
تقرير عن
لقاء أعضاء هيئة التدريس
المنضمين حديثًا للجامعة

يوم األحد 5 صفر 1440هـ





تقرير عن
لقاء أعضاء هيئة التدريس
المنضمين حديثًا للجامعة

يوم األحد 5 صفر 1440هـ



2

تقرير عن لقاء اعضاء هيئة التدريس
المنضمين حديثا للجامعة



3

تقرير عن لقاء اعضاء هيئة التدريس
المنضمين حديثا للجامعة

الفهرس

4مقدمة 

برنامج استقبال أعضاء هيئة التدريس 
7المنضمين للجامعة حديثا

12االهتمام اإلعالمي والتغطية الواسعة للقاء 

6كلمة معالي مدير الجامعة

15نتائج االستبانة اإللكترونية 

20اللجنة اإلشرافية على تنفيذ البرنامج

2

تقرير عن لقاء اعضاء هيئة التدريس
المنضمين حديثا للجامعة



4

تقرير عن لقاء اعضاء هيئة التدريس
المنضمين حديثا للجامعة

  مقدمة  

)لقاء  فعاليات  اجلامعة  نظمت  وامل�ساندة،  الدعم  تقدمي  يف  اجلامعة  جلهود  امتدادًا 
اأع�ساء هيئة التدري�س املن�سمني حديثًا للجامعة( والذين ا�ستهدف اأكرث من 470 ع�سو 
هيئة تدري�س يف خمتلف التخ�س�سات العلمية من املواطنني واملتعاقدين، برعاية وح�سور 
معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور/ عبد الرحمن بن عبيد اليوبي وذلك مبركز امللك 

في�سل للموؤمترات وذلك يوم الأحد 5 �سفر 1440هـ مبركز امللك في�سل للموؤمترات.

وكالة  قامت  حيث  املختلفة،  الإعالم  و�سائل  اهتمام  على  املنا�سبة  هذه  حازت  وقد 
غدًا  عبدالعزيز  امللك  جامعة  تطلق  التايل:  اخلرب  بن�سر  )وا�س(  ال�سعودية  الأنباء 
والبالغ  للجامعة(  حديثًا  املن�سمني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  )لقاء  فعاليات  الأحد 
اجلامعة  مدير  معايل  بح�سور  العلمية،  التخ�س�سات  خمتلف  يف  ع�سوًا   471 عددهم 
للموؤمترات. في�سل  امللك  مبركز  وذلك  اليوبي  عبيد  بن  عبدالرحمن   الدكتور 

وي�سهد اللقاء العديد من املحا�سرات واللقاءات التعريفية باجلامعة واأنظمتها الأكادميية 
والإلكرتونية والإر�ساد الأكادميي واخلدمات املقدمة لهم، بالإ�سافة اإىل تعريفهم بحقوقهم 
الأكادميية  والعتمادات  اجلودة  معايري  على  ال�سوء  ي�سلط  كما  اجلامعية،  وواجباتهم 
واخلطة ال�سرتاتيجية للجامعة املتما�سية مع روؤية اململكة 2030 واأنظمة البحث العلمي، 
واآليات التطوير الذاتي لع�سو هيئة التدري�س واأهميته يف العملية التعليمية، ويختتم بلقاء 

مفتوح مع وكالء وقيادات اجلامعة.

وامل�ساريع  الأفكار  لت�سجيع  عنوان  حتت  خرب  بن�سر  الإلكرتونية  �سبق  �سحيفة  قامت  كما 
لـ471 ع�سو هيئة  ا  تعريفًيّ لقاًء  تنظم  لقطاعات اجلامعة، جامعة )املوؤ�س�س(  التطويرية 
ع�سو  لـ471  تعارف  لقاء  عنوان  املدينة اخلرب حتت  ن�سرت جريدة  بينما  تدري�س جدد، 

تدري�س بجامعة املوؤ�س�س.
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اللقاء  تطلق  عبدالعزيز  امللك  )جامعة  عنوان  حتت  اخلرب  اجلزيرة  جريدة  ون�سرت 
التدري�س«، بينما ن�سرت غاية اخلرب حتت عنوان( جامعة امللك  التعريفي لأع�ساء هيئة 
عبد العزيز تطلق غدًا اللقاء التعريفي لأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد، كما قامت �سحيفة 
اخبار الوطن الإلكرتونية بن�سر اخلرب حتت عنوان جامعة املوؤ�س�ستنظم لقاًء تعريفيًا لـ471 
بن�سر  �سيدتي  موقع  اأي�سا  وقام  املقبل«.  الأحد   .. لها  حديثًا  من�سم  تدري�س  هيئة  ع�سو 
اخلرب �سمن اأخبار اأ�سرة وجمتمع حتت عنوان جامعة املوؤ�س�س تنظم لقاًء تعريفيًا لـ471 

ع�سو هيئة تدري�س من�سم حديثًا لها.
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  مقدمة  
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اأع�ساء هيئة التدري�س املن�سمني حديثًا للجامعة( والذين ا�ستهدف اأكرث من 470 ع�سو 
هيئة تدري�س يف خمتلف التخ�س�سات العلمية من املواطنني واملتعاقدين، برعاية وح�سور 
معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور/ عبد الرحمن بن عبيد اليوبي وذلك مبركز امللك 

في�سل للموؤمترات وذلك يوم الأحد 5 �سفر 1440هـ مبركز امللك في�سل للموؤمترات.

وكالة  قامت  حيث  املختلفة،  الإعالم  و�سائل  اهتمام  على  املنا�سبة  هذه  حازت  وقد 
غدًا  عبدالعزيز  امللك  جامعة  تطلق  التايل:  اخلرب  بن�سر  )وا�س(  ال�سعودية  الأنباء 
والبالغ  للجامعة(  حديثًا  املن�سمني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  )لقاء  فعاليات  الأحد 
اجلامعة  مدير  معايل  بح�سور  العلمية،  التخ�س�سات  خمتلف  يف  ع�سوًا   471 عددهم 
للموؤمترات. في�سل  امللك  مبركز  وذلك  اليوبي  عبيد  بن  عبدالرحمن   الدكتور 
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والإلكرتونية والإر�ساد الأكادميي واخلدمات املقدمة لهم، بالإ�سافة اإىل تعريفهم بحقوقهم 
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واآليات التطوير الذاتي لع�سو هيئة التدري�س واأهميته يف العملية التعليمية، ويختتم بلقاء 
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وامل�ساريع  الأفكار  لت�سجيع  عنوان  حتت  خرب  بن�سر  الإلكرتونية  �سبق  �سحيفة  قامت  كما 
لـ471 ع�سو هيئة  ا  تعريفًيّ لقاًء  تنظم  لقطاعات اجلامعة، جامعة )املوؤ�س�س(  التطويرية 
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كلمة معالي مدير الجامعة
أ.د/ عبد الرحمن بن عبيد اليوبي

