271

أخبار

«معرض وطن األمجاد» في بهو اآلداب

نظم النادي الثقايف واالجتماعي يف كلية ال�سياحة والآثار فعالية ومعر�ض
وطن الأجماد وذلك يومي الأربعاء واخلمي�س 1440 /6 /16-15هــ يف
بهو كلية الآداب.
وقد افتتح املعر�ض عميد الكلية والوكالء يف الكلية ،ثم جتولوا يف مرافق
املعر�ض الذي ا�شتمل على �أهم م�شاريع اململكة امل�ستقبلية املنبثقة من ر�ؤية
 ،2030وا�ستمعوا �إىل �شرح تو�ضيحي لهذه امل�شاريع ،كما احتوى املعر�ض
على �أهم النماذج الرتاثية من الع�صور القدمية.
وفيِ نهاية يوم اخلمي�س �أُقيمت فعالية «زِ د معلوماتك» والتي ا�شتملت على
معلومات عن هذه امل�شاريع وكذلك معلومات عامة».

«اللغويات» ينظم زيارة إلى
المتحف الوطني
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د .النمي يشارك في اجتماع وكالء الشؤون التعليمية بجامعة المؤسس
���ش��ارك وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأك���ادمي���ي���ة ال��دك��ت��ور
حممد النمي يف االجتماع التا�سع
للجنة وك�ل�اء اجل��ام��ع��ات لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية باجلامعات
ال�سعودية ،الذي ا�ست�ضافته جامعة
امللك عبدالعزيز بجدة يوم اخلمي�س
 23جماد الثاين 1440هـ.
فيما ناق�ش االجتماع مو�ضوعات
مدرجة على ج��دول الأع��م��ال ،من
بينها حلقة نقا�ش عن �أهم املبادرات
املقرتحة� ،إىل جانب مو�ضوع نواجت

التعلم ودور اجلامعات يف تطويرها
وقيا�سها ومواءمتها مع �سوق العمل.
كما ناق�ش االجتماع �أي�ضاً العديد
من املو�ضوعات التي تهم امل�سرية
الأكادميية يف اجلامعات ال�سعودية،
�إىل ج��ان��ب مناق�شة امل��ق�ترح��ات،
وت��ب��ادل الآراء ،ح��ي��ال ذل���ك على
م�����س��ت��وى اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة،
واال�ستفادة من التجارب ذات ال�صلة،
كما مت االت��ف��اق على ت��ويل جامعة
امللك عبدالعزيز �أمانة اللجنة.

«التطوير والجودة» تناقش إنجازات «إتقان» والجودة واالعتماد

برئا�سة عميد عمادة التطوير واجلودة الدكتور
�صالح الق�سومي ُعقد اجتماع بقاعة االجتماعات
بالعمادة مع وحدة اجلودة واالعتماد الأكادميي،
ووحدة �إتقان .هدف االجتماع مناق�شة �إجنازات
وكالة العمادة ل�ش�ؤون اجل��ودة وبخا�صة وحدة
�إتقان ،ووحدة اجلودة واالعتماد الأكادميي.

ت�ضمن االج��ت��م��اع ع���دداً م��ن ال��ب��ن��ود ،منها
مناق�شة الو�ضع الراهن لنظام �إتقان ،والتو�صيات
التطويرية املقدمة م��ن ال��وح��دة ،وا�ستعرا�ض
الربنامج التدريبي امل��ق��دم م��ن وح��دة اجل��ودة
واالعتماد الأكادميي بالتعاون مع عمادة تطوير
امل��ه��ارات والتو�صيات التطويرية املقدمة من

