
1 4 3 8 التقرير السنوي 
للمدينة الجامعية للطالبات









الف�صل الرابع  

اجلهات التابعة ل�كالة اجلامعة ل�ص�ؤون الطالبات   85

اأواًل: اإدارات وكالة اجلامعة ل�ص�ؤون الطالبات   87

اإدارة التخطيط والربامج وامل�صاريع   87

اإدارة الدرا�صات امل�ؤ�ص�صية   88

اإدارة نظم املعل�مات   89

اإدارة العالقات العامة واالإعالم   90

اإدارة املدينة اجلامعية للطالبات   91

ثانياً: املراكز   92

مركز الطالبات ذوات االإعاقة   92

املخترب املركزي   93

مركز بح�ث اأق�صام العل�م والدرا�صات الطبية  94

مركز بح�ث االأق�صام االإن�صانية  96

98 املكتبة املركزية 

الف�صل االأول  

جمتمع حي�ي   29

اأواًل: قيمه را�صخة   30

ثانياً: بيئته عامرة   40

54 ثالثاً: بنيانه متني 

الف�صل الثاين 

اقت�صاد مزدهر    59

اأواًل: فر�صه مثمرة   61

ثانياً: تناف�صيته جاذبة   70

ثالثاً: حك�مته فاعله   71

02

03

04

املدينة اجلامعية للطالبات يف روؤية 2030   9

كلمة وكيلة اجلامعة ل�ص�ؤون الطالبات    12

الروؤية  14

الر�صالة    15

االأهداف   16

الهيكل التنظيمي للمدينة اجلامعية للطالبات   17

الهيكل التنظيمي لعمادة اأق�صام العل�م االإن�صانية    18

الهيكل التنظيمي لعمادة اأق�صام العل�م والدرا�صات الطبية   19

املجال�س التن�صيقية واللجان   21

27 حماور روؤية 2030 التي حتققت يف املدينة اجلامعية 

الف�صل الثالث 

وطن طم�ح  75

م�اطنه م�ص�ؤول    77

01



خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ب��ادن��ا  ت��ك��ون  أن  األول  ه��دف��ي 
نموذجا ناجحا ورائدًا في العالم 
وسأعمل  األص��ع��دة،  كافة  على 
م���ع���ك���م ع����ل����ى ت���ح���ق���ي���ق ذل����ك



خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي األمير 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
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الإجنازات البحثية
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| اأولت حكومة خادم احلرمني ال�س���ريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
اآل �س���عود اهتمام���ًا بالغ���ًا بقطاع التعلي���م، ومن تلك املنظوم���ات املنظمة 

الأكادميية والتي ين�سوي حتت لواءها العديد من اأبناء وبنات هذا الوطن 

املعطاء ومن �سمن تلك اجلهود ال�سعي احلثيث وامل�ستمر يف رعاية وتطوير 

امل���راأة ال�س���عودية والت���ي تعد ركيزة و�س���ريكًا يف نه�س���ة الوط���ن وحتقيق 

التنمية امل�س���تدامة. وي���ربز هنا دور جامعة امللك �س���عود وهي الرائدة من 

بني جامعات اململكة يف الدفع اإىل �س���وق العمل بالكوادر الن�س���ائية املوؤهلة 

واملدربة والتي �سوف يكون لها قدم ال�سبق يف م�سرية هذا الوطن.

ولي����س اأول دليل عل���ى ذلك اإل افتت���اح املدينة اجلامعي���ة للطالبات والتي 

حملت على عاتقها حتقيق اأهداف ال�سيا�سات التعليمية من جهة وامل�ساركة 

يف بناء الوطن من جهة اأخرى، وما هذا التقرير اإل نتاج ت�س���افر اجلهود 

ممثاًل يف الإدارة العلي���ا والعمل التكاملي بني كافة القطاعات املختلفة يف 

مدين���ة الطالبات والتي كان لها الدور الكب���ري يف خروج هذا العمل، وهذا 

التقري���ر هو من اللبنات يف حتقيق اأهداف روؤي���ة 2030 التي عملت عليها 

املدينة اجلامعية للطالبات.. وعلى طريق تنمية الوطن �سائرون. |

فريق العمل
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كلمة 
وكيلة الجامعة 
لشؤون الطالبات
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ب�س���م اهلل واحلم���د هلل وال�س���الة وال�س���الم عل���ى اأ�س���رف الأنبي���اء 

واملر�سلني، �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني

ن�س���عى يف املدين���ة اجلامعي���ة للطالبات بكاف���ة الإمكان���ات واجلهود 

لإحداث قفزة نوعية يف اخلدمات املقدمة ل�سطر الطالبات يف جامعة 

امللك �س���عود، وذلك وفق اأرقى املعايري واملوا�س���فات وبخطى را�س���خة 

لتحقيق روؤية جامعة امللك �س���عود ور�س���التها املتمثل���ة يف توفري البيئة 

التعليمي���ة املالئم���ة لبناء كوادر وطني���ة قادرة على تلبي���ة احتياجات 

التنمي���ة ومتطلب���ات �س���وق العمل، وتعم���ل جاهدة لالرتقاء مب�س���توى 

التعلي���م يف اململكة ليكون يف م�س���اف الدول الرائ���دة يف هذا املجال، 

من خالل حتقيق روؤية الوطن 2030.

كما ن�س���ع ن�س���ب اأعيننا اأهداف اخلطة الإ�سرتاتيجية جلامعة امللك 

�سعود يف تعزيز العملية البحثية باملدينة اجلامعية للطالبات وحت�سني 

اآلي���ات متابع���ة العملية التعليمية وتطويرها ب�س���فة م�س���تمرة وتعزيز 

الكفاءة املوؤ�س�س�س���ية والعملي���ات الإدارية وبناء ال�س���راكات الداخلية 

واخلارجي���ة وحي���ث نعم���ل بخط���وات طموحة وف���ق �سيا�س���ة تعليمية 

وا�س���حة الروؤى ووفق منهجي���ة منظمة نابعة م���ن منهجية اجلامعة، 

ي�س���رنا اأن نقدم التقرير ال�س���نوي للمدينة اجلامعية للطالبات والذي 

يتن���اول اأب���رز اإجن���ازات ال�س���طر الن�س���ائي يف اجلامع���ة، ويوثق اأهم 

املنجزات الأكادميية والإدارية والأن�سطة والفعاليات لوكالة اجلامعة 

ل�س���وؤون الطالب���ات واجلهات التابعة لها ممثلة بعمادة اأق�س���ام العلوم 

والدرا�سات الطبية وعمادة اأق�سام العلوم الإن�سانية.

وق���د بذل���ت املدين���ة اجلامعي���ة للطالبات كل م���ا يف و�س���عها لإجناز 

براجمها وم�س���اريعها على اأعلى م�س���تويات الإتقان الذي اأن�س���ئت من 

اأجل���ه يف ظل م���ا حتظى به م���ن دعم وت�س���جيع م���ن اإدارة اجلامعة، 

وثق���ة القيادة الر�س���يدة خادم احلرمني ال�س���ريفني امللك �س���لمان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود حفظه اهلل ورعاه ونائبه اأيده اهلل.

ويف اخلتام ل يفوتني اأن اأقدم عظيم ال�س���كر والتقدير لكل من �ساهم 

يف ه���ذا الإجناز، ونتطل���ع لبذل املزيد لدعم م�س���رية التنمية يف هذا 

البلد العزيز.

واهلل ويل الت�فيق...
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الرؤية 
اأن تكون الأق�سام الن�سائية باجلامعة املرجعية لأف�سل الكفاءات 

والقيادات الن�سائية يف املجتمع.
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الرسالة
تاأهي���ل ك���وادر ن�س���ائية ق���ادرة عل���ى املناف�س���ة وطني���ًا ودوليًا، 

وتوف���ري فر����س تعليمية وبحثي���ة متميزة، وامل�س���اهمة يف خدمة 

املجتمع وبناء اقت�س���اد وجمتمع املعرفة من خالل بيئة حمفزة 

لالإبداع وداعمة للمراأة، والتوظيف الأمثل للتقنية وال�س���راكات 

املجتمعية، وتبني اأف�سل املمار�سات العاملية.
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األهداف

تطوير الإمكانات والقدرات الب�سرية بالأق�سام الن�سائية	 

تعزيز العملية البحثية باملدينة اجلامعية للطالبات	 

حت�سني اآليات متابعة العملية التعليمية	 

تعزيز الكفاءة املوؤ�س�سية والعمليات الإدارية	 

توفري بيئة عمل اآمنة وخدمات مرافق عامة متميزة	 

بناء �سراكات اإ�سرتاتيجية داخليًا وخارجيًا	 
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مكتب وكالة اجلامعة ل�ص�ؤون الطالبات

املوقع: مبنى 20 الدور الثاين مكتب رقم 100

الهاتف: 8051516 - 011

vpfsa@ksu.edu.sa :الربيد الإلكرتوين

الهيكل التنظيمي للمدينة الجامعية للطالبات

جلنة النظر يف االأم�ر 

املتعلقة بالطالبات

املجل�س التن�صيقي 

للمدينة اجلامعية 

للطالبات بالدرعية

املجل�س التن�صيقي ملركز 

الدرا�صات اجلامعية 

للبنات بعلي�صة

مركز ذوي االحتياجات 

اخلا�صة

وكاالت الكليات 

العلمية وال�صحية

وكاالت

الكليات االإن�صانية

اإدارة التخطيط

والربامج وامل�صاريع

اإدارة املدينة

 اجلامعية

اإدارة الدرا�صات 

امل�ؤ�ص�صية

اإدارة النظم 

واملعل�مات

عمادة اأق�صام 

العل�م والدرا�صات الطبية

عمادة اأق�صام

العل�م االإن�صانية

وكالة اجلامعة 

ل�ص�ؤون الطالبات

اإدارة العالقات العامة 

واالإعالم
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مكتب عمادة اأق�صام العل�م االإن�صانية

املوقع: مبنى 20 الدور الثاين مكتب رقم 42

الهاتف: 8053169 - 011

hsc@ksu.edu.sa :الربيد الإلكرتوين

عمادة اأق�صام العل�م 

االإن�صانية

وكالة

اأق�صام العل�م االإن�صانية

اإدارة ال�ص�ؤون

االأكادميية والطالبية

وحدة

ال�ص�ؤون االأكادميية

وكالة كلية

االآداب

وكالة كلية

الرتبية

وكالة كلية

احلق�ق والعل�م ال�صيا�صية

وكالة كلية

اإدارة االأعمال

وكالة كلية

اللغات والرتجمة

وكالة ق�صم االآثار كلية

ال�صياحة واالآثار

اإدارة 

امل�صرتيات وامل�صت�دعات

وحدة

العرو�س وامل�صرتيات

اإدارة 

ال�ص�ؤون االإدارية

وحدة

�ص�ؤون امل�ظفات

وحدة

الت�ثيق واالإح�صاء

وحدة

ج�دة االأعمال التنفيذية

وحدة

ج�دة املعامل

اإدارة 

�صبط اجل�دة

وحدة

م�صاندة الطالبات

وحدة

حماية احلق�ق الطالبية

وحدة

امل�صت�دعات

وحدة �ص�ؤون اأع�صاء 

هيئة التدري�س

وحدة 

التط�ير واإدارة االأداء

وحدة

االت�صاالت االإدارية

الهيكل التنظيمي لعمادة أقسام العلوم اإلنسانية
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الهيكل التنظيمي لعمادة أقسام العلوم والدراسات الطبية

وكالة اأق�صام العل�م

والدرا�صات الطبية

وكيل

كلية العل�م

وكيل

كلية ال�صيدلة

وكيل

كلية التمري�س

وكيل كلية

الطب الب�صري

وكيل كلية

طب االأ�صنان

وكيل كلية العل�م 

الطبية والتطبيقية

وكيل كلية

احلا�صب واملعل�مات

وكيل ق�صم

عل�م االأغذية والتغذية

املخترب

املركزي

اإدارة امل�صرتيات 

وامل�صت�دعات

وحدة العرو�س

وامل�صرتيات

وحدة

امل�صت�دعات

اإدارة �ص�ؤون

املعامل واملختربات

وحدة

االأجهزة الطبية

وحدة �صالمة 

املختربات

وحدة ج�دة 

املعامل واملختربات

وحدة

دعم الفنيات

وحدة ال�ص�ؤون 

االأكادميية

وحدة م�صاندة 

الطالبات

وحدة حماية احلق�ق 

الطالبية

وحدة التدريب 

والت�ظيف

اإدارة ال�ص�ؤون

االأكادميية والطالبية

اإدارة 

�صبط اجل�دة

وحدة �ص�ؤون 

اأع�صاء هيئة 

التدري�س

وحدة ج�دة

االأعمال التنفيذية

وحدة

�ص�ؤون امل�ظفات

وحدة التط�ير

واجل�دة

وحدة 

التط�ير واإدارة االأداء

وحدة الت�ثيق

واالإح�صاء

اإدارة 

ال�ص�ؤون االإدارية

عمادة اأق�صام العل�م

والدرا�صات الطبية

مكتب عمادة اأق�صام العل�م والدرا�صات الطبية

املوقع: مبنى 20 الدور الثاين مكتب رقم 22

الهاتف: 8050063 - 011

hsc@ksu.edu.sa :الربيد الإلكرتوين
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المجالس التنسيقية واللجان
أوالً: أعض���اء المجل���س التنس���يقي للمدين���ة الجامعي���ة 

للطالبات

حر�س���ًا على تعزيز التكامل بني اجلهات املختلفة يف املدينة اجلامعية 

للطالبات ومتثيل جميع اجلهات يف املجل�س، مت اإعادة ت�سكيل املجل�س 

التن�س���يقي للمدين���ة اجلامعي���ة للطالب���ات بقرار رق���م 1/11/5407 

وتاريخ 1439/1/6ه� وبع�سوية كل من:

�سعادة الدكتورة/ وكيلة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات	 

�سعادة الدكتورة/ عميدة اأق�سام العلوم والدرا�سات الطبية 	 

�سعادة الدكتورة/ عميدة اأق�سام العلوم الإن�سانية 	 

�سعادة الدكتورة/ وكيلة اأق�سام العلوم والدرا�سات الطبية 	 

�سعادة الدكتورة/ وكيلة اأق�سام العلوم الإن�سانية 	 

�سعادة الدكتورة/ وكيلة عمادة القبول والت�سجيل 	 

�سعادة الدكتورة/ وكيلة عمادة �سوؤون الطالب ل�سوؤون الطالبات 	 

�سعادة الدكتورة/ وكيلة عمادة التطوير واجلودة 	 

�سعادة الدكتورة/ وكيلة عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني 	 

�سعادة الدكتورة/ وكيلة عمادة البحث العلمي لالأق�سام الن�سائية 	 

�سعادة الدكتورة/ وكيلة عمادة الدرا�سات العليا 	 

�سعادة الدكتورة/ وكيلة عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 	 

�سعادة الدكتورة/ وكيلة عمادة �سوؤون املكتبات 	 

�سعادة الدكتورة/ وكيلة كلية الطب الب�سري لل�سنة الأوىل والثانية 	 

�سعادة الدكتورة/ وكيلة كلية طب الأ�سنان 	 

�سعادة الدكتورة/ وكيلة كلية ال�سيدلة 	 

�سعادة الدكتورة/ وكيلة عمادة تطوير املهارات 	 

�سعادة الدكتورة/ وكيلة كلية التمري�س 	 

�سعادة الدكتورة/ وكيلة كلية العلوم الطبية التطبيقية 	 

�س���عادة الدكت���ورة/ وكيل���ة كلي���ة علوم احلا�س���ب واملعلومات ل�س���وؤون 	 

الطالبات

�سعادة الدكتورة/ وكيلة كلية العلوم 	 

�سعادة الدكتورة/ وكيلة ق�سم علوم الأغذية والتغذية 	 

�سعادة الدكتورة/ وكيلة كلية الرتبية 	 

�سعادة الدكتورة/ وكيلة كلية الآداب 	 

�سعادة الدكتورة/ وكيلة كلية اإدارة الأعمال 	 

�سعادة الدكتورة/ وكيلة كلية اللغات والرتجمة 	 

�سعادة الدكتورة/ وكيلة كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية 	 

�سعادة الدكتورة / وكيلة كلية ال�سياحة والآثار 	 

م�ست�سار / معايل مدير اجلامعة ل�سوؤون ال�سيانة والت�سغيل 	 

م�ست�سار / وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية 	 

م�ست�سار / وكيل اجلامعة للم�ساريع لأعمال ال�سالمة والأمن للطالبات 	 

21



أبرز إنجازاته

اعتماد �س���م وكي���الت الكليات كع�س���وات يف املجل�س التن�س���يقي . 1

وذلك حر�س���ًا على متثيل وكالت اجلامعة يف املجل�س بالإ�س���افة 

اإىل كاًل من:

م�ست�سار معايل مدير اجلامعة ل�سوؤون ال�سيانة والت�سغيل	 

م�س�سار وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية	 

م�ست�س���ار وكيل اجلامعة للم�س���اريع لأعمال ال�سالمة والأمن 	 

للطالبات

اعتماد اإن�ساء املجل�س التن�سيقي يف نظام )جمال�س(. 2

اعتماد م�س���روع »برنامج ت�سنيف الأداء املوؤ�س�سي« والبدء بتنفيذه . 3

م���ع بداية العام اجلامعي 1437-1438ه�، وتكليف عمادة التطوير 

واجلودة بقيا�س موؤ�سرات الأداء واإ�سدار تقارير دورية بذلك

اعتم���اد الدليل التو�س���يحي لربنامج ت�س���نيف الأداء املوؤ�س�س���ي . 4

وتوزيعه على الإدارات والكليات

اعتماد وتنظي���م اآلية نقل واإ�س���قاط الُعَهد ال�سخ�س���ية للموظفة . 5

عند انتقالها اإىل جه���ة اأخرى يف اجلامعة حفاظًا على ممتلكات 

اجلامعة، واإ�سدار منوذج موحد لإ�سقاط الُعَهد

اعتماد �س���م »برنامج دعم املن�سوبات« حتت مظلة عمادة �سوؤون . 6

اأع�س���اء هيئة التدري����س واملوظف���ني، وذلك حر�س���ًا على تكامل 

اجله���ود والرتقاء باخلدم���ات املقدمة ملن�س���وبات اجلامعة على 

اأكمل وجه

اعتماد اآلية اإعادة توزيع الفنّيات يف عمادة التعامالت الإلكرتونية . 7

وتغيري �سيا�س���ة الدعم يف الكليات اإىل دعم فني مركزي وتنظيم 

الآلية املتبعة لطلب الدعم

اعتم���اد اللقاء العلمي الأ�س���بوعي »�س���اعة معرف���ة« الذي يهدف . 8

لتعزيز التعاون البحثي بني الكليات الإن�سانية والعلمية وال�سحية 

ون�سر الثقافة العلمية ونقل اخلربات الأكادميية

اإطالق الن�سرة الدورية »�سوت املدينة اجلامعية للطالبات« كقناة . 9

للتوا�س���ل الداخلي وتعزيز الهوية املوؤ�س�س���ية وم�ساركة العنا�سر 

الن�سائية يف احلراك التطويري

اعتماد دليل امل�س���تخدم لنظام ديوان يو�س���ح اآلي���ات واإجراءات . 10

العم���ل وتعميمه عل���ى اجلهات، وعق���د دورات تدريبي���ة لتدريب 

موظفات الت�سالت الإدارية على ا�ستخدام الربنامج

اعتماد برنامج احت�س���اب الإجازات املر�سية واآلية رفعها لعمادة . 11

�سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني على نظام )ديوان(
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عق���د اللقاء الدوري »لق���اء اإجناز« لالحتفاء باإجن���ازات املدينة . 12

اجلامعية للطالبات وا�س���تعرا�س م�س���اريع اخلطة الإ�سرتاتيجية 

وتد�سني املبادرات التطويرية

اعتماد م�سروع »برنامج ت�سنيف الأداء املوؤ�س�سي« والبدء بتنفيذه . 13

م���ع بداي���ة الع���ام اجلامع���ي 1437-1438ه����، وتكلي���ف عمادة 

التطوير واجلودة بقيا�س موؤ�س���رات الأداء واإ�سدار تقارير دورية 

بذلك، ولقد اأحدث الربنامج نقلة نوعية واأثر ملحوظ حيث ارتفع 

موؤ�س���ر اللتزام باأوقات الدوام الر�س���مي، كما مت اعتماد الدليل 

التو�سيحي للربنامج وتوزيعه على الإدارات والكليات

اعتماد اإطالق نظام اإلكرتوين يف اإدارة العالقات العامة والإعالم . 14

بعنوان: »حجوزات« لتعبئة البيانات اخلا�سة بحجز موقع لإقامة 

فعالية واإ�سدار الت�ساريح اآليًا

اعتم���اد اإن�س���اء نظ���ام مايل اإلك���رتوين لأر�س���فة امللف���ات املالية . 15