فهو  التعليمية،  املوؤ�س�سات  كافة  املعلم يف  ودور  مكانة  اأحد  على  يخفى  ل 
اإليه.   ت�ستند  الذي  الأ�سا�س  والعمود  التعليمية،  للعملية  لبة  ال�سَّ النواة 
وتويل دول العامل املتقدمة اهتمامًا وعناية عظيمة باملعلمني واأع�ساء هيئة 
الطالب  لتهيئة جيل من  به  يقومون  الذي  الدور  لعظم  وذلك  التدري�س، 

والطالبات واإعدادهم الإعداد الأمثل، لي�ساهموا ب�سواعدهم يف نه�سة وح�سارة البالد.  ويف ظل التطور 
الكبري واملتغريات العاملية املت�سارعة، تطور دور ع�سو هيئة التدري�س من جمرد ناقل للمعرفة اإىل متعلم، 
ومتدرب، ومواكب دائم للتطورات؛ كي يتمكن من اأداء دوره املعهود يف ظل هذه املتغريات، ويف خمتلف 
جوانب احلياة، اإذ اأ�سبحت مهامه تتعدى دور التعليم اإىل البحث، والتق�سي، وممار�سة الدور الرتبوي، 

والإر�سادي، وغري ذلك من الأدوار.
وقد اأولت جامعة امللك عبدالعزيز عناية فائقة بع�سو هيئة التدري�س، امتدادًا ملا تقوم به وزارة التعليم 
وانطالقًا من توجيهات ولة اأمر هذه البالد حفظها اهلل ورعاها، وحيث اأن اأي خلل يف خدمة ع�سو هيئة 
التدري�س ينعك�س �سلًبا على اأدائه التدري�سي، وعلى نوعية التعليم وجودته، فقد وفرت اجلامعة كل اإمكاناتها 
اأن  ال�سامية كما يجب، موؤكًدة بذلك  اأداء وظيفته  ليتمكن من  التدري�س،  وطاقاتها بني يدي ع�سو هيئة 
اجلامعة داأبت على العمل التكاملي والرتاكمي املبني على ال�سرتاتيجيات املتوافقة مع روؤية اململكة 2030، 
كما تعطي اجلامعة بذلك دللة وا�سحة على اهتمامها الكبري باأهم عن�سر من عنا�سر حتقيق الأهداف 
التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع األ وهو ع�سو هيئة التدري�س، الأمر الذي اأ�سهم ب�سكل كبري يف تطور 

اجلامعة وح�سولها على مراكز متقدمة يف التميز العلمي والبحثي على امل�ستوى املحلي والدويل. 
هيئة  لأع�ساء  لقاء  اجلامعة  نظمت  فقد  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  جتاه  اجلامعة  تبذله  ملا  وامتدادًا 
التدري�س املن�سمني حديثًا لها، لتعريفهم مبا متتلكه اجلامعة من اإمكانيات ومرافق ُجهزت خلدمتهم، 
كما تهدف اجلامعة اإىل التعرف عن كثب على اإمكانات اأع�ساء هيئة التدري�س ومدى اإمكانية ال�ستفادة 

منهم يف تطوير برامج واأن�سطة اجلامعة يف خمتلف املجالت.
معًا  والعمل  لالإ�سهام  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  واأخواتي  اإخواين  جميع  اأدعو  املنرب  هذا  من  واإنني 
لتحقيق اأهداف العملية التعليمية، لتغدو جامعة امللك عبدالعزيز يف م�ساف اجلامعات ولتكون منارًة 

يف التعليم العايل، وباهلل التوفيق،،،
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برنامج استقبال أعضاء هيئة 
التدريس المنضمين حديثا 

للجامعة 
عبد  امللك  جامعة  مدير  معايل  رعى 
الرحمن  عبد  الدكتور/  الأ�ستاذ  العزيز 
اأع�ساء  »لقاء  فعاليات  اليوبي  عبيد  بن 
للجامعة«  حديثًا  املن�سمني  التدري�س  هيئة 
هيئة  ع�سو   470 اأكرثمن  عددهم  والبالغ 
العلمية،  التخ�س�سات  جميع  يف  تدري�س 
وذلك �سباح يوم الأحد 5 / 2 / 1440هـ 

مبركز امللك في�سل للموؤمترات.
�سعادة  من  ترحيبية  بكلمة  اللقاء  وبداأ 
الأ�ستاذ  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 
ال�سالم  عبد  بن  املنعم  عبد  الدكتور/ 
هيئة  من  باحل�سور  فيها  رحب  احلياين، 
اأع�ساء التدري�س املن�سمني حديًثا للجامعة 
من �سطري الطالب والطالبات، موؤكًدا على 
تتمتع به  اللقاء ودوره يف تو�سيح ما  اأهمية 
احل�سور  وتعريف  اإمكانات  من  اجلامعة 

باخلدمات والربامج املتاحة لهم.
بعد ذلك ا�ستعر�س �سعادة وكيل اجلامعة 
للتطوير الأ�ستاذ الدكتور/ اأمني بن يو�سف 
املحورية  ومهامها  الوكالة  خطط  نعمان 

6

تقرير عن لقاء اعضاء هيئة التدريس
المنضمين حديثا للجامعة

كلمة معالي مدير الجامعة
أ.د/ عبد الرحمن بن عبيد اليوبي

فهو  التعليمية،  املوؤ�س�سات  كافة  املعلم يف  ودور  مكانة  اأحد  على  يخفى  ل 
اإليه.   ت�ستند  الذي  الأ�سا�س  والعمود  التعليمية،  للعملية  لبة  ال�سَّ النواة 
وتويل دول العامل املتقدمة اهتمامًا وعناية عظيمة باملعلمني واأع�ساء هيئة 
الطالب  لتهيئة جيل من  به  يقومون  الذي  الدور  لعظم  وذلك  التدري�س، 

والطالبات واإعدادهم الإعداد الأمثل، لي�ساهموا ب�سواعدهم يف نه�سة وح�سارة البالد.  ويف ظل التطور 
الكبري واملتغريات العاملية املت�سارعة، تطور دور ع�سو هيئة التدري�س من جمرد ناقل للمعرفة اإىل متعلم، 
ومتدرب، ومواكب دائم للتطورات؛ كي يتمكن من اأداء دوره املعهود يف ظل هذه املتغريات، ويف خمتلف 
جوانب احلياة، اإذ اأ�سبحت مهامه تتعدى دور التعليم اإىل البحث، والتق�سي، وممار�سة الدور الرتبوي، 