الوحدة.
ح�ضر االجتماع وكيل العمادة ل�ش�ؤون اجلودة
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل احل��ي��دري ،وال��دك��ت��ور �أحمد
عكاوي امل�شرف على وح��دة اجل��ودة واالعتماد
الأكادميي ،والأ�ستاذ حممد املقرن امل�شرف على
وحدة �إتقان.
كما ح�ضر االجتماع عرب ال�شبكة الإلكرتونية
وكيلة عمادة التطوير واجل��ودة الدكتورة دارة
ال��دي�����س��ي ،وم�����س��اع��دة وكيلة ال��ع��م��ادة ل�ش�ؤون
اجلودة الدكتورة �أريج الدبا�سي ،وم�ساعدة وكيلة
العمادة ل�ش�ؤون التطوير الدكتورة الهنوف املفلح،
وم�شرفة وح��دة اجل��ودة واالعتماد الأك��ادمي��ي
الأ�ستاذة رحاب الغ�شم ،وم�شرفة وحدة �إتقان
الأ�ستاذة م�شاعل الدري�س.

وفد من مركز التراث العمراني يزور السياحة
نظم النادي الثقايف واالجتماعي يف معهد اللغويات زي��ارة �إىل
املتحف الوطني بالريا�ض ،وذل��ك ي��وم الثالثاء 1440/٦/٢١هـ،
وبلغ عدد الطالب امل�شاركني يف هذه الزيارة « »٣١طالباً من جميع
�شعب و�أق�سام املعهد و�شعب الدبلوم واملاج�ستري ،وقد ا�ستقبلهم �أحد
املر�شدين يف املتحف ،حيث قام ب�شرح وتو�ضيح �أبرز املعامل املوجودة
يف املعر�ض ،وذلك �أثناء جتولهم يف املتحف� ،إ�ضافة �إىل فقد �شاهد
الطالب فيلماً وثائقياً عن تاريخ اململكة العربية ال�سعودية ،ومراحل
ت�أ�سي�س وتو�سع مدينة الريا�ض.

«عادات العقل وتنمية الفكر»
للمتفوقات

كتبت� :سارة ال�سويداء
نظمت عمادة تطوير املهارات وبالتعاون مع برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني دورة بعنوان «عادات العقل وتنمية الفكر» للطالبات املتفوقات
من خمتلف الكليات يف املدينة اجلامعية للطالبات ،وذلك �ضمن عدد
من الدورات التي تقام هذا الف�صل للطالبات يف مرحلة الإعداد العام
من الربنامج ،وهن الطالبات يف ال�سنة الثانية من الدرا�سة اجلامعية،
وكذلك للطالبات من م�سار م�ستمري التفوق.
قدمت الدورة الدكتورة مها بن �شعالن ،بح�ضور عدد من الطالبات
املتفوقات بلغ عددهن  68طالبة ،وارتكزت حماور الدورة على �أقا�سم
العادات ،املهارة واملعرفة والرغبة ،هرم االحتياجات الإن�سانية ،مفهوم
عادات العقل املنتجة ،املثابرة ،التحكم و�ضبط النف�س وعدم التهور،
الإ�صغاء بتفهم وتعاطف ،التفكري مبرونة ،التفكري فيما بعد التفكري،
الكفاح من �أجل الدقة ،القدرة على الت�سا�ؤل وطرح امل�شكالت ،تطبيق
املعارف ال�سابقة على �أو�ضاع جديدة ،التفكري بو�ضوح ودق��ة ،جمع
البيانات با�ستخدام جميع احلوا�س ،الإبداع والت�صور ،اال�ستجابة بدقة،
الإقدام على املخاطرة وحتمل امل�س�ؤولية ،القدرة على ممار�سة الدعابة،
التفكري التباديل ،اال�ستعداد الدائم للتعلم امل�ستمر ،الذكاءات املتعددة،
تعريف الذكاء ،الأ�س�س التي قامت عليها نظرية الذكاءات املتعددة،
القانون الأ�سا�سي للحياة ،وغري ذلك ،كما تخلل الدورة �أن�شطة للطالبات
تتعلق بالدورة.

