وزارة التعليم العالي
وكالة الجامعة للتطوير والجودة

أوالً ــ أخبار الوكالة:
 حضرت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة د .فاتن بنت عبدهللا الزامل" ،المنتدى اإلقليمي
الثاني لقيادة التعليم العالي تحت عنوان :نحو تعليم عالي تحويلي في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا :دور االبتكار في المجتمع القائم على المعرفة الرقمية في القرن
الحادي والعشرين" الذي عقد فـي دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة
27ـــ1437/1/29هـ.
 اجتمع يوم الثالثاء 1437/1/21هـ ،فريق من التربويين والمختصين لمناقشة؛ بعض
األمور التربوية والمهنية المتعلقة بمدارس جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن،
وأعضاء الفريق كالتالي:
 oد .هيا بنت عبدالعزيز العواد ،وكيل وزير التعليم.
 oد .فاتن بنت عبدهللا الزامل ،وكيلة الجامعة للتطوير والجودة.
 oد .عبدهللا بن فالح السحمه ،مدير عام التطوير المدرسي بشركة تطوير للخدمات
التعليمية.
 oأ .حمد بن عبدهللا الشنيبر ،المساعد للشؤون المدرسية إدارة تعليم الرياض.
 oأ .حصة بنت عبدالعزيز الدباس ،مديرة االدارة العامة لرياض األطفال.
 oد .مرفت بنت عبدهللا بابعير ،مديرة إدارة اإلشراف على مدارس الجامعة.
 oد .مي بنت عمر السبيل ،متخصص في مدارس التطوير التربوي/المهني.
 oمها بنت محمد الهويشل ،مسؤولة عالقات خارجية.
 oأشجان بنت فهد العواد ،مسؤولة رياض األطفال والحضانة النموذجية.

تم خالل االجتماع الذي عقد في مبنى وكالة الجامعة للمنشآت والتشغيل ،طرح بعض
الموضوعات ومناقشتها وهي:
 الخطة االستراتيجية لمدارس الجامعة.
 مسودة اتفاقية التعاون بين مدارس الجامعة وإدارة التعليم الرياض.
بعد ذلك قام الفريق بزيارة ميدانية لنموذج من مدارس الجامعة.
 حضرت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة د .فاتن بنت عبددهللا الزامدل ،مدـجلس الجامعدة ـدـ
الجلسة الثالثة ــ وذلك يوم الخميس 1437/1/23هـ.
 التقت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة د .فاتن بندت عبددهللا الزامدل ،مدديرة إدارة اإلشدراف
على المدارس د .ميرفت بنت عبدهللا بابعير ،يوم الثالثاء1437/1/21هـ؛ لمناقشة األمدور
الخاصة بالمدارس.

النشرة الدورية اإللكترونية الصادرة عن وكالة الجامعة للتطوير والجودة ــ العدد الثالثون ــ العام الجامعي 1436ـــ 1437هــ