والإر�سادي، وغري ذلك من الأدوار.
وقد اأولت جامعة امللك عبدالعزيز عناية فائقة بع�سو هيئة التدري�س، امتدادًا ملا تقوم به وزارة التعليم 
وانطالقًا من توجيهات ولة اأمر هذه البالد حفظها اهلل ورعاها، وحيث اأن اأي خلل يف خدمة ع�سو هيئة 
التدري�س ينعك�س �سلًبا على اأدائه التدري�سي، وعلى نوعية التعليم وجودته، فقد وفرت اجلامعة كل اإمكاناتها 
اأن  ال�سامية كما يجب، موؤكًدة بذلك  اأداء وظيفته  ليتمكن من  التدري�س،  وطاقاتها بني يدي ع�سو هيئة 
اجلامعة داأبت على العمل التكاملي والرتاكمي املبني على ال�سرتاتيجيات املتوافقة مع روؤية اململكة 2030، 
كما تعطي اجلامعة بذلك دللة وا�سحة على اهتمامها الكبري باأهم عن�سر من عنا�سر حتقيق الأهداف 
التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع األ وهو ع�سو هيئة التدري�س، الأمر الذي اأ�سهم ب�سكل كبري يف تطور 

اجلامعة وح�سولها على مراكز متقدمة يف التميز العلمي والبحثي على امل�ستوى املحلي والدويل. 
هيئة  لأع�ساء  لقاء  اجلامعة  نظمت  فقد  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  جتاه  اجلامعة  تبذله  ملا  وامتدادًا 
التدري�س املن�سمني حديثًا لها، لتعريفهم مبا متتلكه اجلامعة من اإمكانيات ومرافق ُجهزت خلدمتهم، 
كما تهدف اجلامعة اإىل التعرف عن كثب على اإمكانات اأع�ساء هيئة التدري�س ومدى اإمكانية ال�ستفادة 

منهم يف تطوير برامج واأن�سطة اجلامعة يف خمتلف املجالت.
معًا  والعمل  لالإ�سهام  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  واأخواتي  اإخواين  جميع  اأدعو  املنرب  هذا  من  واإنني 
لتحقيق اأهداف العملية التعليمية، لتغدو جامعة امللك عبدالعزيز يف م�ساف اجلامعات ولتكون منارًة 

يف التعليم العايل، وباهلل التوفيق،،،
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روؤية  لتحقيق  ال�سرتاتيجي  املركز  مدير  قام  ثم  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  تطوير  جتاه 
اململكة باجلامعة الأ�ستاذ الدكتور/ اإبراهيم بن عبداملح�سن البديوي با�ستعرا�س اخلطة 
املمار�سات  اأف�سل  اإىل  للو�سول    2030 اململكة  لروؤية  وموائمتها  للجامعة  ال�سرتاتيجية 
املح�سن  عبد  الدكتور/  الأ�ستاذ  العلمي  البحث  عميد  �سعادة  قام  ثم  والبحثية،  العلمية 
بن راجح ال�سريف بت�سليط ال�سوء على برامج دعم الأبحاث العلمية وال�سراكات البحثية 

وت�سجيل براءات الخرتاع.
وقدم �سعادة وكيل اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور/ عبداهلل بن م�سطفى مهرجي كلمة اعرب 
فيها عن �سروره بهذه البادرة الطيبة، م�سريًا اإىل اأن اجلامعة بجميع قياداتها ت�سعد بدعم 
اأع�ساء هيئة التدري�س وت�سخري كل موارد اجلامعة واإمكاناتها يف  واحتواء وتوجيه جميع 
يتعلم  اجلامعة  يف  فرد  كل  واأن  واحدة  كاأ�سرة  تعي�س  اجلامعة  اأن  على  موؤكدًا  خدمتهم، 
بالزمالة  بالعناية  املن�سمني حديثًا  التدري�س  اأع�ساء هيئة  الآخر.  كما وجه �سعادته  من 
والقيادة  املتبادلة  املحبة  باأن  الأق�سام واجلامعة، مو�سحًا  الآخرين داخل  وال�سداقة مع 
وحتقيق  التدري�س  على  امل�ساعد  املناخ  تهيئة  على  املعينة  الو�سائل  اأبرز  من  ُتعد  باملحبة 
ما  اإىل  بالإ�سارة  كلمته  �سعادته  واختتم  اجلامعة.   اإليها  ت�سبو  التي  التعليمية  الأهداف 
لأع�ساء هيئة التدري�س من حقوق تكفلها اجلامعة بح�سب الأنظمة وحتر�س على ا�ستيفاء 
كل ع�سو هيئة تدري�س حقه، واأن اجلامعة تتوقع من اأع�ساء هيئة التدري�س تاأدية ما عليهم 

من واجبات بكل اأمانة واإتقان، متمنيًا للجميع التوفيق.
بنت  هناء  الدكتورة/  الأ�ستاذ  الطالبات  ل�سطر  اجلامعة  وكيلة  �سعادة  قدمت  ذلك  بعد 
عبداهلل النعيم  كلمة رحبت فيها باحل�سور واأو�سحت فيها اهتمام اإدارة اجلامعة العليا 
الأ�ستاذ  الطالبات  �سطر  وكيلة  �سعادة  قامت  ثم  ال�سطرين،  التدري�س من  هيئة  باأع�ساء 
هيئة  لع�سوات  املقدمة  اخلدمات  با�ستعرا�س  جمجوم  حممد  بنت  هناء  الدكتورة/ 
التدري�س ب�سطر الطالبات، وبني عميد التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد الدكتور/ ه�سام 
التي  والدورات  والربامج  الإلكرتوين  والتعلم  التعليم  اأنظمة  للح�سور  بردي�سي  بن جميل 

تقدمها العمادة لع�سو هيئة التدري�س.
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تقرير عن لقاء اعضاء هيئة التدريس
المنضمين حديثا للجامعة

الأنظمة  م�سايخي  اهلل  عبد  بن  عابد  الدكتور/  والت�سجيل  القبول  عميد  وا�ستعر�س 
�سعادة  ا�ستعر�س  ثم  العمادة،  تقدمها  التي  واخلدمات  الأكادميي  والإر�ساد  الإلكرتونية 
والتطبيقات  اخلدمات  اجلديبي  حميد  بن  وجدي  الدكتور/  املعلومات  تقنية  عميد 

الإلكرتونية لدعم اأع�ساء هيئة التدري�س ب�سطري الطالب وطالبات.
اجلامعي  امل�ست�سفى  مدير  �سعادة  و�سرح 
اآلية  الدكتور/ عمرو بن حممد احلب�سي 
الت�سجيل  وطريقة  »�سفاء«  بوابة  عمل 
فيها وفتح امللف الطبي وحجز املواعيد، 
اخلدمات  مركز  مدير  نائب  قام  ثم 
يوؤديها  التي  املهام  با�ستعرا�س  الطبية 
التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  جتاه  املركز 
وبدوره حتدث �سعادة مدير مركز تطوير 
التعليم اجلامعي الأ�ستاذ الدكتور/ �سعد 

التي يقدمها املركز لأع�ساء هيئة  بن تركي امل�سعودي عن الربامج والدورات التطويرية 
التدري�س.

