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خادم الحرمين الشرفين
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية

ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع
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معالي الدكتور

بكري بن معتوق بكري عساس
مدير جامعة أم القرى

الدكتور

ثامر بن حمدان احلربي

وكيل الجامعة للدرسات العليا والبحث العلمي

األستاذ الدكتور

صالح بن عبد اهلل الفريح
عميد الدرسات العليا
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احلمــدهلل رب العاملــن والصــاة والســام األمتــان
األكمــان علــى ســيد اخللــق أجمعــن نبينــا محمــد
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن و بعــد ..
فمــن فضــل اهلل ومنــه وكرمــه أن يســر لــي و لزمالئــي و
زميالتــي يف عمــادة الدراســات العليــا أن نكــون يف خدمــة
العلــم وأهــل العلــم و طالبــة ،حيــث بــذل اجلميــع جهــودا
مباركــة ووقتــا ثمينــا لتحقيــق األهــداف الســامية التــي
أقيمــت مــن أجلهــا عمــادة الدراســات العليــا ،ونحمــد اهلل
عــز وجــل أن حتققــت املنجــزات التــي تراهــا  -أخــي الكــرمي
 ملخصــة بــن يديــك.والشــكر فيهــا أوال وآخــرا هلل رب العاملــن الــذي لــوال توفيقــه
ومنــه مــا حتقــق شــيئ منهــا ،ومــن نعمــه وفضلــة أن هيــأ لنــا
يف العمــادة فريــق عمــل مبــدع ومتميــز مــن الســادة الــوكالء
واألخــوات الوكيــات ورؤســاء ورئيســات وحــدات العمــادة
واملوظفــون العاملــون واملوظفــات العامــات وإخواننــا الكــرام
عمــداء الكليــات والســادة وكالء الكليــات للدراســات العليــا

كلمة..
والبحــث العلمــي والوكيــات والزمــاء الكــرام رؤســاء األقســام
والزميــات الوكيــات ،الذيــن جندتهــم اجلامعــة خلدمــة طــاب
وطالبــات الدراســات العليــا وعلــى رأس هــذ املنظومــة ســعادة
وكيــل اجلامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي برعايــة
ودعــم وتوجيــه مــن صاحــب املعالــي مديــر اجلامعــة الــذي علــى
الــدوام يدعــم هــذه املنظومــة ويحوطهــا بإهتمامــه وعنايتــه
لتحقــق األهــداف التــي وضعــت مــن أجلهــا وتســهم يف تنميــة
الوطــن ورقيــه.
ويف اخلتــام ال يســعني إال أن أســأل اهلل العلــي القديــر أن يزيــد
والة أمرنــا توفيقــا وتســديدا وحفظــا وأن ميــن علــى وطننــا
املبــارك مبزيــد مــن التطــور والنمــاء واألمــن واألمــان واإلميــان،
إنــه ولــي ذلــك والقــادر عليــه.

عميد عمادة الدراسات العليا

أ .د .صالح بن عبداهلل الفريح
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عن
العمادة

نشأة العمادة

تأسســـت عمـــادة الدراســـات العليـــا
ع ــام 1413هـــ مبوج ــب الق ــرار رق ــم 9
للمجلــس األعلــى جلامعــة أ م القــرى يف
جلســته اخلامســة والعشــرون واملنعقــدة
بتاريــخ 1413/2/17هـــ ومبوجبــه تتولــى
العم ــادة األعم ــال االداري ــة والتنظيمي ــة
لش ــؤون الدراس ــات العلي ــا باجلامع ــة.
بدايات الدراسات العليا

تعــود إلــى عــام  1388هـــ إذ افتتــح أول قســم للدراســات العليــا الشــرعية
بكلي ــة الش ــريعة والدراس ــات اإلس ــامية .وبه ــذا تك ــون اجلامع ــة رائ ــدة
يف مجـــال الدراســـات العليـــا يف مملكتنـــا احلبيبـــة واملنطقـــة .وقـــد
نوقشـــت يف اجلامعـــة أول رســـالة ماجســـتير علـــى مســـتوى اململكـــة
العربيـــة الســـعودية يف  1392 / 2 / 3هـــ ثـــم تتابـــع افتتـــاح أقســـام
الدراســات العليــا حتــى زادت علــى ثمانــن برنامجــا لدرجــات :الدبلــوم
واملاجس ــتير والدكت ــوراه يف مختل ــف الكلي ــات واألقس ــام.

