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  1صفحه

 هـ1443أخبار وكالة جامعة المجمعة للشؤون التعليمية للفصل الدراسي الثاني 

  بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية "وحدة العالقات والتوثيق" من صادر

 

 أ.د المزعل رئيس الجامعة 

أهمية التركيز على  رئيس الجامعة يؤكد
البرامج النوعية ورفع مستويات كفاءة 

 التأهيل للرخص المهنية

الجامعة ممثلة في وكالة الجامعة للشؤؤؤون التعليمية  أقامت   
)ملتقى الفصؤؤوا الثالثةو وكلب بايا ة ورشؤؤا   من ةؤؤعادة 
رئيس الجامعة األةؤؤؤتاك الدكتور صؤؤؤالب بن يمدع الم ي   

 مد نة الا اض.في حيث أقيم الملتقى 
وانطلق الملتقى بكلمة من ةؤؤؤؤعادة رئيس الجامعة "األةؤؤؤؤتاك 

أهمية المواكمة للمسؤؤؤتجدات  الدكتور الم ي " أكد فيها يلى
ية ية واألكاد م هات التعليم جا للتحوا إلى  والمتغياات واالر

مع االرجاهات الوطنية  الفصوا الدراةية الثالثة  بما  تواءم
 .2030في هذا الجانب؛ لتحقيق رؤ ة المملكة 

تلكيد يلى أهمية         جامعة ال مة رئيس ال ورضؤؤؤؤؤؤمن  كل
الوفاء بمتطلمات ةؤؤؤؤؤؤول العم  من بالا الماامل التعليمية 

المهنيؤؤة  بمؤؤا  ع    باامل الؤؤدبلومؤؤات و ؤؤلري في مقؤؤدمتهؤؤا
التخاج  مشؤؤؤؤؤؤياا  الفاص الوظيفية للطالب والطالمات بعد 
 إلى دور الكليات التطميقية في رحقيق كلب.

كمؤؤؤا رطال رئيس الجؤؤؤامعؤؤؤة بالا كلمتؤؤؤ  في الملتقى إلى 
االرجاه نحو التخصؤؤؤؤصؤؤؤؤات النويية التي من قؤؤؤؤلنها رحقيق 
مخاجات رنافسؤؤية يالية  كما وج   ةؤؤعادر  بافع مسؤؤتو ات 
 كفؤؤاءة رفعيؤؤ  إجااءات التؤؤلهيؤؤ  إلى االبتمؤؤارات المعيؤؤار ؤؤة

  والابص المهنية لكليات التابية. 
متحدثا  من يمداء الكليات  15هذا وقد قؤؤؤؤؤؤارل في الملتقى 

   والعمادات المساندة.
من جانم  يما ةؤؤؤؤؤعادة وكي  الجامعة للشؤؤؤؤؤؤون التعليمية    

األةتاك الدكتور محمد بن صالب العمودي ين قكاه ورقد اه 
يهار  لسؤؤؤؤؤؤعادة رئيس الجامعة يلى ريا ت  ورشؤؤؤؤؤؤا ف  وروج

الااميؤؤؤة إلى رحقيق أهؤؤؤدات الملتقى  كمؤؤؤا قؤؤؤؤؤؤكا جميع 
المشاركين يلى حضورهم ورفايلهم  فيما قدم قكاه لمعهد 

بالجامعة يلى ديمهم  والخدمات االةؤؤؤؤتشؤؤؤؤار ةالدراةؤؤؤؤات 
 .لنجاح هذا الملتقى

 

 

 ملتقى الفصول الثالثة من جانب

 
 االتفاقياتتوقيع  مراسم رئيس الجامعة أ.د المزعل خالل رعايته

  عدد من الجهات لصالح الخريجيناتفاقيات تعاون مع  4رئيس الجامعة يشهد توقيع 

سمو أمير الرياض يرعى حفل تخريج  
الجامعة( من طالب  13الدفعة )   

صاحب السمو الملكي األميا فيص  عى ر: المجمعةـؤؤ متابعة   

ةعود  حف   -أميا منطقة الا اض  -بن بندر بن يمدالع    آا 

لجامعة للعام الجامعي رخا ل الدفعة الثالثة يشؤؤؤؤاة من طالب ا

  في ممنى إدارة الجامعة والعمادات المساندة ـ ه1442-1443

بالمد نة الجامعية بالمجمعة   وبحضؤؤور ةؤؤمو محافم المجمعة 

األميا يمدالاحمن بن يمدع بن فيصؤؤؤؤؤؤؤ    وةؤؤؤؤؤؤعادة رئيس 

 الم ي    وأصحاب الجامعة األةتاك الدكتور صالب بن يمدع

السمو األمااء   ووكالء الجامعة   ويمداء الكليات والعمادات 

المسؤؤؤاندة   ورؤةؤؤؤاء المااك  والدوائا الحكومية بالمحاف ة   

 وأولياء أمور الطالب .

ثم رُِليَ   الملكي هذا وبدأ الحف  المعد بهذه المناةؤؤمة بالسؤؤالم    

 . ب يما الشمسانآ اٌت من القاآِن الكا ِم رالها الطال

ثم ألقى ةعادة رئيس الجامعة األةتاك الدكتور صالب بن يمدع 

الم ي  كلمة  رحب فيها باايي الحف  وضؤؤؤؤؤؤيوت الجامعة   

الشكا والتقد ا لسموه الكا م يلى ريا ت   باةم الجامعة مقدما  

ورشؤؤؤؤؤؤا ف  حف  رخا ل طالب الجامعة   معتماا  هذه الايا ة 

لجامعة بشؤؤؤؤؤؤك  باص والتعليم الجامعي داللة يلى ما رجده ا

بشؤؤؤؤؤؤك  يام من ريا ة واهتمام وديم من قِم  قيادة هذه المالد 

  كما هنل    ورجسؤؤؤؤؤؤيدا  لويي القيادة باةؤؤؤؤؤؤالة التعليم المماركة

الخا جين وأولياء أمورهم بهذه المناةؤؤمة السؤؤعيدة   وحثهم بلن 

ة في بناء  ادوا الد ن وفاء  لمالدهم   وأن  كونوا لَمِنات صؤؤؤؤالح

 4التفاصي  ص...  ." هذا الوطن الغالي

الجؤؤؤامعؤؤؤة ممثلؤؤؤة بماك  بؤؤؤدمؤؤؤات التوظي   وقّعتتتت   
وقؤؤؤؤون الخا جين بوكالة الجامعة للشؤؤؤؤون التعليمية  
ارفؤؤاقيؤؤات رعؤؤاون مع يؤؤدد من جهؤؤات القطؤؤا  الخؤؤاص 

 وبلد ة محاف ة المجمعة.
ورهدت االرفاقيات التي وقعها ةؤؤؤؤؤؤعادة وكي  الجامعة    

للشؤؤؤؤؤؤون التعليمية األةؤؤؤؤؤتاك الدكتور محمد بن صؤؤؤؤؤالب 
العمودي بايا ة رئيس الجامعة األةؤؤتاك الدكتور صؤؤالب 
بن يمدع الم ي ؛ إلى رهيئة با جي الجامعة لسؤؤؤؤؤؤول 

 .العم  وروفيا فاص ردر مية ووظيفية لهم
رفاقيات الذي أقيم  جاء كلب بالا مااةؤؤؤؤؤؤم روقيع اال

بهذه المناةؤؤؤؤؤؤمة بايا ة ورشؤؤؤؤؤؤا   من ةؤؤؤؤؤؤعادة رئيس 
الجامعة "األةتاك الدكتور الم ي "  وأصحاب السعادة 

 وكالء الجامعة والعمداء ومدراء العموم.
من جانم  أوضؤؤؤؤؤؤب ةؤؤؤؤؤؤعادة وكي  الجامعة للشؤؤؤؤؤؤؤون 

أن التعليمية األةؤؤؤتاك الدكتور محمد بن صؤؤؤالب العمودي 
راك  يلى رحقيق التكام  مع األطاات هذه االرفاقيات 

التي  قدمها  كات الصؤؤؤؤلة بالنشؤؤؤؤاطات والماامل المعنية
ماك  بدمات التوظي  وقؤؤؤؤؤؤؤون الخا جين بالجامعة 
وفي إطار رحقيق أهداف  المنوطة ب   مؤكدا  بلن ريا ة 
ةؤعادة رئيس الجامعة" األةؤتاك الدكتور الم ي " لكافة 

الخدمات  في رفع مستوى فعاليات الماك  لها أبلغ األثا
كج ء من التوجهات  من الماك  المقدمة للمسؤؤؤؤؤؤتفيد ن

 االةتااريجية لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية. 
وكي  الجامعة للشؤؤون التعليمية" األةؤتاك الدكتور وأكد 

فاهم الممامة بين  العمودي" مذكاات الت ية   الماك أهم
م ميم   وهي: قاكة أراوقاكائ  في مختل  القطايات

التجؤؤار ؤؤة )رطميق رو وو  وبلؤؤد ؤؤة محؤؤاف ؤؤة المجمعؤؤة  
وقؤؤاكة ةؤؤد ا األولى للطاقة المتجددة  وقؤؤاكة مختما 

 فين الطمية. 
 5ص لتفاصي ا...

