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بتوجيهات مدير الجامعة..

وكالء الجامعة يتابعون سير العملية التعليمية في مختلف
الكليات والعمادات

د .ال�سلمان خالل زيارته معر�ض الربنامج التعريفي بالأوىل امل�شرتكة

د .النمي يتفقد جاهزية «علوم الريا�ضة»

السلمان :أسعدني اسقبال الطلبة بهذا المستوى المتقن
ً
انطالقا من حر�ص �إدارة اجلامعة على بدء وانتظام
الدرا�سة يف جميع كليات اجلامعة يف الف�صل الأول من
ً
و�سعيا نحو ا�ستمرار
العام اجلامعي 1441-1440هـ
الأداء املتميز لكليات اجلامعة وتقدمي خدمات �أف�ضل
جلميع ال��ط�لاب ق���ام ع���دد م��ن وك�ل�اء اجل��ام��ع��ة ب��زي��ارة
للكليات لتفقد ���س�ير ال��ع��م��ل وال��ت���أك��د م��ن جاهزيتها
ال�ستقبال الطالب والطالبات وبدء الدرا�سة بكل جدية
واقتدار.
حيث قام وكيل اجلامعة الدكتور عبداهلل ال�سلمان
بجولة تفقدية على فعاليات الربنامج التعريفي الذي
نظمته عمادة ال�سنة امل�شرتكة ،ورافقه يف اجلولة وكالء
العمادة وقياداتها ،وزار جميع الفعاليات وهي �إ�صدار
البطاقة اجلامعية وت�سليم الكتب اجلامعية وت�سليم
البطاقة البنكية ،ويف ختام اجلولة التقى بعدد من
الطالب الذين حتدثوا عن جتربتهم الدرا�سية.
وقد هن�أ ال�سلمان الطلبة املقبولني يف اجلامعة ،وقال
�إنكم مفخرة للوطن و�ست�ساهمون يف حتقيق ر�ؤية الوطن
.2030
وقال ال�سلمان :لقد �أ�سعدين ما ر�أيته اليوم خالل
زي��ارت��ي للربنامج التعريفي ومتنيت �أن��ه يف املا�ضي
حينما يقبل الطلبة يف جميع جامعات اململكة �أن يكون
ا�ستقبالهم بهذا امل�ستوى املتقن واملتميز بتوفيق اهلل
تعاىل.
من جهتهك�شف عميد ال�سنة الأوىل امل�شرتكة الدكتور
عبداملجيد بن عبدالعزيز اجلريوي عن �إ�صدار البطاقة
اجلامعية لأكرث من  2200طالب وطالبة يف اليوم الأول
من الربنامج التعريفي.

د .النمي يزور كلية التربية

زار وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
ال��دك��ت��ور حممد النمي كلية ال�ترب��ي��ة ،ل��ل��وق��وف على
ا���س��ت��ع��دادات ا���س��ت��ق��ب��ال ال��ط��ل��ب��ة ���ص��ب��اح ي���وم الأح���د
1441/1/2هـ ،وكان يف ا�ستقباله عميد كلية الرتبية

الدكتور فهد ال�شايع ووك�لاء الكلية ور�ؤ�ساء الأق�سام،
واطلع د .النمي خالل اجلولة على �سري العملية التعليمية
بالكلية يف القاعات الدرا�سية وقاعات الت�سجيل لطالب
الكلية ،كما مت مناق�شة املوا�ضيع التي ت�ساهم يف تطوير
العملية التعليمية.
ويف نهاية الزيارة التفقدية قدم عميد كلية الرتبية
�شكره وت��ق��دي��ره مل��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة على حر�صه
واهتمامه ب�سري العملية التعليمية ولوكيل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية على زيارته للكلية.