باملن�سمني  املنا�سبة رحب من خاللها  بهذه  كلمة  األقى معايل مدير اجلامعة  وبعد ذلك 
العمل  على  داأبت  اجلامعة  اأن  على  موؤكًدا  التدري�س،  اأع�ساء  هيئة  من  للجامعة  حديًثا 
التكاملي والرتاكمي املبني على ا�سرتاتيجية تتما�سى وتتوائم مع روؤية اململكة 2030، كما 
تهتم اجلامعة ومنذ اإن�سائها باأهم عن�سر من عنا�سر حتقيق الأهداف التعليمية والبحثية 
وخدمة املجتمع األ وهو ع�سو هيئة التدري�س، مما �ساهم وب�سكل كبري يف تطور اجلامعة 

وح�سولها على مراكز متقدمة يف التميز العلمي والبحثي على امل�ستوى املحلي والدويل.
جميع  يف  الكفاءات  اأف�سل  ا�ستقطاب  على  حري�سة  اجلامعة  اأن  املدير  معايل  وبني 
التخ�س�سات العلمية، لالنخراط يف امل�ساهمة الفعالة يف العملية التعليمية والبحثية ويف 
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روؤية  لتحقيق  ال�سرتاتيجي  املركز  مدير  قام  ثم  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  تطوير  جتاه 
اململكة باجلامعة الأ�ستاذ الدكتور/ اإبراهيم بن عبداملح�سن البديوي با�ستعرا�س اخلطة 
املمار�سات  اأف�سل  اإىل  للو�سول    2030 اململكة  لروؤية  وموائمتها  للجامعة  ال�سرتاتيجية 
املح�سن  عبد  الدكتور/  الأ�ستاذ  العلمي  البحث  عميد  �سعادة  قام  ثم  والبحثية،  العلمية 
بن راجح ال�سريف بت�سليط ال�سوء على برامج دعم الأبحاث العلمية وال�سراكات البحثية 

وت�سجيل براءات الخرتاع.
وقدم �سعادة وكيل اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور/ عبداهلل بن م�سطفى مهرجي كلمة اعرب 
فيها عن �سروره بهذه البادرة الطيبة، م�سريًا اإىل اأن اجلامعة بجميع قياداتها ت�سعد بدعم 
اأع�ساء هيئة التدري�س وت�سخري كل موارد اجلامعة واإمكاناتها يف  واحتواء وتوجيه جميع 
يتعلم  اجلامعة  يف  فرد  كل  واأن  واحدة  كاأ�سرة  تعي�س  اجلامعة  اأن  على  موؤكدًا  خدمتهم، 
بالزمالة  بالعناية  املن�سمني حديثًا  التدري�س  اأع�ساء هيئة  الآخر.  كما وجه �سعادته  من 
والقيادة  املتبادلة  املحبة  باأن  الأق�سام واجلامعة، مو�سحًا  الآخرين داخل  وال�سداقة مع 
وحتقيق  التدري�س  على  امل�ساعد  املناخ  تهيئة  على  املعينة  الو�سائل  اأبرز  من  ُتعد  باملحبة 
ما  اإىل  بالإ�سارة  كلمته  �سعادته  واختتم  اجلامعة.   اإليها  ت�سبو  التي  التعليمية  الأهداف 
لأع�ساء هيئة التدري�س من حقوق تكفلها اجلامعة بح�سب الأنظمة وحتر�س على ا�ستيفاء 
كل ع�سو هيئة تدري�س حقه، واأن اجلامعة تتوقع من اأع�ساء هيئة التدري�س تاأدية ما عليهم 

من واجبات بكل اأمانة واإتقان، متمنيًا للجميع التوفيق.
بنت  هناء  الدكتورة/  الأ�ستاذ  الطالبات  ل�سطر  اجلامعة  وكيلة  �سعادة  قدمت  ذلك  بعد 
عبداهلل النعيم  كلمة رحبت فيها باحل�سور واأو�سحت فيها اهتمام اإدارة اجلامعة العليا 
الأ�ستاذ  الطالبات  �سطر  وكيلة  �سعادة  قامت  ثم  ال�سطرين،  التدري�س من  هيئة  باأع�ساء 
هيئة  لع�سوات  املقدمة  اخلدمات  با�ستعرا�س  جمجوم  حممد  بنت  هناء  الدكتورة/ 
التدري�س ب�سطر الطالبات، وبني عميد التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد الدكتور/ ه�سام 
التي  والدورات  والربامج  الإلكرتوين  والتعلم  التعليم  اأنظمة  للح�سور  بردي�سي  بن جميل 

تقدمها العمادة لع�سو هيئة التدري�س.
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تقرير عن لقاء اعضاء هيئة التدريس
المنضمين حديثا للجامعة

جمالت متنوعة تخدم املجتمع، ويف ختام كلمته متنى معاليه التوفيق والنجاح للجميع، 
واأن يوا�سلوا البناء والتطوير واملحافظة على مكت�سبات واإجنازات جامعة »املوؤ�س�س«.

عقب ذلك مت فتح الباب للنقا�س وطرح الت�ساوؤلت وال�ستف�سارات من احل�سور و�سارك يف 
النقا�س معايل مدير اجلامعة ووكالوؤها يف �سطري الطالب والطالبات.

بهدف  للم�ساركني،  الإلكرتوين  الربيد  على  اإلكرتونية  ا�ستبانات  اإر�سال  مت  اللقاء  وبعد 
اإمكاناتهم واملجالت التي ميكنهم الإ�سهام فيها داخل اجلامعة، كون هذا  الطالع على 
التوجه هو اأحد ا�سرتاتيجيات التطوير التي تتبعها اجلامعة من خالل دعم وت�سجيع الأفكار 

وامل�ساريع البحثية والبتكارية والإدارية من هيئة اأع�ساء التدري�س يف �ستى املجالت.

