وزارة التعليم العالي
وكالة الجامعة للتطوير والجودة

أوالً ــ أخبار الوكالة:
 ،دشن



والذي
 ،فعاليات
 ،حيث انطلقت فعالياته خالل الفترة من
نظمته
 6ــ 1437/1/ 8هـ الموافق 19ــ 2015/10/ 21م ،بمركز المؤتمرات في مقر
الجامعة بمدينة الرياض ،وقد حضرت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة د .فاتن بنت
عبدهللا الزامل ،حيث ترأس فريق العمل في المؤتمر عميدة التطوير وتنمية المهارات
د .عبير بنت علي الحربي،
وقد أتى المؤتمر كجزء من برامج الجامعة التي تخدم قطاع كبير من مدراء
التدريب والتطوير وتنمية الموارد والمواهب البشرية؛ ويهدف لتبادل الخبرات
والتجارب بين مدراء ومسؤولي الموارد البشرية الستكشاف افضل الممارسات في
مجال إدارة المواهب ،كما يهدف إلى مناقشة أهم التحديات التي تقف أمام إدارة
المواهب في العالم العربي وسبل مواجهتها ،باإلضافة للتعرف على اهم األدوات
والتطبيقات المستخدمة في تدريب وتطوير الموظفين والقادة والطالب وتنمية
مواهبهم ،وكيفية رفع مستوى منهجية عمليات التدريب والتطوير للموظفين في
المنظمات ،والحفاظ على الكفاءات البشرية فيها.
بحمد هللا فـعالياتـه يـوم األربـعــاء  1437/ 1/ 8هـ ،وفي
واختتم
ضوء النتائج التي أسفرت عنها فعاليات المؤتمر والتي شملت ــ الجلسات العلمية ــ
ورش العمل ــ حلقات النقاش ،قدم المؤتمر التوصيات اآلتية:
1ـــ إنشاء إدارات للمواهب بالمؤسسات والمنظمات ووضع أسس ومعايير لها باالستفادة
من التجارب العالمية.
2ــ بناء استراتيجيات خاصة بإدارة المواهب تشمل االستقطاب واإلبقاء والتعاقب
اإلداري والتدريب والتطوير األمثل.
3ــ ضرورة مواءمة استراتيجيات إدارة المواهب مع استراتيجية المؤسسة أو المنظمة
الشاملة.
4ــ أكدت األوراق العلمية التي قدمت في المؤتمر الدور اإليجابي للمواهب في تحسين
األداء وزيادة االنتاج وعليه ،يجب وضع المواهب متطلب أساس للوظائف
االستراتيجية بالمؤسسة.
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5ــ تطوير آليات الستقطاب المواهب في مؤسسات التعليم تشمل المعايير ،والمعارف،
والخبرات ،والمهارات المتعددة.
6ــ لضمان استقطاب المواهب المتميزة في التوظيف بالجامعات يجب تأسيس منصة
إلكترونية إلدارة المواهب تشمل التعيين والتنمية والتطوير.
7ــ نظراً لضرورة استبقاء المواهب والحفاظ عليها بالمؤسسة يوصى بتحفيز الموظفين
الموهوبين بالترقيات المناسبة لتنمية مواهبهم عوضا ً عن المكافآت التقليدية
وتقلدهم مناصب إدارية بعيدة عن مجاالتهم االبداعية
 8ــ ولتحقيق العدالة في تقييم األداء الوظيفي ُيوصى باستحداث أساليب تقويم
بالمؤسسات والمنظمات
9ــ في مجال التدريب دعا المؤتمر إلى تعزيز قياس أثر التدريب في تطوير األداء
المؤسسي ببناء معايير حديثة تتضمن الموهبة واإلبداع واالبتكار في إكساب
المعارف والمهارات وبناء الخبرات وحل المشكالت.
10ــ ضرورة تأسيس مبادرة "رحلة نجاح" بإدارة الموارد البشرية بجامعات المملكة
وتفعيلها دوريا ً.
11ــ تماشيا ً مع اهتمام جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بقضايا المرأة السعودية
وخصوصيتهاُ ،يوصى بتأسيس جمعية المرأة للتدريب والتطوير برعاية الجامعة
لتحقيق التطوير والتنمية المستدامة.
12ــ ولحداثة فكرة هذا المؤتمر ومواء مته مع توجهات المملكة في تنمية المواهب،
والتفاعل والحماس الذي حاز به من قبل المشاركين والمجتمع السعوديُ ،يوصى
بقيام هذا المؤتمر بشكل دوري بإشراف جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
ومشاركة كافة الجامعات بالمملكة.
13ــ تماشيا ً مع توجه المملكة العربية السعودية في التعاون مع دول الخليج والتكامل
معها وربطها بفكرة التنمية المستدامة للمنطقة وإدارة المعرفة ،يوصى بعمل ملتقى
دوري للتدريب والتطوير بالجامعات بإشراف عمادة التطوير وتنمية المهارات
ورعاية جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.