 ..ويزور السياحة واآلثار ومعهد
اللغويات

ا�ستقبل الدكتور عبداهلل املنيف عميد كلية ال�سياحة
والآث��ار مبكتبه �صباح االثنني  3حمرم الدكتور حممد
النمي وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية،
الذي قام بزيارة تفقدية اطلع خاللها على ا�ستعدادات
وجاهزية الكلية النتظام �سري الدرا�سة مع بداية العام
الدرا�سي للعام اجلامعي 1441هـ.
ح�ضر اللقاء مع الوكيل كل من م�ساعد وكيل اجلامعة
ل�ش�ؤون اخلطط والربامج الدرا�سية د .عبدالرحمن
العنقري ،وم�ساعد وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون الطالبية
د .عثمان املنيع ،والأ�ستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن
احلميدي من �إدارة املتابعة ،ومن الكلية الوكالء ور�ؤ�ساء
الأق�سام الذين رافقوا د .النمي يف جولة �شملت مرافق
الكلية وع���دداً من القاعات الدرا�سية للوقوف على
جاهزية كل ما من �ش�أنه �أن ي�سهم يف جن��اح العملية
التعليمية.
ويف نهاية الزيارة ودع العميد ومرافقيه وكيل اجلامعة
مقدمني �شكرهم وامتنانهم لهذه الزيارة.
كما زار الدكتور النمي معهد اللغويات العربية �صباح
يوم الأح��د 1441/1/1هـ �أول �أي��ام الف�صل الدرا�سي
لالطالع على �سري العملية التعليمية ،وكان يف ا�ستقباله

د .ع�سريي متفقد ًا �سري اال�ستعدادات

عميد معهد اللغويات العربية الدكتور �سعد بن حممد
القحطاين ووكالء املعهد ور�ؤ�ساء الأق�سام.
جتول الوكيل يف �أق�سام املعهد وزار عددًا من القاعات
الدرا�سية والتقى طالب املنح من خمتلف امل�ستويات
واجلن�سيات ،وقد �أبدى الوكيل �سعادته با�ستعداد املعهد
ال��ت��ام م��ع ب��داي��ة الف�صل ال��درا���س��ي وح�ضور الطالب
واكتمال تنظيم اجلداول الدرا�سية.
من جانبه ثمن عميد املعهد زي��ارة وكيل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ،كما �أبدى العميد حر�ص
املعهد الدائم على متثيل اجلامعة ب�شكل يليق بها.

د .النمي يتفقد جاهزية كلية
علوم الرياضة

زار وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
د .حم��م��د ال��ن��م��ي ،كلية ع��ل��وم ال��ري��ا���ض��ة والن�شاط
البدين �صباح يوم االثنني  3حمرم 1441هـ املوافق
2019/9/2م ملتابعة ا�ستعدادات وجاهزية الكلية للعام
الدرا�سي اجلديد ومتابعة �سري العمل ،وكان يف ا�ستقباله
عميد الكلية د� .سليمان بن عمر اجللعود ،ووكالء الكلية
ور�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية و�أع�ضاء هيئة التدري�س
ووطالب الكلية.
ب��د�أ د .النمي جولته باالطالع على �آلية ا�ستقبال
ال��ط�لاب وت��ق��دمي خ��دم��ات الت�سجيل الإل��ك�تروين لهم
وم�����س��اع��دة امل�ستجدين منهم وتوجيههم ،ث��م انتقل
�إىل القاعات الدرا�سية ومعامل الكلية وا�ستمع �إىل
الطالب احل�ضور ومرئياتهم وكذلك م�شريف املعامل
عن اخلدمات التي يقدمونها ،ويف ختام الزيارة اجتمع
مع عمادة الكلية ،وقدم �شكره للكلية على ا�ستعداداتها
وللجهود املبذولة لبدء عام درا�سي مميز.

 ..ويزور اآلداب

ا�ستقبل عميد كلية الآداب الدكتور نايف بن ثنيان �آل

�سعود ،الأ�سبوع املا�ضي ،وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية الدكتور حممد النمي ،وذلك يف ظل زيارة
الوكيل لبع�ض كليات اجلامعة ملتابعة اال�ستعدادات
وجاهزية الكلية للعام الدرا�سي احلايل ،بالإ�ضافة �إىل
ت�سهيل املعوقات وم�ساعدة امل�ستجدين منهم ،وا�ستمع
�إىل الطالب والعوائق التي تواجهم و�سبل حلها.

