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كلمة معالي مديرة الجامعة

د. هــدى بنت محمـد العميـل

يسرني أن أرحب بكم في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، أول جامعة نسائية في 
المملكة العربية السعودية، وأكبر جامعة نسائية في العالم.

اإلمكانات  كافة  تسخير  على  عبدالرحمن  بنت  نورة  األميرة  جامعة  اهتمام  ينصب 
الطموحات  يلبي  بما  مخرجاته  كفاءة  وتعزيز  العالي  المرأة  تعليم  جودة  لدعم  والجهود 
والتطلعات التي توليها قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه اهلل لتعليم المرأة في بالدنا. 
لذا فإن الجامعة تتطلع إلى أن تكون منارة للعلم والمعرفة والقيم السامية، وأن تصبح رائدة 
في تعليم المرأة العالي، مواكبة للتطورات العالمية في مجال العلوم والتقنية، قادرة على 
النهوض بتعليم المرأة السعودية بما يمّكنها من المشاركة الفعالة في التنمية االجتماعية 

واالقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل لوطننا وأمتنا. 

إن جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تدرك أن عليها حمل مهمة جليلة الشأن، لذلك 
تعمد  هذا  أجل  ومن  للمرأة،  العالي  التعليم  في  بصمة  وإحداث  التميز  إلى  دوًما  تسعى  هي 
الجامعة إلى تطبيق أفضل االستراتيجيات الرامية إلى دمج قيم التعليم والبحث والمشاركة 
األكاديمية،  للبرامج  المستمر  االستراتيجي  التطوير  إلى  باإلضافة  االجتماعية،  والمسؤولية 
مختلف  في  المميزة  العالي  التعليم  مؤسسات  مع  والتعليمية  المعرفية  الشراكة  وتطبيق 
دول العالم، ودعم عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات العلمية والثقافية، بما يضمن تطوير 
الكفاءات البشرية وتعزيزها بمهارات متقدمة تؤهلها لخوض تحديات العصر واالسهام في 

صناعة مستقبل مشرق وآمن.

وذلك  العليا،  والدراسات  البكالوريوس  لمرحلتي  وثرية  متنوعة  برامج  الجامعة  تقدم 
التحضيرية  السنة  برنامجي  إلى  باإلضافة  التخصصات،  مختلفة  كلية  عشرة  خمس  خالل  من 
والتأسيسية، ومعهد لتعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها، ومستشفى جامعي تتدرب فيه 
مكتبة  الجامعة  تضم  كذلك  الصحية،  العلوم  من  وغيرها  والتمريض  الطب  كليات  طالبات 
رئيسية كبرى وعدًدا من العمادات المساندة والمراكز البحثية والخدمية التي تهدف جميعها 
الجذابة  المنشآت  من  إطار  عبر  كله  ذلك  ويطرح  والتعليمي.  األكاديمي  الجانب  دعم  إلى 
والصديقة للبيئة في وسط بيئي مهيأ هندسًيا وتقنًيا ليالئم االحتياجات التعليمية والنفسية 

للطالبات. 

للتعرف عن قرب على جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من  أخيًرا يسرني دعوتكم 
خالل بوابتها االلكترونية، سائلة اهلل عز وجل التوفيق والسداد للجميع. 
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رسالة رئيسة المؤتمر والمعرض الدولي األول للتدريب والتطوير

عميدة التطوير وتنمية المهارات د. عبيـر بنت علي الحربي

آمنت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
– طيب اهلل ثراه – بأن اإلنسان هو الثروة الحقيقية ورأس المال الوطني، وأولت التعليم وبرامج 
اإلنسان السعودي رقمًا  المعرفة جل اهتمامها، حتى أصبح  المستدامة واقتصاديات  التنمية 

مهمًا في التميز والنجاح على مستوى العالم.

وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، المؤسسة التعليمية النسائية األهم في العالم، 
الصرح األكاديمي العمالق أحد أهم ركائز تحقيق هذه الرؤية االستراتيجية الهامة.

أرقى  وفق  العالمي  التقدم  لتواكب  مخرجاتها  تجويد  على  الجامعة  حرصت  وقد 
معايير التنمية البشرية العالمية في سباق محموم مع الزمن بدأ من حيث انتهى اآلخرون، ما 

عزز مكانة الجامعة محليًا وإقليميا ودوليًا.

وقد ارتأت الجامعة أن تطلق مرحلة جديدة في التعليم الجامعي السعودي، بممارسته 
خارج قاعات الدراسة بإنشاء وكالة للتطوير والجودة ممثلة بعمادة التطوير وتنمية المهارات، 
والتي لم تعَن بتدريب وتطوير وتنمية المهارات داخل الجامعة من خالل تدريب وتأهيل قياداتها 
وكادرها اإلداري والتعليمي وحسب، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بكثير؛ بأن فتحت أبواب التدريب 
الخالقة  االبتكارية  ببرامجها  لاللتحاق  كاماًل،  السعودي  للمجتمع  المهارات  وتنمية  والتطوير 
الدولي  المؤتمر  اليوم  تطلق  والتي  العالمية،  والجودة  االبتكار  معايير  أرقى  وفق  المصممة 
األول للتدريب والتطوير برعاية معالي وزير التعليم عزام بن محمد الدخيل، والذي يعد تظاهرة 
ما  العالم،  مستوى  على  مستضيفيها  أول  تكون  بأن  الجامعة  شرفت  عالمي،  بطابع  محلية 
باقتدار  المحلية  حدود  تخطت  التي  الدولية،  الجامعة  هذه  وأهمية  مكانة  إلى  بوضوح  يؤشر 

نحو العالمية.

ويقدم هذا المؤتمر الدولي الهام برامج تدريبية متميزة، ويستضيف نخبة من المتحدثين 
سمعتهم  لهم  عالميين  ومدربين  متحدثين  من  فائقة  بعناية  الجامعة  انتقتهم  ممن  فيه 
الدولية الكبيرة، ويمنح للمشاركين فيه شهادات دولية معتمدة في مجاالت التدريب والتطوير 
والتنمية البشرية، إيمانًا من الجامعة بضرورة االستثمار في العنصر البشري، وانطالقا مما استقر 
المجتمع  التوجه نحو  بأن رسالتها اإلنسانية والوطنية تحتم عليها  القائمين عليها  في يقين 

خارج أسوار الجامعة، وعدم التوقف عند تعليم طالباتها فقط.

للتدريب  األول  الدولي  مؤتمرنا  في  بكم  أرحب  بأن  واعتزازي  سروري  دواعي  لمن  وانه 
والتطوير ، متمنية لكم الفائدة والتواصل وتبادل الخبرات مع الزمالء والخبراء من أنحاء العالم 

المختلفة.
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عن ........
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
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عن ........

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

جامعة األميرة نورة عراقة وطموح 

حظي تعليم المرأة في المملكة العربية السعودية بقدر وافر من الرعاية واالهتمام أتاح 
لها أن تسير بخطى واثقة نحو تحقيق طموحاتها وإظهار تميزها في مجاالت مختلفة، مما 
جعلها تبرز بشكل الفت ليس على المستوى المحلي فقط بل وحتى على المستوى العالمي 
حيث نجد نماذج للمرأة السعودية المثقفة والباحثة المتخصصة ممن يشار لهن بالبنان وتذكر 
أسماؤهن في المحافل الدولية وميادين العلم مثبتًا ذلك نجاحهن وجدارتهن التي ال تقل عن 

نظيراتهن في دول أخرى متقدمة.
وتعد جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن إحدى ثمار الرعاية واالهتمام بالتعليم العالي 
للمرأة. وقد بدأ ذلك مبكرًا حيث أنشأت الرئاسة العامة لتعليم البنات في عام 1390 هـ الموافق 
1970 م أول كلية تربوية للبنات، ثم توالى افتتاح الكليات تباعًا إلى أن بلغ عددها 102 كلية، ما بين 

جامعية ومتوسطة وكليات مجتمع موزعة في 72 مدينة سعودية وتضم 600,000  طالبة.
األدبية  لألقسام  التربية  كلية  هي  كليات  ست  هناك  كانت  وحدها  الرياض  مدينة  وفي 
- كلية التربية األقسام العلمية - كلية التربية إعداد المعلمات - كلية الخدمة االجتماعية - 

كلية التربية االقتصاد المنزلي - كلية االداب.
وفي عام 1427 هـ صدر األمر الملكي بإنشاء أول جامعة للبنات بالرياض تحت إشراف وزارة 
التعليم العالي تضم الكليات الست الكائنة بمدينة الرياض بعد إعادة هيكلتها باإلضافة إلى 
الجامعة في  المملكة، وقد تم تفعيل  التنمية في  إنشاء عدة كليات جديدة تخدم مسيرة 

عام 1428 هـ بتعيين أول مديرة لها وهي سمو الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود.
الشريفين  الحرمين  خادم  بقيام  الجامعة  تشرفت  هـ   1429/10/29 األربعاء  يوم  وفي 
الملك عبد اهلل  بوضع حجر األساس للمدينة الجامعية، وحينها ارتأى رحمه اهلل أن يتم تغيير 
مسماها إلى جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن نسبة إلى شقيقة مؤسس المملكة العربية 

السعودية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن يرحمه اهلل.

الرؤيــــة 

أن تكون جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن منارة المرأة للمعرفة والقيم.
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عن ........

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

الرســالة

بريادتـها  الرحمن جامعة شاملة للمـرأة متمّيزة  أن تكون جامعـة األميرة نورة بنت عبد 
التعليمـية وأبحاثـها العلميـة تسـهم في بناء االقتصاد المعرفي بشراكة مجتمعية وعالمية.

الغايات اإلستراتيجية:

1- البرامـج األكـاديميـة
للنجاح وتجعلهن قادرات  الطالبات  وهي تقديم مناهج دراسيـة ذات جودة عالية تعد 

على ريادة األعمال ويتمتعن باألخـالق المهنية.

2-خريجات جامعة األميرة نورة
توفير  طريق  عن  والعمل  الحياة  في  نجاحهن  لتحقيق  بالمهارات  الطالبات  تزويد  وهي 

بيئة تعليمية مبتكرة تركز على الطالبات.

3- األبحاث والشراكات
في  المعرفة  تلك  وإدراج  الدولي  التواصل  خالل  من  وتطبيقها  المعرفة  اكتساب  وهي 

المناهج الدراسية.

4- الشراكة المجتمعية
وهي خدمة  القضايا المتعلقة بالمرأة واألسرة وإدراج خدمة المجتمع في برامج جامعة 

األميرة نورة بنت عبد الرحمن.

5- المهارات والمواهب
وهي رفع قدرات و تحسين جودة عمل الكوادر البشرية في الجامعة الذي يعملون في 

مجاالت التعليم والبحث واإلدارة عن طريق تقديم البرامج ذات العالقة.

6- األنظمة والعمليات
الفعال  األداء  إلى تحقيق  الوصول  الضرورية من أجل  العمليات واألنظمة  وهي تأسيس 

للجامعة.

7- التمويل
وهي تنويع مصادر التمويل في الجامعة لتحقيق االكتفاء المالي واستدامته .



10

عن ........
عمادة التطوير وتنمية المهارات
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عمادة التطوير وتنمية المهارات

الرؤيــــة 
اخترنا أن نكون األفضل: تطويرا لألداء... تنمية للمواهب... صناعًة لإلبداع...

الرســالة
- نحترف الّتطوير بكّل أشكاله وفي كّل مجاالته

نطّور أنظمة العمل بالجامعة لتكون فّعالة.. 1
نطّور بيئة العمل لتكون جّذابة.. 2
نطّور الكفاءات المهنّية واألكاديمية لتكون متمّيزة.. 3
نطّور الثقافة الشخصية والمؤسسية لتكون إيجابية.. 4

- نبدع في طرائق عملنا
ننفذ الدراسات االستشارية.. 1

نضمن التدريب الموافق لالحتياج.. 2
نوّفر التوجيه المحتضن لإلبداع.. 3
نبادر إلى اإلرشاد.. 4
ندير الّتغيير وننحت المواهب والجدارات.. 5

- يحدونا في كل ذلك أن نسهم في
بناء مجتمع المعرفة.. 1

تأسيس منّظمة متعّلمة.. 2
تحقيق شروط جامعة القرن 21. 3

تمكين المرأة السعودية.

- ويساعدنا على الّنهوض بمسؤولياتنا
كوادر متمّيزة.. 1

شراكات إستراتيجية فّعالة.. 2
بيئة محّفزة وداعمة.. 3

القيم 
الّتقويم الّذاتي المستمر ثقافة المتمّيزين.. 1

ثقة المستفيدين سّر نجاحنا.. 2

عن ........
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عمادة التطوير وتنمية المهارات

الّدافعية شرط أساسي للّنجاح.. 3
الجودة الّشاملة شرط أساسّي للمنافسة.. 4
التحسين المستمر ضمانة لالستمرار.. 5
التواصل جسر حقيقي إلى التمّيز واإلبداع.. 6
التنمية البشرية المستدامة هي الّدعامة األساسية للنجاح.. 7
الشراكة الفاعلة قّوة إضافّية لإلنجازات.. 8
الّتفويض تفعيل لروح المسؤولية.. 9
اإلبداع مثير دائم لعملنا.. 10
المسؤولية االجتماعية واجب وطني ال يفارقنا. 11

األهداف العامة : 
متطلبات  مع  يتوافق  بما  واألكاديمية  القيادية  للكفاءات  المهنّية  الكفاءة  تنمية   -1  
وتستجيب  المستفيدين  رضا  تحّقق  متنّوعة  خدمات  تقديم  المعرفي  االقتصاد 

لتطّلعاتهم
والوالء  االنتماء  شعور  ُتجّذر  و  التمّيز  معايير  ُتحّقق  ومحّفزة  جاذبة  عمل  بيئة  تهيئة   -2

المؤسسي
3- بناء شراكات إستراتيجية تدعم ال ّتطوير واإلبداع وتقّدم برامج رائدة لخدمة المجتمع

4- تهيئة المناخ المناسب لتمكين ثقافة التعليم والتعّلم وتفعيل البحث العلمي

الهدف العام من التدريب : 
- تنمية المهارات .

- تعديل اإلتجاهات . 
- تغيير السلوك السلبي إلى إيجابي .

- اكتساب معارف ومعلومات وخبرات جديدة .
- تعزيز المفاهيم الصحيحة.

عن ........
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عن ........
المؤتمر والمعرض الدولي للتدريب والتطوير
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المؤتمر والمعرض الدولي للتدريب والتطوير

مقدمة عامة عن المؤتمر:
يقام المؤتمر والمعرض الدولي للتدريب والتطوير كجزء من برامج جامعة األميرة نورة 
بنت عبدالرحمن التي تخدم قطاع كبير من مدراء التدريب والتطوير وتنمية الموارد والمواهب 
البشرية  الموارد  ومسئولي  مدراء  بين  والتجارب  الخبرات  لتبادل  المؤتمر  يهدف  حيث  البشرية. 
أهم  مناقشة  إلى  يهدف  كما  المواهب.  إدارة  مجال  في  الممارسات  أفضل  الستكشاف 
للتعرف  باإلضافة  مواجهتها  وسبل  العربي  العالم  في  المواهب  إدارة  تواجه  التي  التحديات 
على أهم األدوات والتكنولوجيا التي تساهم في تدريب وتطوير الموظفين والقادة والطالب 

وتنمية مواهبهم.

أهداف المؤتمر:
1( استعراض لمبادئ ومعايير إدارة المواهب وسبل تطويرها.

2( التعرف على المؤشرات العلمية والعملية الكتشاف المواهب في المنظمات.
3( تبادل الخبرات والتجارب الستكشاف أفضل الممارسات في مجال إدارة المواهب.

مراقبة  ضمان  مع  والتطوير،  التدريب  عمليات  ومنهجية  مستوى  رفع  لكيفية  عرض   )4
الجودة.

وسبل  العربي  العالم  في  المواهب  إدارة  تواجه  التي  التحديات  أهم  مناقشة   )5
مواجهتها.

6( التعرف على أهم األدوات والتكنولوجيا التي تساهم في تدريب وتطوير الموظفين 
والقادة والطالب وتنمية مواهبهم.

7( عرض أفضل الممارسات في إدارة المواهب وتنميتها في المملكة العربية السعودية.
8( إبراز أهمية ربط إدارة المواهب بالمسارات الوظيفية والجدارات.

9( عرض لسبل احتضان المواهب والحفاظ على الكفاءات البشرية في المنظمات.
10( مشاركة مؤسسات التدريب الدولية المعروفة والمتخصصة بالتطوير التنظيمي على 

المستويين اإلقليمي والعالمي

عن ........
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المؤتمر والمعرض الدولي للتدريب والتطوير

المستهدفون:
1( مدراء الموارد البشرية في القطاعين الخاص والعام.

2( مدراء التدريب والتطوير.

3( المدراء التنفيذيون والقيادات الحكومية.

4( األكاديميون والطالب.

5( جميع المهتمون بمجال التدريب والتطوير وتنمية المواهب.

محاور المؤتمر:
1( تطوير وتنمية المواهب.

2( القيادة وإدارة المواهب.

3( ضوابط ومعايير إدارة المواهب.

4( إدارة المواهب: الموارد واألدوات والتكنلوجيا

5( إدارة المواهب، الرؤى والتحديات.

6( الجدارات، المواهب، المسارات الوظيفية.

7( احتضان المواهب والحفاظ على رأس المال البشري.

عن ........
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إدارة  كليات  أكبر  إحدى  هي  إنسياد   
العالم،  في  العليا  والدراسات  الرائدة  األعمال 
من  واألفكار  والثقافات  المتدربين  بين  تجمع 
العمل  أداء  لتحسين  العالم  أنحاء  جميع 
المؤسسي، وينعكس هذا المفهوم العالمي 
البحث  جوانب  جميع  في  الثقافي  والتنوع 

والتدريس والتدريب من خالل ثالث فروع لها:
أوروبا )فرنسا(. 1

آسيا )سنغافورة(. 2

الشرق األوسط )أبوظبي(. 3

شريك  علمي
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عالمي  مزود  اإلبداعية  القيادة  مركز 
وهو  1907م  عام  تأسس  التنفيذي  للتعليم 
منظمة عالمية غير ربحية تساهم في غرس 
التركيز  خالل  من  وتطويرها  اإلبداعية  القيادة 
الحصري على تعليم القيادة وتقديم البحوث 

المتعلقة بها .

شريك  علمي
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الكفــاءات  لديهــا  عالميــة  منظمــة          
األساســية  لتطويــر التصميــم التعليمــي 
الفعــال فــي مجــاالت التدريــب و فعاليــة 
الفريــق وتنميــة المهــارات القياديــة وتطوير 

مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس .

