ت

الكلية

القسم/الفرع

عنوان املؤتمر

التعريف باألعراف والتقاليد
الجامعية للطلبة املقبولين الجدد

1

8
3
4

عنوان الندوة

عنوان
ورشة
العمل

التربية البدنية
وعلوم الرياضة

-----

ال يوجد

تشجيع وحث الطلبة على
املساهمة في الحمالت التطوعية
في خدمة الجامعة واملجتمع
املنشطات واملكمالت الغذائية
وتأثيرهما في الوسط الرياض ي
نشر البحوث املجالت العلمية
العاملية

ال يوجد

تاريخ الانعقاد

مكان الانعقاد

الاثنين
8112/11/82

قاعة ألاستاذ الدكتور
نزهان العاص ي

الاربعاء
8112/18/82

قاعة ألاستاذ الدكتور
نزهان العاص ي

ألاربعاء
8112/3/2
الاثنين
8112/4/84

قاعة ألاستاذ الدكتور
نزهان العاص ي
قاعة ألاستاذ الدكتور
نزهان العاص ي
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ت

الكلية/

القسم

نوع النشاط

املركز

العلمي

مؤتمر -ندوة -ورشة عمل

موقف النشاط
عنوان النشاط

(منفذ – غير
منفذ)

التعريف باالعراف والتقاليد
ندوة

.1

التوصيات

الجامعية للطلبة املقبولين الجدد

منفذ

8112/11/82

.1التاكيد على ضرورة تشكيل
لجان استقبال للطلبة الجدد في
بداية كل عام دراس ي جديد تعمل
على تعريف الطلبة باالعراف
والتقاليد الجامعية في الكلية.
.8التاكيد على الاخالقيات النابعة
من الدور الفاعل لكل تدريس ي في
الكلية .
 .3التاكيد على تعريف الطلبة
الجدد بان الاعراف والتقاليد
الجامعية هي نسيج متكامل
يفرض الانضباط من قبل الجميع
والحرص على املكانة العلمية
واملعرفية للجامعة بشكل عام

التسجيل في موقع الباحث العلمي

اليوجد

.8

التربية البدنية وعلوم الرياضة

وللكلية بشكل خاص.

ورشة عمل

()Google Schoolar

منفذ

8112/11/31

التدخين ومخاطره على صحة
.3

ندوة

.4

ندوة

الرياض ي

منفذ

8112/18/13

البحث العلمي ودوره في التصنيف

منفذ

 .1التاكيد على كافة التدريسيين
بضرورة الاشتراك بموقع الباحث
العلمي .
 .8التدريس ي اساس البحث العلمي
وتطوره يعني تطور الكلية بالجانب
العلمي
 .3الترقيات العلمية للتدريسيين
ضروة حتمية لرفع ملستوى العلمي
في الكلية.
 .1التاكيد على املضار النفسية
السلبية الناتجه عن التدخين
وضرورة الاقالع عنه.
 .8التاكيد على الاضرار التي يسببها
التدخين على جهاز القلب
والاوعية الدموية وعلى الجهاز
التنفس ي وانعكاس ذلك بشكل
سلبي على صحة الانسان بشكل
عام وصحة الرياض ي بشكل
خاص.
 .3الاعتماد على التغذية
السليمة الصحية والابتعاد عن
التدخين.
 .1التاكيد على اهمية البحث
العلمي ودوره في اعداد وتاهيل
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اعضاء الهيئة التدريسية.
 .8التاكيد على ترصين البحث
العلمي والنشر في املجالت العلمية
العاملية ذات معامل التاثير .
 .3ضرورة التاكيد على تسويق
النتاجات العلمية املتمثلة بنتائج
البحوث العلمية التطبيقية التي
تخدم املجتمع.
 .4تفعيل املواقع الرسمية للكليات
ونشر وتوثيق جميع النشاطات
العلمية للكلية .

8112/18/82

العمل التطوعي (مفهومه  ،اهميته
.5

ندوة

 ،معوقاته ،عوامل نجاحه)
الثالثاء 8112/1/11

منفذ

 أن يتفهم املتطوع بوضوح مفهومو رسالة القيام بالعمل التطوعي
وأهدافه.
أن يقوم كل متطوع بالعمل الذييتناسب إمكاناته وقدراته.
فهم املتطوع لألعمال املكلف بهاواملتوقع منه.
أن يلم املتطوع بأهداف ونظاموبرامج وأنشطة الكلية املقرر
تنفيذها.
أن يجد املتطوع الوقت املطلوبمنه قضاؤه في عمله التطوعي
سواء كان بالجامعة او الكلية.
الاهتمام بتدريب املتطوعين علىألاعمال التي سيكلفون بها حتى
يمكن أن يؤدوها بالطريقة التي
تريدها الجامعة او الكلية.
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ت

.1

الكلية/

نوع النشاط

املركز

ندوة

التربية

عنوان النشاط

ندوة

البدنية
.8

العمل التطوعي (مفهومه  ،اهميته
 ،معوقاته ،عوامل نجاحه)

الثالثاء 8112/1/11

تدعيم العمل التطوعي داخل

وعلوم
الرياضة

تاريخ النشاط

ندوة

الجامعة  :مدخل استراتيجي

الاثنين 8112/3/2
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