 :أا العدد تقرذيف ه    

 رئيس الجامعة يرعى ملتقى مشاريع التخرج الطالبية

 

 في كليات الجامعة رئيس الجامعة يتفقد سير االختبارات

 

برعاية رئيس الجامعة اختتام ملتقى "برامج الدبلومات 
 ومواءمتها مع سوق العمل
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 بوكالة الجامعة للشؤون التعليميةوحدة العالقات والتوثيق 

أخبار وكالة جامعة المجمعة للشؤون 
الثاني التعليمية للفصل الدراسي 

 هـ1443

 

 2صفحه 

 خالل لقاءه مع عميد شؤون الطالب

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية يبحث سبل تطوير برامج عمادة شؤون 
 21الطالب الصيفية وفقا لمهارات القرن 

 

الجامعة تشارك بورقة عمل خالل 
الجامعات السعودية اجتماع وكالء 

للشؤون التعليمية في جامعة األميرة 
 نورة بنت عبدالرحمن

شؤون شاركت     الجامعة ممثلة في وكالة الجامعة لل
التعليميؤؤة في اجتمؤؤا  وكالء الجؤؤامعؤؤات للشؤؤؤؤؤؤؤون 
التعليمية وقد رضؤؤمن  المشؤؤاركة اةؤؤتعااض رجابة 
الجامعة في المقارات الدراةؤؤؤية لمتطلمات الجامعة  

أبؤؤؤذت في االيتمؤؤؤار أبعؤؤؤاد التعلم المختلفؤؤؤة التي 
للمؤةؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤات التعليمية ومسؤؤؤؤؤؤتو ات التعلم للطلمة 
ورحقيقها لممادرة رنمية القدرات المشؤؤؤؤا ة ومواءمتها 
رؤ ؤؤة المملكؤؤة واألطا العؤؤالميؤؤة لتنميؤؤة المهؤؤارات 
لتشؤؤم  طي  واةؤؤع من المهارات والقيم التي رسؤؤاهم 

لسول العم . في ديم الطالب ورع    قدرار  لتهيئت  
وقد مث  الجامعة وكي  الجامعة للشؤؤؤؤؤؤؤون التعليمية 
تاك الدكتور محمد بن صؤؤؤؤؤؤؤالب العمودي. كما  األةؤؤؤؤؤؤ
رطال الى أهمية ربط العملية التعليمية ونوارل التعلم 

المهنية للتخصؤؤؤؤص من بالا باامل  االحتياجاتمع 
التؤؤؤدر ؤؤؤب الميؤؤؤداني ومشؤؤؤؤؤؤؤؤؤار ع التخاج والعمؤؤؤ  

صؤؤؤؤؤؤفية بالممارةؤؤؤؤؤؤات التطويي وربط األنشؤؤؤؤؤؤطة ال
المهنية من بالا واقع وطميعة المسؤؤؤؤؤؤتقم  الوظيفي 

 للتخصص.

بإشراف رئيس الجامعة... وكالة 
الجامعة للشؤون التعليمية تواصل 
جهودها لتنفيذ خارطة الطريق 

التفصيلية إلجراءات التحول إلى نظام 
 الفصول الدراسية الثالثة

 المجمعةـ المدينة الجامعية:

ةؤؤؤعادة وكي  الجامعة للشؤؤؤؤون التعليمية األةؤؤؤتاك عقد    
ا  الؤؤدكتور محمؤؤد بن صؤؤؤؤؤؤؤؤالب العمودي مؤباا   اجتمؤؤايؤؤ 

 رؤةاء أقسام الدراةات اإلةالمية بالجامعة. مع
يؤؤؤددا  من الموضؤؤؤؤؤؤويؤؤؤات المؤؤؤدرجؤؤؤة  االجتمؤؤؤا  نؤؤؤاق 

جدوا األيماا ومنها: مناقشؤؤؤؤؤؤة الخطة الدراةؤؤؤؤؤؤية  يلى
حوا إلى ثالثة الت ضؤؤوء في اإلةؤؤالميةألقسؤؤام الدراةؤؤات 

دراةؤؤية  إضؤؤافة إلى آلي  بناء الجداوا الدراةؤؤية  فصؤؤوا
 للفص  الدراةي القادم.

كما اجتمع ةؤؤؤؤؤعادة وكي  الجامعة للشؤؤؤؤؤؤون التعليمية في 
رؤةاء أقسام إدارة األيماا بالجامعة   مع مماث اجتما  

ممؤؤاثؤؤ  مع رؤةؤؤؤؤؤؤؤاء أقسؤؤؤؤؤؤؤام اللغؤة  يقمهؤؤا اجتمؤؤا  آبا
 اإلنجلي  ة.

ي  الجامعة للشؤؤؤؤؤون التعليمية" األةؤؤؤؤتاك وأكد ةؤؤؤؤعادة وك
الدكتور العمودي" يلى أهمية يقد اجتما  دوري لمتابعة 
الجهود ورفع مسؤؤؤؤؤؤتوى التنسؤؤؤؤؤؤيق  ورمني رؤ ؤؤة يمؤؤ  

بين جميع األقسؤؤؤام المتناظاة مؤكدا  يلى الديم  مشؤؤؤتاكة
الدائم من ةؤؤؤعادة رئيس الجامعة األةؤؤؤتاك الدكتور صؤؤؤالب 

الجامعة العلمية والتعليمية  بن يمدع الم ي ؛ لمسؤؤؤؤؤؤياة
 المستما لكافة مناقطها. والديم

هذا ورلري ةؤؤؤؤلسؤؤؤؤلة هذه االجتمايات ضؤؤؤؤمن أيماا لجنة 
ةي في إطار الجهود الممذولة لتنفيذ  الخطط والن ام الدرا

التفصؤؤؤؤؤؤيلية إلجااءات التحوا إلى ن ام بارطة الطا ق 
في الجامعة  وكلب بتوجي  الفصؤؤؤؤؤؤوا الدراةؤؤؤؤؤؤية الثالثة 

وإقؤؤؤؤؤاات مماقؤؤؤؤؤا من ةؤؤؤؤؤعادة رئيس الجامعة األةؤؤؤؤؤتاك 
 الدكتور صالب بن يمدع الم ي .

 

 المجمعةـ المدينة الجامعية:

ةؤؤؤعادة وكي  الجامعة للشؤؤؤؤون التعليمية األةؤؤؤتاك بحث    
الدكتور محمد بن صؤؤؤؤؤالب العمودي ةؤؤؤؤؤم  رطو ا باامل 
يمادة قؤؤؤؤؤون الطالب الصؤؤؤؤيفية  ورفع مسؤؤؤؤتوى كفاءه 

 الحادي والعشا ن. مهارات القان لتنميةالماامل؛ 
عادة وكي  الجامعة للشؤؤؤؤؤؤؤون  قاء ةؤؤؤؤؤؤ جاء كلب بالا ل
التعليمية "األةؤؤؤؤؤؤتاك الدكتور العمودي" مع ةؤؤؤؤؤؤعادة يميد 
قؤؤؤون الطالب الدكتور صؤؤالب بن أميلب الاقؤؤيدي بالا 
عادر  إلى مقا يمادة قؤؤؤؤؤؤؤون  ال  ارة التي قام بها ةؤؤؤؤؤؤ

 الطالب.
ة للشؤؤؤؤؤؤؤون التعليمية بالا وناق  ةؤؤؤؤؤؤعادة وكي  الجامع

اللقاء بطة يمادة قؤؤؤؤؤؤون الطالب للعام الجامعي القادم  
مسؤؤتمعا  ةؤؤعادر  للمائيات والمقتاحات والممادرات  كما 
اةؤؤتعاض اللقاء الذي حضؤؤاه يدد من مسؤؤؤولي الوكالة 
والعمادة مجموية من الموضؤؤؤؤويات المتصؤؤؤؤلة بلنشؤؤؤؤطة 

 العمادة.
مية "األةؤؤؤتاك الدكتور وأكد وكي  الجامعة للشؤؤؤؤون التعلي

العمودي" يلى أهميؤؤة رنميؤؤة المهؤؤارات الشؤؤؤؤؤؤخصؤؤؤؤؤؤيؤؤة 
والحيؤؤاريؤؤة واالجتمؤؤاييؤؤة للطلمؤؤة  بمؤؤا  لمي المتطلمؤؤات 
الؤؤؤحؤؤؤالؤؤؤيؤؤؤة  والؤؤؤمؤؤؤهؤؤؤارات الؤؤؤمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤقؤؤؤمؤؤؤلؤؤؤيؤؤؤة  فؤؤؤي 

معماا  ين ةؤؤؤؤؤؤاوره بمؤؤا  2030 المملكؤؤة رؤ ؤؤة ضؤؤؤؤؤؤوء
 وباامل متنوية. من ممادرات ممتكاة  قاهده

دي" بديم وروجي  ةؤؤؤعادة وأقؤؤؤاد "األةؤؤؤتاك الدكتور العمو
رئيس الجؤؤامعؤؤة األةؤؤؤؤؤؤتؤؤاك الؤؤدكتور صؤؤؤؤؤؤؤالب بن يمؤؤدع 

 ع   االةؤؤؤؤؤتثمار  قؤؤؤؤؤلن  أن ك  ما من الم ي ؛ لتطو ا
 األمث  في الطلمة  وصق  المواهب واإلبدايات.

