وزارة التعليم العالي
وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

ال ـ أخبار الوكالة:
أو ً
 وضعت جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن خطة اسرتاتيجية لتحقيق النقلة النوعية يف منظومة
اجلامعة أكادمييا وإداريا وتنظيميا؛ لتتواكب بذلك مع رؤيتها ورسالتها املستقبلية وتعزز
مكانتها االسرتاتيجية املرموقة بني مؤسسات التعليم العالي حمليا ودوليا.
ممثلة فـي

من هذا املنطلق نظمت

يوم اخلميس 2341/1/12هـ يف مسرح كلية الرتبية "حفل تدشني مشروع
دعم اجلودة والتهيئة لالعتماد األكادميي املؤسسي" بـرعاية كرمية من مــعالي مديـرة الـجامعـة
د .هدى بنت حممد العميل ,واستهل احلفل بتالوة آيات من الذكر احلكيم،

ثم ألقت مديرة اجلامعة كلمة رحبت فيها باحلضور موضحة دعم حكومة خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه اهلل ــ لدور املرأة الريادي يف التعليم وكافة نواحي
احلياة وأن رؤية اجلامعة انطلقت للتوافق مع هذا التوجه الوطين.
وأضافت د .العميل أن مشروع دعم اجلودة قاعدة لالنطالق باجلامعة حنو اجلودة والتميز مؤكدة
على أهمية تظافر جهود مجيع منسوبي اجلامعة لتحقيق هذا اهلدف.
عقب ذلك ألقت د .أمساء بنت شايع الشعيفان عميدة ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي ,كلمة
يف هذه االحتفالية أكدت فيها أن جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن هي منارة املرأة للمعرفة
والقيم من خالل متيزها الريادي يف اجلودة التعليمية املبنية على أحدث االجتاهات العلمية.
وأوضحت د .أمساء أن إطالق مشروع دعم اجلودة يعد لبنة األساس يف تدعيم مكانة اجلامعة
احمللية والدولية كما يعد أداة حتقيق التوائم والتوافق بني مدخالت اجلامعة وخمرجاتها يف
حتقيق رؤية املغفور له _بإذن اهلل_ امللك عبداهلل بن عبدالعزيز واليت تلقت رعاية كرمية من
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه اهلل ــ يف كون اململكة مبنتجاتها
وخدماتها معيارا عامليا للجودة واالتقان عام 1212م.
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واختتمت الشعيفان كلمتها بأن حصول اجلامعة على االعتماد املؤسسي سيحقق هلا متيزها
وثبات مكانتها على خارطة التميز التعليمي والبحثي واخلدمة اجملتمعية حمليا ودوليا.
واختتم احلفل بتكريم الكليات الفائزة واملشاركة باملعرض الدوري األول للجودة والذي أقيم
يوم األربعاء  2341/1/12هـ وكان يهدف إىل " حتفيز أفضل املمارسات يف الكليات بغرض
بناء (خريطة التميز) يف التعليم اجلامعي".
وقد كان ترتيب الكليات الفائزة كالتالي:

.
علماً بأنه سبقه عرض لتقييم " أفضل املمارسات يف الكليات بغرض بناء خريطة التميز يف
يوم األربعاء

التعليم اجلامعي" بتنظيم من
2341/1/12هـ يف بهو كلية الرتبية.