شريك  علمي
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لالستشــارات  الكنــدي  العالمــي  المركــز 
تأســس  كنــدي  مركــز   ،)CGC( والتدريــب 
ــا/  ــش كولومبي ــة برت ــر، مقاطع ــي فانكوف ف
ــات  ــبكة عالق ــا ش ــكل بعده ــدا، ليش ــرب كن غ
وأعمــال عالميــة تســاهم فــي خدمــة مجاالت 
خصيصــا  والمبيعــات  التســويق  و  التدريــب 

عــام. بشــكل  اإلداري  والمجــال 
البرامــج  مــن  مجموعــة  المركــز  يقــدم 
االستشــارية والتدريبيــة التــي صممــت لخدمــة 
الشــركات واألفــراد معــا , كمــا يمتلــك المركــز 
ــة  ــات التجاري ــج و العالم ــن البرام ــة م مجموع
المرموقــة فــي عالــم األعمــال و التــي بــرزت 

عالميــًا.  واســتخدمت 

شريك  علمي
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سـعودية  صحيفـة  عـكاظ  صحيفـة      
عـكاظ  مؤسسـة  عـن  العربيـة  باللغـة  تصـدر 
للصحافـة والنشـر منذ عـام 1958  وهي إحدى 
المؤسسـات األهليـة الصحفيـة فـي المملكـة 
العربيـة السـعودية، ولهـا فـروع فـي كثير من 
مدن المملكـة والعواصم الخليجيـة والعربية 

هـي: مطبوعـات  أربعـه  تصـدر  والعالميـة.. 
سـعودي  وجريـدة  اليوميـة  عـكاظ  جريـدة 
وجريـدة  اإلنجليزيـة«  »باللغـة  اليوميـة  جازيـت 
بالشـباب  تعنـى  التـي  األسـبوعية  النـادي 
األسـبوعية  رؤى  مجلـة  إلـى  إضافـة  والرياضـة 
التي تعني بشـؤون المرأة من المركز الرئيسـي 

. جـدة  بمدينـة  للمؤسسـة 

شريك  إعالمي
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عـن  تصـدر  يوميـة  سـعودية  جريـدة  هـي 
باللغـة  النشـر  و  لصحافـة  عـكاظ  مؤسسـة 

. اإلنجليزيـة  

شريك  إعالمي
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برامج التدريب المعتمدة
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األهداف:
بعد ان يكونو قد اكملوا ورشة العمل هذه ودرسو الكتاب والتمارين المصاحبة، سيكون 

المشاركون قادرون على ما يلي:
- توضيح غرضك من التعلم على أساس رؤية القيادة الواضحة ومجموعة القيم األساسية.

- تحديد نقاط قوتك في القيادة والجوانب التي بحاجة للتطوير.
- فهم من أنت كقائد في سياق كل من عملك وحياتك الشخصية.

- تحديد متى ولماذا تشعر بعدم الوضوح أو عدم التقدم في رحلتك القيادية.

ملخص تجربة المشارك: 
- فرصة االشتراك مع كبار القادة اآلخرين بشأن كيف يكون األفضل وتصورات عن القيادة.

- ورشة عمل لمدة 3 أيام مع تعلم تجريبي وتعلم من األقران ووضع األهداف.
- فرصة لممارسة وتعلم مهارات جديدة في بيئة آمنة لمدة 3 أيام.

- فرصة للتواصل البيئي وبناء عالقات دائمة ومفيدة.
- نظرة شاملة وحوار قادم على نموذج ورؤية جامعة األميرة نورة ورسالتها وقيمها الذي 

يعمل كقاعدة غنية لممارسة تطبيق التعلم.

اكتشاف القائد بداخلي )العناصر األساسية(:
- الموثوقية

- التعلم القائم على األقران
- دور القيادة والقيم

- أنشطة تجريبية
- صياغة ونقل الرؤية

- وضع األهداف
- الضغوط والمرونة

- تحدي القيادة الشخصية

القائد المرن ) اكتشف القائد بداخلك (

جينيفر مارتينيوجينا إيكيرتبرناديت كونراثسديفيد ألتمان
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ملخـص:
على  عمل  الذي  اإلنترنت  وبفضل  نعيشه.  الذي  الجديد  القانون  هو  المستمر  التغيير 
تسهيل التعاون عالميًا على مدار الساعة، فإن األعمال التي كان يقوم بها أفراد تم تكليف فرق 
عمل للقيام بها. وبزيادة عدد العاملين معرفيًا ممن يجب عليهم التشارك في المعلومات 
النجاح  تحقيق  ألجل  يقومون  مما  ويستفيدون  الممارسات  أفضل  العاملون  يحصد  والرؤى، 

لشركاتهم وبهذا يؤكدون على قنوات التواصل بشكل أكبر.
عمل  بيئة  يخلقوا  أن  فيها  يعملون  التي  والمؤسسات  العصر  لقادة  يمكن  كيف  إذًا 
تدعم تفاعالت البشر المعقدة وتحتوي االختالف وتحتفظ بالعمال من ذوي المعرفة القيمة 
كيف  اإلنتاجية؟  مستوى  على  يحافظون  الوقت  نفس  وفي  الضوء  بسرعة  تغييرًا  وتنشئ 
يمكن للمؤسسات أن تساعد القادة على تحفيز فرق العمل لخلق مكان عمل يتصف بالوعي 
والعزيمة حيال العالقات الصحيحة مع بعضهم بعضًا لتكون ديناميكية الفريق مدارة بشكل 

جيد وأهداف العمل محققة.
أنظمة العالقات الذكية

)عالقة  االجتماعي  والذكاء  نفسه(  مع  الشخص  )عالقة  العاطفي  الذكاء  وراء  يكمن 
الجماعية  الحكمة  على  االهتمام  ينصب  حيث  الذكية،  العالقات  أنظمة  غيره(  مع  الشخص 

للفريق والمجموعة أو النظام.
نتائج تدريب الفريق

والتحجيم  واالكتساب  كاالندماج  التغيير  مع  للتعامل  جيدًا  مستعدون  يصبحون   -
والنمو

- سوف يتمكنوا من خلق فريق عمل متماسك وإيجابي عند مواجهة االختالف
- خلق فرق عمل قادرة على تقدير التنوع وجعل هذا كأصول قيمة

التغييرات  مع  ويتكيفون  وتحفيزًا  مشاركة  أكثر  ليكونوا  فرقهم  في  األفراد  تحفيز   -
المسيسة.

مبادرات  في  والمؤسسات  بهم  الخاصة  العمل  فرق  إلشراك  أكبر  ثقة  سيكتسب   -
تطويرية وبهذا يكتسب تعاونًا كبيرًا وإبداعًا للفريق.

وسيتكيف مع خلق ثقافات متنوعة لكسر السلوك السيء.

مهارات الكوتشيج )التوجيه( لقادة القرن الواحد والعشرين

ليندا بيرلوتجودي فان زون
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ملخص:
يعتبر هذا النظام نظامًا حديثًا ومهم في مجال التدريب. فهو يجمع عدة عوامل وطرائق 

تدريب لضمان تماسك أقوى بين هذه العناصر لكي:
تحقق أهداف التدريب التي تحدده المؤسسة  .1

2. االرتقاء بمستوى األداء والفعالية للمدربين والمتدربين
فيه  التفكير  تم  سيناريو  وضع  على  التوجيهيين  المصممين  النظام  هذا  يساعد  كما 
للحزمة  المهني  المحتوى  عن  النظر  بصرف  التدريبية  لجلساتهم  زمني  ووقت  جيد  بشكل 

التدريبية والدورة نفسها.
يقوم هذا النظام بتحليل بنية الحزمة التدريبية وفقًا للمعايير الدولية للتصميم الدولي 

لضمان كفاءة وفعالية التدريب.

زميل في أنظمة ومعايير التدريب وآيماس

الدكتور محمود التايه
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جينيفر مارتينيوجينا إيكيرتبرناديت كونراثسديفيد ألتمان

ليندا بيرلوتجودي فان زون

الدكتور محمود التايه

برامج التدريب المعتمدة
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عن ........
المتحدثون
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المدير العام لشركة Strategy Focused للموارد البشرية 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

اندماج الموظفين: أساس النجاح المؤسسي

الشرق  في  البشرية  للموارد  فوكسد«   »ستراتيجي  لشركة  العام  المدير  هو 
األوسط وشمال أفريقيا ومقرها دبي و عضو هيئة تدريس وممثل لمعهد رأس المال 
البشري في منطقة شرق آسيا وشمال أفريقيا. وقد تقلد منصب رئيس تنفيذي سابق 
في« قريت بليس« العاملة في دول الخليج ومقرها  دبي. كما أنه عمل كرئيس موارد 
المال  رأس  معهد  من  مؤهالت  رون  يحمل  الرياض.  مدينة  في  سابق  تنفيذي  بشرية 
استراتيجي  ورائد  البشري  المال  رأس  استراتيجيات  مجال  في  دولي  كـمختص  البشري 

في مجال رأس المال البشري ومخطط استراتيجي لقوى العاملة.

ورشة عمل

رون توماس

فالتركيز  الداخل،  في  للمواهب  العنان  إطالق  على  القدرة  المنظمات  تمتلك 
ودفع المشاركة للوصول إلى المعالي التي أثبتت البحوث بأن من شأنها أن تزيد ليس 

من النتائج فحسب، ولكن تزيد من فرص االبتكار أيضا.

وسيمكنك العرض من إجراء دراسة جدوى تقودك إلى المشاركة في المؤسسة 
الخاصة بك.
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جـون إنجـام

خبير دولي متخصص فى مجال االستشارات والتطوير المؤسسى 
من أفضل مائة شخصية مؤثرة فى مجال الموارد البشرية

مساعدة  وفي  االستشارات،  مجال  في  مستقاًل  متخصصًا  إنجام  جون  يعمل   
البحث والتكنولوجيا واالبتكار ليتمكنوا من خلق ميزة تنافسية  الشركات على تطبيق 
كل  البرية  الموارد  مجال  في  المتخصصين  مئات  بتدريب  جون  يقوم  الموظفين  عبر 
مؤتمر  أكبر  ترأس  أنه  كما  العالم.  حول  كبيرة  مؤتمرات  في  خطابات  ويقدم  عام 
خالل الثالث السنوات األولى   )HR Tech Europe( في مجال الموارد البشرية في أوروبا
الدور  تطوير  في  العمل  قدمها:  التي  األخيرة  االستشارية  المشاريع  وتشمل  للمؤتمر 
المؤسسي والتخطيط لمسار رقمي ألجل إدارة الموظفين لبائع تجزئة كبير وقام أيضًا 
بمساعدة بنك كبير على إشراك وتطوير شركاء العمل في مجال الموارد البشرية ألجل 
أفضل  من  كواحد  بجون   HRexaminer.com موقع  اعترف  وقد  المؤسسي  التصميم 
مائة شخصية مؤثرة عالميًا في مجال الموارد البشرية واعترفت به أيضًا مجلة الموارد 
البشرية كواحد من أفضل سبعة مفكرين مؤثرين في المملكة المتحدة في مجال 

الموارد البشرية )2013(.

من هم الموهوبون لديك، وما هي احتياجاتهم؟
التدريب  على   التركيز  إلى  نسبي،  غير  ،بشكل  المؤسسات  من  العديد  تسعى 
األهم  أنهم  ُيعتقد  ألشخاص   البشرية  بالموارد  متعلقة  أنشطة  وتقديم  والتطوير 
لتحقيق النجاح للمنظمة. سوف نستعرض في هذه الجلسة أنواع المواهب التي يجب 
على المؤسسة أن توليهم اهتمامًا وكيف يمكن إشراك كل مجموعة بشكل أفضل 

ألجل تحقيق الهدف  المرغوب من أنشطة التدريب والتطوير ومن المنظمة أجمع.

كلمة المؤتمر
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التدريب و تقييم التطوير و التحليل 
المال  رأس  إدارة  في  الطريقة  تلك  في  المنهجية  بتناول  الجلسة  هذه  ستقوم 
البشري المتوافقة مع الخريطة االستراتيجية إلدارة االعمال  و بطاقات األداء المتوازن، 
ويمكن استخدام هذا لتحديد أهداف ومعايير التدريب والتطوير التي تساعد المؤسسات 
على تحقيق أقصى الفوائد الممكنة من تلك األنشطة واالستثمارات. وستتطرق هذه 
البشري ألجل  المال  الجلسة إلى كيف يمكن استخدام خريطة استراتيجية إدارة رأس 
الحصول على أسس التحليل الوصفي والتخمين  في حال عدم وجود بيانات قوية أو 

قدرات  تحليلية تطور  اساليب التقنية الحديثة.

تكامل الموارد البشرية والتدريب والتطوير
يصعب التأكيد على أن التدريب والتطوير يحققان آثار كبيرة على مستوى الفرد أو 
المؤسسة، ما لم يتم دعم تلك األفعال عبر كل من إجراءات الموارد البشرية واإلجراءات 
اإلدارية .ويعتبر التكامل مهمًا خاصة إلدارة األداء والمكافأة. ويتم االهتمام بإدارة األداء 
لحث  استخدامها  يتم  أخرى  إجراءات  مع  للتطوير  التخطيط  مجال  في  كبير  بشكل 
المناقشات المتعلقة بعملية الدفع. وستستعرض هذه الجلسة تلك الفرص والتحديات 
المندرجة تحت هذا التكامل وما هي الفوائد التي تقدمها في مجال التدريب والتطوير.

ورشة عمل

ورشة عمل

سارديك لوف

ورئيس  والتنمية  والتدريب  اإلدارية  االستشارات  مجال  فى  خبير 
ومؤسس لشركة انفنيتي لالستشارات والتدريب

بإلقاء  مشهور  وهو  التحفيز  على  والموهبة  الفكرة  إيصال  على  بالقدرة  يتمتع 
البارع  المدرب  لقب  سارديك  يحمل  المؤسسية،.  والفعاليات  المؤتمرات  في  الخطابات 
عام   )ATD( المواهب  تنمية  جمعية  في  مشارك  كموظف  معتبرة  بجائزة  وحظي 
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2003م. ويقوم سارديك بصفته خبيرًا عالميًا معتبرًا بعقد أربع برامج معتمدة للجمعية 
وتغطي تلك البرامج مواضيع متعلقة بالتطوير اإلداري والتنموي وفي التدريب والتطوير 
واالستشارات. وهو واحد من ضمن ثمانية خبراء عالميين ممن يعقدون دورات متخصصة 

في جمعية تنمية المواهب “كمدربين بارعين”.

تقنيات تدريب بكلفة أقل وتأثير أكبر لتنشيط التدريب على القيادة

يعتبر هذا الخطاب واحدًا من أهم الخطابات التي يطلبها منظمو المؤتمرات من 
سارديك وهي أشهر الخطابات التي يعرفها حاضروا المؤتمر.

سيتمكن الحضور من خالل هذه الجلسة من التالي: 

الـ 7 التي يرجو المدربون الخبراء من خاللها تحقيق أعلى . 1 سرد أنواع األسئلة 
مستويات المشاركة من قبل الحضور

التطبيق المباشر لكل فعالية يتم عرضها في البرامج الخاصة بالمتدربين أيًا . 2
كان المحتوى

للمحتوى . 3 بالتجربة  التعليم  لتعزيز  الجلسة  مالحظات  دفتر  استخدام 
الموجود

االستمتاع أثناء تعلم بعض تقنيات التواصل الجديدة. 4

ورشة عمل

الصفات الـخمسة التي يتمتع بها القادة الفائزون في سجال المواهب

يعتبر هذا الخطاب واحدًا من أشهر خطابات سارديك. ودائمًا ما تحظى بإطراء 
الجماهير حول العالم. سيتمكن الحضور لهذه الجلسة من التالي:

بسيط . 1 تكتيك  واستخدام  الربح  على  تقضي  التي  القيادية  الصفة  تحديد 
للقضاء عليها في بيئة العمل. 

العمل . 2 فرق  في  الثقة  استحقاق  مستوى  تقييم  ألجل  الثقة  تقييم  تطبيق 
لمدة ال تزيد عن 10 دقائق. وهذا سيمكنهم من عقد حوار صادق وصريح عن 

الثقة. 
استخدام نموذج »القاعدة من خمسة« لربطها باألنشطة اليومية المتعلقة . 3

برؤية المؤسسة. 

كلمة المؤتمر
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ــادم الحرمين  ــ ــن حكومة خ ــ ــًا م ــ     حرص
توفير  ــه على  ــ اللـ ــــن حفظهم  الشريفيـ
ــن  ــ م ــن  ــ الوط ــات  ــ لبن ــة  ــ تعليمي ــرص  ــ فـ
ــى  ــ تتماش ــة  ــ العام ــة  ــ الثانوي ــات  ــ خريج
ــل وحاجة  ــ ــوق العم ــ ــات سـ ــ ــع متطلب ــ م
ــاص، وتتماشى مع خطة  ــ الخـ ــاع  ــ القطـ
ــل  ــ لعمـ جديدة  ــاالت  ــ مج لفتح  ــة  ــ التنمي
ــرة نورة  ــ ــة األميـ ــ المرأة فقد تبنت جامعـ
ــؤولية  ــ ــذه المس ــ ــن ه ــ ــد الرحم ــ ــــت عب بن
ــة المجتمع  ــ ــادة خدم ــ ــاء عم ــ وذلك بإنش
ـــ. ــ 1423ه ــام  ــ ع ــتمر  ــ المس ــــم  والتعلي

        رؤية العمادة:
تحقيق الريادة على المستوى المحلي والعالمي من 
إعداد وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة أكاديميًا 

ومهنيًا وتربويًا للمساهمة في خدمة وتنمية وتطوير 
المجتمع.

     رسالة العمادة:
إتاحة فرصة التعليم والتدريب لكل مواطنة راغبة 

في الحصول على مهارات جديدة وذلك بتسخير 
كافة اإلمكانات البشرية والتعليمة والمادية لتلبية 

احتياجات المجتمع من خالل طرح برامج منوعة 
تأهيلية وتدريبية ومهنية تواكب متطلبات خطط 

التنمية وحاجة سوق العمل.

راعي  فضي
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حلول توظيف متكاملة
              في أي وقت .. ومن أي مكان

راعي  برونزي
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بروفيسور ومستشار ومؤلف متخصص فى مجال إدارة المواهب 
“ Graziadio جامعة Pepperdine عضو فى كليه

المواهب  إدارة  في  متخصص  ومؤلفًا  ومستشارًا  ومتحدثًا  مثقفًا  مارك  يعتبر 
أكاديمية  منشورات  في  المقاالت  من  العديد  قدم  أنه  كما  المؤسسية.  والجامعات 
ومهنية وكشخصية معترف بها دوليًا، يعتبر مارك متحدثًا مشهورًا وقدم بحثه في 
عدد من الدول منها الصين وفرنسا وإيطاليا والمكسيك وتركيا وفي الواليات المتحدة 
األمريكية وكندا ويقدم استشارات لدى كٍل من الجامعات حديثة المنشأ والجامعات 

المشهورة في المجال المؤسسي.

ما هي حقيقة إدارة المواهب؟

 في هذه الجلسة سيتم توضيح المعنى الحقيقي إلدارة المواهب  و سيتم تعريف 
المواهب وكيف أن هذا  بإدارة  المتعلقة  هذا المصطلح واجابة كافة األسئلة والشؤون 
الجانب من المعرفة يؤثرعلى وظائف الموارد البشرية والتدريب والتطوير و ستتمكن من :

موظفيها . 1 تجاه  بتقدير  مؤسستك  تصرف  من  التأكد  كيفية  على  التعرف   
كعناصر قيمة لها..  

فهم عدة  تعاريف و مصطلحات مثل  »إدارة المواهب« و«المواهب«... 2
 ادراك القيمة  التي تضيفها المواهب العالية  إلى منظمتك.. 3
ومشاركة . 4 وتطوير  جذب  من  تمكن  التي  الممارسات  أفضل  على  التعرف 

واحتضان المواهب العالية. 

كلمة المؤتمر

مارك آلين
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مستشار دولي في التعليم المؤسسي وخبير في 
مجال إدارة المعرفة والمحادثة المؤسسية

التعليم  مجاالت  في  متخصص  وخبير  ومستشار  دولي  ومتحدث  كاتب  هو 
المؤسس  أيضًا  ويعتبر  المحادثة.  مجال  في  والريادة  المعرفة  وإدارة  المؤسسي 
لجمعية جورتين للمعرفة – وهي تشمل شبكة تضم أكثر من 21 ألف شخص من أكثر 
من 160 دولة، والهدف منها تواصل األعضاء مع أشخاص من ذوي العقليات المتشابهة 
العمل. ويتلقى األعضاء مذكرة  المتماثلة وتعرب عن طريقة بديلة في  وذوي األفكار 
معرفية تصدر مجانًا كل شهر ولم يزل يعمل على إصدارها منذ 14 عامًا. وفي شهر 
يونيو عام 2010، فاز ديفيد بجائزة العمر المقدمة من Ark Group وهي ذات صلة باإلنجاز 

في الخدمات المتعلقة بإدارة المعرفة.