ــ  1ـــ

وزارة التعليم العالي
وكالة الجامعة للتطوير والجودة












اجتمعدددت وكيلدددة الجامعدددة للتطدددوير والجدددودة ،مدددع عـدددـميدة ضدددـمان الدددـجودة واالعدددـتماد
األكدـاديمي د .أسددماء بندت شددايع الشددعيفان ،يدوم االثنددين 1437/1/27هدـ؛ وذلددك لمناقشددة
آخر المستجدات على مشروع االعتماد المؤسسي.
حضددرت وكيلددة الجامعددة للتطددوير والجددودة يددوم الثالثدداء 1437/1/21هددـ ،حفددل افتتدداح
المؤتمر الدولي لتطلعات المرضى بعنوان "ريادة التميز فـي تطلعات المرضى".
لقاء معالي مديرة الجامعدة مدع وكيلدة الجامعدة للتطدوير والجدودة وعميددة التطدوير وتنميدة
المهارات د .عبير بنت علي الحربي وفريق المؤتمر المعدرض الددولي للتددريا والتطدوير،
والذي أقيم في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ،خالل الفتدرة مدن 6ـدـ1437/1/8هدـ،
وقد أشادت معاليها بالجهود التي بذلت لتنظيم هذا المؤتمر.
بــدأت "المرحلة الثــانية" من الـزيارات الميدانية للكليات ،بإشراف وكــيلة االعتماد
األكاديمي د .عنود بنت عبدالعزيز الحمد ،وفـريق العمـل الـمكون مـن مـديرة إدارة
االعـتماد البـرامـجي أ .جواهر بنت سليمان بن سعيد وأ .نادية بنت نافع المطيري،
وذلك بتاريخ1437/1/13هـ وكانت لكلية الطا البشري ،يليها كلية طا االسنان بتاريخ
1437/1/22هـ ،ومن ثم كلية الصيدلة 1437/1/23هـ ،وذلك؛ لمتابعة سير العمل في
البرامج األكاديمية وفقا ً لمعايير ضمان الجودة للبرامج واالطالع على العوائق والصعوبات
التي تواجه كل برنامج؛ لتحديد االحتياجات التطويرية لها ضمن سلسلة الزيارات الميدانية
لجميع برامج الجامعة.
حضرت عميدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي د .أسدماء بندت شدايع الشدعيفان اجتمداع
"اللجنة الدائمة للخطط والمناهج فدي جلسدته الخامسدة" ،برئاسدة وكيلدة الجامعدة للشدؤون
التعليمية أ .د .نادرة بنت حمود المعجل ،يوم الثالثاء 1437/1/14هـ؛ لمناقشة:
 تغيير الكتا المرجعية للمقررات "التربية الصحية ،مهارات التفكير ،والرياضيات" في
السنة التحضيرية.
 إعادة توصيف الجزء العملي لمقرر النباتات الطبية واالقتصادية حيا(.)342
 إعادة تبعية ترميز المقرر علم الوراثة (طاس171م) إلى (حيا." )213
انطالقددا مددن تحقيددق هدددف نشددر ثقافددة الجددودة فددي الجامعددة وتعزيددز الددوعي بنظددام الجددودة
" البرنامج التثقيفي
واالعتماد األكاديمي ،نفذت
في مـجال الـجودة لـهذا الـعام الـجامعي 1436ـدـ1437هدـ بعندوان "أساسديات الجدودة فدي
بدرامج التعلديم العدالي" ـدـ المرحلددة الثانيدة ـدـ وقدد تددم يدوم األربعداء 1437/1/22هدـ ،عقددد
االجتمددداع األول مدددع أعضددداء اللجندددة العلميدددة للبدددرامج التثقيفيدددة بعمدددادة ضدددمان الجدددودة
واالعتماد األكاديمي تمهيدا للبدء بالمشروع.
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 بشأن الرد على استفسارات الوكيالت حول مشاركة الكليات في معرض "أفضل
الممارسات في مجال الجودة واالعتماد األكاديمي" والمصاحا لحفل تدشين مشروع
التأهل لالعتماد المؤسسي ،عقد اجتماع برئاسة عميدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
د .أسماء بنت شايع الشعيفان ،مع وكيالت التطوير والجودة بالكليات يوم
األحد1437/1/19هـ.
وقد تم الرد على استفسارات الوكيالت حول الممارسات في مجال الجودة واالعتماد
األكاديمي والتعريف بطريقة التميز "دائرة الجودة ــ اتصالها بالمجاالت المحددة مسبقا ــ
طريقة تقديمها وعرضها ــ.
 حضرت عميدة ضمان الجدودة واالعتمداد األكداديمي ،اجتمداع إدارة اإلشدراف علدى مددراس
