
 معايل مدير اجلامعة يزور عمادة الدراسات العليا

 

ـ، عمادة الدراسات العليا بالجامعة ه7/6/8341معالي مدير الجامعة يوم االثنين املوافق  زار 

  . من الحركات األكاديمية اإللكترونية لطالب وطالبات الدراسات العليا ودشن معاليه عدًدا

ثّمن عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور أحمد بن يحيى آل فايع زيارة معالي مدير و 

الجامعة للعمادة واهتمامه بأعمالها ودعمه الالمحدود لجميع مناشطها، مشيرا إلى سعي العمادة إلى 

 تفعيل التقنية ونشرها من خالل نقل جميع التعامالت الورقية إلى تعامالت إلكترونية، وذلك ضمن

 . خطتها التطويرية القادمة

قدم وكيل العمادة الدكتور مفلح القحطاني نبذة مختصرة عن توجه   وخالل الزيارة

توحيد سياسات العمل على العمادة في الفترة املقبلة، وأوضح من خاللها أن العمادة تتجه نحو 

طباعتها عبر الجهات وإجراءات القبول، بالتنسيق مع الكليات، والعمل على نشر الرسائل املوص ى ب

 . املختصة في الجامعة

كما استعرض وكيل العمادة للشؤون الفنية الدكتور أحمد الغامدي، مشروع الحركات 

 . األكاديمية اإللكترونية وما تم إنجازه منها، وما هو في مرحلة اإلعداد، من خالل النظام األكاديمي

ن معالي املدير عددا من الحركات األك
ّ

اديمية، واعتمد مجموعة من أدلة بعد ذلك، دش

وإصدارات العمادة، ومن أبرزها الالئحة املوحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة امللك 

خالد، ودليل الحركات األكاديمية اإللكترونية لطالب الدراسات العليا، ودليل القبول للعام الجامعي 
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ادة في كافة أعمالها، وحثها على استكمال ما بدأته  في املشروع وأشاد معاليه بجهود العم

 
ً
تطوير الخدمات األكاديمية اإللكترونية  إلىااللكتروني املتكامل لجميع تعامالت العمادة، سعيا



في تقديم أي دعم للعمادة يختص  وانىاملقدمة للطالب والطالبات، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة لن تت

 . الدراسات العليا بالجامعةبرامج طوير بت

فتح برامج دراسات عليا إضافية،  العمل على كما وّجه معالي مدير الجامعة بضرورة

بالتنسيق مع مجالس كليات الجامعة، والتنسيق لحضور مجالس الكليات في الفترة املقبلة، بحضور 

ز الكليات لفتح برامج وكيل الجامعة للدراسات العليا، وعميد الدراسات العليا، بهدف دعم وتحفي

في هذا املجال والعمل على تذليلها،  الكليات دراسات عليا، ومناقشة املعوقات والعقبات التي تواجه

 . كما أشار إلى ضرورة دعم العملية التقنية للعمادة من أجل تسريع وتيرة العمل

 

 

 


