
المدينة الجامعية  للطالبات

العدد ٢١

لنكون مواطنات أكاديميات صالحات كوني مبدعة
 مالذي يمكن تحسينه؟ استخدمي مهاراتك ا�بداعية لتحسين وتطوير العمل واالجراءات بشكل

مستمر، وحينها ستبدعين في مجالك

 ســنهدف إلــى أن تصبــح خمــس جامعــات ســعودية علــى ا�قــل مــن أفضــل (٢٠٠) جامعــة دولية بحلــول عام
 (١٤٥٢هـــ – ٢٠٣٠م). وســيتمكن طالبنــا مــن إحــراز نتائــج متقّدمــة مقارنــة بمتوســط النتائــج الدولــي
ــن ــك م ــنحقق ذل ــي. س ــل التعليم ــة للتحصي ــرات العالمي ــي المؤش ــّدم ف ــف متق ــى تصني ــول عل  والحص
 خــالل إعــداد مناهــج تعليميــة متطــورة تركــز علــى المهــارات ا�ساســية با�ضافــة إلــى تطويــر المواهــب
ــب، ــذا الجان ــي ه ــدم ف ــتوى التق ــنتابع مس ــه، وس ــع تأهيل ــم ونرف ــنعزز دور المعّل ــخصية، وس ــاء الش  وبن
 وننشــر نتائــج المؤشــرات التــي تقيــس مســتوى مخرجــات التعليــم بشــكل ســنوي، كمــا ســنعمل مــع
 المتخصصيــن لضمــان مواءمــة مخرجــات التعليــم العالــي مــع متطلبــات ســوق العمــل، وســنعقد
ــي ــات الت ــئ المنص ــًا، وننش ــًا ودولي ــن محلي ــب للخريجي ــرص التدري ــر ف ــي توف ــات الت ــع الجه ــراكات م  الش
 تعنــى بالمــوارد البشــرية فــي القطاعــات المختلفــة مــن أجــل تعزيــز فــرص التدريــب والتأهيــل. وســنعمل

كذلك على تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي
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٢٠٣٠

الرؤية
 أن تكون مصدراً للمعلومات في

 المدينة الجامعية للطالبات وآداة
 لتعزيز القيم ونشر الثقافة

المؤسسية

 

صوت 
المدينة الجامعية 

للطالبات  

الرسالة
نشر ثقافة الوعي واالنتماء ورفع 

حس المواطنة في المدينة 
الجامعية  للطابات
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كلمة سعادة وكيلة الجامعة 
لشؤون الطالبات

ا�ستاذة الدكتورة غادة بن سيف

أول الميــزان ٢٣ ســبتمبر يــوم الوطــن المجيــد، يهــل علينــا هــذا العــام  بالذكــرى التســعون لتوحيــد      
المملكة العربية السعودية وهي تتربع على القمة وتقود مجموعة العشرين بكل احترافية.

يأتــي يومنــا الوطنــي هــذا العــام فــي خضــم التحديــات التــي يعيشــها العالــم فــي مواجهــة جائحــة فيــروس كورونــا 
ــة  ــي مواجه ــعوديه ف ــة الس ــة العربي ــز المملك ــع بتمي ــم أجم ــام العال ــن نفخرأم ــعون ونح ــراه التس ــي بذك لنحتف
الجائحــة. حيــث لــم تتوانــى مملكتنــا الحبيبــة  فــي توفيــر مقومــات التنميــة و العيــش الكريــم والرفاهيــة لــكل 
أبناءهــا فــي ظــل مــا يشــهده العالــم مــن تحديــات صحيــة واقتصاديــة، ممــا يعكــس جليــًا مــدى اهتمــام قيادتنــا 
ــادة  ــن القي ــم بي ــدى التالح ــس م ــا يعك ــا، كم ــور عملياته ــا ومح ــة أولوياته ــي قم ــه ف ــان وجعل ــيدة با�نس الرش
الحكيمــة والمواطنيــن ومــا تنعــم بــه مملكتنــا الحبيبــة مــن اســتقرار اجتماعــي وسياســي واقتصــادي. هــذا 