من  يديرها  التى  المعرفة  ومقاهى  خطاباته  من  مجموعة  متابعة  يمكنكم 
www.youtube.com/user/ dgurteen خالل قناته على اليوتيوب

ديفيد جورتين

ال تحاضرني

التعليم،  في  االبتكارات  وجود  مع  يتغير  األمر  بدأ  والعشرين،  الواحد  القرن  في 
عبر  التعليمية  المواد  الطالب  يتلقى  حيث  مثاًل؛  التقليدي  للتعليم  المقابل  كالتعليم 
ويتم  عادة(  المنزل  )في  المحاضرات  على  المحتوية  الفيديو  مقاطع  ويتابعون  اإلنترنت 
ما  لتعلم  محادثة  بعمل  والطالب  المعلمون  يقوم  حيث  الفصل  في  الواجبات  عمل 

أخذوه من خالل النقاش ويعملون معًا في حل األسئلة. . 
في هذا الخطاب سيتطرق السيد جورتين إلى بعض هذه التطورات الحديثة في 

التعليم التحاوري وسنتعرف على أدواتها التعليمية القوية

كلمة المؤتمر
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ندوة مقهى المعرفة لجورتين
لجورتين.  المعرفة  مقهى  على  المشاركون  سيتعرف  هذه  العمل  ورشة  في 
إجراءات  وفوائد  األساسية  المبادئ  من  هذه  العمل  ورشة  في  المشاركون  سيستفيد 
المعرفة« وكيف يمكن تكييفها وتطبيقها بعدة طرق. حيث سيغادر الجميع  »مقهى 
سيكتسبون  كما  المعرفة  مقهى  بها  تتميز  التي  للقوة  وفهمًا  معرفة  مصطحبين 

معرفة كافية إلدارة العمل. 

ورشة عمل

مستشار فى مجال تنمية القدرات واستراتيحيات 
المعرفة و رائد فى إدارة المشاريع الدولية

يتمتع الدكتور أرثر شيلي بخبرة عملية تزيد على ثالثين عامًا كمستشار في مجال 
المؤسسية  المناصب  من  العديد  شغل  وقد  المعرفة  وإستراتيجيات  القدرات  تنمية 
منها: إدارة المشاريع الدولية في أستراليا وأوروبا وآسيا وأمريكا، كما أنه موجه معتمد 
من الدرجة الثالثة قدم أرثر دورات لخريجي الجامعات عن األداء المنبثق عن المعرفة، 
برامج حية ومن خالل  الدورات عبر  تلك  المشاريع، وقد تم تقديم  والريادة في مجال 
إقامة  أو  دولية  مؤتمرات  في  للتحدث  مستمرة  بصورة  أرثر  يدعى  االفتراضي  التعليم 
سابق  كمدير  بها  يتمتع  التي  الخبرات  إيصال  وألجل  يكتبه  بما  صلة  ذات  عمل  ورش 

للمعرفة الدولية في مؤسسة ذات جنسيات متعددة.

لمزيد من المعلومات:

ورشة عمل

http://www.organizationalzoo.com

https://www.linkedin.com/profile/view?id=4229168

د. أرثر شيلي

اكتساب المعرفة: استراتيجية القائد في تحسين اإلبداع والمواهب واألداء
أثناء  األداء  درجات  أقصى  لتحقيق  جديدة  استراتيجية  المعرفة  اكتساب  يعتبر 
وتطويرها  المواهب  وجذب  اإلبداع  تحفيز  من  التمكن  ليتم  الطارئة  التعقيدات 

والحفاظ عليها سوف يمكن هذا العرض التقديمي المشاركين من:
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مستشار اإلدارة التسويقية والتدريب
CGC® رئيس مجلس اإلدارة للمركز العالمي الكندي

والتسويق  المعرفة  مجال  في  عميقة  ومعرفة  عالمية  خبرة  محمد  الدكتور  لدى 
الشرق  في   CGC® & ACT نشر  من  مكنه  وهذا  الذاتي  والتطوير  والتدريب  والمبيعات 
األوسط.  يتمتع الدكتور محمد بخبرة تتجاوز الـ 13 عامًا كمدير واستشاري في مجال التسويق 
والتخطيط االستراتيجي وفي مجال التدريب وقد طور نظرياته الخاصة وأدواته في مجال 
التطوير الذاتي المنطوي تحت مشروع البناء الذاتي )Self-Building™(. أما بالنسبة لمجال 
التدريب فهو عضو نشط في فريق من الخبراء الذين قاموا بتطوير معايير CRTP™ وهي 

حزمة متعلقة بالتدريب وتم عرضها في لقاءات ومؤتمرات دولية

القيادة بصورة أكثر فعالية في المواقف الغامضة. 1
التمتع باستكشاف كيفي يمكنه من زيادة تدفق المعرفة لبناء المواهب. 2
البتكار من خالل تطبيق أصول المعرفة بشكل أكثر استراتيجية . 3
بناء الثقة والتفاهم بين وجهات النظر المختلفة . 4
تحسين األداء والتأثير لحصد النتائج المرغوبة . 5
تعزيز القدرات والثقة لزيادة التنوع الثقافي. 6
مشاركة ما تعلموه مع اآلخرين لزيادة التأثير. 7

مقدمة للمعايير الدولية المتعلقة بالتصميم التوجيهي

كلمة المؤتمر

د.محمود إبراهيم التايه
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لتنظيم الحفالت والمناسبات

راعي  برونزي
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راعي  برونزي
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بروفيسور مساعد في علوم القرارات، مدير جامعة INSEAD أبو ظبي

يهتم البروفيسور لوبو في بحوثه باألسلوب التسلسلي في اتخاذ القرار وعلى وجه 
المصغرللسوق  والبناء  األمثل  والتسعير  العوائد  إدارة  تشمل  التي  بالتطبيقات  الخصوص 
التواصل  وسائل  في  للتحليل  وطرق  وسائل  بتصميم  يعمل  أنه  كما   . المثلى  والتجارة 
للمؤسسة.  الداخلية  المهام  شبكات  على  التأثير  دور  الخصوص  وجه  وعلى  االجتماعي، 
 Journal ofو  Operations Research مثل  رائدة  صحف  في  إصداراته   من  بعض  وتظهر  
لوبو  Harvard Business Review .حصل  و   Administrative Science Quarterly و   Finance
األمريكية وأكمل  والدكتوراه من جامعة ستانفورد  والماجستير  البكالوريوس  على درجة 

عمله قبل التخرج في المعهد ا لتقني العالي في البرتغال. 

ميجويل لوبو

نائب الرئيس التنفيذى لمركز القيادة االبداعية ccl عضو الجمعية 
االمريكية للصحة العامة زميل أكاديمية الطب السلوكى

يشغل د. ديفيد ألتمان منصب نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز اإلبداع 
اإللكتروني  وموقعها  ربحية  غير  عالمية  مؤسسة  وهي   CCL -EMEA القيادة  في 
)www.ccl.org ( ويشرف ديفيد على عمل 100 كلية وموظف و160 جمعية في المنطقة. 
وقد شغل من عام 2003 حتى 2012 منصب نائب رئيس ونائب رئيس تنفيذي لدى مركز 
البحوث العالمي لـ CCL وهي مجموعة تعني باالبتكار وتطوير المنتجات. وفي جامعة 
تم   1997 عام  وفي  الصحية.  والسياسة  االجتماعية  للعلوم  مديرًا  عمل   Wake Forest
اختياره واحدًا من ضمن أربعين أمريكيًا لبرنامج W.K مؤسسة كيلوجز للقيادة الوطنية 

لمدة 3 أعوام وقد قام بنشر أكثر من 100 مقالة راجعها نظراء له وبحوث وكتب.

ديفيد ألتمان
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إمكانية قياس مهارات تطوير القيادة
الوظيفيين  المدراء  بتحسين مهارات  القيادة فيما مضى  لقد اهتم مجال تطوير 
والقادة في المؤسسات الثرية بالموارد. أن الوضع الحالي لهذا المجال يعتبر أكثر قابلية 
للفهم ويجني ثمارًا كبيرة للمؤسسات والمجتمعات. إن هذا العرض التقديمي يتطرق 
تحماًل  أكثر  القيادة  تطوير  ليجعل  اإلبداعي  القيادة  مركز  يقدمها  التي  الجهود  إلى 
ويمكن الوصول إليها وكيف أن بعض تلك الجهود قد تكون قابلة للتطبيق في المملكة 

العربية السعودية وفي جامعة األميرة نورة.

كلمة المؤتمر

مستشارة متخصصة فى مجال التنمية البشرية والتطوير التنظيمى فى المؤسسات 
مدرب معتمد فى مجال أنظمة العالقات المؤسسية والتغيير التنظيمى

تخصصت ليندا في مجال التنمية البشرية وتتمتع بخبرة ألكثر من 19 عامًا في مجال 
التعليم والتطوير والتغيير المؤسسي والديناميكية الخاصة بفرق العمل، وتهتم بجانب 
األوسط  الشرق  في  وعملت  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  عاشت  لقد  والتنفيذ.  الموازاة 
مجال  في  معتمدة  مدربة  فهي  متفرغة،  مستشارة  كونها  إلى  وإضافة   .2004 عام  منذ 
شريكة  وهي   )  www.CRRGloba l.com المتحدة  )الواليات  المؤسسية  العالقات  أنظمة 
CRR Global وعضوة في مجلس إدارة جامعة وواحدة من ضمن 30 قادة دوليين تم  لـ 
اختيارهم لتدريب هذه المادة لمدربين آخرين وعلماء نفس ومدراء مؤسسات وقادة في 
أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا. وهي حاليًا واحدة من ضمن 19 شخصًا يحملون ترخيصًا 
لتدريب وتقديم المواد المتعلقة بـ RSI@Work )تدريب الفرق( داخل المؤسسات. وبصفتها 
مدربة معتمدة لـ ICF فإن ليندا مديرة مشاركة نشطة في مجال التدريب وتهتم بتدريب 

وتطوير المدراء والفرق القيادية لتحسين وزيادة أداء األفراد والمؤسسات.
كما أنها خبيرة في مجال الموارد البشرية وتتمتع بخبرة عمل دولية  خاصة في دول 
وجنوب  وناميبيا  وبتسوانا  زمبابوي   – أفريقيا  جنوب  ومنطقة  الخليجي  التعاون  مجلس 
والتعليم  العمليات  جانب  من  كل  في  مناصب  شغلت  وقد  الشرق،  وأقصى  أفريقيا 

ليندا بيرلوت



46

في  واستشارات  تدريبًا  تقدم  ليندا  ظلت  الماضية،  أعوام  الثمانية  وخالل  االستراتيجي. 
العمل  خالل  من  لعمالئها  الجمة  خبراتها  وتضع  االستراتيجي  والتغيير  القيادة  مجال 
مع الشركات وعلى وجه الخصوص مع فرق العمل القيادية لتصنع توازنًا ولتهتم على 
ديناميكية الفرق والمصفوفات الهامة واألهداف لتصبح الشركات على المسار الصحيح 

للبيئات التي تتغير بشكل كبير.

Icf مستشارة ومدربه محترفه معتمدة من قبل -
- واحدة من ضمن 18 شخص يحملون ترخيص التدريب فى برامح تحسين 

أنظمة العالقات فى المؤسسات “مدربة ومستشارة تعمل بما تعلم “

تقوم جودي، بصفتها مدربة معتمدة لدى شركة CRR Global، بتدريب المدربين 
في أنظمة التدريب الخاصة بالمؤسسات والعالقات )ORSC(. وتتمتع بأسلوب إبداعي 
في تحسين أنظمة العالقات في المؤسسات والمجموعات والفرق والشراكات واألزواج. 
وإلقاء  لتدريب  تراخيص  يحملون  ممن  )فقط(  شخص   19 ضمن  من  واحدة  اآلن  وهي 
تدريب  معهد  لدى  مؤسسية  مدربة  تعمل  أنها  كما  المؤسسات.  داخل  المادة  هذه 
التدريب  يقوم  العالقات.  تطوير  برامج  في  تنفيذي  تدريب  بتقديم  وتقوم  المدربين 
التنفيذي بمساعدة القادة على اكتشاف وتطوير المهارات الطبيعية للقيادة، ويقدم 
استراتيجيات لتحمل المسئولية في التأثير على اآلخرين تحمل جودي ماجستير في إدارة 
األعمال وقبل أن تصبح مدربة ومستشارة، كانت تعمل في مجال التجارة لشركة دولية 
العميقة  بمعرفتها  جودي  ُعرفت  استهالكية.  مواد  تقديم  في  تعمل  النمو  سريعة 
وحكمتها وذكائها وبرجماتيتها التي تقدمها في فعالياتها التدريبية والقيادية سواء 
على  للحفاظ  وقدرة  وصالبة  سالمة  إنشاء  على  قادرة  فهي  المجموعات.  أو  لألفراد 
مجموعة كبيرة من اليائسين وغالبًا ما تحصد نتائج قوية وغير متوقعة. تتمتع جودي 
بحب االطالع والذكاء وتحتفظ لنفسها بمعايير عالية ولعمالئها كذلك وذلك في كل 

خطوة تتخذها على المسار. إنها مدربة تعمل بما تعلم.”

جودي فان زون
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عبد  الملك  مستشفى  في  للتمريض  التنفيذي  المدير  هي  بلندين  آن  الدكتورة 
اهلل بن عبد العزيز الجامعي، الرياض، المملكة العربية السعودية وهي معروفة بأنها 
العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  الملك  مستشفى  في  النتائج  تحقيق  نحو  وفعالة  مبتكرة 
الجامعي ومن أبرز إنجازاتها  في مجال التمريض، و القيادة واإلدارة، وتحسين الجودة 
، البحوث وتعليم التمريض. وهي تطمح إلى تحسين و تحديث العمليات الحالية في 
المشاركة  األوسط نحو  الشرق  العاملين في  التمريض  التمريض، وتلهم قادة  مجال 
الفعالة في قيادة الرعاية الفردية للمريض وايضا القيادة والتميز في اإلدارة، وأن ترى 

كل ممرضة تحقق النجاح في المسار الوظيفي من خالل المشاركة والتمكين.

الملك  للتمريض، مستشفى  التنفيذي  المدير 
عبد اهلل بن عبد العزيز الجامعي

د. آن بلندين

وصفة م 3 – )كن( مكتشفًا، ومهتمًا ، ومحفزًا للموظفين
موظف  كل  إعطاء  على  يرتكز  وهذا  الموظفين،  باكتشاف  أواًل:  الوصفة  تبدأ 
التي  القوة  ونقاط  وقيمهم  وإمكاناتهم  حقيقتهم  واكتشاف  للتفكير  الفرصة 
وبموجب  ذلك،  وغير  مهاراتهم،  هي  وما  طاقتهم  يكتسبون  أين  ومن  بها  يتمتعون 
يكونون نظرة عامة عن أنفسهم. إن عرفت من تكون فإنه بإمكانك أن تقدم خدمة 

لعمالئك والمؤسسة بشكل أفضل
ثانيًا: سنهتم بجانب التحفيز للفرق من خالل اإلدارة المشتركة لألعمال الموكلة 

لهم والمكلفين بالقيام بها.
كبير  تطوير  لتحقيق  استخدمناها  التي  التقنيات  نستعرض  ونحن  شاركنا   -

للمواهب خالل فترة قصيرة من انضمام الموظفين لإلدارة والمؤسسة.

ورشة عمل
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قناة 24 السعودية
الخبر اليقين على مدار اليوم

راعي
      إعالمـي
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   أحــد بيــوت الخبــرة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية ودول الخليــج والشــرق األوســط 
والنزاهــة  باالبتــكار  للتميــز  عــام،  بوجــه 
ــزة  ــة المتمي ــاءة والخدم ــفافية والكف والش
لقطــاع األعمــال واألفــراد فــي المنطقــة 
كل علــى حــدة. وذلــك مــن خــالل فريــق 
عمــل ذي خبــرة تراكميــة عاليــة كل فــي 
 OMC تكــون  أن  يســعى  فريــق  مجالــه، 
ــد  ــر أفضــل العوائ شــريكًا اســتراتيجيًا لتوفي
أقســام  خــالل  مــن  التســويقية  للفــرص 
ــة  ــول عملي ــاد حل ــعى إليج ــة تس متخصص
علــى  الضــوء  وتســليط  بالوضــوح  تتميــز 
مــن  التجاريــة  الشــريك  أهــداف  تحقيــق 
ــاعد  ــي تس ــر الت ــى العناص ــز عل ــالل التركي خ
علــى تقديــم أفضــل خدمــة ترضــي وتلبــي 
احتياجاتكــم، ألننــا نهتــم بإطــالق الحمــالت 
ومنظــم  مــدروس  بشــكل  التســويقية 
ليحقــق األهــداف المعــدة مســبقًا بضمــان 
وصــول الرســالة التســويقية إلــى أكبر نســبة 

مــن العينــة المســتهدفة

راعي
    تسويق إلكتروني
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مدير برامج تطوير القيادات )مركز القيادة االبداعي (
القيادة  مركز  لدى  فترةعمله  في  عامًا   عشر  تتجاوزاألربعة  خبرة  جورج  اكتسب 
اإلبداعي. و في تلك الحقبة كان جورج  ملهما في مجال القيادة في المنظمة من خالل 
إدارته لبرنامج )تطوير القيادة(  وبرنامج مركز القيادة اإلبداعي للمراء التنفيذيين وبرنامج 
القيادة العليا. ويعمل جورج حاليًا مديرًا للتصميم والتسويق في األسواق العالمية في 

جامعة كلورادو سبرينغس.  

د. جورج هوستون

5 أشياء مهمة تتعلق بمعرفة الروح القيادية بداخلك
أيضًا  وهو  عليه  متفق  واحد  تعريف  هناك  وليس  للقيادة،  التعاريف  مئات  هناك 
أكثر المواضيع التي يتم الحديث عنها وأكثر األشياء التي  ال غنى عنها في القرن الحادي 
السنة  األربعين  خالل  كقيادي  دوري  بلورت   أشياء  خمسة  استعراض  وأود  والعشرين. 
الماضية. لقد قمت بمهام قيادية في القطاعات الخاصة والعامة والحكومية، وهذه 
المبادئ والممارسات والسلوكيات الخمسة هي التي دفعتني للنجاح والمكانة والتُأثير. 

كلمة المؤتمر

تعمل جينا مديرة لمركز القيادة اإلبداعية في بروكسل. وكمختصة في مجال 
العلوم تقوم جينا بتطبيق معرفتها البحثية ونتائج برامج القيادة التي تديرها  لتحقيق 
المرأة وتطوير المواهب العليا عالميًا لعمالء المركز في أوروبا  التنوع و تفعيل قيادة 
والشرق األوسط وإفريقيا. وقد فازت بجائزة متعلقة بعمل العمالء وتحتوي على عمل 
تحليلي وعلى تصميم وتقديم وتقييم حلول قيادة تستهدف األفراد والمؤسسات. 

وتهتم في الوقت الحاضر بمجال التعليم والصحة والصناعة. 