نسبة حضور أعضاء هيئة التدريس إلى عضوات هيئة التدريس

   أعضاء هيئة التدريس

   عضوات هيئة التدريس

% 42

% 58



11

تقرير عن لقاء اعضاء هيئة التدريس
المنضمين حديثا للجامعة

برنامج استقبال أعضاء هيئة التدريس
المنضمين حديثًا للجامعة يوم األحد 5 صفر 1440هـ

المتحدثالموضوع
ترحيب وافتتاح من وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية الأ�ستاذ الدكتور/ عبداملنعم بن عبدال�سالم احلياين

اخلطة ال�سرتاتيجية للجامعة 
وروؤية اململكة 2030

وكيل اجلامعة للتطوير الأ�ستاذ الدكتور/ اأمني بن يو�سف نعمان
 مدير املركز ال�سرتاتيجي لتحقيق روؤية اململكة الأ�ستاذ الدكتور/ اإبراهيم 

بن عبداملح�سن البديوي  
البحث العلمي يف اجلامعة
عميد البحث العلمي الأ�ستاذ الدكتور/ عبداملح�سن بن راجح ال�سريف)ا�سرتاتيجياته واآفاقه(

اأع�ساء هيئة التدري�س
)احلقوق والواجبات(

وكيل اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور/ عبداهلل بن م�سطفى مهرجي
مدير اإدارة �سوؤون املوظفني الأ�ستاذ/ عبدالرحمن بن �سعيد املالكي

م�ساعد وكيل اجلامعة للم�ساريع الدكتور/  ه�سام بن م�سطفى الإدري�سيخدمات اأع�ساء هيئة التدري�س

وكيلة اجلامعة ل�سطر الطالبات الأ�ستاذ الدكتورة/ هناء بنت عبداهلل النعيمخدمات �سطر الطالبات
وكيلة �سطر الطالبات الأ�ستاذ الدكتورة/ هناء بنت حممد جمجوم

عميد التعلم الإلكرتوين والتعليم عن ُبعد الدكتور/ ه�سام بن جميل بردي�سيالتعليم والتعلم الإلكرتوين يف اجلامعة
الأنظمة الأكادميية الإلكرتونية 
عميد القبول والت�سجيل الدكتور/ عابد بن عبداهلل امل�سايخيوالإر�ساد الأكادميي يف اجلامعة

اخلدمات والتطبيقات الإلكرتونية 
عميد تقنية املعلومات الدكتور/ وجدي بن حميد اجلديبيلدعم اأع�ساء هيئة التدري�س

عميد اجلودة والعتماد الأكادميي الأ�ستاذ الدكتور/ حامد بن عبدالروؤوف حممد علياجلودة والعتماد يف جامعة امللك عبدالعزيز

مدير امل�ست�سفى اجلامعي الدكتور/ عمرو بن حممد احلب�سي�سحتك تهمنا
نائب مدير عام مركز اخلدمات الطبية اجلامعي الدكتور/ مروان بن �سعيد الأزرقي

التطوير امل�ستمر ملهارات اأع�ساء 
هيئة التدري�س

مدير مركز تطوير التعليم اجلامعي الأ�ستاذ الدكتور/ �سعد بن تركي 
امل�سعودي

اســتــــراحــــة
معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور/ عبدالرحمن بن عبيد اليوبيكلمة توجيهية

وكالء وقيادات اجلامعةلقاء مفتوح
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جمالت متنوعة تخدم املجتمع، ويف ختام كلمته متنى معاليه التوفيق والنجاح للجميع، 
واأن يوا�سلوا البناء والتطوير واملحافظة على مكت�سبات واإجنازات جامعة »املوؤ�س�س«.

عقب ذلك مت فتح الباب للنقا�س وطرح الت�ساوؤلت وال�ستف�سارات من احل�سور و�سارك يف 
النقا�س معايل مدير اجلامعة ووكالوؤها يف �سطري الطالب والطالبات.

بهدف  للم�ساركني،  الإلكرتوين  الربيد  على  اإلكرتونية  ا�ستبانات  اإر�سال  مت  اللقاء  وبعد 
اإمكاناتهم واملجالت التي ميكنهم الإ�سهام فيها داخل اجلامعة، كون هذا  الطالع على 
التوجه هو اأحد ا�سرتاتيجيات التطوير التي تتبعها اجلامعة من خالل دعم وت�سجيع الأفكار 

وامل�ساريع البحثية والبتكارية والإدارية من هيئة اأع�ساء التدري�س يف �ستى املجالت.

نسبة حضور أعضاء هيئة التدريس إلى عضوات هيئة التدريس

   أعضاء هيئة التدريس

   عضوات هيئة التدريس

% 42

% 58
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االهتمام اإلعالمي والتغطية الواسعة للقاء
للمنا�سبة  الإعالمية  التغطية  كانت 
وا�سعة ومتميزة، وهو الأمر الذي يعك�س 
واإدراكه  اللقاء  بهذا  املجتمعي  الرتحيب 

لأهميته.
فتحت عنوان )جامعة امللك عبد العزيز 
هيئة  اأع�ساء  »لقاء  فعاليات  ُتطلق 

التدري�س املن�سمني حديثًا للجامعة« ذكرت وكالة الأنباء ال�سعودية )وا�س( اأن جامعة امللك 
عبد العزيز بجدة اأطلقت اليوم، فعاليات )لقاء اأع�ساء هيئة التدري�س املن�سمني حديثًا 
للجامعة(، البالغ عددهم 471 ع�سو هيئة تدري�س من ال�سطرين يف جميع التخ�س�سات 
العلمية، بح�سور معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور/ عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، 
وقد  باجلامعة.  للموؤمترات  في�سل  امللك  مركز  يف  وذلك  اجلامعة،  وقيادات  ووكالء 
ا�ستعر�س وكالء اجلامعة خالل اللقاء اخلطة ال�سرتاتيجية للجامعة للو�سول اإىل اأف�سل 
العلمية  الأبحاث  برامج دعم  ال�سوء على  وت�سليط  العلمية،  والبحثية  العلمية  املمار�سات 
واللوائح  الأنظمة  عن  متكاملة  و�سورة  الخرتاع،  براءات  وت�سجيل  البحثية  وال�سراكات 
واخلدمات  التدري�س،  هيئة  واأع�ساء  ع�سوات  وواجبات  وحقوق  باجلامعة،  الإدارية 
الأكادميي  والإر�ساد  الإلكرتونية  والأنظمة  معها،  التوا�سل  وكيفية  الوكالة  تقدمها  التي 
واخلدمات  الإلكرتونية  والتطبيقات  وكذلك اخلدمات  العمادة،  تقدمها  التي  واخلدمات 
الطبية عرب بوابة )�سفاء( لدعم اأع�ساء هيئة التدري�س ب�سطري الطالب والطالبات، ويف 