نظمها مركز التوجيه
والإر�شاد الطالبي

حلقة نقاش حول دور
التفكير الناقد في
تعزيز األمن الفكري

نظم مركز التوجيه والإر���ش��اد
ال��ط�لاب��ي ال��ت��اب��ع ل��ع��م��ادة ���ش ��ؤون
ال���ط�ل�اب ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���ش ب��ع��ن��وان
«التفكري الناقد ودوره يف تعزيز
الأمن الفكري» مب�شاركة عدد من
طالب اجلامعة وبح�ضور م�س�ؤول
برامج التوعية الفكرية باملركز �أ.
عبداهلل املطوع.
�أدار احل��ل��ق��ة د .خ���ال���د بن
حم��م��د ال�����ش��ن��ي�بر ع�����ض��و هيئة

زار كلية ال�سياحة والآثار وفد
م��ن م��رك��ز ال�ت�راث ال��ع��م��راين يف
الهيئة العامة لل�سياحة وال�تراث
الوطني ،وه��م الأ�ستاذ �سعد بن
ح��زمي ،وراف��ق��ه املهند�س �سامر
�سامل م�سمار ،وكان يف ا�ستقبالهم
ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��اح��ة والآث����ار
الدكتور عبدالنا�صر الزهراين،
والدكتور �أحمد العيدرو�س ،رئي�س
ق�سم �إدارة موارد الرتاث والإر�شاد
ال�سياحي ،والدكتور �سامر �سحلة،
رئي�س ق�سم الآثار ،والأ�ستاذ وليد
حملي ،املعيد يف ق�سم �إدارة موارد

الرتاث والإر�شاد ال�سياحي.
وخالل اللقاء عر�ض املهند�س
���س��ام��ر ف���ك���رة ت��وث��ي��ق ال��ت�راث
ال��ع��م��راين يف امل��م��ل��ك��ة العربية
ال�سعودية و�أن الهدف املن�شود هو
توثيق  1000موقع ومبنى تراثي
من خمتلف مناطق اململكة ذات
التنوع العمراين ،واتفق الطرفان
ع��ل��ى �أن ي��ق��وم م��رك��ز ال��ت�راث
العمراين بتقدمي حما�ضرة عن
توثيق الرتاث العمراين يف اململكة
يف �أقرب فر�صة.

تدشين هوية المجلس الطالبي بـ«التربية»

توا�صل كلية الرتبية تقدمي
ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا امل��ت��ن��وع��ة ل��رف��ع
ق�����درات ط�لاب��ه��ا وط��ال��ب��ات��ه��ا
ولتبادل اخلربات بني من�سوبي
اجلامعة ،وذلك �ضمن خطتها
اال�سرتاتيجية يف تنظيم �إقامة
الفعاليات والربامج.
ويف ه��ذا الإط��ار نظم ق�سم
ال�����س��ي��ا���س��ات ال�ت�رب���وي ممث ً
ال
باملجل�س الطالبي يوم االثنني
1440/6/27ه�����������ـ ب��ح�����ض��ور
ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور فهد
ال�شايع «تد�شني هوية املجل�س
الطالبي» وح�ضور الفعاليات
امل�صاحبة له والعر�ض املرئي
لإجنازات املجل�س من مبادرات
وخطط و�أه��داف املجل�س ويف
نهاية اللقاء مت تكرمي امل�شرف

و�أع�����ض��اء امل��ج��ل�����س يف دورت���ه
ال�سابقة.
ك��م��ا ق��دم��ت جل��ن��ة املعامل
وال��ت��ع��ل��م الإل����ك��ت�روين بق�سم
ت��ق��ن��ي��ات التعليم ور����ش عمل
متنوعة خ�لال �أ���س��ب��وع «لقاء
ت���ب���ادل اخل���ب��رات ال��ت��ق��ن��ي��ة»
ملن�سوبي جامعة امللك �سعود
ل���ت���ب���ادل اخل���ب��رات ال��ت��ق��ن��ي��ة
و�إث��رائ��ه��ا لت�شمل ع����دداً من
املوا�ضيع كنظام �إدارة التعلم
 Blackboerdو Dropbox
و Endnoteو .Hologram
كذلك �أقيمت ي��وم الثالثاء
1440/6/28هـ حم��ا���ض��رة
ب��ع��ن��وان «ال��ن�����س��ق يف البحث
العلمي» قدمها الدكتور حممد
ال��ن��ذي��ر نظمها ق�سم املناهج