 )EMEA( فى منطقة ccl ممثل قسم البحوث فى مركز القيادة االبداعية
ومدير مشروع وظائف القرن ال 21 فى اوربا

جينا إيكيرت
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تطوير القيادات على أساس الخبرة / تقييم التطوير القيادي
 ) مشارًكة مع جنيفر مارتينو(

يضم تطوير القيادة الفعالة دورات تدريب وتوجيه باإلضافة لمحاضرات . و ارتكز 
محتوى هذه المحاضرة  اساس من خبرة  ال تقل عن 25 سنة من البحث والممارسة  في 
في  المتبعة  والمشورة  الممارسات  أحدث  طياتها   في  تقدم  و  القيادة.  تطوير  مجال 
الخبرة في  القائمة على  القيادة  المتعلقة بكيفية دمج   CCL االبداعي   القيادة  مركز 
ممارسات واستراتيجية تنمية المواهب اليومية. و ان تقييم التطوير القيادي له أهميته  
الورشة   هذه  في  والتطوير.  القيادة  على  التدريب  من  الحقيقي  العائد  قياس  في 
ستقدم األدوات المختلفة للجمهور والتي يمكن استخدامها لتصميم خطة التقييم.

كلمة المؤتمر

مستشارة وخبيرة ومتخصصة فى مجال التعليم الدولى والتنمية اإلدارية

التطوير اإلداري  التنفيذي وفي  المجال األكاديمي  برناديت كونراثس في  عملت 
المناصب  في  كبيرة  خبرة  بذلك  واكتسبت  عامًا.  عشرين  لمدة  العالم  مستوى  على 
الربحية وفي جانب التعليم العالي  وكذلك في قطاع  القيادية في المؤسسات غير 
 Common Purpose لـ  التنفيذي  الرئيس  منصب  برناديت  تقلدت  التنفيذي.  التطوير 
عملت  كما  األعمال،  إلدارة   WHU-Otto Beisheim كلية  في  قسم  رئيس   Germany
الكليات  من  ولعدد  األوروبية  الجامعات  رابطة  في  المستشارين  كبيرة  منصب  في 
الجودة  التنفيذية. وترأست تدشين شعار تقييم  التعليمية  الرائدة والمعاهد  العالمية 
العالم  في  األعمال  إلدارة  ماجستير  برنامج  عشرين  ألفضل  مديرة  وكانت  العالمي 
 Telekomو MAN SE وأدارت عملية تصميم وتقديم برامج تنمية تنفيذية لشركات مثل
AG وللقياديين األوروبيين في مؤسسات التعليم العالي. وتركز حاليا  في العمل مع 

المنظمات غير الربحية و مع مؤسسات التطوير التنفيذي والتعليم العالي.

برناديت كونراثس
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االتجاهات والتحديات التي تواجه »تنمية المواهب« في التعليم العالي – 
تطوير منظور المملكة العربية السعودية

سيركز هذا العرض  على تنمية المواهب واإلدارة في التعليم العالي  و سيقدم 
لمحة عامة عن االتجاهات الرئيسية لتنمية المواهب في مؤسسات التعليم العالي و 
سيعرض   . العالم  بلدان  في  الجامعات  مختلف  من  الممارسات  من  عينة  بطرح  ذلك  
التحديات الخاصة بقطاع التعليم العالي والثقافة ، فضال عن سبل التعامل معها من 

أجل خدمة الفرد وأهداف التنمية المؤسسية.

ورشة عمل

نائبة رئيس البحث واالبتكار وتطوير المنتجات فى مركز القيادة االبداعية ccl مسئوله 
عن برامج التعليم وتطو ير المنتجات ونشر المعرفة الخاصة بمركز القيادة االبداعية

ccl
إنها  إذ  عالمية  وجمعيات  ومؤسسات  لقادة  خدمات  جينيفر  قدمت  الخبرات: 
تتمتع بخبرة لمدة تزيد على عشرين عامًا في مجال تطوير القيادة، ومن تلك المجاالت 
والقيادة  والتربوي  والعسكري  الحكومي  والمجال  بالصحة  العناية  فيها:  عملت  التي 
جينيفر  تشغل  الحالي:  عملها  والطاقة.  الصيدالنية  والمستحضرات  المجتمعية 
عن  مسئولة  وهي   CCL في  المنتجات  وتطوير  واالبتكار  البحث  رئيس  نائبة  منصب 
 .CCL تطوير وتنفيذ برامج التعليم وتطوير المنتجات واالبتكار ونشر المعرفة الخاصة بـ
الخلفية التعليمية: حصلت جينيفر على درجة الدكتوراه في مجال السلوك الصناعي 
والمؤسسي من جامعة والية بينسلفانيا. المنشورات واالنتساب المهني: تعمل جينيفر 
العلوم  اإلداري في كلية  العمادة  الهيئات والجمعيات منها: مجلس  العديد من  في 
مجلس  وفي  كاليفورنيا  شمال  والية  جامعة  في  واالجتماعية  والفنية  اإلنسانية 
االستشارات العلمية لمعهد التدريب في جامعة هارفرد.. وتعمل بشكل مستمر على 
المشهورة،  القيادة  منتديات  وفي  ومحلية  دولية  مهنية  مؤتمرات  في  خطابات  إلقاء 
وتم  نظراء  راجعه  كتاب  وهو  القيادة  تطوير  تقييم  عن   CLL كتاب  ألفت  أنها  كما 
CLL وهو متعلق  لـ  الثانية من كتاب  أنها مؤلفة للطبعة  المشاركة في تحريره، كما 

بتقييم أثر تطوير القيادة.

جينيفر مارتينيو
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تطوير القيادات على أساس الخبرة / تقييم التطوير القيادي
في هذه المحاضرة سأقدم لكم بحثًا وممارسة دام خمسة وعشرين عامًا فيما 
في  اإلبداع  مركز  من  المقدمة  الممارسات  أحدث  يشمل  كما  القيادة،  بتطوير  يتعلق 
القيادة، ونصائح عن كيفية تكميل الخبرة المبنية على القيادة مع الممارسات اليومية 
واستراتيجية تطوير المواهب. وفي ورشة العمل هذه، سأقدم أدوات عديدة للجمهور 
النتائج  كتابة  تعلم  هذا  ويشمل  تقييم،  خطة  لتصميم  استخدامها  يمكن  والتي 
الطولية. ومن ثم سوف نطبق تلك األدوات  التقييم  المنطقية وزيادة خطة  والنماذج 
مع  الفردية  خططهم  صغيرة  عمل  مجموعات  عبر  الحضور  وسيشارك  الحضور.  مع 

اآلخرين لتعزيز قدرة التعلم من النظراء.

كلمة المؤتمر

مستشار في  إدارة رأس المال البشري
المجاالت  من  عدد  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  من  مستشارة  ميريام 
الديناميكية  على  خاص  بشكل  وتهتم  اإلداري  والتغيير  البشري  المال  برأس  المتعلقة 
تعزيز  في  وساعدتهم  بهم  الخاصة  التحول  رحالت  عبر  عمالء  دعمت  وقد  اإلدارية. 
أنظمة اإلدارة والنماذج المؤسسية وفعاليتها. وهي حاصلة على درجة الماجستير من 
المالية  في  واشنطن  برنامج  شهادة  على  وحصل  فرنسا  أودينسيا،  في  اإلدارية  كلية 

واالقتصاد العالمي من الجامعة األمريكية في واشنطن.

ميريام مواخر

التعامل مع التحديات التي تواجهها المؤسسة من خالل إدارة ارأس المال البشري
التحديات  من  عددًا  المنطقة  في  العالي  التعليم  مؤسسات  كافة  تواجه 
عن  نيابة  تقديمها  تم  حديث  مشروع  إلى  الجلسة  هذه  تتطرق  سوف  المشتركة. 
جامعة أمريكية كبيرة في المنطقة كدراسة حالية. سيقوم كاًل من رابح أسمر ومريم 
موخر بعرض هذه التحديات المشتركة وسيبحثان كيف يمكن للمؤسسات مواجهة 
تلك التحديات عبر عدد من التدخالت المتعلقة بإدارة الموارد البشرية.في العديد من 

المشاريع التقييمية في مجال تطوير القيادة.

كلمة المؤتمر
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ويصنـــع  الحـــدث  يالحـــق  إخبـــاري  موقـــع 
ــيقة  ــة شـ ــه بطريقـ ــف تفاصيلـ ــر ويكشـ الخبـ

ومبتكـــرة

ــادرة  ــة صـ ــة تفاعليـ ــة إلكترونيـ وهـــي صحيفـ
عـــن شـــركة عـــكاظ ديجيتـــال.

راعي
    تسويق إلكتروني
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اإلعالميـــة  الحمـــالت  مـــن  بـــارع  خليـــط 
واإلعالنيـــة ، واألحـــداث الهامـــة والمعـــارض ، 
ـــي  ـــدة الت ـــكار الجدي ـــكارات واألف ـــة باالبت مغلف
يمكنهـــا أن تســـتقطب األعمـــال لعمالئنـــا .

راعي
    تسويق إلكتروني
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التعامل مع التحديات التي تواجهها المؤسسة من خالل إدارة الموارد البشرية
التحديات  من  عددًا  المنطقة  في  العالي  التعليم  مؤسسات  كافة  تواجه 
المشتركة. سوف تتطرق هذه الجلسة إلى مشروع حديث تم تقديمه نيابة عن جامعة 
أمريكية كبيرة في المنطقة كدراسة حالية. سيقوم كاًل من رابح أسمر ومريم مواخر 
تلك  مواجهة  للمؤسسات  يمكن  كيف  وسيبحثان  المشتركة  التحديات  هذه  بعرض 

التحديات عبر عدد من التدخالت المتعلقة بإدارة الموارد البشرية.

كلمة المؤتمر

مدير استشارى Hay Group خبير فى مجال بناء المؤسسات وأطر التعيين والهياكل 
التنظيمية للمؤسسات

في  عمالء  مع  ويعمل  كبيرة  خبرة  ولديه  فعالة  مؤسسات  بناء  في  خبير  هو 
مجاالت متعددة. وقد أدى مهامًا عديدة في القطاعين العام والخاص مغطيًا بذلك 
آداء  بتحسين  يتعلق  وما  المؤسسات  وهياكل  التشغيل  ونماذج  التعيين  أطر  تطوير 
الموظفين. يحمل رابح درجة الماجستير في إدارة األعمال بامتياز من جامعتي سوربون 
ودوفين في باريس، كما يحمل درجة بكالوريوس في االقتصاد من الجامعة األمريكية 
الشراكات  بإدارة  يتعلق  فيما   INSEAD في  تخصصية  برامج  أخذ  أنه  كما  بيروت.  في 

والتحالفات االستراتيجية.

رابح أسمر
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نقاط تالقي التكنولوجيا في رحلة العمل الحديثة
التفاعالت  تلك  البشرية  الموارد  أظهرت  الماضية،  الخمس  السنوات  في 
المواهب واألعمال بشكل أسرع وأدق وأكثر فعالية  لتطوير  التكنولوجيا  واستخدمت 
من ذي قبل. في هذه الجلسة سوف نتعرف على التكنولوجيا المستخدمة في إدارة 

المواهب وكيف يمكن للمؤسسات إدماجها في ممارساتها العملية. 

كلمة المؤتمر

ورسم  التنظيم  إعادة  مجال  فى  خبير   Hay Group لمجموعة  اإلقليمي  المدير 
السياسات للمؤسسات

العربية  المملكة  في   Hay لمجموعة  إقليمي  مدير  منصب  وينديل  يشغل 
السعودية والكويت وليفانت والعراق. وقد عمل مع مؤسسات رائدة في هذا المنصب 
بأفضل  يتعلق  فيما  قيمة  نصائح  مقدمًا  متعددة  صناعية  قطاعات  في  وعمل 
وتكمن  السوق.  في  تنافسيتهم  لتحسين  ممارساتهم  تنظيم  وإعادة  الممارسات 
خبراته في تقديم معلومات في الجودة للعمالء ومساعدتهم في فهم جودتهم 
قوته  تكمن  كما  جوائز.  بتقديم  قرارًا  يتخذون  ذلك  ضوء  وعلى  والخارجية  الداخلية 
الموظفين  وفعالية  المواهب  مع  والتعامل  لتحديد  العمالء  مع  األعمال  تعزيز  في 

وحاجياتهم.

وينديل دكونها
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التعليمية  البرامج  بروفيسور ومستشارة ومدربة فى مجال تصميم وتنفيذ 
التعليمية المناهج  وتطوير  المبتكرة 

تعمل ستيفاني موجهة واستشارية وهي بروفيسور تتمتع بخبرة عملية تزيد  
على 20 عامًا في عديد من الثقافات في القارات الست.

وقد قادها عملها إلى:
المتعددة والتعليم . 1 الثقافات  العالم في طرق  المعلمين حول  تدريب آالف 

المبني على الخبرة
مدار . 2 على  المجتمعية  والخدمة  الثقافي  التداخل  في  جامعي  برنامج  إدارة 

فصل دراسي كامل في تايالند
توجيه قادة من ثمان جامعات دولية لعمل منهج قيادي ثقافي في المغرب. 3
محاضرة جامعية في التواصل الثقافي في سنغافورة. 4
تقود إجراءات تقييم االحتياجات لبرامج االحتياجات االقتصادية في غزة. 5
في . 6 خطابات  ملقية  وهي  عديدة  نشر  لدور  بكتاباتها  ستيفاني  وتساهم 

خبراتها  الناس  من  الكثير  المس  وقد  رئيسية.  متحدثة  أنها  كما  مؤتمرات 
وموهبتها ببناء روابط بشكل سريع وتحفيزها الدائم.

ستيفاني بوالك

التواصل عن بعد – مغامرات ذات صلة
والغوص  األبعاد  تلك  لفهم  تفاعلية  ثنائية  محادثات  في  الحضور  سيشارك 
المواقف  عن  للكشف  متكاملة  مجموعات  وسيشكلون   ،14 الـ  األبعاد  لفهم  عميقًا 
تغيير  ألجل  جديدة  أفعال  واكتشاف  الماضية  التجارب  وترك  الالشعورية  والمعتقدات 

السلوك مستقباًل. 
في هذه الجلسة: 

سيتعرف المشاركون على أبعاد التواصل الثقافية الـ 14. 1
ستزيد معرفتهم بنماذج التواصل االجتماعي لألفراد. 2
سيتم تسليط الضوء على عوائق التواصل الناجمة عن طرق التواصل الثقافية . 3

المتعددة

ورشة عمل
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تعلم التقدير: خلق ثقافة التقدير
إلى  والجامعات  والمدارس  الشركات  عبر  التحول  على  التقدير«  »ثقافة  تهتم 
تغيير المجتمع بشكل إيجابي للتمتع بأثر دائم فيما يتعلق بالموضوع ذات الصلة. وقد 
الخبرات  تداخل  عبر  لعقود  استمرت  عالمية  خبرة  على  بناء  المفهوم  هذا  تطوير  تم 
والديناميكية  السلوكي  واالقتصاد  الثقافي  والتواصل  اإليجابية  النفسية  والفرضيات 

الخاصة بالمجموعات والتطوير المؤسسي. 
في هذه الجلسة: 

1(  سوف يتعرف المشاركون على التقدير الثقافي ويتعرفوا على اآلثار التي يمكن 
حصادها، 

يخص  فيما  المعرفة  واكتساب  التجريبية  األعمال  مع  الجهود  هذه  تجربة   )2
التعامل مع ثقافة التقدير التي تناسب كل مؤسسة، 

وكيف  الموظفين  مشاركة  على  إيجابيًا  يؤثر  أن  للتقدير  يمكن  كيف  فهم   )3
يمكن إدارة المواهب على نحو أبسط.

وجهة التعليم – ألعاب وفعاليات
يمكن رفع مستوى أي دورة تدريبية لتصبح أكثر روعة من خالل ألعاب وفعاليات 
المتعلقة  واإلجراءات  المجتمع  بناء  وراء  الفرضيات  سنكتشف  راق.  مستوى  ذات 

بالمجموعة وألعاب وفعاليات لتعلم من خالل 7 طرق )وسنخوض بعضها( وهي: 
1-  تسمية اللعبة. 

2-  محطم الجليد.
3-  مبادرات بناء الفرق.

4-  المنشطات السريعة.
5-  التبصر الحصيف.

6-  استخالص المعلومات / اإلجراءات.
7-  التقدير.

ورشة عمل

ورشة عمل
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رئيس ومؤسس مؤسسة إنماء التعليمية ومركز إنماء العالمى لالستشارات التربوية

الدكتور علي الحكمي هو مؤسس ورئيس مؤسسة إنماء التعليمية ، ومركز إنماء 
في  تعمالن  سعوديتان  مؤسساتان  وهما  والتعليمية،  التربوية  لالستشارات  العالمي 
مجاالت تطوير التعليم، واالبتكار وريادة األعمال ، باإلضافة لتطوير المناهج والمحتوى 
التعليمي والتدريبي، والقياس والتقويم وتطوير االختبارات، والتطوير المهني والتعليم 
والمدير  التعليمية  للخدمات  السابق لشركة تطوير  التنفيذي  الرئيس  اإللكتروني. وهو 
العام السابق لمشروع الملك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام )تطوير(. وقد 
أشرف أثناء عمله في “تطوير” » على بناء استراتيجية تطوير التعليم العام في المملكة 
المستوى  على  المشروعات  من  مجموعة  تنفيذ  على  أشرف  كما   ، السعودية  العربية 
والتعليم  المدرسية،  والرياضة  الحي،  ومدارس  المدارس،  تطوير  برنامج  مثل:  الوطني 

اإللكتروني والمدرسة اإللكترونية والتطوير المهني للمعلمين والقيادات التربوية.
حصل د. الحكمي على درجة الماجستير في علم النفس الصناعي والتنظيمي، 
ودرجة الدكتوراه في الفلسفة -تخصص علم النفس- من جامعة أوريجن )أمريكا( 

ولديه أبحاث منشورة في دوريات عالمية وعربية ومجموعة من الكتب.

د. علي الحكمي

تطبيقات علم النفس اإليجابي في إدارة المواهب
األفراد  تمكن  التي  القوة  لجوانب  العلمية  الدراسة  هو  اإليجابي  النفس  علم 
إلى  العرض  هذا  وسيتطرق  واالزدهار.  النجاح  تحقيق  من  والمجتمعات  والمنظمات 
المفاهيم النظرية الرئيسية لعلم النفس اإليجابي وتطبيقاتها في بيئة العمل، بالتركيز 
على التطبيقات في مجال إدارة المواهب.   حيث سيتناول العالقة بين إدارة المواهب 
وتطويرها،  المواهب،  استقطاب  في  توظيفه  يمكن  وكيف  اإليجابي،  النفس  وعلم 
وتحفيزها، والمحافظة عليها بما يحقق مستويات عليا من اإلنتاجية والرضا الوظيفي 

والسعادة في الحياة.

كلمة المؤتمر
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مساعد رئيس اللجنة الدائمة لترقية األساتذة المساعدين ، هيئة الطاقة الذرية 
المصرية

البحوث  مركز  مؤسس  والحاسوب  االلكترونية  الهندسة  كلية  فى  بروفيسور 
Land Marc التطبيقية فى اإلمداد والصيانة

الفيزياء  أساتذة  إلى  المساعدين  األساتذة  لترقية  الدائمة  اللجنة  رئيس  مساعد 
والرياضيات EAEA.أستاذ الفيزياء النووية بهيئة الطاقة الذرية في القاهرة. عمل أستاذًا 
للفيزياء النووية بجامعة األميرة نورة بالرياض و هو المشرف على مشروع السيكلوترون 
في هيئة الطاقة الذرية بالقاهرة و رئيس قسم التفاعل النووي والمشرف على مختبر 

مولد النيوترون في قسم الفيزياء النووية ) هيئة الطاقة الذرية في القاهرة(.