اإلكرتوني���ًا واإع���داد خط���ة مالي���ة لرت�س���يد ال�س���تهالك وتقنني 

امل�س���روفات والتو�س���ية باللتزام ب�س���وابط واإج���راءات »لئحة 

املوارد الذاتية للجامعة«

اعتم���اد برنامج »ملتقى ائتالف القي���ادات« املزمع تنفيذه خالل . 16

الع���ام اجلامعي 1439/1438ه���� وذلك لتوفري الدع���م الإداري 

للقي���ادات الن�س���ائية الأكادميية والإدارية م���ن خالل تقدمي عدة 

خدمات رائدة ومميزة

اعتماد تعبئة ا�س���تبانات اجلودة يف نظام اتقان ملتطلبات اجلودة . 17

والعتماد الأكادميي

اعتماد ا�س���تحداث م�س���مى »م�س���اعدة وكيلة عم���ادة« يف الهيكل . 18

التنظيمي لوكالت العمادات امل�ساندة

»نافذت���ي« . 19 للطالب���ات   املتكامل���ة  اخلدم���ات  برنام���ج  اعتم���اد 

وتخ�س���ي�س مق���ر ملكتب نافذت���ي يف كل كلية لتق���دمي اخلدمات 

لطالب���ات البكالوريو����س وطالبات الدرا�س���ات العليا ومت ت�س���كيل 

جلنة تنفيذية لالإ�سراف على الربنامج

اعتم���اد مفه���وم )gamification( يف العم���ل الإداري م���ن خالل . 20

الأداء  لتحفي���ز  وذل���ك  املوؤ�س�س���ي«  الداء  »ت�س���نيف  برنام���ج 

والن�س���باط الإداري م���ن خ���الل تطبي���ق بع����س اأف���كار الألعاب 

لت�سنيف ان�سباط املوظف كال�س���باق وك�سب امليداليات، واإعداد 

دليل مب�سط ل�ستخدام الربنامج وتعميمه على اجلهات
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ثانيًا: أعضاء المجلس التنسيقي لمركز الدراسات الجامعية للبنات بعليشة

�سعادة الدكتورة/ عميدة اأق�سام العلوم الإن�سانية. 1

�سعادة الدكتورة/ وكيلة عمادة ال�سنة الأوىل امل�سرتكة. 2

�س���عادة الدكت���ورة/ وكيلة كلي���ة الدرا�س���ات التطبيقي���ة وخدمة . 3

املجتمع

�سعادة الدكتورة/ وكيلة عمادة �سوؤون الطالب ل�سوؤون الطالبات. 4

الإلكرتوني���ة . 5 التعام���الت  عم���ادة  وكيل���ة  الدكت���ورة/  �س���عادة 

والت�سالت

�س���عادة الدكتورة/ وكيلة ق�س���م العلوم الأ�سا�س���ية بعمادة ال�سنة . 6

الأوىل امل�سرتكة

�سعادة الدكتورة/ وكيلة معهد اللغويات العربية. 7

�س���عادة الدكتورة/ وكيلة ق�س���م العلوم الإدارية والإن�سانية بكلية . 8

الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع

�س���عادة الدكت���ورة/ م�ست�س���ارة مع���ايل مدي���ر اجلامعة ل�س���وؤون . 9

ال�سيانة والت�سغيل باملدينة اجلامعية للطالبات

�س���عادة الدكتورة/ م�ست�س���ارة وكيل اجلامعة للم�س���اريع لأعمال . 10

ال�سالمة والأمن للطالبات

أبرز إنجازاته

اكتم���ال تاأ�س���ي�س وت�س���غيل مرك���ز الت�س���الت الإدارية بعلي�س���ة . 1

ومبا�سرة العمل فيه مببنى )29(

اكتمال تاأ�س���ي�س وت�س���غيل مركز النقل الرتددي بعلي�سة ومبا�سرة . 2

العمل فيه مببنى )29(

اإن�س���اء عدد 4 معامل بتجهيزات مكتملة ملق���ررات »فيز« و»حني« . 3

يف مبنى )25(

اإدراج مبنى رقم )5( حتت اإدارة عمادة ال�سنة الأوىل امل�سرتكة.. 4

اكتمال جتهيز املركز باللوحات الإر�سادية. 5

توحي���د اإج���راءات ال�س���المة والأمن ب���ني مركز علي�س���ة واملدينة . 6

اجلامعية مع مراعاة بع�س الختالفات يف مركز علي�سة

اإعادة تن�سيق وت�سجري امل�سطحات اخل�سراء يف املركز. 7

24



ثالثًا: اللجان 

ت�صارك وكالة اجلامعة ل�ص�ؤون الطالبات يف املجال�س واللجان التالية

رئي�سةاملجل�س التن�سيقي للمدينة اجلامعية للطالبات

رئي�سةاملجل�س التن�سيقي ملركز الدرا�سات اجلامعية للبنات بعلي�سة

جلنة تنظيم عملية النقل والتكليف بالعمل بني وحدات املدينة 

اجلامعية للطالبات
رئي�سة

رئي�سةجلنة متابعة تو�سيات اإدارة املتابعة باملدينة اجلامعية للطالبات

اللجنة ال�ست�سارية لالأن�سطة الثقافية والعلمية يف املدينة 

اجلامعية للطالبات
رئي�سة

جلنة النظر يف طلبات املناوبات وتوزيع �ساعات العمل يف املدينة 

اجلامعية للطالبات
رئي�سة

رئي�سةاللجنة الدائمة للنظر يف المور املتعلقة بالطالبات باجلامعة

جلنة اإعداد م�سروع ميزانية اجلامعة للعام املايل 

1438/1437ه�
رئي�سة

اللجنة الدائمة لربنامج الإ�سراف اخلارجي امل�سرتك 

للمحا�سرات واملعيدات
ع�سوة

اللجنة الدائمة لختيار املر�سحني للرتقية للوظائف امل�سنفة من 

املرتبة احلادية ع�سر اإىل املرتبة الرابعة ع�سر
ع�سوة

ت�صارك وكالة اجلامعة ل�ص�ؤون الطالبات يف املجال�س واللجان التالية

جلنة ح�سر وتوزيع الفراغات والأماكن واملواقف يف املدينة 

اجلامعية للطالبات
ع�سوة

ع�سوةاللجنة العليا لأ�سبوع املهنة واخلريج واملعر�س وامللتقى امل�ساحب

ع�سوةجلنة عليا لتحقيق روؤية اململكة 2030

ع�سوةاللجنة التن�سيقية العليا لإدارة اجلامعة
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محاور رؤية 2030 التي تحققت 
في المدينة الجامعية

الهتمام ال�سحي

دعم الثقافة والرتفيه

الهتمام بالنمط ال�سحي

املحافظة على البيئة

واحلد من التلوث

تطوير املنظومة التعليمية

والرتبوية بالتعاون مع الأ�سرة

حت�سني بيئة العمل وتخ�سي�س 

م�ساحات للم�ساريع

ال�سفافية يف الأداء

دعم املرونة ومراجعة الهياكل

متابعة الأداء

تاأهيل اأع�ساء هيئة التدري�س

موائمة خمرجات املنظومة 

التعليمية مع احتياجات �سوق العمل

الرتكيز على البتكار 

يف التقنيات املتطورة

دعم الأ�سر املنتجة ودعم امل�ساريع

بيئته
عامرة

حكومته 
فاعلة

بنيانه
 متين

فرصه 
مثمرة

قيمه
راسخة

مواطنه 
مسؤول

العمل وفق مبادئ اإ�سالمية

غر�س القيم واملبادئ الوطنية

اقتصاد
مزدهر

تنافسيته 
جاذبة مجتمع

حيوي

وطن
طموح

ا�ستقطاب الكفاءات

القيام مب�سوؤوليات اجتماعية
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الفصل األول
)مجتمع حيوي(



30



أوالً: قيمه راسخة

حر�ص���ت وكال���ة اجلامع���ة ل�ص����ؤون الطالب���ات بالعم���ل وف���ق املبادئ 

االإ�صالميةللطالبات يف نطاق )اإتقان العمل – العدل – ال�صفافية( 

من خالل:

1. سياسة وثقافة الجودة:

حتقيق املعايري املطلوبة ل�س���مان اجل���ودة والإتقان يف العمل لذا 	 

iso 9001:2015 سعت للح�سول على �سهادة اجلودة�

توحيد ال�سيا�سات والإجراءات الإدارية من خالل:	 

اإن�س���اء مركز ات�س���الت اإداري���ة موحد يف املدين���ة اجلامعية 	 

للطالب���ات وافتتاح ف���رع له يف مركز الدرا�س���ات اجلامعية يف 

علي�سة

توحيد النماذج املالية على م�ستوى املدينة اجلامعية للطالبات	 

2. خدمة العماء:

من خالل تاأ�س���ي�س مكتب خدمة العمالء )املراجعات(حيث مت و�س���ع 

اآلي���ة لتق���دمي اخلدمات ملراجع���ات املدينة اجلامعية مب���ا يتواكب مع 

توجهات اجلامعة لتعزيز خدمة امل�ستفيدين وت�سهيل اإجراءات العمل

3. إدارة الموارد بفعالية:
ا�س���تحداث وح���دة م�س���تودعات مركزي���ة يف املدين���ة اجلامعي���ة 	 

للطالب���ات؛ وذلك حر�س���ًا عل���ى العدالة يف توزيع م���وارد املدينة 

اجلامعية ول�سمان عدم الهدر

تنظيم عملية اإرجاع الأثاث والأجهزة مبا ي�س���من عدم الهدر يف 	 

موارد املدينة اجلامعية واإعداد النماذج الالزمة لذلك
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4. الشفافية:

ت�س���عى غالبي���ة اجله���ات يف املدينةاجلامعية لتحقيق ال�س���فافية 	 

والع���دل والإتق���ان يف اإجنازامله���ام، من خالل عم���ل اجتماعات 

دوري���ة م���ع املوظفات ومناق�س���ة املهام واآلية العم���ل للوقوف على 

ال�سعوبات واملعوقات لتخطيها

تفعي���ل م�س���روع اخلط ال�س���اخن لتلقي ال�س���كاوي، وهو م�س���روع 	 

يخت�س ببناء ج�سور التوا�سل مع كافة من�سوبات املدينة اجلامعية 

لتلقي املقرتحات وال�سكاوي مبا ي�ساعد على ر�سد امل�ساكل وو�سع 

احللول لها وال�ستفادة من املقرتحات املطروحة والرفع بها

5. التغذية الراجعة:

تزويدالإدارة العليا بالتغذية الراجعة من خالل التقارير الدورية التي 

ت�سدر من جميع اجلهات يف املدينة اجلامعية منها:

تقرير املواقع اال�ستثمارية:

مت ط���رح اأه���م الق�س���ايا املرتبط���ة باملواق���ع ال�س���تثمارية يف املدينة 

اجلامعي���ة للطالب���ات وعر����س احلل���ول املقرتح���ة وملخ�س م�س���توى 

اخلدمات املقدمة من املواقع ال�ستثمارية باملدينة اجلامعية.
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تقرير عن اأبرز امل�ساريع:

يت�س���من هذا الكتي���ب اأبرز امل�س���اريع التطويرية والتطوير املوؤ�س�س���ي 

وم�س���اريع التقني���ة والأنظم���ة الإلكرتونية وم�س���اريع البني���ة التحتية 

والفعالي���ات واملعار����س التوعوي���ة والتثقيفية وال�س���راكات املجتمعية 

باملدينة اجلامعية.

تقرير لقاء اإجناز:

كتي���ب لتوثي���ق الفعالي���ة، يعك����س تكاتف كاف���ة العم���ادات والوكالت 

والوحدات وتكامل العمل لتحقيق روؤية وتطلعات اجلامعة.

تقرير اخلطة االإ�سرتاتيجية:

تقرير تف�سيلي عن اأهم الأن�سطة املنجزة باخلطة الإ�سرتاتيجية حيث 

مت ت�س���ليط ال�س���وء على اجلهود املبذولة يف التح�سني والتطوير ليعك�س 

املحطات البارزة والإجنازات امل�سيئة.

تقرير ال�سراكة املجتمعية لربنامج »فخر التطوع«:

وه���و تقرير تف�س���يلي جاء ليعك�س جه���ود فريق فخ���ر التطوع والذي 

يهدف لن�س���ر ثقافة التط���وع واإبراز دورها يف تنمية املجتمعات و�س���د 

احتياجات املنظمات واجلهات من العنا�سر التطوعية.
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6. تعزيز الكفاءة اإلدارية: 

با�ستحداث جمموعة من الربامج منها:

نظام اإدارة االأداء:

نظ���ام يهدف لرت�س���يخ الفهم ال�س���امل لالأهداف الإ�س���رتاتيجية وهو 

م�س���روع واعد ير�س���م تطلعات املدينة اجلامعية نحو امل�ستقبل لتعزيز 

م�ستوى الأداء عند الأفراد وحت�سني الإنتاجية.

برنامج اإدارة املواهب:

برنامج يهتم باكت�س���اف املواه���ب الكامنة لدى املوظف���ات وتعزيزها 

وا�س���تثمارها يف منو العملي���ة الإنتاجية وتعزيز ال���ولء والنتماء لدى 

من�سوبات املدينة اجلامعية.

متكني املوظفات وتطوير قدراتهن:

مت الرفع للهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي الحتياجات من 

الربامج وور�س العمل التدريبية.

اإ�صدار جمم�عة من االأدلة تهدف لتعزيز الكفاءة االإدارية وهي:

دليل الهوية املوؤ�س�سية:

ترجم���ة مل���ا يج���ب اأن تكون علي���ه هوية من�س���وبات املدين���ة اجلامعية 

للطالبات.

دليل اللغة امل�ستخدمة:

دليل يو�س���ح طبيعة اللغة امل�س���تخدمة يف املكاتبات الر�سمية وو�سائل 

التوا�سل الجتماعي يف املدينة اجلامعية للطالبات.

دليل الفعاليات العلمية والثقافية واملجتمعية:

دليل حم���دث مل�س���اعدة اجلهات املنظم���ة يف املدين���ة اجلامعية على 

تطبي���ق التعليمات والتوجيهات وال�س���وابط املطل���وب مراعاتها اأثناء 

مرحلة التخطيط والتنظيم للفعالية.

الدليل اإلرشادي
للفعاليات العلمية والثقافية والمجتمعية
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�سوت املدينة اجلامعية للطالبات:

ن�س���رة دورية ت�س���در عن املدينة اجلامعية للطالبات، تعنى بالأخبار 

الداخلي���ة للمدين���ة اجلامعية واأهم الإجنازات، �س���در منها 7 اأعداد 

خالل العام الدرا�سي 1437-1438ه�.

7. تعزيز الكفاءة التقنية:

تفعيل برنامج نظام مه���ام يف جهات املدينة اجلامعية للطالبات 	 

وبذلك ي�سبح العمل اأكرث اإتقانًا

اإن�ساء قاعدة بيانات للبنية التحتية يف املدينة اجلامعية	 

اإن�س���اء قاع���دة بيانات حل�س���ر الفراغات واملواق���ع والأماكن يف 	 

املدينة اجلامعية

كم���ا كان للعمادت���ني م���ن اأق�ص���ام العل����م االإن�صاني���ة واأق�ص���ام العل�م 

والدرا�ص���ات الطبي���ة والكليات التابعة لهما دور كبري يف حتقيق هذا 

املح�ر من الروؤية على النح� التايل:

اللتزام مبعايري الدين الإ�سالمي دون حتيز اأو حماباة وربطها عمليًا 

بنظام اإدارة اجلودة ISO من خالل ال�سفافية يف:

 الإعالن ع���ن الأه���داف والربامج واخلطط اخلا�س���ة بالعمادة 	 

التي تتما�سى مع اخلطة الإ�سرتاتيجية للجامعة

عق���د اللق���اءات الدورية بني القي���ادات العليا وجميع من�س���وبات 	 

العمادة

تطبي���ق �سيا�س���ة »الباب املفت���وح« للقيادات يف التعام���ل مع كافة 	 

املن�سوبات واملراجعات وتذليل �سعوبات العمل
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كلية اإدارة االأعمال:

�س���اركت بحملة »قيمي م�سوؤولية« وتهدف احلملة اإىل توعية الطالبات 

باأهمية تقييم اأع�س���اء هيئة التدري�س يف نهاية كل ف�س���ل درا�سي من 

خالل تعبئة ا�ستبيانات تقييم اأع�ساء هيئة التدري�س بدقة وم�سداقية 

وم�سوؤولية.

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية:

عق���دت جمموعة من احلم���الت التوعوية منها: حما�س���رة »طالبات 

القان���ون ونظ���ام العم���ل ال�س���عودي« للمحام���ي عبداملح�س���ن املحرج 

لن�س���ر الوعي بنظام العمل ال�س���عودي مبا ي�سمن ن�س���ر مفهوم العدل 

وال�س���فافية للعاملني وحملة الدعاوى اجلنائية واإجراءاتها التطبيقية 

يف النظام ال�س���عودي، بالإ�س���افة حلملة خطط م�ستقبلك القانوين– 

حملة حماية امل�س���تهلك – حملة العنف �س���د املراأة – حملة الت�س���رت 

التجاري – حملة اعرف حقك – حملة حقوق املعتقلني- حملة وزارة 

العدل.

كلية العلوم:

قامت بالبدء يف ا�س���تخدام موقع الكلية )�سطر الطالبات( ل�ستقبال 

ال�س���كاوى والقرتاحات وقيا�س ر�س���ا املن�س���وبات ع���ن كل وحدة من 

وحدات الكلية:

اإعالن مهام وخدمات مكتب م�س���اعدة الوكيلة للتطوير واجلودة 	 

والوحدات التابعة له يف الكلية على موقع الكلية ل�سطر الطالبات

متكنت جلنة املعامل والتجهيزات بق�س���م النبات والأحياء الدقيقة 	 

م���ن اإعداد املعامل النموذجية يف ق�س���م النب���ات والأحياء الدقيقة 

واإعداد دليل مف�سل لكيفية جتهيز املعامل بطريقة منوذجية ومتت 

اإتاح���ة الدليل جلميع م�س���رفات املعامل لال�س���تفادة من���ه. كما مت 

ت�س���ميم كافة النماذج والبطاقات التعريفية واإر�سادات ا�ستخدام 

الأجهزة واإن�س���اء نظ���ام ترميز لالأجهزة يف داخل املعامل لتي�س���ري 

تتبع �سري العمل وتي�سري توجيه الطالبات خالل الدرو�س العملية

النته���اء م���ن كتاب���ة دلي���ل الإر�س���اد الأكادمي���ي لق�س���م النبات 	 

والأحياءالدقيقة )جلنة الإر�سادالأكادميي(

لغر����س املبادئ والقي���م ال�طنية واالعتزاز باله�ي���ة ال�طنية عملت 

وكالة اجلامعة ل�ص�ؤون الطالبات على ذلك من خالل:

اإقامة فعاليات تعك�س العتزاز بالهوية الوطنية والعربية والإ�سالمية، 

مثل اليوم الوطني، اجلنادرية، ويوم اللغة العربية �سنويًا.

الئحة ال�سلوك احل�ساري:

هدفت هذه الالئحة اإىل و�سع مبادئ ومعايري لل�سلوك احل�ساري الواجب 

اتباعه����ا م����ن قبل املواطن����ني واملقيمني، والت����ي تتجل����ى يف الآداب العامة 

املتعارف عليها يف التعامل مع املمتلكات العامة والرموز والأفراد والبيئة.
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برنامج )حديث الوالء(:

برنامج ير�سخ ال�س���فافية بني قيادات اجلامعة والطالبات وهو عبارة 

عن جل�سات حوارية مت�سل�سلة �سارك فيها قيادات من املدينة اجلامعية 

وع�س���وات هيئة التدري�س مع الطالبات يف حوار عقالين �سفاف وكان 

الهدف منه تعزيز الولء والنتماء.