د .عسيري يقف على انطالق
الدراسة بالسنة األولى المشتركة

وق��ف وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور
يو�سف بن عبده ع�سريي على �سري الدرا�سة يف عمادة
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة يف اليوم الدرا�سي الأول من
الف�صل الدرا�سي الأول ،وذل��ك بح�ضور عميد ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة الدكتور عبداملجيد بن عبدالعزيز
اجلريوي ووكالء العمادة وعدد من م�س�ؤوليها.
وت�أتي الزيارة يف �إطار حر�ص اجلامعة على انتظام
�سري الدرا�سة على الوجه الأك��م��ل مع بداية الف�صل
الدرا�سي الأول من العام اجلامعي 1441هـ؛ والوقوف
على جاهزية العمادة ال�ستقبال الطلبة.
وقد د .اطلع ع�سريي على خطوات ومراحل الربنامج
التعريفي وال��ذي تنظمة العمادة للطالب يف كل عام.
كما تفقد معامل احلا�سب واملجهزة ب�أحدث الأجهزة
والتقنيات التعليمية ،ومراكز م�صادر التعلم واملعامل
املجهزة للهيئة التدري�سية والطالب والقاعات الدرا�سية
واملكاتب الإدارية .كما جت ّول ال�ضيف يف مرافق العمادة
م�ستعر�ضاً املعامل وبهو العمادة والأن��دي��ة الطالبية
ومركز اخلدمات الطالبية ومواقف الطالب وعدد من
املرافق .كما اطلع على �أماكن ا�ستقبال الطالب ومراكز
اخلدمات وبوابات الدخول واخلروج.
وق��ال د .ع�سريي خ�لال جولته �إن العمادة �أكملت
ا�ستعداداتها لبداية الدرا�سة من خالل توفري وت�سخري

د .احلميزي يتفقد كلية العلوم
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أسبوع التهيئة التعريفي للطالبات
المستجدات بالمدينة الجامعية للطالبات

كامل الإمكانيات ،و�إن ما ر�أي��ت��ه اليوم من ا�ستعداد
يف العمادة يثلج ال�صدر م��ن خ�لال اجل��ه��ود الكبرية
واال�ستعداد املتميز.
ت�أتي ه��ذه ال��زي��ارة لرت�سيخ ثقافـة اجل��ودة والعمـل
وفق معايري الأداء املُثلى ،ت�أكيداً على �أن جامعة امللك
�سعود ممثلة يف عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة ما�ضية
يف رحلة التطوير واجلودة للحفاظ على التميز والريادة
بعون اهلل ،ثم بدعم ال حمدود من لدن حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل العهد حفظهم اهلل ثم
بجهود جميع من�سوبي اجلامعة والعمادة.
كما �أبدى د .ع�سريي �إعجابه ب�إمكانيات العمادة من
كوادر ب�شرية و�أجهزه تقنية عالية اجلودة مقدما �شكره
للجميع.

 ..ويتفقد عددًا من كليات
الجامعة

يف �إط���ار تنفيذ توجيهات م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة
الدكتور بدران العمر ،تفقد وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير الدكتور يو�سف بن عبده ع�سريي جاهزية
العملية التعليمية يف عدد من كليات اجلامعة� ،إ�ضافة
�إىل ال�سنة الأوىل امل�شرتكة.
ب���د�أت ال��زي��ارات التفقدية منذ ال��ي��وم الأول لبدء
الدرا�سة باجلامعة حيث تفقد عمادة ال�سنة الأوىل
امل�شرتكة ،وذل��ك ي��وم الأح��د  2حم��رم 1441هـ ،كما
�شمل برنامج زيارات د .ع�سريي عدداً من الكليات يوم
االثنني 3حمرم 1441هـ ،حيث بد�أت بزيارة كلية الأمري
�سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة حيث
كان يف ا�ستقباله الدكتور ها�شم �صليح عميد الكلية،
وال��دك��ت��ور �ضيف اهلل الرزيني وكيل الكلية لل�ش�ؤون
الأك��ادمي��ي��ة ،والدكتور عبداملجيد امل�برد رئي�س ق�سم
اخلدمات الإ�سعافية.
ث��م زار د .ع�سريي كلية املجتمع ،حيث ك��ان يف
ا�ستقباله الدكتور عبداهلل الزهراين عميد كلية املجتمع،
والدكتور �أ�سامة الفراج وكيل الكلية للتطوير واجلودة،
والدكتور �صغري ال�صغري وكيل الكلية لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية.
واختتم وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير جدول
الزيارات التفقدية بزيارة كلية الدرا�سات التطبيقية
وخدمة املجتمع حيث كان يف ا�ستقباله الدكتور �أمين
التميمي عميد الكلية ،والدكتور عبدال�سالم احليدري
وكيل الكلية للتطوير واجل��ودة ،وخالل الزيارة حر�ص
د .ع�سريي على لقاء عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س،
ور�ؤ�ساء الأق�سام ،والطالب ،وتفقد القاعات الدرا�سية
واملعامل.
راف��ق د .ع�سريي ،عميد عمادة التطوير واجل��ودة
املكلف الدكتور جربيل بن ح�سن العري�شي ،وممثل �إدارة
املتابعة ،والعالقات العامة والإعالم ،ومكتب الوكيل.