11
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الرؤية
الرسالة
القيم

الرؤية:
أن تك ــون عم ــادة الدراس ــات العلي ــا
رائ ــدة يف تنظي ــم وتطوي ــر الدراس ــات
العليــا علــى مســتوى اململكــة العربيــة
الس ــعودية

الرسالة:
إدارة الدراس ــات العلي ــا بجامع ــة أم
الق ــرى تخطيط ـ ًا وتنظيم ـ ًا وتطوي ــر ًا
وف ــق اللوائ ــح واألنظم ــة مب ــا يخ ــدم
الفــرد ومبــا يســهم يف تنميــة املجتمــع
حتقيقـ ـ ًا لرؤي ــة اململك ــة 2030

القيم:
األصالــة ،االحتــرام ،اجلــودة ،التعــاون،
الشــفافية ،التميــز ،النزاهــة

14
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الرؤية
المستقبلية

للعمادة انطالق ًا
من رؤية المملكة
2030
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الرؤية
المستقبلية
تعزيز النزاهة العلمية
اســـتحداث برامـــج دبلومـــات ودراســـات عليـــا
لتجســـيد رؤيـــة المملكـــة 2030
التنســـيق مـــع الجامعـــات لتقديـــم برامـــج
دراســـات عليـــا
التنســـيق مـــع جهـــات التوظيـــف لتقديـــم
برام ــج دراس ــات علي ــا حس ــب متطلب ــات س ــوق
العمـــل
اســـتقطاب طـــاب منـــح دراســـة متميزيـــن
لمراحـــل الدراســـات العليـــا
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الهيكل
التنظيمي

ملخص التقرير السنوي
عميد الدراسات العليا
أ.د صالح بن عبداهلل بن عبداحملسن الفريح

وكالة عمادة الدراسات العليا للطالب

أبرز مهامها
د .محمد بن حسن علوي

وكالة عمادة الدراسات العليا للطالبات

د .ميسون بنت زايد البنيان

التسجيل والنتائج الشؤون اإلدارية

أبرز مهامها
القبول والتسجيل
الشؤون األكاديمية والتخرج

وكالة عمادة الدراسات العليا للقبول

أبرز مهامها
د .سليمان بن أحمد السعيد

وكالة عمادة الدراسات العليا التطوير للطالب

د .أحمد بن حسن الهندي

القبول والملفات

أبرز مهامها
التقنية والحاسب
العالقات العامة

وكاالت العمادة

أبرز مهامها
التقنية والحاسب
العالقات العامة

وكالة عمادة الدراسات العليا التطوير للطالبات

د .أزهار بنت حسن الهندي

وكالة عمادة الدراسات العليا للبرامج والتقويم

أبرز مهامها
الخطط والمناهج

أبرز مهامها

عوض بن علي السريعي

وكالة عمادة الدراسات العليا للشؤون التعليمية

المتابعة االكاديمية
الوثائق والتخرج

د .ثامر بن سلمان العميري

أبرز مهامها

وكالة عمادة الدراسات العليا
لشؤون المنح والطالب الدوليين

االهتمــام والمتابعــة لطــاب
المنــح الداخلييــن فــي مختلــف
كليــات الجامعــة

د .غسان بن عبدالعزيز احملمود
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االهداف
ومؤشرات األداء

