
17 9متابعات  العدد 1393 - الأحد 16 رجب 1442هـ املوافق 28 فرباير 2021م

نظمته عمادة شؤون الطالب ورعاه وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

يتضمن 6 مكونات

حفل ختامي وتكريم الفائزين باللقاء العلمي الحادي عشر

كلية التربية تصدر دليل إعداد تقرير الدراسة الذاتية

كتب: فهد الفليج

 

اجلامعة  رئي�س  معايل  عن  نيابة 

عبدالرحمن  ب��ن  ب���دران  ال��دك��ت��ور 

العمر، رعى وكيل اجلامعة لل�شوؤون 

ال��دك��ت��ور  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

احلفل  ال��ن��م��ي،  �شالح  ب��ن  حممد 

الفائزين  اأ�شماء  لإع��ان  اخلتامي 

ع�شر،  احل��ادي  العلمي  اللقاء  يف 

والذي نظمته عمادة �شوؤون الطاب 

لاأن�شطة  ال��ع��م��ادة  بوكالة  ممثلة 

وال�����ش��راك��ة ال��ط��اب��ي��ة، وذل���ك يوم 

عن  1442ه�،   /7  /5 الأرب���ع���اء 

بعد«،  »ع��ن  التزامني  البث  طريق 

د.  الطاب  �شوؤون  عميد  بح�شور 

�شوؤون  عمادة  ووكيل  القريني،  فهد 

د.  وال�شراكة  لاأن�شطة  ال��ط��اب 

ع��ل��ي ال��دل��ب��ح��ي، ووك��ي��ل��ة ع��م��ادة 

الطالبات  ل�شوؤون  الطاب  �شوؤون 

د. روؤى القفيدي، وبح�شور اأع�شاء 

وع�شوات اللجنة املنظمة للقاء.

رعاية البتكار والإبداع

ب���داأ احل��ف��ل ب��اآي��ات م��ن ال��ذك��ر 

اجلامعة  وكيل  األ��ق��ى  ث��م  احلكيم، 

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����ش��وؤون 

ال����دك����ت����ور حم���م���د ب�����ن ���ش��ال��ح 

بالرتحيب  ا�شتهلها  كلمة  النمي 

وال��وك��اء  ال��ط��اب  ���ش��وؤون  بعميد 

اجلامعة  وم��ن�����ش��وب��ات  وم��ن�����ش��وب��ي 

وجميع  اجلامعة  وطالبات  وطاب 

اليوم  ي�شعدين  قال:  ثم  احل�شور. 

اجلامعة  رئي�س  معايل  عن  ونيابًة 

اأ�شارككم  اأن  العمر  بدران  الدكتور 

والفائزات  الفائزين  تكرمي  حفل 

للن�شخة  العلمي  ال��ل��ق��اء  ب��ج��وائ��ز 

تر�شيًخا  وذل���ك  ع�����ش��رة،  احل��ادي��ة 

البتكار  رعاية  يف  اجلامعة  لنهج 

والإب����داع ال��ط��اب��ي، وال���ذي ميثل 

لرفعِة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��ل��ب��ن��ات  اأح���د 

وتقدم املجتمع وازدهاره.

اإدارة  اإ�شرار  اإن  قائًا:  واأ�شاف 

احلفل  ه��ذا  اإق��ام��ة  على  اجلامعة 

»عن بعد« يف ظل ما تفر�شه جائحة 

حر�شها  يعك�س  قيود،  من  كورونا 

والطالبات  ال��ط��اب  ت��ك��رمي  على 

والبتكار  للريادة  و�شوًل  املتميزين 

والإبداع خدمة للوطن وللجامعة.

اأبرز الإجنازات

اأب��رز  ا�شتعرا�س  ذل��ك  بعد  مت 

الإجنازات التي مر بها اللقاء خال 

املميزة  والأرق����ام  املا�شية،  �شنته 

الأث��ر  لها  ك��ان  والتي  حققها  التي 

وتو�شيع  الطلبة  متكني  يف  البالغ 

مداركهم من خال البحث العلمي، 

و�شاما  الإجنازات  كانت هذه  حيث 

يفتخر به ملا ت�شهم من حتقيق روؤية 

يف  العلمي  البحث  دع��م  يف  وطننا 

ال�شعودية. اجلامعات 

الفائزون والفائزات

يف نهاية احلفل مت اإعان اأ�شماء 

ال��ف��ائ��زي��ن وال��ف��ائ��زات يف ال��ل��ق��اء 

العلمي احلادي ع�شر وهم:

- يف حمور البحث العلمي امل�شار 

»بكالوريو�س« العلمي 

ال��ف��ري��ح  ن����ورة  الأول:  امل���رك���ز 

واآخ�������رون. امل���رك���ز ال���ث���اين: جند 

ال�شيحة.