الجامعددددة؛ لمناقشدددددة الخطدددددة االسدددددتراتيجية لمدددددارس الجامعدددددة ،وذلدددددك يدددددوم األربعددددداء
1437/1/15هـ.
 عقدت عمادة ضمان الجودة واالعتمداد األكداديمي "اللقداء األول التعريفدي لمشدروع التأهدل
لالعتماد المؤسسي" حيث تمت دعوة رئيسدات لجدان معدايير االعتمداد المؤسسدي وفدرقهن
والفريددق االستشدداري لالعتمدداد المؤسسددي مددن جامعددة الملددك عبدددالعزيز؛ لتقددديم عددرض
تعريفي عن المشروع وتوضيح آلياته ومهامه ،وذلك يوم الخميس 1437/1/16هـ.
 عقد االجتماع الدوري للجهات المرشحة لكل من وكالة الجامعة للدعم األكاديمي والخددمات
الطالبية ،وكالة الجامعة للشؤون التعليميدة ،وكالدة الجامعدة للتطدوير والجدودة ،كليدة علدوم
الحاسا والمعلومات ،كلية اآلداا وذلك؛ لتحقيق متطلبات نظدام إدارة الجدودة اآليدزو ،يدوم
األربعاء بتاريخ 1437 /1/15هـ ،وقد تم مناقشة المحاور التالية:
1ــ عرض جدول المهام والمتابعة من قبل المستشار للقطاعات.
2ــ تحديد مواعيد االجتماعات.
3ـددـ طلددا المستشددار مددن القطاعددات شدددرح مختصددر عددن كددل قطدداع ،وتفصددديل اإلدارات
والوحدددات التابعددة لهددم "الهيكددل التنظيمددي" علددى أن تكددون مفعلددة ومطبقددة علددى أرض
الواقع.
المرحلدة السادسدة مدن برندامج القيدادات التنفيذيدة
 أطلقت
الرائدة بالتعاون مع جامعة  INSEADيوم األثنين1437/1/27هـ ،استمرت أربعدة أيدام
في مقدر المكتبدة المركزيدة بجامعدة األميدرة ندورة بندت عبدد الدرحمن ،ويضدم هدذا البرندامج
نخبة من الشخصيات القيادية النسائية بالمملكة ،وتعتبر هذه المرحلة تطبيق عملي للقيدادة
بعد أن تم إكساا المتدربات في المراحل السدابقة للبرندامج مهدارات تحديدد األهدداف وبنداء
فرق العمل وأدوات التحفيز ،باإلضافة إلى دراسة حاالت ومحاضرات تفاعلية على مستوى
عال تمكنهن من قيادة المنظمات.
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يوم األربعاء 1437/1/29هدـ "برندامج القيدادة
كما نفذت
ً
دتهدفة بدده القيددادات االسددتراتيجية فددي الجامعددة ويعددرف هددذا
بالتوجيدده " لمدددة يددومين ،مسد
البرنامج المشتركات بخصائص التوجيه على المستوى االسدتراتيجي ويسداعد علدى تطدوير
مهارات التوجيه المتقدمة.
أيضدا ًدورة فدي "التحقيدق اإلداري" موجهدة للقيدادات اإلشدرافية وذلدك مدن
قدمت
يددوم األحددد 26ـددـ 1437/1/28هددـ ،تهدددف إلددى تنميددة مهددارات المشدداركات علددى مباشددرة
التحقيددق اإلداري وفق دا ً لأصددول النظاميددة ومعرفددة القواعددد القانونيددة فددي التحقيددق ضددمن
أنظمة ولوائح الجامعات السعودية.
للهيئة األكاديمية "برنامج توظيف التكنولوجيا فـي
قدمت
التدريس" مرتين على التوالي ما بين 19ـــ 1437/1/28هـ ،لمدة ثالثة أيام من كل
أسبوع وذلك؛ لتنمية قدرات المشتركات في توظيف التقنيات الحديثة في التدريس
الجامعي.
دورة تدريبية بعنوان " أساليا متميزة فـي التعليم
نفذت
الجامعي أساليا متميزة فـي التعليم الجامعي" موجهة ألعضاء هيئة التدريس يوم الثالثاء
1437/1/21هـ،لمدة ثالثة أيام والتي تهدف إلى إعداد أستاذ جامعي مؤهل بأعلى
المواصفات والمهارات التي تتفق مع استراتيجيات التدريس اإلبداعي الحديث.
ورشة عمل بعنوان "كتابة المراجع العلمية واستخدام "ENDNOTEيوم
نفذت
األربعاء 1437/1/29هـ ،والتي من أهدافها اكساا المتدربات مهارة كتابة المراجع
العلمية باستخدام برنامج " "ENDNOTEوالذي يعد من أهم البرامج المساعدة للباحث
العلمي في مسيرته البحثية حيث يمكنه من التعامل بكل سهولة ويسر مع الكم الهائل من
المراجع.
برنامج "مبادئ وتقنيات الترجمة بمساعدة الكمبيوتر والتكنولوجيا" لمدة
نفذت
خمسة أيام ابتداء من األحد 19ــ1437 1/23هـ ،مستهدفة به الهيئة األكاديمية في كلية