 اجتمعت سعادة وكيلة اجلامعة للتطوير واجلودة د .فاتن بنت عبداهلل الزامل ,عدة اجتماعات
ملوضوعات خمتلفة وهي كاآلتي:
 oمع د .سهام بنت حممد كعكي ود .عهود بنت عبداهلل الفارس" ,ملـناقشة تـحويل
املقررات العامة إىل مقررات إلكرتونية"؛ يوم األربعاء 2341/1/6هـ.
 oمع وكيل جامعة امللك عبدالعزيز د .عبدالفتاح بن سليمان مشاط ,واملشرف على إدارة
التخطيط االسرتاتيجي جبامعة امللك عبدالعزيز د .إبراهيم بن عبداحملسن البديوي ,يوم
األحد 2341/1/22هـ ,وذلك ملناقشة أوجه التعاون مع جامعة امللك عبدالعزيز.
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 oمع مستشاري جامعة امللك عبدالعزيز للتخطيط االسرتاتيجي؛ ملناقشة " أهداف اخلطة
االسرتاتيجية التابعة لكل وكالة وإدارة فـي اجلامعة وآليات تشغيل اخلطة االسرتاتيجية
للجامعة" يوم األحد 2341/1/21هـ.
 ترأست د .فاتن بنت عبداهلل الزامل ,اجــتماع "اللـــجنة الفرعية جلائزة الكـلية املتميزة" حبــضور
د .العنـود بنت عبدالعزيز احلمد وكيلة شؤون االعتماد األكادميي ,وأ .غادة أبو زيد وكيلة
التطوير واجلودة بعمادة شؤون الطالبات ,يوم اخلميس 2341/1/12هـ.
 استكماال لالجتماعات الدورية للجهات املرشحة "وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة ,وكالة
اجلامعة للشؤون التعليمية ,وكالة اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات الطالبية ,كلية علوم
احلاسب واملعلومات ,كلية اآلداب"؛ لتحقيق متطلبات نظام إدارة اجلودة (األيزو) يوم األربعاء
اجتماع ًا مت فيه مناقشة:

2341 /1 /6هـ ,عقدت
 oوضع التصور النهائي للهيكل التنظيمي.
 oتوضيح مواصفات سياسة اجلودة وصياغتها.
 oإعداد "وصف جلميع اإلدارات والوحدات".
 oحصر النماذج الداخلية واخلارجية املستخدمة بالقطاع.

 يف جو مفعم باحلماس للعمل ,متقد باإلميان الصادق ,والعزمية القوية ,عقدت
 ,يوم األربعاء 2346/1/6هـ ,يف القاعة الكربى مبستشفى امللك
عبداهلل باجلامعة "اللقاء التعريفي الثاني ملشروع دعم اجلودة والتأهل لالعتماد األكادميي
املؤسسي" ,وذلك برئاسة العميدة د .أمساء بنت شايع الشعيفان ,وحضور الفريق االستشاري من
جامعة امللك عبدالعزيز ,ورئيسات جلان املعايري وفرق العمل ,ومت خالل اللقاء استعراض وثيقة
عمل جلان املشروع ,واهليكل التنظيمي له ,واخلطة الزمنية للعمل ,ومهام اللجان ,وعدد من
املمارسات املثلى.
وقد بدا التواصل فعاال بني إدارة املشروع وأعضاء اللجان ,حيث أتيح اجملال لالستفسارات
واألسئلة ,ثم انتقلت فرق جلان املعايري إىل القاعات املخصصة الجتماع كل جلنة مع مستشارتها
وذلك ملناقشة املهام.
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 عُقد يوم األحد 2341 /1 /21هـ لقاء ضم جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ممثلة
واجلامعة األمريكية ببريوت  AUBوكان هذا اللقاء خيتص مبشروع مبادرة سفريات
التميز واجلودة يف مركز التميز يف التعليم والتعلم التابع لعمادة التطوير وتنمية املهارات وقد كان
االجتماع حبضور عميدة التطوير د .عبري بنت علي احلربي ورئيسة املشروع املستشارة أ .د .حماسن
مشو ,ود .كارولني انقرام ,كمنسقة إدارية ,و أ .ذكرى سالم مساعدة رئيسة املشروع ,وكان
اهلدف من اللقاء؛ عرض برنامج املرحلة الثانية للسفريات ومناقشة الربامج املقدمة هلن من اجلامعة
األمريكية ,تلى ذلك عقد أول ورشة عمل للسفريات يف هذه املرحلة بعنــوان "الــتعليم املــدمج" ,وقد
ختم بلقــاء بــني رئيس املشــروع من اجلــامعة األمريكية د .ساموا بوجودي والسفريات؛ حيث يهدف إىل
التعريف بالربنامج واإلجابة عن االستفسارات.
يوم الثالثاء 2341/1/11هـ ,برنامج القيادات التنفيذية الرائدة