 

 

 لقاءه بعميد شؤون الطالبالعبودي أثناء  أ.د

 جانب من اللقاء

 

 
  

مقر التفقدية لرئيس الجامعة أثناء زيارته 
المقابالت الشخصية الذي يقام ضمن 

 فعاليات ملتقى توظيف الخريجين

من هيئة تقويم التعليم  اجلامعة على االعتماد األكادميي برامج يف و9) حصول

على قدرة اجلامعة على االرتقاء بالعملية التعليمية  تأكيدًاعد ي ، والذيوالتدريب

 ومتيز مكانتها وجودة خمرجاتها
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 وطالب الجامعة يتألقون في منافسة دولية

 كليات الجامعة  يزور "األستاذ الدكتور المزعل" رئيس الجامعة

يزور كلية العلوم والدراسات اإلنسانية رئيس اجلامعة 

 برماح

 

   
 

ةؤعادة رئيس الجامعة األةؤتاك الدكتور صؤالب بن  قدع   

لدراةؤؤؤؤؤؤؤات يمدع الم ي   ية العلوم وا يا  في كل ما اجت

العؤؤؤد ؤؤؤد من اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤانيؤؤؤة بامؤؤؤاح  ونؤؤؤاق  االجتمؤؤؤا  

الموضؤؤؤؤؤؤويات التي رتعلق بسؤؤؤؤؤؤيا العملية التعليمية في 

الكليؤؤة  وقؤؤد اةؤؤؤؤؤؤتمع ةؤؤؤؤؤؤعؤؤادرؤؤ  ألهم إنجؤؤا ات الكليؤؤة  

من ةؤؤؤؤؤعادة يميد كلية  وبططها  وباامجها المسؤؤؤؤؤتقملية

الدكتور بندر  العلوم والدراةات اإلنسانية باماح األةتاك

 بن يمدالع    اليحيى.

 لري هذا االجتما  ضؤؤؤؤؤؤمن ال  ارات الميدانية التي  قوم 

بها ةؤؤعادة رئيس الجامعة يلى مسؤؤتوى كليات الجامعة  

وقد حضؤؤؤؤؤا االجتما  ةؤؤؤؤؤعادة وكي  الجامعة للشؤؤؤؤؤؤون 

  التعليمية األةتاك الدكتور محمد بن صالب العمودي

 

 

 

التعليمية يناقش إجراءات التعليم وكيل اجلامعة للشؤون 

اإللكرتوني ويؤكد على أهمية رفع مستويات التنسيق 

 والتكامل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ةعادة وكي  الجامعة للشؤون التعليمية األةتاك الدكتور عقد    

محمد بن صؤؤالب العمودي اجتما  مع يدد من رؤةؤؤاء األقسؤؤام 
االجتمايات بالوكالة  وكلب في مقا قاية  األكاد مية بالجامعة 

وناق  االجتما  العد د من الموضؤؤؤويات كات العالقة بالتعليم 
اإللكتاوني  وكان من أبا ها: اةؤؤؤؤؤؤتعااض الالئحة التنفيذ ة 
كات الصؤؤؤؤؤلة  رفع مسؤؤؤؤؤتوى آليات التنسؤؤؤؤؤيق وجودة العم  مع 
األقسؤؤؤؤؤؤؤام األكاد مية  االبتمارات القصؤؤؤؤؤؤياة  وآليات التقييم  

 لتحسين.إضافة إلى مقتاحات ا
أكد وكي  الجامعة للشؤؤؤؤؤؤؤون التعليمية "األةؤؤؤؤؤؤتاك الدكتور و   

العمودي" بالا االجتما  يلى أهمية التكام  ورفع مسؤؤؤتو ات 
التنسؤؤؤؤيق بين الجهات لتحقيق الاؤى واالةؤؤؤؤتااريجيات  منوه ا 

التي رجدها وكالة الجامعة للشؤؤؤؤؤؤون التعليمية  بالديم والمتابعة
كتور صالب بن يمدع من قم  ةعادة رئيس الجامعة األةتاك الد

   واإلبدا . للتعلم رفايلية محف ة بيئة رعليمية الم ي ؛ لضمان
حضؤؤؤؤا االجتما  يدد من يمداء الكليات والعمادات المسؤؤؤؤاندة 

 التابعة للوكالة.
 
 
 

 

 منافسة التحكيم التجاري الطالبية الدولية في

 يةيتألقون يف منافسة دولب اجلامعة طال
 
 

في العد د  الجامعةلإلنجا ات التي  حققها منسوبو متداداً ا   
 .من المجاالت وفي مختل  المحاف 

حقق فا ق الجامعة المشارل في منافسة التحكيم التجاري    
الطالبية يلى ماك  متقدم  حيث حص  يلى الماك  الثامن 

جامعة  64فا ق ا من  84يلى مستوى العالم  وكلب من بين 
نسختها الثالثة  والتي  ن مها الماك  دولة  وكلب في  14في 

 السعودي للتحكيم التجاري.

المنافسة  وقد ضم فا ق الجامعة المشارل في النسخة الحالية من  

 طلمة قسم القانون في كلية إدارة األيماا وهم:

  حمدان الشماي  ةاما الحابي  فا ق الطالب:  اةا الصعب

مشاري الشماي  وفا ق   بالد الشهاي  يمدالع    الاقيدي

قيخة    نجود الاحيمي  لمى العلي  الطالمات: نجد السو ب

 . ويد الممارل  ر ما  العمداللطي   الاوةاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

األةتاك الدكتور صالب بن يمدع الم ي  ةيا  ةعادة رئيس الجامعة فقدت   
 االبتمارات في يدد من كليات الجامعة.

ووج  بتوفيا ةم  السالمة  المتخذة يلى اإلجااءات االحتاا  ة  ةعادر كما اطلع  
 .والااحة للطالب والطالمات بما  مكنهم من أداء االبتمارات بلفض  صورة

األةتاك الدكتور وكي  الجامعة للشؤون التعليمية ةعادة وبالا الجولة التي رافق  فيها 
يدد ا من يمداء الكليات  " األةتاك الدكتور الم ي "  التقى محمد بن صالب العمودي

يلى حسن رآه مقدما قكاه هيئة التدر س والطالب  وأقاد بما  وأيضاء

 . وجودة ومهنية األداء التن يم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 شملت عدد من كليات الجامعة

 ةـــالنهائي تسري االختباراة يتفقد ـــــــــــــــــعـس اجلامـــــــــــــــــرئي
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صاحب السمو الملكي األميا رعى  المجمعةـؤؤؤؤؤ متابعة:
أميا منطقة  -فيصؤؤ  بن بندر بن يمدالع    آا ةؤؤعود 

حف  رخا ل الدفعة الثالثة يشؤؤاة من طالب  -الا اض 
هـ   وكلب مساء 1443-1442الجامعة للعام الجامعي 

هـؤؤؤؤؤؤؤ   في ممنى إدارة 1443 قعمان 20األربعاء   وم
الجؤؤامعؤؤة والعمؤؤادات المسؤؤؤؤؤؤؤؤانؤؤدة بؤؤالمؤؤد نؤؤة الجؤؤامعيؤؤة 

المجمعة   وبحضؤؤؤؤؤور ةؤؤؤؤؤمو محافم المجمعة األميا ب
يمدالاحمن بن يمدع بن فيصؤؤؤؤؤؤ    وةؤؤؤؤؤؤعادة رئيس 
الجامعة األةؤؤؤؤتاك الدكتور صؤؤؤؤالب بن يمدع الم ي    
وأصحاب السمو األمااء   ووكالء الجامعة   ويمداء 
ندة   ورؤةؤؤؤؤؤؤؤاء المااك   يات والعمادات المسؤؤؤؤؤؤؤا الكل

 أولياء أمور الطالبوالدوائا الحكومية بالمحاف ة   و

. 
سالم  ةمة بال ثم  الملكي هذا وبدأ الحف  المعد بهذه المنا

رُِليؤؤؤَ  آ ؤؤؤاٌت من القاآِن الكا ِم رالهؤؤؤا الطؤؤؤالؤؤؤب يما 
 الشمسان.

ثم ألقى ةؤؤعادة رئيس الجامعة األةؤؤتاك الدكتور صؤؤالب 
بن يمؤؤدع الم يؤؤ  كلمؤؤة  رحؤؤب فيهؤؤا باايي الحفؤؤ  

الشؤؤؤؤؤؤكا  الجامعةباةؤؤؤؤؤؤم  وضؤؤؤؤؤؤيوت الجامعة   مقدما  
والتقد ا لسؤؤؤؤؤؤموه الكا م يلى ريا ت  ورشؤؤؤؤؤؤا ف  حف  
رخا ل طالب الجؤؤامعؤؤة   معتماا  هؤؤذه الايؤؤا ؤؤة داللؤؤة 
يلى ما رجده الجامعة بشؤؤؤؤؤك  باص والتعليم الجامعي 
بشؤؤؤك  يام من ريا ة واهتمام وديم من قِم  قيادة هذه 

ماركة لة  المالد الم يادة باةؤؤؤؤؤؤؤا يدا  لويي الق   ورجسؤؤؤؤؤؤ
  كمؤؤؤا هنؤؤؤل الخا جين وأوليؤؤؤاء أمورهم بهؤؤؤذه  التعليم

لد ن وفاء   مة السؤؤؤؤؤؤعيدة   وحثهم بلن  ادوا ا المناةؤؤؤؤؤؤ
لمالدهم   وأن  كونوا لَمِنؤؤات صؤؤؤؤؤؤؤالحؤؤة في بنؤؤاء هؤؤذا 

 الوطن الغالي .
بعد كلب انطلق  مسؤؤؤؤؤياة الخا جين   صؤؤؤؤؤاحمها كلمة 
يميد القموا والتسؤؤؤؤجي  الدكتور ةؤؤؤؤعود المقحم رحب 

حب السمو الملكي األميا فيص  فيها باايي الحف  صا
 -أميا منطقؤؤؤة الا ؤؤؤاض  -بن بنؤؤؤدر بن يمؤؤؤدالع    

وبضؤؤؤيوت الجامعة من أصؤؤؤحاب السؤؤؤمو والحضؤؤؤور 
الكا م   كما أةؤؤؤؤؤؤتلكن ةؤؤؤؤؤؤموه بمدء مسؤؤؤؤؤؤياة الطالب 
الخا جين   وككا بلن الجامعة في هذا المسؤؤاء الجمي  
ر ت بعطا التفول وأر ل النجؤؤاح والعطؤؤاء با جي 