ختام اللقاء ُفتح باب الت�ساوؤلت وال�ستف�سارات من احل�سور .
ون�سرت جريدة �سبق تغطية �ساملة للقاء حتت عنوان »اليوبي يرعى فعاليات لقاء اأع�ساء 
هيئة التدري�س« حيث ذكرت رعى مدير جامعة امللك عبد العزيز، الأ�ستاذ الدكتور عبد 
الرحمن بن عبيد اليوبي، فعاليات )لقاء اأع�ساء هيئة التدري�س املن�سمني حديثًا للجامعة( 
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والبالغ عددهم 471  ع�سو هيئة تدري�س، 
يف جميع التخ�س�سات العلمية، ومب�ساركة 
الأحد،  اليوم  اجلامعة،  قطاعات  جميع 

مبركز امللك في�سل للموؤمترات. 
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اللقاء بكافة تفا�سيله، حتت عنوان معايل 
يرعى  العزيز  عبد  امللك  جامعة  مدير 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  لقاء  فعاليات 
كافة  ونقلت  باجلامعة.   املن�سمني حديثًا 
التي  التقدميية  والعرو�س  اللقاء  اأحداث 
ختام  يف  اأنه  اإىل  واأ�سارت  تقدميها،  مت 
على  الكرتونية  ا�ستبانات  توزيع  اللقاء مت 
اإمكاناتهم  اكت�ساف  بهدف  امل�ساركني 
لال�ستفادة  والفكرية  املهارية  وقدراتهم 
متعددة،  جمالت  يف  واإبرازها  منها 
ا�سرتاتيجيات  اأحد  هو  التوجه  هذا  واأن 
خالل  من  اجلامعة  تتبعها  التي  التطوير 
البحثية  وامل�ساريع  الأفكار  وت�سجيع  دعم 
اأع�ساء  هيئة  من  والإدارية  والبتكارية 

التدري�س يف �ستى املجالت.
وقامت �سحيفة اجلزيرة بن�سر تقرير عن 
العزيز  عبد  امللك  بعنوان )جامعة  اللقاء 
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االهتمام اإلعالمي والتغطية الواسعة للقاء
للمنا�سبة  الإعالمية  التغطية  كانت 
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لأهميته.
فتحت عنوان )جامعة امللك عبد العزيز 
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التدري�س املن�سمني حديثًا للجامعة« ذكرت وكالة الأنباء ال�سعودية )وا�س( اأن جامعة امللك 
عبد العزيز بجدة اأطلقت اليوم، فعاليات )لقاء اأع�ساء هيئة التدري�س املن�سمني حديثًا 
للجامعة(، البالغ عددهم 471 ع�سو هيئة تدري�س من ال�سطرين يف جميع التخ�س�سات 
العلمية، بح�سور معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور/ عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، 
وقد  باجلامعة.  للموؤمترات  في�سل  امللك  مركز  يف  وذلك  اجلامعة،  وقيادات  ووكالء 
ا�ستعر�س وكالء اجلامعة خالل اللقاء اخلطة ال�سرتاتيجية للجامعة للو�سول اإىل اأف�سل 
العلمية  الأبحاث  برامج دعم  ال�سوء على  وت�سليط  العلمية،  والبحثية  العلمية  املمار�سات 
واللوائح  الأنظمة  عن  متكاملة  و�سورة  الخرتاع،  براءات  وت�سجيل  البحثية  وال�سراكات 
واخلدمات  التدري�س،  هيئة  واأع�ساء  ع�سوات  وواجبات  وحقوق  باجلامعة،  الإدارية 
الأكادميي  والإر�ساد  الإلكرتونية  والأنظمة  معها،  التوا�سل  وكيفية  الوكالة  تقدمها  التي 
واخلدمات  الإلكرتونية  والتطبيقات  وكذلك اخلدمات  العمادة،  تقدمها  التي  واخلدمات 
الطبية عرب بوابة )�سفاء( لدعم اأع�ساء هيئة التدري�س ب�سطري الطالب والطالبات، ويف 

ختام اللقاء ُفتح باب الت�ساوؤلت وال�ستف�سارات من احل�سور .
ون�سرت جريدة �سبق تغطية �ساملة للقاء حتت عنوان »اليوبي يرعى فعاليات لقاء اأع�ساء 
هيئة التدري�س« حيث ذكرت رعى مدير جامعة امللك عبد العزيز، الأ�ستاذ الدكتور عبد 
الرحمن بن عبيد اليوبي، فعاليات )لقاء اأع�ساء هيئة التدري�س املن�سمني حديثًا للجامعة( 
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ُتطلق فعاليات لقاء اأع�ساء هيئة التدري�س 
املن�سمني حديثًا للجامعة )، وذكرت اأن 
اللقاء  ا�ستهل  اليوبي  الدكتور/  الأ�ستاذ 
حديًثا  باملن�سمني  خاللها  رحب  بكلمة 
على  موؤكًدا  التدري�س،  اأع�ساء  لهيئة 
التكاملي  العمل  على  داأبت  اجلامعة  اأن 
ا�سرتاتيجية  على  املبني  والرتاكمي 

تتم�سى مع روؤية اململكة 2030م، كما تهتم اجلامعة ومنذ اإن�سائها باأهم عن�سر من عنا�سر 
األ وهو ع�سو هيئة التدري�س، الأمر  حتقيق الأهداف التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع 
على  والبحثي  العلمي  التميز  على  وح�سولها  اجلامعة  تطور  يف  كبري  ب�سكل  اأ�سهم  الذي 

امل�ستوى املحلي والدويل. 
عبد  امللك  جامعة  مدير  )معايل  عنوان  حتت  اللقاء  اللكرتونية  الراأي  �سحيفة  وذكرت 
ون�سرت  للجامعة«  حديثًا  املن�سمني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  لقاء  فعاليات  يرعى  العزيز 
من  تناولوه  مت  وما  املتحدثني  وذكرت  اللقاء،  فعاليات  كافة  يغطي  مف�سال  تقريرا 
الت�ساوؤلت  باب طرح  املفتوح اخلتامي حيث مت فتح  مو�سوعات خمتلفة، وكذلك احلوار 