 اختتمت

مع "كلية انسياد" الفرنسية يف مرحلته السابعة واألخرية "استعراض القيادة" والذي ضم خنبة من
القيادات النسائية باململكة ,جرى يف هذه املرحلة نقاش املشاركات حول التغـيريات احلديثة يف
منطهن القيادي وما وصلن إليه كما قدمن فيها مشاريعهن باستعراض خطط عملهن يف املستـقبل.
هذا وتعترب "كلية انسياد" إحدى أكرب كليات إدارة األعمال الرائدة والدراسات العليا يف
العامل ,حيث أنها توفر برامج تسريع التغيري وحتسني أداء األعمال باإلضافة إىل إكساب املهارات
على املستوى الفردي وعلى مستوى املنظمة معتمدة على استخدام جمموعة واسعة من التقنيات واملناهج
العلمية إضافة إىل حرصها على االندماج يف العمل احلقيقي ومواجهة التحديات ,وقد قدمت
يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن هذا الربنامج الذي مت تنفيذه بالتعاون
مع "كلية انسياد" الفرنسية جتربة تعليمية فريدة من نوعها يف تفاعل املشاركات من خالل املراحل
السبع اليت مر بها الربنامج وهي :
 oالقيادة داخل املنظمة.
 oقيادة املنظمة عاملياً.
 oقيادة الذات واآلخر بتوجيه .462
 oقيادة االبتكار.
 oبناء آليات العمل بكفاءة.
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 oالقيادة التطبيقية توجيه .462
 oاستعراض القيادة.
وجاءت مرحلة استعراض القيادة مرحلة ختام للربنامج يُكشف فيها عن مدى الفائدة املكتسبة
للمشاركات واليت تساهم يف صناعة قيادات مميزة قادرة على إحداث تغيري حقيقي وذلك مبواجهة
حتديات املستقبل والتغلب عليها ووعيها مبتطلبات حتقيق التغيري اإلجيابي الفعال.
عدد من الربامج والدورات البناءة واليت كانت كالتالي:

 نظمت

 دورتان تدريبيتان موجهة لقيادات اجلامعة؛ األوىل "اسرتاتيجيات التطوير املستدام" واليت عقدت
يومي األحد واألثنني  4ــ 2341/1/3هـ ,أما الثانية فهي حتت عنوان "التفويض" ملدة يومني  6ــ
2341/1/1هــ ,واليت تهدف إىل إثراء اخلربات وتنمية مهارات املشاركني يف اكتساب مهارة
التفويض وممارستها بسهولة ويسر؛ ليتمكنوا من التفويض بفاعلية أكثر.
 نفذت

يوم األحد 2341/1/4هــ ,برناجماً بعنوان "بناء املقرر

الدراسي وامللف التدريسي" والذي امتد حتى يوم الثالثاء 2341/1/1هـ ,تركز هذه الدورة
التدريبية على اسرتاتيجيات بناء املقرر الدراسي وامللف التدريسي فـي جمال التعليم اجلامعي
وتعرض املعايري الوطنية للحصول على االعتماد األكادميي هلما.