اللغات والترجمة باإلضافة لمن مسماهن الوظيفي "مترجمة" من اإلداريات ،ويهدف إلى
إتقان الترجمة بواسطة الحاسا اآللي والتدريا على مهارات التفكير الدقيق فـي مناقشة
النصوص المترجمة آلياً.
على لمدة أسبوعين من 19ــ30
تستضيف
1437/1/هـ ،محاضرة لطالبات الدراسات العليا ،تشرف عليها عمادة الدراسات العليا
والبحث العلمي.
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 اجتمعت عميدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد د .عهود بنت عبدهللا الفارس ،مع
عميدة كلية طا األسنان د .ابتسام بنت محمد الماضي؛ لالطالع على تجربة كلية طا
األسنان في مجال التعلم اإللكتروني ،وذلك يوم الخميس1437/1/2هـ.
 ،يــوم األربــعـاء
 اسـتقبـلـت
1437/1/8هـ ،د .آشلي ) (Dr. Ashley Ater Kranovمستشارة لعمادة التعلم
اإللكتروني والتعليم عـن بـعد ،وذلـك بشـأن؛ منـاقشـة الـخطـط الـتابـعة للـعمادة وإقـامة
عـدد مـن الجلسـات االســتشاريــة مـع عمــيدة الــتعلم اإللــكتروني والتعليم عن بعد
وأعضاء من فريق العمل.
 حــضرت عـميدة الـتعلـم اإللـكـتروني والـتعليـم عـن بـعد ،االجــتماع األول ألعـضـاء
اللــجنة الــدائمة لجائزة الكلية المتميزة ،والذي نظمته
يوم االثنين 1437/1/13هـ.
 في يوم الثالثاء 1437/1/14هـ ،تم عقد اجتماع حضرته د .عهود بنت عبدهللا الفارس،
وكل من :المهندس محمد عبدالجليل وأ .موضي بنت إبراهيم الهواوي ،ممثلة اإلدارة
العامة لتقنية المعلومات واالتصاالت ،مع عضو من شركة لوحة الشرق األوسط لتقنية
المعلومات  BMEممثالً فـي المهندس محمد القطراوي ،والمشرف على مشروع نظام
إدارة التعلم اإللكتروني  Blackboardفـي الجامعة اإللكترونية السعودية أ .فهد بن
سعد الجبر.
 ضمن "الخطة التدريبية لتطوير مهارات أعضاء الهيئة التعليمية والطالبات في استخدام
نظام إدارة التعلم اإللكتروني  "Blackboardقدمت
 ،دوراتها التدريبية بدءاً من يوم األحد 1436/12/28هـ في كل من كلية طا
األسنان وكلية العلوم وعمادة السنة التحضيرية وكلية التصاميم والفنون وكلية التربية
على التوالي ،وبواقع أسبوع لكل كلية لضمان تغطية احتياجاتها األساسية الالزمة
لالستخدام األمثل لنظام إدارة التعلم اإللكتروني وتحقيق أقصى درجات االستفادة
والفاعلية.
 أجرت د .مرفت بنت عبدهللا بابعير ،مديرة إدارة اإلشراف على مدارس الجامعة ،مـكالـمة
فـيديو ثالثية عـبر بـرنامج سكايـا مع د .سهام بنت عبدالرحمن الصويغ في البحرين
مستشارة معالي مديرة الجامعة بكلية التربية ،و"برنامج تمام" في بيروت يوم األربعاء
1437/1/22هـ؛ لمـناقشـة األمـور الـمتعلقة بمدارس الجامعة.
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مع الموظفات :ريم بنت
 اجتمعت د .شاهيناز بنت عبدالرحمن عيسى فـي
فارس الفقير  ،مها بنت علي الكريدا ،ريمة بنت محمد الغامدي؛ لمتابعة العمل في
"المعيار األول لالعتماد المؤسسي".

ثانيا ً ــ أخبار األعضاء:
ــ حضرت عميدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي د .أسماء بنت شايع الشعيفان،
الملتقى الثاني لكلية المجتمع بعنوان "كليات المجتمع وسوق العمل" المنعقد يوم
األحد 1437/1/12هـ ،وقد أثنت على جهود عميدة كلية المجتمع ووكيالتها في
إقامة الملتقى وأهمية ربط الطالبات مع جهات توفر لهم فرص العمل.
ــ حضرت د .عهود بنت عبدهللا الفارس ،ورشة عمل بعنوان "تطوير األقسام
والكليات األكاديمية لحقبة جديدة" والتي عقدها مركز القيادة األكاديمية التابع لوزارة
التعليم وتشرف عليها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وذلك في يوم
الخميس1437/1/9هـ.
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