
�إىل  زي��ارة  �للغويات  معهد  يف  و�الجتماعي  �لثقايف  �لنادي  نظم 

1440/٦/٢١ه�،  �لثالثاء  ي��وم  وذل��ك  بالريا�ض،  �لوطني  �ملتحف 

وبلغ عدد �لطالب �مل�شاركني يف هذه �لزيارة »٣١« طالباً من جميع 

�شعب و�أق�شام �ملعهد و�شعب �لدبلوم و�ملاج�شتري، وقد ��شتقبلهم �أحد 

�ملر�شدين يف �ملتحف، حيث قام ب�شرح وتو�شيح �أبرز �ملعامل �ملوجودة 

يف �ملعر�ض، وذلك �أثناء جتولهم يف �ملتحف، �إ�شافة �إىل فقد �شاهد 

�لطالب فيلماً وثائقياً عن تاريخ �ململكة �لعربية �ل�شعودية، ومر�حل 

تاأ�شي�ض وتو�شع مدينة �لريا�ض.
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»عادات العقل وتنمية الفكر« 
للمتفوقات 

حلقة نقاش حول دور 
التفكير الناقد في 
تعزيز األمن الفكري

نظمها مركز التوجيه 

والإر�شاد الطالبي

 »سلياك« يطلق حملته 
التوعوية الثامنة  تقدمي  �لرتبية  كلية  تو��شل 

ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا �مل��ت��ن��وع��ة ل��رف��ع 

ق�����در�ت ط��الب��ه��ا وط��ال��ب��ات��ه��ا 

من�شوبي  ولتبادل �خلرب�ت بني 

خطتها  �شمن  وذلك  �جلامعة، 

�إقامة  تنظيم  يف  �ال�شرت�تيجية 

�لفعاليات و�لرب�مج.

ويف ه��ذ� �الإط��ار نظم ق�شم 

�ل���رتب���وي ممثاًل  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات 

�الثنني  يوم  �لطالبي  باملجل�ض 

1440/6/27ه������������ ب��ح�����ش��ور 
ع��م��ي��د �ل��ك��ل��ي��ة �ل��دك��ت��ور فهد 

�ملجل�ض  هوية  »تد�شني  �ل�شايع 

�لفعاليات  وح�شور  �لطالبي« 

�ملرئي  و�لعر�ض  له  �مل�شاحبة 

الإجناز�ت �ملجل�ض من مبادر�ت 

ويف  �ملجل�ض  و�أه��د�ف  وخطط 

�مل�شرف  تكرمي  �للقاء مت  نهاية 

و�أع�����ش��اء �مل��ج��ل�����ض يف دورت���ه 

�ل�شابقة.

�ملعامل  جل��ن��ة  ق��دم��ت  ك��م��ا 

بق�شم  �الإل����ك����رتوين  و�ل��ت��ع��ل��م 

عمل  ور����ض  �لتعليم  ت��ق��ن��ي��ات 

»لقاء  �أ���ش��ب��وع  خ��الل  متنوعة 

ت���ب���ادل �خل������رب�ت �ل��ت��ق��ن��ي��ة« 

�شعود  �مللك  جامعة  ملن�شوبي 

ل���ت���ب���ادل �خل������رب�ت �ل��ت��ق��ن��ي��ة 

من  ع����دد�ً  لت�شمل  و�إث��ر�ئ��ه��ا 

�لتعلم  �إد�رة  كنظام  �ملو��شيع 

 Dropbox و Blackboerd
.Hologram و Endnoteو

�لثالثاء  ي��وم  �أقيمت  كذلك 

حم��ا���ش��رة  1440/6/28ه� 
�لبحث  يف  »�ل��ن�����ش��ق  ب��ع��ن��و�ن 

�لدكتور حممد  �لعلمي« قدمها 

�ملناهج  ق�شم  نظمها  �ل��ن��ذي��ر 

وط������رق �ل���ت���دري�������ض ل��ط��الب 

و�لتي  �لرتبية  كلية  وطالبات 

�حل�شور  م��ن  بتفاعل  حظيت 

ع���رب م���د�خ���الت ت����دور ح��ول 

وم�شمونها  �ملحا�شرة  عنو�ن 

ح�شاب  عرب  عر�شها  مت  حيث 

�لكلية يف تويرت بث مبا�شر.

�أي�������ش���ا ن��ظ��م��ت �ل�������ش���وؤون 

مركز  مع  بالتعاون  �الأكادميية 

�ل��ت��م��ي��ز �ل��ب��ح��ث��ي يف ت��ط��وي��ر 

و�ل��ري��ا���ش��ي��ات  �ل��ع��ل��وم  تعليم 

�لرتبية  لطالب  �لثالث  �للقاء 

�مل��ي��د�ن��ي��ة ب��ع��ن��و�ن »�ل��ب��ح��ث 

�الإجر�ئي«، وذلك يوم �خلمي�ض 

وت�شمن  1440/6/30ه�����������، 
يف  �لهامة  �لنقاط  من  �لعديد 

ما يخدم �لعمل �مليد�ين.