وقد بلغ عدد املتحدثات اأربعة ع�سر متحدثة وح�سر عدد من الطالبات 

م���ن خمتلف الكلي���ات وكان بعدد 20 طالبة يف كل جل�س���ة ومنحت كل 

طالبة �سهادة ح�سور. 
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مبادرة لون مع الوطن:

تهدف لتعزيز القيم والهوية الوطنية ت�س���منت عددًا من الإ�سدارات 

التي ت�س���تهدف يف جمملها تعري���ف الطالبات يف مرحلة التعليم العام 

بالرموز وال�سعارات الوطنية. وتعزز قيم النتماء والولء لديهن.

1. اإ�صدار ق�صة ال�صعار.

2. اإ�صدار العلم ال�صع�دي.

تد�س���ني اإ�س���دار العلم الوطني للملكة العربية ال�س���عودية يف مدار�س 

التعليم العام.

3. اإ�صدار روؤية اململكة 2030.

د�سنت املدينة اجلامعية الإ�سدار الثالث ملبادرة لون مع الوطن.

4. اإ �صدار لغتي ه�يتي

د�سنت املدينة اجلامعية الإ�سدار الرابع ملبادرة لون مع الوطن بعنوان 

)لغت���ي هويت���ي( تزامنًا مع اليوم العاملي للغة العربية 18/ دي�س���مرب، 

وزع���ت يف مدار�س التعلي���م العام خالل الحتفاء بالي���وم العاملي للغة 

العربية.

5. برنامج »قدميك ندميك«:

�س���من اأن�س���طة فعالية خارج التغطية، وقد �س���مت معر�س تثقيفي ي�س���لط 

ال�سوء على الرتاث ال�س���عودي الأ�سيل واملقتنيات الأثرية القدمية واملناهج 

الدرا�سية يف فرتة ال�سبعينات امليالدية.

العل����م  اأق�ص���ام  وعم���ادة  االإن�صاني���ة  العل����م  اأق�ص���ام  لعم���ادة  وكان 

والدرا�صات الطبية دور فعال يف هذا املح�ر كالتايل:

امل�س���اركة الفعالة جلميع املن�س���وبات من قيادات وموظفات وع�سوات 

هيئة تدري�س وطالبات يف املنا�س���بات الوطنية، وقد �ساركت العمادات 

بكلياتها يف الحتفال باليوم الوطني حيث اأقيمت عدة فعاليات منها:
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كليةاإدارة االأعمال

اأقام نادي القت�س���اد عر�س لالقت�س���اد ال�س���عودي، والذي يهدف اإىل 

تعريف من�س���وبات اجلامعة عن القت�ساد ال�سعودي قدميًا، وامل�ساهمة 

يف رفع تنمية روح الولء والوطنية لدى الطالبات ب�ساأن القت�ساد املحلي 

ال�س���عودي، واإعالم الطالبات عن كيفية تطور القت�س���اد عربال�سنوات 

ال�سابقة، كما نظمت من خالل نادي التاريخ معر�س �سهداء الوطن.

كلية الرتبية

�س���اركت يف فعالي���ة »تراثنا حبنا نه�س���تنا« اأقامتها جمعية النه�س���ة 

اخلريية وكانت يف مركز امللك عبدالعزيز التاريخي.

كلية ال�سياحة واالآثار

�س���اركت بعدة فعالي���ات متعلقة بال���رتاث الوطني والإ�س���المي منها: 

امللتقى ال�س���اد�س للجمعية ال�سعودية للدرا�سات الأثرية، والذي يهدف 

لت�س���ليط ال�س���وء على اأهمية املتاحف الوطنية واملحافظة عليها، كما 

نظم���ت رحلة ملرك���ز امللك في�س���ل للبحوث والدرا�س���ات الإ�س���المية 

ورحلة ملحافظة �سقراء.

كلية اللغات والرتجمة

�س���اركت يف م�س���ابقة اللغة الفرن�سية على م�س���توى جامعات الريا�س 

ومو�سوع امل�سابقة »ربوع بالدي«.
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ثانيًا: بيئته عامرة

�صع���ت وكال���ة اجلامعة ل�ص����ؤون الطالب���ات لدعم الثقاف���ة والرتفيه 

واإقامة الفعاليات وت�صجيع امل�اهب يف عدة جماالت من خالل:

اإقامة املعار�ض التوعوية والفعاليات 

�سواًء الدورية مثل: حفالت التخرج جلميع الكليات، وحفل التميز، اأو 

الثقافية والرتفيهية مثل: خ���ارج التغطية، معر�س الكتاب، الربنامج 

التعريف���ي للطلبة املتفوقني، فعالية اأن���ريي موهبتك، فعالية لنخطط 

معًا، فعالية تياترو الأوملبياد امل�سرحي، فعالية يوم البحوث ال�سابع.

فعالية نورين:

ملتقى علم���ي ترفيهي مبفهوم جديد للرتفي���ه العائلي من خالل عدة 

اأركان تعليمي���ة متمي���زة تعك����س دور جامع���ة املل���ك �س���عود يف خدمة 

املجتمع وتقدمي التعليم املتميز من خالل ا�ست�س���افة عدة جهات مثل: 

املعر�س التفاعلي للطاقة الذرية واملتجددة »م�س���كاة« وموؤ�س�سة امللك 

عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع »موهبة« و�س���ركة تطوير التعليم 

و)فاب لب( الريا�س.

ملتقى خارج التغطية:

د�س���نت املدينة اجلامعية للطالب���ات ملتقى خارج التغطي���ة كاأول ملتقى 

اجتماعي ترفيهي يقام يف املدينة اجلامعية، حيث اأتاح فر�س���ة التفاعل 

املمنهج بني الأ�س���رة والأ�سدقاء واملجتمع بقالب علمي وتقني، والأن�سطة 

املفتوح���ة والألع���اب اجلماعية والتجارب اجلديدة ووفر من�س���ة لعر�س 

امل�ساريع ال�س���بابية والخرتاعات، وخ�س����س جزء كبري من ريعه لدعم 

الأبحاث العلمية.

اإطالق مبادرة »طوري مهاراتك«:

حيث تهدف ه���ذه املبادرة لتبادل اخلربات ب���ني املوظفات من خالل 

ت�س���جيع املوظف���ات الالتي لديه���ن موهبة يف جمال مع���ني بنقل هذه 

املهارة اإىل املوظفات من خالل اإقامة ور�س عمل.
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لقاء اإجناز:

 جنز 
ُ
لقاء �س���نوي مبثابة من�س���ة للعملية الإنتاجية ي�ستعر�س فيه ما اأ

من م�ساريع يف املدينة اجلامعية.

م�سروع ب�سمات اإدارية:

يه���دف اإىل تر�س���يخ القي���م وال�س���لوكيات الإداري���ة الإيجابي���ة ل���دى 

من�سوبات املدينة اجلامعية، وتنبثق منه عدة برامج وهي:

1 - برنامج غري:

ويعمل على تغيري ال�سلوكيات الإدارية ال�سلبية وغر�س القيم الإيجابية 

التي ت�س���اهم يف زيادة الإنتاجية، وذلك بهدف خلق ثقافة موؤ�س�س���ية 

تركز على الكفاءات ال�سلوكية للموظفات.

2 - برنامج �ص�رتنا اأجمل:

ويهدف لتنمية قيمة اأخالقية واحدة يف مقر واحد ومبدة زمنية واحدة 

ومب�س���اركة جميع اجلهات املختلفة يف املدينة اجلامعية كالإخال�س/ 

ال�سدق/ اللتزام.

3 - مبادرة مل�صة وفاء:

ويه���دف لتعزيز القي���م الأخالقية وتنمية ال���ولء والنتماء من خالل 

تبادل عبارات الولء وال�سكر بني القيادات واملن�سوبات.

فعالية لنخطط معًا:

تهدف لتعزيز مفاهيم التخطيط الإ�س���رتاتيجي والرتكيز على جودة 

املخرجات وبن���اء بيئة جاذب���ة للكفاءات املتمي���زة وحتقيق متطلبات 

اجلودة. 

برنامج بيننا موهبة:

وهو برنامج يعنى باكت�ساف املواهب الكامنة لدى املوظفات وتعزيزها 

وا�س���تثمارها يف منو العملي���ة الإنتاجية وتعزيز ال���ولء والنتماء لدى 

من�س���وبات املدين���ة اجلامعي���ة. وكان م���ن ثمرات���ه اإط���الق جمموعة 

م�سممات املدينة اجلامعية للطالبات.
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قدم مركز الطالبات ذوات االإعاقة جمم�عة من الفعاليات خلدمة 

هذه الفئة منها:

فعالية )�سباح ممتع(	 

فعالية )طاقات ل تنفذ(	 

اإقامة ور�سة عمل بعنوان)طريقك للتميز والإيجابية(	 

م�ساركة طالبات املركز يف فعالية )باإبداعاتي اأحتدى اإعاقتي(	 

تكرمي املوهوبات من ذوات الإعاقة يف فعالية )جامعتي م�ستقبلي(	 

وكان لعم���ادة اأق�س���ام العل���وم الإن�س���انية وعمادة اأق�س���ام العلوم 	 

والدرا�سات الطبية دور فعال يف هذا املحور كالتايل:

كلية اإدارة االأعمال

نظمت فعالية )يوم املل�سق العلمي لطالبات كليةاإدارة الأعمال( بالتعاون 

م���ع وكالة عم���ادة البحث العلمي-الأق�س���ام الن�س���ائية، وق���د عك�س هذا 

احلدث التوجه الوا�س���ح نحو الأبحاث واملخرجات البحثية املعرو�س���ة، 

وقد مت عر�س)28( مل�سق بحثي مب�ساركة 40 طالبة من الكلية.

كما اأقامت جمموعة من املعار�س لعر�س م�س���اريع الطالبات يف عدد 

من اأق�سام الكلية كان من اأبرزها:

معر�س فنون الت�سويق الذي يعر�س مدى ارتباط الت�سويق بالعلم 	 

والفن واإظهار قدرة الطالبات واإمكانيتهن ومتيزهن
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واملعر����س املايل والذي يهدف للتعريف باأنواع املوؤ�س�س���ات املالية 	 

وتو�س���يح طرق ال�س���تثمار ب�س���كل �س���حيح وكيفية عمل البنوك 

والبنك املركزي و�سركات الو�ساطة املالية والتاأمني والعقارات

معر�س امل�س���اريع لق�س���م النظم وال���ذي يهدف لعر�س م�س���اريع 	 

طالبات نظم املعلومات الإدارية.

كلية االآداب ق�سم اجلغرافيا

اأقام���ت جلن���ة الإر�س���اد الأكادميي ور�س���ة عمل هوايت���ي بداية طريق 

م�سروعي ال�سغري.

كلية الرتبية

�س���اركت من خالل تخ�سي�س جلنة بق�س���م الرتبية الفنية للمعار�س، 

ت�س���عى اإىل تن�س���يط احلراك الفن���ي وتبادل اخلربات ب���ني الطالبات 

واإقام���ة املعار����س والور�س التدريبية، وقد قام���ت اللجنة خالل العام 

الدرا�سي مبا يلي:

ت�س���كيل جمموعة من الع�س���وات والطالبات لإع���داد اأعمال فنية 	 

رقمية م���ن الزخارف الإ�س���المية واخلط العرب���ي بهدف تزيني 

مبنى كلية الرتبية بها، ويف حال جناح امل�س���روع ي�س���عى الق�س���م 

لتعميم الفكرة على م�ستوى املدينة اجلامعية

اإقام���ة معر�س »نب�س���ات فني���ة« والذي �س���احبه ور����س تدريبية 	 

وعرو�س حية
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اإقامة معر�س »روؤية وطن«: لأعمال الطباعة والذي يعر�س اأعمال 	 

لطالبات املاج�ستري م�ستمدة من روؤية اململكة 2030، وقد �ساحبه 

ور�سة تدريبية لطريقة الطباعة بال�سا�سة احلريرية

اإقامة معر�س »ترف« والذي يو�سح املجالت التي تدر�س بالق�سم 	 

وقد�ساحبه عدة ور�س تدريبية

اإقام���ة معر����س روؤية وط���ن 2030، لأعمال مقرر الر�س���م والت�س���وير 	 

الت�سكيلي حيث ا�ستمدت الطالبات فكر الأعمال من روؤية اململكة 2030

القراءة الفردية والتلخي�س للكتب وامل�سادر املفيدة مثل الأبحاث 	 

العلمية املحكمة التي ترثي معارف الطالبة يف التخ�س�س

اإقامة املعر�س الأول لأق�س���ام الرتبية الفنية والفنون باجلامعات 	 

ال�سعودية »روؤية وطن 2030«، والذي كان حتت رعاية معايل وزير 

التعليم م�سحوبًا باأن�سطة وحما�سرات ثقافية

فعاليةكواكب املرح	 

فعالية بالدرج اأنحف	 

وقفة مع الوطن	 

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

اأقامت فعالية الأ�س���بوع اجلنائي وذلك لدعم عملية تثقيف الطالبات 

ب�سكل ترفيهي بعيد عن الف�سول الدرا�سية، حيث بلغ عدد امل�ستفيدات 

من الفعالية 6130 ح�سب تقرير منجزات نادي القانون لهذا العام.

امل�س���اركة بالي���وم العاملي حلقوق الإن�س���ان واملقام يف م�ست�س���فى 	 

امللك خالد اجلامعي

اإقامة فعالية تعزيز البحث العلمي	 

تفعيل املحكمة ال�س���ورية بالإعالن عن فعالي���ة »مني قتل نورة؟« 	 

على م�ستوى الكلية مب�ساركة جميع الطالبات من كافة امل�ستويات

تنظيم حما�سرة »الأنظمة والت�سريعات بني ال�سناعة وال�سياغة« 	 

للم�ست�س���ار �س���لطان العمري، لدع���م مواهب الطالب���ات اللغوية 

والكتابية

تنظي���م دورة بعن���وان »نظ���رة عل���ى م�س���تقبل مهن���ة املحام���اة 	 

بال�سعودية« و»خطة م�ستقبلك القانوين« للمحامية نوف اليحيى
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كلية اللغات والرتجمة

اأقامت جمموعة من الفعاليات منها:

فعالية الكالم امللهم	 

 	Debatecompetition م�سابقة اجلدل

 	Everything in Animation فعالية

حملة تعريفية مبجلة كلية اللغات والرتجمة وحملة تعريفية لزكاة العلم	 

عمل رحلة اإىل جمل�س ال�سورى	 

 فعالية زاجل �سمن فعاليات دور املرتجم	 

فعالية كلنا اآدم	 

فعالية دقائق اأدبية	 

كلية العلوم 

حتكيم م�س���اريع الت�س���فية النهائية لالأوملبي���اد الوطني لالإبداع 	 

العلمي )اإبداع 2017( -موؤ�س�سة امللك عبدالعزيز للموهوبني

 	 Participating in project with title ( امل�س���اركة يف م�س���روع

 )Sorption of heavy metals and toxic element from

 aqueous water by low cost adsorbent، Nuclear

Science Arabia يف مدينة امللك عبدالعزيز للعوم والتقنية

تقييم اأوراق بحثية يف املوؤمتر الدويل لبحوث املواد والهند�سة يف 	 

�سنغهاي-ال�سني

تدريب الفرق ال�س���عودية العلمية للم�ساركة يف الأوملبيات العلمية 	 

الدولي���ة لع���ام 2017 التاب���ع ملوؤ�س�س���ة امللك عبدالعزي���ز ورجاله 

للموهبة والإبداع يف مدينة الريا�س

تدريب املوهوبات يف برنامج موهبة ال�سيفي التابع ملوؤ�س�سة امللك 	 

عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع يف مدينة الريا�س

ا�ست�س���افت الكلية طالبات من برناجمي موهبة الإثرائي املحلي 	 

والدويل والتابع ملوؤ�س�سة امللك عبدالعزيز لرعاية املوهبة والإبداع 

وذلك خالل فرتة ال�سيف لعامي 2016م و2017م

كلية ال�سيدلة

)معر�س مواهب ال�س���يدلة( والذي �سارك فيه موهوبات الكلية 	 

من طالبات ومن�سوبات يف جو مناف�سة رائع

)الي���وم العاملي للم���راأة( والذي اأب���رز الطالبات في���ه دور املراأة 	 

ال�سيدلنية يف توعية املجتمع

)اأكزخانة( تطور ال�س���يدلة عرب الع�س���ور وامل�س���احب ملعر�س 	 

اأبرز فيه طالبات الكلية الكثري من اجلوانب الثقافية والفنية

)مكياج���ك اإي����س؟( فعالية ثقافي���ة وتوعوية مبحتوي���ات املكياج 	 

والطرق ال�سحيحة حلفظه وطرق اإزالته وتاريخ �سالحيته
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فعالية )ال�سيدلنية اخلارقة( حتدي فريد من نوعه عر�ست فيه 	 

الطالب���ات مواهبهن وابتكاراتهن عرب مراحل انتهت بت�س���فيات 

والفوز بلقب ال� )ال�سيدلنية اخلارقة(

)يوم ال�س���يديل ال�سعودي( العديد من الأن�سطة كانت م�ساحبة 	 

لهذا اليوم والذي �ساركت فيه الطالبات مبهارتهن املختلفة

حما�س���رة يف متو�س���طة وثانوية قوات الأمن اخلا�س���ة عن )يوم 	 

املهنة العاملي(

حما�سرة )تدمري الذات:هل اأمار�سه؟ كيف اأفهمه واأتعامل معه(	 

حما�سرة اأ/جميلة ال�سعيدان بعنوان	 

 	”Doing a literature reviewImportant initial steps

 	

م���ن  ع���دد  والتغذي���ة يف  االأغذي���ة  عل����م  ق�ص���م  و�صارك���ت طالب���ات 

الفعاليات: 

)تاأكل جيدًا تِع�س جيدًا(	 

)اليوم العاملي ملكافحة ال�سمنة(	 

)اليوم العاملي لل�سكري(	 

)ال�سمنة والتغذية(	 

اهتمت وكالة اجلامعة ل�ص�ؤون الطالبات بالنمط ال�صحي للطالبات 

وت�صجيعه���م عل���ى اال�صتف���ادة م���ن املراف���ق الريا�صي���ة وال�صاحات يف 

اجلامعة ملمار�صة الريا�صة يف عدة جماالت من خالل:

تن�س���يق زي���ارة الأمرية رميا بنت بن���در بن �س���لطان وكيلة رئي�س 	 

الهيئة العامة للريا�س���ة للق�س���م الن�س���ائي لبحث اأوج���ه التعاون 

بني الهيئة وبني اجلامعة مبا يخدم الأن�س���طة الريا�س���ية باملدينة 

اجلامعية للطالبات

)ماراثون �سرطان الثدي( حيث بداأ من كلية ال�سيدلة وانتهى يف 	 

البهو الرئي�سي للطالبات لت�سجيع ريا�سة امل�سي

تفعيل عي���ادات كلية العلوم الطبية التطبيقي���ة واملهتمة بالثقيف 	 

ال�س���حي واخلدمات الطبي���ة التخ�س�س���ية والتاأهيل ال�س���حي 

ملن�سوبات اجلامعة
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كلية اإدارة االأعمال

نظم���ت جلنة خدم���ة املجتمع يف عدة حما�س���رات للتوعي���ة بالنظام 

الغذائي والهتمام بال�سحة منها :

حما�سرة بعنوان )�س���حتك بني يديك( األقتها كاًل من الدكتورة 	 

م���رمي العوير�س���ي ا�ست�س���ارية ط���ب اأ�س���رة، والأ�س���تاذة هن���د 

ال�س���حيباين اأخ�سائية تثقيف �سحي من مدينة امللك عبدالعزيز 

الطبية، وتهدف املحا�سرة اإىل التوعية بالنظام الغذائي ال�سحي 

واأهمية التثقيف ال�سحي يف حياتنا العامة

حما�سرة بعنوان )اليوم العاملي للغذاء( األقتها الدكتورة/ بدرية 	 

العبدالكرمي

كلية االآداب ق�سم االعالم

كما نظمت حملة )موعيب( يف بهو النادي الريا�سي لتثقيف بالريا�سة 

والعي�س مبجتمع �سحي.

كلية اللغات والرتجمة

نظم���ت فعالي���ة »ال�س���حة والرتجمة« اأقامه���ا نادي املرتجم �س���عبان 

1438ه�.