عمادة الدراسـات العليـا – ملخص التقرير السنوي  1437-1436هـ

ملخص التقرير السنوي
أوال:
تمكيــن الطــاب المتميزيــن مــن حملــة الشــهادات
العليــا دراساتهم العليا
دراســاتهممن مواصلة
الشهادات الجامعية
املتميزين من حملة
أوال تمكين الطالب
مواصلــة
الجامعيــة مــن

املقيدونن
الطلبة املقيدو
الطلبة

ثانيا:
إعـــداد الـــــكفايات العلميــة والمهنيــة المتخصصــة وتأهيلهــم
املختلفة
املعرفة املختلفة
مجاالت املعرفة
عاليا فيفي مجاالت
تأهيال عاليا
وتأهيلهم تأهيال
وتأهيلهم
املتخصصة
واملهنيةـةاملتخصصة
واملهنية
العلمية
العلمية
ـكفايات
ـكفايات
ـداد اال ـل ـ
ـداد
ثانيافإـإعع
ثانيا
المختلفــة
المعرفـ
ـاالت
مجـ
ـي
تأهيــا عاليــا

الخريجونن
الطلبة الخريجو
الطلبة
املستجدين
الطلبة

الطلبة املقيدون
الطلبة املقيدون

ثانيا إعـداد ال ــكفايات العلمية واملهنية املتخصصة وتأهيلهم تأهيال عاليا في مجاالت املعرفة املختلفة

ً
ثالثا:
اإلســهام فــي إثــراء المعرفــة اإلنســانية بكافــة
فروعهــا عــن طريــق الدراســات المتخصصــة والبحــث
الجــاد للوصــول إلــى إضافــات علميــة وتطبيقيــة
مبتكــرة عــن حقائــق جديــدة

77

رابعا:
العنايــة بالدراســات العليــا اإلســامية والعربيــة والتوســع
فــي بحوثهــا والعمــل علــى نشــرها

الدرجات العلمية

1

دكتوراه

2

ماجستير
الطلبة الخريجون

3

دبلوم
عالي

إحصائية بعدد األبحاث املنشوره لطلبة الدكتوراه منذ عام 1431
7

19

20
9
كــــلــــيـــــــــة
الــلــغــــــــــــــة

23
كــــــــلــــــــيــــــــة
الـــــتـــــربـــــيـــــة

الـــعـــربـــيـــة

البرامج العلمية المقدمة

عدد البرامج املتاحة
حـــــــقـــــــائـــــــق وأرقــــــــــــــام
كليــة العلـــوم
الــتــطــبــيــقــيــة

7

كليــة العلــــوم
األجــتــمــاعــيــة

10

21
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6

6

كــــــلــــــيــــــة
الــــدعـــــــــوة
وأصول الدين

كلية الدراســات
الـــقـــضـــائـــيـــة
واألنــــظــــمــــة

6

كــــــلــــــيــــــة
الـــشـــريـــعـــة
والـــدراســـات
اإلســـامـــيـــة

كليـــة العلـــوم
اإلقـــتـــصـــاديـــة
والــــمــــالــــيــــة
اإلســـــامـــــيـــــة

2

3

1

3
الــــكــــلــــيــــة
الــجــامــعــيــة
بــــالــــلــــيــــث

كلية ا لهند سة
والـــــعـــــمـــــارة
اإلســـــامـــــيـــــة

الـــــكـــــلـــــيـــــة
الـــجـــامـــعـــيـــة
بـــالـــقـــنـــفـــذة

الـــــمـــــعـــــهـــــد
الــعــالــي لــأمــر
بـــالـــمـــعـــروف
والــــــنــــــهــــــي
عـــــن الــمــنــكــر

4

عدد البرامج المتاحة بكل كلية

3
I

كــــــلــــــيــــــة
الــــحــــاســــب
اآللــي ونظم
ا لمعلو ما ت

كـــليــــــــــــــــة
إدارة األعـمــــال

1

بلغ عدد البرامج املتاحة  85برنامجا

22
منجزات العمادة
بلغ إجمالي املعامالت احملالة من عمادة الدراسات العليا 21875
بلغ إجمالي املعامالت احملالة إلى عمادة الدراسات العليا 26730

