رؤية القسم :
"الريادة األكاديمية  ,محليا وإقليميا ً والمشاركة
الفاعلة في خدمة المجتمع"

رسالة البرنامج" تأهيل خريجين قادرين على المساهمة في
إدارة األجهزة والمؤسسات العامة والخاصة من خالل برنامج
أكاديمي يلبي احتياجات التنمية"

كلية العلوم اإلدارية – قسم اإلدارة العامة
محضر اجتماع القسم رقم ( )1للعام الدراسي 1438هـ 1439-هـ
(االجتماع الدوري لشهر ذو الحجة)
اليوم والتاريخ :األربعاء 1438/12/29هـ
الوقت :الســــــــــاعة العاشرة صباحا
المكان :القاعة هكم ( 201المكتبة)
أوال ً :الحاضرون:
رئيس قسم اإلدارة العامة
 .1د .خالد بن سالم العطوي
وكيل الكلية للتطوير والجودة.
 .2د .حمد سعيد لسلوم
منسق القسم
 .3خالد حسن محمد البشير
عضوا
 .4د .عبد هللا بن بشر
عضوا
 .5د .محمد حمدنا هللا
منسق الجودة بالقسم
 .6د .شكري عمارة اإلنوبلي
عضوا
 .7د .أحمد عبد الرحمن أبو بكر
مساعد رئيس القسم
 .8د .الطيب الفاضل عبد المحمود علي
عضوا
 .9د .عالم الحاج آدم
عضوا
 .10د .أنس بابكر الحسين
عضوا
 .11د .عبد القادر محمد يعقوب
 .12أ.فيصل عاللة القاسمي
 .13أ .خيار الدين الطاهر برايكي
 .14أ .مبارك أحمد الهمامي
 .15أ .محمد على الهمامي
 .16أ .إبراهيم موسى عسيري.
 .17أ .علي عسيري.
 .18أ .إبراهيم على آل عقيل.
عضوا
 .19د.هالة امام
عضوا
 .20د .رفيعة خضر
عضوا
 .21د .عزة زهران
عضوا
 .22د .أمال عيد
 .23أ .فضيلة مراد
 .24أ.مي آل مطلق
 .25أ.أشواق آل حامد

أعمال االجتماع:
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الصفحة 1

رؤية القسم :
"الريادة األكاديمية  ,محليا وإقليميا ً والمشاركة
الفاعلة في خدمة المجتمع"

رسالة البرنامج" تأهيل خريجين قادرين على المساهمة في
إدارة األجهزة والمؤسسات العامة والخاصة من خالل برنامج
أكاديمي يلبي احتياجات التنمية"

 .1مناقشة توزيع األعباء اإلدارية بالقسم.
 .2مناقشة وإجازة محضري اجتماع القسم رقم (.)15-16
 .3مناقشة الموضوعات المؤجلة.
. .4مناقشة إعداد جدول المحاضرات والساعات المكتبية.
 .5مناقشة تقرير البرنامج للفصل الدراسي الثاني للعام 1438-1437هـ للبنين والبنات.
 .6مناقشة طلب المعيدة جميلة حمد الكربي بخصوص الترقية إلى درجة محاضر.
 .7ترقية المعيدة  /مي آل مطلق إلى درجة محاضر.
 .8مناقشة طلب الموافقة على تمديد فترة تكليف الدكتور حمد سعيد لسلوم للعمل بإمارة نجران.

