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كلمة معالي مدير الجامعة

قال تعالى: 
نَساِن ِإلَّ َما َسَعٰى ، َوَأنَّ َسْعَيُه  ْيَس ِلْلِ )) َوَأن لَّ

َسْوَف ُيَرٰى ((.. النجم: 40 - 39

    اإلخوة واألخوات األفاضل: 
ــي أن أرحــب بكــم فــي الملتقــى األول لرؤســاء  ــب ل      يطي
األقســام األكاديميــة ) تجــارب وخبــرات ( المنعقــد فــي رحــاب 
ــذي جــاء انطالقــًا  جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، وال

ــًا ... مــن ســعينا الحثيــث  لتحقيــق رؤيتنــا نحــو التميــز  والريــادة إقليميــًا ومحليــًا ودولي
     وإيماننــا منــا أن مــن أهــم أدوار األقســام األكاديميــة  العمــل علــى تخريــج كفــاءات مؤهلــة لســد 

احتياجــات التنميــة الشـــاملة ومتطلباتهـــا..
لــذا فــإن هــذا الــدور الهــام المنــوط بهــا ال يمكــن تحقيقــه إال مــن خــالل اإلحتــكام إلـــى قيـــادة إداريـــة ذات 
ــة مــن  ــعى مــن خــالل مجالــس ولجــان القســم وأنشــطته وبمشــاركة فاعل ــة تسـ ــات وقــدرات عالي إمكان

منســوبيه طلبــًة وأعضــاء هيئــة تدريــس وإدارييــن؛ لتحقيـــق أهـــداف القســم وتجويــد مخرجاتــه..

  ويأتــي الملتقــى األول لرؤســاء األقســام األكاديميــة )تجــارب وخبــرات( فــي دورتــه األولــى إلبــراز 
الجوانــب المميــزة والتجــارب والممارســات المثلــى لرؤســاء األقســام داخــل الجامعــة ...

   هــذا فضــاًل عــن اســتعراض عــددًا  مــن التجــارب  ذات األثــر الفاعــل لبعــض الجامعــات المحليــة، رغبــة 
ــا فــي تأســيس مجتمــع تعلــم مهنــي يدعــم ويطــور البيئــة التعليميــة داخــل القســم التعليمــي ويرفــع  منَّ
المحليــة والعالميــة  المســتجدات والمتغيــرات  مــع  لتتوافــق  لرؤســاء األقســام،   القياديــة  المهــارات 
ولتحقــق مجتمعــًا معرفيــًا يوائــم بيــن النظريــات العلميــة والتطبيقــات الجــادة فــي عمليــات التعلــم 

والتعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع وفــق رؤيــة 2030
ــة  ــة واللجن ــة الجامعــة للشــئون األكاديمي ــري لوكال ــم امتنانــي وتقدي وأود أن أعــرب عــن عظي
المنظمــة علــى جهودهــم الحثيثــة فــي تنظيــم مثــل هــذه الفعاليــات التي آمــل أن تعود بالنفع 
علــى جميــع المشــاركين وتكــون انطالقــة مميــزة لتعزيــز دور رؤســاء األقســام األكاديميــن 
فــي القيــادة المؤسســية للجامعــة، وتنميــة مهارتهــم ومســاعدتهم علــى اســتثمار الفــرص 

المتاحــة أمامهــم، وتذليــل الصعوبــات والتحديــات التــي تواجهــم..

-   أ.د. عبدالله بن محمد  الربيش



كلمة سعادة وكيل الجامعة للشؤون األكاديمة 

ــل فــي محكــم  ــه القائ ــاركا في ــا مب ــرا طيب ــه حمــدا كثي الحمــد لل
ــه  كتاب

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم  ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَّ ) َيْرَفِع اللُه الَّ
َدَرَجاٍت َواللُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر( 

ــه  ــه وصحب والصــالة والســالم علــى ســيدنا محمــد وعلــى ال
وســلم، أمــا بعــد 

فإنــه باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن زمالئــي فــي وكالــة 
الجامعــة للشــؤون األكاديميــة وزمالئــي فــي اللجنــة المنظمة 