الدكتورة جيسيل بينيت باحثه في شركة ريجينت  )للتطوير اإللكتروني( ومديرة 
مختبر النظم الكهربائية الضوئية، وأستاذة في كلية الهندسة اإللكترونية والحاسوب. 
اللوجستية والصيانة )الند مارك(  الخدمات  التطبيقية في  البحوث  وقد أسست مركز 

أحمد حسن عزام

د. جيسيل بينيت

أهمية التدريب ألفضل وآمن استخدام و صيانة  المختبر العلمي
مهمة  وكأنها  يبدو  والمعملية  العلمية  األجهزة  من  العديد  وصيانة  استعمال 
سهلة بالنسبة للعديد من الخبراء. بينما العديد من المشاكل الواضحة يمكن أن تظهر 
خالل العملية اليومية. فاستمرار التدريب على الطرق الصحيحة لالستخدام والمعايرة و 

صيانة األدوات المختلفة أمر ضروري للحصول على افضل النتائج من المختبر.

كلمة المؤتمر
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سابق  عضو  وهي  للتكنولوجيا(  )جورجيا  معهد  في  التخصصات  متعدد  مركز  وهو 
مديرة  وبصفتها  البصرية،  والمختبرات  العلمية  للبحوث  الفرنسي  الوطني  المركز  في 
لمختبر النظم الكهربائية الضوئية، فأنها تشرف على بحوث تطبيقية متنوعة ل  مائة و 
ثمان و ستون  باحثا وعالمًا وطالبًا. وهي واحدة من العشرة األوائل الذين تم اختيارهم 
لبرنامج القيادة في جامعة جورجيا للتكنولوجيا. ولديها اكثر من 90 من منشورًا ما بين 

كتب وبحوث ومجالت مرجعية و ورش عمل. 

Idea Sciences استاذ مساعد كلية الدراسات العليا فى اإلدارةالسياسية مؤسس شركة

عشر  ثالث  قبل  تأسست  التي  و    Idea Sciences شركة  ورئيسة  مؤسسة  هي 
وقد  القرار.  صنع  في  وإجراءاتها  جودتها  لترفع  للمؤسسات  الدعم  وتقدم  عامًا 
قدمت الدعم لمؤسسات الختيار وتحفيز المواهب خالل سبعة و عشرين عامًا وتعمل 
األمريكية  الجامعة  في  وكذلك   لألعمال  »كوجود«  كلية  إدارة  مجلس  في  عضوة 
للمعلومات  االستشارية  البعثة  لدى  أيضا  وعضو  األمريكي  للجيش  العلمية  والهيئة 
حيث  واشنطن  جورج  جامعة  في  بروفيسور  أنها  كما  أرلينجتون.  في  والتكنولوجيا 
المواجهة  و  الدولي  للدعم  الثقافية  الجوانب  عنوان:  تحت  للخريجين   دورتين  تقدم  

اإلدارية وبناء التحالفات. 

ماري كرانيل

كيف تكتشف وتحتضن الموهبة؟
أن اكتشاف واالحتفاظ على المواهب يعتبر أمرًا مهمًا لغرس اإلبداع واالبتكار في 

المنظمة. ستتطرق هذه الجلسة إلى األسئلة التالي ذكرها:
 كيف تكتشف المواهب؟. 1

 ما هي ثقافة العمل التي تجذب الموهبة؟. 2
 ما هو الدور الذي يقوم به القادة الكتشاف واحتضان الموهبة؟. 3

كلمة المؤتمر
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وكيلة عمادة تطوير التعليم الجامعي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
جهة الوظيفة: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

القسم: المناهج وطرق التدريس.
العمــــــــل الحالي: وكيلة عمادة تطوير التعليم الجامعي2011

-  الدكتوراه في التربية، تخصص: تربية علمية، جامعة األميرة نورة، عام 2006.
-  وكيلة عمادة البرامج التحضيرية، بجامعة اإلمام محمد بن سعود 2011-2010

-  وكيلة كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود 2009
التربية في كلية العلوم االجتماعية بجامعة األمام محمد بن  -  وكيلة قسم 

سعود 2008

د.  إيمان الرويثي

تجربة جامعة اإلمام في مجال التدريب وتطوير المهارات
ركزت تجربة جامعة اإلمام في مجال التدريب وتطوير المهارات ممثلة بعمادة 
تطوير التعليم الجامعي على كل مايتعلق بعمليتي التعليم و التعلم في الجامعة.  و 
كان أكثر التركيزمنصبا  على  أعضاء هيئة التدريس و الطالب. ففي مجال تنمية مهارات 
أقامت  التعليم،  مجال  في  وابداعاتهم  مواهبهم  واكتشاف  التدريس  هيئة  أعضاء 
العمادة سلسلة من حلقات النقاش الداخلية والخارجية في مجال التخصص  العلمي 
نفسه. وتركز تلك الحلقات على أربع محاور: عضو هيئة التدريس و الطالب و المنهج و 
البيئة التعليمية .استطاعت العمادة أن تطور برنامجين ألعضاء هيئة التدريس يعرفان 

.ULTباسم برنامج التعليم والتعلم الجامعي

كلمة المؤتمر

 ما هي االستراتيجيات الخمس إلدارة المواهب بفعالية؟. 4
 كيف يمكن لمؤسسة تشهد نموًا سريعًا أن تتعرف على أنواع المواهب التي . 5

تحتاجها؟
  كيف يعين بحثنا الحالي على اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمواهب؟. 6
الخاص . 7 القطاعين  وفي  أكاديميا  المستخدمة  الممارسات  أفضل  هي  ما   

والعام؟
إلدارة . 8 محاولتهم  عند  المؤسسات  ترتكبها  التي  الخمسة  األخطاء  هي  ما   

المواهب؟
 ما هي االختالفات الثقافية التي نواجهها عند إدارة المواهب؟. 9
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راعي
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نائبة الرئيس للشئون الصحية – جامعة األميرة نورة
تشغل الدكتورة سمر السقاف حاليًا منصب نائبة عميد جامعة األميرة نورة 
للشئون الصحية. وقبل قبولها شغل هذا المنصب في جامعة األميرة نورة، عملت 
الملحقية  في  الصحية  والعلوم  الطبية  البرامج  لقسم  مديرة  سمر  الدكتورة 
الثقافية السعودية بواشنطن. كما أنها تقلدت منصب عميدة في جامعة الملك 
التشريح  مجال  في  متخصصة  وطبيبة  محاضرة  كونها  إلى  إضافة  عبدالعزيز 
على  العصبي،  النظام  تطور  مجال  في  خبرة  ولديها  واألنسجة،  األجنة  وعلم 
وجه الخصوص. تتميز الدكتورة سمر بالتزامها بالتميز في مجال التعليم والبحث. 
ولديه قدرات قيادية استثنائية وخبرة في اإلشراف على البرامج األكاديمية، وتتقلد 
مناصب رئاسية في العديد من الهيئات والجهات االستشارية. نالت الدكتورة لقب 
الملحقية  لدى  عملها  عند  متتالية  سنوات  ثالث  خالل  العام”  لهذا  مدير  “أفضل 
وتطوير  المرأة  لبرامج  فعالة  داعمة  سمر  الدكتورة  تعتبر  السعودية.  الثقافية 

المناهج وفي تسهيل ورأب الصدع بين الشرق والغرب

د. سمر السقاف

تطوير المواهب لتحقيق النجاح، نظرة عامة
إن إدارة المواهب تخلق قيمة مضافة للمؤسسات. فإن كنت مهتمًا بتحقيق تلك 
القيمة، فيجب عليك تلبية أعال المعايير الدولية من خالل استخدام اإلجراءات والمقاييس 
سمر  الدكتورة  حققته  الذي  النجاح  مثال  استخدام  خالل  ومن  العملية.  هذه  إلرشاد 
البرنامج الوطني لمطابقة المقيم، ستسعى الدكتورة لمناقشة أهمية  السقاف في 
وسوف  واإلجراءات،  البرامج  وفي  الطالب  بين  المواهب  لتطوير  عامة  إجراءات  اتخاذ 
توضح أن مجرد اختيار الطالب الموهوبين ليست كافية. وبحسب خبراتي، فإن النظرة 

الشمولية هي األفضل.

كلمة المؤتمر
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والتنمية  المجتمع  خدمة  عمادة   - والتميز  للتخطيط  االستراتيجية  اإلدارة  مديرة 
المستدامة- جامعة الدمام

ماجستير إدارة أعمال –إدارة موارد بشرية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف األولى )كلية 
العلوم اإلدارية والمالية- جامعة الباحة(

1- أول باحثة في إدارة المواهب في المملكة العربية السعودية حيث كان بحث 
     الماجستير 1433هـ )دور إدارة المواهب في تحسين األداء االستراتيجي للشركات 

     الصناعية المساهمة بالمملكة العربية السعودية(
2- تأسيس وإدارة لجنة إبداع بالندوة العالمية للشباب اإلسالمي بالمنطقة الشرقية

3- تأسيس وإدارة مشروع مدى لتطوير المهارات القيادية للشباب.
4- تأسيس وإدارة اللجنة النسائية لألعجاز العلمي في القرآن والسنة )6 سنوات(

5- عضو استشاري إداري في الفريق العلمي البحثي لكرسي الزامل ألبحاث السرطان.
6- خبرة في التخطيط والتنظيم اإلداري.
7-  خبرة في تصميم الحقائب التدريبية .

8-  خبرة تدريبية في المجاالت االجتماعية وتطوير الذات.
9-  عضو علمي بالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية.

10-  عضو عامل بالجمعية السعودية لإلدارة

د. فريال العوامي

للمنظمات  االستراتيجي  األداء  رفع  في  المواهب  إدارة  استراتيجيات  دور 
ونموذج DNA  للموهبة

المواهب عملية مستمرة ولها استراتيجيات محددة ،حيث تحتاج  إدارة  إن 
إلى تخطيط الحتياجات المواهب وجذب أفضلها واكتشافهم وغيرها لتسريع 

اإلنتاجية والمحافظة على األداء العالي للمنظمة.
محاور الورشة ستكون كالتالي :

1.  استراتيجيات إدارة المواهب.
2. نموذج )DNA ( للموهبة. 

3. نماذج ناجحة في تطبيق إدارة المواهب

ورشة عمل
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1- سكرتير االمين العام لجائزة االمير محمد بن فهد لدعم وتوظيف المعاقين سابقا
2- رئيس نادي ارادة لبرنامج األمير محمد بن فهد لتنمية الشباب

3- مدير خدمة المجتمع في مركز إشراقة العصر
4- اخصائي تنمية بشرية بقوة الذاكرة والحفظ

5- اخصائي مسؤولية مجتمعية بنظم وقوانين المعاقين
csr 6- اخصائي مسؤولية مجتمعية معتمد من الشبكة الدولية االقليمية

7- مدرب محترف دولي معتمد من المجلس الخليجي للتنمية البشرية
8- مدرب معتمد من المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني

9- مدرب معتمد في مركز اشراقة العصر للتدريب
10- مدرب معتمد للدوائر الحكومية والوزارات في دولة قطر الى عام 2015 باذن اهلل

11- مدير التدريب ومدرب بالتعليم مركز الخالدية االبتدائية
12- مستشار فريق سواعد لذوي االعاقة

13-  عضو مؤسس جمعية صعوبات التعلم الخيرية
14- مدرب معتمد في مهارات الحوار واالتصال الفّعال بالتعليم ومركز الحوار الوطني

15- تدريب المدربين وتخريجهم لمهارات التعامل مع ذوي االعاقة ) س ب ح (
16- مؤسس معايير التدريب لذوي اإلعاقة

17-  معتمد من مركز الحوار الوطني والتعليم في مهارات فن الحوار
18- مدرب من ضمن مدربي العرب بالملتقى الخليجي الثالث لمدربي العرب عن فنون 

      التعامل مع المعاقين
19- مشارك بالمؤتمر اإلقليمي ألجندة التنمية الشاملة لما بعد عام 2015 لألشخاص  

      ذوي االعاقة
20- محاضر في مؤتمر االجندة العربية للتنمية الشاملة لذوي االعاقة في جامعه 

       الدول العربية عن واقع وتأمالت قضايا ذوي االعاقة لما بعد عام 2015
21- عضو الكثر من عشر جمعيات

معلم تربوي ومدرب بالتنمية بالتعليم

فواز محمد محسن الدخيل

برنامج التدريبات التبادليةاإلثرائية التعاونية األول من نوعه بالتعليم

ورشة عمل
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أستاذ مساعد في قسم التربية الخاصة، جامعة الملك سعود

أستاذ مساعد في قسم التربية الخاصة، جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

- منذ 2014 - حتى اآلن: أستاذ مساعد، قسم التربية الخاصة، كلية التربية، جامعة 
الملك سعود، الرياض - المملكة العربية السعودية.

الرياض،  سعود،  الملك  جامعة  الخاصة،  التربية  قسم  في  محاضر   :2014-2007  -
المملكة العربية السعودية.

مجاالت البحث/اهتماماته
1-  خدمات االنتقال للطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة

2-  تعليم وتدريب الطالب ذوي اإلعاقات الذهنية
3-  تدريب المعلمين

2015 - حتى اآلن: نائبة الرئيس للشئون التربوية، كلية التربية، جامعة األميرة نورة، 
الرياض

2014 - حتى اآلن: أستاذ مساعد، قسم التربية الخاصة، كلية التربية، جامعة األميرة 
نورة، الرياض.

االحتياجات  ذوي  تعليم  برنامج  العليا،  الدراسات  كلية  مساعد،  أستاذ   :2014-2013
الخاصة، جامعة الخليج العربي، مملكة البحرين.

2001-2007: معلمة، المدرسة االبتدائية العامة، وزارة التربية والتعليم، جدة

مجاالت البحث/اهتماماته
1- االستجابة للتدخل، للطالب ذوي االحتياجات الخاصة

2- تقييم رسمي وتقليدي للطالب ذوي اإلعاقة
3- االضطرابات العاطفية والسلوكية، اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط، 

     اضطراب نقص االنتباه
4- قانون وسياسية التعليم الخاص

5- إستراتيجيات ما وراء المعرفة لتطوير مفهوم القراءة للطالب ذوي اإلعاقة

د. ريم فهد الرصيص

د. مها عبداهلل السليمان







DR. REEM FAHAD ALRUSAIYES

2014-Current: Assistant Professors at the special education department. King 

Saud University, Riyadh, KSA.

2007 -2014 : Lecturer at special education department, King Saud University, 

Riyadh, KSA.

RESEARCH AREAS/INTERESTS

•	 Transition	services	for	students	with	special	needs.

•	 Teaching	and	training	students	with	intellectual	disabilities.

•	 Teachers	training

ASSISTANT PROFESSORS AT THE DEPARTMENT OF SPECIAL EDUCATION, 

KING SAUD UNIVERSITY (KSU)
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DR.	Maha	Abdullah	AlSulaiman

2015-current: Vice of the Education Affairs Collage of Education

Princess Norah University, Riyadh

2014-Current: Assistant Professor

Special Education department

Collage of Education

Princess Norah University, Riyadh

20132014-: Assistant Professor

Collage	of	Graduate	Studies	Learning	Disabilities	Program,

Arabian	Gulf	University.	Kingdome	of	Bahrain

20012007-: Education Teacher

Public	Elementary	School

Ministry of Education. Jeddah,

RESEARCH AREAS/INTERESTS

•	 Response	to	Intervention	(RTI)	for	students	with	special	needs

•	 Formal	and	informal	assessment	for	students	with	disability

•	 Emotional	and	Behavioural	Disorders	(EBD),	ADHD,	and	ADD

•	 Law	and	policy	in	special	education

•	 Meta-cognition	strategies	on	the	development	of	reading	comprehension	

for	students	with	learning	disability

Vice of the Education Affairs Collage of Education, Princess Norah University
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–	 Social	Responsibility	Specialist,	accredited	by	CSR

–	 International	professional	trainer,	accredited	by	Gulf	Council	for	Human	

Development

–	 Trainer	accredited	by	Public	Organization	for	Technical	and	Occupational	

Education

–	 Trainer	accredited	by	Ishraqat	Al-Asr	Centre	for	Training

–	 Trainer	accredited	by	government	sectors	and	ministries	in	Qatar	until	

2015

– Training principal and trainer at the Khaledia Education Centre

–	 Consultant	for	Sawaed	Team	for	People	with	Disability

–	 Founder	member	for	Education	Difficulties	Charitable	Society

– Accredited trainer in dialogue and effective skills at the National Dialogue 

Centre

–	 Trainer	of	trainers,	qualifying	them	to	acquire	skills	of	dealing	with	people	

with	disability.

–	 Founder	of	training	criteria	for	people	with	disability

–	 Approved	by	the	National	Dialogue	Centre	in	the	art	of	dialogue	skills

–	 One	of	the	Arab	trainers	in	the	Gulf	Third	Gathering	–	the	arts	of	dealing	

with	people	with	disability

–	 Participant	in	regional	conference	for	full	development	agenda	beyond	

2015,	for	people	with	disability

–	 Lecturer	in	the	Arab	Agenda	Conference	for	full	development	for	people	

with	disability,	LAS	–	the	reality	and	hopes	on	the	issues	of	people	with	disability	

beyond	2015

–	 Member	in	more	than	10	societies
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The	Role	of	Talent	Management	Strategies	in	Boosting	the	Strategic	Performance	

of Organizations – DNA Sample of Talent

The	management	of	talents	is	a	constant	process	and	it	has	definite	strategies.	

It	needs	planning	for	the	requirements	of	talents	and	how	to	attract	the	best	talent	

and explore utilizethem, etc

Workshop Outliness: 

•	 Talent management strategies 

•	 DNA Sample of Talent

•	 Success stories on the implementation of talent management

Workshop

-	Secretary	for	the	General-Secretary	of	Prince	Mohammed	Ben	Fahd	Award	to	

Support	and	Develop	People	with	Disabilities

–	President	of	Erada	Club,	Prince	Mohammed	Ben	Fahd	Program	for	Youth	

Development

–	Head	of	Community	Service,	Ishraqat	Al-Asr	Center

– Human Development Specialist, Memory and Memorization

–	Social	Responsibility	Specialist,	Laws	and	Regulations	of	People	with	

Disabilities

INSTRUCTOR AND EDUCATION DEVELOPMENT TRAINER

FAWAZ MOHAMMED AL-DAKHEEL
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DR. FERYAL AL-AWMI

•	 MBA	–	Human	Resources,	excellent	with	honours	(Financial	and	

Administration	Sciences	College	–	Al-Baha	University)

•	 First female researcher in talent management in KSA, her Masters research 

(1433 A.H) was on “the role of talent management in improving the 

strategic performance of manufacture joint-stock companies in KSA”

•	 Establishment	and	management	of	a	creative	committee	at	the	World	

Assembly	of	Muslim	Youth	(WAMY),	Eastern	Province

•	 Establishment	and	management	of	Mada	Project	for	Developing	Leadership	

Skills for Youth

•	 Establishment	and	management	of	women	committee	for	the	(scientific)	

inimitability	of	Quran	and	Sunnah	(6	years)

•	 Consultative	and	administrative	member	in	the	research	scientific	team	of	

Al-Zamil Chair for Cancer Researches

•	 Expert in planning and administrative management

•	 Expert in designing training portfolio

•	 Has experience in training in social and slef-development fields

•	 Scientific	member	in	the	Arab	Administrative	Development	Org.

•	 Active	member	in	the	Saudi	Management	Association

DIRECTOR OF THE PLANNING AND DISTINCTION STRATEGIC DEPT – 

DEANSHIP OF COMMUNITY SERVICE AND SD – DAMMAM UNIVERSITY
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DR. SAMAR ALSAGGAF

Dr. Samar Alsaggaf is currently serving as Vice Rector of Princess Nourah 

University Health Affairs. Prior to accepting a position with PNU, Dr. Alsaggaf 

was the director of the Department of Medical and Health Science Programs at 

the	Saudi	Arabian	Cultural	Mission	(SACM)	to	the	U.S	in	Washington,	D.C.	Dr.	

Alsaggaf	has	also	served	as	a	Dean	at	King	Abdulaziz	University,	in	addition	to	

academic	lecturer	and	physician	with	a	specialization	in	anatomy,	embryology,	

histology, and a particular expertise in the development of the nervous system. 

