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بيئة آمنة لقيادة المرأة السعودية
دشنت جامعة امللك سعود ممثلة بالشراكة اجملتمعية امللتقي التوعوي
االجتماعي بيئة آمنة لقيادة املرأة للسيارة حتت عنوان ( أول مرة) يف
الساحات اخلارجية للمدينة اجلامعية للطالبات ،بتشريف حرم مسو
أمري منطقة الرياض مسو األمرية نورة بنت حممد ،والذي ي ُعقد خالل
الفرتة من  20إىل  23مجادى اآلخرة املوافق  8إىل  11مارس.
وأوضحت وكيلة اجلامعة لشئون الطالبات األستاذة الدكتورة إيناس
بنت سليمان العيسي أن امللتقى التثقيفي التوعوي يأتي استجابة للقرار
ً
وتفعيال للدور اجملتمعي
امللكي الكريم بالسماح بقيادة املرأة للسيارات
للجامعة واليت تستشعر دورها يف حتمل مسؤولية التغيري يف اجملتمع
ونشر الوعي والضوابط والقوانني اليت أقرتها أجهزة الدولة لتنفيذ
القرار من خالل سلسلة من املبادرات واألنشطة اجملتمعية اهلادفة.
ويعد امللتقى أكرب منصة للجهات الداعمة لقيادة املرأة لسيارات
واستعراض كل ما خيص إعداد املرأة لقيادة السيارة مبشاركة
اجلهات احلكومية كاإلدارة العامة للمرور ووزارة النقل ،وأمانة
منطقة الرياض ،واهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ،واهليئة السعودية
للمهندسني ،وشركات التأمني ،وشركات السيارات ،وشركات
حمطات الوقود ،واملراكز الطبية املتخصصة.
ويهدف امللتقى إىل غرس ثقافة القيادة اآلمنة للسيارات وعرض جتربة
تعليمية وتثقيفية بالقيادة اآلمنة يف جو ترفيهي بهيج كما يتيح للزائرات
معرفة القواعد املرورية ووسائل احلصول علي رخص القيادة والتدريب
النسائي وشركاء السيارات عن طريق املكاتب النسائية وشركات
التأمني وكل ما يتعلق بقيادة املرأة ،باإلضافة إىل اجللسات حلوارية
اليت تقدمها خنبة من األكادمييات يف جامعة امللك سعود.
مبادرة  KSU Movementتحتفل باليوم العالمي للمرأة
تفتح املدينة اجلامعية للطالبات اليوم األحد  23مجادى اآلخرة املوافق
ً
احتفاال بيوم املرأة العاملي
 11مارس أبوابها الستقبال سيدات اجملتمع
لعام  ،2018ذلك من خالل مبادرة  KSU Movmentاملقامة بشكل
أسبوعي يف احلرم اجلامعي ،تهدف املبادرة لرفع مستوى النشاط
البدني وتعزيز الصحة العامة للمجتمع ونشر ثقافة احلياة الصحية
لزيادة إنتاجية التحصيل الدراسي والعمل يف اجلامعة وتعزيز الصحة
العامة للمجتمع ،و ُتعقد فعاليات املبادرة بشكل أسبوعي يف املدينة
اجلامعية حتى األسبوع الثالث عشر للفصل الدراسي الثاني للعام 1438
 1439هـ .وتستهدف املبادرة طالبات ومنسوبات جامعة امللك سعود معإتاحة الفرصة لسيدات اجملتمع للمشاركة وذلك يف يوم املرأة العاملي
ويوم األم.
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أخبار متفرقة

حملة اصنع وظيفتك  5لدعم المشاريع الصغيرة
قيادات إدارية في المدينة الجامعية
نظم معهد امللك سلمان لريادة األعمال بالشراكة مع وكالة عمادة تبارك املدينة اجلامعية للطالبات صدور قرارات التعيني اجلديدة
شؤون الطالب لشؤون الطالبات جبامعة امللك سعود ،يوم االثنني وتتمنى للجميع التوفيق والسداد يف املهام اجلديدة:
جتديد تكليف الدكتورة مها بنت حسن داغستاني للعمل
 10مجادى اآلخرة ،محلة ( اصنع وظيفتك  ) 5تضمنت احلملة
مشرفة على املختري املركزي يف أقسام العلوم والدراسات
معرض "مسارات الريادة" لدعم املشاريع الصغرية .واستهدفت
الطبية
احلملة الطالبات لتبين مفهوم توظيف املعارف واملهارات اليت
جتديد تكليف الدكتورة دارة بنت أسعد الديسي للعمل وكيلة
تلقوها أثناء دراستهن يف إنشاء مشاريع ريادية ذات عائد اقتصادي
لقسم علوم صحة اجملتمع بكلية العلوم الطبية التطبيقية
واجتماعي وإتاحة الفرص للطالبات لعرض مشاريعهن ودعمها من
تعيني الدكتورة سارة بنت إبراهيم خباري للعمل وكيلة لقسم
خالل املعرض يذكر أن املعرض ُعقد مبشاركة عدة جهات
الصيدالنيات بكلية الصيدلة
من بينها األندية الطالبية واملشاريع الناشئة متنوعة النشاط
جتديد تكليف الدكتورة شذى بنت حممد املعصراني مساعدة
كمشاريع العطور والتجميل والتحف والطبخ واملطبوعات.
