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 البرامج البينيةعمل ورشة 

 

 

 هـ 1436 صفر 5 إلى 4 منالتاريخ: 

 فيصل للمؤتمراتمركز الملك المكان: 

 

 

 الورشة األولى:

 :الفئة المستهدفة 

وكالء الكليات للتطوير بالجامعة للمشاركة في إبداء المرئيات حيال هذه الدراسة وتطوير التعليم الجامعي 

من خالل تبني الكليات للدراسات البينية في األقسام العلمية أو بين الكليات ذات الدراسات المشتركة 

 .المعززة بعضها البعض للخروج بمنتجات تعليمية جيدة

 

 هدف الورشة 

أخذ مرئيات وكالء الكليات للتطوير حول البرامج البينية وأهميتها في التطوير الجامعي وجودة 

 .المخرجات التعليمية

 العمل:مخرجات ورشة  

 
 الءالوك لدى الحماس روح وإيجاد العلمية األقسام في البينية البرامج لتفعيل الكليات وكالء دعم 

 في هال المناظرة األقسام مع أو الكلية في األقسام بين البينية البرامج من عددا   تبني حول الكليات

 يمنةاله أو البرنامج مسمى على االستحواذ في الكليات بين المصالح تعارض وتالفي أخرى كليات

 .العلمية مواده على

 البينية الدراسات باسم كلية أو مستقلة عمادة إنشاء. 
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 :الثانيةالورشة 

 

العام الحكومي والخاص، حيث يمثل الجهات الحكومية شخصين مرشحين من قبل الوزارة، تشمل القطاع 

 .باإلضافة إلى دعوة عدد من رجال األعمال من شركات متعددة للمشاركة في الورشة

 :الفئة المستهدفة 

موظفي الدولة من القطاعات الحكومية من بعض الوزارات ذات العالقة بتوظيف خريجي الجامعة وكذلك 

دعوة عدد من رجال وسيدات األعمال في القطاع الخاص ولمعرفة مدى استفادتهم من خريجي الجامعة، كما تم 

ا بخريجي البرامج البينية  .دعوة عدد من الشركات الصناعية الكبرى التي تهتم كثير 

 

 :هدف الورشة 

معرفتهم بالبرامج البينية وأهميتها االستئناس بمرئيات رجال األعمال وموظفي الدولة من خارج الجامعة حول 

 .في تأهيل الخريجين للقطاعين العام والخاص

 

 العمل:مخرجات ورشة  

 
 ا الجهات أكثر  .الكبرى الشركات هي الورشة في للمشاركة اهتمام 

 الجامعي التعليم مخرجات بتجويد والحكومي الخاص القطاع اهتمام. 

 لطالبا خلفية تجود ألنها البينية البرامج خريجي توظيف في العاملة والمؤسسات الشركات استعداد 

 .العلمية

 ادةإج مع اإلنجليزية اللغة إجادة) مثل العمل سوق متطلبات مع تتوائم التي العلمية الجرعات زيادة 

 (.الحديثة التقنية استخدام

 العمل وقس متطلبات مع يتوائم وبما فيها البينية البرامج بتفعيل بالجامعة التعليم مخرجات تجويد. 

 