She is committed to excellence in education and research. Furthermore, she has 

exceptional	leadership	capabilities,	with	experience	supervising	degree	programs	

and functioning as chair and president of numerous committees and advisory 

groups.She	got	the	beast	director	of	the	year	for	3	years	when	she	was	working	at	

SACM Dr. Alsaggaf is an active supporter of women’s programs and curriculum 

development,	and	in	facilitating	and	bridging	the	gap	between	East	and	West.

VP FOR HEALTH AFFAIRS PNU

Talent Development for Success; A Holistic Outlook

Talent	management	creates	a	legacy	for	an	institute	.	If	you	want	to	build	a	legacy	

then you must meet the highest international standards, using measurements and 

benchmarks	to	guide	the	process.	Using	the	example	of	Dr.	Alsaggaf ’s	successes	

reached with the National Resident Matching Program, she will discuss the 

importance of developing a holistic process of talent development across students, 

programs and processes, showing that it isn’t enough to just select talented students. 

The	holistic	approach	is	the	best	in	my	experience

Conference word
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DR. EMAN AL ROWAYTHI

Department: Curriculum Design and Pedagogy.

Current Occupation: Vice- dean for Development of Higher Education. Imam 

Muhammed	Bin	Saud	Islamic	University	since	2011.

•	PhD	in	Science	Education,	Princess	Noura	University,	2006.

•	Vice-	dean	for	Preparatory	Programs,	Imam	Muhammed	Bin	Saud	Islamic	

University- 2010 – 2011.

•	Vice-	dean	of	the	College	of	Social	Sciences,	Imam	Muhammed	Bin	Saud	

Islamic University- 2009.

•	Deputy	head	of	Education	Department,	Imam	Muhammed	Bin	Saud	Islamic	

University- 2008.

VICE - DEAN OF THE DEANSHIP FOR DEVELOPMENT OF HIGHER 

EDUCATION,	IMAM	MUHAMMED	BIN	SAUD	ISLAMIC	UNIVERSITY

Al-Imam University Experience in the Field of Training and Skills Development

Al-Imam University experience in the field of training and development, 

implemented	by	the	Deanship	for	the	Development	of	University	Education,	has	

focused on all aspects of university teaching and learning. However, emphases have 

been	more	on	Faculty	and	students.	As	for	developing	the	skills	and	discovering	

the talents and innovation of faculty, the Deanship first conducted a series of 

discussion	forums	among	the	faculty	of	the	same	scientific	field,	on	both	internal	

and	external	levels.		These	discussions	focused	on	the	four	pillars	of	teaching	and	

learning:	 faculty,	 students,	 the	 curriculum,	 and	 the	 learning	 environment	The	

Deanship also managed to develop two training programs for faculty (University 

Teaching and Learning program (UTL).

Conference word
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Mary Crannell is founder and President of Idea Sciences, Inc., a thirteen-year 

old	company	that	helps	organizations	increase	the	quality	of	decision-making.	

Ms. Crannell has assisted organizations in selecting, identifying and motivating 

talent	for	twenty-seven	years.	She	serves	as	a	board	member	on	the	Kogod	School	

of	Business,	American	University,	US	Army	Science	Board	and	Arlington	County	

Information Technology Advisory Commission. Mary is a cum laude graduate of 

Colgate University where she earned an MA degree in Teaching.

FOUNDER AND PRESIDENT, IDEA SCIENCES INC.

MARY CRANNELL

Conference word
How to Discover and to Retain Talent?

Discovering talent and retaining talent is essential to infusing innovation and 

creativity	 into	 an	 organization.	 	This	 session	 will	 address	 the	 following	 questions:	

•	 How	do	you	discover	talent?

•	 What	work	culture	attracts	talent?

•	 What	role	do	leaders	play	in	discovering	and	retaining	talent?

•	 What	are	five	strategies	to	manage	talent	effectively?

•	 In	an	organization	experiencing	rapid	growth	how	do	you	know	what	kinds	of	

talent you need?

•	 How	does	current	research	inform	our	decision-making	on	talent?

•	 What	are	the	best	practices	from	academia,	private	sector	and	public	sector?

•	 What	are	five	mistakes	organizations	make	when	they	try	to	manage	talent?

•	 What	are	the	cultural	differences	when	managing	talent?
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Gisele	Bennett

Cairo, Professor of Nuclear Physics, Atomic Energy Authority in Cairo and the head of 

Nuclear Reaction Division and supervisor of neutron generator

	laboratory,	Nuclear	Physics	Department		and	Atomic	Energy	Authority	in	Cairo

Importance	of	Training	for	Best	and	Safe	Using	and	Maintaining	enaScientific	

Laboratory

Using	and	maintaining	many	of	scientific	instruments	in	laboratories	seems	to	

be	an	easy	task	for	many	experts.	While	many	obvious	problems	could	arise	during	

daily	experiments.	ConContinuoustraining	on	the	right	ways	of	using,	calibrating,	

and	maintaining	the	different	instruments	is	essential	to	get	the	best	results.

Conference word

Dr.	Gisele	Bennett	is	a	Regents’	Researcher,	the	director	of	the	Electro-Optical	

Systems	Laboratory,	and	a	Professor	in	the	School	of	Electrical	and	Computer	

Engineering. She founded the Logistics and Maintenance Applied Research Center 

(LandMARC), a multi-disciplinary center at the Georgia Institute of Technology. 

As	a	former	member	of	the	scientific	cadré	with	Centre	National	de	la	Recherché	

Scientifique	Laboratoire	Optique	(CNRS).	As	the	director	of	the	Electro-Optical	

Systems	laboratory,	she	manages	a	group	of	168	researchers,	scientists,	and	

students in a diverse applied research environment. She is one of the first ten 

fellows chosen for Georgia Tech’s University Leadership program. She has over 90 

publications	in	books	or	book	chapters,	refereed	journals,	and	workshops.

DIRECTOR	RESEARCH,	ELECTRO-OPTICAL	SYSTEMS	LABORATORY
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Professor Ahmed Hassan Ahmed Azzam is the Chairman Assistant of the 

Permanent Committee for Promotion to Assistant Professors and Professors of 

Physics and Mathematics EAEA. He is the Professor of Nuclear Physics Atomic 

Energy Authority in Cairo. He works as the Professor of Nuclear Physics at PNU, 

Riyadh and is the Supervisor of Cyclotron Project, Atomic Energy Authority in 

PROFESSOR, EAEA

AHMED HASSAN AZZAM

of the K-12 strategy, and led the implementation of several national educational 

programs including school development, leadership and teacher development, 

community schools, school sport, virtual school and professional development. He 

received his MS and PhD in psychology from the University of Oregon (USA) and 

has	published	in	leading	international	and	Arabic	journals.

Positive psychology and talent management, some applications

Positive	 Psychology	 is	 the	 scientific	 study	 of	 the	 strengths	 that	 enable	

individuals,	 organizations	 and	 communities	 to	 thrive.	 This	 presentation	 will	

address fundamental aspects of positive psychology and it’s applications to the 

work environment, focusing on talent management.  It explores how positive 

psychology	and	talent	management	are	connected	and	how	it	can	be	utilized	to	

attract, develop, motivate and retain talented individuals and therefore increase 

overall workforce productivity

Conference word
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Destination Education – Games and Activities

Any	training	session	can	be	bumped	up	to	the	next	level	of	awesome	with	high	

caliber	games	&	activities

We	will	explore	the	theoretical	backgrounds	behind	community	building,	group	

process	and	learning	games	&	activities	in	7	categories	(and	play	some	too!):

1. .Name Games

2. .Icebreakers

3. .Teambuilding	Initiatives

4. .Quick	Energizers

5. .Mindful Reflections

6. .Debriefing/Processing

7. Appreciations

Workshop

Dr. Ali Alhakami is the founder and president of Inma Education and Inma 

Educational Consulting International, which focus on educational reform, 

innovation,	entrepreneurship	and	business	development	as	well	as	on	a	full	range	

of educational services such as content development, assessment, professional 

development, eLearning, etc. Dr. Ali is the former CEO of Tatweer Company for 

Educational	Services	and	the	former	GM	of	King	Abdullah	bin	Abdulaziz	Public	

Education Development Project (Tatweer). In Tatweer, he has led the development 

PRESIDENT, INMA EDUCATION

DR. ALI ALHAKAMI
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Destination Communication – Adventures in Relating

Participants will engage in simultaneous interactive pairs conversations to 

understand the dimensions, do deeper dives into all 14 as a full group and solo to 

uncover	unconscious	attitudes/beliefs,	deconstruct	past	experiences,	and	explore	

actions	 for	 future	behavior	changes.

This	session	will:

•expose	participants	to	the	14	Intercultural	Communication	Dimensions;

•increase	awareness	of	individual’s	cultural	communication	patterns;	and,

•shed	light	on	communication	blockages	due	to	diverse	cultural	approaches	to	

communication

Appreciation Guru: Create a Culture of Appreciation

 “Culture of Appreciation” focuses on culture shifting within companies, 

schools,	and	universities	to	positively	change	society	for	sustainable	impact.	This	

concept	was	developed	based	on	decades	of	global	experience	meshing	experiential	

activities with theories of positive psychology, intercultural communication, 

behavioral	 economics,	 group	 dynamics,	 and	 organizational	 development.

This	session	will:

1. expose participants to Culture of Appreciation so they understand the 

ripple effects it can produce;

2. experience	 these	 effects	 with	 experiential	 activities,	 and	 acquire	 the	

knowledge of how to tailor-make a culture of appreciation that can fit any 

organization; and,

3. understand how appreciation can positively affect employee engagement 

and make talent management easier

Workshop

Workshop
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    News site that follow the events and 

make the news and reveal their details 

through interesting and innovative way .

     it is Online and interactive newspaper 

issued	by	Okaz	digital	company.



Masterful mix of media and advertising campaigns, 

and	important	exhibitions	and	events,	covered	with	

innovations	and	new	ideas	that	can	attract	business	

to our customers.



technology at our fingertips to develop talent and careers with more speed, accuracy 

and	effectiveness	than	ever	before.In	this	session,	we	will	explore	how	technology	

is	being	used	in	talent	management	and	how	organizations	can	incorporate	it	into	

their own practices. 

30	min	lecture	+	15	min	Q&A

Stephanie Pollack, M.A., is a facilitator, trainer, consultant, and professor with 

20+	years	of	experience	working	with	various	cultures	on	6	continents.	This	work	

has led her to:

•train	thousands	of	teachers	from	around	the	world	in	intercultural	and	

experiential teaching methods;

•lead	a	semester-long	cross-cultural	community-service	university	program	in	

Thailand;

•facilitate	leaders	from	eight	global	universities	to	create	an	intercultural	

leadership curricula in Morocco;

•be	university	lecturer	of	intercultural	communication	in	Singapore;	and,

•conduct	needs	assessments	for	economic-livelihood	programs	in	oPt	Gaza

Stephanie	is	a	contributing	writer	to	multiple	publications,	an	accomplished	

conference	presenter	and	keynote	speaker.	Thousands	of	people	have	experienced	

her	talent	for	creating	instantaneous	bonding	that	engages	and	inspires	for	a	

lifetime.

CONSULTANT, TRAINER, PROFESSOR, SPEAKER

STEPHANIE POLLACK
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Wendell D’Cunha is Hay Group’s regional manager for the Kingdom of 

Saudi	Arabia,	Kuwait,	Levant	and	Iraq.	In	this	role,	he	has	worked	with	leading	

organizations	across	a	variety	of	industry	sectors	to	provide	valuable	insights	into	

best	practices	and	to	realign	their	own	practices	to	improve	their	competitiveness	

in	the	market.	Wendell’s	expertise	lies	in	providing	quality	information	to	clients,	

helping	them	understand	their	internal	and	external	equity	and	make	key	reward	

decisions	accordingly.	His	strengths	also	lie	in	job	sizing	and	working	with	clients	

to identify and address their talent and employee effectiveness needs.

REGIONAL DIRECTOR FOR HAY GROUP

WENDELL D ‘CUNHA

Dealing with organizational challenges through human resource management

All	 across	 the	 region	 higher	 education	 institutions	 are	 facing	 a	 number	 of	

common	challenges.	This	session	uses	a	recent	project	undertaken	on	behalf	of	a	

major American University in the region as a case study. 

Together,	 Rabih	 Asmar	 and	 Myriam	 Mouhkar	 will	 explore	 these	 common	

challenges and look at how organizations can address them through a range of 

human resource management interventions. 

30	min	lecture	+	15	min	Q&A

Conference word

Conference word
Technology touch points on the modern career journey

In the last 5 years HR has revolutionized these interactions, making use of the 
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Dealing with organizational challenges through human resource management

All	 across	 the	 region,	 higher	 education	 institutions	 are	 facing	 a	 number	 of	

common	challenges.	This	session	uses	a	recent	project	undertaken	on	behalf	of	a	

major	American	University	in	the	region	as	a	case	study.	Together,	Rabih	Asmar	

and Myriam Mouhkar will explore these common challenges and look at how 

organizations can address them through a range of human resource management 

interventions. 

Conference word

Rabih	is	an	expert	in	building	effective	organizations	having	considerable	

experience working with clients across several industries. He has led numerous 

private	and	public	sector	assignments	covering	the	development	of	governance	

frameworks, operating models, organizational structures and staff optimization.

Rabih	holds	an	MBA	with	distinction	from	both	Sorbonne	and	the	Dauphine	

Universities	in	Paris	and	a	bachelor	degree	in	Economics	from	the	American	

University	of	Beirut.	He	has	also	undertaken	specialist	programmers	at	INSEAD	

(Fontainebleau)	in	managing	partnerships	and	strategic	alliances.

MANAGING CONSULTANT, HAY GROUP

RABIH	ASMAR
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Experience-Based	leadership	Development	/	Evaluation	of	Leadership	

Development	(can	do	either	or	both)

In	this	lecture,	I	present	25	years	of	research	and	practice	on	experience	based	

leadership development, including CCL’s newest practice and advice on how to 

integrate	 experience	 based	 leadership	 into	 everyday	 practices	 and	 strategy	 of	

talent development.In this lecture, I present 25 years of research and practice on 

experience	 based	 leadership	 development,	 including	CCL’s	 newest	 practice	 and	

advice	on	how	 to	 integrate	 experience	based	 leadership	 into	 everyday	practices	

and strategy of talent development.

Conference word

both	peer-reviewed	and	other	publications,	and	co-edited	CCL’s	Handbook	of	

Leadership Development Evaluation and the second edition of CCL’s Evaluating 

the Impact of Leadership Development.

Myriam	is	a	consultant	based	in	the	UAE	working	across	numerous	areas	

of human capital and change management with an emphasis on organizations 

dynamics. She has supported clients through their transformation journeys and 

helped enhance their governance systems, organizational models and effectiveness. 

Myriam holds a Master›s degree from Audencia Nantes  School of Management in 

France	and	earned	the	Washington	Certificate	Program	in	Global	Economics	and	

Finance from the American University of Washington D.C.

Consultant, Hay Group

Myriam Mouakhar
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examples from diverse university practices world-wide. Particular challenges to 

the	Higher	Education	sector	and	culture	as	well	as	ways	to	deal	with	them	will	be	

addressed,	in	order	to	serve	both	the	individual	and	the	institutional	development	

goals.

Experience 

With over 20 years of experience in the leadership development field, Jennifer 

has	served	leaders,	organizations,	and	communities	globally	including	healthcare,	

government, military, educational, community leadership, pharmaceuticals, and energy. 

Current Role 

Jennifer serves as CCL’s vice president for Research, Innovation, and Product 

Development,	where	she	is	responsible	for	the	development	and	execution	of	CCL’s	

learning, product development, innovation and knowledge dissemination agendas. 

Educational	Background	

Jennifer earned a doctoral degree in industrial and organizational psychology from 

the Pennsylvania State University.

Publications	and	Professional	Affiliations	

Jennifer	serves	on	multiple	boards	and	committees,	most	recently	including	the	

Dean’s Advisory Council in the College of Humanities, Arts, and Social Sciences at 

North Carolina State University, and the Institute of Coaching’s Scientific Advisory 

Committee	based	at	Harvard	University.	Jennifer	is	a	regular	presenter	at	national	and	

international	professional	conferences	and	senior	leadership	forums,	is	published	in	

VICE PRESIDENT FOR RESEARCH, CCL

JENNIFER W. MARTINEAU
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Trends and Challenges for Talent Development in Higher Education – 

Developing a KSA perspective

Here,	 the	 focus	 will	 be	 on	 talent	 development	 and	management	 in	 Higher	

Education. In the introductory presentation,  an overview on main trends for talent 

development	 in	Higher	 Education	 Institutions	will	 be	 given	 as	 illustrated	with	

Workshop

								Bernadette	Conraths		is		an	active	executive	in	education	and	management	

development world- wide for over twenty years. She has gained longstanding 

experience in leadership positions of non-profit organizations in the higher 

education and executive development sector, as CEO of Common Purpose 

Germany,	as	Department	Head	at	WHU-Otto	Beisheim	School	of	Management,		

and as Senior Adviser to the European University Association as well as to a series 

of	leading	international	business	schools	and	executive	education	institutions.	She	

led	the	launch	of	the	global	quality	evaluation	label	for	business	schools	EQUIS;	

was	director	of	a	FT	top	20	global	Executive	MBA	programmed;	managed	design	

and delivery of executive development programmers for companies like MAN 

SE, Telekom AG, as well as for European leaders of higher education institutions.

Her main customer focus today lies with non-profit organizations, executive 

development and Higher Education institutions.

EXECUTIVE DEVELOPMENT CONSULTANT, COACH

BERNADETTE	CONRATHS
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جينا إيكيرت

role	as	a	leader	for	the	past	40	years.		I	have	held	leadership	roles	in	the	public,	

private	and	government	sectors	and	these	five	principles,	practices,	and	behaviors	

have propelled me to success, significance and impact.

Experience-Based	leadership	Development	/	Evaluation	of	Leadership	

Development (Together with Jennifer Martineau)

Effective Leadership Development comprises more than courses, training and 

coaching .In this lecture, we present 25 years of research and practice on experience 

based	 leadership	 development,	 including	 CCL’s	 newest	 practice	 and	 advice	 on	

how	to	integrate	experience	based	leadership	into	everyday	practices	and	strategy	

of talent development. Evaluation of Leadership Development is an increasing 

concern	in	the	discussion	about	how	valuable	the	investment	in	leadership	training	

and development really is. In this workshop, I offer various tools to the audience 

that	can	be	used	to	design	an	evaluation	plan.

Conference word

Gina	is	a	faculty	team	manager	in	CCL’s	Brussels	office.As	a	scientist-

practitioner, she applies her research knowledge and findings in customized 

leadership	programs	for	diversity,	women	leadership,	and	global	top	talent	

development for clients across the EMEA region. Her award-winning client work 

comprises diagnostic work as well as design, delivery and evaluation of leadership 

solutions targeted at individual and organizational levels. Her current client focus 

is on education, healthcare, and manufacturing.

FACULTY TEAM MANAGER, CCL

GINA ECKERT

51



E3	Formula	-	Explore,	Engage	&	Empower	Employees.

The	formula	is	built	firstly	on	employees	exploring.	This	focuses	on	allowing	

each employee the time to reflect and discover who and what they are, their values, 

their	strengths,	where	they	get	their	energy	from,	what	are	their	skills	etc.	and	build	

a	portfolio	of	themselves.	By	knowing	who	you	are	you	can	serve	the	customers	

and	the	organization	even	better

Secondly	focus	on	engaging	the	employees	by	building	individuals	as	well	as	

exciting, meaningful TEAMS and having fun in the workplace.