 نظمت

دورة بعنوان "املعايري واملمارسات األخالقية" يومي األحد واالثنني بتاريخ 4ــ1/3

2341/هـ ,يهدف الربنامج إىل تنمية معارف املشاركني وتوعيتهم بأخالقيات ومنهجية
البحث العلمي مبا يسهم فـي االرتقاء ودعم عملية البحث العلمي.
 نفذت

برنامج "احلوار التعليمي" فـي مرحلته األوىل وذلك ابتداءً من يوم األحد

2341/1/4هـ ,والذي امتد إىل يوم اخلميس 2341 / 1/ 1هـ؛ تهدف هذه املرحلة من الربنامج إىل
متكني املشاركات من استكشاف مبادئ وممارسات احلوار التعليمي الختاذ القرارات يف
املواقف الرتبوية املختلفة وتفعيل فن االستماع اجليد لتطوير اسرتاتيجيات التدريس وحتقيق أعلى
غايات التعليم والتعلم.
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 كما نظمـت

برناجماً بعنوان "نـظام التأديب الوظيفي" يومي األربعاء واخلميس بتاريخ 6ــ

2341/1/1هـ ,موجه للقطاع اإلداري باجلامعة؛ والذي يهدف إىل تنمية مهارات مسؤولي اهليئة
اإلدارية على أنظمة التأديب الوظيفي يف ضوء أنظمة اخلدمة املدنية وحتديد األسس القانونية
املتطلبة يف نظام التأديب والواجبات واحملظورات اليت يتعني اإلملام بها من قبل اإلداريني.
 قدمت

خالل األسبوع السادس عشر من الفصل احلالي يف الفرتة

ما بني 21ــ 2341/1/12هـ ثالث برامج تدريبية استهدفت قيادات اجلامعة ,وقد كانت كالتالي:
ـــ الربنامج األول "إدارة األداء" للقيادات اإلشرافية يهدف؛ إىل تدريب القادة على عناصر أساسية
من اسرتاتيجية التنفيذ والرتكيز على أولويات هامة وقياس التقدم حنو اجناز هذه االولويات.
ـــ الربنامج الثاني وهو نسخة أخرى من برنامج "إدارة األداء" استهدفت به القيادات التنفيذية,
وذلك من أجل العمل على االستفادة من النظم املؤسسية والتنظيمية وتنفيذ اسرتاتيجية العمل
لتحويل كبار املدراء إىل قادة.
ـــ الربنامج الثالث بعنوان "اسرتاتيجيات تنمية اآلخرين وتطويرهم" ويهدف هذا الربنامج إىل تعريف
القادة باإلجراءات العملية إلرشاد وتوجيه جهود خطط التمية والتطوير ملرؤوسيهم واحلصول على
خطط تنموية مفيدة تدعم االحتياجات احلالية واملستقبلية لعمل املنظمات.
 أماعن "التطوير األكادميي" فقد نفذت

برنامج "حتليل النتائج والتحليل اإلحصائي

وأدواته" ألعضاء هيئة التدريس وكانت مدته يومان ويهدف إىل إكساب أعضاء هيئة التدريس
املهارات األساسية إلجراء التحليالت اإلحصائية وإعداد التقارير على أسس علمية باستخدام
الربنامج اإلحصائي .spss
 ضمن "املرحلة الثانية من برامج األمن والسالمة" واليت تستهدف موظفات األمن جبامعة األمرية
نورة أطلقت

دورة تدريبة بعنوان "مهارات السالمة فـي املنشآت" واستمرت مخسة أيام من

يوم األحد  21ـــ2341/1/12هـ ,كان الغرض منها؛ تأهيل وتزويد موظفي األمن والسالمة
باألساسيات واملهارات واملعارف اليت تتطلبها طبيعة العمل.
 كما قدمت

