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كلمة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على أشرف الخلق واملرسلين ،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد،
تعتبر شريحة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من أهم شرائح منسوبي الجامعة والتي تقوم عليها الجامعة وترعاها وتضعها نصب
حالية ومستقبلية ،ومن هذا املنطلق تم إنشاء وحدة الشؤون العلمية بوكالة الكلية للدراسات العليا
استراتيجية
أعينها في أي خطط
ٍ
ٍ
والبحث العلمي ،حيث تختص هذه الوحدة بالعناية بالشؤون العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وتقديم الدعم لهم،
والعمل على تحقيق متطلباتهم ا لعلمية ،ومتابعة موفدي ومبتعثي الكلية ،والعمل على تنسيق ما تقوم به الكلية من ندوات ومؤتمرات
وملتقيات علمية.

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
د .علي بن فهد الدخيل
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نشأة الوحدة

نشأت وحدة الشؤون العلمية بناء على مو افقة معالي مديرالجامعة بخطاب رقم  3 / 26552وتاريخ  1437 / 5 / 14هـ والذي نص على
تشكيل وحدة الشؤون العلمية في كلية التربية على أن تكون تابعة لوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.
اهليكل التنظيمي للوحدة واالرتباط
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الــرؤية

تسعى وحدة الشؤون العلمية إلى تجويد وتطويرالجانب العلمي ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من خالل دعمهم وتأهيليهم
وتدريبهم لتحقيق أداء علمي متميز.

الرسالة

النهوض باملستوى العلمي ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لتحقيق كفاءات أكاديمية ومهنية متميزة ذات آفاق علمية وعملية
واسعة لضمان التميزفي العملية البحثية والتعليمية بالجامعة

القيم التي تتبناها الوحدة

التميز -املصداقية– األمانة العلمية  -األصالة واالبتكار –العمل بروح الفريق لضمان التميزفي العملية البحثية والتعليمية بالجامعة.
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مهام الوحدة

 -1دعم العملية التعليمية في مختلف التخصصات من خالل استقطاب املتميزين من الكوادرالعلمية في الداخل والخارج لتطوير
األداء األكاديمي بالجامعة.
 -2تطويرقدرات أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم باملشاركة في املؤتمرات والندوات والدورات املتخصصة وعمل زيارات
متبادلة لجامعات محلية وعاملية مرموقة.
 -3تحقيق االستقراراألكاديمي وجودة األداء العلمي واملساهمة الفاعلة في تحقيق تطلعات الدولة نحو االستفادة من الكفاءات
الوطنية املتميزة.
األهـــداف

 -1العناية بالشؤون العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وتقديم الدعم لهم.
 -2العمل على تحقيق املتطلبات العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
 -3متابعة موفدي ومبتعثي الكلية.
 -4العمل على تنسيق ما تقوم به الكلية من ندوات ومؤتمرات وملتقيات علمية.
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بيانات أعضاء الوحدة

االســــــــم

المهمة

الرتبة العلمية

القسم

التخصص العام

التحويلة

البريد اإللكتروني

د .السيد يحيى محمد

رئيسا

أستاذ مساعد

التربية الخاصة

التربية

5908

e.mohamed@mu.edu.sa

د .أمل سعيد حباكة

أمينا

أستاذ مساعد

العلوم التربوية

إدارة وتخطيط تربوي

5829

a.habaka@mu.edu.sa

د .موس ى ناصراملوس ى

عضوا

أستاذ مساعد

اللغة العربية

لغة عربية

---

m.almousa@mu.edu.sa

د.نوف رشدان املطيري

عضوا

أستاذ مساعد

التربية الخاصة

تربية خاصة

3540

n.alyabssy@mu.edu.sa

أ .عبد هللا محمد الجوفان

عضوا

الدراسات اإلسالمية

فقه وأصول

---

a.aljofan@mu.edu.sa

أ .الجوهرة خالد الصالح

عضوا

اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية

3709

ak.alsaleh@mu.edu.sa

أ  .بشرى خالد العنزي

عضوا

الدراسات اإلسالمية

التفسير
وعلوم القرآن

3650

b.alanzy@mu.edu.sa

محاضر
معيد
محاضر
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التواصل مع الوحدة

 هاتف مكتب سعادة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي)3594( : هاتف مكتب رئيس وحدة الشؤون العلمية) 5908 ( : البريد االلكتروني لوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي: -الب ـ ـ ـريد االلك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتروني للوحـ ــدة:

af.aldakhil@mu.edu.sa

e.mohamed@mu.edu.sa
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