستفســـارات الـــواردة وكيفيـــة أخـــذ المعلومـــات 
وتقديمهـــا بوجود المراجع الوافيـــة لهن وذلك ضمن 
مـــن  مأخـــوذة  حقيقيـــة  ومواقـــف  أســـئلة  تقديـــم 

مستشفى الملك خالد الجامعي 

@ تدشين دوري الكليات 
بجامعــة  للطالبــات  الجامعيــة  المدينــة  شــهدت 
للكليــات  الثانــي  الــدوري  انطــالق  ســعود  الملــك 
شــؤون  لعمــادة  التابــع  الرياضــي  بالنــادي  متمثلــة 
ـ    الموافق  الطالب لشؤون الطالبات يوم الخميس ١٤٤١/٣/٣ه
٢٠١٩/١٠/٣١م  أولــى مراحــل الــدوري الثانــي تحــت رعايــة 
وكأس  الســعودية  للجامعــات  الرياضــي  اÂتحــاد  مــن 
وكيلــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات لعــام ٢٠١٩، حيث ان 
الهــدف مــن اقامــة الــدوري هــو التقــاء تحــت مظلــة 
ــرز  ــد ويب ــذي يوح ــريف ال ــس الش ــمل التناف ــدة تش واح
بجــدارة العتــالء منصــات  كفــاءات رياضيــة مؤهلــة 

التتويج في المحافل المحلية واالقليمية والعالمية

اÂسماء

اÂفعال

الحروف

همزةالقطعهمزةالوصل

ا�سماءالعشرة: اسم، ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، ايم، اثنان، اثنتان، ايمن ا� 
ومختصرها ايم ا�

جميع ا�سماء ما عدا ا�سماء العشرة مثل: أب، أخت.الضمائر، 
مثل: أنت، أنتم، إياكم

مصدر الفعل الخماسي والسداسي: امتحن - امتحان

ماضي الفعل الخماسي والسداسي: اختلف - استقبل

أمرالرباعي: أسرع  - إجبأمر الثالثي والخماسي والسداسي: ادرس - اجلس

كل الحروف ما عدا ال التعريف، مثل: إلى - إذا - أو همزة ال التعريف

ماضي الفعل الثالثي المهموز الفاء والرباعي:أخذ، أبى

مصدرالفعل الثالثي والرباعي:أخذ، إجابة

معلومة
 لغوية
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مقابلة شخصية
 مع سعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

 اÂستاذة الدكتورة غادة بن سيف
  

أ.د. غادة عبدالعزيز عثمان بن سيف، استشاري طب الجلد بجامعة الملك سعود -   
 تقلدت منصب وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات في عام ١٤٤٠هـ ، خبرة عمليةتتجاوز 

الثمانية عشر عامًا في المجال اÂكاديمي وطب اÂمراض الجلدية. شغلت العديد من المناصب
 اªداريــة ، كمــا شــاركت فــي عضويــة العديــد مــن اللجــان. حافظــت علــى ســجل متواصــل لÕبحــاث المنشــورة فــي 
مجــال طــب اÂمــراض الجلديــة وأمــراض الشــعر. وإضافــة إلــى ذلــك شــاركت فــي أنشــطة التوعيــة المجتمعيــة 

والتعليم الطبي المتركزة بشكل رئيسي حول اÂمراض الجلدية

@ حدثينا عن غادة ؟
أنــا باختصــار ســيدة ســعودية تفخــر بانتمائهــا لوطنهــا وتحمــل 
تحقيــق  فــي  الفاعلــة  المســاهمة  مســؤولية  عاتقهــا  علــى 

رؤيته، وبناء مستقبل زاهر البنائها وأبناء وطنها .
على الصعيد االجتماعي : متزوجة ولدي ٥ أطفال رائعين. 

وطبيبــة  أســتاذ،  بدرجــة  أكاديميــة   : المهنــي  الصعيــد  علــى 
استشارية في تخصص طب الجلد

@ هل تختلف شخصية غادة اÂم عن غادة الطبيبة؟ كيف؟
بالتأكيد ال . 