وال�ستف�سارات من احل�سور و�سارك يف النقا�س وكالء وقيادات اجلامعة.
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نتائج االستبانة اإللكترونية
يف ختام اللقاء مت توزيع ا�ستبانات اإلكرتونية على امل�ساركني بهدف اكت�ساف مدى ا�ستعداد 
اأع�ساء هيئة التدري�س املن�سمني حديثا للجامعة للم�ساركة يف تطوير اخلدمات والأن�سطة 

املختلفة باجلامعة.
وقد ا�ستملت ال�ستبانة على ق�سم املعلومات اخلا�سة بع�سو هيئة التدري�س وت�سم: ال�سم 
مت  كما  الت�سال.  وو�سائل  الدقيق  والتخ�س�س  العلمي  والق�سم  الكادميية،  واملرتبة 
ال�سوؤال عن ن�سبة الر�سا عن برنامج اللقاء على مقيا�س من خم�س درجات، بالإ�سافة ايل 

املقرتحات لتح�سني الربنامج يف العام املقبل.
وت�شمنت اال�شتبانة ا�شتطالعا لرغبة ع�شو هيئة التدري�س يف املجاالت التي يرغب يف امل�شاركة فيها 

م�ستقبال، وذلك باختيارها من �لقائمة �أدناه:

  امل�ساركة يف تطوير ال�سنة التح�سريية.
  امل�ساركة يف تقدمي دورات وور�س عمل تدريبية.
  امل�ساركة يف تطوير طرق التقومي والمتحانات.
  امل�ساركة يف تطوير البحث العلمي يف اجلامعة.

  امل�ساركة يف جلان اجلودة والعتماد الأكادميي.
  امل�ساركة يف الأعمال التطوعية.

  امل�ساركة يف جلان الأن�سطة الال�سفية الطالبية )الثقافية، الجتماعية، الريا�سية، 
التوعوية(.
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المشاركة في اإلرشاد الطالبي الجامعي.

  اأخرى )نرجو كتابة ما ترغبون يف امل�ساركة فيه(: 

هذا وقد اأ�ستجاب لال�ستبانة عدد 54 من ال�سادة احل�سور وكانت الن�سبة املئوية لال�ستجابة 
من قبل اأع�ساء هيئة التدري�س 44٪، بينما كانت ال�ستجابة من ع�سوات هيئة التدري�س ٪5٦.

نسبة اإلستجابة لالستبانة

   عضوات هيئة التدريس     أعضاء هيئة التدريس

عضوات هيئة التدريس

أعضاء هيئة التدريس
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وكان توزيع الن�سبة املئوية للم�ساركني بال�ستبانة ح�سب املرتبة الأكادميية كالتايل: اأ�ستاذ 
4٪، اأ�ستاذ م�سارك 4٪، اأ�ستاذ م�ساعد 53٪، حما�سر ٦٪، ومعيد ٪33.

النسبة المئوية لتوزيع المشاركين باالستبانة حسب الرتبة االكاديمية
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هذا وكانت كانت ن�سبة ر�سا احل�سور عن برنامج ال�ستقبال جيدة جدا، حيث اأجاب عن 
�سوؤال ن�سبة الر�سا عن برنامج ال�ستقبال 5٨٪ بالر�سا التام، و35٪ برا�س نوعا ما، بينما 

اأجاب ٦٪ باحلياد، وكان ن�سبة 1٪ فقط غري را�س.

النسبة المئوية للرضا عن برنامج االستقبال
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هذ� وقد تلخ�ست مقرتحات تطوير برنامج �ال�ستقبال يف �لعام �لقادم بني �لنقاط �لتالية:

  حتديد جل�سات توجيه واإر�ساد قبل برنامج ال�ستقبال، وزيادة وقت املحا�سرات التعريفية اأو 
تق�سيمها على يومني للم�ساعدة يف زيادة التوا�سل، على اأن تر�سل املادة قبل اللقاء، واأثناء 

اللقاء يكون تفاعلي، مع التطوير يف فقرة احلوار واإك�سابها طابع احلوار بدًل من اأخذ 
الأ�سئلة مرة واحدة فقط.

  اإعطاء الربنامج وقتا اأطول مع �سرح تف�سيلي اأكرث عن احلقوق والواجبات للمعيدين 
واخلدمات املقدمة لهم، مع تخ�سي�س وقت اأكرب لعمادة البحث العلمي مع الرتكيز على 

الن�سر العلمي.
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تقرير عن لقاء اعضاء هيئة التدريس
المنضمين حديثا للجامعة

  التعريف ب�سكل اأف�سل بطريقة ا�ستخدام اخلدمات الإلكرتونية مثل: البالك بورد والود�س، 
حتى لو كان التف�سيل مبواد عر�س اأخرى مثل: كتيبات او CD او حتى على الإمييل 

باخت�سار. العر�س  يف  لها  التنويه  مع   PDF
  اإ�سافة كلمة �سمن فقرات الربنامج ملن مت ابتعاثهم من اجلامعة وح�سلوا على درجة 

الدكتوراه حتى يعربوا عن مدى امتنانهم و�سكرهم جلامعة امللك عبد العزيز ممثلًة مبعايل 
املدير و�سعادة وكالء اجلامعة وعمداء الكليات وروؤ�ساء الأق�سام.

  تنفيذ اأركان ميثل كل واحد منها وكالة اأو جهة داخل اجلامعة، وتقدم خدماتها ب�سورة 
مبا�سرة للم�ستفيدين من اأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد، مع تخ�سي�س الوقت املنا�سب لأخذ 

جولة بني تلك الأركان ل�ستكمال املعلومات املرغوب بها.
  اأن يكون الربنامج بالتن�سيق مع الكليات بحيث تكون الدورة املقدمة من قبل وكالة اجلامعة 

لل�سوؤون التعليمية تتطرق اإىل ال�ساأن العام، والدورة داخل الكليات تكون موجهة لكل كلية 
بح�سب احتياجاتها مع التاأكد من عدم تكرار املعلومات.

  اختيار تاريخ مبكر يف بداية الرتم حتى تكون هناك فر�سة للح�سور من غري تاأثري على �سري 
العملية التعليمية، ويف�سل تغيري املوعد اإىل يوم اخلمي�س، مع اإعطاء املزيد من الوقت لإتاحة 

الفر�سة للتعرف بني الأع�ساء اجلدد بع�سهم البع�س، وتقدمي م�ستوى اأف�سل من ال�سيافة 
مع توفري اماكن جلو�س لتناول الطعام مع توفري با�سات �سغرية او �ستل لنقل امل�ساركات 

لق�سم الطالبات بعد انتهاء الربنامج.
  الأخذ يف العتبار اأن العرو�س على ال�سا�سة مل تكن وا�سحة للقراءة ب�سبب ا�ستخدام �سرائح 

ذات خلفيات فاحتة الألوان مع خط ذو لون اأبي�س، لذلك يجب مراعاة ا�ستخدام خلفيات 
لل�سرائح تظهر لون خط الكتابة حتى ي�سهل قراءتها اأثناء العر�س.