اليوم وكل يوم يرفع كل مواطن سعودي رأسه شموخًا وفخراً بما تحقق على أرض وطنه المعطاء. 
فبإســمي واســم كافــة طالبــات ومنســوبات جامعــة الملــك ســعود  أرفــع أســمى آيــات التهنئــة إلــى مقــام ســيدي 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز و ســيدي ولــي عهــده ا�ميــن و الشــعب الســعودي وأن 

يديم علينا نعمة ا�من واالستقرار والرخاء،
هــذا واÏ أســال أن يديــم مجــد الوطــن وعــز قيادتــه وأن يحقــق لبالدنــا مــا تتطلــع إليــه مــن نمــو وتطــور، وأن يعيــد 
علــى المملكــة هــذه المناســبة وهــي فــي تقــدم وازدهــار، ونصــر وتمكيــن، وأمــن وأمــان. وأن يعيننــا جميعــًا علــى 

القيام بواجب المواطنة على وجهها ا�كمل ليظل الوطن شامخًا بهمة حتى القمة.

كلمة رئيسة التحرير
 الدكتوره منى المالكي 

أستاذ مساعد أدب ونقد حديث-كلية اÒداب

صوت 
 المدينة الجامعية 

للطالبات

لي وَلْك
َنْجَمَتاِن وُبْرَجاِن ِفي ُشُرَفاِت الَفَلْك

وَلَنا َمَطٌر واِحٌد
َلْك ُكّلَما َبلَّ َناِصَيِتي َبلَّ

بهــذ الشــعر الــذي يالمــس الــروح ســّطر الشــاعر الســعودي الكبيــر محمــد الثبيتــي حبــه للوطــن وتعلقــه بذلــك القريــن 
المــالزم للحيــاة دائمــًا و أبــداً ، فــا�دب بوصفــه القــوة الناعمــة يذهــب إلــى تأســيس مفهــوم الــوالء و المواطنــة الحــب 
واالنتمــاء لهــذا الكيــان العظيــم ، فرغــم ماحــدث للشــاعر الثبيتــي مــن إقصــاء وتهميــش فــي فتــرة الثمانينيــات 

الميالدية مازال حب الوطن قرينًا ثابتًا هاجسًا مسكونًا به حبًا وانتماء.
ولذلــك البــد االعتنــاء بالدراســات ا�نســانية واالجتماعيــة فــي توثيــق المفاهيــم ا�نســانية كالمواطنــة مثــًال فهــذا 
ــة  ــة رقمي ــة وثقاف ــزات عمراني ــي منج ــل ف ــم يتمث ــوي قائ ــع تنم ــالل واق ــن خ ــه م ــام ب ــب االهتم ــرد يج ــوم المج المفه

نشاهدها ونتفيأ ظاللها و أدب وفنون تواكب هذه التطورات تمثل الثقافة رافعتها ا�ساسية.
ــان  ــرب ا�نس ــد ض ــÛرض وق ــقنا ل ــي عش ــد ف ــطة العق ــو واس ــام ه ــل أي ــه قب ــا ظالل ــذي تفيأن ــي ال ــوم الوطن ــة الي معايش

السعودي المثال والرمز الناصع لهذا الحب بين القيادة والشعب بين ا�رض و ا�نسان السعودي.
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أخبار المدينة الجامعية للطالبات

أطلقت إدارة العالقات العامة وا�عالم بالمدينة الجامعية للطالبات بالتعاون مع إدارة الدراسات المؤسسية وبإشراف من 
سعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات المعرض االفتراضي (قصة وطن) والذي جاء تزامنًا مع احتفاالت المملكة باليوم 
الوطني التســـعون. وقد اشتمل المعرض على عدد من اللوح وا�عمال الفنية لنخبة من منسوبات الجامعة، ظهرت فيها 