كلية العلوم

اأقامت عددًا من الأن�سطة: 

حما�س���رة توعوية بعنوان )الإنفلونزا والكتئاب( تزامنا مع يوم 	 

ال�س���حة العامل���ي وزي���ارة الركن التوع���وي يف به���و الكلية يف يوم 

الثالثاء 1438/7/14ه� مبنى كلية العلوم

فعالية )الغذاء وال�سحة( مبركز امللك �سلمان الإجتماعي	 

ور�س���ة عمل بعنوان )يف عاملنا عامل اآخر. اأنواع البكترييا وكيفية 	 

زراعتها( يف خمتربات الق�سم لطالبات ال�سف التا�سع )دبلوم( 

مبدار�س ريا�س جند )39 طالبة و6 معلمات(

حما�سرة )الأمرا�س الناجتة عن قلة النظافة( يف جمعية الوفاء 	 

اخلريية

ور�س���ة عمل بعنوان )التغري املناخي، الأ�س���باب واحللول( وزيارة 	 

املعر����س البيئي التوعوي امل�س���ور بالتعاون مع الهيئة ال�س���عودية 

للحياة الفطرية

حملة توعوية بعنوان )عودة للحياة(	 

ور�س���ة عمل )الكيمي���اء الكهربية وتطبيقاته���ا يف احلياة( حتت 	 

اإ�س���راف جمموع���ة بحثي���ة تعن���ى باأبح���اث الكيمي���اء الكهربي���ة 

وباأبحاث الطاقة النظيفة ب�سكل خا�س
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كلية ال�سيدلة

اأقام���ت العديد من الأن�س���طة الريا�س���ية داخ���ل الكلية لرف���ع الوعي 

باأهمية الريا�سة ومن �سمن تلك الفعاليات:

حت���دي الPac Man وال���ذي زرع روح التناف����س ب���ني طالب���ات 	 

ومن�سوبات الكلية با�ستخدام الدرج وعدم ا�ستخدام امل�ساعد

 	 Student lounge وف���رت الكلية للطالبات مرافق خا�س���ة به���م

مزودة باألعاب الهوكي اليدوية

اأقام���ت الكلي���ة العديد من الفعالي���ات واملتعلقة ب�س���حة الأبدان 	 

واملحافظ���ة عليه���ا ومن �س���منها )ي���وم التحدي( وهي م�س���ابقة 

ثقافية حركية بني ع�سوات هيئة التدري�س والطالبات

يف جمال االهتمام باالأمن واالأمان و�صالمة الطالبات داخل املن�صاأة:

اهتمت وكالة اجلامعة ل�س���وؤون الطالبات وعماداتها بتنفيذ جمموعة 

من خطط الإخالء للمباين، حيث مت افرت�س فيها واقع وهمي حلدوث 

حريق داخل املبنى ودربت املن�س���وبات عل���ى كيفية التعامل مع املوقف 

والقيام بالإجراءات الالزمة.

فيما يتعلق باملختربات كانت الإجراءات كالتايل:

ت�سكيل جلان للتخل�س من املواد الكيميائية والنفايات الطبية يف 	 

املختربات بطريقة اآمنة
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ال�سيانة الدورية للم�ساعد واأجهزة الإنذار	 

توفري لوازم الأمن وال�سالمة )�سنطة الإ�سعافات الأولية، طفايات 	 

احلريق، توفري حاويات نفايات طبية( يف املختربات

اإقام���ة دورة ال�س���المة وال�س���حة املهنية وفق متطلب���ات ومعايري 	 

)الأو�سا( يف املخترب املركزي لفنيات املختربات

توزي���ع املن�س���ورات اخلا�س���ة بالط���رق ال�س���حيحة للتعام���ل مع 	 

الن�سكابات والنفايات الكيميائية يف كل معمل

الإ�س���راف عل���ى خط���ط الإخالء ل���ذوي الإعاقة يف كلي���ة اللغات 	 

والرتجمة و�سكن الطالبات

يف جم���ال املحافظ���ة عل���ى البيئ���ة واحل���د م���ن التل�ث قام���ت وكالة 

اجلامعة ل�ص�ؤون الطالبات بعدة اأم�ر منها:

 تفعي���ل برنام���ج »النظاف���ة وعي ورق���ي«: مت عمل م�س���ابقة على 	 

م�س���توى اجلامعة لعام���الت النظافة، حتتوي على اأف�س���ل مبنى 

ودورات مياه من حيث النظافة والرتتيب

تفعيل برنامج اإعادة التدوير	 

تفعيل برنامج حف���ظ النعم: يحتوي على توزيع علب حفظ النعم 	 

على جميع اأرجاء اجلامعة، وتوزيع خريطة تو�سح مواقع ثالجات 

حفظ النعم وبر�سورات توعوية

اإقامةحما�سرة علمية بعنوان النباتات الداخلية كمنقيات للهواء 	 

من قبل املخترب املركزي

ت�س���كيل جلنة للتخل�س م���ن املواد الكيميائي���ة والنفايات الطبية 	 

وتهيئ���ة م���كان اآم���ن وتاأمينها داخ���ل ثالجات خا�س���ة للحد من 

التلوث حلني اإزالتها

تنظي���م ن�س���اط توعوي تزامن���ًا مع اأ�س���بوع ال�س���جرة يهدف اإىل 	 

التوعي���ة باأهمية احلفاظ على الغطاء النباتي وزيادة امل�س���احات 

اخل�س���راء من خالل زراعة �س���تالت لبع�س الأزه���ار والنباتات 

العطرية وتزيني احلديقة الأمامية لكلية العلوم
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دور العم���ادات يف اأق�ص���ام العل����م االإن�صاني���ة والعلمي���ة والدرا�ص���ات 

الطبية 

كلية االآداب

نظمت ن�ساط توعوي عن اليوم الوطني للبيئة.

كلية الرتبية

اأقامت مبادرة لعبة وهو عمل تطوعي ي�س���عى على اإعادة تدوير األعاب 

الأطفال القدمية وا�ستخدمها يف اأن�سطة تطوعية.

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

اأقامت فعالية تدوير الكتب الدرا�سية.

كلية العلوم

نظمت ن�س���اط توعوي تزامنًا مع اأ�سبوع ال�س���جرة يهدف اإىل التوعية 

باأهمي���ة احلف���اظ على الغطاء النباتي وزيادة امل�س���احات اخل�س���راء 

من خالل زراعة �س���تالت لبع�س الأزه���ار والنباتات العطرية وتزيني 

احلديقة الأمامية لكليةالعلوم.

كليةال�سيدلة

اأقامت عدة ن�ساطات منها:

العم���ل عل���ى م�س���روع حملة عل���ى مدار الع���ام بعنوان ال�س���يدلة 	 

امل�ستدامة

اتخاذ �س���عار )معًا نحو بيئة اف�سل( لغر�س مبادئ احلفاظ على 	 

البيئة وال�ستخدام ال�سحيح للموارد
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�صخ�صي���ة  بن���اء  يف  الطالب���ات  لل�ص����ؤون  اجلامع���ة  وكال���ة  اهتم���ت 

الطالب���ات م���ن خ���الل تط�ير املنظ�م���ة التعليمي���ة والرتب�ية مما 

ميكن اجلامعة بالتعاون مع االأ�صرة من تق�ية املجتمع من خالل:

تنظي���م زيارات �س���نوية جمدول���ة ملجموعة من طالب���ات املدار�س 	 

الثانوي���ة حيث ت�س���مل ه���ذه الزي���ارة على حما�س���رة يف امل�س���رح 

الرئي�س���ي ي�س���رح فيها اآلية الت�س���جيل باجلامعة واأنظمة اجلامعة 

وقوانينه���ا العامة وما حتتويه من كليات وتخ�س�س���ات وال�س���روط 

املطلوبة لاللتحاق بها، بالتعاون مع عمادة القبول والت�سجيل، مما 

ي�ساعد الطالبة على اختيار التخ�س�س املنا�سب لها يف امل�ستقبل

برنامج الطالب م�ساعد الباحث: يهدف الربنامج لإثراء التعاون 	 

العلم���ي والبحثي بني اأفراد املجتمع اجلامعي من خالل اإ�س���راك 

طالب���ات البكالوريو����س والدرا�س���ات العليا يف الأبح���اث لتعزيز 

املهارات البحثية لديهن من التخ�س�سات املختلفة

اإقام���ة جمموعة من املخيمات العلمي���ة لطالبات املرحلة الثانوية 	 

والذي يت�سمن برامج علمية وبحثية

تفعيل برنامج »ا�س���األ خب���ري« وهو برنامج مينح الطالبة �س���اعة 	 

تعليمية كاملة، ي�س���رح فيها جميع حماور التقنية املتقدمة لإنتاج 

بحثًا متميزًا

الق���رار م���ن خ���الل املجل����س 	  اإ�س���راك الطالب���ات يف �س���ناعة 

ال�ست�ساري للطالبات وكذلك ال�سوت الطالبي وهو فريق طالبي 

من خمتلف امل�س���ارات التعليمي���ة يف املدينة اجلامعية يهدف اإىل 

متثي���ل الطالبات للتعبري ع���ن اآرائهم وتطلعاته���م، ليكونوا حلقة 

و�سل بني الطالبات والإدارات العليا

تفعي���ل دور جلن���ة احلقوق الطالبية يف حل م�س���كالت و�س���كاوي 	 

الطالبات وم�ساركة جمموعة من الطالبات كع�سوات يف اللجنة

م�س���اركة الطالب���ات كع�س���وات يف ع���دد م���ن اللج���ان يف بع����س 	 

الكليات مثل:

جلنة اخلطط الدرا�سية -

جلنة التقييم -

عقد لقاء علمي اأ�سبوعي )journal club( يهدف لتعزيز مهارة 	 

الق���راءة لدى الطالبات، لإبقائهن عل���ى اطالع باأحدث الأبحاث 

والتقني���ات يف جماله���ن، وتقوي���ة مه���ارات الت�س���ال كالنقا�س 

وال�سرح والتو�سيح

اإقام���ة دورة للطالب���ات ذوات الإعاقة بعنوان )مفاتيح ال�س���عادة 	 

والنجاح(
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اللغ���ة الإجنليزي���ة( 	  والث���اين يف  الأول  اإقام���ة دورة )امل�س���توى 

للطالبات ذوات الإعاقة قدمتها اإحدى الطالبات اخلريجات من 

ذوات الإعاقة الب�سرية

امل�ساركة يف الربنامج التعريفي لطالبات املرحلة الثانوية	 

كم���ا كان لعمادة اأق�صام العل�م االإن�صاني���ة واأق�صام العل�م والدرا�صات 

الطبية دور يف هذا اجلانب حيث:

 فتحت العمادات قناة التوا�س���ل بينها وبني اأولياء اأمور الطالبات 	 

يف كل مامن �ساأنه امل�سلحة العامة لهن

خ�س�س���ت وحدات اإداري���ة يف الهيكل التنظيم���ي املعتمد ملتابعة 	 

ح���الت تع���رث الطالبات وكذل���ك حقوقهن الطالبي���ة والرفع بها 

ل�ساحب ال�سالحية للنظر فيها ومتابعتها

كلية الرتبية

دجمت الطالبات للم�ساركة يف اجلودة من خالل)�سريكات اجلودة( 

مم���ا يع���ود عليها بفوائ���د كبرية يف بن���اء ال�سخ�س���ية القيادية، ورفع 

م�ستوى امل�س���وؤولية الجتماعية، وزيادة النتماء للجامعة. وقد قدمت 

الطالبات ن�ساطني: ب�سمتي يف اجلودة اجلامعية قيمي مب�سداقية.

كلية ال�سياحة واالآثار

نظم���ت جمموعة م���ن الدورات التدريبية ل�س���قل مواه���ب الطالبات 

منها:

دورة اإدارة الوق���ت - دورة الإلق���اء الفع���ال -ق���راأت كتاب���ًا -القراءة 

املثم���رة - مفاهي���م واآلي���ات -دورة ترميم املطبوع���ات واملخطوطات 

الورقية - فعالية التعريف بالبحث العلمي وبراجمه.

كلية اللغات والرتجمة

�ساركت يف امل�سابقات اخلارجية والزيارات على م�ستوى جامعات 	 

اململكة منها:

م�سابقة الرتجمة الإجنليزية حتريري و�سفهي. -

م�سابقة الرتجمة الفرن�سية حتريري و�سفهي. -

م�سابقة اجلدل. -

الزيارات اإىل اأماكن خارجية مثل:	 

زيارة جمل�س ال�سورى. -

القيام بزيارة ملعر�س الكتاب. -

ت�س���جيع الطالب���ات عل���ى الإبت���كار من خ���الل ا�ست�س���افة وحدة 	 

الإبتكار الفرعية داخل الكلية
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كلية العلوم

قامت بعدة م�ساهمات لبناء �سخ�سية الطالبات منها:

ح�ساب يف برنامج )snap chat( )Mic. Bot( يقدم حما�سرات 	 

توعوية وتغطية لأهم الأحداث يف الق�سم والكلية واجلامعة

اإقامة فعالية »ما ل تب�سرون« موجهة للطالبات	 

فعالية »�سناع جمهولون«	 

ح�س���ول نادي الأحياء الدقيقة والنبات على جائزة اأف�سل نادي 	 

تخ�س�سي من عمادة �سوؤون الطالب

امل�ساركة يف فعالية خارج التغطية ب�»�سريك العلوم«	 

تبنى ق�س���م الريا�س���يات مفهوم الطالبة القائ���دة ملجموعتها يف 	 

املقررات التخ�س�سية لتنمية مهارات القيادة لدى الطالبات

تطوي���ر مقرر 499 ري����س باآلية جدي���دة تدعم مه���ارات البحث 	 

العلمي والت�س���ال الفعال لدى الطالبات عرب �سل�سلة حما�سرات 

منظم���ة يكون ح�س���ورها اإجباري���ا ويقيم بخم�س درجات �س���من 

الدرجات الف�سلية للمقرر

اإن�ساء لقاء علمي اأ�سبوعي )journal club( يهدف لتعزيز مهارة 	 

الق���راءة لدى الطالب���ات. اإبق���اء الطالبات على اط���الع باأحدث 

الأبحاث والتقنيات يف جمالها

ثالثًا: بنيانه متين

يف جمال الهتمام بال�س���حة وتوفري الطب الوقائي وحماربة الأمرا�س 

املعدي���ة والرعاي���ة ال�س���حية واملجتمعية نظمت وكالة اجلامعة ل�س���وؤون 

الطالبات جمموعة من املعار�س التوعوية والفعاليات ذات ال�سلة منها:

املعار�س التثقيفية ال�صحية الت�ع�ية:

احلملة التوعوية ب�سرطان الثدي. 1

معر����س »�س���حتك ت���اج« الأول والث���اين: يه���دف اإىل تفعيل دور . 2

الكلي���ات ال�س���حية ون�س���ر ثقافة ال�س���لوكيات الغذائية ال�س���ليمة 

وكيفية املحافظة على ال�سحة و�سبل الوقاية من الأمرا�س

معر�س اإ�سعايف حتت �سعار »�ساهم يف انقاذ حياة«. 3

ه���و معر����س علمي تدريب���ي افتتح بت�س���ريف �س���احبة ال�س���مو الأمرية 

م�س���اوي بنت حممد بن عبداهلل بن عبدالرحمن بعنوان اإ�سعايف حتت 

�س���عار )�س���اهم يف اإنقاذحي���اة( ت�س���من املعر�س العديد م���ن الأركان 

املتنوعة حلالت الإ�س���عاف الطارئة وكيفية التعامل معها من قبل عدد 

م���ن الطبيبات وطالب���ات المتياز، �س���احب املعر�س جل�س���ات حوارية 

مبختلف املوا�سيع ومب�س���اركة عدد من اأع�ساء هيئة التدري�س من كلية 

الطب والتمري�س ومن جمعية الهالل الأحمر والتي كان لهم دورًا بارزًا 

وفعاًل يف هذا املعر�س، كما ُدعي فيها عدد من مدار�س التعليم العام. 
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ن�س���ئت �س���فحة اإلكرتونية للعيادة الطبي���ة يف املوقع الإلكرتوين 
ُ
كما اأ

للمدينة اجلامعية للطالبات.

العل����م  اأق�ص���ام  وعم���ادة  االإن�صاني���ة  العل����م  اأق�ص���ام  لعم���ادة  وكان 

والدرا�صات الطبية دور فعال يف هذا املح�ر كالتايل:

وف���رت العمادت���ان اأدوات التعقيم الالزمة عند اأجهزة الب�س���مة ويف 

دورات املياه، كما حر�س���ت على نظاف���ة املرافق العامة فيها والكليات 

التابعة لها والرفع بتقارير دورية بخ�سو�سها.

كلية الرتبية

وَفرت �سناديق لالإ�سعافات الأولية يف متناول فنيات املعامل واإداريات 

الأق�سام املدربات على الإ�سعافات الأولية.

كلية اللغات والرتجمة 

وَف���رت مايل���زم لتق���دمي الإ�س���عافات الأولي���ة داخ���ل الكلي���ة وتقدمي 

الإ�س���عافات الأولي���ة لع���دد 11 حالة طبي���ة كما وَفرت 3 اأخ�س���ائيات 

اجتماعيات قدمن الرعاية لعدد 22 من�سوبة.

كلية العلوم

�ساهمت بعدة ن�ساطات منها:

اإج���راء الأبحاث )يف ق�س���م عل���م احليوان( التي تتن���اول الطرق 	 

البديلة لعالج بع�س الأمرا�س والأوبئة

فعالي���ة التوعي���ة مبر�س بطان���ة الرحم وته���دف الفعالية بتوعية 	 

الطالب���ات باملر�س، اأ�س���بابه، الأعرا�س والت�س���خي�س، والعالج 

وكيفية الوقاية منه

فعالي���ة التوعي���ة مبر����س ال�س���يالك وته���دف الفعالي���ة بتعريف 	 

الطالبات باملر�س، اأ�سبابه، اأعرا�سه، الت�سخي�س والعالج

كلية العلوم الطبية التطبيقية

قامت بعدة جهود منها:

حملة مكافحة ال�س���منة تزامنًا مع اليوم العاملي لل�سمنة وذلك يف 	 

كلية الآداب

زي���ارة مدر�س���ية للتوعية ب�س���حة البيئ���ة الوقاية م���ن الأمرا�س 	 

املعدية
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كلية ال�سيدلة

قدمت عدة حما�سرات توعوية منها: 

�سرح الفرق بني اأنواع البندول	 

املواد ال�سارة واجليدة امل�ستخدمة يف اإبر الفيلر	 

دواء الروكتان	 

مقاومة امل�سادات احليوية	 

املكمالت الغذائية	 

الأدوية التي ت�ستخدم يف التنحيف ب�سكل خاطئ	 

توعية عن واقيات ال�سم�س	 

اعط���اء فكرة عن منتج���ات التجميل الطبية والف���رق بينها وبني 	 

منتجات التجميل العادية

خماطر ا�ستخدام الأدوية بدون و�سفة وا�ست�سارة الغري خمت�سني	 

الن�سائح الإن�ستقرامية اخلاطئة	 

مواد العناية بال�سعر والأظافر	 

التفاعالت بني الأدوية والطعام	 

ال�سيدلية املنزلية	 

الأدوية واحلمل	 

موانع احلمل	 

ت�سمم الأطفال )الأدوية الالو�سفية(	 
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الفصل الثاني 
)اقتصاد مزدهر(
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أوالً: فرصه مثمرة

قامت وكالة اجلامعة ل�ص�ؤون الطالبات بعدة جه�د لتاأهيل ع�ص�ات 

هيئ���ة التدري����س والقي���ادات الرتب�ي���ة وتط�ي���ر اأدائه���ن وتط�ي���ر 

املناهج الدرا�صية منها:

اإع���داد قاعدة بيان���ات للقي���ادات الأكادميية والإداري���ة احلالية 	 

وال�س���ابقة، وذلك به���دف تقدمي اخلدمات املمكن���ة لهن وتطوير 

اآدائه���ن الإدراي م���ن خ���الل الدع���م املق���دم من برنام���ج دعم 

القيادات

ائت���الف القي���ادات: وتكم���ن اأهمية لق���اء ائت���الف القياديات يف 	 

توفري بيئة منا�س���بة خللق نقا�س عميق و�سامل يتناول مو�سوعات 

مطروح���ة �س���من اأجن���دات عمل متكامل���ة وحمددة م�س���بقًا مبا 

يرثي املحتوى الإداري املعريف، كما يعمل على ت�س���جيع التوا�س���ل 

ال�سخ�س���ي والعملي ومتكني �س���بكة العالقات بني القياديات مبا 

يع���زز التعاون املوؤ�س�س���ي الفعال، ويقدم ائت���الف القياديات روؤى 

وتو�س���يات يكون له���ا الأثر الفعال على منظومة العمل امل�س���رتك 

وتطوير الأداء املوؤ�س�سي

خدم���ة التعاق���ب الإداري: تتي���ح ه���ذه اخلدم���ة املتمي���زة نق���ل 	 

امل�سوؤولية بني القيادات املتعاقبة داخل املدينة اجلامعية، والتاأكد 

من ان�س���يابية ا�س���تالم امله���ام للقيادي���ة الالحقة بكل �سال�س���ة، 

ومناق�س���ة اأهم الإج���راءات واملقرتحات والإجن���ازات للمحافظة 

على ان�سيابية النتقال وعدم الإخالل بوترية العمل

تقدمي ال�ست�سارات لع�س���وات هيئة التدري�س يف تطوير مواقعهم 	 

الإلكرتونية ال�سخ�سية

ت�س���ميم وتركي���ب لوح���ات لبيان���ات ع�س���وات هيئ���ة التدري����س 	 

للتوا�س���ل، ومواقع مكاتبهن يف مداخل الكليات لت�س���هيل توا�سل 

الطالبات مع الع�سوات

اإن�ساء �سفحة اإلكرتونية خا�سة بالقيادات الرتبوية الإدارية	 

اإقام���ة ور����س عم���ل ودورات متقدم���ة تدريبي���ة وتعريفي���ة تخدم 	 

ع�سوات هيئة التدري�س

عم���ل جرافي���ك لالإ�س���رتاتيجيات اخلا�س���ة بالتعامل م���ع ذوات 	 

الإعاق���ة واإر�س���الها اإلكرتوني���ًا لع�س���وات هيئة التدري����س واإقامة 

الدورات الالزمة لطرق تدري�س هذه الفئة من الطالبات

اللقاء الدوري �ساعة معرفة: لقاء علمي ي�سلط ال�سوء على تطوير 	 

م�سارات ن�سر ونقل املعرفة والبحوث العلمية
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بداية �ساعة معرفة
ياأتي تنظيم اللقاء العلمي )�س���اعة معرفة( انطالقًا من تو�س���يات اللجنة ال�ست�س���ارية لالأن�سطة الثقافية والعلمية 

كمبادرة لن�سر ونقل املعرفة وتبادل اخلربات والتجارب البحثية من خالل لقاء اأ�سبوعي للمهتمني بالبحث العلمي.