ال��ت��دري�����س بكلية ال�ترب��ي��ة ،تناول
فيها التعريف بالتفكري الناقد
و�أ�سا�سياته ومفاهيمه ،وال��دور
الذي يقدمه يف �سبيل تعزيز الأمن
الفكري واملهارات الالزمة للطالب
ليثمر ه��ذا التفكري وي��ك��ون بنا ًء
ب ��إذن اهلل ،ويف نهاية اللقاء �أتيح
امل��ج��ال �أم���ام ال��ط�لاب امل�شاركني
لتقدمي مقرتحاتهم ومداخالتهم
و�أ�سئلتهم.

وط������رق ال���ت���دري�������س ل��ط�لاب
وطالبات كلية الرتبية والتي
حظيت بتفاعل م��ن احل�ضور
ع�ب�ر م���داخ�ل�ات ت����دور ح��ول
عنوان املحا�ضرة وم�ضمونها
حيث مت عر�ضها عرب ح�ساب
الكلية يف تويرت بث مبا�شر.
�أي�������ض���ا ن��ظ��م��ت ال�������ش����ؤون
الأكادميية بالتعاون مع مركز
ال��ت��م��ي��ز ال��ب��ح��ث��ي يف ت��ط��وي��ر
تعليم ال��ع��ل��وم وال��ري��ا���ض��ي��ات
اللقاء الثالث لطالب الرتبية
امل��ي��دان��ي��ة ب��ع��ن��وان «ال��ب��ح��ث
الإجرائي» ،وذلك يوم اخلمي�س
1440/6/30ه����������ـ ،وت�ضمن
العديد من النقاط الهامة يف
ما يخدم العمل امليداين.

«سلياك» يطلق حملته
التوعوية الثامنة

نظم كر�سي الأمري عبداهلل بن خالد لأبحاث
ح�سا�سية القمح «�سلياك» بكلية الطب واملدينة
الطبية اجلامعية بجامعة امللك �سعود بالتعاون
مع كليات �سليمان الراجحي الطبية بالق�صيم
احلملة الثامنة للتوعية مبر�ض ح�سا�سية
القمح «�سلياك» يومي اخلمي�س واجلمعة -30
1440/7-1/6هـ املوافق 2019/03/8-7م.
يف �سوق العثيم مول مبدينة عنيزة بالق�صيم،
�صرح بذلك الدكتور �أ�سعد ع�سريي م�شرف
كر�سي الأم�ي�ر ع��ب��داهلل ب��ن خ��ال��د لأب��ح��اث
ح�سا�سية القمح «�سلياك».
وب�ين الدكتور ع�سريي �أن احلملة ركزت
على التوعية ب�أعرا�ض مر�ض ح�سا�سية القمح
وعالمات مر�ض «�سلياك» يف الأطفال والكبار
وطريقة ت�شخي�ص مر�ض «�سلياك» وعالجه
وطرق الوقاية من املر�ض.
كما ركزت احلملة على التغذية وعالقتها
ال��ق��وي��ة مب��ر���ض ح�سا�سية ال��ق��م��ح ،و�شملت
احلملة عدة �أركان للأطفال والكبار من �أجل
التثقيف ورفع الوعي ال�صحي للمواطنني ،كما
تطرقت مل�ضاعفات املر�ض على املدى القريب
والبعيد.
و�أك���د ال��دك��ت��ور ع�سريي �أن ه��ذه احلملة
تهدف لإظهار دور كرا�سي البحث بجامعة
امللك �سعود وكر�سي الأمري عبداهلل بن خالد
لأبحاث ح�سا�سية القمح بكلية الطب واملدينة
الطبية بجامعة امللك �سعود يف خدمة املجتمع.