يســعدني الترحيــب بجميــع المشــاركين والحضــور للملتقــى األول لرؤســاء األقســام ) تجــارب وخبــرات(، 
والــذي يأتــي امتــداد لســعي وكالــة الشــؤون األكاديميــة لدعــم األقســام األكاديميــة للقيــام بدورهــا فــي 

رفــع الكفــاءة األكاديميــة ، وإيجــاد حلــول للمشــاكل والعقبــات التــي تعيــق ســير العمليــة التعليميــة.
جامعــة األمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل زاخــرة بالممارســات األكاديمية الجيــدة، والتجارب والخبــرات الجديرة 
بالعــرض والنشــر ليســتفيد منهــا األخريــن، وبالرغــم أنــه مــن الصعــب حصرهــا جميعــا لكــن ســعينا جاهديــن 
لعــرض بعــض أهــم هــذه التجــارب والممارســات، وحرصنــا علــى تنــوع التجــارب المعروضــة لتغطــي 
جوانــب مختلفــة مــن أدوار ومهــام  رؤســاء األقســام، ليــس ذلــك وحســب بــل ســعينا الســتقطاب نخبــة 
مــن التجــارب المحليــة المميــزة التــي نأمــل أن تثــري اللقــاء، ويصاحــب اللقــاء عــدد مــن الــورش التدريبيــة 
الموجهــة لرؤســاء األقســام فــي أكثــر الموضوعــات أهميــة مثــل مهــارات اتخــاذ القــرار  وحــل المشــكالت 

و مهــارات القيــادة الحديثــة.

نحــن فــي وكالــة  الجامعــة للشــؤون األكاديميــة نؤمــن بــأن رئيــس القســم األكاديمــي مــن أهــم المناصــب 
القياديــة بالجامعــة، ومتــى مــا كان لديــه رؤيــة اســتراتيجية واضحــة، ومهــارات إداريــة جيــدة، ودعــم 
ومســاندة مــن إدارة الجامعــة وزمالئــه فإنــه ســيكون النــواة الحقيقيــة لتحقيــق أهــداف الجامعــة وخطتهــا 

اإلســترتيجية .
وختامــا أود أن نؤكــد أن هــذا الملتقــى ســيكون أنطــالق لعــدد مــن الفعاليــات الخاصــة التــي نســعى 
فيهــا لبنــاء مجتمــع التعلــم لرؤســاء األقســام بجامعــة األمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل ونتمنــى أن يكــون 

انطالقــة مثمــرة تواكــب تطلعــات رؤســاء األقســام وتلبــي احتياجاتهــم.

-  د. غازي بن عبدالحمن العتيبي
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أ. د. عادل بن سليمان العقل 

وكيل الجودة و التطوير بكلية طب السنان 
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، المملكة العربية السعودية 

 

تولــى رئاســة قســم علــوم طــب األســنان الوقائــي، باإلضافــة إلــى توليــة لرئاســة 
ــة عــام 2006م،  ــوم اللث ــورد االمريكــي فــي عل عــدد مــن اللجــان، حصــل علــى الب
حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي علــوم طــب األســنان مــن جامعــة بوســتن فــي 
الواليــات المتحــدة االمريكيــة عــام 2004م، كمــا تولــى منصب  مدير طبي لعيادات 
طــب االســنان بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، لــه العديــد مــن المنشــورات 
ــدوات، وهــو عضــو  ــد مــن المؤتمــرات و الن ــة، وســاهم فــي حضــور العدي البحثي
فــي الهيئــة األمريكيــة لطــب االســنان ، و عضــوًا فــي األكاديميــة األمريكيــة لعلــوم 
اللثــة، و االندمــاج العظمــي، عضــو فــي جمعيــة طــب األســنان الســعودية . 

