
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. دالل بنت محمد التميمي 
 وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

2:30 - 1:00

د. بدرية بنت عمر حبيب / 
كلية اآلداب

المحور السادس: 
دمج االستدامة 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

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 
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