لوكيلة الكلية للشؤون األكادميية بكلية الصيدلة
تعيني الدكتورة ريم بنت إبراهيم الوابلي وكيلة لقسم الكيمياء
الصيدلية بكلية الصيدلة
إنجاز جديد لكلية طب األسنان
حصلت الدكتورة نورة بنت عبد اهلل العجالن ،خرجية كلية
طب األسنان على أعلى درحة يف اختبار الرخصة السعودية
ملمارسة طب األسنان هلذا العام ،وهنأ سعادة األمني العام للهيئة
السعودية للتخصصات الصحية سعادة األستاذ الدكتور أمين بن
أسعد عبده يف كتاب وجهه لعميد كلية طب األسنان ،الطالبة
احتفاالت الجنادرية 32
للطالبات
اجلامعية
نظمت إدارة العالقات العامة واإلعالم باملدينة
على تفوقها ،وشكر اجلهود املبذولة من الطلية لرفع كفاءة
ً
يوم األربعاء  5مجادى اآلخرة ،احتفاال مبناسبة املهرجان الوطين اخلرجيني,
للرتاث والثقافة اجلنادرية  ،32بالتعاون مع العمادات املساندة
اللقاء العلمي لبرنامج دعم أبحاث طلبة
والكليات اإلنسانية والعلمية والطبية ومجيع قطاعات اجلامعة
البكالورويس
ً
بإشراف وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات ،مشلت الفعالية أركانا ُعقد اللقاء العلمي األول لطلبة برنامج دعم أحباث طلبة
تراثية حتاكي تاريخ وثقافة مناطق اململكة ،كما شاركت البكالوريوس ،ضمن فعاليات ملتقى البحث العلمي "حبث علمي
عمادة أقسام العلوم والدراسات الطبية مببادرة حتت عنوان رصني وفق رؤية اململكة ،"2030وذلك لتعزيز ثقافة البحث العلمي
"خدمة وطن" اليت تأتي لتشكيل خطوة يف ترسيخ دور املؤسسات لدى طلبة البكالوريوس وإكسابهم املهارات البحثية األساسية
التعليمية يف خدمة الوطن واملساهمة يف مسريته التنموية ،إضافة لتطوير قدراتهم يف إعداد منهجية البحث العلمي ومتكينهم من
إىل تفاعل األندية الطالبية ،والكليات بإبداعاتها حيث نقل أدواته.
"نادي عطاء جمتمعي" من خالل املشاهد التفاعلية طريقة التعليم ومت تكريم الطلبة احلاصلني على املراكز األربعة األوىل ،وحصلت
ً
قدميا و جتهيزات الزواج ،باإلضافة إىل مشاركة كلية األعمال الطالبة نورة بنت أمحد العقيل من كلية طب األسنان على املركز
ً
بفقرة عن " كلمة بلهجتك" ومعناها بالعامي .وشهد احلفل حضورا الثالث يف أحباث طلبة البكالوريوس.
ً
كثيفا من منسوبات اجلامعة وطالباتها كما حضرت املعرض يذكر أن برنامج دعم أحباث طلبة البكالوريوس يقدم العديد
وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات األستاذة الدكتورة إيناس من املبادرات وهي :مبادرة مساعد الباحث ،والتدريب البحث،
العيسى ،اليت عربت عن سعادتها مبشاركة الطالبات واملنسوبات والتدريب امليداني ،واعتماد تسجيل املهارات البحثية يف السجل
يف هذا االحتفال ،الذي ضم العديد من الرعاة من املؤسسات املهاري.
واألسر املنتجة واملشاريع الناشئة.
