
برنامج اللقاء الدوري الرابع

لوكالء الجامعات السعودية 

للشؤون التعليمية واألكاديمية 

بجامعة الملك سعود

خالل الفترة من
 الثالثاء إلى األربعاء

 14- 1431/4/15هـ، 
الموافق 30-2010/3/31م

تقويــم تجارب الجامعات الســعودية 
للســنة التحضيريــة والتحديــات التي 
تطبيقهــا فــي  الجامعــات  تواجــه 



برنامج يوم الثالثاء
 1431/4/14هـ، الموافق 2010/3/30م

االفتتاح

اال�ستقبال8:30 – 8:55
القراآن الكرمي8:55 – 9:00
كلمة وكيل اجلامعة لل�س�ؤون التعليمية واالأكادميية9:00 – 9:10
كلمة ال�سي�ف9:10 – 9:20
كلمة معايل مدير اجلامعة9:20 – 9:30

رئي�س اجلل�سةاجلامعةورقة العملال�قت املحددحماور اللقاء
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جامعة امللك خالدوظيفة ال�سنة التح�سريية9:30 - 9:45 وظ

د.عبداهلل بن 
�سلمان ال�سلمان

 وكيل جامعة
 امللك �سع�د لل�س�ؤون 
التعليمية واالأكادميية 

جامعة االأمري �سلطانوظيفة/ ر�سالة ال�سنة التح�سريية9:45 - 10:00 

10:15 - 10:00Mission of the Foundation Yearجامعة عفت

جامعة االأمري حممد بن فهدوظيفة/ ر�سالة ال�سنة التح�سريية 10:15 - 10:30

مناق�سة اأوراق العمل10:30 - 10:55
ا�سرتاحة10:55 - 11:10
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د.زينب بنت اأ�سعد جامعة امللك فهدالنظام االأكادميي لل�سنة التح�سريية11:10 - 11:25الن

الزين

وكيلة جامعة
 االأمرية ن�رة بنت 

عبدالرحمن لل�س�ؤون 
التعليمية 

جامعة جنراناآليات القب�ل يف ال�سنة التح�سريية11:25 - 11:40

نظام الدرا�سة يف ال�سنة التح�سريية بجامعة 11:40 - 11:55
جامعة احلدود ال�سماليةاحلدود ال�سمالية بني ال�اقع واملاأم�ل

جامعة امللك �سع�دمنهجية ال�سنة التح�سريية11:55 - 12:10

مناق�سة اأوراق العمل12:10 - 12:30
�سالة الظهر12:30 - 1:00
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تقييم ال�سنة التح�سريية بجامعة امللك 1:00 - 1:15
د.عبداحلفيظ جامعة امللك عبدالعزيزعبدالعزيز

فدا

 وكيل جامعة
االأمري �سلطان لل�س�ؤون 

االأكادميية والبحث 
العلمي

القرى 1:15 - 1:30 اأم  بجامعة  التح�سريية  ال�سنة 
التعليم خمرجات  حت�سني  على  جامعة اأم القرىوتاأثريها 

1:45 - 1:30
اللغة االإجنليزية يف جامعة  تعليم مهارات 
ظل  يف  وتق�ميها  التجربة  تط�ير   : طيبة 
ال�سراكة اال�سرتاتيجية مع القطاع اخلا�س

جامعة طيبة

مناق�سة اأوراق العمل1:45 - 2:15

غداء2:15 - 3:00
املعر�س املفت�ح مبباين ال�سنة التح�سريية3:00 - 4:00

حفل ع�ساء )الفي�سلية(..:8



برنامج يوم األربعاء
 1431/4/15هـ، الموافق 2010/3/31م

رئي�س اجلل�سةاجلامعةورقة العملال�قت املحددحماور اللقاء
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ال�سنة التح�سريية.. ه�ية مميزة.. بيئة 8:45 – 9:00و

د.حممد بن علي جامعة امللك �سع�دحمفزة
فايع

التعلم االإلكرتوين ودعم بيئة التعلم 9:00 - 9:15  وكيل جامعة جنران
بعمادة التعليم عن بعد