14ــ في ضوء التوجهات الحديثة واألفكار التي انبثقت عن هذا المؤتمر حول إدارة
المواهب ،يوصى بتعديل مسمى عمادة التطوير بجامعات المملكة العربية السعودية
إلى عمادة التطوير وتنمية المواهب.
15ــ االهتمام بتطبيقات علم النفس اإليجابي وتوفير بيئة ملهمة ومحفزة لإلبداع
واستخدام تكنولوجيا الحوار في تحسين بيئة العمل.
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حضرت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة د .فاتن بنت عبدهللا الزامل ،الندوة النسائية
بعنوان "المبادرات المجتمعية للجامعات السعودية ودورها في تعزيز االنتماء الوطني"
(تنظيم أقسام الطالبات بالجامعة السعودية اإللكترونية) يوم األحد بتاريخ
1436/12/28هـ.
حضرت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة د .فاتن بنت عبدهللا الزامل ،االحتفال باليوم
الوطني يوم االثنين 1436/12/29هـ والذي أقيم في مركز المؤتمرات.
شاركت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة في استقبال حرم رئيس زامبيا والوفد المرافق
لها من وزارة الصحة ،يوم األربعاء 1437/1/1هـ.
لمناقشة بعض األمور المتعلقة بمركز األبحاث ،اجـتمعت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة
مع د .مهى بنت حمد القنيبط ،يوم األربعاء 1437/1/1هـ.
اجتمعت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة د .فاتن بنت عبدهللا الزامل مع كل من عميدة
التطوير وتنمية المهارات د .عبير بنت علي الحربي ،وعميدة ضمان الجودة واالعتماد
األكـاديـمي د .أسـماء بـنت شـايـع الشـعيفـان ،وعـميدة الــتعلم اإللـكتـرونـي والتعليم عن
بعد د .عهود بنت عبدهللا الفارس ،وذلك يوم الخميس 1437/1/2هـ؛ لمناقشة برقية
وزارة التعليم العالي بخصوص؛ عزم وزارة التعليم عقد لقاءات وشراكات منفردة مع عدة
وزارات ،وطلب تقديم مبادرات لدعم هذه الشراكات ،والرفع بمقترحات الوكالة.
كما اجتمعت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة د .فاتن بنت عبدهللا الزامل مع وكيلة الجامعة
المكلفة د .نائلة بنت عبدالرحمن الديحان ،ود .عهود بنت عبدهللا الفارس ،وذلك؛ لمناقشة
االرتباطات المالية الخاصة بمشاريع عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد ،يوم
الثالثاء 1437/1/7هـ.
لمتابعة سير العمل فـي إدارة التخطيط اجتمعت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة د .فاتن
بنت عبدهللا الزامل ،ومستشارة وكيلة التطوير والجودة د .شاهيناز عبدالرحمن عيسى،
مع موظفات إدارة التخطيط ،اجتماعا دوريا وذلك يوم الثالثاء1437/1/7هـ.
عقد االجتماع األول لـ "لجنة جائزة الكلية المتميزة" لعام 1437/1436هـ؛ لمناقشة
اآلتي:
ــ النظر في معايير التحكيم للجائزة.
ــ آلية اإلعالن عن مسابقة وجمع وتدقيق الوثائق من الكليات.
وذلك يوم األحد 1437/1/12هـ.
اجتمعت سعادتها مع المستشار عبداللطيف بن عبدهللا الحركان يوم االثنين
1437/1/13هـ ،ناقشت معه أمور متعلقة بالوكالة.
وفي اليوم نفسه اجتمعت د .فاتن بنت عبدهللا الزامل مع شركة حلول القادة؛ لمناقشة
إمكانيات الشركة للقيام بالمهام اإللكترونية الخاصة بالخطة االستراتيجية.
في يوم الثالثاء 1437/1/14هـ ،حضرت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة االجتماع األول
"للجنة التصنيفات العالمية".
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اجتمعت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة د .فاتن بنت عبدهللا الزامل ،االجتماع الدوري لـ
"نظام إدارة الجودة اآليزو ( )9001:2008يوم األربعاء 1437/1/15هـ
وقد حضر االجتماع عميدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي د .أسماء بنت شايع
الشعيفان و أ .بدرية بنت عبدالعزيز العنبر منسقة مشروع اآليزو بالعمادة والفريق
،
المكلف من مكتب
الجدير بالذكر أن هذا االجتماع بداية لسلسلة من االجتماعات سعيا ً لتحقيق
متطلبات الحصول على شهادة اآليزو لمكتب الوكيلة.
بخصوص انطالق العمل الخاص لالعتماد المؤسسي ،شاركت وكيلة الجامعة للتطوير
والجودة ،في استقبال وفد من جامعة الملك عبدالعزيز؛ يوم األربعاء 1437/1/15هـ.
بشأن "اللقاء التعريفي بمشروع التأهل لالعتماد المؤسسي" اجتمعت وكيلة الجامعة
للتطوير والجودة د .فاتن بنت عبدهللا الزامل ،ود .شاهيناز بنت عبدالرحمن عيسى ،مع
موظفات إدارة التخطيط أ/ريم بنت فارس الفقير ،وأ/مها بنت علي الكريدا ،وأ/ريمة بنت
محمد الغامدي ،والمشرف على إدارة االعتماد األكاديمي بجامعة الملك عبدالعزيز في
مستشفى الملك عبدهللا الجامعي ،يوم الخميس الموافق 1437/1/16هـ.