جمموعة من الربامج التدريبية اليت استهدف بها قيادات

اجلامعة ومنها:
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ـــ برنامج بعنوان "اسرتاتيجيات تنمية اآلخرين وتطويرهم" الذي نفذ يومي األحد واالثنني
13ــ2341/1/12هـ ويهدف هذا الربنامج إىل تعريف القادة باإلجراءات العملية إلرشاد وتوجيه جهود
خطط التمية والتطوير ملرؤوسيهم واحلصول على خطط تنموية مفيدة تدعم االحتياجات احلالية
واملستقبلية لعمل املنظمات.
ـــ برنامج بعنوان "بناء جامعة حمورها الطالب" يهدف إىل التعريف بالدور الرئيس للقيادات فـي
ضمان تقديم خدمات مميزة للطالب وقد عقد الربنامج يومي الثالثاء واألربعاء 16ــ2341/1/11هـ.
ـــ برنامج "القيادة االسرتاتيجية "الذي نفذ يوم األربعاء 2341/1/16هـ,ويوضح ماهية القيادة
ومعايريها ويبني املسؤوليات املناطة بالقائد.
ـــ برنامج "التخطيط االسرتاتيجي" أقيم يوم اخلميس 2341/1/12هـ,وتناول تعريف االسرتاتيجية
ومدى احلاجة إليها يف املنظمات إضافةَ إىل توضيح أسباب جناح وفشل تلك االسرتاتيجيات.
 أما بالنسبة للتطوير األكادميي فقد قدمت

كل من:

ـــ يومي األحد واألثنني 13ـــ2341/1/12هـ برنامج "أدوات وكتابة اجلث العلمي".
ـــ يومي األربعاء واخلميس 11ـــ2341/1/12هـ برنامج "أساسيات كتابة البحث العلمي".
استهدف بهما أعضاء هيئة التدريس مبؤسسات التعليم العالي والباحثني يف اجلامعات واملعاهد
ومراكز البحوث واملهتمني بالبحث العلمي وأيضاً القيادات األكادميية بهذه املؤسسات.
 كما نظمت

ورشة عمل بعنوان "فن إجراء املقابالت الشخصية" مقدمة للهيئة األكادميية

على مدى ثالثة أيام من األحد  13إىل الثالثاء 2341/1/16هـ وذلك؛ لتعريف املتدربات مبفهوم
عمليات التوظيف وإكساب املتدربات مهارات اإلعداد والتحضري إلجراء املقابالت بكفاءة عالية.
 إضافة إىل ذلك عقدت

برنامج تدرييب يف "تقنيات الدبلجة والرتمجة

املطبوعة للحوار يف األفالم أو الربامج" امتد من يوم األحد 13إىل اخلميس 2341/1/12هـ موجه
للهيئة األكادميية يف كلية اللغات والرتمجة ,ويف هذا الربنامج مت تغطية نقل اللغة عن طريق
ترمجة األفالم والدبلجة والرتكيز على القواعد واملمارسة الصحيحة يف ترمجة األفالم مع مراعاة
اختالف الثقافات واملعايري األوربية للرتمجة ,كما مشل هذا الربنامج حتويل األصوات يف الدبلجة
وتقنيات التوقيت واستخدام التكنولوجيا يف توزيع األصوات.
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 عقدت

ورشة عمل "إعداد التقرير الدوري والسنوي "من األحد 13

إىل اخلميس 2341/1/12هـ استهدفت بها الكادر اإلداري حيث يهدف إىل؛ تنمية املهارات
الكتابية اليت تساعد فـي كتابة التقارير السنوية والتعرف على األساليب املعتمدة يف حتريرها.
 اجتمعت عميدة عمادة التعلم االلكرتوني والتعليم عن بعد ,واملدير التنفيذي لشؤون التعاون الدولي
جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن د .خضر الزهراني مبدير برنامج االبتكار يف جمال األعمال
املنتدب من جامعة دبلن أ .د .ثيودرلني (  (Prof. Theodore lynnبشأن؛ مناقشة أوجه التعاون يف
جمال التعلم الرقمي والتعليم عن بعد وإمكانية االستفادة من جامعة دبلن وذلك يف يوم االثنني املوافق
2341/1/3هـ.
 ,اجتماعاً مع مديرات وحدات التعلم اإللكرتوني

 نظمت

والتعليم عن بعد بالكليات؛ للوقوف على النجاحات اليت مت حتقيقها ,كرِّمت خالله "املديرات
املتميزات" ,وأكَّدت على األدوار املتوقعة من الوحدات يف جمال تفعيل ممارسات التعليم اإللكرتوني
وذلك يوم األربعاء 2341/1/6هـ .
يوم األحد 2341/1/22هـ بانضـمام د .مها بنت

 تشرفت

حممد اليحيى عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود ,إىل أسرة العمادة كمستشار ــ غري متفرغ ــ
لعمادة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد.