جامعة االإمام حممد بن 
�سع�د االإ�سالمية

مناق�سة ورقتي العمل9:15 - 9:30
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برنامج ال�سنة التح�سريية يف جامعة 9:30 - 9:45
جامعة حائلحائل

د.عبدالرحمن بن 
علي مالوي

 وكيل جامعة
احلدود ال�سمالية

ال�سنة التح�سريية بجامعة جازان: ال�اقع 9:45 - 10:00 
جامعة جازانواملقرتح

برنامج ال�سنتني التح�سرييتني لكليات 10:00 - 10:15
العل�م ال�سحية

جامعة امللك �سع�د بن 
عبدالعزيز للعل�م ال�سحية

اآلية تطبيق ال�سنة التح�سريية: من�ذج 10:15 - 10:30
جامعة تب�كجامعة تب�ك

ا�سرتاحة10:30 - 10:45

جامعة اجل�فال�سنة التح�سريية يف جامعة اجل�ف10:45 - 11:00

د.عبداهلل بن 
عبدالرحمن 

ال�سرثي

 وكيل جامعة االإمام 
حممد بن �سع�د 

االإ�سالمية

برنامج ال�سنة التح�سريية بجامعة 11:00 - 11:15
االأمرية ن�رة بنت عبدالرحمن

جامعة االأمرية ن�رة  بنت 
عبدالرحمن

جتربة ال�سنة التح�سريية يف جامعة 11:15 - 11:30
جامعة الق�سيمالق�سيم

امل�سكالت التي ت�اجه بع�س اجلامعات يف 11:30 - 11:45
اجلامعة االإ�سالميةتطبيق ال�سنة التح�سريية

مناق�سة اأوراق العمل11:45 - 12:15

ت�زيع الدروع12:15 - 12:30

�سالة الظهر12:30- 1:00

اجلل�سة اخلتامية والت��سيات )خا�سة بال�كالء(1:00 - 1:30 

ج�لة يف مرافق اجلامعة1:30 - 2:30 

غداء2:30 - 3:00 



 نبذة عن لقاء وكالء الجامعات السعودية 
للشؤون التعليمية واألكاديمية

هـــ� لقاء دوري يلتقـــي فيـــه وكالء اجلامعات ال�سع�ديـــة لل�س�ؤون 
التعليميـــة واالأكادميية ملناق�سة  الق�سايا وامل�سكالت وامل�ستجدات 
التي ت�اجه اجلامعات ال�سع�دية وتقدمي حل�ل اإبداعية لتط�يرها 
ومعاجلتها. وحتمل هذه اللقاءات يف ال�قت نف�سه ر�سالة ب�سرورة 
امل�ساركـــة والتعاون لتقـــدمي روؤى واأفكار وجتـــارب مميزة لر�سم 
�سيا�ســـة التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سع�دية واالإ�سهام يف 
حتقيـــق ج�دة �ساملة الأنظمته وعملياتـــه وخمرجاته. وقد عقدت 
ثالثـــة لقاءات �سابقـــة، كان االأول يف جامعة امللك في�سل والثاين 
يف جامعة امللك عبد العزيز والثالث يف جامعة االإمام وهذا اللقاء 

الرابع يعقد يف رحاب جامعة امللك �سع�د.  

أهداف اللقاء

	•ت�طيـــد عرى العالقـــات و�ســـ�ر التالقـــي واالت�سال بني 
جامعات اململكة.

	•امل�ساركـــة والتعاون يف تقدمي روؤى لر�ســـم �سيا�سة التعليم 
العايل يف اململكة العربية ال�سع�دية.

	•مناق�ســـة ومعاجلـــة الق�سايـــا وامل�ســـكالت التـــي تعرت�س 
م�سرية التعليم يف جامعات اململكة.

	•اإتاحة فر�س االإبداع والتميز يف تط�ير الن�احي التعليمية 
واالأكادميية يف اجلامعات.

	•ال�سعـــي لل��س�ل اإىل نـــ�اجت تعلم وخمرجـــات تعليم تلبي 
احتياجات �س�ق العمل.

http://www.ksu.edu.sa