تشكيل اللجان الدائمة يف العمادة ومتثلت يف
! !اللجنة الدائمة للنظر يف التخصصات الشرعية واللغوية
! !اللجنة الدائمة للنظر يف التخصصات الطبية والهندسة
! !اللجنة الدائمة للنظر يف التخصصات التربوية واالجتماعية

بلغ عدد املجالس التي عقدت يف العام اجلامعي 1437 - 1436هـ ()55
مجلسا برئاسة عميد الدراسات العليا ،وحضور وكالء وممثلي الكليات
للدراسات العليا والبحث العلمي

إقامة ورش عمل للتعريف بآليات القبول وشرح خطوات تدقيق الوثائق من
قبل األقسام األكادميية بشطر الطالب والطالبات

وبلغ عدد اإلجراءات األكادميية التي نفذت باملجلس  1804وفق اإلحصائيات
املفصلة أدناه

مراجعة وتطوير منظومة الدراسات العليا األوراكال

اإلشراف على البرامج التي تقدمها الكليات املختلفة باجلامعة حيث بلغ
عددها  85برنامجا

املشاركة يف مقابالت وظائف معيد ومحاضر يف مختلف كليات ومعاهد
اجلامعة

ملخص التقرير السنوي

منجزات العمادة
إنشاء قاعدة بيانات ألعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى الذين يحق
لهم األشراف واملناقشة لتداولها مع اجلامعات السعودية ونشرها

إنشاء قاعدة بيانات بالرسائل العلمية املسجلة للعام اجلامعي 1437-1436هـ
جيث بلغ عدد الرسائل املسجلة  704رسالة علمية

إنشاء موقع إلكتروني إلستقبال طلبات الكليات لتسريع معامالت الطلبة

إستحداث وتطوير برامج الدراسات مبا يخدم متطلبات املجتمع

تسهيل التحاق طالب املنح اخلارجية بالدراسات العليا حيث بلغ العدد
اإلجمالي للمقيدون من طالب املنح الداخلية واخلارجية  410طالبا وطالبة يف
مختلف كليات وبرامج اجلامعة

إستحداث وكاالت جديدة بالعمادة من أجل اإلرتقاءبالدراسات العليا وكالة
للتطوير  -وكالة البرامج والتقومي  -وكالة املنح والطالب والدولني

إنشاء قاعدة بيانات بالرسائل العلمية التي شكلت لها جلان مناقشة للعام
اجلامعي 1437-1436هـ حيث بلغ عدد الرسائل التي شكلت لها جلان مناقشة
 584رسالة علمية
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إحصائية بعدد

اإلجراءات األكاديمية
في كل كلية

للعام اجلامعي
1437-1436هـ

ملخص التقرير السنوي
املجموع الكلي
1804

املجموع الكلي
1804
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إعــــــداد
األدلة والنماذج

الدليل

االرشادي لطلبة
الدراسات العليا

دليل

األدلة

تطوير

إجراءات وآليات مهام
وحدات العمادة

الخاصة بالقبول

نماذج الدراسات العليا

اإلجتماعات
الدوريـ ـ ــة

3

عقد إجتماعات دورية أسبوعية
لعميد الدراسات العليا مع وكالء
ووكيالت العمادة

2
عقـــد إجتماعـــات دوريـــة لعميـــد
الدراس ــات العلي ــا م ــع موظف ــي
وموظفـــات العمـــادة

1

عقــد إجتماعــات دوريــة لــوكالء
ووكيــــات العمـــــــــادة مــــــــــع
منســوبي ومنســوبات الوحدات
بالعمــادة

ملخص التقرير السنوي

الدليل اإلرشادي لطلبة الدراسات العليا

دليل إجراءات وآليات مهام وحدات العمادة

مناذج لبعض النشرات اخلاصة بالقبول واملتوفرة إلكتروني َا يف موقع العمادة اإللكتروني
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ملخص التقرير السنوي