د. إبراهيم بن مبارك النعيمي 

رئيس قسم العمارة بكلية العمارة والتخطيط – سابقًا-
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، المملكة العربية السعودية 

 

حصــل علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة نيوكاســل فــي المملكــة المتحــدة عــام 
1990م، تقلــد العديــد مــن المناصــب حيــث عمــل كوكيــل للشــئون األكاديميــة 
بكليــة العمــارة، ووكيــاًل لعمــادة شــئون الطــالب بالجامعــة، كمــا عمــل كرئيــس 
فــي  عضــوًا  يعمــل  الشــرقية،  المنطقــة  فــي  الســعودية  العمــران  لهيئــة 
مــن  العديــد  رئاســة  إلــى  باإلضافــة  العالميــة،   الشمســية  الطاقــة  جمعيــة 
اللجــان، لــه العديــد مــن األبحــاث المنشــورة، وحضــر العديــد مــن المؤتمــرات. 

المتحدثون للملتقى األول لرؤساء األقسام األكاديمية



الملتقى األول لرؤوساء األقسام األكاديمية  1440 - 2019

7

أ.د.  عمر آغا 

كلية الهندسة ، قسم الهندسة البيئية،  
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

حصــل علــى الدكتــوراه عــام  2000 م  مــن جامعــة الشــرق األوســط التقنيــة ، تركيــا. 
انضــم إلــى قســم الهندســة البيئيــة ، جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل 
 )EIA( عــام 2009 م. تتمحــور اهتماماتــه البحثيــة حــول تقييــم التأثيــر البيئــي )IAU(
، جــودة الهــواء الداخلــي والخارجــي ، مكافحــة تلــوث الهــواء ، إدارة النفايــات ، 
تلــوث التربــة والعــالج. شــارك فــي أكثــر مــن 30 شــركة استشــارية بيئيــة، وأجــرى 
أكثــر مــن 25 مشــروًعا بحثًيــا دولًيــا ووطنًيــا، ونشــر أكثــر مــن أربعــون مقالــة محكمــة، 
ســاهم فــي إنشــاء وتطويــر برامــج الهندســة البيئيــة فــي تركيــا والمملكــة العربيــة 
الســعودية. لديــه مهــارات أكاديميــة وإداريــة وقياديــة عــدة، حيــث شــغل منصــب 
رئيــس قســم الهندســة البيئيــة ونائــب عميــد الجــودة والتخطيــط االســتراتيجي، 
واللجنــة الدائمــة لتطويــر المناهــج، ولجنــة البحــوث الدائمــة فــي IAU، كمــا أشــرف 
علــى لجــان االعتمــاد والســالمة ABET فــي كليــة الهندســة بالجامعــة، فــاز مؤخــرًا 
.”EcoTree“ اختراعــه  لبــراءة  الحصــاد  لســنابل  الشــرقية  المنطقــة  أميــر  بجائــزة 

د. محمد بن صالح العبودي 

عميد الجودة وتطوير المهارات 
كلية العلوم بالزلفي، جامعة المجمعة المملكة العربية السعودية 

اســتاذ مشــارك قســم األحيــاء، حصــل علــى درجــة الدكتــوراه مــن كليــة العلــوم 
وحاليــا  1438هـــ،   1433- العلــوم  لكليــة  كعميــد  عمــل  ســعود.  الملــك  جامعــة 
عميــد الجــودة وتطويــر المهــارات منــذ 1437هـــ-. حضــر العديــد مــن المؤتمــرات 
والــدورات الخارجيــة والمحليــة. وهــو مــدرب متعــاون مــع المركــز الوطنــي للتقويــم 
واالعتمــاد األكاديمــي. قــدم العديــد مــن البرامــج التدريبيــة – وعضــو فــي العديــد 
االعتمــاد  تحقيــق  فــي  الجــودة  عمــادة  ســاهمت  وقــد  بالجامعــة.  اللجــان  مــن 
البرامــج  لبعــض  البرامجــي  واالعتمــاد  المجمعــة  لجامعــة  الكامــل  المؤسســي 
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د. عبدالله بن محمد المهيدب 

عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات 
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، المملكة العربية السعودية 

 