ساعة معرفة

1
2
3
4

تبادل اخلربات والتجارب البحثية

التعرف على م�ستجدات البحث العلمي

ت�سجيع البحوث والدرا�ساتن البينية

تع���رف طالبات الدرا�س���ات العليا على 

بيئة البحث العلمي

اأهداف

�ساعة معرفة

متحدثات �ساعة معرفة يف العام 1437 ه� - 1438 ه�

متحدثات املو�سم الأول

د. �سارة العبد الكرمي

د. لبنى الأن�ساري

د. اأمل الهزايند. هناء ال�سبيلد. �سيناء العقيلاأ.د. هند اخلليفة

د. نور�سايا يحيىد. نور�سايا يحيى

د. مرام العتيبي اأ.د. حنان بالطو

د. جناة بخاريد. �سعاد امل�سعلد. ختام القحطايند. م�سعودة قربان اأ.د. فوزية البكر

د. ليلى العيا�سيد. اأ�سماء العكر�ساأ.د. اإنت�سار ال�سحيباين د. هند العتيبي د. عبري احلربي

اخلدمة الجتماعية

كيف تكوين باحثة 

وخمرتعة

نحو خمرجات 

بحثية اأف�سل

الإنتاجية العلمية 

لأع�ساء هيئة التدري�س

بناء عالقات دولية يف 

البحث العلمي

الدافع 

الذاتي

جتربتي يف البحث

العلمي

 The Road To Personalized
Medicine

 Education As Agents
Of Change

اأي بو�سلة حتتاجني 

لتكوين باحثة عاملية

جتربتي يف حتكيم بحوث 

املجالت العاملية

رحلتي مع

البحث العلمي

الت�سويق

خارج ال�سندوق

جتربتي العامة يف العمل 

الأكادميي والبحث العلمي

مهارات عر�س البحوث

العلمية يف املوؤمترات

اأنظر للجانب امل�سرق دائمًاروؤية حول غايات البحث العلمياملدونات املتوازيةاجلينات اخلوارزميةالبحث العلمي والتعاون الدويل

متحدثات املو�سم الثاين

العل����م  اأق�ص���ام  وعم���ادة  االإن�صاني���ة  العل����م  اأق�ص���ام  لعم���ادة  وكان 

والدرا�صات الطبية دور فعال يف هذا املح�ر كالتايل:

كلية اإدارة االأعمال 

طبقت اإ�س���رتاتيجيات التعليم الفعال وم�س���اركة الطالبات من خالل 

تفعي���ل جائزة التمي���ز التي تهدف اإىل حتفيز اأع�س���اء هيئة التدري�س 

وت�س���جيعهم على ا�س���تخدام اأ�س���اليب التعلي���م الفعال���ة واملبتكرة يف 

مقرراته���م جلع���ل ممار�س���اتهما لرتبوي���ة فعال���ة ومتمح���ورة ح���ول 

الطالبات وتت�سمن اجلائزة مايلي:

جائزة التميز لأف�سل ع�سوة هيئة تدري�س يف التعليم الفعال على 	 

م�ستوى الكلية والأق�سام

جائزة التميز لأف�س���ل ع�س���وة هيئة تدري�س يف م�ساركة الطالب 	 

على م�ستوى الكلية والأق�سام

جائزة التميز لأف�س���ل ع�س���وة هيئ���ة تدري����س يف التعليم الفعال 	 

وم�س���اركة الطالب على م�س���توى كلي���ة اإدارة الأعمال – من قبل 

AACSB هيئة العتماد الأكادميي لكلية اإدارة الأعمال

نظمت وكال���ة الكلية للتطوير واجلودة بالتع���اون مع وكالة الكلية 	 

لل�س���وؤون الأكادميية ع���ددًا من ور�س العمل التطويرية لع�س���وات 

هيئ���ة التدري�س تهدف هذه الور�س للتعري���ف باآلية العمل التابعة 
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لل�سوؤون الأكادميية داخل الكلية: وكان من اأبرز الور�س املقامة:

- E-Register ور�سة عمل

اآلي���ة الإجراءات املتبع���ة يف الختبارات النهائي���ة واإجراءات  -

الإر�سادالأكادميي

عقدت وحدة التطوير بالتعاون مع عمادة تطويراملهارات يف كلية 	 

الآداب ور�سة عمل الهدف الإ�سرتاتيجي الثامن:

تطويره مبا يتالئم مع روؤية 2030م -

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية 

عقد جمموعة من الدورات وور�س العمل والندوات التالية:

)تعزي���ز البح���ث العلم���ي، دعم تعلم الط���الب، دورة ك���ن نزيهًا، فن 

املرافعة، فن التعامل مع ال�س���م و�سعاف ال�س���مع، اأ�سا�سيات القيادة 

الأكادميي���ة، بيئ���ة التعل���م الآمن���ة، الواج���ب الآم���ن، القتبا�س الغري 

م�سرح به، النتحال العلمي، امللكية الفكرية والتعامل معها، التوا�سل 

البحث���ي، مه���ارات الإن�س���ات الفع���ال، مه���ارات املراجع���ة النقدي���ة 

للدرا�س���ات ال�سابقة، تو�س���يع الإبتكار وبيئة العمل الإبداعي، املهارات 

القيادية للمراأة، ماذا قدم لك العمل الإداري(.

كليةال�سياحة واالثار

اأ�س���افت مق���رر املدخ���ل اإىل عل���م الآثار رم���ز املقرر )101( �س���من 

املقررات الدرا�سية.

كلية اللغات والرتجمة

اأقامت الكلية دورات داخلية لتح�سني مهارات الأع�ساء يف جمال اجلودة 

وا�ستخدام برنامج اإتقان كما عقدت اللقاء العلمي الثالث يف رحابها.

كلية العلوم

كانت اأهم جهودها يف هذا املجال: 

تطوي���ر مقرري )499 ري����س( و)499 ريك( مب���ا يخدم البحث 	 

العلمي وربط خمرجات التعلم مبتطلبات �سوق العمل

العم���ل عل���ى تق���دمي مق���ررات بيني���ة يف درج���ة املاج�س���تري بني 	 

الأق�س���ام املختلف���ة يف كلية العلوم وبني ق�س���م الريا�س���يات وكلية 

علوم احلا�س���ب واملعلومات باإ�س���راف وكالة الكلية لل�سوؤون الفنية 

واملقررات اخلدمية ووكالة الكلية لل�سوؤون الأكادميية

تنظي���م �سل�س���لة من املحا�س���رات العلمية يف ق�س���م الريا�س���يات 	 

لإلقاء ال�س���وء على الن�ساط البحثي للمن�سوبات وتعزيز التوا�سل 

البحثي بينهن كل ف�سل درا�سي
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

دورة تدريبي���ة بعنوان »اأ�سا�س���يات نظم تق���ومي الطالب«، قامت 	 

بتنظيمه���ا جلن���ة الختب���ارات بالكلية، بالإ�س���افة لأرب���ع دورات 

تدريبي���ة بعنوان »�س���ياغة خمرج���ات التعلم، خط���ة التدري�س- 

التقومي وتقرير املقرر«

ت�سافرت جهود اأع�ساء/ ع�س���وات هيئة التدري�س بالكلية لو�سع 	 

م�س���فوفة الربنامج وم�س���فوفة التدري�س والتق���ومي بتوجيه من 

جلنتي اخلطط الدرا�سية والتقومي بالكلية

تق���دمي ور�س���ة عم���ل بعن���وان »اخلرائ���ط الذهني���ة واأهميتها يف 	 

التدري�س والتعلم احلديث« و»�ساعة حوار يف واحة البحث العلمي«

تقدمي ور�س���ة عم���ل بعن���وان »اأدوات التعلم املدم���ج« و»تطبيقات 	 

التعليم اجلوال«

ور�سة عمل »و�سع اإ�سرتاتيجيات البتكار ملعاهد ومراكز البحوث«	 

احل�س���ول على اإجازة ا�ست�س���ارة النظراء يف برنامج: ا�ست�س���ارة 	 

)sept2016( النظراء يف التدري�س اجلامعي

تقدمي ور�س���ة عمل للمحا�س���رات واملعيدات وطالبات املاج�ستري 	 

والدكتوراه بعنوان »اأ�سا�سيات الن�سر العلمي املعا�سرة«

64



يف جمال م�ائمة خمرجات املنظ�مة التعليمية مع احتياجات �ص�ق 

العم���ل نظم���ت وكال���ة اجلامع���ة ل�ص����ؤون الطالب���ات فعالي���ات لدعم 

خمرجاتها ب�صفة دورية منها:

اأ�س���بوع املهنة واخلريج واملعر�س امل�ساحب له، ويعترب اأ�سبوع املهنة 	 

حلقة الو�س���ل الت���ي تربط املنظم���ات باخلريجات، ويت�س���من عدد 

من املحا�س���رات والندوات العلمية وور�س عمل لكافة تخ�س�س���ات 

وتق���دمي فر�س وظيفي���ة، وتعري���ف اخلريجني باملوؤه���الت املطلوبة 

والوظائف املتاحة

فعالي���ة »جامعتي م�س���تقبلي« مت فيها عر�س اخلدمات اخلا�س���ة 	 

بذوي الإعاقة والتي تعترب الأوىل من نوعها يف اجلامعات العربية، 

ابتداًء من تهيئة البيئة اجلامعية لتكييف الطالبات وم�ساعدتهن 

خالل م�سريتهن التعليمية ونهاية بالتوظيف

تقدمي ور�س���ة عمل بعنوان »مهارات التوظي���ف يف القرن الواحد 	 

والع�سرين« لطالبات ال�سنة الأخرية يف كلية ال�سيدلة

 اإقامة عدد من الدورات التدريبية التخ�س�سية العلمية املتقدمة 	 

يعقدها املخترب املركزي لتهيئة الطالبة ل�سوق العمل منها:

دورة الوراثة اجلزيئية الأوىل -

دورة طرق البحث العلمي -

بالإ�س���افة لأكرث م���ن )172( زي���ارة تعريفي���ة و)20( دورة  -

تدريبية و)15( ور�سة عمل

عد تقري���ر 2016 الذي 	 
ُ
 التع���اون مع �س���ركة يونيفر�س���وم، حي���ث اأ

يتيح التعاون بني جامعة امللك �س���عود وال�س���ركة لإلقاء ال�سوء على 

الأهداف املهنية لطلبة اجلامعة واخلريجني وتوقعاتهم عن �س���وق 

العمل واجلهات التوظيفية املف�س���لة لديه���م ومقارنة نتائجهم مع 

نظرائهم يف اجلامعات ال�سعودية الأخرى، مما �سي�ساعد اجلامعة 

يف معرفة احتياجات الطلبة املهنية واتخاذ القرارات على �سوءها

اأق�ص���ام العل����م  اأق�ص���ام العل����م االإن�صاني���ة وعم���ادة  �صارك���ت عم���ادة 

والدرا�ص���ات الطبي���ة يف اأ�صب����ع املهن���ة واملعر����س امل�صاح���ب ل���ه م���ن 

خالل:

التدري���ب التع���اوين لطالب���ات املوؤ�س�س���ات التعليمي���ة م���ن خارج 	 

اجلامعة

ح�س���ور القي���ادات العلي���ا يف العم���ادة للتوقي���ع عل���ى التفاقيات 	 

التعاونية التي تتم بني اجلامعة وقطاعات �سوق العمل املختلفة

كلية الرتبية

 قام���ت بعدة جه���ود منها: اإقامة ملتقى اخلريج���ات يف نهاية كل عام 

جامعي يقدم كل ق�سم جهات التوظيف املنا�سبة ملخرجاته.
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كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

 قام���ت بالتف���اق مع جهات حكومي���ة ومكاتب خا�س���ة بغر�س تدريب 

الطالبات وتاأهيلهن ل�سوق العمل، وهي:

وزارة اخلارجية	 

ديوان املظامل	 

هيئة الرقابة والتحقيق	 

وزارة العمل	 

اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان	 

غرفة الريا�س التجارية	 

مكتب �سلطان احلوا�س للمحاماة وال�ست�سارات القانونية	 

مكتب تركي التميمي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية	 

مكتب وليد النوي�سر للمحاماة وال�ست�سارات القانونية	 

مكتب بن طالب للمحاماة وال�ست�سارات القانونية	 

مكتب في�سل اجلربللمحاماة وال�ست�سارات القانونية	 

مكتب د/ �سويلم ال�سويلم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية	 

كليةال�سياحة واالآثار 

قامت بعدة جهود ملوائمة خمرجات املنظومة التعليمية مع احتياجات 

�س���وق العم���ل حي���ث اأقام���ت الكلي���ة ع���دد م���ن ال���دورات التدريبي���ة 

املتخ�س�سة واملتعلقة باحتياجات �سوق العمل للطالبات:

دورة اأ�سا�سيات خط الرقعة	 

ور�سة عمل ت�سميم )الإنفوغرافيك(	 

دورة مبادئ ال�سناعة احلجرية	 

دورة الت�سوير العلمي والتفريغ الآثاري	 

دورة اإدارة الوقت	 

ترميم املطبوعات واملخطوطات الورقية	 

عق���د موؤمت���رات وملتقي���ات علمية جتم���ع الطالب باملوؤ�س�س���ات 	 

التوظيفية:

امللتقى العلمي الأول للمتحف ال�سعودي)هوية وطن( -

فعالية التعريف بالبحث العلمي وبراجمه -

امللتقى ال�ساد�س للجمعية ال�سعودية للدرا�سات الأثرية -

كلية العلوم

مت تخري���ج اأول دفع���ة م���ن برنام���ج بكالوريو����س الريا�س���يات املالية 

والإكتواري���ة والذي يخدم �س���وق العمل )موؤ�س�س���ة النقد؛ هيئة �س���وق 

املال؛ �سركات التاأمني؛ ال�سركات املالية(.
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كلية ال�سيدلة

�ساركت من خالل:

امل�س���اركة يف برنامج م�س���اري ال���ذي مت تنفيذه لطالبات ال�س���نة 	 

التح�سريية/ جامعة امللك �سعود

التن�س���يق ل�س���رتاك الطالبات يف برنامج الرازي الذي ينفذ من 	 

قبل م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز الأبحاث

كلية التمري�ض

مت عمل �س���راكة بني اأماكن التوظيف والتدريب مع الكلية ولقاء �سنوي 

مفتوح مع هذه اجلهات يف الكلية.

ق�سم علوم االأغذية والتغذية

مت حتديث عدد من املقررات مبا يتنا�س���ب م���ع متطلبات واحتياجات 

�سوق العمل يف امل�ستقبل.

يف جم���ال الرتكيز عل���ى االبتكار يف التقنيات املتط����رة قامت وكالة 

اجلامعة بعدة جه�د منها:

ا�ستعمال الكليكرز )clickers( يف العملية التعليمية	 

ت�سجيع ع�سوات هيئة التدري�س على ا�ستخدام وتفعيل البالك بورد	 

تدري���ب طالبات ق�س���م الرتبية اخلا�س���ة على كيفي���ة التعامل مع 	 

تقنيات ذوي الإعاقة الب�سرية

 	 Adobe اإقام���ة دورة )الهند�س���ة ال�س���وتية باإ�س���تخدام برنامج

Audion للطالب���ات ذوات الإعاق���ة الب�س���رية(، وه���ي ال���دورة 

الأوىل من نوعها على م�ستوى اململكة

تفعيل التقنيات التي و�س���لت حديثًا يف م�س���اندة طالبات الإعاقة 	 

)Bluze ET( وجهاز )Easy Reder( الب�سرية مثل جهاز

الإعاق���ة 	  ذوات  للطالب���ات  تدريبي���ة  دورات   )9( ع���دد  اإقام���ة 

لتدريبه���ن عل���ى الأجه���زة والتقني���ات اخلا�س���ة ب���ذوي الإعاقة 

الب�س���رية يف معمل التقنيات امل�س���اندة لذوي الإعاقة الب�س���رية 

مبركز الطالبات ذوات الإعاقة

العل����م  اأق�ص���ام  وعم���ادة  االإن�صاني���ة  العل����م  اأق�ص���ام  لعم���ادة  وكان 

والدرا�صات الطبية بدور كبري من خالل:

امل�ساركة يف تقدمي مبادرات لتحويل العمل من ورقي اإىل اإلكرتوين 	 

وت�س���نيف وحف���ظ املعام���الت عن طري���ق الأر�س���فة الإلكرتونية 

جلميع الإدارات
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كلية اإدارة االأعمال

 قام���ت بتفعيل ا�س���تخدام باركود اخلطط الدرا�س���ية لالأق�س���ام 	 

الأكادميي���ة باللغت���ني العربي���ة والإجنليزي���ة ون�س���ره عل���ى موقع 

الكلية ل�س���وؤون الطالبات واعتماده من قبل وكيلة اجلامعة ل�سوؤون 

الطالبات وتعميم ا�ستخدامه على كافة الكليات

مت تفعي���ل ا�س���تخدام خدم���ات ال�س���تعالم الإلكرتوين اخلا�س���ة 	 

بال�سوؤون الإدارية على موقع الكلية ل�سوؤون الطالبات

توف���ري قاعة البتكار خلل���ق بيئة مالئمة ت�س���اعد الطالبات على 	 

البتكار ودعم امل�ساريع وقد مت تزويد القاعة باأجهزة حا�سب اآيل 

وطابعات

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

اإن�ساء وحدة البتكار على م�ستوى الكلية - ق�سم الطالبات، بقرار 	 

رقم )0 13/22/65005( وتاريخ )1438/2/13ه�(

كلية طب االأ�سنان

افتت���ح ن���ادي البت���كار للطالب���ات وقد حظي���ت الكلي���ة بعدد من 	 

براءات الخرتاع ملن�سوباتها

كليةالعلوم

التع���اون مع جهات خارجية ذات كف���اءة عالية لتدريب الطالبات 	 

على التقنيات احلديثة

كلية ال�سيدلة

�س���اركت من خ���الل وحدة البتكار يف توجيه ع���دد من الطالبات 	 

املفك���رات باأفكار له���ا عالقة بتقنية املعلومات على التوا�س���ل مع 

خرباء يف الربجمة واحلا�سب الآيل

كلية التمري�ض

ت�سميم املقررات الدرا�سية الإلكرتونية	 

ن�سئت وحدة البتكار بالق�سم مع ت�سكيل جلنة علمية على م�ستوى 	 
ُ
اأ

الكلية لتقييم البتكارات املقدمة

يف جمال دعم االأ�صر املنتجة ودعم امل�صاريع ال�صغرية:

تق���وم اإدارة العالقات العامة والإعالم يف املدينة اجلامعية للطالبات 

بالتعاون مع جمعية بنيان يف اعتماد الأ�سرة املنتجة كجهة من اجلهات 

الت���ي ُيتعاقد معه���ا لتقدمي ال�س���يافة للحفالت واملنا�س���بة الهامة يف 

املدينة اجلامعية للطالبات كحفالت التخرج للطالبات.
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برنام���ج »من فكرة اإىل �س���ناعة« الأول والثاين يهدف الربنامج اإىل 

تر�س���يخ ون�س���ر ثقافة العم���ل احلر وت�س���جيع الإب���داع والبتكار لدى 

الطالب، وكذلك حتفيز قيام امل�سروعات النا�سئة وت�سجيع ا�ستخدام 

املواد اخلام املحلية يف �سناعات �سغرية.