ثة يشؤؤؤؤؤاة من طلمة جامعة المجمعة   حيث الدفعة الثال
و ثالثة آالت ورسؤؤع مائة  3927رخاج في هذا العام ) 

وةؤؤمعة ويشؤؤاون طالما  وطالمة في ماحلة الماجسؤؤتيا 
يات الجامعة  لدبلوم من جميع كل   والمكالور وس   وا
المختلفة   وأقسؤؤؤامها المتعددة   جميعهم  تقلدون فاحة 

يدد الطالب والطالمات النجاح   مضؤؤؤؤؤؤيفا  بلن إجمالي 
و  55000الذ ن رخاجوا من الجامعة منذ رلةؤؤؤيسؤؤؤها ) 

طالب وطالمة من مختل  الكليات والتخصؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤات 
العلمية واألدبية   ويلى جميع الدرجات األكاد مية   
مؤكدا  بلن جامعة المجمعة وبفضؤؤؤؤؤؤ  من ع ي  وج  
ثم بتوجيهات ةؤؤؤؤعادة رئيس الجامعة األةؤؤؤؤتاك الدكتور 

يمدع الم ي  ةؤؤؤؤع  ورسؤؤؤؤعى إلى بدمة  صؤؤؤؤالب بن
محؤؤاف ؤؤات ومااك  المنطقؤؤة من بالا التوةؤؤؤؤؤؤع في 
القموا   وفي افتتاح يشؤؤؤؤاة باامل جد دة رخدم ةؤؤؤؤول 
العمؤ  لخؤدمؤة أبنؤاء الوطن في المحؤاف ؤات والمااك  

عي دون ركمؤؤؤد ينؤؤؤاء السؤؤؤؤؤؤفا إلكمؤؤؤاا رعليمهم الجؤؤؤام
 .والتنق 

بة ي يا ها ن قا مة للخا جين أل لب كل لب يقب ك طا نهم ال
وبعؤؤؤد كلؤؤؤب قؤؤؤام الطالب محمؤؤؤد بن بؤؤؤالؤؤؤد الحيؤؤؤدر  

كلمة   رال كلب ا جون من كلية الطب بلداء القسؤؤؤؤؤؤمالخ
األمين ييسى  طالب المنب ألقاها بالنيابة ينهم الطالبل

   من جمهور ة غامميا واغي
َيِقَب كلب رفضؤؤ  رايي الحف  صؤؤاحب السؤؤمو الملكي 

بتدقؤؤين يدد من  األميا فيصؤؤ  بن بندر بن يمدالع   
مشؤؤؤؤؤؤار ع الجامعة رمثل  في مشؤؤؤؤؤؤاو  مجمع كليات 

ومشؤؤؤاو  ممنى  بالمجمعة الطالمات بالمد نة الجامعية 
ومحطة لوحات  بالمجمعة الخدمات بالمد نة الجامعية 

والعيادات  بالمجمعة الجهد المتوةط بالمد نة الجامعية 
وجامع إةؤؤؤؤؤؤكان  بال لفي الطمية لكلية طب األةؤؤؤؤؤؤنان 

تدر س أيضؤؤؤؤؤؤؤاء  ئة ال ية طب  بال لفي هي ومماني كل
ومجمع الطالمات  بال لفي األةؤؤنان للطالب والطالمات 

 بال لفي.
ثم رفضؤؤ  رايي الحف  صؤؤاحب السؤؤمو الملكي األميا 

الا اض منطقة  يمدالع    أميافيصؤؤؤؤؤؤؤ  بن بندر بن 
عد المقان  بتكا م لد بن ةؤؤؤؤؤؤ لدكتور با  رئيسمعالي ا

 .الجامعة السابق
 
 
 

 
 
 

ت الطالب المتفوقون من الخا جين بالتكا م من  بعد كلب رشؤؤؤاا
لدن رايي الحف  صاحب السمو الملكي األميا فيص  بن بندر 

حيث رفضؤؤ  ةؤؤموه الكا م بتسؤؤليمهم  ةؤؤعود بن يمدالع    آا 
معة بتسؤؤؤؤليم رايي ثم قام ةؤؤؤؤعادة رئيس الجا التفول قؤؤؤؤهادات 

الحف  صؤؤؤؤؤؤؤاحب السؤؤؤؤؤؤمو الملكي األميا فيصؤؤؤؤؤؤؤ  بن بندر بن 
وفي نها ة  المناةؤؤؤؤمة يمدالع    آا ةؤؤؤؤعود هد ة رذكار ة بهذه 

مة  تذكار ة لاايي الحف  مع الطل قاط الصؤؤؤؤؤؤور ال الحف  رم الت
 .المتفوقين

صاحب السمو الملكي األميا فيص  بن بندر  يقب كلب صاح
لوةؤؤائ  اإليالم  حيث  – طقة الا اضأميا من -بن يمدالع    

يماا ةؤؤؤؤؤموه في رصؤؤؤؤؤا ح  ين ةؤؤؤؤؤعادر  بمشؤؤؤؤؤاركت  في هذه 
االحتفالية ورخا ل هذه النخمة من أبنائ  الطلمة  الذ ن رجاو ا 
ك  الصؤؤعاب  وةؤؤهل  لهم الدولة ك  المواقع  وأراح  لهم ك  
اإلمكانيات  فلبديوا فيها ليصؤؤؤؤؤؤلوا إلى هذه اللح ة  متمنيا  بلن 

يا  لهم ع  كو نوا با جين متمكنين في رخصؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤارهم  راج
 .التوفيق ولقيادرنا الحكيمة دوام الع  والتمكين

كما وجا  ةؤؤؤؤؤؤموه رةؤؤؤؤؤؤالة أبو ة ألبنائ  الطالب قاا فيها: هذا 
وطنكم قؤؤدموا لؤؤ  مؤؤا رسؤؤؤؤؤؤتطيعون  فقؤؤد قؤؤدمتم لؤؤ  وأنتم طلمؤؤة  

ن وةؤؤتواصؤؤلون كلب في أيمالكم بهللاكن ع  فوالدكم الملب ةؤؤلما
 ن ا إليكم بعين االيت ا   فاةؤؤؤؤتماوا في يملكم وفي يطائكم 

 .الوطن  ستحق ألن
ثم ككا ةؤؤؤؤؤؤموه أن  قؤؤؤؤؤؤؤاهد اليوم رطورا  وإنجا ات رائعة في 
لب هم دائمؤا   لذ الجؤامعؤة  فمنسؤؤؤؤؤؤوبيهؤا  عملون بجؤد واجتهؤاد  

 . حصدون اإلنجا ات والثناء
الشؤؤا فين وديا في بتام رصؤؤا ح  أن  حفم ع بادم الحامين 

الملب ةؤؤؤؤؤؤلمان بن يمدالع      وولي يهده األمين صؤؤؤؤؤؤؤاحب 
السؤؤؤؤؤؤمو الملكي األميا محمد بن ةؤؤؤؤؤؤلمان   وأن  حفم ع هذه 

 .المالد   و د م يليها أمنها وأمانها واةتقاارها

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 ( من طالب اجلامعة13أمري الرياض يرعى حفل ختريج الدفعة )مسو 
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مع بلدية المجمعة وعدد من برعاية رئيس الجامعة...مركز خدمات التوظيف وشؤون الخريجين يوقع اتفاقيات  
 جهات القطاع الخاص

 
وبلد ة محاف ة الجامعة ممثلة بماك  بدمات التوظي  وقؤون الخا جين بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  ارفاقيات رعاون مع يدد من جهات القطا  الخاص  وقّعت   

 المجمعة.
دكتور صالب بن يمدع الم ي ؛ ورهدت االرفاقيات التي وقعها وكي  الجامعة للشؤون التعليمية األةتاك الدكتور محمد بن صالب العمودي بايا ة رئيس الجامعة األةتاك ال   

 .إلى رهيئة با جي الجامعة لسول العم  وروفيا فاص ردر مية ووظيفية لهم
قيات الذي أقيم  بهذه المناةمة بايا ة ورشا   من ةعادة رئيس الجامعة "األةتاك الدكتور الم ي "  وأصحاب السعادة وكالء الجامعة جاء كلب بالا مااةم روقيع االرفا

 والعمداء ومدراء العموم.
كات    يلى رحقيق التكام  مع األطاات المعنيةأن هذه االرفاقيات راكمن جانم  أوضب ةعادة وكي  الجامعة للشؤون التعليمية األةتاك الدكتور محمد بن صالب العمودي    

 التي  قدمها ماك  بدمات التوظي  وقؤون الخا جين بالجامعة وفي إطار رحقيق أهداف  المنوطة ب   مؤكدا  بلن ريا ة ةعادة رئيس الجامعة" الصلة بالنشاطات والماامل
االةتااريجية لوكالة الجامعة كج ء من التوجهات  من الماك  الخدمات المقدمة للمستفيد ن رفع مستوى األةتاك الدكتور الم ي " لكافة فعاليات الماك  لها أبلغ األثا في

 للشؤون التعليمية. 
  وهي: قاكة أرام ميم التجار ة وقاكائ  في مختل  القطايات الماك أهمية مذكاات التفاهم الممامة بين  وكي  الجامعة للشؤون التعليمية" األةتاك الدكتور العمودي"وأكد    

 )رطميق رو وو  وبلد ة محاف ة المجمعة  وقاكة ةد ا األولى للطاقة المتجددة  وقاكة مختما فين الطمية. 
ة أن الماك  يم  منذ اةمن ناحيت  أوضب ةعادة المشات يلى ماك  بدمات التوظي  وقؤون الخا جين الدكتور صالب بن أميلب الاقيدي في كلمت  التي ألقاها بهذه المنم

دورة وورقة يم  رشتم  يلى اهم الدورات األةاةية للتلهي  للسول العم  مث  بناء   44إنشائ  يلى رقد م باامل دور ة رساهم بتلهي  الخا جين لسول العم  فقد رم رقد م 
كذلب  عم  الماك  يلى رقد م باامل  وكيفية انشاء صفحات يلى مواقع التوظي  السياة الذارية والمقابلة الشخصية وطال المحث ين وظيفة وأهم مواقع التوظي  ورطميقار .