يعمــل كرئيــس قســم العلــوم و الحاســب بجامعــة االمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل ،  
حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي أمــن المعلومــات مــن جامعــة مونــاش بأســتراليا 
عــام 2013م، تقلــد العديــد مــن المناصــب حيــث عمــل كوكيــل للشــؤون االكاديميــة 
بكلية علوم الحاسب و تقنية المعلومات ، كما تولى رئاسة قسم علوم الحاسب 
بجامعــة الملــك فيصــل لمــدة 3 أعــوام ، عمــل مستشــارًا فــي المركــز الوطنــي 
للقيــاس فــي التعليــم العالــي .عمــل كرئيــس و عضــو فــي العديــد مــن اللجــان و 
ــة  ــة ، عضــو فــي هيئ ــة االلكتروني منهــا عضــو فــي مؤسســة الهندســة الكهربائي
اآلالت الحاسوبية و عضو هيئة الحاسوب السعودية. له العديد من المؤلفات و 
المنشــورات البحثيــة، كمــا ســاهم فــي العديــد مــن األعمــال التطوعيــة المجتمعيــة.

د. فاطمة بنت محمد الفريحي  
مستشار بديوان إمارة منطقة القصيم لشؤون األسرة والتنمية 
اإلجتماعية. جامعة القصيم ، بريدة – المملكة العربية السعودية 

 
 

حاصلــه علــى شــهادة الدكتــوراه بتخصــص تاريــخ حديــث و معاصــر مــن كليــة التربيــة 
األقســام األدبيــة بجامعــة القصيــم عــام  1429 هـ، أســتاذ مشــارك فــي كلية اللغة 
ــد مــن المناصــب  ــخ، شــغلت العدي ــة بقســم التاري ــة و الدراســات االجتماعي العربي
القيادية ومنها: عميدة لكلية التصاميم واالقتصاد المنزلي ببريدة، ورئيس فريق 
الخطــة االســتراتيجية لكليــة التصاميــم واالقتصــاد المنزلــي ببريــدة، عملــت عضــوًا 
فــي اللجنــة النســائية التنمويــة بمنطقــة القصيــم،  وحضــرت العديــد مــن الــدورات 
التدريبية داخل و خارج المملكة العربية السعودية، لها العديد من البحوث والكتب 
المنشــورة،  شــاركت فــي العديــد مــن المؤتمــرات و النــدوات، وعضــو اللجنــة 
الدائمــة للجــودة علــى مســتوى الجامعــة، وعضــو فــي عــدد مــن الجمعيــات منهــا 
الجمعيــة التاريخيــة الســعودية وعضوفــي جمعيــة الدراســات الفكريــة المعاصــرة.



الملتقى األول لرؤوساء األقسام األكاديمية  1440 - 2019

9

د. إقبال عبد الله خضر  

أستاذ مساعد. قسم األحياء - كلية العلوم. 
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ، المملكة العربية السعودية

استاذ مشارك قسم األحياء، حصل على درجة الدكتوراه من كلية العلوم 
جامعة الملك سعود. عمل كعميد لكلية العلوم -1433 1438هـ، وحاليا عميد 

الجودة وتطوير المهارات منذ 1437هـ-. حضر العديد من المؤتمرات والدورات 
الخارجية والمحلية. وهو مدرب متعاون مع المركز الوطني للتقويم واالعتماد 
األكاديمي. قدم العديد من البرامج التدريبية – وعضو في العديد من اللجان 

بالجامعة. وقد ساهمت عمادة الجودة في تحقيق االعتماد المؤسسي الكامل 
لجامعة المجمعة واالعتماد البرامجي لبعض البرامج

د. بدرية بنت محمد عمر حبيب

رئيسة قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية -سابقًا-/ كلية اآلداب  
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل – الدمام، المملكة العربية السعودية  