د .الحميزي يتفقد سير العملية
التعليمية بكلية العلوم

زار وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
ال��دك��ت��ور خ��ال��د احلميزي كلية العلوم للوقوف على
ا�ستعدادات الكلية للعام الدرا�سي ١٤٤١هـ ،وقد رافقه
خ�لال اجلولة عميد الكلية الدكتور نا�صر الداغري
ووك�ل�اء الكلية ور�ؤ���س��اء الأق�����س��ام ،حيث اط��ل��ع على
جتهيزات القاعات الدرا�سية وعلى وحدة �ش�ؤون الطالب
بوكالة الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية لالطالع على ت�سجيل
الطالب .كما قام بزيارة النادي الريا�ضي بالكلية.
اجلدير بالذكر �أن كلية العلوم ت�ستقبل يف كل ف�صل
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درا�سي ما يقارب  ٢٧٠٠٠م�ستفيد من ال�سنة الأوىل
امل�شرتكة يف امل�سارين ال�صحي والعلمي ،بالإ�ضافة �إىل
امل�ستفيدين من طالب الكلية وطالب كليات الهند�سة
وعلوم احلا�سب والعمارة والتخطيط وعلوم الأغذية
والزراعة والرتبية وكلية �إدارة الأعمال ،حيث يتوزعون
على � ٤٨٠شعبة لعدد  ١٩٦مقر ًرا خدم ًيا.

انطالق األسبوع التعريفي بمدينة
الطالبات

انطلقت فعاليات �أ�سبوع التهيئة التعريفي للطالبات
امل�ستجدات باملدينة اجلامعية للطالبات ،يف متام
ال�ساعة  8من �صباح ي��وم الأح��د  2حم��رم 1441هـ
املوافق � 1سبتمرب 2019م.
وي�أتي هذا الربنامج يف �إط��ار حر�ص اجلامعة على
تهيئة الطالبة امل�ستجدة ,حيث مت تقدمي عر�ض تعريفي
باللوائح والأنظمة وتزويدهن باملعلومات الإر�شادية
والتي من خاللها يتم تعريفهن باخلدمات ،وما لهن من
حقوق وما عليهن من واجبات ,حيث متثل هذه املرحلة
�أهم مراحل حياتهن و�أكرثها دقة.
قامت وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات د .غادة بن
�سيف وعميدة �أق�سام العلوم الإن�سانية د .غزيل العي�سى
وعميدة �أق�سام العلوم والدرا�سات الطبية د .مي�ساء
القر�شي ,بجولة على جميع الكليات للت�أكد من بدء �سري
الدرا�سة والت�سجيل ب�صورة ان�سيابية ،حيث كانت بداية
اجلولة بالكليات الإن�سانية «كلية اللغات والرتجمة»
والقيام بالتعريف بالكلية عن طريق توزيع كتيبات
ون�شرات وق�سم خا�ص تعريفي بالنوادي املوجودة بالكلية
وه��ي «ن��ادي الرتجمة – ون��ادي الفرن�سي – والنادي
الثقايف».
تالها ما قدمته «كلية الآداب» حيث وزع��ت ن�شرة
ب�أ�سماء املرافق املعتمدة للجامعة لي�سهل تعرف الطالبة
لها ,وتوزيع برو�شرات تعديل اجلداول الدرا�سية.
عقبها «كلية الرتبية» وتهيئة بهو الكلية واحتوائه على
�أماكن الت�سجيل والإر�شاد الأكادميي ومكتب «نافذتي»
اخلدمي وال��ذي يقدم �أف�ضل �سبل امل�ساعدة والدعم
بكل �سهولة و�سرعة لت�سهيل الإج��راءات املطلوبة من
الطالبة.
و�أي��� ً��ض��ا مت زي���ارة مركز الطالبات ذوات الإع��اق��ة
واالطالع على التقنيات امل�ساندة لالحتياجات ال�سمعية
والب�صرية ،كما �أ�شرفت وحدة ال�ش�ؤون الأكادميية بتوزيع
ال�سجل املهاري للطالبة ووثيقة احلقوق وااللتزامات
الطالبية وال�سجل الأكادميي لها.
تالها كلية «ال�سياحة والآثار» وعر�ض مكتبة متنقلة
بني الكليات للتعريف بن�شاط الكلية وما تقدمه من
معلومات و�أن�شطة ترثي الطالبات ملعرفة �آثار وتراث
مملكتنا احلبية.
ومن ثم جولة لكلية «احلقوق والعلوم ال�سيا�سية»،
و�أكملت اجلولة بزيارة «كلية �إدارة الأعمال» املتمثلة
بالإر�شاد الأكادميي بعمل دليل �إر�شادي يخت�ص بجميع
ال�ش�ؤون الأكادميية التي تهم الطالبة امل�ستجدة ،حيث
تواجدت �أق�سام كثرية احتوت على من�شورات تعريفية
وكتيبات باللغتني العربية والإجنليزية ,ولوحظ تواجد
مميز للأندية الطالبية بالكلية وهي «نادي املحا�سبة
ون��ادي �إدارة امل��وارد الب�شرية واملالية» والتعريف بها
ب�صورة عامة.
بعدها متت زي��ارة الكليات العلمية وبدايتها بكلية
«ال�صيدلة» واملتمثلة بالنادي الثقايف ،كما نظمت
كليات «طب الأ�سنان ،وكلية العلوم الطبية التطبيقية،
وكلية التمري�ض ،وكلية العلوم ،وكليةعلوم احلا�سب
واملعلومات» لوحات ترحيبية والتعريف «بنظام �سمر