Joins	us	as	we	share	techniques	we	used	that	have	led	to	developing	extraordinary	

talent within a short time of employees joining our Department and Organization

5	critical	things	you	should	know	about	Discovering	the	Leader	within	you

There	are	literally	hundreds	of	definitions	of	leaderships,	there	is	no	commonly	

agreed	upon	definition,	and	 it	 is	 the	most	 talked	about	and	one	of	 the	greatest	

needs of the twenty-first Century. I want to review 5 things that have shaped my 

Workshop

Conference word

George has 14.5 years of service with the Center for Creative Leadership. 

During his tenure, has demonstrated organizational leadership through managing 

the	mid-level	leadership	program,	The	Leadership	Development	Program	(LDP)	

and CCL’s program designed for C-suite executives, the Leadership at the Peak 

Program	(LAP).	He	is	currently	the	Global	Markets	Design	and	Delivery	Manager	

at the Colorado Springs campus. 

LEADERSHIP DEVELOPMENT, CCL

DR. GEORGE G. HOUSTON
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certain news throughout the day



One	of	best	consulting	 	experience	firms	 in	Saudi	

Arabia	and	the	Gulf	States	and	the	Middle	East	In	

general, innovation excellence and integrity and 

transparency,	 efficiency	 and	 service	 excellence	

to	 businesses	 and	 individuals	 in	 the	 region	 all	

Separately. And through the work of a team High 

cumulative experience in their respective fields, 

team	OMC	seeks	to	be	a	strategic	partner	to	provide	

the	 best	 returns	 for	 the	 marketing	 opportunities	

through specialized departments seeking

to	find	practical	 solutions	 characterized	by	 clarity	

and	to	highlight	the	achievement	of	the	objectives	

business	partner	by	focusing	on	elements	that	help	

to	 provide	 the	 best	 service	 will	 satisfy	 and	 meet	

your needs.



Coach for the Coaches Training Institute CTI, delivering executive coaching 

in	leadership.	Judy	holds	a	Masters	in	Business	Administration	and	prior	to	

becoming	a	coach	and	consultant,	she	has	been	working	on	the	commercial	side	

of an international Fast Moving Consumer Goods company. “Judy is known for 

bringing	depth,	wisdom,	intelligence	and	pragmatism	to	all	her	coaching	and	

leadership	interactions,	be	they	individual	or	on	a	group	basis.	She	creates	safety	

and	rigor	with	an	ability	to	keep	large	disparate	groups	focused,	often	creating	

unexpected outcomes and powerful alignments. Judy is curious and savvy and 

holds	high	standards	for	herself	and	her	clients	every	step	of	the	way.	This	is	one	

coach that really walks her talk.”

Dr.	Anne	Blunden	is	an	Executive	Director	of	Nursing	in	King	Abdullah	

bin	Abdulaziz	University	Hospital,	Riyadh,	Kingdom	of	Saudi	Arabia.	She	is	

known	as	an	innovative,	active	and	result-oriented	leader	in	King	Abdullah	bin	

Abdulaziz	University	Hospital,	well	as	in	other	institutions	where	she	have	worked	

with	over	10	years	of	visible	achievements	in	the	field	of	nursing	leadership	and	

management,	quality	improvement,	research	and	nursing	education.		She	is	

motivated to improve and update the current processes in nursing, inspire nursing 

leaders and staff in the Middle East towards active engagement in patient driven 

individualized care, leadership and management excellence, and to see each nurse 

successfully achieve their career path through engagement and empowerment.

EXECUTIVE	DIRECTOR,	KING	ABDULLAH	BIN	ABDULAZIZ	

UNIVERSITY HOSPITAL

	DR.	ANNE	BLUNDEN
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other coaches, psychologists, corporate executives and leaders in Europe, the 

Middle	East	and	Africa.	She	is	currently	one	of	only	19	people	globally	to	hold	the	

license to train and deliver the RSI@Work material (Team Coaching) in house to 

corporations. As an ICF certified Coach, Linda is also a Co-Active executive coach 

(CTI) and focuses on coaching and developing executives and leadership teams to 

improve and maximize overall individual and organisational performance. She is 

an experienced HR professional with extensive international working experience 

–	particularly	in	the	GCC	countries,	Southern	African	region	–	Zimbabwe,	

Botswana,	Namibia	and	South	Africa	and	in	the	Far	East;	and	has	held	both	

operational and strategic learning and development roles. Over the last 8 years, 

Linda	has	been	coaching	and	consulting	in	the	field	of	leadership	and	strategic	

change	and	brings	the	wealth	of	her	experience	to	her	clients	by	working	with	

companies, and in particular their leadership teams, to create alignment and focus 

on the teams dynamics, key metrics and goals so that companies may get on track 

and stay on track in fast-moving environments.

As	a	certified	trainer	for	CRR	Global,	Judy	trains	coaches	in	the	Organization	

and Relationship Systems Coaching (ORSC) model. An innovative approach to 

enhancing relationship systems in organizations, groups, teams, partnerships 

and	couples.	She	is	currently	one	of	only	19	global	license	holders	to	train	and	

deliver this material in house to corporations. Judy works also as Organizational 

EXECUTIVE	&	TEAM	COACH,	CRR	GLOBAL

JUDY VAN ZON
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throughout the region. From 2003 – 2012, he served as VP, SVP and EVP of the 

CCL	global	Research,	Innovation	and	Product	Development	group.	In	1997,	

he was selected as one of 40 Americans for the 3 year W.K. Kellogg Foundation 

National	Leadership	Program.	He	has	published	over	100	peer	reviewed	articles,	

chapters	and	books.

So much of formal leadership development is focused on improving the skills of 

high	functioning	managers	and	leaders	in	resource-rich	organizations.	This	current	

state	of	field	is	understandable	and	brings	significant	benefit	to	organizations	and	

communities.	This	presentation	is	about	the	efforts	of	the	Center	for	Creative	

Leadership	to	make	leadership	development	more	affordable	and	accessible	and	

how	some	of	these	efforts	might	be	applicable	in	KSA	and	at	PNU.

Linda is a human development specialist with more than 19 years’ experience in 

the fields of learning and development, organisational change and team dynamics 

with	a	focus	on	creating	alignment	and	execution.	In	addition	to	being	a	full	time	

consultant, Linda is a Certified Organisational Relationship Systems (ORSC) 

coach,	(USA,	www.CRRGlobal.com)	is	a	CRR	Global	partner,	faculty	member	and	

one of 30 worldwide international leaders, selected to train this material to 

LINDA	BERLOT

EXECUTIVE	&	TEAM	COACH,	CRR	GLOBAL

The	scalability	of	leadership	development	skills

Conference word
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Professor	Sousa	Lobo’s	research	deals	with	sequential	decision	making	with	

a focus on applications that includes revenue management and optimal pricing 

as well as market microstructure and optimal trade execution. He, also, works 

on methods for the analysis of social networks, in particular the role of affect 

in	intra-organizational	task	networks.	Some	of	Professor	Sousa	Lobo’s	work	

appears	in	leading	publications	such	as	Operations	Research,	Journal	of	Finance,	

Administrative	Science	Quarterly,	and	Harvard	Business	Review.	Miguel	Sousa	

Lobo	holds	MS,	MA,	and	PhD	degrees	from	Stanford	University,	USA,	and	

completed	his	undergraduate	work	at	Instituto	Superior	Técnico,	Portugal

David Altman, Ph.D. is Executive Vice-President and Managing Director of the 

Center	for	Creative	Leadership	–	EMEA	(CCL),	a	global	non-profit	organization	

(www.ccl.org). He oversees the work of 100 faculty and staff and 160 Associates 

MIGUEL	LOBO

DAVID ALTMAN

ASSOCIATE PROFESSOR OF DECISION SCIENCES, 

DIRECTOR	OF	INSEAD	ABU	DHABI	CAMPUS

EXECUTIVE VICE PRESIDENT AND MANAGING 

DIRECTOR, CENTER FOR CREATIVE LEADERSHIP
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Parties organization



An international company for education and 

advanced training was founded in 2009, aims 

to improve the education and is a powerful 

institution	 in	 the	 Kingdom	 of	 Saudi	 Arabia	 as	

well as a partner with international organizations 

in the areas of education and  training and cares 

about	technological	education	programs	in	order	

to	 ensure	 the	 quality	 of	 education.



Al-Tayeh’s international experience and depth of knowledge in marketing, sales, 

training	 and	 self-development	 enable	 him	 to	 help	 spread	 CGC®	 &	 ACT’s	 reach	

throughout the Middle East. Al-Tayeh has more than 13 years of experience as a 

manager and consultant in the marketing, strategic planning, and training fields. Al-

Tayeh also has developed his own theories and tools in the field of self-development 

under	the	Self-Building™	project.	In	the	training	field,	he	is	an	active	member	of	an	

expert	team	that	has	developed	the	CRTP™	standards	of	training	packages	that	has	

been	introduced	in	many	international	conferences	and	meetings

DR. MAHMOUD AL-TAYEH

MARKETING	MANAGEMENT	&	TRAINING	CONSULTANT	PRESIDENT	&	

CEO	OF	CANADA	GLOBAL	CENTRE	(CGC®)

Introduction to International Standards of Instructional Design

•	Enjoy	exploring	how	to	increase	knowledge	flows	to	build	talent

•	Innovate	by	applying	knowledge	assets	more	strategically

	•Build	trust	and	understanding	from	differences	in	perspectives	

	•Improve	performance	and	influence	to	deliver	desired	outcomes	

	•Enhance	capability	and	confidence	to	leverage	cultural	diversity

•	Share	their	learning	with	others	to	amplify	impact

Conference word
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The	Gurteen	Knowledge	Cafe	Master	class

This	workshop	introduces	participants	to	the	Gurteen	Knowledge	Cafe.	In	this	

workshop	participants	will	be	taught	the	fundamental	principles	and	benefits	of	

the	Knowledge	Café	process	and	how	it	can	be	adapted	and	applied	in	a	variety	of	

ways	.They	will	leave	with	an	understanding	of	the	power	of	the	Knowledge	Café	

and	sufficient	knowledge	to	run	to	one

Workshop

Dr.	Arthur	Shelley	is	a	capability	development	and	knowledge	strategy	consultant	

with over 30 years professional experience. He has held a variety of corporate roles 

including managing international projects in Australia, Europe, Asia and USA and 

is an awarded tertiary educator. Arthur has facilitated postgraduate courses on 

Knowledge	Driven	Performance	and	Project	Leadership	in	face	to	face,	blended	and	

virtual learning programs. He is regularly invited to international conferences to 

speak or facilitate workshops on his writings and to share experiences as the former 

Global	Knowledge	Director	of	a	large	multinational	corporation.

DR. ARTHUR SHELLEY

EDUCATOR, CONSULTANT, PROJECT LEADER

Knowledge Succession: A leader’s strategy to enhance innovation, talent and 

performance

Knowledge Succession is a new strategy for achieving optimal performance 

amongst emergent complexity, so innovation is stimulated and talent is attracted, 

developed and retained

This	presentation	will	enable	participants	to:	

	•Lead	more	effectively	in	uncertainty

Workshop
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David	Gurteen	is	an	international	public	speaker,	writer,	consultant	and	facilitator	

who specializes in the fields of Organizational Learning, Knowledge Management 

and Conversational Leadership. He is the founder of the Gurteen Knowledge 

Community – a learning network of over 21,000 people in over 160 countries 

whose	purpose	is	to	connect	its	members	with	like-minded	people,	new	ideas,	and	

alternative	ways	of	working.	Members	receive	his	 free	monthly	Knowledge	Letter	

that is now in its 14th year. In June 2010, David won the Ark Group’s lifetime 

achievement award for services to Knowledge Management.

DAVID GURTEEN

ORGANIZATIONAL LEARNING CONSULTANT

Don›t Lecture Me

In the 21st century this is starting to change with innovations such as flip 

teaching	in	which	students	learn	content	online	by	watching	video	lectures,	usually	

at home, and homework is done in class where the teachers and students take a 

conversational	approach	to	learning	by	discussing	and	solving	questions	together	

In his talk Mr. Gurteen will take a look at some of these recent developments in 

Conversational Learning and explore their power as learning tools.

Conference word
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Mark Allen, Ph.D. is an educator, speaker, consultant, and author who specializes 

in talent management and corporate universities. He has also written numerous 

articles	in	practitioner	and	academic	publications	As	an	internationally-recognized	

authority, he is a popular speaker and has presented his research in numerous 

countries including China, France, Italy, Mexico, and Turkey, and throughout the 

United	 States	 and	 Canada.	Mark	 consults	 with	 both	 new	 and	mature	 corporate	

universities	 and	 serves	 on	 the	 Board	 of	 Regents	 of	 the	University	 of	 Farmers	 at	

Farmers	 Insurance,	 the	 Board	 of	 Advisors	 of	 the	 Global	 Council	 of	 Corporate	

Universities,	and	 the	Board	of	Directors	of	Getting	Out	by	Going	In.

MARK ALLEN, PH.D.

Professor and Author

What Talent Management Really Is?

It	is	difficult	to	ensure	that	training	and	development	will	result	in	high	individual	

and organizational impacts unless actions here are reinforced through all HR and 

management processes. Integration is particularly important for performance 

management	and	reward.		Performance	management	is	increasingly	being	focused	

on	 development	 planning	with	 other	 processes	 being	 used	 to	 trigger	 decisions	

about	pay.	This	session	will	review	the	opportunities	and	challenges	involved	in	

this	integration	and	the	benefits	it	provides	to	training	and	development.

Conference word
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The	government	of	the	Custodian	of	the	Two	Holy	

Mosques		keen	to	provide	educational	opportunities	

to girls from high school graduates which aligned with 

Labor	market	requirements	 	and	development	plan	

to open up new areas of women’s work , so  Princess 

Nurah	University	embraced	this	responsibility	with	

the	 establishment	 of	 the	 Deanship	 of	 Community	

Service and Continuing Education in 1423 e.

Deanship vision:

Achieve	 leadership	 on	 the	 local	 and	 global	 level	

of preparation and the training of specialized 

human capacities academically , professionally and 

educationally	 to	 contribute	 to	 the	 development	 of	

society.

Deanship message:

Provide an opportunity of education and training for 

each citizen who want to get

new skills through harness all the human , 

educational and physical potentials to meet the needs 

of	 the	 community	 by	 offering	 variety	 and	 training	

programs	 which	 aligned	 with	 the	 requirements	 of	

the	 development	 plans	 and	 the	 labor	 market.



Integrated recruitment solutions

                      At any time, from anywhere



The	5	Qualities	of	Leaders	Who	Are	Winning	the	War	for	TalentThis	is	one	of	

Sardek’s most popular

It	is	difficult	to	ensure	that	training	and	development	will	result	in	high	individual	

and organizational impacts unless actions here are reinforced through all HR and 

management processes. Integration is particularly important for performance 

management	and	reward.		Performance	management	is	increasingly	being	focused	

on	 development	 planning	with	 other	 processes	 being	 used	 to	 trigger	 decisions	

about	pay.	This	session	will	review	the	opportunities	and	challenges	involved	in	

this	integration	and	the	benefits	it	provides	to	training	and	development.

High	Impact	Low	Cost	Training	Techniques	that	Energize	Leadership	Training

This	 is	 one	 of	 Sardek’s	 most	 requested	 speeches	 by	 conference	 organizers	

and	most	 popular	 speeches	 by	 conference	 attendees	 By	 attending	 this	 session,	

participants	 will	 be	 able	 to:

•List	the	7	question	types	all	expert	trainers	ask	that	guarantee	high	levels	of	

participant engagement

•Immediately	 apply	 every	 activity	 shown	 in	 their	 own	 training	 programs	

regardless of the content

•Use	the	session	Playbook	to	enhance	the	experiential	learning	of	their	existing	

content

•Have	fun	while	learning	some	new	delivery	techniques!

Conference word

Workshop

Staff	Partnership	Award	given	in	2003.	As	a	noted	global	expert,	Sardek	facilitates	

four ATD Certificate programs covering the topics of management and leadership 

development, training and development, and consulting. And he is one of only eight 

experts	globally	who	facilitates	ATD’s	Master	Trainer	TM	designation	course.
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Training	&	Development	Evaluation	&	Analytics

This	session	will	cover	such	an	approach,	based	on	a	human	capital	management	

equivalent	 to	 the	 balanced	 business	 strategy	map	 and	 scorecard.	 	This	 can	 be	

used	 to	 identify	 objectives	 and	measures	 for	 training	 and	development	helping	

organizations	gain	the	greatest	benefit	from	these	activities	and	investments.	The	

session	will	 also	 show	how	 a	 human	 capital	management	 strategy	map	 can	 be	

used	for	the	basis	of	descriptive	and	predictive	analytics	and	how	this	can	be	used	

without	robust	data	or	highly	developed	analytical	capabilities	or	technologies

Integrating	HR,	Training	&	Development

It	is	difficult	to	ensure	that	training	and	development	will	result	in	high	individual	

and organizational impacts unless actions here are reinforced through all HR and 

management processes. Integration is particularly important for performance 

management	and	reward.		Performance	management	is	increasingly	being	focused	

on	 development	 planning	with	 other	 processes	 being	 used	 to	 trigger	 decisions	

about	pay.	This	session	will	review	the	opportunities	and	challenges	involved	in	

this	integration	and	the	benefits	it	provides	to	training	and	development.

Workshop

Workshop

The	power	to	deliver,	the	charisma	to	inspire	–	as	an	extremely	popular	speaker	

at conferences and corporate events,. Sardek holds the designation of Master Trainer 

and is a recipient of the prestigious Association for Talent Development (ATD) 

Sardek Love

Management Consulting and Training and Development
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Jon Ingham is an independent consultant specializing in helping companies apply 

research, technology and innovation to the way they generate competitive advantage 

through their people.Jon trains several hundred HR practitioners each year and 

speaks at major conferences around the world. He also chaired Europe’s second 

largest HR conference, HR Tech Europe, for its first three years.Recent consultancy 

projects include working in an organization development role, mapping out a digital 

way	of	managing	people	for	a	large	retailer,	and	helping	a	major	bank	engage	and	

develop	HR	business	partners	in	organization	design.	Jon	has	been	recognized	by	

HRexaminer.com	as	a	top	100	global	influencer	in	HR	and	by	HR	Magazine	as	the	

7th	Most	Influential	UK	HR	Thinker	2013

Independent Organization Development Specialist

Who are your Talents and What do they Need?

Many organizations want to focus training and development and other HR 

activities disproportionally on the people who are seen as the most important 

to	 organizational	 success.	 This	 session	 will	 review	 the	 types	 of	 talent	 which	

organizations	 should	 be	 paying	 attention	 to	 and	 how	 each	 group	 can	 best	 be	

engaged and development in order to optimize the effectiveness of training and 

development activities and the whole organization

JON INGHAM
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Ron	Thomas	 is	Managing	 Director	 in	 Strategy	 Focused	HR-MENA	 based	 in	

Dubai.	He	is,	also,	a	senior	faculty	member	and	representative	of	the	Human	Capital	

Institute covering the MENA region He was formerly CEO of Great Place to Work-

Gulf	countries,	also	based	 in	Dubai.	A	former	CHRO	who	was	based	 in	Riyadh,	

Saudi	Arabia,	he	holds	certifications	 from	the	Human	Capital	 Institute	as	Global	

Human Capital Strategist [ GHCS ], Master Human Capital Strategist (MHCS), 

Strategic Workforce Planner (SWP).

Organizations have the power to unleash the talent within.  Focus on and drive 

engagement to reach heights that research has proven that will increase not only 

the	bottom	line	but	innovation	as	well.		The	presentation	enables	you	to	make	the	

business	case	to	drive	engagement	in	your	organization.