أوال /لقاءات معالي المدير

مع معالي املدير

اللقاءات والزيارات

(اعتماد خطة القبول)
حــددت جامعــة أم القــرى مواعيــد فتح بوابــة التقدمي
اإللكترونــي للقبــول ببرامــج الدراســات العليــا للعــام
اجلامعــي 1438 /1437هـــ ،اعتبــاراً مــن  27مــن
جمــاد األول وحتــى  15مــن جمــادى اآلخــرة 1437هـ.
مت االتفــاق علــى املوعــد خــال االجتمــاع الــذي عقــده
معالــي مديــر اجلامعــة الدكتــور بكــري بــن معتــوق
عســاس مــع ســعادة وكيــل اجلامعــة للدراســات العليــا
والبحــث العلمــي الدكتــور ثامــر بــن حمــدان احلربــي،
وســعادة وكيــل اجلامعــة للتطويــر األكادميــي وخدمــة

املجتمــع الدكتــور هانــي بــن عثمــان غــازي ،و
ســعادة عميــد عمــادة الدراســات العليــا األســتاذ
الدكتورصالــح بــن عبــداهلل الفريــح ،و ســعادة
عميــد عمــادة تقنيــة املعلومــات الدكتــور ماجــد
القثامــي ،وســعادة وكالء عمادتــي الدراســات
العليــا ،وتقنيــة املعلومــات وســعادة وكيلــة العمــادة
عبــر الدائــرة التلفزيونيــة ،باملدينــة اجلامعيــة
بالعابديــة.
واســتعرض ســعادة عميــد الدراســات العليــا
األســتاذ الدكتــور صالــح بــن عبــداهلل الفريــح،
خــال االجتمــاع ،مســتجدات وخطــة القبــول
للعــام اجلامعــي القــادم 1438 /1437هـــ
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مع معالي املدير
(اإلطالع على سير القبول)
صــرح ســعادة عميــد الدراســات العليــا األســتاذ
الدكتــور صالــح الفريــح أن عــدد الطــاب والطالبــات
الذيــن تقــدم وا عبــر بوابــة القبــول اإللكترونيــة بلغــوا
نحــو ( )7420متقدمـاً علــى  11كليــة ومعهــد لبرامــج
الدبلــوم واملاجســتير والدكتــوراه ،مســتعرضا مراحــل
القبــول التــي متــت واجلــاري العمــل عليهــا.
جــاء ذلــك خــال اجتمــاع معالــي مديــر اجلامعــة
الدكتــور بكــري بــن معتــوق عســاس مــع ســعادة
وكيــل اجلامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي

الدكتــور ثامــر بــن حمــدان احلربــي ،وســعادة
عميــد الدراســات العليــا والبحــث العلمــي
األســتاذ الدكتــور صالــح بــن عبــداهلل الفريــح،
وســعادة وكيــل عمــادة الدراســات العليــا للتطويــر
الدكتــور أحمــد الهنــدي ،وســعادة وكيــل عمــادة
الدراســات العليــا للقبــول الدكتــور ســليمان بــن
أحمــد الســعيد ،وذلــك مبكتــب معاليــه باملدينــة
اجلامعيــة بالعابديــة ،وعبــر الدائــرة التلفزيونيــة
ســعادة وكيلــة عمــادة الدراســات العليــا بشــطر
الطالبــات الدكتــورة ميســون البنيــان.
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مع معالي املدير