 حيث رم رقد م دورات رلهيلية للحصوا يلى ربصة المعلمين وابتمار القدرات للجامعيين وابتمار القدرة المعافية. مؤهلة للشهادات االحتاافية والابص المهنية 
بناء يلى ما  اده من أراء الشاكاء بالقطايين الحكومي والخاص فهللان   عم  بالتعاون مع الكليات كات الصلة يلى رقد م العد د من وأكد "الدكتور الاقيدي" يلى أن الماك     

ةوت رقام  التي Business English ي لتطو ا مهارات اللغة االنجلي  ة للخا جين من بالا دورةورالماامل التطو ا ة ومنها يلى ةمي  المثاا ال الحصا المانامل الد
 بشك  فصلي بهللاكن ع.

الحصوا يلى الوظيفة وأوضب " الدكتور صالب الاقيدي" بلن الهدت من رفعي  هذه الشااكات هو فتب آفال جد دة من التعاون مع الشاكاء والمساهمة في رقلي  وق     
 بتيار الموظ  األنسب الذي  لمي احتياجهم.والتدر ب للخا جين والخا جات  إضافة يلى رحد د احتياجات الشاكاء ومسايدرهم با

" بحضور ارفاقيات التعاون مع الجهات المشاركة  حيث مثا  الجامعة في التوقيع ةعادة وكي  الجامعة للشؤون التعليمية "األةتاك الدكتور العمودي  هذا وقد جاى روقيع   
ن: قاكة أرام ميم التجار ة )رطميق رو وو بحضور الائيس التنفيذي التجاري األةتاك   اد العجالن  وبلد ة رئيس الجامعة "األةتاك الدكتور الم ي "  حيث رم التوقيع مع ك  م

كة ابتسام الحابي  وقاكة ةد ا محاف ة المجمعة وقد مثلها مد ا إدارة رطو ا الموارد المشا ة األةتاك ةعود بن ضاوي السهلي بحضور األةتاك غانم رجاء المطياي واألةتا
 طالا محمد الحت .لى للطاقة المتجددة بحضور المد ا التنفيذي للشاكة المهندس  حيى بن يوض الخشي   وقاكة مختما فين الطمية بحضور رئيس الشاكة األةتاك األو
ها رلري ضمن الشااكات التي رعقدها الملد ة مع وفي كات السيال يما ممث  بلد ة محاف ة المجمعة ةعادة األةتاك ةعود بن ضاوي السهلي ين ةاوره بهذه االرفاقية وأكد بلن   

 ا جين.مختل  القطايات والتي رمث  ركنا  إضافيا  ضمن اإلطار العام لتحقيق األهدات المنشودة وباصة فيما  تعلق بالموارد المشا ة ورلهي  الخ
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برعاية رئيس اجلامعة اختتام ملتقى 

 وق العملبرامج الدبلومات ومواءمتها مع س

 

 
 وافتتح المعرض المقام بهذه المناسبة                

 رئيس اجلامعة يرعى ملتقى مشاريع التخرج الطالبية

 

 

الجؤؤامعؤؤة ممثلؤؤة بوكؤؤالؤؤة الجؤؤامعؤؤة للشؤؤؤؤؤؤؤون التعليميؤؤة ملتقى " مواءمؤؤة الماامل أقتتامتتت    

وكلب بايا ة ورشؤؤؤا   من ةؤؤؤعادة رئيس الجامعة  " األكاد مية مع متطلمات ةؤؤؤول العم  

و حضؤؤؤؤؤور وكالء الجامعة ويمداء الكليات  الم ي  األةؤؤؤؤؤتاك الدكتور صؤؤؤؤؤالب بن يمدع 

 ويدد من منسوبي الجامعة. الكليات ووكالء  المساندة والعمادات 

واُفتتب الملتقى بمقدمة من وكي  الجامعة للشؤون التعليمية األةتاك الدكتور محمد بن صالب 

والذي  لري  الملتقى قؤؤكا فيها رئيس الجامعة يلى ريا ت  ورشؤؤا ف  وديم  لهذا  العمودي 

في إطار ةؤؤؤؤعي الجامعة إلى رطو ا هياكلها بغاض مواءمة ُمخاجارها مع متطلمات ةؤؤؤؤول 

والثورة الصنايية   21ورنو ع باامجها وفق مهارات القان الـؤؤؤؤؤؤؤ  لعالمي واالعم  المحلي 

واةتحداث التخصصات الجامعية المطلوبة  ورطو اها ومااجعة الخطط الدراةية  الاابعة 

 في ةول العم  من الدبلومات الدراةية المهنية واإلدار ة.

دي قكاه إلى معهد الدراةات كما قدم وكي  الجامعة للشؤون التعليمية األةتاك الدكتور العمو

فيما رحب  الملتقى والخدمات االةؤؤؤؤتشؤؤؤؤار ة بالجامعة يلى رعاونهم ومسؤؤؤؤاندرهم إلقامة هذا 

حيث اةتعاض بعد كلب ياضا  رفصيليا  أقار في  إلى ن ام  والحضور بجميع المشاركين 

قد م باامل مما ا  آلية ر الدراةؤؤؤة وروقي   المسؤؤؤتهدفة والفئات  الثالثة الفصؤؤؤوا الدراةؤؤؤية 

ممينا  متطلمات دبوا هذه الماامل   الصلة والمؤهالت العلمية كات  ورصنيفارها الدبلومات 

 التعلم.ونويية ُمخاجات  الخا ل ومواصفات 

وأوضؤؤؤؤؤؤب بالا جلسؤؤؤؤؤؤة االفتتاح بطط العم  الفعلية والتسؤؤؤؤؤؤلسؤؤؤؤؤؤ  اإلجاائي نحو مواءمة 

والممادئ للعم    وأةلوب العم   الدبلومات مع ةول العم   مستعاضا  المحاور الائيسية

  فضؤؤؤال  ين مؤقؤؤؤاات األداء لك  محور   وركا  يلى العد د من الموضؤؤؤويات في إطار 

هدات الملتقى   وفي مقدمتها موضؤؤؤؤؤؤو  الشؤؤؤؤؤؤاكات    المجالس  االةؤؤؤؤؤؤتااريجيةرحقيق أ

االةتشار ة   التكام  بين العاض والطلب في ةول العم   والتنسيق المستما ومستو ات 

ةؤؤؤؤؤتجابة  والايا ة والتوظي   والتدر ب التعاوني والتدر ب المنتهي بالتوظي   مؤكدا  اال

ةؤؤعادر  يلى رطو ا طال وأةؤؤاليب التدر س ؛ لتواكب المعطيات المتجددة لسؤؤول العم    

وأهمية روافا الخماة العملية لخا جي الجامعة من بالا بانامل التدر ب الميداني   فضؤؤؤال  

 ارات األةاةية من بالا رعا ض  لميئة العم .ين ر و دهم بالمه

بعد كلب اةؤؤتكم  الملتقى جدوا أيمال  بمشؤؤاركات من يمداء الكليات ويدد من المختصؤؤين 

حوا المقتاحات لماامل الدبلومات  وقد ح ي الملتقى بمدابالت ضؤؤافية من ةؤؤعادة رئيس 

 الؤؤؤؤؤجؤؤؤؤؤامؤؤؤؤؤعؤؤؤؤؤة األةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤاك الؤؤؤؤؤدكؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤور صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالؤؤؤؤؤب بؤؤؤؤؤن يؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤدع الؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤ يؤؤؤؤؤ .

محاور أةاةية رمثل  في مقتاحات الكليات لماامل  3متحدثا    وناق   17تقى وقد ضم المل

 الدبلومات  ورصميم باامل الدبلومات  والشهادات المهنية االحتاافية.

فيما باج  مجموية من التوصؤؤؤؤؤيات قؤؤؤؤؤمل  الموضؤؤؤؤؤويات الائيسؤؤؤؤؤية التي رحدث ينها 

ية التابعة ل  الاامية إلى رحقيق أهدات  وبناء رؤ ة  الملتقى الملتقى والجلسؤؤؤؤؤؤؤات النقاقؤؤؤؤؤؤ

 .مستقملية لماامل الدبلومات الدراةية التي رتوافق مع احتياجات ةول العم 

 

 

 

 
 

كا مة من ةؤؤؤؤعادة رئيس الجامعة األةؤؤؤؤتاك الدكتور صؤؤؤؤالب بن يمدع الم ي    برعاية   

شؤون التعليمية ملتقى "أقام  الجامعة ممثلة بوكالة ا مشار ع التخاج الطالبية"  لجامعة ال

بحضؤؤؤؤؤؤور وكالء الجامعة ويمداء  المسؤؤؤؤؤؤؤاندة وكلب في ممنى إدارة الجامعة والعمادات 

 الكليات والعمادات المساندة  ويدد من الطالب وأيضاء هيئة التدر س ومنسوبي الجامعة.