م�صارك���ة العم���ادات يف اأق�ص���ام العل����م االإن�صاني���ة واأق�ص���ام العل����م 

والدرا�صات الطبية يف الفعاليات املقامة لدعم االأ�صر املنتجة ودعم 

امل�صاريع ال�صغرية بهدف امل�صاركة يف التفاعل املجتمعي:

ت�س���جيع من�س���وبات العم���ادة على امل�س���اركة يف دعم امل�س���اريع 	 

ال�سغرية ودعم الأ�سر املنتجة

ح�سور توقيع اتفاقية باب رزق جميل	 

�س���ارك بع�س الطالبات واملوظفات يف كلية اللغات والرتجمة يف 	 

البازار »م�س���ارات الري���ادة« املقام يف مبنى النادي الريا�س���ي. 

19 1438/7/23ه�
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ثانيًا: تنافسيته جاذبة

يف جمال حت�صني بيئة العمل وتخ�صي�س م�صاحات للم�صاريع قامت 

وكالة اجلامعة بعدة جه�د منها:

متجر اجلامعة:

اإن�ساء م�سروع متجر اجلامعة يرتبط بالهوية املرئية »الب�سرية« وهي 

م���ن اأبرز الو�س���ائط التي من خاللها تقدم اجلامعة نف�س���ها للجمهور 

للخروج بانطباع اإيجابي عن هذه املوؤ�س�س���ة التعليمية العريقة، كما اأن 

منتجات هذا املتجر تعزز انتماء من�سوبي وخريجي اجلامعة.

م�صروع التعديالت االإن�صائية:

يه���دف اإىل اإظه���ار العمل عل���ى اأكمل وجه مبخرج���ات جيدة يتم من 

خالل وحدة املرافق الأكادميية املتابعة منذ ا�س���تالم العمل حتى يتم 

اإنهائه مع اجلهات امل�ستفيدة.
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اأبرز ما مت اإجنازه:

تفعيل مركز ال�س���تعالم املوحد وبناء هيكل متتد خدماته لت�سمل 	 

كافة الكليات

اإعادة ت�س���كني عم���ادة التعام���الت الإلكرتونية والت�س���الت مبا 	 

يتوافق مع الهيكلة اجلديدة

تهيئ���ة مواقع لت�س���كني ع�س���وات هيئ���ة التدري�س يف كلي���ة اللغات 	 

والرتجمة وكلية الآداب

ا�س���تالم 44 بوابة اإلكرتونية يف قبو مبنى 26 )جرد م�س���تودعات 	 

املدينة اجلامعية(

م�س���روع اإعادة هيكلة الرتمي���زات للمدينة اجلامعي���ة للطالبات 	 

ل�سمان جودة املخرجات

ثالثًا: حكومته فاعلة

م���امت اإجن���ازة من ال�صفافي���ة يف االأداء ع���رب قيا�س م�ؤ�ص���رات االأداء، 

قام���ت وكال���ة اجلامعة بالتع���اون مع العم���ادات يف املدينة اجلامعية 

بعدة جه�د منها:

ت�صكي���ل جلن���ة برنام���ج ت�صني���ف االأداء االإداري واالأكادمي���ي تق����م 

باالآتي:

بناء موؤ�سرات اأداء للت�سنيف الإداري والأكادميي	 

احت�س���اب قي���م ابتدائي���ة للموؤ�س���رات وقيا�س مع���دل النحراف 	 

املعياري

الإداري 	  الأداء  ت�س���نيف  ملوؤ�س���رات  اإلك���رتوين  نظ���ام  اإع���داد 

والأكادميي

ولدع���م املرون���ة يف العم���ل م���ن خ���الل مراجع���ة الهي���اكل وتعديلها 

وت�زيع املهام وال�صالحيات وتط�يرها:

تقوم املدين���ة اجلامعية للطالب���ات باملراجعة امل�س���تمرة للهياكل 	 

التنظيمي���ة ومناق�س���ة التقاري���ر الدورية لرئي�س���ات الإدارات مع 

وكيلة اجلامعة واإعادة توزيع املهام مبا يتنا�سب مع �سري العمل
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اإع���ادة الهيكل���ة الإداري���ة لإدارات املدين���ة اجلامعي���ة واملخت���رب 	 

املركزي مبا يتنا�سب مع متطلبات اجلودة

اإعداد �س���جل ال�س���الحيات والربوتوكولت للقيادي���ة: وهو دليل 	 

يوف���ر لها كافة الإجراءات وال�س���الحيات املتاحة لها اأثناء فرتة 

توليها املن�سب القيادي

اللتزام بالهيكلة املوحدة للكليات باملدينة اجلامعية للطالبات	 

توزيع املهام الإدارية على الع�س���وات واملوظفات بدقة واإعطائهن 	 

�سالحية لبث الأفكار التطويرية وتنفيذها �سمن الإطار النظامي

اإع���داد احلقيبة الإداري���ة: بناًء على درا�س���ة احتياجات القيادية 	 

عند بداية ا�س���تالمها للمن�س���ب، واإر�س���الها اإلكرتوني���ًا لها عرب 

الربيد الإلكرتوين، وقد ا�ستملت على: 

دليل الهوية املطورة	 

وثيقة برنامج التحول الوطني	 

الهيكل التنظيمي للمدينة اجلامعية للطالبات	 

اإدارات املدينة اجلامعية للطالبات	 

الالئحة املنظمة ل�سوؤون من�سوبي اجلامعات	 

لئحة اإجازات اخلدمة املدنية	 

لئحة تقومي الأداء الوظيفي	 

اللوائح املالية	 

الدليل الإر�سادي للفعاليات العلمية والثقافية واملجتمعية	 

ويف جمال متابعة االأداء وااللتزام ومراقبة التنفيذ:

تعم���ل وكال���ة اجلامعة ل�س���وؤون الطالبات على متابع���ة كل ما يرد 	 

م���ن اإدارة املتابعة من تعليمات ومالحظ���ات واتخاذ الإجراءات 

الالزم حيالها بالإ�س���افة اإىل حث املوظفات ب�س���كل م�ستمر على 

التقيد بالتعليمات واللتزام بها

ت�سدير التقارير من نظام متابعة مهام	 

متابعة تنفيذ املهام وتاأكيدها للجهات امل�ستفيدة	 

اإع���داد برنام���ج احت�س���اب ب���دل التكليف خ���ارج اأوق���ات الدوام 	 

الر�سمي عند تعذر البدل املايل

اإعداد برنامج اعتماد وح�سر الإجازات املر�سية واإعداد التقارير	 
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الفصل الثالث
)وطن طموح(
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مواطنه مسؤول 

يف جمال القي���ام مب�ص�ؤوليات اجتماعية قامت وكالة اجلامعة بعدة 

جه�د منها:

ن�س���قت وكال���ة اجلامعة ل�س���وؤون الطالب���ات لعم���ل اتفاقية تعاون 	 

بني اجلامع���ة وبني نربا�س ملكافحة املخ���درات، وذلك من خالل 

الربام���ج والأن�س���طة التوعوية ملن�س���وبات اجلامعة م���ن طالبات 

وموظفات وع�سوات هيئة التدري�س

اإعداد مذكرة تف�سيلية لإن�ساء مركز الرتبية اخلا�سة للت�سخي�س 	 

والتدري���ب بكلي���ة الرتبي���ة ق�س���م الرتبي���ة اخلا�س���ة كم�س���وؤولية 

اجتماعية لهذه الفئة

العم���ل على م�س���روع مركز املراأة للدرا�س���ات والتنمي���ة بالتعاون 	 

مع عدة جهات لتمكينها وتو�س���يع اآفاق م�س���اركتها يف �سوق العمل 

وتنمية م�ساهمتها الجتماعية والوطنية

تفعيل الأيام العاملية لذوي الإعاقة:	 

اليوم العاملي لذوي الإعاقة. 1

اليوم اخلليجي ل�سعوبات التعلم. 2

اليوم العاملي ملتالزمة داون. 3

اليوم العاملي للتوحد. 4

الأ�سبوع العربي لل�سم. 5

امل�ساركة بندوة »حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة«. 6

اإطالق برنامج »فخر التطوع« كتجربة رائدة يف هذا املجال لن�سر 	 

ثقافة العمل التطوعي
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فريق فخر التطوع: 

ه���و فريق تطوعي هدفه ن�س���ر ثقاف���ة التطوع واإب���راز دورها يف تنمية 

املجتمع���ات و�س���د احتياج���ات املنظم���ات واجله���ات م���ن العنا�س���ر 

التطوعية وي�سم يف ع�س���ويته اأع�ساء هيئة التدري�س والهيئة الإدارية 

والطالب���ات مم���ا يتيح لالأع�س���اء تب���ادل اخلربات وتطوي���ر مهارات 

الت�سال والقيادة لديه.

عدد املتطوعني

اأع�ساء

هيئة التدري�س

الطالبات

الطالب

اأع�ساء

هيئة 

التدري�س
الطالب

الطالبات
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مشاركات فريق فخر التطوع:

اإطالق حملة »�سركاء التحول«	 

امل�س���اركة يف فعالي���ات »قرية الزهامي���ر وفعالية »الي���وم العاملي 	 

للتطوع«

معر�س دور املراأة املجتمعي عرب الع�سور	 

امل�ساركة يف تنظيم فعاليات معر�س »اإجناز«	 

فعالية »النظافة وعي ورقي«	 

امل�س���اركة يف تنظيم فعاليات معر�س »التوعية ب�س���رطان الثدي« 	 

بالتعاون مع جمعية زهرة

برنامج »�سفراء التطوع«	 

امل�ساركة يف تنظيم فعاليات »اأ�سبوع املهنة واخلريج«	 

برنامج »عي�س ال�سعودية - رحلة املدينة املنورة«	 

امل�ساركة يف تنظيم فعاليات موؤمتر »اللعب الأول«	 

امل�ساركة يف تنظيم »احلملة التعريفية لربنامج الطلبة املتفوقني«	 

امل�س���اركة يف تنظي���م حما�س���رة »التوعي���ة مبر����س ال�س���رطان« 	 

بالتعاون مع جمعية �سند

امل�ساركة يف تنظيم حفل تد�سني »مركز الأمري نايف للبحوث«	 

ور�سة عمل »التوفري والدخار«	 

برنامج سفراء التطوع:

برنام���ج بالتع���اون م���ع موؤ�س�س���ة امللك خال���د اخلريية بال�س���راكة مع 

�س���ندوق املوارد الب�س���رية »هدف« وب���ني جامعة امللك �س���عود لتاأهيل 

ال�سباب ال�سعودي من اجلن�سني للدخول يف �سوق العمل.

ويتكون من برنامج »ايامن وايامن بل�س«، ولقد فاز فيه عدة م�س���اريع 

من فرق جامعة امللك �سعود.

فعالية مجتمع حيوي ومنتج تحت شعار )حياتك غير(

تهدف فعالية »مل�س���ة وفاء« لبناء جمتم���ع تربوي مرتاحم داخل اأروقة 

املدينة اجلامعية.

والفئة امل�س���تهدفة من�س���وبات اجلامع���ة وبالأخ�س امل�س���تخدمات؛ ملا 

للفعالية من اأثر اإيجابي على نف�سياتهم ودعمهم كجزء من امل�سوؤولية 

املجتمعية، من خالل توفري بع�س الهدايا والكوبونات اخلا�س���ة بهم، 

حيث مت توزيع عدد )28( بطاقة.
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اتفاقيات جامعة الملك سعود المجتمعية:
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1 -توقي���ع مذك���رة تفاهم بي���ن الجامعة وجمعي���ة بنيان 
النسائية للتنمية األسرية

مت توقيع مذكرة التفاهم بني اجلامعة وجمعية بنيان اخلريية وت�س���م 

عدد من البنود والربامج امل�سرتكة مع جمعية بنيان اخلريية:

امل�ساركة يف اأعمال »م�سروع تنمية حي ال�سبالة«. 1

ت�سميم واإعداد الكتيب الإعالمي للم�سروع. 2

برنامج »نربا�س« لتوعية اأهايل حي ال�سبالة مبكافحة املخدرات. 3

م�ساركة فريق »فخر التطوع« خالل اإجازة ال�سيف يف اأعمال اجلمعية. 4

واللجن���ة  الجامع���ة  بي���ن  التفاه���م  مذك���رة  توقي���ع   -  2
النسائية للتنمية المجتمعية بمنطقة الرياض

مت توقي���ع مذك���رة التفاهم ب���ني اجلامع���ة واللجنة الن�س���ائية للتنمية 

املجتمعية مبنطقة الريا�س والتي تت�سمن عددًا من البنود والربامج.

وفيما يلي اأبرز الربامج امل�صرتكة:

برنامج التعلم االأ�صري

يهدف اإىل التوعية بال�س���لوكيات ال�سحية اجليدة وطرق الوقاية منها 

وت�س���ليط ال�س���وء على اأ�س���اليب واأمناط احلياة احلديث���ة التي يلعبها 

اأفراد الأ�سرة واأثرها على ال�سحة.

امللتقى ال�صيفي

ي�س���م امللتقى العديد من الأن�سطة والفعاليات يف �سياق �سامل ومتنوع 

للجوانب الجتماعية والثقافية وال�س���حية، كما ويبتكر اأ�س���لوبًا �سيقًا 

ل�ستثمار الإجازة ال�سيفية ويتفرد بتغطية احتياجات الأ�سرة.
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برنامج العالقة ال�الدية )مرحلة الطف�لة(

ي�س���اهم يف تق���دمي مب���ادئ نظري���ة ح���ول مفه���وم الرتبي���ة الوالدية 

ومعلوم���ات طبي���ة ونف�س���ية ح���ول التط���ور الطبيع���ي للطف���ل وحل���ول 

للم�سكالت ال�سلوكية والنف�سية لالأطفال.

3 - توقي���ع مذكرة التفاهم بين الجامعة وجمعية رعاية 
األيتام )إنسان( 

مت توقيع مذكرة تفاهم بني اجلامعة وجمعية رعاية الأيتام )اإن�س���ان( 

وت�سم عددًا من البنود والربامج.

4 - مذكرة التفاهم بين الجامعة والجمعية الس���عودية 
الخيرية لمرض الزهايمر

مت توقي���ع مذكرة التفاهم بني اجلامعة واجلمعية ال�س���عودية اخلريية 

ملر����س الزهامي���ر وت�س���م عددًا م���ن البن���ود واأبرز الربام���ج التي مت 

تنفيذها من قبل اجلامعة بالتعاون مع اجلمعية:

برنام���ج التوعي���ة بحق���وق مر�س���ى الزهامير من خ���الل مواقع 	 

التوا�سل الجتماعي

تنفيذ برنامج �سلة وموا�ساة وي�ستهدف مر�سى الزهامير	 

م�س���اركة فريق »فخر التطوع« يف تنظيم موؤمتر لزهامير الدويل 	 

الثالث

تق���دمي الدعم اللوج�س���تي للجمعي���ة يف مهرجان مزول���ة الثالث 	 

)كرنفال الطيبني(. 

امل�ساركة يف تنظيم موؤمتر الزهامير الدويل الثالث 2017م	 

دور عمادات اأق�صام العل�م االإن�صانية وعمادة اأق�صام العل�م والدرا�صات 

الطبية يف هذا املح�ر:

كليةاإدارةاالأعمال

نظم���ت وح���دة الأن�س���طة الطالبي���ة بكلي���ة اإدارة الأعم���ال دورة 	 

»التط���وع الريادي« لتعري���ف الطالبات باملعن���ى احلقيقي للتطوع 

وتهدف هذه الفعالية لتحفي���ز الطالبات على العمل التطوعي ملا 

يك�س���ب الطالبة من خربات ومهارات بالإ�س���افة للتاأكيد على اأن 

العمل التطوعي م�سوؤولية كل فرد يف املجتمع

كليةالرتبية

ت�سميم حقيبة توعوية ملر�سى املنازل	 

ندوة بعنوان اأطفالنا والآيباد	 
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كليةاحلقوق والعلوم ال�سيا�سية 

اأوًل: اإقامة فعاليات وحمالت توعوية على م�ستوى الكلية:

العنف �سداملراأة	 

اعرف حقك	 

حقوق املعتقلني	 

التكيف مع �سغوط احلياة	 

حقوق املري�س	 

اإنهاء العالقة الزوجية بنجاح	 

كلية اللغات والرتجمة 

التعاون مع معهد الدرا�سات الدبلوما�سية التابع لوزارة اخلارجية	 

تقدمي ال�ست�سارات جلامعة الأمري �سلطان	 

تقدمي ال�ست�سارات جلامعة جازان	 

التعاون مع اأمانة جمل�س التعاون يف جمال الرتجمة	 

التعاون مع الغرفة التجارية يف جمال الرتجمة	 

كلية العلوم 

احت�س���ان اأن�سطة اجلمعية ال�س���عودية للعلوم الريا�سية »ج�سر« والتي 

توجت كاأف�سل جمعية يف التخ�س�سات العلمية، حيث ارتفع ت�سنيفها 

من الفئة )ب( اإىل الفئة )اأ( وحلت باملركز الرابع على م�ستوى جميع 

اجلمعيات ال�سحية والعلمية والإن�سانية.

كلية ال�سيدلة 

حما�سرة عن الإ�سعافات الأولية يف مدر�سة 184 البتدائية	 

حما�سرة عن الإ�سعافات الأولية يف مدر�سة 111 املتو�سطة	 

حما�سرة عن الإ�سعافات الأولية يف مدر�سة 127 املتو�سطة	 

كلية التمري�ض

امل�س���اركة م���ع العديد من اجلمعيات اخلريي���ة يف تقدمي الرعاية 	 

ال�س���حية والتثقيف ال�س���حي والتوعية ال�س���حية مث���ل »جمعية 

زهرة« و»جمعية الزهامير«

الزيارات امليدانية ملدار�س منطقة الريا�س لعمل وتقدمي امل�سورة 	 

والتوعية ال�سحية لطالبات املرحلتني املتو�سطة والثانوية

ويف جمال ا�صتقطاب اأف�صل الكفاءات القادرة على نقل املعرفة:

ن�س���قت وكالة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات اتفاقية التعاون امل�سرتك بني 

مركز الإ�سرتاتيجيات املبنية على الرباهني )EpoD( بجامعة هارفرد 

ر�سل امل�سروع 
ُ
و�سندوق تنمية املوارد الب�س���رية وجامعة امللك �سعود، اأ

 )Alessandra( البحث���ي مبرفقات���ه وا�س���تبيناته اخلا����س بالباحث���ة

اإىل جلن���ة اأخالقيات البح���ث العلمي، كما مت ا�س���تقطاب العديد من 

ع�س���وات هيئ���ة التدري�س والأكادميي���ات لتقدمي ور�س عم���ل ودورات 

تدريبية متميزة على م�ستوى املدينة اجلامعية للطالبات.
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الجهات التابعة لوكالة 
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أوالً: إدارات وكالة الجامعة لشؤون الطالبات
إدارة التخطيط والبرامج والمشاريع

اإدارة ديناميكي���ة تلعب دورًا هامًا يف الإ�س���راف العام على امل�س���اريع 

واملبادرات ومراجعة الإجراءات والعملي���ات الإدارية وتطويرها، كما 

ت�س���عى ل�س���مان جودة عالية يف جمي���ع اخلدمات املالية لال�س���تفادة 

الق�س���وى م���ن كل اإمكانيات اجلامع���ة ومواردها. اإ�س���افة اإىل عملها 

املرتبط مبتابعة كافة املباين، الأفراد، البنية التحتية، من اأجل تناغم 

اخلدمات املتداخلة واحلفاظ على مباين املدينة اجلامعية للطالبات 

وجتهيزاتها وخدماتها بكفاءة عالية.