د .ع�سريي يف الأوىل امل�شرتكة

د .النمي خالل تفقده كلية الآداب
الإلكرتوين» الذي ميكن الطالبة امل�ستجدة من تعديل
اجل��دول الدرا�سي و�إر�سال طلبات احلذف والإ�ضافة
والتعديل للمقررات من املنزل بكل �سهولة ويوفر الوقت
واجلهد للطالبات ,حيث يعد تطوي ًرا لآلية الت�سجيل
ال��ي��دوي ،بالإ�ضافة �إىل تواجد ق�سم �إدارة ال�ش�ؤون
الأكادميية والطالبية املتمثلة بوحدة م�ساندة الطالبات
التي تهتم بنقل الطالبات �إىل جهات التدريب العملي
والزيارات امليدانية اخلارجية.
وا�ستقبلت «كلية الطب» طالباتها ب�أركان تعريفية
باملعامل الطبية واملختربات وق�سم الإر�شاد الأكادميي
الذي ي�سهم يف �إجناح املهمة التعليمة وت�شجيع عالقة
امل�شاركة ب�ين الطالبة وامل��ر���ش��دة لتحقيق �أهدافها
ال�شخ�صية واملهنية.

لقاء تعريفي لمستجدات «علوم
الرياضة»

ا�ستقبلت كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين

باملدينة اجلامعية الطالبات امل�ستجدات املقبوالت
للدرا�سة يف العام اجلامعي 1441هـ ،بت�شريف وكيلة
اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة غ��ادة بن �سيف،
وعميدة �أق�سام العلوم والدرا�سات الطبية وامل�شرفة
على الكلية الدكتورة مي�ساء القر�شي لالطالع على �سري
العملية التعليمية.
وقد مت �إعداد برنامج تعريفي للطالبات امل�ستجدات
لتزويدهن باملعلومات الإر�شادية لتي�سري الإج��راءات
الأك��ادمي��ي��ة التي يلزم عليهن القيام بها ،والتعريف
ب�أنظمة اجلامعة والكلية ،واللوائح الدرا�سية ،واملعلومات
املرتبطة بكافة اجل��وان��ب ال��ت��ي ت�ساعدهن وتكفل
لهن االنتظام يف الدرا�سة اجلامعية ،وتقدمي اخلطة
الدرا�سية ،والفر�ص الوظيفية املتوقعة للخريجة.
وت�ضمن اللقاء فعاليات و�أن�شطة متنوعة قدمتها
طالبات الكلية ،و�أي�ضاً جولة داخل املدينة اجلامعية
لتعريف الطالبات مبقار العمادات والإدارات املهمة؛
متمنني للطالبات عاماً درا�سياً حاف ً
ال بالعطاء والإجناز
ومليئاً باحليوية والن�شاط.