وبقيا�س ا�ستعداد اأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد للم�ساركة يف تطوير اخلدمات والأن�سطة 
من  العديد  اختار  حيث  جدا،  مب�سرة  ال�ستجابة  كانت  املوؤ�س�س،  جامعة  تقدمها  التي 
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اأع�ساء هيئة التدري�س اأكرث من جمال للم�ساركة، وكان البحث العلمي على راأ�س اأولويات 
جلان  يف  امل�ساركة  ثم  تدريبية،  عمل  وور�س  دورات  تقدمي  يف  امل�ساركة  يليه  امل�ساركة، 
مثل  جديدة  جمالت  يف  للم�ساركة  البع�س  تطوع  بينما  الأكادميي،  والعتماد  اجلودة 
درا�سات اجلدوى القت�سادية، وريادة الأعمال )وادي جدة(، وتنظيم املوؤمترات وتطوير 
�سراكات مع املجتمع ال�سناعي، وحتفيظ القراآن، فيما مل يخرت امل�ساركة يف اأي ن�ساط عدد 

ثالث من امل�ساركني بال�ستبانة.

إستعداد أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في تطوير الخدمات واالنشطة المختلفة
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المشاركة في اإلرشاد الطالبي الجامعي
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)الثقافية، االجتماعية، الرياضية، التوعوية(.

المشاركة في االعمال التطوعية

المشاركة في لجان الجودة واالعتماد األكاديمي

المشاركة في تطوير البحث العلمي في الجامعة

المشاركة في تطوير طرق التقويم واالمتحانات

المشاركة في تقديم دورات وورش عمل تدريبية

المشاركة في تطوير السنة التحضيرية.
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تقرير عن لقاء اعضاء هيئة التدريس
المنضمين حديثا للجامعة

  التعريف ب�سكل اأف�سل بطريقة ا�ستخدام اخلدمات الإلكرتونية مثل: البالك بورد والود�س، 
حتى لو كان التف�سيل مبواد عر�س اأخرى مثل: كتيبات او CD او حتى على الإمييل 

باخت�سار. العر�س  يف  لها  التنويه  مع   PDF
  اإ�سافة كلمة �سمن فقرات الربنامج ملن مت ابتعاثهم من اجلامعة وح�سلوا على درجة 

الدكتوراه حتى يعربوا عن مدى امتنانهم و�سكرهم جلامعة امللك عبد العزيز ممثلًة مبعايل 
املدير و�سعادة وكالء اجلامعة وعمداء الكليات وروؤ�ساء الأق�سام.

  تنفيذ اأركان ميثل كل واحد منها وكالة اأو جهة داخل اجلامعة، وتقدم خدماتها ب�سورة 
مبا�سرة للم�ستفيدين من اأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد، مع تخ�سي�س الوقت املنا�سب لأخذ 

جولة بني تلك الأركان ل�ستكمال املعلومات املرغوب بها.
  اأن يكون الربنامج بالتن�سيق مع الكليات بحيث تكون الدورة املقدمة من قبل وكالة اجلامعة 

لل�سوؤون التعليمية تتطرق اإىل ال�ساأن العام، والدورة داخل الكليات تكون موجهة لكل كلية 
بح�سب احتياجاتها مع التاأكد من عدم تكرار املعلومات.

  اختيار تاريخ مبكر يف بداية الرتم حتى تكون هناك فر�سة للح�سور من غري تاأثري على �سري 
العملية التعليمية، ويف�سل تغيري املوعد اإىل يوم اخلمي�س، مع اإعطاء املزيد من الوقت لإتاحة 

الفر�سة للتعرف بني الأع�ساء اجلدد بع�سهم البع�س، وتقدمي م�ستوى اأف�سل من ال�سيافة 
مع توفري اماكن جلو�س لتناول الطعام مع توفري با�سات �سغرية او �ستل لنقل امل�ساركات 

لق�سم الطالبات بعد انتهاء الربنامج.
  الأخذ يف العتبار اأن العرو�س على ال�سا�سة مل تكن وا�سحة للقراءة ب�سبب ا�ستخدام �سرائح 

ذات خلفيات فاحتة الألوان مع خط ذو لون اأبي�س، لذلك يجب مراعاة ا�ستخدام خلفيات 
لل�سرائح تظهر لون خط الكتابة حتى ي�سهل قراءتها اأثناء العر�س.

وبقيا�س ا�ستعداد اأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد للم�ساركة يف تطوير اخلدمات والأن�سطة 
من  العديد  اختار  حيث  جدا،  مب�سرة  ال�ستجابة  كانت  املوؤ�س�س،  جامعة  تقدمها  التي 
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تقرير عن لقاء اعضاء هيئة التدريس
المنضمين حديثا للجامعة

  اللجنة اإلشرافية على تنفيذ البرنامج  

وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليميةاألستاذ الدكتور/ عبدالمنعم بن عبدالسالم الحياني

عميد التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعدالدكتور/ هشام بن جميل برديسي

عميد كلية ال�سياحةالدكتور/ ناصر بن نماس البقمي

امل�سرف العام على املركز الإعالميالدكتور/ شارع بن مزيد البقمي

امل�سرف العام لالإدارة العامة لل�سوؤون الدكتور/ فهد بن مزيد العضياني
الإدارية واملالية برابغ

وكيلة �سطر الطالباتاألستاذ الدكتورة/ هناء بنت محمد جمجوم

مدير مكتب وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليميةاألستاذ/ عبداهلل بن أحمد المالكي

مدير اإدارة �سوؤون املوظفنياألستاذ/ عبدالرحمن بن سعيد المالكي

امل�سرف العام على اإدارة العالقات العامةاألستاذ/ أسامة بن محمدسعيد فدا

مدير اإدارة العالقات العامة بعمادة �سوؤون الطالباألستاذ/ محمد بن مسعود البقمي

اإدارة �سوؤون املوظفنياألستاذ/ منصور بن سعد الدوسري

اإدارة �سوؤون املوظفنياألستاذ/ زكي بن علي الدحالن

اإدارة العالقات العامة ب�سطر الطالباتاألستاذة/ أمل بنت فيصل السيد

م�سوؤولة وحدة اإدارة الفعالياتاألستاذة/ سناء بنت سعيد المحمادي
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تقرير عن لقاء اعضاء هيئة التدريس
المنضمين حديثا للجامعة
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المنضمين حديثًا للجامعة
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