اللقاءات والزيارات

(إعتماد النتائج)
اعتمــد معالــي مديــر جامعــة أم القــرى الدكتــور أحمــد الســعيد .وقــدم ســعادة عميــد الدراســات
بكــري بــن معتــوق عســاس يف يــوم  15شــعبان  1437العليــا تقريــراً عمــا مت خــال مراحــل القبــول
هـــ املوافــق  22مايــو  2016م نتائــج املرشــحني وصــوالً إلــى ظهــور هــذه النتائــج .
واملرشــحات للقبــول يف الدراســات العليــا باجلامعــة
للعــام الدراســي القــادم 1437هـــ1438 /هـــ مبكتبــه
باملدينــة اجلامعيــة بالعابديــة بحضــور ســعادة وكيــل
اجلامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي الدكتــور
ثامــر بــن حمــدان احلربــي وســعادة عميــد الدراســات
العليــا األســتاذ الدكتــور صالــح بــن عبــداهلل الفريــح
وســعادة وكيــل العمــادة للقبــول الدكتــور ســليمان بــن
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ثانيا /تكريم وكالء الكليات للدراسات العليا والبحث العلمي

ترأس

سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان احلربي
مجلس عمادة الدراسات العليا يف جلسته الثانية
واخلمسون للعام الدراسي  1437-1436هـ  ،حيث
أشاد حفظه اهلل بجهود أصحاب السعادة عميد و
وكــاء عمادة الدراسات العليا وأصحاب السعادة
وكالء الكليات شاكراً لهم بذلهم وعطاءهم ملا فيه
خدمة اجلامعة وهذا الوطن الكرمي ثم كرم سعادته
أصحاب السعادة وكــاء الكليات كما كــرم وكالء
العمادة السابقني ومدير إدارة العمادة سابقا ومدير
وحدة املتابعة العلمية بتسليمهم دروع تذكارية حملت
عبارات الشكر و العرفان والدعاء لهم مبزيد من
التوفيق.
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ثالثا /لقاءات الكليات

التقى

اللقاءات والزيارات

سعادة عميد عمادة الدراسات العليا بعمداء بعض كليات اجلامعة ضمن سلسلة من الزيارات بهدف تعميق التواصل بني عمادة الدراسات العليا والكليات
املنفذة للبرامج واالستماع للمقترحات والرؤى والطموحات التي يدلي بها اجلميع سعيآ لتطوير اخلدمات التي تقدمها عمادة الدراسات العليا حتقيقآ لطموحات اجلامعة
والطالب والطالبات.
وكانت اللقاءات على النحو التالي:
! !لقاء سعادة عميد كلية التربية ووكالء ومنسوبي الكلية
! !لقاء فضيلة عميد كلية الشريعة ووكالء ومنسوبي الكلية
! !للقاء فضيلة عميد كلية الدعوة ووكالء ومنسوبي الكلية
! !لقاء سعادة عميد كلية اللغة العربية ووكالء ومنسوبي الكلية
! !لقاء سعادة وكيلة العمادة للدراسات العليا للطالبات بوكيالت الكليات للدراسات العليا والبحث العلمي

عمادة الدراسات العليا وكلية الشريعة تناقشان الرؤى التطويرية
للدراسات العليا

ناقش

سعادة عميد الدراسات العليا األستاذ
الدكتور صالح بن عبداهلل الفريح مع سعادة عميد
كلية الشريعة الدكتور غازي العتيبي الرؤية املستقبلية
لتطوير برامج الدراسات العليا ،بحضور أصحاب
الــســعــادة وك ــاء كلية الشريعة ورؤسـ ــاء األقــســام
وأكد سعادة عميد عمادة الدراسات العليا األستاذ
الدكتور صالح بن عبداهلل الفريح أن الهدف من هذا

اللقاء هو االستماع للمقترحات والرؤى والطموحات
التي يدلي بها اجلميع؛ والتي ستسهم -مبشيئة
اهلل -يف تطوير العمل واالرتقاء بخدمات الدراسات
العليا بالتعاون مع الكليات املنفذة للبرامج ،مبا
يحقق طموحات الوطن واجلامعة والكلية والطالب
والطالبات