بجولة وفي بدا ة الملتقى افتتب ةؤؤؤعادة رئيس الجامعة المعاض المقام بهذه المناةؤؤؤمة  وقام 

اطلع باللهؤؤا يلى محتو ؤؤات المعاض من أيمؤؤاا ومشؤؤؤؤؤؤؤؤار ع التخاج لعؤؤدد من طالب 

وبعد كلب روج  ةؤؤؤؤعادة رئيس الجامعة لمقا  منهم الجامعة  كما رفضؤؤؤؤ  بتكا م المتمي  ن 

 الكا م.الحف  المقام بهذه المناةمة  حيث بدأ بتالوة آ ات من القاآن 

ى مشؤؤؤؤار ع التخاج الطالبية" والمشؤؤؤؤافة يلى بعد كلب ألق  ةؤؤؤؤعادة المشؤؤؤؤافة يلى "ملتق 

لدكتورة جواها بن   لة الجامعة للشؤؤؤؤؤؤؤون التعليمية ا إدارة التمي  في التعليم والتعلم بوكا

إبااهيم األحيدب كلمة  قدم  في بدا تها الشؤؤؤؤؤؤكا لسؤؤؤؤؤؤعادة رئيس الجامعة يلى ريا ت  لهذا 

وبيان  الدكتورة األحيدب  هم.مشؤؤؤؤاركتالملتقى  ولعمداء الكليات والعمادات المسؤؤؤؤاندة يلى 

والذي  ُعد ضؤؤؤؤؤؤمن فعاليات الخطة التشؤؤؤؤؤؤغيلية إلدارة التمي  في التعليم  -بلن هذا الملتقى 

 لري رفعيال  لاؤ ة ورةؤؤؤالة الجامعة المتضؤؤؤمنة  -والتعلم بوكالة الجامعة للشؤؤؤؤون التعليمية 

ممؤؤادرات الخطؤؤة إنتؤؤاجؤؤا  نوييؤؤا  للمعافؤؤة كاافؤؤد رئيس للتنميؤؤة  ومسؤؤؤؤؤؤؤؤاهمؤؤة في باامل و

م   موضؤؤؤؤؤحة بلن اإلةؤؤؤؤؤهام الفعاا في إنتاج  2025-2020الثالثة للجامعة  االةؤؤؤؤؤتااريجية

المعافة واةتثمارها ونشا أفكار وأبالقيات المحث  عد الوظيفة المحور ة للعملية التعليمية 

ار   ومن هنا  ُؤصؤؤاِ  ملتقى مشؤؤار ع التخاج الطالبية بالجامعة لفكاة رع    صؤؤناية االبتك

ورحفي  رنمية المهارات لطالب الجامعة لتكام  الجانب األكاد مي وصؤؤؤؤؤؤوال  لكفاءة التعليم 

َكُمْخاج . ثم اطلع الحضؤؤؤؤؤؤور يلى ياض لمشؤؤؤؤؤؤؤار ع التخاج الطالبية المتمي ة لعدد من 

والطالمات فاح  الطب الطالب راكان السؤؤؤؤؤؤهلي من كلية  وهم:طالب وطالمات الجامعة 

حيؤؤث رم رقؤؤد م ياض موج   العلوم الطيؤؤار ووجؤؤدان المنيع وهؤؤاجا الفااج من كليؤؤة 

وفي نها ة الحف  رفضؤؤؤؤ  ةؤؤؤؤعادة رئيس الجامعة بتكا م  بهم لمشؤؤؤؤار ع التخاج الخاصؤؤؤؤة 

 التحكيم.أيضاء لجنة 

لب من جهت  ككا ةؤؤؤعادة وكي  الجامعة للشؤؤؤؤون التعليمية األةؤؤؤتاك الدكتور محمد بن صؤؤؤا 

العمودي بلن هذا الملتقى وما  شؤؤؤهده من ركا م المتمي  ن في مشؤؤؤار ع التخاج  لري رقد اا  

من الجؤؤامعؤؤة لجهود المتمي  ن   ورحفي ا  لهم لمؤؤذا الم  ؤؤد من الجهؤؤد والعطؤؤاء ليس في 

الجامعة فحسؤؤب ب  حتى في ةؤؤول العم  بعد رخاجهم   كما  لري كلب رحفي ا  ودافعا  لطلمة 

ايفة الجهد والتمي  في مشؤؤؤار ع التخاج الخاصؤؤؤة بهم   وقدم وكي  الجامعة الجامعة لمضؤؤؤ

سعادة رئيس الجامعة األةتاك  شكا ل شؤون التعليمية "األةتاك الدكتور العمودي" ج    ال لل

الدكتور صؤؤؤؤالب بن يمدع الم ي  يلى ريا ت  وديم  لهذا الملتقى   كما هنل جميع من رم 

 .ركا مهم في هذا الملتقى
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 باجلامعة حيصل على االعتماد األكادمييبرنامج بكالوريوس الرياضيات 

 
بانامل بكالور وس الا اضؤؤؤؤيات بالجامعة يلى االيتماد من هيئة رقو م التعليم  حصتتتت    

والتؤؤدر ؤؤب  ممثلؤؤة بؤؤالماك  الوطني للتقو م وااليتمؤؤاد 

  و عكس هؤؤؤذا اإلنجؤؤؤا  جودة  األكؤؤؤاد مي "ايتمؤؤؤاد"

المانامل وكفاءر  في اإلةؤؤؤؤؤؤهام في رحقيق أهدات رؤ ة 

كة    ومسؤؤؤؤؤؤتهدفات بانامل رنمية القدرات 2030الممل

 المشا ة والتي رشم  مستهدفات باصة بااليتماد.

هـؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  حصؤؤؤوا 1443قؤؤؤواا  16الثالثاء  وم إيالن هيئة رقو م التعليم   جاء كلب بالا

و بانامجا  أكاد ميا  يلى االيتماد بالا الابع الثاني للعام 36مؤةؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤة رعليمية واحدة و)

 م2022

من جانم  أقار ةعادة وكي  الجامعة للشؤون التعليمية األةتاك الدكتور محمد بن صالب    

ماد  عة رفي العمودي  إلى أن االيت جام ية أو ال يدا  يلى أن باامل الكل رلك عد  كاد مي  ُ األ

بما في كلب ضؤؤؤؤؤمان جودة المخاجات والجاه  ة  بمعا يا الجودة والتحسؤؤؤؤؤين المسؤؤؤؤؤتما 

 لسول العم .

وقدم ةعادة وكي  الجامعة للشؤون التعليمية "األةتاك الدكتور العمودي" قكاه ورقد اه    

دكتور صؤؤالب بن يمدع الم ي  يلى ديم  رطو ا كافة لسؤؤعادة رئيس الجامعة األةؤؤتاك ال

 الماامل األكاد مية في الجامعة  ورفع جودة المخاجات التعليمية.

وجؤؤاء هؤؤذا االيتمؤؤاد رتو جؤؤا  للمجهودات المتواصؤؤؤؤؤؤلؤؤة التي رمؤؤذلهؤؤا الجؤؤامعؤؤة في هؤؤذا    

ة المالئمة فضؤؤؤؤال  ين اةؤؤؤؤتيفاء جميع المتطلمات األةؤؤؤؤاةؤؤؤؤية لتوفيا الميئة التعليم الجانب 

و ُعؤؤؤد  ورسؤؤؤؤؤؤهيؤؤؤ  كؤؤؤافؤؤؤة اإلجااءات الؤؤؤدايمؤؤؤة للحصؤؤؤؤؤؤوا يلى االيتمؤؤؤاد األكؤؤؤاد مي 

ا جد د ا االيتماد هذا  المتواصلة. ةج  اإلنجا ات  ضات إلى إنجا  

 ؤؤذكا أن ماك  " ايتمؤؤاد "  عتما أحؤؤد المااك  الوطنيؤؤة التؤؤابعؤؤة لهيئؤؤة رقو م التعليم    

   الجودة والتميا  في مؤةؤؤسؤؤات التعليم العالي والتدر ب  و هدت إلى المسؤؤاهمة في رع 

 وباامجها من بالا يمليات التقو م وااليتماد األكاد مي.

 

 
 يل الجامعة للشُّؤون التَّعليميَّة يشارك اجتماع بمقر جامعة أُم ِّ القرى وك

    

ةعادة وكي  الجامعة للشُّؤون الت عليمي ة األةتاك الدكتور محمد بن صالب العمودي   شارك   

حضور االجتما  الث امن يشا لوكالء الجامعات السُّعود  ة للشُّؤون الت عليمي ة واألكاد مي ة  

 والذي رستضيف  جامعة أُماِ القاى.

جامعية بالعابد  ة بمكة المكامة  وحضاه حيث ُيقد االجتما  في قاية الملب فيص  بالمد نة ال

من وكالء الجامعات السُّعود  ة للشُّؤون الت عليمي ة  وأيضاء اللجنة  واةتما االجتما   36

 يلى مدى  ومين.

وقد باج  جاى بالا االجتما  مناقشة الموضويات المدرجة يلى جدوا األيماا 

الت عليمي ة بما  تواءم مع رطلُّعات وبطط  ومةالمن  رطو ااالجتما  بتوصيات يلمي ة رسهم في 

  وإثااء محتوى االقتصاد 2030و ارة الت عليم؛ الاامية إلى المساهمة بتحقيق رؤ ة المملكة 

 المعافي.

 

 

 

 

 

 
 

 برعاية رئيس اجلامعة...اختتام فعاليات امللتقى الثاني لألقسام العلمية 
 

 

في مقا أكاد مية رنمية   لملتقى الثاني لألقسؤؤؤؤؤؤؤام العلمية الجامعة فعاليات ا اختتمت  
وكلب بتن يم من وكالة الجامعة للشؤؤؤؤون التعليمية  وبايا ة كا مة من ةؤؤؤعادة رئيس 

 الجامعة األةتاك الدكتور صالب بن يمدع الم ي .
حضؤؤؤؤا الملتقى ةؤؤؤؤعادة وكي  الجامعة للشؤؤؤؤؤون التعليمية األةؤؤؤؤتاك الدكتور محمد بن 

الء الكليات للشؤؤؤون التعليمية  ورؤةؤؤاء صؤؤالب العمودي  وكافة يمداء الكليات  ووك
 األقسام األكاد مية.

