
 الوقت العنوان
رئيس الجلسة سعادة وكيل الجامعة للتطوير والدراسات 

وخدمة المجتمع
أ.د. عبدالله بن حسين القاضي

11:35 - 11:30

دور عمادة البحث العلمي في تعزيز البحث العلمي 
والمشاركات المجتمعية لألقسام األكاديمية

د. نهاد بنت عبدالله العمير

12:00 - 11:40

دور  معهد الدراسات االستشارية في تعزيز البحث 
العلمي والمشاركات المجتمعية لألقسام األكاديمية 

د. عبدالكريم  بن خلف الهويش 

12:20 - 12:00

دور عمادة شؤون المكتبات في تعزيز البحث العلمي 
والمشاركات المجتمعية لألقسام األكاديمية

د. منال السيد أحمد علي

12:40 - 12:20

مناقشة و استفسارات 1:00 - 12:40

 الوقت العنوان
رئيس الجلسة سعادة عميدة كلية اآلداب

د. أميرة بنت أحمد الجعفري 
1:45 - 1:35

دور عمادة الموارد البشرية في دعم الموارد البشرية 
والتقنية لألقسام األكاديمية
أ.د. ابتسام بنت محمد المثال

2:05 - 1:45

 دور عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد في
خلق بيئة جاذبة محفزة لألقسام األكاديمية

د. منيرة بنت بدر المهاشير

2:25 - 2:05

 دور عمادة  االتصاالت وتقنية المعلومات في دعم
الموارد البشرية والتقنية لألقسام األكاديمية

د. خالد بن عدنان العيسى

2:45 - 2:25

مناقشة و استفسارات 3:15 - 2:45

 الوقت العنوان

التسجيل

8:30  _ 8:00 

القرآن الكريم 8:40 _ 8:35 

عرض فلم قصير )الملتقى األول تجارب 
وخبرات( 8:45 _ 8:40 

كلمة رئيسة اللجنة التنظيمية للملتقى
د. دالل بنت محمد الشنقيطي

8:50 _ 8:45 

كلمة وكيل الجامعة للشؤون االكاديمية
د. غازي بن عبدالرحمن العتيبي

9:00 - 8:50

كلمة معالي مدير الجامعة
أ.د. عبدالله بن محمد الربيش

9:15 - 9:00

 الوقت       العنوان 
رئيس الجلسة األولى سعادة وكيل الجامعة للشؤون 

األكاديمية
د. غازي بن عبدالرحمن العتيبي

9:25 - 9:15

دور عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي في تجويد 
العملية التعليم باألقسام األكاديمية

د. أحمد بن عبدالله الكويتي

 9:45 - 9:25

دور  عمادة تطوير التعليم الجامعي في تجويد العملية 
التعليمية باألقسام األكاديمية

د. محمد بن صالح الكثيري

10:05 - 9:45

دور عمادة القبول والتسجيل في تجويد العملية 
التعليمية باألقسام األكاديمية
د. نهى بنت عبداللطيف المال

10:25  - 10:05

دور عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة في 
تجويد العملية التعليمية باألقسام األكاديمية

د. عبدالعزيز بن فهد الفهيد

10:45 - 10:25

مناقشة واستفسارات 11:15 - 10:45

األحد 29 جمادى اآلخر 1441ه الموافق 23 فبراير 2020م

دور العمادات المساندة في دعم القسم األكاديمي لتحقيق رؤية المملكة 2030

استراحة  11:15 - 11:30

الجلسة األولىالمقدمة
دور العمادات المساندة في تجويد العملية التعليمية لألقسام األكاديمية

الجلسة الثانية 
دور العمادات المساندة في تعزيز البحث العلمي والمشاركات 

المجتمعية لألقسام األكاديمية

الجلسة الثالثة
دور العمادات المساندة في دعم الموارد البشرية والتقنية

استراحة صالة والمعرض المصاحب  1:35-1:00



األحد 29 جمادى اآلخر 1441ه الموافق 23 فبراير 2020م

دور العمادات المساندة في دعم القسم األكاديمي لتحقيق رؤية المملكة 2030

 الوقت العنوان
التسجيل 6:00 - 5:30

افتتاح المعرض المصاحب من قبل معالي مدير 
الجامعة

أ.د. عبدالله بن محمد الربيش

6:45 - 6:00

رئيس الجلسة سعادة عميد كلية علوم الحاسب وتقنية 
المعلومات  

د. عبدالله بن محمد المهيدب

9:00 - 6:45

الدور المحوري لألقسام األكاديمية في االرتقاء 
بالمخرجات

د. عـمـر بن عـبـد الله السـويلـم
جامعة الملك فهد للبترول المعادن

7:10 - 6:50

 الوقت العنوان
أثر تطبيق نظام  الجودة على تحسين أداء األقسام 

األكاديمية

د. ريم بنت عبدالمحسن السويلم
جامعة األميرة نورة

7:30 - 7:10

تجربة اطالق بوابة الكترونية إلدارة الخدمات المركزية 
وصناعة بنك أسئلة مركزي

د. خـالـد بن سليمان القوسي
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

7:50 - 7:30

عرض تجربة عمادة شؤون الطالب في دعم البرامج 
األكاديمية

د. عـمـر جـودت مـوسـى
جامعة األمير محمد بن فهد 

8:10 - 7:50

مناقشة واستفسارات 9:00 - 8:10

الـجــلـسـة الـمـسـائـيـة 