و�الإر���ش��اد  �لتوجيه  مركز  نظم 

�ل��ط��الب��ي �ل��ت��اب��ع ل��ع��م��ادة ���ش��وؤون 

�ل���ط���الب ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���ض ب��ع��ن��و�ن 

تعزيز  يف  ودوره  �لناقد  »�لتفكري 

�الأمن �لفكري« مب�شاركة عدد من 

م�شوؤول  وبح�شور  �جلامعة  طالب 

�أ.  باملركز  �لفكرية  �لتوعية  بر�مج 

عبد�هلل �ملطوع.  

بن  خ���ال���د  د.  �حل��ل��ق��ة  �أد�ر 

هيئة  ع�����ش��و  �ل�����ش��ن��ي��رب  حم��م��د 

تناول  �ل��رتب��ي��ة،  بكلية  �ل��ت��دري�����ض 

�لناقد  بالتفكري  �لتعريف  فيها 

و�ل��دور  ومفاهيمه،  و�أ�شا�شياته 

�لذي يقدمه يف �شبيل تعزيز �الأمن 

�لفكري و�ملهار�ت �لالزمة للطالب 

بناًء  وي��ك��ون  �لتفكري  ه��ذ�  ليثمر 

�أتيح  �للقاء  نهاية  ويف  �هلل،  ب��اإذن 

�مل�شاركني  �ل��ط��الب  �أم���ام  �مل��ج��ال 

ومد�خالتهم  مقرتحاتهم  لتقدمي 

و�أ�شئلتهم.

»التربية« تدشين هوية المجلس الطالبي بـ

لل�شوؤون  �جلامعة  وكيل  ���ش��ارك 

�ل��دك��ت��ور  و�الأك���ادمي���ي���ة  �لتعليمية 

�لتا�شع  �الجتماع  يف  �لنمي  حممد 

لل�شوؤون  �جل��ام��ع��ات  وك���الء  للجنة 

باجلامعات  و�الأكادميية  �لتعليمية 

��شت�شافته جامعة  �ل�شعودية، �لذي 

�مللك عبد�لعزيز بجدة يوم �خلمي�ض 

23 جماد �لثاين 1440ه�.
فيما ناق�ض �الجتماع مو�شوعات 

من  �الأع��م��ال،  ج��دول  على  مدرجة 

بينها حلقة نقا�ض عن �أهم �ملبادر�ت 

�ملقرتحة، �إىل جانب مو�شوع نو�جت 

�لتعلم ودور �جلامعات يف تطويرها 

وقيا�شها ومو�ءمتها مع �شوق �لعمل.

كما ناق�ض �الجتماع �أي�شاً �لعديد 

�مل�شرية  تهم  �لتي  �ملو�شوعات  من 

�الأكادميية يف �جلامعات �ل�شعودية، 

�مل��ق��رتح��ات،  مناق�شة  ج��ان��ب  �إىل 

على  ذل���ك  ح��ي��ال  �الآر�ء،  وت��ب��ادل 

م�����ش��ت��وى �جل��ام��ع��ات �ل�����ش��ع��ودي��ة، 

و�ال�شتفادة من �لتجارب ذ�ت �ل�شلة، 

جامعة  ت��ويل  على  �الت��ف��اق  مت  كما 

�مللك عبد�لعزيز �أمانة �للجنة.

د. النمي يشارك في اجتماع وكالء الشؤون التعليمية بجامعة المؤسس

وفد  و�الآثار  �ل�شياحة  كلية  ز�ر 

م��ن م��رك��ز �ل���رت�ث �ل��ع��م��ر�ين يف 

و�ل��رت�ث  لل�شياحة  �لعامة  �لهيئة 

بن  �شعد  �الأ�شتاذ  وه��م  �لوطني، 

�شامر  �ملهند�ض  ور�ف��ق��ه  ح��زمي، 

�شامل م�شمار، وكان يف ��شتقبالهم 

ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة �ل�����ش��ي��اح��ة و�الآث����ار 

�لزهر�ين،  عبد�لنا�شر  �لدكتور 

و�لدكتور �أحمد �لعيدرو�ض، رئي�ض 

ق�شم �إد�رة مو�رد �لرت�ث و�الإر�شاد 

�ل�شياحي، و�لدكتور �شامر �شحلة، 

رئي�ض ق�شم �الآثار، و�الأ�شتاذ وليد 

حملي، �ملعيد يف ق�شم �إد�رة مو�رد 

�لرت�ث و�الإر�شاد �ل�شياحي.