ملخص التقرير السنوي

الدراسات العليا تبحث الرؤى املستقبلية لتطوير برامجها مع
كلية التربية

ناقش

سعادة عميد الدراسات العليا األستاذ
الدكتور صالح بن عبداهلل الفريح يف حوار مفتوح
مــع ســعــادة عميد كلية التربية الــدكــتــور علي بن
مصلح املطريف كافة أمور الدراسات العليا بالكلية،
والــرؤيــة املستقبلية لتطويرها ،بحضور أصحاب
السعادة وكالء كلية التربية للدراسات العليا ،ورؤساء

األقسام ،ووكيلة العمادة ،ووكيالت الكلية واألقسام
عبر الدائرة التلفزيونية بالزاهر .بدوره أكد سعادة
عميد عمادة الدراسات العليا األستاذ الدكتور صالح
بن عبداهلل الفريح أن الهدف من هذا اللقاء هو
االستماع للمقترحات وال ــرؤى والطموحات التي
يدلي بها اجلميع ،مشيراً أنه يأتي لتعميق التواصل

بني عمادة الدراسات العليا والكليات املنفذة للبرامج،
وتطوير العمل واالرتــقــاء به ،مشدداً على االهتمام
مبحاور ومعايير الئحة الــدراســات العليا ،وحتمية
احترامها ،والعمل على ضــوء بنودها ونصوصها،
وتنفيذها وااللتفاف حولها.
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رابعا /لقاء الطلبة

عقدت

اللقاءات والزيارات

عمادة الدراسات العليا لقاء طلبة الدراسات العليا السنوي بشطر الطالبات ملراحل (دكتوراه  -ماجستير  -دبلوم)
وهدف اللقاء إلى:
! !التعريف بلوائح وأنظمة الدراسات العليا.
! !التعريف باخلدمات التعليمية املقدمة للطالبة من جهات مختلفة باجلامعة.
! !الرد على االستفسارات.
وقد مت توزيع عدد من األدلة اإلرشادية الى الطالبات خالل هذا اللقاء.

ملخص التقرير السنوي

خامسا /مناسبات التكريم

تكرمي وكيل اجلامعة للدراسات العليا ووكالء العمادة من يد معالي مدير اجلامعة

تكرمي عمداء الكليات واملعاهد التي تقدم برامج الدراسات العليا من يد معالي مدير اجلامعة

تكرمي اجلهات الداعمة لعمادة الدراسات العليا من يد معالي مدير اجلامعة

تكرمي العمداء السابقني لعمادة الدراسات العليا من يد معالي مدير اجلامعة

35
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اللقاءات والزيارات
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كرمت

عمادة الدراسات العليا بحضور معالي
مدير اجلامعة الكليات والعمادات املساندة الداعمة
للداراسات العليا شكرا لهم على جهودهم وتقديرا لبذلهم
يف خدمة الطالب والطالبات وضبط اجلــودة والتميز
العلمي ،ويف بداية احلفل قدم سعادة عميد الدارسات
العليا األستاذ الدكتور صالح الفريح شكره ملعالي مدير
اجلامعة على الدعم املستمر للعمادة وتقديره لسعادة
وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي على

التوجيهات واملساندة لعمادة الدراسات العليا.
وقــد مت تــكــرمي :العمداء السابقني لعمادة الــدراســات
العليا ،وعمداء الكليات وعمداء الكليات التي تقدم برامج
الــدراســات العليا ،وعــمــداء العمادة املساندة الداعمة
للدراسات العليا ،والكليات املشاركة يف اللجان الدائمة
بالعمادة ،وسعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي .كما مت تقدمي هدية تذكارية ملعالي مدير اجلامعة.
ويف جانب شطر الطالبات مت تكرمي وكيالت الكليات

للدراسات العليا والبحث العلمي ومت تسليمهن دروع
تذكارية حملت عبارات الشكر والتقدير من قبل سعادة
وكيلة عمادة الدراسات العليا للطالبات د .ميسون بنت
زايد البنيان نيابة عن العميد.
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