اأبرز االإجنازات

اأواًل: امل�صاريع

توزيع موارد املدينة اجلامعية عن طريق اإن�س���اء وحد م�ستودعات 	 

مركزي���ة يف املدين���ة اجلامعي���ة للطالب���ات للوق���وف عل���ى اآليات 

التخزين وح�سر املخزون

اإن�س���اء م�س���روع اخلط ال�س���اخن لبناء ج�سور التوا�س���ل مع كافة 	 

من�سوبات املدينة اجلامعية للطالبات لتلقي املقرتحات وال�سكاوي 

ور�سد امل�ساكل وو�سع احللول لها

القي���م 	  تر�س���يخ  اإىل  يه���دف  ال���ذي  اإداري���ة  م�س���روع ب�س���مات 

وال�سلوكيات الإدارية الإيجابية لدى من�سوبات املدينة اجلامعية

م�س���روع اإع���ادة هيكل���ة الرتمي���زات للمدينة اجلامعي���ة للطالبات 	 

ل�سمان جودة املخرجات

ثانياً: التقارير املعدة

اإع���داد تقرير املواق���ع ال�س���تثمارية يحتوي على ملخ�س م�س���توى 	 

اخلدمات املقدمة واأهم الق�سايا املرتبطة باملواقع ال�ستثمارية

اإع���داد تقرير كتيب توثيق الفعالية الت���ي تكمن اأهميتها باعتبارها 	 

من�سة ل�ستعرا�س نتاج كافة العمادات والإدارات يف الرتكيز على 

اأبرز الإجنازات الإدارية وم�ساريع اخلطة الإ�سرتاتيجية يف املدينة 

اجلامعية للطالبات

اإع���داد تقرير اخلط���ة الإ�س���رتاتيجية يحتوي على اأهم الأن�س���طة 	 

املنج���ز باخلط���ة الإ�س���رتاتيجية حي���ث مت ت�س���ليط ال�س���وء عل���ى 

اجلهود املبذولة يف التح�س���ني والتطوير ليعك����س املحطات البارزة 

والإجنازات امل�سيئة

ثالثاً: الفعاليات

اإقامة فعالية لنخطط معًا لتعزيز مفاهيم التخطيط الإ�سرتاتيجي 	 

والرتكيز على جودة املخرجات وبناء بيئة جاذبة للكفاءات املتميزة 

وحتقيق متطلبات اجلودة

اإقامة فعالية مل�سة وفاء التي تهدف اإىل بناء جمتمع تربوي مرتاحم 	 

داخل اأروقة املدينة اجلامعية
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إدارة الدراسات المؤسسية
اإدارة تهدف لتعزيز و�س���مان الفعالية املوؤ�س�س���ية نح���و حتقيق الأداء 

الأمثل يف اجلوانب الأكادميي���ة والإدارية والتفاعل املجتمعي، والعمل 

على تطوير طرق التوا�س���ل بني الأق�س���ام والكليات والإدارات باملدينة 

اجلامعية واإجراء الدرا�سات املوؤ�س�سية ذات ال�سلة التي تدعم عملية 

�سنع القرار والتخطيط الإ�سرتاتيجي.

اأبرز االإجنازات

�سوت املدينة اجلامعية للطالبات: ن�سرة دورية ت�سدر عن املدينة 	 

اجلامعية للطالبات، تعن���ى بالأخبار الداخلية للمدينة اجلامعية 

واأه���م الإجنازات. �س���در منه���ا 7 اأعداد خالل العام الدرا�س���ي 

1437 - 1438 ه�

كرا�س���ة لنا اأثر: �سل�سلة كرا�سات »لنا اأثر« بثالث ن�سخ للطالبات، 	 

واملوظفات، وع�س���وات هيئة التدري�س؛ وتهدف الكرا�س���ة لتعزيز 

الولء والنتماء جلامعة امللك �س���عود، وتو�س���يل ر�سائل اإيجابية، 

وتاأ�سيل الهوية املوؤ�س�سية للجامعة

فعالي���ة خارج التغطية: والتي اأقيمت يف مواقف املدينة اجلامعية 	 

للطالبات خالل الفرتة من 25 - 27 جمادى الآخرة

امل�س���اركة يف فعالية نورين: مب�س���اركة فعالة من  اإدارة الدرا�سات 	 

املوؤ�س�سية مع املدينة الطبية بجامعة امللك �سعود

�س���اعة معرف���ة: اأقيم اللق���اء العلمي »�س���اعة معرفة« بن���اًء على 	 

تو�سيات اللجنة ال�ست�سارية لالأن�س���طة الثقافية والعلمية، بواقع 

17 حما�سرة ومتو�سط ح�سور يقارب 40

احلقيب���ة الإداري���ة: مت تن�س���يق حمتوي���ات احلقيبة الإداري���ة بناًء 	 

على درا�س���ة احتياجات القيادية عند بداية ا�س���تالمها للمن�سب، 

واإر�سالها اإلكرتونيا عربالربيد الإلكرتوين، وقد ا�ستملت على:
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لئح���ة ال�س���لوك احل�س���اري: ُطب���ع كتي���ب لئح���ة ال�س���لوك  -

احل�ساري لعر�سه على اأمانة منطقة مكة املكرمة

اإقام���ة العديد م���ن املعار����س التثقيفية ال�س���حية التوعوية:  -

»احلمل���ة التوعية ب�س���رطان الثدي« ومعر�س »�س���حتك تاج« 

الأول والثاين، برنامج »من فكرة اإىل �س���ناعة« الأول والثاين 

وغريها

العمل على اتفاقيات جامعة امللك �سعود املجتمعية: مثل توقيع  -

مذكرة تفاهم بني اجلامعة وجمعية بنيان الن�س���ائية للتنمية 

الأ�س���رية، ومذك���رة التفاهم بني اجلامعة واللجنة الن�س���ائية 

للتنمية املجتمعية مبنطقة الريا�س وغريها

إدارة نظم المعلومات
تعم���ل اإدارة النظم واملعلومات على حتقيق ال�س���تفادة الق�س���وى من 

ا�س���تخدامات احلا�سب الآيل والنظم الإلكرتونية وامل�ساهمة يف توفري 

املعلومات واإدارتها وتي�سري العمل الإداري.

وذل���ك ابتداًء م���ن جمع البيانات اإىل التحليل ورف���ع التقارير القوائم 

البيانية مما يحقق اإبراز املعلومة يف الوقت املنا�س���ب وب�سورة دقيقة 

ومنها الو�سول اإىل قرارات مدعمة بالأدلة وال�سواهد املو�سوعية.

اأبرز االإجنازات

اإن�س���اء برنامج »تطبيق ويب« حل�س���اب ب���دل التكليف خارج وقت 	 

الدوام الر�سمي عند تعذر البدل املايل وتطبيقه على اجلهات

ترجمة املوقع الإلكرتوين للمدين���ة اجلامعية للطالبات اإىل اللغة 	 

الإجنليزية

ت�س���غيل برنامج »ح�سر الإجازات املر�س���ية احلكومية والأهلية« 	 

من )3( اأيام واأقل على جميع جهات املدينة اجلامعية للطالبات

النته���اء من ت�س���ميم وتركي���ب لوح���ات بيانات ع�س���وات هيئة 	 

التدري�س على م�ستوى الأق�سام والكليات

اإقامة ور�س عمل لربنامج الإجازات املر�سية	 

اإن�س���اء �سل�س���لة اإلكرتونية »متيزي مبوقعك الإلكرتوين« لع�سوات 	 

هيئة التدري�س

ت�س���ميم ون�س���ر �سل�سلة »اإ�س���اءات اإلكرتونية« ملن�س���وبات املدينة 	 

اجلامعية

تق���دمي ال�ست�س���ارات لع�س���وات هيئ���ة التدري����س يف مواقعه���م 	 

الإلكرتونية ال�سخ�سية وامل�سرفات على مواقع الكليات

اإن�ساء قواعد بيانات للجهات الإدارية لت�سهيل وتنظيم العمل الإداري	 

اإعداد تقارير مف�سلة للربامج	 
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إدارة العاقات العامة واإلعام

تهدف اإدارة العالقات العامة والإعالم اإىل تهيئة الظروف املنا�س���بة 

التي ت�ساعد على زيادة م�ساهمة اجلامعة يف تنمية املجتمع والتعريف 

مبختلف الأن�س���طة واخلدم���ات التي توؤديها، وتوثي���ق عالقة اجلامعة 

باملوؤ�س�س���ات الإعالمية وتوعية املجتمع بر�س���الة اجلامع���ة واأهدافها 

و�سيا�ستها واإجنازاتها.

اأبرز االإجنازات

اأواًل: الفعاليات وامل�ؤمترات التي اأقامتها االإدارة

تنظيم حفل تد�سني �سندوق البحث العلمي	 

الإ�س���راف عل���ى تنظيم فعالي���ة جامعتي يف خدمت���ي التي تهدف 	 

اإىل تهيئة البيئة اجلامعية لتكييف الطالبات وم�ساعدتهن خالل 

م�سريتهن التعليمية بهدف خلق بيئة جامعية داعمة

الإ�س���راف عل���ى اإقامة وتنظيم اأ�س���بوع املهنة من خ���الل اللجان 	 

الفرعية داخ���ل اإدارة العالق���ات العامة والإعالم بالتن�س���يق مع 

اللجنة العليا

اإقام���ة حفل املتقاع���دات واملرتقيات واحلا�س���الت عل���ى جوائز 	 

علمي���ة، حف���ل التخ���رج للدفع���ة )53( تنظيم وتن�س���يق حفالت 

التخرج جلمي���ع الكليات واحلف���ل اخلتامي بالتع���اون مع اللجنة 

العليا والعمادات امل�ساندة والكليات

ثانياً: االتفاقيات واملذكرات

زيارة �س���احبة ال�س���مو امللكي الأمرية/ نورة بن���ت حممد لتوقيع 	 

اتفاقية اللجنة الن�سائية للتنمية املجتمعية باإمارة الريا�س

وعمل اتفاقية م���ع كلية العلوم الطبي���ة التطبيقية، والتفاق على 	 

بناء ملعب ريا�س���ي يف املدينة اجلامعية الأمرية/ رميا بنت بندر 

بن �سلطان وكيلة رئي�س الهيئة العامة للريا�سة للق�سم الن�سائي

ثالثاً: ا�صتقبال ال�ف�د

زي���ارة وفد من �س���ركة »اإرادة جيل« وف���ادي غندور رئي�س جمل�س 	 

اإدارة »رواد التنمية« لبحث اأوجه التعاون مع اجلامعة

زيارة املهند�سة/ يا�سمني عبداملجيد نا�سطة اجتماعية اأ�سرتالية 	 

ووفد من ال�سفارة الأ�سرتالية لالجتماع مع الطالبات ومناق�ستهم

زيارة وف���د من جامعة »واأرويك« لبحث اأوجه التعاون وال�س���راكة 	 

املحتملة بني اجلامعة وجامعة »وارويك«

زيارة وفد من »جمل�س الغرف ال�س���عودية« لبحث فر�س توظيفية 	 

ملخرجات اجلامعة
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إدارة المدينة الجامعية للطالبات

تقوم اإدارة املدينة اجلامعية بكافة املهام التنفيذية والإدارية والفنية 

لحتياجات املدينة اجلامعية للطالبات، من خالل املتابعة والتن�س���يق 

م���ع اجلهات املقدم���ة للخدمات باملدينة اجلامعي���ة للطالبات، للرقي 

مب�ستوى اخلدمات امل�ساندة العملية والأكادميية والتعليمية.

حيث ت�س���رف عل���ى الإدارات الرجالية واملوج���ودة باملدينة اجلامعية 

واملرتبطة بوكالة اجلامعة ل�س���وؤون الطالبات والعميدات، كما ت�سرف 

عل���ى الت�س���الت الإدارية واملكاتبات الر�س���مية )ال�س���ادر والوارد( 

للمدين���ة اجلامعي���ة للطالبات، والتن�س���يق مع اجله���ات داخل وخارج 

اجلامع���ة، وكذلك الوحدات الإدارية الن�س���ائية التابع���ة لإدارة وحدة 

النقل الرتددي، ووحدة �سوؤون املوظفات، ووحدة امل�ستودعات.

اأبرزاالإجنازات

النقل الرتددي

جاري تطبيق م�سروع فريق ال�سيانة الن�سائي	 

جاري تطبيق م�سروع تتبع ال�سيارات الإلكرتونية	 

ج���اري تطبي���ق برنام���ج Car Express لتتب���ع خدمة ال�س���يارات 	 

الكهربائية عرب الهواتف الذكية

االت�صاالت االإدارية

تد�سني نظام )ديوان(	 

اإن�ساء قاعدة بيانات جلميع اجلهات اخلارجية	 

اإن�س���اء جمموع���ة بريدية ملوظف���ات الت�س���الت الإدارية، وذلك 	 

ل�سرعة التوا�سل وتقدمي اخلدمات

توف���ري جمموع���ة تدريبي���ة لتقدمي امل�س���اعدات للجه���ات بكل ما 	 

يخت�س بعمل املركز

تفعيل �سالحية اإ�سافة جهات خارجية تتبع لرئي�سة املركز	 

امل�صت�دعات

مبادرة دمج وتوحيد موظفات ق�س���م امل�ستودعات يف الأق�سام العلمية 

والأدبية حتت مظلة املدينة اجلامعية.

اجل�ازات

مب���ادرة طلب حتوي���ل طباعة الإقامات من داخل جامعة امللك �س���عود 

عو�س���ا عن طباعتها من )املديري���ة العامة للج���وازات( حفاظًا على 

اجلهد والوقت.
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ثانيًا: المراكز

مركز الطالبات ذوات اإلعاقة

مت اإن�س���اء املركز يف عام 1416ه� مب�س���مى مرك���ز ذوات الحتياجات 

اخلا�س���ة، وظل يعم���ل باإخال�س وجدي���ة وقد جرى تاأ�سي�س���ه كمركز 

م�س���تقل عام 1429ه� مبتابعة من عميدة مركز الدرا�س���ات اجلامعية 

للطالبات بعلي�سة، وي�سعى املركز ب�سورة رئي�سية اإىل حتقيق الأهداف 

التالية:

تقدمي خدمات متكاملة ل�س���مان تعليم الطالب���ات ذوات الإعاقة 	 

يف بيئة اأقل تقييدًا

احلر����س على حتقيق مبداأ العدالة وامل�س���اواة بني جميع طالبات 	 

جامعة امللك �سعود

العمل على ن�س���ر ثقافة احرتام الفروقات الفردية بني الطالبات 	 

وال�سعي على تاأمني حقوقهن يف جميع املجالت

توف���ري الأجه���زة والتقنية احلديثة التي ت�س���اعد الطالبات ذوات 	 

الإعاقة يف جتاوز ال�سعوبات الدرا�سية

دع���م الطالب���ات ذوات الإعاقة للتغلب عل���ى املعوقات الأكادميية 	 

والنف�سية والجتماعية مبا ي�سمن ا�ستقالليتهن
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اأبرز االإجنازات

اإن�س���اء وتنظيم واإدارة »وحدة الطالبات ذوات الإعاقة« بال�س���نة 	 

التح�سريية بعلي�سة »ال�سنة الأوىل امل�سرتكة«

اإعادة هيكلة املركز واإعادة توزيع املهام على املوظفات وتق�س���يم 	 

اللجان

تر�س���يح موظفة بتمثيل املركز يف برنام���ج اجلودة والطالع على 	 

اأبرز م�ستجدات ومعايري اجلودة لتطبيقها يف املركز

الإ�س���راف الفني عل���ى ن���ادي ذوي الحتياجات اخلا�س���ة التابع 	 

لعمادة �سوؤون الطالب

تق�سيم الفعاليات والأن�سطة الال�سفية على موظفات املركز	 

اإعداد ملف خا�س باملهام الأ�سبوعية للموظفات ملتابعة اأعمالهن 	 

اأ�س���بوعيا و�سهريا و�س���نويًا - اإعداد ملف ي�سمل اإجنازات املركز 

)التقارير الف�سلية وال�سنوية(

تق�سيم مكتب لتوفري م�ساحة منا�سبة ول�سد احتياج املركز بتوفري 	 

مكاتب تقدم خدمات خمتلفة كالدعم الأكادميي وغرفة م�سادر 

ل�سعوبات التعلم

المختبر المركزي

مت اإن�ساء املخترب املركزي يف اأق�سام العلوم والدرا�سات الطبية للطالبات 

ع����ام 1402 - 1403ه�، باإ�س����راف فريق عمل متكامل ذو كفاءة وقدرة 

على ت�سغيل الأجهزة واملعدات املتاحة، مما اأتاح للمخترب تقدمي خدمة 

مميزة للباحثات، ليكون بذلك و�س����يلة هام����ة لتوطني املعرفة بالتقنية 

احلديثة ولال�ستفادة من تطبيقات التكنولوجيا احليوية.

اأبرز االإجنازات

عقد املخترب املركزي )35( دورة وور�س���ة عمل تدريبية ا�ستهدفت 	 

ع�سوات هيئة التدري�س والطالبات والباحثات والفنيات من كافة 

الكليات العلمية وال�سحية

مت تدري���ب فني���ات املخترب املرك���زي على ا�س���تخدام )36( جهاز 	 

م���ورد حديث���ا وذلك بالتع���اون مع ال�س���ركات املوردة عل���ى اأيدي 

خرباء ومهند�سني متخ�س�سني

مت حتليل والعمل على ما يقارب )5000( عينة بحثية على اأجهزة 	 

املخترب املركزي للباحثات من داخل اجلامعة وخارجها

اإقامة ور�س عم���ل ودورات متقدمة تدريبية وتعريفية تخدم كافة 	 

�س���رائح الباحث���ات من اأع�س���اء هيئة تدري����س - وطالبات خارج 

وداخ���ل اجلامعة مما يحقق فر����س عادلة لكل باحث يحتاج هذه 

ال���دورات وور�س العمل حتمل �س���فافية عالية يتمث���ل يف الإعالن 
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عنها م�سبقا بكافة تفا�سيلها

فعالية املخيم العلمي لطالبات املرحلة الثانوية والذي كان بعنوان 	 

»تقنيات حيوية«

ت�سكيل جلنة التخل�س من املواد الكيميائية والنفايات الطبية يف 	 

املخترب املركزي بطريقة اآمنة

توف���ري ل���وازم الأم���ن وال�س���المة )�س���نطة ال�س���عافات الولية، 	 

طفايات احلريق، توفري حاويات نفايات طبية(

اإقام���ة دورة ال�س���المة وال�س���حة املهنية وفق متطلب���ات ومعايري 	 

»الأو�سا« يف املخترب املركزي من قبل فنيات املخترب

توزي���ع املن�س���ورات اخلا�س���ة بالط���رق ال�س���حيحة للتعام���ل مع 	 

الن�سكابات والنفايات الكيميائية يف كل معمل

اإقامة ور�س الع�سف الذهني يف الكليات العلمية والطبية تت�سمن 	 

ا�س���تعرا�س اإمكاني���ات التقني���ات املتقدم���ة املتوف���رة باملخت���رب 

املركزي ل�ستحداث م�ساريع بحثية

ور�سة الع�سف الذهني بكلية الطب تت�سمن ا�ستعرا�س امكانيات 	 

التقنيات املتقدمة املتوفرة باملخترب املركزي

ور�س���ة الع�س���ف الذهن���ي بكلي���ة العل���وم تت�س���من المكاني���ات 	 

والهتمامات البحثية

ور�سة الع�س���ف الذهني بكلية طب الأ�س���نان تت�سمن ا�ستعرا�س 	 

اإمكانيات التقنيات املتقدمة املتوفرة

مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية

مت اإن�س���اء مرك���ز البحوث يف اأق�س���ام العل���وم والدرا�س���ات الطبية يف 

العام اجلامعي 1405 / 1406 ه� ليتوىل م�س���وؤولية الإ�سراف واملتابعة 

لالأبحاث بالإ�س���افة اإىل ت�س���جيع وتنمي���ة البحوث والن�س���اط العلمي 

يف الكليات العلمية، يف جمالت اخت�س���ا�س ع�س���وات هيئة التدري�س 

والباحث���ات يف خمتل���ف الأق�س���ام والكلي���ات الت���ي يخدمه���ا املركز، 

ويتكون املركز من عدد من الوحدات التي تقدم خدماتها للمن�سوبات 

والطالبات على حد �سواء.