مضابط االجتماع والقرارات:
الموضوع األول(:رقم القرار1439/38/1/1:هـ) :بعد ترحيب سعادة الدكتور خالد بن سالم العطوي رئيس
قسم اإلدارة العامة بأعضاء مجلس القسم واإلشادة بجهود األساتذة من قبل سعادة الدكتور حمد سعيد لسلوم
وكيل الكلية للتطوير والجودة أتاح رئيس القسم لجميع أساتذة القسم طرح المشاكل والمعوقات التي توجههم
في أعمالهم اإلدارية ومن ثم رفعها كتابا حتي يتم دراستها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.
الموضوع الثاني(:رقم القرار1439/38/1/2:هـ) :بعد المناقشة صادق أعضاء مجلس القسم باإلجماع على
إجازة محضري اجتماع القسم رقم ( )15-16المنعقدين يوم 1438/9/16هـ1438/9/18-هـ.
الموضوع الثالث(:رقم القرار1439/38/1/3:هـ) :بعد المناقشة وجه سعادة الدكتور خالد بن سالم العطوي
رئيس قسم اإلدارة العامة أساتذة القسم من شقي البنين والبنات باستكمال الموضوعات المؤجلة من
االجتماعات السابقة حتى يتمكن أعضاء مجلس القسم من مناقشتها وإجازتها وخاصة تلك الموضوعات
المتعلقة بمطلوبات الجودة.
الموضوع الرابع(:رقم القرار1439/38/1/4:هـ) :بعد المناقشة وجه رئيس قسم اإلدارة العامة سعادة
الدكتور خالد العطوي جميع أساتذة القسم بإعداد جدول المحاضرات والساعات المكتبية واعتماده من عميد
الكلية ورئيس القسم.
الموضوع الخامس(:رقم القرار1439/38/1/5:هـ) :بعد المناقشة وعلى ضوء رسالة البرنامج في تأهيل
خريجين قادرين على المساهمة في إدارة األجهزة والمؤسسات العامة والخاصة من خالل برنامج أكاديمي
يلبي احتياجات التنمية  ،وجه رئيس قسم اإلدارة العامة سعادة الدكتور خالد بن سالم العطوي شقي البنين
والبنات باستالم تقارير المقررات من أساتذة القسم وإعداد تقارير المقررات والتقرير الشامل.
الموضوع السادس(:رقم القرار1439/38/1/6:هـ) :بعد المناقشة وافق أعضاء مجلس القسم باإلجماع على
طلب المعيدة جميلة حمد الكربي بخصوص الترقية إلى درجة محاضر.
الموضوع السابع(:رقم القرار1439/38/1/7:هـ) :بعد المناقشة وافق أعضاء مجلس القسم باإلجماع على
طلب المعيدة مي آل مطلق بخصوص الترقية إلى درجة محاضر.
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الصفحة 2

رؤية القسم :
"الريادة األكاديمية  ,محليا وإقليميا ً والمشاركة
الفاعلة في خدمة المجتمع"

رسالة البرنامج" تأهيل خريجين قادرين على المساهمة في
إدارة األجهزة والمؤسسات العامة والخاصة من خالل برنامج
أكاديمي يلبي احتياجات التنمية"

الموضوع الثامن (:رقم القرار1439/38/1/8:هـ) :بعد المناقشة وافق أعضاء مجلس القسم باإلجماع على
الطلب المقدم من الدكتور حمد سعيد لسلوم والخاص بتمديد فترة اإلعارة للعمل بإمارة منطقة نجران ثالثة
أشهر ابتداء من تاريخ.
انتهى االجتماع في تمام الساعة  11:00صباحا ً،،،،،،،
توقيعات األعضاء بإجازة المحضر رقم ( )1للعام الدراسي1438هـ  1439 -هـ
التوقيع
االسم
م
 .1د .خالد بن سالم العطوي
 .2د .حمد سعيد لسلوم
 .3د .خالد حسن محمد البشير
 .4د .عبد هللا بن بشر
مثنى
صالحهللا
االله حمدنا
عبدمحمد
 .5د.
 .6د .أحمد عبد الرحمن أبو بكر
 .7د .شكري عمارة اإلنبولي
 .8د .الطيب الفاضل عبد المحمود علي
 .9د .أنس بابكر الحسين
 .10د .عبد القادر محمد يعقوب
 .11د .عالم الحاج آدم
 .12أ.فيصل عاللة القاسمي
 .13أ .خيار الدين الطاهر برايكي
 .14أ .مبارك أحمد الهمامي
 .15أ .محمد علي الهمامي
 .16أ.إبراهيم موسى عسيري
 .17أ.علي يحي عسيري
 .18إبراهيم علي آل عقيل
 .19د .هالة إمام
 .20د .رفيعة خضر
 .21د .عزة زهران
 .22د .أمال عيد
 .23أ.فضيلة مراد
 .24أ.مي ال مطلق
 .25أ.أشواق آل حامد

د .خالد بن سالم العطوي
رئيس قسم االدارة العامة
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الصفحة 3