ابناءهــا أم بحــزم طبيبــة، ومــع مرضاهــا طبيبــة  غــادة مــع 
باحســاس أم. وبقــدر مــا أرجــو البنائــي التوفيــق والســداد ، يكــون 

رجائي لمرضاي بالشفاء والعافية 
@ ماهي هواياتك؟

القراءة 
@أي مــن المواضيــع تحبيــن القــراءة فيهــا للمتعــة؟ أو كتــاب 

تنصحين بقراءته . 
أي كتــاب أو مقالــة تقــع تحــت يــدي أقرأهــا. انصــح بقــراءه كتــاب 

 Ùحياة في االدارة" لمعالي الدكتور غازي القصيبي رحمة ا"
@ شخصية مؤثرة في حياتك؟

بقراءاتــه  اســتمتع   ،Ùا رحمــة  القصيبــي  غــازي  د.  معالــي 
وفلسفته في اªدارة 

في يوم المعلم، من تذكرتي؟
أعظم معلم لي هو والدي أطال اÙ في عمره

التواصــل  @ ماهــو برنامجــك المفضــل ضمــن برامــج وســائل 
االجتماعي؟

تويتر  
@ ماهو تخصصك الدقيق؟

طبيبة جلدية وتخصصي الدقيق اضطرابات الشعر 
@ كم عدد سنوات خبرتك في مجال الطب؟

١٨ عاًما

مســؤولياتك  وبيــن  وأبحاثــك  عملــك  بيــن  توفقيــن  كيــف   @  
اÂسرية وحياتك االجتماعية؟

أنظــم وقتــي وأحــدد أولوياتــي وألتــزم بهــا. أســتمتع بأعمالــي وأبحاثــي لــذا أصبحــت 
مصدر متعة ال أمل منه. كما أجيد تدريب من حولي وأحسن التفويض

@ ماهي من وجهة نظرك صفات القائد المتميز؟
مــن لديــه القــدرة علــى ادارة تغييــر مثمــر وفاعــل مــن خــالل اتخــاذ قــرارات 

صائبة وصناعة قادة من حوله بهدف نجاح منظمته مهما كانت الظروف
@ هــل كان قــرار قبولــك لمنصــب وكيلــة جامعــة الملــك ســعود 

لشؤون الطالبات صعبًا؟
ــث  ــعود حي ــك س ــة المل ــة جامع ــا ابن ــًا . فأن ــن صعب ــم يك ــك ل ــال ش ب

تعلمت وعملت بها، و سأخدمها من أي موقع وفي أي وقت كان  
@ هل تفضلين العمل في العيادة أو في المكتب؟

اللحظــة التــي أقــدم فيهــا خدمــة ªنســان و وطــن هــي اÂفضــل 
سواء بالعيادة او المكتب أو أي مكان كان. 

أال  وحرصــت  كطبيبــة  مهنتــي  بممارســة  أســتمتع  ولكننــي 
تمنعني المسؤوليات اªدارية من ممارسة الطب .

• ماهو أول مايلفت انتباهك في الشخص الذي تقابلينه؟
المنطق في حواره

@ ماهو هدفك الشخصي الذي تسعين لتحقيقة؟
أن أكون مثمرة أينما كنت، وأن أخلف أثًرا حسًنا من بعدي. 

@ ماهو أهم إنجاز تفخرين به؟
أفخــر بــكل طبيــب وطبيبة علمتهم، بكل شــفاء لمريــض كتبه اÙ على 
ــاتذتي  ــرام أس ــاي،  باحت ــي ومرض ــودة طالب ــي، بم ــة أبنائ ــن تربي ــدي، بحس ي
مجــال  فــي  للعلــم  وأضــاف  عليــه  قمــت  علمــي  بحــث  بــكل  وزمالئــي، 

تخصصي، بكل خدمة صحية وأكاديمية استحدثتها وقمت عليها  
@ مالذي تطمحين لتغييره في المدينة الجامعية للطالبات؟

معــًا ســتكون المدينــة الجامعيــة للطالبــات بمشــيئة اÙ منــارة علــم 
وبيئة عمل وتعلم صحية وجاذبة يحتذى بها على جميع اÂصعدة

 @ نصيحة تجميلية تقدمينها لمنسوبات الجامعة؟
تجنبي اتباع نصائح غير المختصين.
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تعيينات ١٤٤١هـ
تبارك المدينة الجامعية للطالبات لكٍل من سعادة:

الدكتورة 
 غزيل العيسى 

 مساعدة وكلية الجامعة
 للشؤون اªدارية

والمالية

الدكتورة 
 مي المعمر 

 مساعدة وكلية الجامعة
لشؤون الطالبات

 اÂستاذة
 صفية المال 

 مستشارة وكلية الجامعة لشؤون
 الطالبات لشؤون المرافق

 الجامعية

 الدكتورة
 رنا حسناتو

 مستشارة وكلية الجامعة لشؤون
الطالبات لشؤون

 المختبرات 

الدكتورة 
 عهود الشهيل 

 مستشارة بمكتب مدير الجامعة للشؤون
 اªعالمية والمتحدث الرسمي

 لجامعة الملك
 سعود

الدكتورة 
أروى الرشيد

وكلية كلية ا�داب 

الدكتورة 
ريما بن سعيد

 وكلية كلية إدارة 
اÂعمال

الدكتورة 
عبير النعيم

 وكلية كلية الدراسات 
 التطبيقية وخدمة

المجتمع
الدكتورة 

نوال العيسى
 وكلية كلية علوم الرياضة 

والنشاط البدني

الدكتورة 
سحر الهبدان

 مديرة مركز بحوث الدراسات 
اªنسانية
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 د. فاطمة العتيبي
كلية إدارة اÂعمال

 حصولها على جائزة داتاثون من
 مركز ذكاء ووزارة

الصحة

  
 د. نجالء التويجري

كلية العلوم
 حصولها على جائزة الملك سعود

للتميز العلمي

جوائز ١٤٤١هـ 
تبارك المدينة الجامعية للطالبات لكٍل من 

  
 د. سماهر الضامن

كلية ا�داب
 حصولها على جائزة هدسن

 للدراسات اªنسانية

  
 د.أنس مكتبي

كلية ا�داب
 حصولها على جائزة التميز

 اÂكاديمي

  
 د. علياء المؤمن

كلية الصيدلة
 حصولها على جائزة منحة التعاون

 الدولي المشترك لوزارة
التعليم

  
 د. نورة الخضير

كلية الصيدلة
 حصولها على جائزة منح التميز،

تطوير منتج
تعليمي 

  
 د. رها أورفلي
كلية الصيدلة

 حصولها على المركز اÂول Âفضل بحث في
 مجال العلوم الصحية في اللقاء العاشر لجامعة

 الملك سعود، والمركز الثاني Âفضل بحث
 في مؤتمر تأصيل الطب النبوي

 وابراز كنوزه في
البحرين
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ترقيات ١٤٤١هـ
تبارك المدينة الجامعية للطالبات لكٍل من 

 كلية التربية

 كلية إدارة
 اÂعمال

 كليةالصيدلة

 كلية اللغات
 والترجمة

 كلية ا�داب

د. سارة نجم
لترقيتها إلى رتبة أستاذ مشارك

د. حنان المرحبي
د. نورة الخميس

لترقيتهن إلى رتبة أستاذ مساعد

د. سارة الشبيلي
د. نجالء الفدا

د. نورة بن سلطان
لترقيتها إلى رتبة أستاذ مساعد

أ. أميرة المشجري
أ. العنود العجمي
أ. غادة الغامدي
ا. غادة الزايدي

لترقيتهن إلى رتبة محاضر

د. فاتن النحاس
لترقيتها إلى رتبة أستاذ مساعد

أ. د.  أمل فطاني
 لترقيتها إلى رتبة أستاذ

د. نجود التويجري
د. حنين المزروع
د. وداد شبهلي
 د. أنفال الدايل
 د. حنان عالي

د. غادة الحمود
د. جوزاء السبهان

د. غادة عسيري
لترقيتهن إلى رتبة أستاذ مساعد

أ. د.  نورة الكثيري
أ.د. سارة المنقاش
أ.د. سمر الشلهوب

 لترقيتهن إلى رتبة أستاذ

د. داليا اليحيى
 د. نوف بن جمعة
د. خلود الكثيري
 د. مرفت أسرة

 د. خلود العبيكان
لترقيتهن إلى رتبة أستاذ مشارك

 د. نوف الضويحي
 د. ابتهاج الشعالن

د. فهدة الحسينان
 د. سهام المطيري

د. أريج الحمود
د.إلهام اÂحمري
 د.إيمان المريعي

د. أمل الداوود
د. نوف الطويل
د. نورة الطويل

د. عواطف الشمري
د. نعيمة الحسن

د. أسيل السحيباني
 د. أريج الجهني

لترقيتهن إلى رتبة أستاذ مشارك

  

صوت
 المدينة الجامعية 

للطالبات

icp@ksu.edu.sa  القتراحاتكم يسرنا  تواصلكم على البريد اªلكتروني إعداد إدارة الدراسات المؤسسية بالمدينة الجامعية للطالبات


