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ملتقى رؤساء ومشرفات األقسام العلمية

علميةالأقسامهاعبدالعزيزامللكجامعةتعتبر
وركيزةالتعليمية،للعمليةالزاويةحجر

وتنفيذأهدافهاتحقيقفيأساسية
ىعلتعملاألساسهذاومناستراتيجياتها،

الجامعةتهدفولذلك.مستمربشكلدعمه
عرفةاملتبادلفيهيتمتشاوريملتقىإلعداد
يةالعلماألقسامجميعبينالتجاربوأفضل

ومشرفاترؤساءتوجيهوكذلكبالجامعة،
ليةعمجوانبجميعيخدمبماالعلميةاألقسام

.العلميةاألقسامقيادة

مقدمة

يالعلمالقسممشرفةأورئيسعملطبيعة
تالكليامناألقرانمخالطةتقتض يالعادة

الثريةوالتجارباألفكارومشاركةاألخرى 
أدتفجوةشكلممابينهم،فيماوالناجحة

مالءالز تجاربمناملثلىاإلستفادةمنللحد
وةاملختلفاألقسامفيالزمالءأوالسابقين
لنفسافعاليتهأثبتتلحلول السريعالوصول 

هذهلسدامللتقىيهدفلذلك.التحديات
دءوالباإلبداعمناألقساميمكنمما.الفجوة

ياتالتحدتخطيوونقلهااألفكارتالقحفي
نمالعلميالقسمعلىباإلشرافاملتعلقة
بحسذلكوغيرواإلداري األكاديميالتنظيم
.كليةكلطبيعة

ملاذا امللتقى؟

رق طأفضلمشاركةومنها،أهدافعدةللملتقى
تطويرو العلميالقسممنسوبيواحتواءتشجيع

أعضاءنبيالفعالالتدريسوتحفيزإمكاناتهم،
اءرؤستحفيزإلىيهدفكما.التدريسهيئة

أفضلالقتراحالعلميةاألقسامومشرفات
لضمانتواجههمالتيللتحدياتوالحلول 
يفللتعاون قاعدةوإتاحة.واالستدامةالجودة
بينيةالالعلياالدراساتبحوثوالطلبةمشاريع

ثيةبحفرق وإنشاءالتخصصات،مختلفبين
عدادإل امللتقىيهدفكما.مختلفةعلومتدمج
تستخدماألقسامومشرفاتلرؤوساءدليل

 املعينينملساعدةأوكمرجع
 
.حديثا

ما أهداف امللتقى؟
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رؤساءاركةبمشيرحباألولىتجربتهفيامللتقى
فيحةالناجتجاربهمالعلميةاألقسامومشرفات

يخدمبماوذلكالعلمية،أقسامهمقيادة
هذامنالتاليةالصفحةوفي.امللتقىأهداف
وكيفةالتجربتفاصيلتعبئةيمكناملستند

القسمتنميةعلىالتجربةهذهانعكست
كيفأو،فيهالتعليميةالعمليةوتطويرالعلمي

كيفككذل.واإلبداعالتميزفيالتجربةأسهمت
علميةأقسامعلىالتجربةتلكلتعميمسيكون 
يةاالستراتيجاألهدافتحقيقفيدور أخرى 

.للجامعة

كيف أشارك؟

ربيع24األحديومهللابمشيئةامللتقىينعقد
م2018ديسمبر2املوافقهـ1440األول 

حدأعنوانوسيكون جلساتأربعإلىوينقسم
اربالتجأفضلاستعراض)هوالجلساتتلك

لجنةالوستقوم،(العلميةاألقسامفيالناجحة
خمسلأفضواختياربتحكيمللملتقىاملنظمة

صحابأويكرمالجلسةتلكفيلتقدممشاركات
وميفيتقديريةبدروعاملختارةاملشاركات

عدادإالخمسةاملشاركينمنويطلب.امللتقى
نمدقائقعشرملدةوتقديمهتقديميعرض
.الجلسةوقت

؟من املشاركةسيستفادكيف 

لجنةلترسلالتجربةوصفنموذجتعبئةبعد
هـ1440األول ربيع10األحديومأقص ىبحد

عبرم2018نوفمبر18املوافق
إدخالمع(http://bit.ly/2QqSUnr)الرابط
اختياروبعد.الشخصيةمعلوماتكمبعض
فياعرضهليتمملشاركتكماملنظمةاللجنة

كافيبوقتإبالغكمسيتماملخصصة،الجلسة
للجنةاوتسليمهالتقديميةالعروضالستكمال

 
 
تقديرمحلستكون مشاركتكم.مجددا

العمليةجودةرفعفيوستسهمالجامعة
.هللابحول املعرفةبمشاركةالتعليمة

ما الخطوة القادمة؟

.السبعةاالستراتيجيةالجامعةأهدافتحتوي التاليةالصفحة*
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التعليم والتعلم الفعال–1

الدراسات العليا والبحث العلمي–2

املسؤولية املجتمعية–3

التطوير اإلداري واإلعالمي–4

الكفاءة والترشيد–5

البيئة التعليمية املحفزة–6

تنويع مصادر الدخل–7

.  تعزيز التعليم والخدمات التعليمية لرفع كفاءة املخرجات التعليمية وتطوير بيئة محفزة وداعمة لإلبداع واالبتكار

.زيادة برامج الدراسات العليا وتعزيز واستثمار جودة البحث العلمي

.  تحسين املشاركة املجتمعية ملنسوبي الجامعة وتقديم إسهامات مميزة للمجتمع

طوير حل املشكالت وتتعزيز تنمية املهارات والقدرات القيادية للقيادات األكاديمية واإلدارية وفق أطر علمية ومنهجية معاصرة وتفكير ابتكاري ل

.  وسائل اإلعالم والتواصل لتعزيز الصورة الذهنية

.زيادة كفاءة املوارد وتطبيق مبادئ الترشيد والحد من الهدر

.تحسين البنية التحتية والخدمات و استدامتها وفق معايير الجامعات الخضراء وتطوير خدمات تقنية املعلومات

.  زيادة استثمار إنجازات الجامعة بتنويع برامج التمويل والشراكات

األهداف االستراتيجية لجامعة امللك عبدالعزيز
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: عنوان التجربة

ة املشكلة أو الظاهرة التي عالجتها التجرب
(الواقع في املاض ي)املبادرة 

معلومات املتقدم

:  االسم•
:  الكلية•
:القسم العلمي•
:تاريخ التعيين•
:  البريد اإللكتروني•
:  الجوال•
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مؤشرات نجاح التجربة(املنافع والعوائد)أهداف التجربة  (أفراد أو كيانات)أهم املستفيدين 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(أفراد أو كيانات)أهم الجهات التي دعمت التجربة 

•

•

•

وصف الحل

الخطوات التي اتخذت نحو تحقيق األهداف

.1

.2

.3

.4

القرارات التي تم اتخاذها نحو تحقيق األهداف

•

•

•

•

•

•

التقاطع مع الهدف االستراتيجي الجامعي(مالية وبشرية)املوارد الالزمة مدة أثر التجربةمدة التجهيز والتأسيس

بطاقة وصف تجربة ناجحة لرئيس أو مشرفة قسم علمي

http://bit.ly/2F4sVAJ
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