 أيضا رفعت "

"البيانات اخلاصة بطالبات الدراسات العليا املقيدات ,يف

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن للعام 2341/2346هـ" فيما يتعلق بالسنة األكادميية ,مدة برنامج
الدراسة ,نوع الدراسة ,نوع املنحة ملوقع وزارة التعليم " إحصاءات التعليم" بعد االنتهاء من جتميعها
وتدقيقها وترميزها لنظام اإلحصاء واملعلومات.
 رفعت

"البيانات اخلاصة بطالبات الدبلوم املقيدات فـي جامعة األمرية نورة

بنت عبدالرمحن ,للعام 2341/2346هـ" ملوقع وزارة التعليم (إحصاءات التعليم) بعد االنتهاء من
جتميعها وتدقيقها وترميزها لنظام اإلحصاء واملعلومات ,وتضمنت على بعض احلقول اخلاصة (سنة
االلتحاق ,الفصل الدراسي املقبول فيه ,الكلية املقبول فيها ,الدرجة العلمية املستهدفة).
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"مجيع البيانات اخلاصة بطالبات البكالوريوس املقيدات يف جامعة

 رفعت

األمرية نورة بنت عبدالرمحن للعام 2341/2346هـ" ملوقع وزارة التعليم العالي " إحصاءات التعليم " بعد
االنتهاء من جتميعها وتدقيقها وترميزها لنظام اإلحصاء واملعلومات ,واليت تضمنت الكثري من
املعلومات كالنسبة املئوية ,درجة اختبار القدرات ,درجة اختبار القياس التحصيلي ,التخصص
الرئيس ,التخصص الفرعي.
 اجتمعت د .حنان بنت إبراهيم القدهي مع مستشارة من جامعة امللك عبدالعزيز د .هبة الدوسري؛ بشأن
املعيار األول لالعتماد املؤسسي.
مبوظفات اإلدارة؛ للتعرف عليهن وعلى

 اجتمعت د .حنان بنت إبراهيم القدهي مديرة
مهامهن.

 حضرت د .حنان بنت إبراهيم القدهي ,وموظفات إدارة التخطيط ريم الفقري ,مها الكريداء ,رميا
الغامدي ,حفل تدشني مشروع دعم اجلودة والتهيئة لالعتماد املؤسسي األكادميي.
ندوة بعنوان "حقوق الطفل" يف قاعة املؤمترات يوم االثنني

 نظمت

2341/1/22هـ ملدة يومني ,حيث حضر جمموعة من أعضاء اهليئة التعليمية إللقاء كلمة عن تعزيز
دور األسرة يف محاية األبناء من العنف واالرهاب
 وجهت د .مرفت بنت عبداهلل بابعري ,دعوة معالي مديرة اجلامعة د .هدى بنت حممد العميل؛ حلضور
افتتاح ملعب روضة جامعة األمرية نوره يف مبنى رياض األطفال يوم األربعاء املوافق 2341/1/12هـ
 اجتمعت د .مريفت بنت عبداهلل بابعري ,يوم األحد بتاريخ 2341/1/22هـ مع مديرات مدارس اجلامعة,
ملناقشة أمور املدارس.

ثانياً ـ أخبار األعضاء:
 oرزقت الزميلة أشواق بنت حممد العصيمي ,سكرترية بإدارة االعتماد املؤسسي فـي عمادة
اجلودة واالعتماد األكادميي ,مبولود جعله اهلل بارا بوالديه ومحدا هلل على سالمتها.
 oعودة الزميلة خلود بنت ناصر العتيق ,سكرترية بعمادة ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي
ملزاولة عملها بعد انتهاء فرتة عدتها فـي وفاة زوجها ــ رمحه اهلل ــ.
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