إبداعات الطالبات في التعبير عن فخرهن ووالئهن بلوحات تشكيلية بأيٍد سعودية
كما احتوى المعرض على حصر �برز ا�نجازات الوطنية في مجاالت الصحة والتعليم والتجارة والمواصالت وتمكين المرأة 
في عهد ملوك المملكة العربية السعودية بدءاً بمؤسسها المغفور له بإذن اÏ جاللة الملك عبدالعزيز آل سعود _طيب 

اÏ ثراه_ وانتهاًء بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. 
من الجدير بالذكر أن الفرصة أتيحت لزوار المعرض االفتراضي لتســـجيل كلماتهم في حب الوطن والتعبير عن فرحتهم 

واحتفالهم بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

المدينة الجامعية للطالبات تطلق المعرض الفني االفتراضي
 بمناسبة اليوم الوطني٩٠ بعنوان (قصة وطن):

إنجازات المدينة الجامعية في فترة العمل عن بعد:

وكالة الجامعة
لشؤون الطالبات

حملة " أكثر وعيًا للتثقيف بفيروس كورونا“
قافلة (التثقيف الصحي في دقيقة) 

تدريب سفراء حملة كورونا 

التثقيف الصحي عبر الهاتف

تقديم المحاضرات للمدارس والجمعيات

 معهد ريادة
ا�عمال

حملة ”مستشارك الريادي“

محاضرة ”جائحة كورون“

عدد من المقترحات البحثية عن الكورونا
برنامج ”اسأل خبير“

مبادرة
”تعزيز النشاط البدني في وقت ا�زمات“ 

تحدي #تحرك ـ بالبيت

 مركز الطالبات
ذوات ا�عاقة

”حملة ”نتباعد اليوم لنلتقي غداً

تقديم الدعم الالزم للطالبات عن
طريق توفير المقررات االلكترونية 

وتقديم االرشاد الكاديمي 
واالجتماعي و النفسي عن بعد 

 إدارة
العالقات العامة

النادي الرياضي

تفعيل التوقيع االلكتروني لقيادات الجامعة
ضمان وصول ا�داريين

�نظمة الجامعة من خارجها 
توفير الصالحيات االزمه

�عضاء هيئة التدريس و ا�داريين 
الستخدام النظام المخصص عن بعد

تدريب الموظفين بالجامعة
على ا�نظمة ا�دارية ا�لكترونية 

المختبر المركزي

 عمادة
 التعامالت االلكترونية

واالتصاالت

صوت 
 المدينة الجامعية 

للطالبات
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تعيينات ١٤٤١هـ
تبارك المدينة الجامعية للطالبات

 لكٍل من سعادة:

تعيين 
د.ريم  العجمي

وكيلة كلية العلوم

تعيين
د.نهي الرويس 

 وكيلة كلية الدراسات التطبيقية
 وخدمة المجتمع لشطر

الطالبات

تكليف
د.سهام الطريري

Ïوكيلة معهد الملك عبدا 
 لتقنية النانو بالمدينة الجامعية

 للطالبات

تكليف
د.رها أورفلي

 مشرفة على وحدة المجالت العلمية

تكليف
د.اسراء الطريقي

وكيلة لعمادة شؤون
 المكتبات للطالبات 

تكليف
د.لطيفة الدخيل

 نائب المدير الطبي لمستشفى الملك خالد
 الجامعي للخدمات الطبية الحرجة

والمساندة

 تكليف
د.الجوهرة ال سعود
 وكيلة لعمادة تطوير

المهارات للطالبات

تكليف 
د.نورا المزيني

 وكلية كلية العمارة 
والتخطيط

تكليف 
د.لينا باشطح

 مشرفة على إدارة المتابعة 
بالمدينة الجامعية

للطالبات

تعيين 
 د.مضاوي المشعل

 وكيلة عمادة الدراسات
 العليا لشؤون

الطالبات

تكليف 
د.أريج الحقيل

 وكيلة عمادة التعامالت
 ا�لكترونية
واالتصاالت

تكليف 
د.هيام الموسى

 مديرة �دارة العالقات العامة والعالم
بالمدينة الجامعية للطالبات

صوت 
 المدينة الجامعية 

للطالبات
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د.سهام الطريري

كلية العلوم
اع من مكتب الو�يات المتحدة � حصولها ع� براءة اخ

اع �اءات  ا�خ � ل
والع�مات التجارية

  
د.تهاني المانع
كلية الحاسب

� مسابقة تطوير
 حصولها ع� جائزة المركز (٣) ��

�
وع التخرج (نور�� لتقنيات التعليم عن  م��

وع (هيا  والمركز (٤) عن م��
مج �(ن

جوائز ٢٠٢٠م
تبارك المدينة الجامعية للطالبات 

لكٍل من سعادة:

  
د.فلوه القحطاني

كلية الصيدلة
 الفوز بالمركز (٣) (٤) (٥) كأفضل ملصق علمي فئة•

Professional poster award في مؤتمر ومعرض 
 دبي الدولي للصيدلة

(دوفات ٢٠٢٠)

  
 د.فضيلة العنزي

كلية الصيدلة
 الفوز بالمركز (٣) (٤) (٥) (١٠) كأفضل ملصق علمي فئة

Professional poster award
 � � مؤتمر ومعرض د��

��
 الدو¬� للصيدلة 

((دوفات ٢٠٢٠
  

د.أحالم الحسيني
كلية الصيدلة

� مجال
 حصولها ع� المركز (٣) �±فضل بحث ��

� اللقاء العلمي العا�²
 العلوم الصحية ��

� جامعة الملك سعود
��

  
د.ساره العنقري
كلية طب ا�سنان

Graduate Dentist Research awardـ
(GDRA), 2ND place.

 Internship research 2nd ـ
place award.

  
د.ساره الفقيه

كلية طب ا�سنان
•(Outstanding Excellence Faculty Member Award)

•Third place winner in the "poster" category for the research 
titled "A Cross-Sectional Study of di�erent 

Orthodontic Brackets Deboning 
Techniques Used in the 

Arab Region"

صوت
 المدينة الجامعية 

للطالبات

  
د.بشاير باراس

كلية طب ا�سنان
The 11th Annual graduate 

Translation Research 
Award.

  
د.مها الصحن

كلية طب ا�سنان
Poster Award from (ICP)

د.مها الغفيلي
كلية طب ا�سنان

Honorable mention to published article 
(Healing of Apical Periodontics after 

Nonsurgical Root Canal 
Treatment:The role of 

Stain Intake) 

  
د.حنان بالطو

كلية طب ا�سنان
 (�أفضل بحث طباء ا�متياز (ا�ركز الثا

from (IRAM)

  
د.سمية باسودان
كلية طب ا�سنان

�
أفضل بحث �±طباء ا�متياز (المركز الثا��

from (IRAM)

د.الجوهرة آل سعود
كلية التربيه

جائزة ا�±م� نايف بن عبدالعزيز
 للبحوث ا�±منية لمجلس 

التعاون
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ترقيات ١٤٤١هـ
تبارك المدينة الجامعية للطالبات 

لكٍل من سعادة: 