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ساعة معرفة

الموسم الرابع من ساعة معرفة
ً
زمخا على
أفتتحت خالل الشهر املاضي حماضرات املوسم الرابع من ساعة يكتسب امللتقى العلمي أهمية كربى حيث يضيف
ً
انطالقا من توصيات احلراك املعريف داخل جامعة امللك سعود عن طريق أفضل
معرفة ،ويأتي تنظيم ملتقى ساعة معرفة
اللجنة االستشارية لألنشطة الثقافية والعلمية باملدينة اجلامعية املمارسات والتجارب الناجحة للعمل األكادميي لتكون مبثابة
للطالبات واليت تأمل بأن يسلط هذا امللتقى الضوء على تطوير خارطة الطريق حنو تطوير وتعزيز املكانة البحثية والعلمية يف
مسارات نشر ونقل املعرفة والبحوث العلمية ،وتوحيد اجلهود اجلامعة وتهدف إىل تبادل اخلربات والتجارب البحثية ،والتعرف
من خالل التقاء العقول املفكرة واملتخصصني املعنني بسبل نشر على مستجدات البحث العلمي ،وتشجيع البحوث والدراسات
البينية باإلضافة إىل تعريف طالبات الدراسات العليا على بيئة
املعرفة يف جتمع أسبوعي على مدار العام الدراسي.
الدكتورة مي بنت عبد العزيز أبو ملحة
كلية اآلداب
تجربتي مع اإلشراف المشترك في مرحلة الدكتوراه
استهل األسبوع األول من املوسم الرابع هلذا الفصل من ساعة
معرفة مع سعادة الدكتورة مي بنت عبدالعزيز أبو ملحة من قسم
األدب اإلجنليزي بكلية اآلداب وذلك يوم الثالثاء  27مجادى األوىل
املوافق  13فرباير.
حتدثت يف هذا اللقاء عن جتربتها مع اإلشراف اخلارجي املشرتك
يف مرحلة الدكتوراه ،قدمت يف مستهل حديثها خطوات رمستها
الستكمال مرحلة الدكتوراه ارتكزت بداي ًة على اختاذ القرار
واختيار بلد االبتعاث ومجع كافة املعلومات املتعلقة خبوض
التجربة ،واألهم من ذلك كله القراءة اجليدة ملوقع اإلشراف
اخلارجي املشرتك ملعرفة خطوات التقديم بالتفصيل ومعرفة
اجلامعات احلليفة وجتارب امللتحقات.
ثم انتقلت للحديث عن نصائح ذهبية عند تقديم البحث اجليد
وهي :البحث عن فكرة حبثية واضحة ،والبحث عن مشرف
داخلي مريح ،وتوسعة اآلفاق وعدم التمسك مبكان معني،
وختمت لقاءها بأهم نصيحة وهي احلياة فرص فأحسنوا اغتنامها.

الدكتورة ليلى بنت عبد الكريم الجهيمان
كلية العلوم
رحلتي من الشغف للتعلم والبحث
حتى الوصول لبراءة االختراع
ُعقد اللقاء الثاني هلذا الفصل من ساعة معرفة يوم الثالثاء  11مجادى
اآلخرة املوافق  27فرباير ،مع سعادة الدكتورة ليلى بنت عبد الكريم
اجلهيمان من قسم الكيمياء بكلية العلوم.
حتدثت الدكتورة ليلى عن رحلتها من الشغف للتعلم والبحث حتى الوصول
لرباءة اخرتاع ،تناولت يف البداية احلديث عن ذاتها يف املرحلة الثانوية إذ
أنها كانت مدركة مليوهلا وهدفها وتأثرها بقصة عاملة الكيمياء ماري
كوري وشغفها البحثي .ثم تطرقت للصعوبات اليت واجهتها عند اختيار
التخصص ودراستها يف امريكا ،وبعدها تعيينها كمعيدة باجلامعة
وجهودها مع إحدى الزميالت للمطالبة بفتح برنامج ماجستري .ثم حتدثت
عن صعوبات اإلشراف على رسالة الدكتوراه واليت قادتها إىل تغيري
ختصصها من احلفز إىل تآكل املعادن .بعد ذلك تناولت احلديث عن قصة
احلصول على براءة االخرتاع ففي عام 1434هـ (2014م ) ولدت بذرة لفكرة
مشروع حبثي بني أ .د .وفاء قطب و أ .د .جنوى عارف أستاذ يف قسم
النبات ختصص أحياء دقيقة باستخدام الطني ملعاجلة فريوسات ،مت وضع
اخلطة وبدأ العمل باستخدام الطني وحتضري  nano clayواحلصول على
نتائج ممتازة فقرر الفريق البحثي التقدم بها كرباءة اخرتاع حتى مت ذلك
عام 1438هـ من مكتب براءات االخرتاع األمريكي.
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فعاليات قادمة