حاصلــة علــى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة الملــك عبدالعزيــز بجــدة عــام 1417هـــ.
-ســابقَا- بالجامعــة  المســتدامة  والتنميــة  المجتمــع  خدمــة  عمــادة  وكيلــة 
رئيســة فــرع الجمعيــة الجغرافيــة الســعودية بالمنطقــة الشــرقية، ومستشــارة 
مستشــارة  عملــت  كمــا  الشــرقية،  المنطقــة  فــرع  عبدالعزيــز  الملــك  بــدارة 
بالدمــام،  المجتمــع  بكليــة  األكاديمــي  والســالمة  األمــن  برنامــج  تأســيس 
جامعــة  اآلداب  بكليــة  االســتراتيجية  الخطــة  تحديــث  لجنــة  فــي  عضــو  وعملــت 
المواصفــات والمقاييــس فــي  لجنــة  بــن فيصــل، وعضــو  االمــام عبدالرحمــن 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  المقاييــس  و  للمواصفــات  العامــة  الهيئــة 
أجــل  مــن  التعليــم  مبــادرة  تصميــم  منهــا:  المبــادرات  مــن  العديــد  أيضــا  لهــا 
التنميــة المســتدامة بجامعــة االمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، و مبــادرة خدمــة ، 
ــة.  ــة المجتمعي ــد مــن األعمــال التطوعي ــادرة اســتغفار ،ســاهمت فــي العدي و مب
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أ.د . إبراهيم بن محمد عبدالمحسن بديوي 

مستشار وزير التعليم ، جامعة الملك عبدالعزيز
جدة – المملكة العربية السعودية

ــة ،  ــة الهندســة بجامعــة ســوانزي البريطاني ــوراه مــن كلي ــى درجــة الدكت حصــل  عل
ــة الحاســبات  حصــل علــى درجــة األســتاذية فــي تخصــص نظــم المعلومــات بكلي
ــز، الحصــول علــى عــدد )4( بــراءات  ــك عبدالعزي ــة المعلومــات بجامعــة المل وتقني
ــة، شــغل منصــب  ــوم والتقني ــز للعل ــة الملــك عبدالعزي ــراع معتمــدة مــن مدين إخت
عميــد كيــة الحاســبات وتقنيــة الملعلومــات  بجامعــة الملــك عبــد العزيــز، ومشــرفًا 
العزيــز، ومشــرفا   عبــد  الملــك  بجامعــة  الجامعــي  التعليــم  علــى مركــز  تطويــر 
ومشــرفا   )  Highly Cited Scientists( الدولييــن  العلمــاء  عقــود  إدارة  علــى 
ومستشــارًا  عبدالعزيــز،  المللــك  بجامعــة  اإلســتراتيجي  التخطيــط  إدارة  علــى 
فــي  تقنيــة المعلومــات لمعالــي وزيــر الصحــة الســابق أ.د. أســامة شبكشــي 
وزيــر  لمعالــي   المعلومــات   تقنيــة  فــي   متفــرغ  غيــر  ومستشــارًا  العمــل، 
المواصــالت الســابق د. ناصــر الســلوم، و مستشــارًا غيــر متفــرغ فــي  تقنيــة 
المعلومــات لمعالــي األســتاذ عبداللــه الفائــر وكيــل أمــارة مكــة المكرمــة، قــدم 
المؤسســاتية  االســتراتيجيات  مجــاالت  فــي   التدريبيــة  الــورش  مــن  العديــد 
مؤتمــرات  عــدة  فــي  األبحــاث  مــن  العديــد  لــه  الــذات،  وتطويــر  والشــخصية 
ــة المعلومــات. ــة وخارجهــا فــي  مجــاالت تقني ــات داخــل المملك ــدوات وملتقي ون

أ.د. زكي بن شاكر صديقي 

مستشار معالي مدير جامعة أم القرى 
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية 

حصــل علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة واليــة أوكالهومــا ، عمــل كرئيــس مكتــب 
خبــرة )الصحــة البيئيــة المؤسســية ( لتقديــم استشــارات فــي الصحــة البيئيــة و 
المؤسســية ، نشــر مــا يزيــد عــن20 بحثــًا فــي مجــال الصحــة البيئيــة و الميــاه و 
الســالمة الغذائيــة، لــه العديــد مــن بــراءات االختــراع فــي مجــال البيئــة والميــاه 
مــن مكتــب بــراءات االختــراع األمريكــي، وحاصــل علــى جائــزة المراعــي للعمــل 
لكيميــاء  مختبــر  أول  وأنشــأ  البيئــي،  التلــوث  مجــال  فــي  واإلبداعــي  البحثــي 
ــرول و المعــادن.  ــاء بجامعــة الملــك فهــد للبت ــو فــي المملكــة بقســم الكيمي النان
عضــوًا فــي العديــد مــن الجمعيــات منهــا: الجمعيــة الســعودية لــإدارة الصحيــة، 
الجمعية الكيميائية السعودية، الجمعية العالمية للتحليل باألشعة السينية، وحصل 
علــى العديــد مــن المنــح و الجوائــز التقديريــة، كما شــارك في العديــد من الورش و 
اللجــان علــى مســتوى جامعتــي أم القــرى و جامعــة الملك فهد للبترول و المعادن.