�ملهند�ض  عر�ض  �للقاء  وخالل 

���ش��ام��ر ف���ك���رة ت��وث��ي��ق �ل����رت�ث 

�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  يف  �ل��ع��م��ر�ين 

�ل�شعودية و�أن �لهدف �ملن�شود هو 

تر�ثي  1000 موقع ومبنى  توثيق 

ذ�ت  �ململكة  مناطق  خمتلف  من 

�لطرفان  و�تفق  �لعمر�ين،  �لتنوع 

�ل����رت�ث  م��رك��ز  ي��ق��وم  �أن  ع��ل��ى 

عن  حما�شرة  بتقدمي  �لعمر�ين 

توثيق �لرت�ث �لعمر�ين يف �ململكة 

يف �أقرب فر�شة.

برئا�شة عميد عمادة �لتطوير و�جلودة �لدكتور 

�شالح �لق�شومي ُعقد �جتماع بقاعة �الجتماعات 

بالعمادة مع وحدة �جلودة و�العتماد �الأكادميي، 

ووحدة �إتقان. هدف �الجتماع مناق�شة �إجناز�ت 

وحدة  وبخا�شة  �جل��ودة  ل�شوؤون  �لعمادة  وكالة 

�إتقان، ووحدة �جلودة و�العتماد �الأكادميي.

منها  �ل��ب��ن��ود،  م��ن  ع���دد�ً  �الج��ت��م��اع  ت�شمن 

مناق�شة �لو�شع �لر�هن لنظام �إتقان، و�لتو�شيات 

و��شتعر��ض  �ل��وح��دة،  م��ن  �ملقدمة  �لتطويرية 

�جل��ودة  وح��دة  م��ن  �مل��ق��دم  �لتدريبي  �لربنامج 

بالتعاون مع عمادة تطوير  �الأكادميي  و�العتماد 

من  �ملقدمة  �لتطويرية  و�لتو�شيات  �مل��ه��ار�ت 

�لوحدة. 

ح�شر �الجتماع وكيل �لعمادة ل�شوؤون �جلودة 

�ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل �حل��ي��دري، و�ل��دك��ت��ور �أحمد 

و�العتماد  �جل��ودة  وح��دة  على  �مل�شرف  عكاوي 

�الأكادميي، و�الأ�شتاذ حممد �ملقرن �مل�شرف على 

وحدة �إتقان. 

كما ح�شر �الجتماع عرب �ل�شبكة �الإلكرتونية 

د�رة  �لدكتورة  و�جل��ودة  �لتطوير  عمادة  وكيلة 

ل�شوؤون  �ل��ع��م��ادة  وكيلة  وم�����ش��اع��دة  �ل��دي�����ش��ي، 

�جلودة �لدكتورة �أريج �لدبا�شي، وم�شاعدة وكيلة 

�لعمادة ل�شوؤون �لتطوير �لدكتورة �لهنوف �ملفلح، 

�الأك��ادمي��ي  و�العتماد  �جل��ودة  وح��دة  وم�شرفة 

�إتقان  وحدة  وم�شرفة  �لغ�شم،  رحاب  �الأ�شتاذة 

�الأ�شتاذة م�شاعل �لدري�ض.

وفد من مركز التراث العمراني يزور السياحة

»التطوير والجودة« تناقش إنجازات »إتقان« والجودة واالعتماد
نظم �لنادي �لثقايف و�الجتماعي يف كلية �ل�شياحة و�الآثار فعالية ومعر�ض 

1440ه�� يف   /6  /16-15 �الأربعاء و�خلمي�ض  وطن �الأجماد وذلك يومي 

بهو كلية �الآد�ب.

وقد �فتتح �ملعر�ض عميد �لكلية و�لوكالء يف �لكلية، ثم جتولو� يف مر�فق 

�ملعر�ض �لذي ��شتمل على �أهم م�شاريع �ململكة �مل�شتقبلية �ملنبثقة من روؤية 

2030، و��شتمعو� �إىل �شرح تو�شيحي لهذه �مل�شاريع، كما �حتوى �ملعر�ض 
على �أهم �لنماذج �لرت�ثية من �لع�شور �لقدمية.

قيمت فعالية »ِزد معلوماتك« و�لتي ��شتملت على 
ُ
ويِف نهاية يوم �خلمي�ض �أ

معلومات عن هذه �مل�شاريع وكذلك معلومات عامة«.