- يف حمور البحث العلمي امل�شار 

العلمي »درا�شات عليا«

�شالح.  م���روك  الأول:  امل��رك��ز 

مطر.  عبدالكرمي  ال��ث��اين:  امل��رك��ز 

املركز الثالث: ع�شام حيدر.

- يف حمور البحث العلمي امل�شار 

»بكالوريو�س« ال�شحي 

املنت�شري.  عّمار  الأول:  املركز 

املركز  العريك.  فهد  الثاين:  املركز 

الثالث: في�شل املنيف.

- يف حمور البحث العلمي امل�شار 

ال�شحي »درا�شات عليا«

املركز الأول: نا�شر ال�شكيلة.

- يف حمور البحث العلمي امل�شار 

»بكالوريو�س« الإن�شاين 

الغامدي.  ���ش��ارة  الأول:  امل��رك��ز 

ال�شحيباين.  عمران  الثاين:  املركز 

املركز الثالث: حممد املطلق.

- يف حمور البحث العلمي امل�شار 

الإن�شاين »درا�شات عليا«

ال���درواين.  بكبل  الأول:  امل��رك��ز 

امل��رك��ز ال���ث���اين: حم��م��د ال��ت��ب��ايل. 

املركز الثالث: عبده املفتي.

امل�شاحبة  امل�شارات  - يف حمور 

»ال��ر���ش��م  الفنية  الأع���م���ال  م�����ش��ار 

الت�شكيلي«

الكوماين.  وليد  الأول:  امل��رك��ز 

امل��رك��ز ال��ث��اين: اأث���ر ال��ر���ش��ودي. 

املركز الثالث: م�شعل �شاهني.

امل�شاحبة  امل�شارات  - يف حمور 

م�����ش��ار الأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة »اخل��ط 

العربي«

العمودي.  خديجة  الأول:  املركز 

املركز الثاين: مو�شي الع�شيمي.

امل�شاحبة  امل�شارات  - يف حمور 

»الت�شوير  الفنية  الأع��م��ال  م�شار 

ال�شوئي«

املركز الأول: مها الراك. املركز 

الثاين: نورة الرومي. املركز الثالث: 

اأبرار هتان.

- يف  حمور امل�شارات امل�شاحبة 

م�شار البتكار

العواجي.  اأم��اين  الأول:  املركز 

امل����رك����ز ال����ث����اين: ع��ب��دال��رح��م��ن 

الغامدي.

امل�شاحبة  امل�شارات  - يف حمور 

م�شار الأفام التوعوية

ع��ب��دال��ع��زي��ز  الأول:  امل���رك���ز 

ال��ث��اين: �شارة  امل��رك��ز  اجل��وه��ري. 

املطوع واآخرون، املركز الثالث: نورة 

العجيمي.

امل�شاحبة  امل�شارات  - يف حمور 

م�شار الإلقاء

كنكار.  �شكرية  الأول:  امل��رك��ز 

املركز الثاين: منرة العو�س. املركز 

الثالث: عبدالعزيز العقيل.

الأخرة  �شنوات  الع�شر  �شهدت 

تطوراً كبراً يف توظيف ممار�شات 

اجل�����ودة ال�����ش��ام��ل��ة ب��اجل��ام��ع��ات 

املوؤ�ش�شي  امل�شتوى  على  ال�شعودية 

وال���راجم���ي، وع����زز ذل���ك وج��ود 

والع��ت��م��اد  للتقومي  وط��ن��ي  م��رك��ز 

الأك���ادمي���ي ال���ذي ي��ه��ت��م وي��راج��ع 

املمار�شات. تلك  تطوير  عملية 

كثر  التطور   وقد �شاحب هذا 

ممار�شي  قبل  من  الت�شاوؤلت  من 

اجلودة متعلقة بكيفية كتابة تقرير 

بالدرجة   »SSR« الذاتية  الدرا�شة 

م��رج��ع��اً  ي��ع��ت��ر  ال������ذي  الأوىل 

القوة  نقاط  على  للوقوف  اأ�شا�شياً 

حت�شني  اإىل  حتتاج  التي  والنقاط 

نقل  يف  ورغ���ب���ة  ل��ل��م��م��ار���ش��ات. 