ورش الـــعـــمـــل

المـتـــحــدث للـجــلــســة الرئــيــســيــة
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د. عمر بن محمد المعمر   
وكيل الجامعة لالبتكار وريادة األعمال. جامعة اإلمام عبد الرحمن بن 

فيصل – الدمام، المملكة العربية السعودية 
 
 

حاصــل علــى الدكتــوراه مــن جامعــة أريزونــا عــام 2006 بتقديــر ممتــاز، عمــل 
عميــدًا لتطويــر التعليــم الجامعــي ومديــرًا تنفيذيــا لمركــز القيــادة بالجامعــة، 
وحاصــل علــى زمالــة مركــز القيــادة األكاديميــة، وعمــل رئيســًا ومؤسســًا 
لقســم التربيــة الخاصــة بكبليــة التربيــة الجامعــة، ويعمــل مستشــارا فــي 
مؤسســة الملــك عبــد العزيــز ورجالــه للموهبــة و اإلبــداع،و مديــرًا للخطــة 
مــن  العديــد  . طــور  المملكــة  فــي  اإلبــداع   و  للموهبــة  اإلســتراتجية  
الخطــط لبرامــج الموهوبيــن، وحضــر العديــد مــن برامــج الموهوبيــن و 
المبدعيــن علــى مســتوى العالــم : فــي كنــدا، الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
ســنغافورا،  فلنــدا،  سويســرا،  البرتغــال،  بريطانيــا،  كوريــا،  ماليزيــا،   ،
وأســتراليا، منــح جائــزة وليــام فلبرايــت كأســتاذًا زائــرًا فــي أكاديميــة إنديانــا 
ــات المتحــدة  ــن فــي الوالي ــات واإلنســانيات للموهوبي ــوم والرياضي للعل
ــد مــن البحــوث، وشــارك فــي  ــام 2001م، نشــر العدي ــة لمــدة ع األمريكي
تأليــف بعــض الكتــب والدراســات المنشــورة فــي مجــالت علميــة محكمــة 
وأعــد العديــد مــن المحاضــرات وأوراق العمــل لقطــاع العمــل الخيــري.

د. خالد بن رشيد النويصر  

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ، المملكة العربية السعودية

حاصــل علــى الدكتــوراه فــي إدارة مؤسســات التعليــم العالــي مــن جامعــة أم 
ــم العــام مــن جامعــة  ــرم )2001( ، والماجســتير فــي إدارة التعلي ــة المك القــرى بمك
واليــة ميشــيقن األمريكيــة )1984(، والبكالوريــوس فــي التربيــة وعلــم النفــس 
مــن جامعــة الملــك ســعود فــي الريــاض )1978(. عمــل مديــرًا إلدارة الشــؤون 
العلميــة بمؤسســة الملــك عبــد العزيــز ورجالــه لرعايــة الموهوبيــن، ومستشــارًا لهــا 
لعــدة ســنوات قبــل أن يعــود لكليــة المعلميــن فــي الدمــام التــي بــدأ فيهــا حياتــه 
الوظيفيــة معيــدُا فــي العــام 1978، حتــى تقاعــده فــي العــام 2013. وخــالل عملــه 
فــي الكليــة مــّر بخبــرات وظيفيــة أغنــْت تجربتــه؛ عميــدًا ووكياًل ورئيســًا لقســم التربية 
وعلــم النفــس. هــذا باإلضافــة لعضويتــه فــي مجلــس كليــات المعلميــن، ومجلــس 
جامعــة الملــك فيصــل، ومجلــس التعليــم فــي المنطقــة الشــرقية. ومــن التجــارب 
التــي ال ينســاها رغــم قصــر مّدتهــا؛ عملــه باحثــًا زائــرًا فــي مركــز دراســات الطفولــة 
بجامعــة ييــل Yale األمريكيــة فــي العــام 2011. لقــد اكتشــف خالــد بعــد تقاعــده 
ــذا  ــا يعرفــه، ل ــرًا عّم ــد كثي ــم( يزي ــه وتخّصصــه )التعلي ــه فــي مجــال عمل أن مــا يجهل
فهــو لــم يتوّقــف يومــًا عــن التعّلــم، وعــن إعــادة التعّلــم. ويــروي تجربتــه باســتمتاع.
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اسم الُمشاركة الجهة اسم الُمشاِرك م