 كلية إدارة
 ا�عمال

د. أسماء اليمني

لترقيتها إلى رتبة أستاذ مشارك

أ.د. نوف الحماد
أ.د.ابتسام الماضي

أ.د.سحر الزين
لترقيتهن  إلى رتبة أستاذ

 
د.نوف الشيباني
د.أفنان الفوزان

د الجازي الجبعاء
لترقيتهن إلى رتبة أستاذ مشارك

د.سمر الصالح
د.هدى طلبة
د.رانيه العيد

د.موضي الذييب
د.مي الحمدان

د.بلقيس المفلح
د.أمل القحطاني

د.سارة القحطاني
د.رنا الحمدان

د.بشاير باراس
لترقيتهن إلى رتبة أستاذ مساعد

أ.د.عبير الغنوشي
أ.د.عبير الحربي

لترقيتهن إلى أستاذ

د. منال الخليفي
د.ميسون ا�نصاري

د.فاطمة العتيبي
لترقيتهن إلى أستاذ مشارك

أ.د.شذى المعصراني
أ.د.ابتسام الشدي

أ.د.شاقوفتا بيرفن
أ.د.مني الشهري

 لترقيتهن  إلى رتبة أستاذ

د.منيره الوهيبي
د.هيا الجوهر
د.رها أورفلي

د.فلوه القحطاني
لترقيتهن إلى رتبة أستاذ مشارك

د.أسماء العنيزي
د.رانيا الجديد

لترقيتهن إلى أستاذ مساعد

 كلية التربية

د.لينا الخلوي
د.حصه العريفي
د.نوره الزهراني
أمل ال ابراهيم

لترقيتهن إلى رتبة أستاذ مشارك
د.فوزيه الغامدي
د. لطيفه العتيق

د.أمل الكليب
د.ابتسام العوده

د.عبير بت تشبيب
د.سحر حلواني

د.مها البابطين
د.منتهى لمغيره

د.حنان الزبيري
د.عواطف الشمري

د.عبير العبدان
د.أريج السالمة

د.هيفاء النويصر
د.فريدة السبع
د.لمى الحركان
د.حنان الجعدان

 لترقيتهن إلى رتبة أستاذ مساعد
أ.أماني ا�يوبي

أ.نداءالدعجاني
أ.نوره المنصور

أ.قمره السبيعي
أ.تهاني بالحمر

أ.وفاء القحطاني
أ.أمجاد بن سليمان

لترقيتهن إلى رتبة محاضر

 كلية طب
ا�سنان

كلية الصيدلة

كلية العلوم
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كلية التمريض

د. منال الحربي
لترقيتها إلى أستاذ مشارك

د.سهام اليوسف
 لترقيتها إلى استشارية في

التمريض

د.ساره الرويلي
د.نجالء الحقيل

لترقيتهن إلىرتبة أستاذ مساعد

كلية الحقوق
والعلوم السياسية 



تســعى رؤيــة المملكة ٢٠٣٠ إلى بنــاء اقتصاد أكثر       
تنوعــًا واســتدامة مــن خــالل زيــادة النمــو فــي الناتــج 
وتمكيــن  لنعمــل)  (نتعلــم  شــعار  وتبنــي  المحلــي  
االبتــكار  علــى  مشــجعة  بيئــة  خلــق  مــن  الجامعــات 
أكاديميــة قــادرة علــى  العملــي وذات حريــة  والبحــث 
تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل مــن الطاقــات البشــرية 
العمــل  ســوق  واثــراء  االقتصــاد  لدعــم  المؤهلــة 
ومواكبــة التنافســية العالميــة فــي كافــة المجــاالت. 
ــعودية  ــات س ــس جامع ــع خم ــة لوض ــدف الرؤي ــا ته كم
العــام  بحلــول  دوليــة  جامعــة   ٢٠٠ أفضــل  ضمــن 
٢٠٣٠ لتنعكــس أهــداف الرؤيــة الطموحــة فــي تعزيــز دور 
الجامعــات كقائــد للتحــول االقتصــادي واالجتماعــي فــي 