اخلرة التي مرت بها كلية الرتبية 

يف جم���ال الع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي 

على  الكلية  بح�شول  ب��داأت  التي 

 »NCATE« ال���دويل  الع���رتاف 

واأي�شا ح�شول برامج البكالوريو�س 

الوطني  العتماد  على  الكلية  يف 

»NCAAA«، قامت الكلية ممثلة 

باإعداد  واجل��ودة  التطوير  بوكالة 

العليا  ال��درا���ش��ات  ل��رام��ج  دل��ي��ل 

با�شم »دليل اإعداد تقرير الدرا�شة 

الذاتية SSR وفق املعاير املطورة  

�شتة  اإىل  ق�شم  وال���ذي   ،»2019

برامج  اعتماد  معاير  م��ك��ون��ات: 

ال�شادرة   2019 العليا  الدر�شات 

ع���ن امل���رك���ز ال���وط���ن���ي ل��ل��ت��ق��ومي 

والع���ت���م���اد الك����ادمي����ي، اأن����واع 

�شرح  املحكات،  تدعم  التي  الأدلة 

الأدل��ة  بع�س  املعيار،  كتابة  اآل��ي��ة 

املتوقعة  اأو  املقرتحة  وال�شواهد 

موؤ�شرات  امل��ح��ك��ات،  ت��دع��م  ال��ت��ي 

ح�شابها،  وكيفية  الرئي�شة  الأداء 

وترميز الأدلة .

واأو����ش���ح ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة 

ال�شايع  �شليمان  بن  فهد  الدكتور 

الكلية  من  ياأتي  الدليل  »ه��ذا  اأن 

الرتبية  كلية  وجتربة  خلرة  نظراً 

بالعتماد  �شعود  امل��ل��ك  بجامعة 

برناجمان  ح�شل  حيث  الراجمي، 

الأك���ادمي���ي���ة على  ب��راجم��ه��ا  م���ن 

الع����ت����م����اد ال�����راجم�����ي، ك�����اأول 

ي��ع��ت��م��دان يف ك��ل��ي��ات  ب��رن��اجم��ني 

برناجما  وهما  باململكة،  الرتبية 

والطفولة  ال��ق��راآن��ي��ة  ال��درا���ش��ات 

املبكرة. كما اأكملت الكلية اإجراءات 

علم  بكالوريو�س  برنامج  اعتماد 

ال��درا���ش��ات  وبكالوريو�س  النف�س 

مرحلة  اإنهما يف  حيث  الإ�شامية، 

زيارة  بعد  العتماد  ق��رار  انتظار 

لهما  امل��راج��ع��ة اخل��ارج��ي��ة  ف��ري��ق 

احل�����ش��ول على  م���راح���ل  ك���اأخ���ر 

ال��راجم��ي، وم��ع �شعي  الع��ت��م��اد 

ال�شرتاتيجية،  خطتها  وفق  الكلية 

وخ��ط��ط��ه��ا ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة، ع��ل��ى 

العتماد  على  احل�شول  ا�شتكمال 

ال���راجم���ي جل��م��ي��ع ب��راجم��ه��ا يف 

والدرا�شات  البكالوريو�س  مرحلتي 

ليكون  ال��دل��ي��ل  ه��ذا  ج��اء  العليا؛ 

م��ر���ش��دا جل��م��ي��ع ال���رام���ج داخ��ل 

الكلية وخارجها. وبني وكيل الكلية 

بن  فايز  الدكتور  واجلودة  للتطوير 

»العتماد  اأن  الفايز  عبدالعزيز 

يف  مهما  توجهاً  يعتر  الك��ادمي��ي 

ال�شادر  اجلديد  اجلامعات  نظام 

ن�س يف  وال��ذي  ه�   1441 يف عام 

»تعمل  والأرب��ع��ني  م��ادت��ه احل��ادي��ة 

الع��ت��م��اد  حتقيق  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة 

التعليم  تقومي  هيئة  من  الراجمي 

الهيئات  اإح��دى  من  اأو  والتدريب 

الهيئة«،  تعتمدها  التي  ال��دول��ي��ة 

اأن ه���ذا ال��دل��ي��ل مت  اأو���ش��ح  ك��م��ا 

من  وتنقيحه  ومراجعته  اإع���داده 

من  املجال  هذا  يف  خمت�شني  قبل 

بالكلية  التدري�س  هيئة  اأع�����ش��اء 

وخ��ارج��ه��ا، وق��د مت اع��ت��م��اده من 

الكلية. جمل�س 

وللح�شول على ن�شخة اإلكرتونية 

من الدليل ميكن حتمليه من موقع 

كلية الرتبية عر الرابط التايل:  

https://education.ksu.

edu.sa/sites/education.

ksu.edu.sa/files/attach/
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