خطاب شكر
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
حفظه اهلل

سعادة عميد كلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ســررت وســعدت بــأن اشــارك ســعادتكم وبقيــة الزمــاء يف الكليــة يف ملتقــى التجــارب الناجحــة والــذي
أســأل اهلل أن يبــارك فيــه وأن تعــم الفائــدة منــه بقيــة كليــات اجلامعــة
كمــا أننــي أود أن اتقــدم بالشــكر لشــخصكم الكــرمي ولســعادة وكيــل الكليــة لديكــم للشــؤون
التعليميــة وكافــة الزمــاء الذيــن عملــوا يف امللتقــى يف الكليــة علــى مــا بــذل مــن اجلهــد وأتطلــع إلــى اســتمرار
التعــاون البنــاء واملثمــر فيمــا بــن وكالــة اجلامعــة للشــؤون التعليميــة وكليتكــم العامــرة .
وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية
د/أحمد بن علي الرميح
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مشاعر بعض وكالء الشؤون التعليمية عن
ملتقى التجارب التعليمية الناجحة

( نتقــدم بالشــكر اجلزيــل لكليــة العلــوم والدراســات االنســانية بحوطــة ســدير علــى إقامتهــم ملتقــى
التجــارب الناجحــة لــوكاالت الشــؤون التعليميــة لكليــات جامعــة املجمعــة وذلــك حتــت رعايــة ســعادة وكيــل
اجلامعــة للشــؤون التعليميــة  ،وبدعــم مــن معالــي مديــر اجلامعــة د .خالــد املقــرن والــذي ال يألــو جهــد ًا يف ســبيل
الرقــي بهــذه اجلامعــة .
( نلتقــي لنرتقــي ) وســم يســتحق االشــادة ملــا متيــز بــه هــذا امللتقــى مــن تالقــح لألفــكار بــل والتجــارب
الناجحــة لــدى كليــات اجلامعــة  ،األمــر الــذي يدفــع بعجلــة العمليــة التعليميــة نحــو التقــدم ملصــاف اجلامعــات
العريقــة يف هــذا البلــد املعطــاء ).
د /عمر بن محمد العمر
وكيل الشؤون التعليمية
بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

بسم اهلل الرحمن الرحيم.
أو ًال  :أشكركم على تنظيم مثل هذا التجمع العلمي الذي يقود إلى الرقي بالعملية التعليمية.
ثاني ـ ًا  :صراحــة وبــدون مجامــات اســتفدت شــخصي ًا ممــا رأيــت مــن عــرض مبهــج لتجــارب األخــوة
الزمــاء يف الكليــات األخــرى.
ثالث ًا  :كان العرض وإدارته والوقت مناسبا جد ًا .
أخيــرا  ..حزنــت كثيــر ًا إذ لــم نشــارك مــع توفــر عــدد مــن التجــارب وذلــك بســبب خلــل فنــي يف
االتصــاالت اإلداريــة .وال أنســى أن أشــكركم كذلــك علــى حســن الضيافــة .واهلل يحفظكــم ويرعاكــم.
د /عبداهلل بن محمد الدخيل
وكيل الشؤون التعليمية بكلية املجتمع

الشــكر لســعادة وكيــل اجلامعــة للشــؤون التعليميــة لرعايتــه هــذا امللتقــى والشــكر موصــول لكليــة
حوطــة ســدير علــى مبادرتهــا الرائعــة وحســن ضيافتهــم  ،وأقــول  :أعجــز عــن شــكركم واحلــق يقــال :
احترافيــة باإلعــداد والتنظيــم  ،وقــد أتعبتــم مــن بعدكــم .
د /عبداهلل بن عبداحملسن العبدالكرمي
وكيل الشؤون التعليمية بكلية الهندسة
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( أشكر لكم حسن االستقبال والضيافة  ،وكذلك حسن الترتيب و التحضير الواضح .
شكر ًا مرة أخرى  ،و ننتظر امللتقى الثاني بحول اهلل وأنتم بصحة و سالمة ) .
د /فهد بن خالد الظفيري
وكيل الشؤون التعليمية بكلية العلوم الطبية
التطبيقية .

لــقد ســعدنا اليــوم باملشــاركة يف هــذا امللتقــى الرائــع واملميــز بــكل مــا تضمنــه مــن نشــاطات وعــرض
لتجــارب مفيــدة.
ونتوجــه بالشــكر جلميــع القائمــن علــى هــذا امللتقــى الطيــب ملــا قدمــوه مــن مجهــودات قيمــة ونافعــة
جزاكــم اهلل خيــر اجلــزاء ونفــع بكــم ورزقنــا واياكــم االخــاص يف القــول والعمــل.

د /موسى أبو فضالة
وكيل الشؤون التعليمية بكلية طب األسنان

أشــكر الزمــاء يف كليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية بحوطــة ســدير علــى مبادرتهــم إلقامــة ملتقى
التجــارب الناجحــة يف الشــؤون التعليميــة ،وعلــى مــا ملســته والزمــاء مشــريف الوحــدات مــن روح طيبــة
باذلــة للمعرفــة ،والشــكر موصــول لســعادة وكيــل اجلامعــة للشــؤون التعليميــة علــى رعايتــه الكرميــة.
ويف محطات أخرى متميزة نلتقي بإذن اهلل تعالى.

أ /فارس بن صالح الفارس
وكيل الشؤون التعليمية بكلية إدارة األعمال

( امللتقــى رائــع يف كل مــا مت بــه مــن جتــارب و أعضــاء و أدوات  ،حيــث نقــل العديــد مــن التجــارب
الناجحــة بامليــدان  ،واســتطاع حتريــك امليــاه الراكــدة بالكليــات  ،ومحاولــة نفــض الغبــار عــن التجــارب
التــي ميكــن االســتفادة منهــا يف كليــات أخــرى مــن اجلامعــة  ،وهــذا مــا تســعى لــه وكالــة اجلامعــة للشــؤون
التعليميــة ممثلــة مبوافقــة ومشــاركة ســعادة وكيــل اجلامعــة للشــؤون التعليميــة د احمــد الرميــح والــذي
شــرفنا بافتتــاح امللتقــى والتفاعــل االيجابــي  ،حيــث شــارك بنقــل جتاربــه وخبراتــه حــول النقــاش املطــروح .
شــكري اجلزيــل لكليــة حوطــة ســدير علــى حســن التنظيــم وكــرم الضيافــة وتوفيــر كافــة ســبل
جنــاح امللتقــي  ،ويكفــي هــذا امللتقــى شــرف إطــاق الفكــرة وتنفيذهــا بالشــكل األفضــل والدعــم
األمثــل  ،فشــكر ًا مــن األعمــاق .
وختامــا  ،آمــل أن يتكــرر امللتقــى بــكل فصــل جامعــي بكليــات اجلامعــة مــع رصــد جوائــز لذلــك
لرفــع التنافســية وبخاصــة للطــاب واملوظفــن ) .

د  /محمد بن ظافر الدوسري
وكيل كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح
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