المملكة.
ــث  ــد حي ــات الجدي ــام الجامع ــة نظ ــي أهمي ــا تأت ــن هن م
يتيــح للجامعــات المزيــد مــن الحريــة ا�كاديمــة فــي 
اختيــار تخصصاتهــا وفــق احتياجــات ســوق العمــل وبمــا 
يتفــق مــع التغيــرات المتســارعة التــي يشــهدها العالــم، 
مــن  الجامعــات  تحويــل  فــي  النظــام  ويســاهم 
مؤسســات معتمــدة بالكامــل علــى ميزانيــة الدولــة إلــى 
إدارة  علــى  قــادرة  ربحيــة  غيــر  ريعيــة  مؤسســات 
ومجلــس  التعليــم  وزاة  بإشــراف  الماليــة  شــؤونها 
الجديــد  النظــام  ســيتيح  كمــا  الجامعــات.  شــؤون 
المملكــة  خــارج  لهــا  فــروع  بفتــح  للجامعــات 

واستضافة الجامعات ا�جنبية داخل المملكة.

أ تطبيــق نظــام الجامعــات الجديــد باختيــار ثــالث  بد 
التحــول وهــي جامعــة الملــك  جامعــات للبــدء فــي 
ســعود وجامعــة الملــك عبدالعزيــز وجامعــة ا�مــام 
جامعــة  اختيــار  ويأتــي  فيصــل،  بــن  عبدالرحمــن 
الجامعــة  جاهزيــة  علــى  بنــاًء  ســعود  الملــك 
ــد  ــام الجدي ــو النظ ــول نح ــوض التح ــتعدادها لخ واس
مــن  نخبــة  ســعود  الملــك  جامعــة  تضــم  حيــث 
الخبــرات ا�داريــة وا�كاديميــة القــادرة علــى مواكبــة 
ــم  ــاحة التعلي ــهدها س ــي تش ــدة الت ــرات الجدي التغيي
ــك  ــة المل ــن جامع ــا تتضم ــة، كم ــي المملك ــي ف العال
العمليــة  لخدمــة  متطــورة  تحتيــة  بنيــة  ســعود 
التعليميــة والمعامــالت ا�داريــة، حيــث تــم االنتهــاء 
مــن أتمتــة العمليــات ا�داريــة والماليــة وا�كاديميــة 
بمــا يتوافــق مــع المعاييــر المطلوبــة مــن الجهــات 
الحكوميــة ذات االختصــاص، فالجامعــة حاصلــة علــى 
للخدمــات  النضــج  مؤشــر  فــي  ا�ول  المركــز 
قطــاع  مســتوى  علــى  الحكوميــة  ا�لكترونيــة 

التعليم وا�بحاث.

ووســط هــذه التغيــرات المتســارعة التــي تشــهدها 
ــب  ــوص يتطل ــه الخص ــى وج ــة عل ــة والجامع المملك
لمســاعدة  الجــاد  العمــل  الجامعــة  منســوبي  مــن 
ــًا  ــا نموذج ــر وجعله ــذا التغيي ــادة ه ــى قي ــة عل الجامع
ــي  ــا ف ــعودية ويضعه ــات الس ــن الجامع ــه بي ــذى ب يحت
مكانتهــا المســتحقة كمؤسســة تعليميــة رائــدة 

في المملكة.

۷ icp@ksu.edu.sa  القتراحاتكم يسرنا  تواصلكم على البريد ا�لكتروني إعداد إدارة الدراسات المؤسسية بالمدينة الجامعية للطالبات

نظام الجامعات الجديد:

التاء المربوطة
هــي التــاء التــي يمكــن أن تنطــق هــاء عنــد الوقــف عليهــا بالســكون فــي آخــر الكلمــة، وتســمى أيضــًا (هــاء) 
التأنيــث، وتلحــق بعــض ا�ســماء لتأنيثهــا، مثــل: فاطمــة، عائشــة. والبــد مــن وضــع نقطتيــن فــوق التــاء 

المربوطة للتفريق بينها وبين الهاء ا�صلية، مثل: اÏ، فواكه.

معلومة
 لغوية

صوت 
 المدينة الجامعية 

للطالبات