ةعادة وكي   ةليمان الدبي  بكلمة من  وبدأ الملتقى الذي قدم  األةتاك يمدالاحمن بن 
الجامعة للشؤؤؤؤؤؤون التعليمية األةؤؤؤؤؤتاك الدكتور محمد بن صؤؤؤؤؤالب العمودي  رحب فيها 

ن يا ديم  الدائم ألنشؤؤؤطة بالحضؤؤؤور  مقدما  قؤؤؤكاه ورقد اه لسؤؤؤعادة رئيس الجامعة 
وفعؤؤاليؤؤات وكؤالؤة الجؤؤامعؤؤة للشؤؤؤؤؤؤؤون التعليميؤؤة  وريؤا تؤؤ  لهؤؤذا الملتقى الؤذي  هؤؤدت 

إثااء المعافة  ورع    النضؤؤؤؤل بالمسؤؤؤؤتجدات والمتغياات واالرجاهات التعليمية  إلى
والتجارب كات الصؤؤؤلة  و مناقشؤؤؤة  من الممادرات واألكاد مية  فضؤؤؤال  ين االةؤؤؤتفادة

 ات ورمادا وجهات الن ا حوا كيفية مواجهتها.أبا  التحد 
سات الملتقى بحد ث  ين هيكلة الكليات   ةته  "األةتاك الدكتور العمودي" أولى جل وا

   وكافة المتطلمات والموضويات المتصلة بهللايادة الهيكلة.
كما رحدث الدكتور ةؤؤؤؤؤعود المقحم ين الجداوا الدراةؤؤؤؤؤية  يقب كلب رحدث الدكتور 

ن مشؤؤؤار ع التخاج  ثم واصؤؤؤ  اللقاء فعاليت  بمحور التدر ب الميداني هاني القحي  ي
حدث لذي ر لد  وا با لدكتور  ما ابتتم الملتقى ا يدي  في لدكتور صؤؤؤؤؤؤؤالب الاقؤؤؤؤؤؤ ين  ا

الملتقى مناقشؤؤؤؤؤؤات  المضؤؤؤؤؤؤيماي بحد ث  ين رقييم المقارات االلكتاونية  كما قؤؤؤؤؤؤهد
 الملتقى يما المِثا المماقا.رم  نق  جميع فعاليات  الحضور فيما ومدابالت مع موةاعة

 

 
 لإلداريين والطالب مماثلةوبرامج 

الرمضاني وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية يدشن الربنامج التدرييب اإلثرائي 

 سألعضاء هيئة التدري

 
شؤون التعليمية األةتاك الدكتور محمد بن صالب ن ـتتتتتتتـتتتتتتتدش ةعادة وكي  الجامعة لل

انطالل أيماا المانامل التدر مي اإلثاائي  والذي  لري بايا ة من   مؤباا  العمودي 
ةؤؤعادة رئيس الجامعة األةؤؤتاك الدكتور صؤؤالب بن يمدع الم ي   وبتن يم من يمادة 

 وكلب بالا قها رمضان الممارل. الجودة ورطو ا المهارات بالجامعة
اائي  و سؤؤؤتهدت دورات وحلقات ردر مية ضؤؤؤمن المانامل اإلث 7 المانامل  تضؤؤؤمنو

 ين بُعد جميع باامج  التدر مية ورنفذ أيضاء هيئة التدر س بالجامعة 
 فيما دقن ةعادر  باامل مماثلة رستهدت اإلدار ين وطلمة الجامعة في يدة مجاالت.

 
دبلومات جديدة يف اجلامعة حتصل على االعتماد عشرة   



 (2العدد رقم )هـ ـ 1443ذو القعدة  27
 بوكالة الجامعة للشؤون التعليميةوحدة العالقات والتوثيق 

أخبار وكالة جامعة المجمعة للشؤون 
الثاني التعليمية للفصل الدراسي 

 هـ1443

 

 8صفحه 

 

 املشرتكةالسنة األوىل وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية يزور عمادة 

 

زار ستتتتتتعتتادل وكعتت  اؤوتتامعتتة ؤ  تتتتتت و  

اؤتع عمعة األستتتاا اؤدكت ر محمد بن لتتاؤ  

اؤستتتاة األوؤى اؤم تتتتركة   اؤعب دي عمادل

واؤتتتغ ب رت متتتتابعتتتة امتيتتتا  اؤعم عتتتة 

 اؤتع عمعتتتة  وستتتتتتتعر ايختبتتتارا   ع تتتا.

واشتتتتتتتم تتت اؤىيتتارل ع ى تفقتتد اؤقتتاعتتا  

اؤدراستتتتتتعة واؤمعام  بر قة عمعد اؤستتتتتتاة 

 اؤتتتتتتتتتتم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتتتتتة  األوؤتتتتتتتتتتى

واؤتقى وكع  اؤوامعة ؤ  تتتتتت و  اؤتع عمعة  

  واستتتتتط ئ مرهعات ل ح ز ايختبارا باؤطلب  "األستتتتتاا اؤدكت ر اؤعب دي" خلز اؤىيارل

 متتن اؤتتمتت اتتتتتتتت عتتتا  اؤتتتتتعتت تتعتتمتتعتتتة   ختتلؤتتتا عتتتدداً   تتعتتمتتتا عتتقتتتد ا تتتتتمتتتا  متتتاقتت 

اؤدكت ر ويأتي اؤغ  ي إطار ت  ع ا  ومتابعة من قب  ستتتتتتعادل رهعم اؤوامعة األستتتتتتتاا 

 لاؤ  بن عبدهللا اؤمىع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يتفقد املرصد الفلكي حبوطة سديروكيل اجلامعة للشؤون التعليمية 

 
اؤتع عمعة األستتتاا اؤدكت ر قا  ستتعادل وكع  اؤوامعة ؤ  تت و   

محمتتد بن لتتتتتتتتاؤ  اؤعب دي  بىيتتارل إؤى اؤمرلتتتتتتتتد اؤف  ي 
 .باؤوامعة

واط ئ وكع  اؤوامعة ؤ  تتتتتت و  اؤتع عمعة "األستتتتتتتاا اؤدكت ر 
اؤعب دي ع ى ستتتتعر اؤعم   ي اؤمرلتتتتد  وماق  خلز اؤىيارل 

 بعئة اؤعم   واستمئ إؤى بعض اؤمقترحا  اؤتط يرية.
اؤودير باؤذكر أ  سعادل رهعم اؤوامعة األستاا اؤدكت ر لاؤ  
بن عبدهللا اؤمىع  ألتتدر قرارام م خراًب باق  ارتباط اؤمرلتتد 

 إداريا وتايعمعا إؤى وكاؤة اؤوامعة ؤ   و  اؤتع عمعة.

 
 

 
 

وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية يشهد انطالق اخلطة التطويرية للموارد البشرية 

 عة للشؤون التعليميةبوكالة اجلام

 

 

وكالة الجامعة للشؤؤؤؤون التعليمية اهتماما كمياا بالموارد المشؤؤؤا ة ورلهيلها  أوؤت 
لما رمثل  من أهمية في رنفيذ الخطط االةؤؤؤؤتااريجية ورحقيق األهدات التي رسؤؤؤؤعى 

 الوكالة بشك  باص والجامعة بشك  يام. إليها

والتلهي  التي رسؤؤؤتهدت الموارد المشؤؤؤا ة ومن هذا المنطلق بدأت باامل التطو ا 
في وكؤالؤة الجؤؤامعؤؤة للشؤؤؤؤؤؤؤون التعليميؤؤة  حيؤؤث انطلقؤؤ  أولى الور  التؤؤدر ميؤؤة 
بحضؤؤؤور وإقؤؤؤاات مماقؤؤؤا من ةؤؤؤعادة وكي  الجامعة للشؤؤؤؤون التعليمية األةؤؤؤتاك 

ينوان " مفاهيم  الدكتور محمد بن صالب العمودي  وجاءت الورقة األولى رح 
بالهيك  التن يمي لوكالة الجامعة للشؤؤؤؤؤؤؤون التعليمية" وقدمها للجودة  والتعا   

فيما جاءت الورقة الثانية رح  ينوان "   ةعادة الدكتور المتولي إةمايي  بد ا 
مؤقؤؤاات األداء لوكالة الجامعة للشؤؤؤون التعليمية" قدمها ةؤؤعادة الدكتور محمود 

 ثاوت ي مي.

اللولو بن  صؤؤؤؤالب العاما  ةروقد قؤؤؤؤارك  بهللادارة ورقؤؤؤؤتي العم  ةؤؤؤؤعادة الدكتو
 المشافة يلى إدارة التخطيط والتطو ا بالوكالة.

