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 المملكة العربية السعودية

 

 جامعة نجران

 كلية العلوم اإلدارية وزارة التعليم

تحقيق مكانة مرموقة ومتميزة بين مثيالتها من الكليات في لرؤية )ا

التخصصات اإلدارية على المستوى المحلي واالقليمي والدولي، في 

 (والشراكة المجتمعيةجودة وتميز البرامج األكاديمية والبحث العلمي  

)تقديم المعرفة العلمية والعملية في المجاالت اإلدارية والمالية،  الرسالة

واالرتقاء بالمستوى الفكري للطالب والطالبات من خالل توفير كافة 

الخدمات البحثية واألكاديمية وتصميم البرامج الدراسية التي تتفق مع 

 .رسالة الجامعة في أطار القيم اإلسالمية

 

الموضوع: برنامج اللقاء التعريفي لطالب وطالبات برامج الماجستير المهنية والتنفيذية المستجدين عبر برنامج 

 البالك بورد

 مقدمة: 

الجامعة من خالل افتتاح عدد من برامج الدراسات العليا تسعى كلية العلوم اإلدارية ممثلة في وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي ووحداتها بالمساهمة في تحقيق رؤية ورسالة وأهداف 

ات المجتمع في القطاعين. وفى إطار ذلك تم إعداد هذه  المهنية والتنفيذية في الكلية، وتعمل على توفير بيئة بحثية وعلمية على درجة عالية من الجودة للدارسين في هذه البرامج، ولتلبية حاج 

 لطالب والطالبات إلى كيفية استغالل البيئة العلمية المهيئة لهم .  التهيئة التي تساهم في إرشاد ا

 هـ الساعة الرابعة مساء 19/01/1442يوم اإلثنين الموافق  الوقت: 

 

 فصل افتراضي من خالل برنامج البالك بورد على الرابط  المكان: 

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/821f95f20fff45419aa124062130bf01 

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/821f95f20fff45419aa124062130bf01
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 بنود اللقاء: 

 المتحدث الحضور البند الوقت م

أعضاء هيئة التدريس و الطالب              افتتاح الحفل 4:05إلى  4:00 1

 والطالبات

 الدريويشد. يعقوب ناصر 

 مساعد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العملي

 د. فيصل القاسمي أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات تالوة ماتيسر من القرآن الكريم 4:10إلى   4:05 2

 منسق برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الموارد البشرية

 د. سالم مسفر آل فايع هيئة التدريس والطالب والطالباتأعضاء  كلمة ترحيبية 4:20الى  4:10 3

 عميد الكلية

كلمة عن برنامج ماجستير إدارة  4:25إلى  4:20 4

 األعمال التنفيذي

 د. بابكر مبارك أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات

 منسق برنامج ماجستير إدارة األعمال التنفيذي

التنفيذي في إدارة  كلمة عن الماجستير 4:30إلى  4:25 5

 الموارد البشرية

 د. فيصل القاسمي أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات

 التنفيذي في إدارة الموارد البشرية منسق برنامج الماجستير

كلمة عن برنامج الماجستير المهني في  4:35إلى  4:30 6

 المحاسبة

 أحمد فريحاتد. محمد  أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات

 منسق برنامج الماجستير المهني في المحاسبة

كلمة عن برنامج ماجستير األنظمة  4:40إلى  4:35 7

 المهني

 د. حمود الغشيمي  أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات

 منسق برنامج ماجستير األنظمة المهني 

 أ. خيار الدين البرايكي أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات التسجيل والحذف واالعتذار والتأجيل 4:45إلى  4:40 8

 مسجل البرامج المدفوعة  في الكلية

 د. محمد سالم  أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات اإلرشاد األكاديمي 4:50إلى  4:45 9

 مشرف وحدة اإلرشاد األكاديمي في الكلية

  أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات التدريس لمن يريدمداخلة أعضاء هيئة  4:55إلى  4:50 10

  أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات مداخلة الطالب والطالبات لمن يريد 5:00إلى  4:55 11

 

 ،،،سائالً هللا العلي القدير أن يوفقنا جميعا لخدمة هذا الوطن الغالي

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