»اللغويات« ينظم زيارة إلى 
المتحف الوطني

»معرض وطن األمجاد« في بهو اآلداب

كتبت: �سارة ال�سويداء 

نظمت عمادة تطوير �ملهار�ت وبالتعاون مع برنامج �لطلبة �ملتفوقني 

و�ملوهوبني دورة بعنو�ن »عاد�ت �لعقل وتنمية �لفكر« للطالبات �ملتفوقات 

من خمتلف �لكليات يف �ملدينة �جلامعية للطالبات، وذلك �شمن عدد 

من �لدور�ت �لتي تقام هذ� �لف�شل للطالبات يف مرحلة �الإعد�د �لعام 

من �لربنامج، وهن �لطالبات يف �ل�شنة �لثانية من �لدر��شة �جلامعية، 

وكذلك للطالبات من م�شار م�شتمري �لتفوق.

قدمت �لدورة �لدكتورة مها بن �شعالن، بح�شور عدد من �لطالبات 

�ملتفوقات بلغ عددهن 68 طالبة، و�رتكزت حماور �لدورة على �أقا�شم 

�لعاد�ت، �ملهارة و�ملعرفة و�لرغبة، هرم �الحتياجات �الإن�شانية، مفهوم 

�لتهور،  وعدم  �لنف�ض  و�شبط  �لتحكم  �ملثابرة،  �ملنتجة،  �لعقل  عاد�ت 

�لتفكري،  بعد  فيما  �لتفكري  �لتفكري مبرونة،  وتعاطف،  بتفهم  �الإ�شغاء 

�لكفاح من �أجل �لدقة، �لقدرة على �لت�شاوؤل وطرح �مل�شكالت، تطبيق 

جمع  ودق��ة،  بو�شوح  �لتفكري  جديدة،  �أو�شاع  على  �ل�شابقة  �ملعارف 

�لبيانات با�شتخد�م جميع �حلو��ض، �الإبد�ع و�لت�شور، �ال�شتجابة بدقة، 

�الإقد�م على �ملخاطرة وحتمل �مل�شوؤولية، �لقدرة على ممار�شة �لدعابة، 

�لتفكري �لتباديل، �ال�شتعد�د �لد�ئم للتعلم �مل�شتمر، �لذكاء�ت �ملتعددة، 

�ملتعددة،  �لذكاء�ت  نظرية  عليها  قامت  �لتي  �الأ�ش�ض  �لذكاء،  تعريف 

�لقانون �الأ�شا�شي للحياة، وغري ذلك، كما تخلل �لدورة �أن�شطة للطالبات 

تتعلق بالدورة.

نظم كر�شي �الأمري عبد�هلل بن خالد الأبحاث 

ح�شا�شية �لقمح »�شلياك« بكلية �لطب و�ملدينة 

�لطبية �جلامعية بجامعة �مللك �شعود بالتعاون 

مع كليات �شليمان �لر�جحي �لطبية بالق�شيم 

ح�شا�شية  مبر�ض  للتوعية  �لثامنة  �حلملة 

�لقمح »�شلياك« يومي �خلمي�ض و�جلمعة 30-

1/6-1440/7ه� �ملو�فق 7-2019/03/8م. 
يف �شوق �لعثيم مول مبدينة عنيزة بالق�شيم، 

م�شرف  ع�شريي  �أ�شعد  �لدكتور  بذلك  �شرح 

كر�شي �الأم���ري ع��ب��د�هلل ب��ن خ��ال��د الأب��ح��اث 

ح�شا�شية �لقمح »�شلياك«.

ركزت  �حلملة  �أن  ع�شريي  �لدكتور  وب��ني 

على �لتوعية باأعر��ض مر�ض ح�شا�شية �لقمح 

وعالمات مر�ض »�شلياك« يف �الأطفال و�لكبار 

وعالجه  »�شلياك«  مر�ض  ت�شخي�ض  وطريقة 

وطرق �لوقاية من �ملر�ض.

وعالقتها  �لتغذية  على  �حلملة  ركزت  كما 

و�شملت  �ل��ق��م��ح،  ح�شا�شية  مب��ر���ض  �ل��ق��وي��ة 

�أجل  �أركان لالأطفال و�لكبار من  �حلملة عدة 

�لتثقيف ورفع �لوعي �ل�شحي للمو�طنني، كما 

تطرقت مل�شاعفات �ملر�ض على �ملدى �لقريب 

و�لبعيد.

�حلملة  ه��ذه  �أن  ع�شريي  �ل��دك��ت��ور  و�أك���د 

بجامعة  �لبحث  كر��شي  دور  الإظهار  تهدف 

�مللك �شعود وكر�شي �الأمري عبد�هلل بن خالد 

الأبحاث ح�شا�شية �لقمح بكلية �لطب و�ملدينة 

�لطبية بجامعة �مللك �شعود يف خدمة �ملجتمع.