من جانم  ككا ةعادة وكي  الجامعة للشؤون التعليمية "األةتاك الدكتور العمودي" 
ان هذه الور  التدر مية رلري ضؤؤؤؤؤمن مجموية من الماامل التدر مية الاامية إلى 

للشؤون التعليمية  كما ان هذه الماامل  رطو ا الموارد المشا ة في وكالة الجامعة
رلري ضؤؤؤؤؤؤمن بطة التطو ا بالوكالة الهادفة إلى رفع قدرات ومهارات أيضؤؤؤؤؤؤاء 
هيئة التدر س والموظفين؛ لتحسؤؤؤؤين ورطو ا أةؤؤؤؤاليب التدر س والتمي  والجودة 
في العملية األكاد مية  ورنمية الجوانب المهنية بالقدر الذي  سؤؤؤؤؤؤهم في رحسؤؤؤؤؤؤين 

العملية التعليمية  ورفع كفاءة الخدمات التعليمية المقدمة  مؤكدا   جودة مخاجات
يال يلى أهمية ية رتنو   في كات السؤؤؤؤؤؤ تدر م ما الماامل ال مع فق ا تو  المقدمة ب

المتطلمات الحالية والمسؤؤؤؤؤتقملية  وبما  تواءم مع رطلعات ةؤؤؤؤؤعادة رئيس الجامعة 
 األةتاك الدكتور صالب بن يمدع الم ي .

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طار جهود عمادة الجودة وتطوير المهاراتفي إ

 وكيل الجامعة للشؤون التعليمية يتابع سير اعمال الجلسات النهائية العتماد عدد من البرامج األكاديمية

ن الماامل ةعادة وكي  الجامعة للشؤون التعليمية األةتاك الدكتور محمد بن صالب العمودي ةيا أيماا الجلسات النهائية لاليتماد األكاد مي لعدد م تابئ   

 لة.األكاد مية في الجامعة  وكلب في إطار الجهود الممذولة من فا ق يم  يمادة الجودة ورطو ا المهارات بالتعاون مع الكليات كات الص

العلوم والدراةات واقتمل  متابعة ةعادة وكي  الجامعة للشؤون التعليمية" األةتاك الدكتور العمودي" الوقوت يلى جاه  ة بانامل اللغة اإلنجلي  ة بكلية 

بهيئة رقو م  م وااليتماد األكاد ميالوطني للتقو  اإلنسانية باماح  وبانامل الموارد المشا ة بكلية العلوم والدراةات اإلنسانية بحوطة ةد ا  من الماك 

 .التعليم والتدر ب

 . 
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 قام ةعادة وكي  الجامعةللعملية التعليمية  وضمان جاه  تها لمتابعة الكليات استمراراً 

للشؤون التعليمية األةتاك الدكتور محمد بن صالب العمودي  بجولة رفقد ة لعدد من كليات 

 الجامعة.

ورفقد ةعادة وكي  الجامعة للشؤون التعليمية "األةتاك الدكتور العمودي" ةيا االبتمارات      

واطملن وأيماا اللجان وقايات االبتمار  والمعام   واطلع يلى المالح ات والمائيات  

 فيها يلى أداء أبنائ  الطالب.

واقؤؤؤؤؤؤتمل  الجولة التفقد ة يلى يدة   ارات منها   ارة كلية إدارة األيماا  كلية التابية  

 السؤؤؤؤنة األولى المشؤؤؤؤتاكة  وكلية العلوم الطمية التطميقية إضؤؤؤؤافة إلى كلية الهندةؤؤؤؤة. يمادة

ليمية" األةؤؤؤؤؤؤتاك الدكتور وبالا هذه ال  ارات يقد ةؤؤؤؤؤؤعادة وكي  الجامعة للشؤؤؤؤؤؤؤون التع

العمودي" اجتمايات يده مع يمداء الكليات ويمادة السؤؤؤنة األولى المشؤؤؤتاكة  ناق  باللها 

 بالعملية التعليمية واألكاد مية. جملة من الموضويات كات الصلة

وأكد ةؤؤؤؤؤؤعادة وكي  الجامعة للشؤؤؤؤؤؤؤون التعليمية "األةؤؤؤؤؤؤتاك الدكتور العمودي" بالا جولت  

بمصؤؤؤلحة الطالب وروفيا ةؤؤؤم  الااحة لهم  مؤكدا  متابعة ةؤؤؤعادة رئيس  ضؤؤؤاورة االهتمام

 .الجامعة األةتاك الدكتور صالب بن يمدع الم ي  وروجيهار  بذلب يلى وج  الخصوص

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 لمتابعة سير العملية التعليمية واالختبارات

 كليات اجلامعةوكيل اجلامعة للشئون التعليمية يزور 
 

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية تنتهي من إعداد حزمة 
المهاراتمن المقررات لتطوير   

 

 االنتهاء من إعداد جداول الفصول الدراسية الثالثة
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رئيس الجامعة األةتاك الدكتور صالب بن يمدع الم ي  حف  بتام األنشطة الطالبية  رعى
بتن يم  الاابع للعام الجامعي الحالي  وركا م الفائ  ن والفائ ات في منافسات الملتقى الطالبي 

  الطالب.من يمادة قؤون 
لدكتور صالب بن أميلب حيث بدأ الحف  بآ ات من الذكا الحكيم  ثم كلمة لعميد قؤون الطالب ا

الاقيدي رحدث فيها ين رؤ ة واةتااريجية العمادة بالا الفتاة القادمة  رال كلب ياض 
  مائي ين منج ات يمادة قؤون الطالب بالا هذا العام الجامعي.

ن يا  -يميد قؤون الطالب السابق-وبعد كلب رم ركا م الدكتور بالد بن إبااهيم العفيصان 
المتمي ة التي بذلها بالا وجوده في العمادة   رال كلب ركا م األند ة الطالبية الجهود الكمياة و

والكليات المتمي ة   وهي : ) كلية العلوم   وكلية العلوم والدراةات اإلنسانية بالغاط   وكلية 
العلوم والدراةات اإلنسانية باماح و   يقب كلب رم ركا م منسقي ومنسقات الكليات في الملتقى 

بي الاابع ن يا جهودهم في رحفي  ورشجيع ومتابعة أنشطة الطلمة في كليارهم   كما رم الطال
ركا م الطلمة الفائ  ن والفائ ات بمنافسات ومسابقات الملتقى الطالبي الاابع   وفي نها ة 

  الحف  رم التقاط الصور الجمايية التذكار ة مع ةعادة رئيس الجامعة وقيادارها .
يد قؤون الطالب الدكتور صالب بن أميلب الاقيدي قكاه لسعادة رئيس من جانم  قدم يم

الجامعة ولسعادة وكي  الجامعة للشؤون التعليمية األةتاك الدكتور محمد بن صالب العمودي 
 ووكالئها يلى ديمهم ورعاونهم  ولكافة الحضور يلى رفايلهم.

 

 
 

 
 

 
 

   
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

الطلبة الفائزين يف امللتقى الطالبي الرابع الطالبية ويكرمرئيس اجلامعة يرعى حفل ختام األنشطة   
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أقام  الجامعة  الم ي  ةعادة رئيس الجامعة األةتاك الدكتور صالب بن يمدع  برعاية   
ممثلة بعمادة الجودة ورطو ا المهارات حف  ركا م للفائ  ن بجائ ة رئيس الجامعة للجودة 

 ةنوي و التي رقيمها العمادة بشك   هـ 1443 -هـ 1442والتمي   في دوررها العاقاة 
ويمداء  الجامعة وحضا الحف  وكالء  التعليمية عة للشؤون وبهللاقاات من وكالة الجام

 في الجائ ة من فئارها المختلفة  والمشاركين اإلدارات ومدراء  المساندة الكليات والعمادات 
وبدأ الحف  بعاض كلمة من القائم بليماا يمادة الجودة ورطو ا المهارات د. ر اض    

هـ   وكذلب معا يا 1443  اةتعاض فيها أبا  إنجا ات العمادة لهذا العام المشاافي
وإجااءات الجائ ة   وبيان في كلمت  أن يدد الماامل الحاصلة يلى االيتماد ثمانية باامل 

باامل أباى  7ضمن الماامل التي رقدمها الجامعة   كما أن  قد رم االنتهاء من التقدم لـ 
بهللاكن  -باامل أباى بالا العام القادم  8  وجاٍر العم  حاليا  يلى  وبانت ار قاار االيتماد

في إطار ةعي العمادة لتهيئة الماامل للحصوا يلى االيتماد األكاد مي   والحفاظ يلى  -ع 
 25االيتماد المؤةسي   ممينا  بالا العاض بلن العمادة نفذت المااجعة الدابلية لهذا العام لـ 

يمادات   ورم محاكاة بانامل   ارة فا ق المااجعة من الماك   9ارة   و إد 26بانامجا    و
 الوطني لاليتماد للماامل المتقدمة .

وأن العمادة أقام  العد د من الدورات  والتدر ب كما أقار في كلمت  إلى جانب التطو ا 
ورنمية  التقو م وأةاليب  ومتطلمار  وور  العم  في يدة مجاالت كااليتماد األكاد مي 

 التدر س.المهارات لإلدار ين وأيضاء هيئة 
نيابة ين  وكي  الجامعة األةتاك الدكتور مسلام بن محمد الدوةايةعادة وفي نها ة الحف  قام 

 التدر س وأيضاء هيئة  الطلمة بتكا م الفائ  ن والفائ ات من  ةعادة رئيس الجامعة
والفال العاملة في  واإلدارات  اندة المسوالعمادات  األكاد مية والماامل  والموظفين 

 .ةعادر  قهادة قكا بهذه المناةمة حيث رسلموا من الجائ ة 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

      
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ووكيل اجلامعة يسلم اجلوائز على الفائزين يف دورتها العاشرة  

 اجلامعة تقيم حفل تكريم للفائزين جبائزة رئيس اجلامعة للجودة والتميَّز 
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 التعليمية وكالة جامعة المجمعة للشؤون
 البريد اإللكتروني

vpeaa@mu.edu.sa 
 رقم الهاتف

0164041055 
 عدد خاص )غير دوري( 

الجامعة للشؤون التعليميةوحدة العالقات والتوثيق بوكالة   
 تحرير وإخراج صحفي

عمل الوكالةفريق   
 

 وحدة العالقات والتوثيق 