Ron	Thomas

HUMAN RESOURCE EXECUTIVE/MANAGING DIRECTOR

StrategyFocused HR-MENA

Employee	Engagement:	The	Key	to	Organizational	Success
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Abstract:
The IMAS™ system is a vital and modern tool in the training industry. It integrates 

various elements of training methodologies to ensure strong coherence among these elements 
in order to:

1. Achieve training goals set out by the organization, and
2. Elevate performance and efficiency of trainers and trainees
IMAS™ helps instructional designers set a well-thought-out training scenario and 

timeline for the training session, regardless of the professional content of the training 
package and training.

IMAS™ analyses the structure of the training package according to the International 
Standards of Instructional Design (ISID™) to ensure training efficiency and effectiveness.

ISID & IMAS FELLOW

Dr. Mahmoud Al Tayeh
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Abstract:
Constant change is the new norm. Thanks to the internet which facilitates global collaboration 

247/, work that was once performed by individuals is now being tasked to teams. The increase in 
numbers of knowledge workers who must share information, insights, learning and best practices in 
order for companies to succeed, further stresses communication channels.

So how can today’s Leaders and the Organisations they work in, create a work environment 
that supports complex human interactions, embraces conflict, retains valuable knowledge workers 
and change at the speed of light while remaining profitable and productive? How can organisations 
help leaders empower their teams to create a workforce that is conscious and intentional about being 
in right relationship with each other so that team dynamics are managed well and work goals and 
objectives are achieved?

Relationship Systems Intelligence TM
Beyond Emotional Intelligence )relationship with oneself(, and Social Intelligence )relationship 

with other( lies Relationship Systems Intelligence, where the focus is on the collective wisdom of the 
group, team or system. RSI TM is

Outcomes from the Team Coaching
In this workshop, Leaders will learn tools and skills on how to lead and coach their teams, so that they:
• Will be better equipped to handle change such as mergers, acquisitions, downsizing and 

growth.
• Will be able to create a team that is resilient, positive and fearless in the face of conflict.
• Create teams that are able to appreciate diversity and view this as a valuable asset
• Will empower the individuals in their teams so that these will be more engaged, inspired 

and adept at navigating politically-charged situations.
• Will feel greater confidence engaging their team and organizations in development 

initiatives, allowing greater levels of collaboration and creativity to exist in the team
• Will be adept at creating collaborative cultures that break down silo mentality and behavior.

Coaching Skills for the 21st Century Leaders

Judy Van ZonLinda Berlot
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Goals:
After having completed this workshop and studied the accompanying book and exercises, 

participants will be able to:
• Clarify your purpose for leading, based on a clear leadership vision and a core set of values
• Articulate your leadership strengths and areas for development
• Understand who you are as a leader in the context of both your work and your personal life

• Determine when and why you feel unclear or stuck in your leadership journeySummary of 
the participant experience:

• Opportunity to engage with other senior leaders about how to be the best and implications on 
leadership

• 3-day intense workshop with experiential, peer learning’s and goal settings
• Opportunity to practice and learn new skills in a safe environment for three days
• Opportunity to network and build long lasting meaningful relationships
• Comprehensive overview and dialogue based on the Princess Nora University vision, mission 

and values model serving as a rich platform for practicing application of learning

DISCOVERING THE LEADER IN ME )KEY ELEMENTS(:
• AUTHENTICITY
• LEADERSHIP ROLE AND VALUES
• CRAFTING AND COMMUNICATING VISION
• STRESS AND RESILIENCE
• PEER BASED LEARNING
• EXPERIENTIAL ACTIVITIES
• GOAL SETTING
• PERSONAL LEADERSHIP CHALLENGE

)THE RESILIENT LEADER )DISCOVER THE LEADER IN YOU

David AltmanBernadette ConrathsGina EckertJennifer W. Martineau

26
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Okaz	 is	 an	 Arabic	 saudi	 newspaper	 published	 by	

Okaz	 establishment	 for	 press	 and	 publishing	 since	

1958.	 It	 is	 one	 of	 the	 private	 press	 establishments	

in	SA,	 and	 it	has	many	branches	 in	many	cities	 in	

the	kingdom,	as	well	as	 	 the	gulf,	Arab,	and	global	

capitals. It issued four prints  which are daily Okaz 

Newspaper, daily Saudi Gazette “in English”, weekly 

Alnadi Newspaper which tackles youth, and sport, in 

addition to weekly Ruoaa Magazine which deals with 

women’s	 affairs,	 produced	 from	 the	 establishment	

headquarter	 in	 Jaddah.



Saudi	Arabia	is	a	daily	newspaper	published	by	the	

Foundation	Okaz	Press	and	publishing	 in	English.



A	 global	 organization	 with	 core	 competencies	 to	

develop effective instructional design in the areas 

of training and the effectiveness of the team and the 

development of Leadership skills and develop the 

skills	 of	 the	 faculty	members



Canadian International Center for Consultancy and 

Training	 CGC	 ((,Kennedy	 Center	 was	 established	

in	Vancouver,	Province	British	Columbia	/	Western	

Canada, then to form an International relations 

network	 that	 contribute	 to	 serving	 	 areas	 of	

training and sales and marketing  In particular and 

administrative field in general.

The	center	offers	a	range	of	advisory	programs	and	

training that are designed to serve companies and 

individuals together.



INSEAD	 is	 one	 of	 the	 largest	 Leading	 business	

schools	and	graduate	studies	in	the	world,	combining	

Trainees, cultures and ideas from around the world to 

improve institutional performance, and this worldly 

perspective and cultural diversity has reflected in 

all aspects of research and teaching and training 

through	 three	 Branches:

1.  Europe (France)

2.  Asia (Singapore)

3.		Middle	East)	Abu	Dhabi



Center	 for	 Creative	 Leadership	 ,	 a	 global	 provider	

of education Executive,  was founded in 1907 it  is 

a	global	organization	non-profit	contribute	to	instill	

creative Leadership and developed through an 

exclusive focus on education and provide related 

leadership research.



About...
The Global Conference & Exhibition for Training & Development

TARGETED AUDIENCE:
•	 HR	Directors	in	the	private	and	public	sectors.

•	 Training and development Directors.

•	 Executives and government leaders.

•	 Academics and students.

•	 Anyone	interested	in	Training	&	Development	and	Talent	Management.

MAIN TOPICS:
•	 Development of talents.

•	 Leadership and Talent Management.

•	 Talent	Management	tools	&	technology.

•	 Talent	Management	challenges	&	insights.

•	 Competencies, talents, and career paths.

•	 Maintaining talents and human capital.
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About...
The Global Conference & Exhibition for Training & Development

INTRODUCTION:
				The	Global	Conference	and	Exhibition	for	Training	and	Development	will	be	held	as	a	part	of	

the PNU’s development programs that serve a large segment of training and development directors, 

HR	and	talent	Managers.	The	conference	aims	at	sharing	expertise	and	knowledge	between	training	

&	development	directors	and	HR	officers	to	explore	the	best	practices	in	the	field	of	talent	manage-

ment.	The	conference	will	bring	up	the	most	important	challenges	facing	talent	management	in	the	

Arab	world	and	identify	the	tools	and	technology	involved	in	the	process	of	developing	talents	of	

staff, leaders, students…etc

OBJECTIVES OF THE EVENT:
•	 The	principles	and	criteria	involved	in	talent	management	and	the	development	thereof.

•	 How to develop and raise the level of training and development processes and methodology, 

while	assuring	quality	control	as	part	of	meaningful	learning.

•	 A	showcase	of	the	strides	made	by	Saudi	Government	Agencies	and	the	Kingdom’s	Universities	

in the field of Talent Management.

•	 An	introduction	to	cutting-edge	techniques,	tools	and	technology	in	the	training	and	develop-

ment of students, staff and leaders.

•	 The	exchange	of	expertise	and	experience	in	exploring	best	practices	in	training	and	develop-

ment.

•	 Identify theoretical and practical indicators to discover talent in organizations.

•	 Participation of well-known international training institutions that are respected in organiza-

tional	development	on	regional	and	global	scales.

•	 How to maintain talents and human resources in organizations.

•	 Highlight the importance of linking talent management to career paths and competencies.
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About...
Deanship of Development & Skills Enhancement

•	 Communication	 is	 a	 real	 bridge	 to	 excellence	 and	 innovation	 Constant	 human	
development	is	the	basis	for	success	

•	 Effective partnership is value added for achievements 
•	 Authorization	is	activation	of	responsibility	
•	 Innovation is always stimulating our work 
•	 Social a is a constant national duty

General Objectives
•	 Preparing a comprehensive strategic plan for the development of human capital, to 

be	implemented	over	phases.
•	 Creating a general culture that demands, encourages and seeks to enhance the work 

environment, striving to reach idealistic general performance through training 
courses. 

•	 Organizing and implement training courses to enhance the skills of the academic and 
administrative employees, to ensure excellence in performance and the achievement 
of PNU vision and mission. 

•	 Developing a mechanism for selecting the institutions and universities that PNU will 
cooperate with as partners in achieving PNU vision for development.

•	 Developing	a	mechanism	to	ensure	the	sustainability	of	development	through	the	
continuous	assessment	of	feedback	and	implementing	updates	according	to	need.	

•	 Evaluating	and	reviewing	the	programs	provided	by	the	Deanship	to	PNU	employees.

Main Objectives of Training
•	 To develop skills.
•	 To modify trends and directions.
•	 To	turn	negative	behaviors	into	positive	ones.
•	 To	acquire	new	knowledge,	information	and	experiences.
•	 To promote correct concepts. 
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About...
Deanship of Development & Skills Enhancement

Vision: 
We	have	chosen	to	be	the	best:	develop	performance	…	enhance	talents	..	achieve	innovation	
Mission:
- Professional development in all forms and all fields

•	 Develop	work	systems	in	the	university	to	be	effective	
•	 Develop	work	environment	to	be	attractive	
•	 Develop positive professional and academic cadres.

-	We	seek	to	contribute	in:	
•	 Build	a	knowledge-based	society	
•	 Establish	an	educated	organization	
•	 Fulfill the conditions of a 21st Century University 
•	 Enable	Saudi	woman	

- Innovative in our work methods: 
•	 Execute consulting studies 
•	 Secure	compatible	training	
•	 Provide innovative guidance 
-	Assisted	in	fulfilling	our	responsibilities	by: 
•	 Unique	cadres	
•	 Effective strategic partnerships 
•	 Supportive encouraging environment 
•	 Initiate guidance 
•	 Manage	change	and	encourage	talent	and	capabilities	

Values:
•	 Constant	self-assessment	is	the	culture	of	unique	members	
•	 Trust of stakeholders is the key to our success 
•	 Motivation	is	a	basic	condition	for	success	
•	 Total	quality	is	crucial	for	competition	

12
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About...
Princess Nourah bint Abdulrahman University

Vision: 
A	beacon	for	women	in	knowledge	and	values.

Mission: 

A	comperehensive	woman’s	University	 that	 contributes	 to	 the	building	of	a	knowledge-based	economy	

through	communal	and	global	partnerships.

Strategic	objectives:	
1-Academic programs: 

To	build	a	robust,	high	quality	curriculum	based	on	the	best	educational	practices,	and	to	equip	PNU	staff	

with	the	tools	and	training	required.

2-Graduates	of	Princess	Norah	bint	Abdulrahman	University:	

To	increase	a	graduate’s	value	by	delivering	an	innovative,	multi-disciplinary	and	student-centred	university	

experience. 

3-Research and partnerships 

To	develop	 PNU’s	 research	 capabilities	 and	 global	 research	 partnerships,	 and	 to	 enhance	 government,	

industry and community outcomes.

4-Community Engagement 

To	 give	 back	 to	 the	 community	 by	 embedding	 civic	 responsibility	 into	 PNU’s	 education	 and	 research	

programs. 

5-Talent Enhancement

To	 develop	 and	 enhance	 staff	 capability	 and	 quality	 across	 educational,	 research	 and	 administrative	

departments,	and	to		enable	successful	delivery	of	PNU’s	goals.

6-Systems and processes: 

To	implement	the	operations,	systems	and	resources	required	to	efficiently	deliver	the	strategic	plan.

7-Finance 

Diversify	the	sources	of	finance	at	the	university	to	achieve	financial	self	sufficiency	and	consistency.	
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About...
Princess Nourah bint Abdulrahman University

 Introduction to the University
The	education	of	women	 in	 the	Kingdom	of	 Saudi	Arabia	has	 received	 a	 great	deal	 of	 attention	 and	

this	has	allowed	Saudi	women	to	make	definite	strides	towards	achieving	their	ambitions	and	unveiling	their	

uniqueness	in	different	fields

The	Saudi	woman	has	 emerged,	not	 only	 at	 the	 local	 level,	 but	 at	 the	 international	 level	 as	well.	We	

see examples of Saudi women in the fields of culture and specialized research, examples who are respected 

and acknowledged in international arenas and in the various fields of science, proving their success and their 

worthiness that rivals that of their peers in other advanced countries. 

PNU	is	one	of	 the	outcomes	of	 the	attention	given	 to	 the	higher	education	of	women.	This	attention	

started	early,	when	the	General	Presidency	for	the	Education	of	Girls	established	the	first	college	for	women	in	

1390	AH,	corresponding	to	1970	CE.	The	inauguration	of	more	colleges	followed,	reaching	102,	ranging	from	

university	colleges	to	intermediary	colleges	and	community	colleges.	These	were	distributed	over	72	Saudi	cities	

and included 600,000 students. 

In	Riyadh	alone	there	are	six	colleges;	namely	the	College	of	Education	for	Liberal	Arts	Disciplines,	the	

College of Education for Scientific Disciplines, the College of Education for the Development of Teachers, the 

College of Social Services, the College of Home Economics and the College of Fine Arts.

In	1427	AH,	a	royal	order	was	issued	for	the	establishment	of	the	first	university	for	women	in	Riyadh,	

under	the	supervision	of	the	Ministry	of	Higher	Education.	This	included	the	six	colleges	located	in	Riyadh,	in	

addition	to	a	number	of	new	colleges	established	for	the	purpose	of	women›s	education	and	development	in	the	

Kingdom. 

The	university	was	inaugurated	in	1428	AH	with	the	appointment	of	its	first	rector,	H.H.	Dr.	Al-Jawhara	

bint	Fahd	Al-Saud.	

On	Wednesday,	29/10/1429	AH,	the	university	was	honored	with	the	Custodian	of	the	Two	Holy	Mosques	

placing	the	cornerstone	for	the	university	campus.	His	Majesty	at	that	time	saw	it	best	to	change	the	name	to	

Princess	Nourah	bint	Abdulrahman	University	(PNU);	Princess	Nourah	being	the	sister	of	the	founder	of	the	

Kingdom	of	Saudi	Arabia,	the	late	King	Abdul	Aziz	bin	Abdulrahman.	
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GCETD 2015 chair Dean of Development & Skills
Enhancement message

DR. Abeer bint Ali Al-Harbi

Since	it	was	founded	by	King	Abdulaziz	bin	Abdulrahman	(May	Allah	rest	his	soul	in	peace)	Saudi	Arabia	

has	believed	that	people	are	the	real	wealth	and	national	capital.	Education,	sustainable	development	programs	and	

the	knowledge	economy	have	been	its	top	priorities	in	order	to	lead	Saudi	Arabia	to	become	a	beacon	of	excellence	

and success around the world. 

Princess	Noura	bint	Abdulrahman	University,	the	most	important	women›s	educational	institution,	and	the	

largest women›s academic campus in the world, is a significant pillar in achieving this important strategic vision. 

The	University	has	been	keen	to	improve	their	outputs	and	keep	pace	with	global	progress,	in	accordance	with	the	

highest international standards of human development.

The	University	has	realized	that	in	order	to	launch	a	new	phase	in	Saudi	university	education,	it	should	

go	beyond	the	classroom.	The	establishment	of	the	Vice	Rectorate	for	Development	and	Quality	represented	by	

the Deanship of  Development and Skills Enhancement, means that training and development is not only offered 

within	the	university,	to	faculty	members	and	administrative	staff,	but	also	goes	much	further.	It	has	opened	up	

opportunities for training, development and skills enhancement to the whole of Saudi society, inviting them to 

join	its	innovative	and	creative	programs,	designed	according	to	the	highest	international	quality	standards.	Today	

it launches the 1st International Conference for Training and Development under the auspices of the Minister of 

Education	Azzam	Bin	Mohammad	Al	Dakhil.	The	University	is	honored	to	be	the	first	in	the	world	to	host	this	

conference, demonstrating its importance and reputation as an international university.

This	international	conference	provides	distinctive	training	courses	and	hosts	a	group	of	speakers	and	

international	trainers,	selected	by	the	University	for	their	international	reputation.	Participants	in	these	courses	

will	gain	international	certificates	in	the	fields	of	training	and	human	development.	This	confirms	the	University›s	

beliefs	that	humans	should	be	invested	in,	and	that	its	humanitarian	and	national	mission	should	reach	out	to	the	

community	beyond	the	university	walls,	and	not	stop	at	just	teaching	its	students.

It is my pleasure to welcome you all to our 1st International Conference for Training and Development. I 

wish you an interesting and fruitful exchange of experiences and expertise with colleagues from around the world.



Message from PNU Rector

DR. Hoda bint Mohamed Al-Ameel

I	would	like	to	welcome	you	to	Princess	Nourah	bint	Abdulrahman	University	(PNU);	the	first	

university	exclusively	for	women	in	the	Kingdom	of	Saudi	Arabia	(KSA),	and	the	largest	university	for	women	

in the world.

PNU	is	focused	on	employing	all	resources	and	efforts	to	enhance	the	quality	of	education	and	

the	competencies	of	its	graduates,	in	order	to	fulfill	His	Majesty	the	Custodian	of	the	Two	Holy	Mosques’	

aspirations and goals for the education of the women of our nation. 

PNU	therefore	aspires	to	become	a	beacon	for	science,	knowledge,	and	values.	We	made	it	our	mission	

at	PNU	to	become	a	leading	institution	in	the	field	of	higher	education	for	women,	keeping	abreast	with	global	

developments	in	the	fields	of	science	and	technology	to	develop	the	education	of	women	in	Saudi	Arabia,	

thus	enabling	Saudi	females	to	effectively	participate	in	social	and	economic	development	with	the	purpose	of	

achieving	a	better	future	for	our	nation.	

PNU	realizes	that	it	has	a	sacred	task	to	fulfill.	Therefore	it	continuously	strives	to	achieve	excellence	

and	make	a	difference	in	the	higher	education	of	women.	For	this	purpose,	PNU	implements	the	best	strategies	

to	integrate	the	values	of	education	and	research	with	the	sense	of	civic	participation	and	social	responsibility,	

to offer strategic development plans for our academic programs, to implement knowledge and educational 

partnerships with distinctive higher education institutes throughout the world, and to hold conferences, 

seminars, and scientific and cultural events that guarantee the development of human resources, providing 

our	students	with	advanced	skills	that	enable	them	to	face	the	challenges	of	the	era	and	to	contribute	to	the	

establishment	of	a	bright	and	safe	future.	

PNU offers diversely rich graduate and postgraduate programs through its 15 colleges functioning in 

different	specializations,	in	addition	to	the	Preparatory	and	Foundation	Year	programs,	the	Arabic	Language	

Institute	for	non-Arabic	Speakers,	and	a	university	hospital	where	students	of	the	Colleges	of	Medicine,	

Dentistry,	and	other	Health	Colleges	receive	their	training.	The	university	also	includes	an	extensive	central	

library,	a	number	of	supporting	deanships,	and	research	and	service	centers	that	all	aim	to	support	the	

academic and educational goals of PNU. All this is offered in an attractive environment-friendly setting amidst 

an atmosphere that is engineered and technically prepared to accommodate the academic and psychological 

needs of the students. 

Finally,	I	am	pleased	to	invite	you	to	know	more	about	PNU	through	its	e-portal.	

May God grant us all success. 
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