أثر التفاعل بين الجندر وخبرة أعضاء 
هيئة التدريس في تقييم أداء رؤساء 

األقسام األكاديمية بجامعة اإلمام عبد 
الرحمن بن فيصل

كلية التربية بالدمام- قسم 
المناهج وطرق التدريس

د. أماني بنت خلف 
الغامدي

1

 رؤية ورسالة برنامج األحياء في تحقيق
اقتصاد مزهر

كلية العلوم- قسم األحياء د. زمزم بنت  محمد 
علي ال ظفر

2

التجارب والممارسات المتميزة في 
تطوير البرامج األكاديمية.

كلية الصحة العامة- قسم 
صحة البيئة

د. سعد بن محمد عابد 
دهلوي

3

البحث العلمي بين التعليم والممارسة عمادة السنة التحضيرية- 
قسم تطوير الذات.

د. عبد العزيز بن صالح 
المطوع

4

1-   تطوير مقرر دراسي الكتروني 
تفاعلي )االقتصاد الجزئي(.

الدراسات التطبيقية 
وخدمة المجتمع- قسم 

المقررات العامة

د. محمود بن عبد العزيز 
توني عبد العال

5

2-   برنامج تمكين ألمهات األيتام

 تطوير برنامج الجغرافيا إلى برنامج
الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

كلية اآلداب- قسم 
الجغرافيا ونظم 

المعلومات الجغرافية.

د. نعيمة بنت سعد عبد 
الله السبيعي

6

 فعالية التطبيق العملي في تجويد
مخرجات قسم المكتبات والمعلومات

كلية اآلداب- قسم 
المكتبات والمعلومات.

د. نوال بنت مناور 
المطيري

7

 الرؤية الواضحة للجميع تختصر
المسافات إلى اإلنجازات

كلية الطب- قسم الجراحة. د. ياسر بن ماهر 
الجهني

8

مدى وعي رؤساء األقسام األكاديمية 
باألدوار المنوطة بهم من وجهة نظر 

أعضاء هيئة التدريس في جامعة اإلمام 
عبد الرحمن بن فيصل

كلية العلوم والدراسات 
اإلنسانية بالجبيل- قسم 

التربية وعلم النفس

د. يمنى بنت أحمد 
عتوم

9

الملصقات العلمية



الملتقى األول لرؤوساء األقسام األكاديمية  1440 - 2019

13

فقرات برنامج الملتقى 

الجلسـة الثــانيــة
المتحدث  الوقت العنوان

رئيس الجلسة: أ. د. باسل بن عبدالرحمن الشيخ
 وكيل الجامعة للشئون األكاديمية سابقًا

12:20 -  11:10 

أ. د. عادل بن سليمان 
العقل / كلية طب 

األسنان

المحور الرابع: 
دور األقسام األكاديمية 

في تنفيذ مبادرات 
البحث العلمي في ضوء 
برنامج التحول الوطني 
ورؤية 2030: التحديات 