اأبرز االإجنازات

بلغ���ت ع���دد الأبح���اث املن�س���ورة يف املج���الت العلمية لع�س���وات 	 

هيئة التدري�س وطالبات الدرا�س���ات العليا يف الدرا�سات العلمية 

والطبي���ة للطالبات للعام 2016 م 116 بحث يف جمالت ISI، كان 

لكلية العلوم الن�سبة الأعلى )46 %( من عدد الأبحاث
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نظم مركز البحوث اأق�س���ام العلوم والدرا�سات الطبية للطالبات 	 

العديد من الأن�س���طة العلمي���ة والثقافية من حما�س���رات وور�س 

من اأهمها:

الي���وم التعريفي لكر�س���ي الأمري متعب بن عب���داهلل لأبحاث  -

املوؤ�س���رات احليوية له�سا�س���ة العظ���ام بعن���وان »وقايتك من 

املر�س تهمنا« واملعر�س امل�ساحب

اليوم التعريفي لكر�سي اأبحاث اجلينوم واملعر�س امل�ساحب. -

ور�س���ة عمل بعن���وان »كيفية كتاب���ة النماذج اخلا�س���ة بطلب  -

ب���راءات الخرتاع« بالتع���اون مع مكتب ب���راءات الخرتاع يف 

KACST مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

تنظي���م ور�س���ة عم���ل »كيفي���ة تفعي���ل ال�س���راكة البحثية بني  -

م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي وجامعة امللك �سعود«

برنامج مهارات البحث العلمي التا�س���ع والذي ا�س���تمر - 12  -

اأ�س���بوع بعدد 12 حما�سرة ومب�س���اركة 11 من ع�سوات هيئة 

التدري�س باجلامعة

عدد امل�ساريع البحثية ال�سغرية يف دورتها الثانية
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امل�ساريع البحثية ال�سغرية لع�سوات هيئة التدري�س يف دورتها الأوىل

الطب

الب�سري

0

1.5

1

0.5

2

العلوم الطبية 

التطبيقية

علوم احلا�سب

واملعلومات

الكيمياء

احليوية

الريا�سيات

تط�ر اأعداد البح�ث التي يق�م بها ع�ص�ات هيئة التدري�س مبركز 

بح�ث الدرا�صات العلمية خالل اخلم�س �صن�ات االأخرية:

العددالعام

143354 /1434ه�

143467/ 1435ه�

1436/143588ه�

1437/143693ه�

1438/1437117ه�

مركز بحوث الدراسات اإلنسانية

مت اإن�س���اء مرك���ز بح���وث الدرا�س���ات الإن�س���انية يف ع���ام 1408 ه����، 

تتمح���ور جهود عم���ادة البح���ث العلمي ومرك���ز البحوث للدرا�س���ات 

الإن�س���انية بتقدمي كل الدعم املمكن للباحثات من طالبات درا�س���ات 

عليا واأع�س���اء هيئ���ة التدري�س يف الن�س���ر العلمي يف الأوعي���ة العاملية 

وطرح الأبحاث ذات القيمة الجتماعية والقت�سادية التي ت�ساهم يف 

التنمية الوطنية.

اأبرز االإجنازات

�س���ارك املرك���ز يف العمل عل���ى تنفيذ اأح���د بنود اتفاقي���ة تعاون 	 

بني اجلامع���ة مع مركز امللك �س���لمان الجتماعي لإعداد مقرتح 

يحتوي على 85 مبادرة نوعية ت�سمل دورات تدريبية وا�ست�سارات 

وحما�س���رات �س���حية وتثقيفي���ة من قب���ل مدربني وحما�س���رين 

معتمدي���ن من اجلامعة، وذلك لتقدميها يف مركز امللك �س���لمان 

الجتماعي

�س���ارك املركز يف معر�س املل�س���قات العلمي���ة )بحثي ملجتمعي( 	 

يف جامع���ة الأم���ري �س���لطان ب���ن عبدالعزيز مبل�س���قات لأبحاث 
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علمي���ة ور�س���ائل جامعي���ة مدعوم���ة م���ن قب���ل املركز لع�س���وات 

هيئ���ة التدري����س وطالبات الدرا�س���ات العليا بعدد )25( مل�س���ق، 

هدف املعر�س: ت�س���ليط ال�س���وء على الأعمال وامل�ساريع البحثية 

ذات امل���ردود الوا�س���ح عل���ى املجتمع والإن�س���انية، و�س���ارك فيه 

اجلامعات ال�سعودية من خمتلف مناطق اململكة ومراكز الأبحاث 

واملجموعات والكرا�سي البحثية

ا�س���تقطاب حمكم���ني ذوي خربة يف عدة جمالت يف الدرا�س���ات 	 

الإن�س���انية للم�س���اعدة يف حتكيم مقرارت درا�سية لع�سوات هيئة 

التدري����س، وق���د مت حتكيم كتابني درا�س���يني وع���دد )18( حتكيم 

ا�ستبانة لطالبات الدرا�سات العليا، بالإ�سافة ل�ست�سارات بحثية 

لطالبات الدرا�سات العليا بلغت )4( ا�ست�سارات بحثية

نظ���م املركز برنامج �س���جال )الثالث(: وه���و برنامج املناظرات 	 

العلمية التي تقام بني الباحثني والباحثات يف جامعة امللك �سعود 

وذلك تعزيزًا لأهداف جامعة امللك �سعود وعمادة البحث العلمي 

من خالل بناء ج�سور التوا�سل داخل اجلامعة والرتقاء مب�ستوى 

العمل البحثي، بعنوان )ر�س���ائل املاج�س���تري والدكتوراه تنظري اأم 

تفعيل لروؤية 2030(
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2
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البح�ث االأكادميية التي ن�صرت خالل عام 1437ه� - 1438ه�

بلغ عدد البحوث الأكادميية 19 بحث من�سور

العددالعام

14334ه� - 1434ه�

143427ه� - 1435ه�

143529ه� - 1436ه�

143642ه� - 1437ه�

143716ه� - 1438ه�
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المكتبة المركزية

تع���د من اأ�س���خم املكتبات اجلامعي���ة يف اململكة حيث تبلغ م�س���احتها 

27788 مرتًا مربعًا.

وت�س���م قاعات مطالعة وا�س���عة جمه���زة باأحدث الو�س���ائط التعليمية 

وتوفر ف�سوًل للبحث ب�سعة 130 طالبة بالإ�سافة اإىل خدمة النرتنت 

واملكتبة الرقمية بطاقة ا�س���تيعابية ت�سل نحو 325 طالبة يف القاعات 

املخ�س�س���ة وقاع���ات املطالع���ة والقراءة والت���ي ت�س���ع لقرابة 1240 

طالبة.
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حركة املكتبة

اكرث من )34766(الزائرات

القاعات

قاعات ال�ستذكار
72 قاعة ا�ستذكار فردية و4 قاعات 

ا�ستذكار جماعية

مقتنيات املكتبة

14586الكتب

34766الكتب امل�ستعارة

470000الكتب الرقمية

160000املجالت العلمية

الكتب العربية والأجنبية املقتنية 

يف املكتبة
28026

265كتب الإهداء

مقتنيات اجلامعة من اأوعية 

معلومات
1947237

اأن�صطة املكتبة

39ور�س العمل

مبعدل حما�سرة كل اأ�سبوعاملحا�سرات

حركة ا�صتعارة الكتب

1249ع�سوات هيئة التدري�س

13328الطالبات

1015املوظفات

772الزائرات

الكت���ب الت���ي غذيت به���ا مكتبة املدين���ة اجلامعي���ة للطالبات خالل 

اخلم�س �صن�ات االأخرية

عدد الكتب يف مكتبة املدينة اجلامعية للطالباتالعام

1434/143312375

1435/143413310

1436/14357927

1437/143619441

1438/143728026
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اإح�سائيات الربامج الثقافية للمكتبة
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مهارات الت�سال والعر�س الفعال

حما�سرة: كيف تتعاملني مع طفلك

ور�سة: ت�سويق الذات

حما�سرة احلاجات

النف�سية للطفل يف ال�سنة النبوية

حما�سرة: النجاح بني احللم والواقع

اأفالم يف الإعالم الرقمي

اأ�سبوحة �سعرية

اخلرائط الذهنية

اجلمال يف الإ�سالم

اأيام يف كوريا

تف�سري �سور املعوذتني

اإدارة املوارد الب�سرية

الذكاءات املتعددة

ال�سمنة والتغذية

تعار�س الروايات يف املذهب احلنبلي

للدكتورة: فاطمة البطاح

اأ�سبوحة �سعرية مبنا�سبة

اليوم العاملي للغة العربية

طوري لغتك الإجنليزية من خالل

تطبيقات الأجهزة الذكية

ن�سبة عدد احل�سور

يف الف�سل الدرا�سي االأول

اإح�سائية الربامج الثقافية لعام 1438 هـ
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ن�سبة عدد احل�سور

يف الف�سل الدرا�سي الثاين

اإح�سائية الربامج الثقافية 

لعام 1438 هـ

ثقافة لوم الأطباء

قراءة يف كتاب: الآثار الرتبوية لدرا�سة

�سري اأمهات املوؤمنني د. بدرية الفوزان

مراحل الوعي

التقومي عند امل�سلمني

العالج بالإ�ساعة

�سحة امل�سالك البولية

اجلراحة التجميلية

ملاذا تقراأ كتب ال�سرية الذاتية؟

اإدارة الوقت وال���ذات

مهارات احلديث املوؤثر

الإدارة املالية للطفل

لقاء مبا�سر مع الأ�ستاذة: �سروق العتيبي

حتكي جتربتها يف تاأليف ق�س�س الأطفال
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البيانات اإلحصائية
1 -عمادة أقسام العلوم اإلنسانية

اأعداد طالبات عمادة اأق�صام العل�م االإن�صانية لعام 1437ه� /1438ه�:

املجم�عالبكال�ري��ساملاج�صتريالدكت�راهالكلية

13147120132615كلية الآداب

2194047966990كلية الرتبية

كلية اإدارة 

الأعمال
2024620782344

كلية احلقوق 

والعلوم 

ال�سيا�سية

08411811265

كلية اللغات 

والرتجمة
03620862122

كلية ال�سياحة 

والآثار
2457081

تطور ع��دد طالبات عمادة اأق�سام العل��وم االإن�سانية خالل 

ال�سنوات اخلم�ض االأخرية

مرحلة الدرا�صة: البكال�ري��س
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261

497499580
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اأع�ساء هيئة التدري�ض

ع���دد اأع�ص���اء هيئ���ة التدري����س ال�صع�دي���ات يف عم���ادة اأق�ص���ام العل�م 

االإن�صانية ح�صب الرتبة العلمية لعام 1437ه� -1438ه�

اأ�صتاذالكلية
اأ�صتاذ 

م�صارك

اأ�صتاذ 

م�صاعد
معيدحما�صر

مدر�س 

لغة
املجم�ع

6255654950236الآداب

918961681000391الرتبية

اإدارة 

الأعمال
431987690182

احلقوق 

والعلوم 

ال�سيا�سية

004349056

اللغات 

والرتجمة
0183021262

ال�سياحة 

والآثار
0023005

ع���دد اأع�صاء هيئة التدري�س ال�صع�ديات وغري ال�صع�ديات يف عمادة 

اأق�صام العل�م االإن�صانية لعام 1437ه� -1438ه�

الكلية
عدد اأع�صاء هيئة 

التدري�س ال�صع�ديات

عدد اأع�صاء هيئة 

التدري�س غري 

ال�صع�ديات

2360الآداب

39112الرتبية

18217اإدارة الأعمال

احلقوق والعلوم 

ال�سيا�سية
5611

6214اللغات والرتجمة

50ال�سياحة والآثار
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2 - عمادة أقسام العلوم والدراسات الطبية

اأعداد طالبات الكليات العلمية وال�صحية لعام 1437/ 1438ه�

املجم�عالبكال�ري��ساملاج�صتريالدكت�راهالكلية

10327512111589العلوم

علوم احلا�سب 

واملعلومات
8937912631731

1284445541ال�سيدلة

050237287التمري�ض

العلوم الطبية 

التطبيقية
05119431994

00291291طب الأ�سنان

1460707781الطب

ق�سم علوم 

الأغذية والتغذية
1062072
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تط�ر اأعداد طالبات اأق�صام العل�م والدرا�صات الطبية خالل اخلم�س �صن�ات االأخرية
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ع���دد اأع�ص���اء هيئ���ة التدري����س ال�صع�دي���ات يف عم���ادة اأق�ص���ام العل�م 

والدرا�صات الطبية ح�صب الرتبة العلمية لعام 1437/ 1438ه�

اأ�صتاذالكلية
اأ�صتاذ 

م�صارك

اأ�صتاذ 

م�صاعد
املجم�عمعيدحما�صر

614726260214العلوم

علوم احلا�سب 

واملعلومات
233461109209

216211966124ال�سيدلة

017203361التمري�ض

العلوم الطبية 

التطبيقية
194769156282

1115334232133طب الأ�سنان

12633933الطب

ق�سم علوم 

الأغذية والتغذية
3394524

ع���دد اأع�صاء هيئة التدري�س ال�صع�ديات وغري ال�صع�ديات يف عمادة 

اأق�صام العل�م والدرا�صات الطبية لعام 1438/1437ه�

الكلية
عدد اأع�صاء هيئة 

التدري�س ال�صع�ديات

عدد اأع�صاء هيئة 

التدري�س غري 

ال�صع�ديات

214255العلوم

علوم احلا�سب 

واملعلومات
20914

12419ال�سيدلة

6121التمري�ض

العلوم الطبية 

التطبيقية
28217

1336طب الأ�سنان

3310الطب

ق�سم علوم الأغذية 

والتغذية
241
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اأعداد امل�ظفات خالل العام 1437 /1438ه�

عدد امل�ظفات خالل عام 1437-1438ه�

اجلهة

امل�ؤهل العلمي
جمم�ع عدد 

امل�ظفات
ما دون ذلكدبلومبكالوريو�سماج�ستريدكتوراه

05407355وكالة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات

0291632240254الإدارات التابعة لوكالة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات

2765947351796عمادة اأق�سام العلوم الإن�سانية

3705792771431072عمادة اأق�سام العلوم والدرا�سات الطبية

11281839مراكز البحوث

39324250املخترب املركزي

04110823مركز ذوي الإعاقة
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إحصائيات األنشطة لألندية الطابية

اإدراة الن�صاط
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الإح�سائية ال�سنوية لإدارة الن�ساط
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االأندية الطالبية

املجم�عالف�صل الثاينالف�صل االأول
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الإح�سائية ال�سنوية لالأندية الطالبية
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مركز تنمية املهارات

البيان

املجم�ع الف�صل الثاين الف�صل االأول

امل�ستفيداتالدوراتامل�ستفيداتالدوراتامل�ستفيداتالدورات

5573688143دورة الأعمال املكتبية

557339896اإدخال البيانات ومعاجلة الن�سو�س

439115554اللغة الإجنليزية حمادثة

6783329110اللغة الإجنليزية )مفردات وقواعد(

)Spss( 76756812135التحليل الإح�سائي

12500125�سيانة احلا�سب

58900589النظام املحا�سبي

00350350كامربدج

27200272اإدارة موارد ب�سرية

000000لغة اجل�سد

11900119الوعي الذاتي

11800118اأدوات التخطيط ال�سبعة

170017التجارةالإلكرتونية

12700127الذكاء الجتماعي

39555027257827املجموع
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وحدة االإ�صدارات الطالبية

البيانم

الف�صل 

االول

الف�صل 

الثاين
املجم�ع

امل�ستفيداتامل�ستفيداتامل�ستفيدات

5774861063التعريف1

23048278تخفي�س املوا�سالت2

336194ح�سن ال�سرية وال�سلوك3

4597142اإخالء الطرف4

8856921577املجموع الكلي5

الإح�سائية ال�سنوية لالإ�سدارات الطالبية
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وال�سلوك
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الطرف

اإدارة التغذية

البيانم

الف�صل 

االول

الف�صل 

الثاين
املجم�ع

العددالعددالعدد

248228476احل��������ف�الت1

6515556,506121661الوجب��������ات2

3
املجموع الكلي 

للم�ستفيدات
71,7616471,825

7869147عدد التوجيهات4

196180الإنذارات5

132235املخالف�ات6

000الن�ساطات التغذوية7

13727456949.543194223.54املجموع8
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النادي الريا�صي

الإح�سائية ال�سنوية للنادي الريا�سي

0

500

1000

1500

2000

2500

30002836

693
277287

130
163343085

274

ة
�س

يا
ر

ب
ر

�س
مل
ا

ة
ر

ك

س
�
ن
لت

ا

ة
و
ق
ن 

ي
ر
متا

ن
ي
ر
متا

س
�

ق
ر

ة
ال

�س

ة
ز

ه
ج

لأ
ا

و
د

ر
يا

بل

iru
n 

up

po
w

er
 a

bs

co
re

l t
on

e

st
ep

وحدة العمل التط�عي وامل�ص�ؤولية االجتماعية
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89248371081677317941610الأندية الطالبية1

51184161652212836ال�سراكة2

3349003349اإدارة الن�ساط3

0023102310التوجيه والإر�ساد4

97263701261873520545105املجموع4

الإح�سائية ال�سنوية لوحدة العمل التطوعي وامل�سوؤولية الإجتماعية
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مركز الت�جيه واالإر�صاد

البيانم

الف�صل 

االول

الف�صل 

الثاين
املجم�ع

امل�صتفيداتامل�صتفيداتامل�صتفيدات

414889وحدة الإر�ساد النف�سي 1

2
وحدة الإر�ساد 

الأكادميي
12107119

3
وحدة الإر�ساد 

الجتماعي 
8357971632

505وحدة الإر�ساد املهني4

5
الإ�سراف على طالبات 

التدريب امليداين
000

23167403056الفعاليات6

320916924901املجموع7

وحدة ال�صجل املهاري

البيانم

الف�صل 

االأول

الف�صل 

الثاين
املجم�ع

عدد 

ال�صهادات

عدد 

ال�صهادات

عدد 

ال�صهادات

1
مهارات احلا�سب الآيل 

التخ�س�سية والأ�سا�سية
10143144

2
مهارات تطوير الذات 

وبناء ال�سخ�سية
3257811106

3

الدورات التدريبة املهنية 

التي تخدم عدة حقول 

علمية وتخ�س�سية

376458834

4
امل�ساركة يف العمل 

التطوعي وخدمة املجتمع
5267119

183048اجلوائز5

6
امل�ساركة يف الن�ساط 

الطالبي
79165244

42122164املهارات القيادية7

8
املجموع الكلي لل�سهادات 

املعتمدة للطالبات
99316662659

113



اإح�سائية وحدة ال�سجل املهاري
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491411621200الأندية الطالبية1

0602127اأمر اإركاب2

0202022جتديد الإقامة3
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الإح�سائية ال�سنوية لل�سراكة الطالبية
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5295061035عدد الغريدات يف التوتر1

92029عدد الأخبار على �سحيفة ر�سالة اجلامعة2

489230719عدد ال�سور على الأن�ستقرام3
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33033عدد الأخبار على املوقع الإلكرتوين5
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13265331859عدد الإعالنات على ال�سناب ت�سات6

الإح�سائية ال�سنوية لوحدة التوثيق والأعالم
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ي�س��رين اأن اأقدم لكم روؤية احلا�سر للم�ستقبل، التي نريد اأن نبداأ العمل 

بها اليوم للغد، تعرب عن طموحاتنا جميعًا وتعك�ض قدرات بالدنا.

دائم��ًا ما تبداأ ق�س�ض النجاح بروؤية، واأجن��ح الروؤى هي تلك التي تبنى 

على مكامن القوة. ونحن نثق ونعرف اأن اهلل �سبحانه حبانا وطنًا مباركًا 

ه��و اأثم��ن من الب��رتول، ففيه احلرم��ان ال�سريف��ان، اأطهر بق��اع االأر�ض، 

وقبل��ة اأك��ر من ملي��ار م�سلم، وه��ذا هو عمقن��ا العرب��ي واالإ�سالمي وهو 

عامل جناحنا االأول.

ويل العهد ورئي�س جمل�س ال�ص�ؤون االقت�صادية والتنمية

حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سع��ود
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فريق العمل:

منرية اخلزمي

اأريج اإبراهيم

ريهام الغريبي

طرفة امل�ينع

مروة بن جمعة

عذاري ال�صهي�ين

منى الراجح

مزنة الل�ميي

ماجدة الغامن