والصعوبات

11:40 - 11:20 

د. عبد الله بن محمد  
المهيدب / كلية علوم 

الحاسب وتقنية المعلومات

المحور الخامس: تشجيع 
الموهوبين ودعمهم 
للمشاركات الخارجية

12:00_ 11:40 

مناقشة واستفسارات 12:20 - 12:00

صالة الظهر واستراحة                                 1:00  - 12:20 

الجـلــســة الثــالثـــــة
المتحدث  الوقت العنوان

رئيس الجلسة:  أ. د. دلل بنت محمد التميمي 
 وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

2:30 - 1:00

د. بدرية بنت عمر حبيب / 
كلية اآلداب

المحور السادس: 
دمج الستدامة في 

البرامج األكاديمية

1:30 - 1:10

 د. فاطمة بنت محمد 
 الفريحي / مستشار أمير
 منطقة القصيم لشئون
األسرة /  جامعة القصيم

المحور السابع: تعزيز دور 
األقسام التعليمية في 

الشراكة المجتمعية

1:50 - 1:30

 د. إقبال بنت عبد الله
خضر / كلية العلوم

المحور الثامن:  تنمية 
مهارات أعضاء هيئة 

التدريس من المعيدين 
والمحاضرين

2:10 - 1:50

مناقشة واستفسارات 2:30 - 2:10

جلســـــــة رئيسية مسائية

أ.د. إبراهيم بن عبدالمحسن بديوي
 مستشار وزير التعليم

رؤساء األقسام األكاديمية بين القيادة والتخطيط    
رئيس الجلسة: د. غازي بن عبد الرحمن العتيبي /  وكيل الجامعة للشئون األكاديمية                           

9:00 - 6:00

المقدمة
 الوقت العنوان
التسجيل 8:30  _ 8:00 

القرآن الكريم 8:40 _ 8:30 

السالم الملكي 8:45 _ 8:40 

كلمة  رئيسة اللجنة التنظيمية للملتقى
د. دالل محمد األمين الشنقيطي

9:00 _ 8:45 

كلمة  وكيل الجامعة للشئون األكاديمية
د. غازي بن عبد الرحمن العتيبي

9:15 _ 9:00 

كلمة معالي مدير الجامعة
د. عبد الله بن محمد الربيش

9:30 _ 9:15

الجـلــســة األولـــى
المتحدث  الوقت العنوان

رئيس الجلسة:   د. صالح بن علي الراشد / وكيل الجامعة 11:00 - 9:30

د. محمد بن صالح 
العبودي/ عميد الجودة 
وتنمية المهارات جامعة 

المجمعة

المحور األول: 
اتساق استراتيجيات 

التدريس وطرق التقييم 
مع مخرجات التعلم

 10:00 - 9:40

 أ.د. إبراهيم بن مبارك
 النعيمي / كلية العمارة

والتخطيط

المحور الثاني: إضاءات 
بين سياسات القسم 

األكاديمي وإجراءاته

10:20 - 10:00

 د. عمر بن عثمان آغا /
 كلية الهندسة

المحور الثالث: دور األنشطة 
المنهجية والالمنهجية 
في تجويد المخرجات

10:40  - 10:20

مناقشة واستفسارات 11:00 - 10:40

اليوم األول | األحد 2 شعبان 1440هـ الموافق 7 إبريل 2019م
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فقرات برنامج الملتقى 

ورش العمل
المتحدث  الوقت الورشة

التسجيل 8:30  _ 8:00 

أ.د. زكي بن شاكر صديقي / مستشار معالي مدير جامعة أم القرى الورشة األولى: رؤى جديدة في القيادة المؤسسية لدى رؤساء 
األقسام األكاديمية                

2:00 _ 9:00 

د. عمر بن محمد بن معمر / وكيل الجامعة لالبتكار وريادة األعمال   الورشة الثانية: فاعلية رؤساء األقسام األكاديمية في حل 
المشكالت واتخاذ القرارات                

1:00 _ 9:00 

   د. خالد بن رشيد النويصر / عميد كلية التربية سابقا، جامعة اإلمام 
عبدالرحمن بن فيصل

الورشة الثالثة: قيادة التعليم والتعلم                 1:00 _ 9:00 

اليوم الثاني | اإلثنين 3 شعبان 1440هـ الموافق 8 إبريل 2019م





وحـدة