اجتمعت عميدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي د .أسماء بنت شايع الشعيفان مع
موظفات إدارة التخطيط ،يوم الخميس 1437/1/2هـ؛ بشأن تشكيل لجنة الستيفاء
متطلبات المعيار األول "الرسالة ،الغايات واألهداف" لمؤسسات التعليم العالي.
استتتقبلت عميتتدة ضتتمان الجتتودة واالعتمتتاد األكتتاديمي د .أستتماء بنتتت شتتايع الشتتعيفان يتتوم
األربعتتاء 1437/1/1هتتـ د .جتتوان ستتتيرنك متتديرة إدارة تعلتتيم مقاطعتتة ""Pewaukee
األمريكيتتة ،والحتتتائزة علتتتى جتتتائزة أفضتتتل إدارة تعلتتيم علتتتى مستتتتوى الواليتتتات األمريكيتتتة
المتحتتدة ،واستعرضتتت العميتتدة نظتتم الجتتودة ف تـي جامعتتة األميتترة نتتورة بنتتت عبتتدالرحمن
والخطوات التي اتخذتها عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي فتي ستبيل نشتر وتعزيتز
ثقافة الجودة.
وأبتتتدت د .جتتتوان إعجابهتتتا بتتتنظم الجتتتودة فتتتي الجامعتتتة وتوقعتتتت مستتتتقبالً زاهتتترا
للجامعتتة ،وقتتد اصتتطحبتها ستتعادة العـميتتـدة فتـي جـولـتتـة منظمتتة علتتى متـدارس الجامعتتة
وكان في استقبالهم د .ميرفت بنت عبدهللا بتابعير متديرة إدارة اإلشتراف علتى المتدارس
بالجامعة ،حيث استعرضت المناهج التعليمية والبنية التحتيتة لمتدارس الجامعتة وأهميتة
مشاركة أعضاء هيئة التدريس بكل ما فيه تطويرا لمدارس الجامعة ،كما شملت الجولتة
المكتبة المركزية والمباني اإلدارية في رحاب الجامعة.
أطلقتتت "إدارة القيتتاس والتقتتويم" ب
" والتتتذي عقتتتد فتتتـي قاعتتتة
"
االجتماعات برياسة عميتدة ضتمان الجتودة د .أستماء بنتت شتايع الشتعيفان ووكيلتة ضتمان
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الجتتودة د .ريتتم بنتتت عبدالمحستتن الستتويلم ،ومتتديرة إدارة القيتتاس و التقتتويم أ .زينتتة بنتتت
ظافر القحطاني وعضوية كل من:
 oد .سالي بنت حسن الحبيب ،ممثلة لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية.
 oد .مها بنت نفل الحارثي ،ممثلة لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
 oأ .د .عائشة بنت محمد الراجحي ،ممثلة وكالة الجامعة.
 oد .حصة بنت عبدهللا العمر ،ممثلة وكالة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية.
 oأ .موضي بنت إبراهيم الهواوي ،ممثلة اإلدارة العامة لتقنية المعلومات واالتصاالت.
ومن مهام اللجنة:
ـتتتـ التنستتتيق بتتتين دور العمتتتادات وإدارة تقنيتتتة المعلومتتتات فتتتـي تفعيتتتل تطبيتتتق االستتتتبانات
اإللكترونية وجمع بيانات مؤشرات األداء.
ــ وضع إجراءات تنظيمية ،تيسر عملية جمع البيانات.
ــ متابعة تطبيق االستبانات وجمع البيانات لمؤشرات األداء واإلشراف على التقارير.
يوم األربعاء "برنامج التفويض" موجه لقيادات
أطلقت
الجامعة ،وذلك لمدة يومين 15ــ 1437/ 1/ 16هـ ،والذي يهدف إلى إثراء الخبرات
وتنمية مهارات المشاركين في اكتساب مهارة التفويض وممارستها بسهولة ويسر؛
لتمكنهم في أن يصبحوا مفوضين أكثر فاعلية ،فبرنامج التفويض يعد من المهارات
األساسية في اإلدارة الفعالة وبدون القدرة على التفويض بفاعلية وإتقان ،يستحيل أن
يمارسوا قدراتهم كمدراء.
محاضرة مقدمة "لطالبات الدراسات العليا"
استضافت
والتي امتدت على مدى خمسة أيام ابتداء من يوم األحد 12ــ  1437/ 1/ 16هــ ،نظمتها
عمادة الدراسات العليا.
ذكر فيه ردود
عقد االجتماع الدوري الثاني لمنسوبات
واالقتراحات واألفكار
األفعال حول
الـتي يـمكـن وضـعها بـعين االعـتبـار فـي مـؤتمـرات ومناسبات قادمة ،عقب ذلك قدمت أ.
وذلك يوم الخميس
د .محاسن شمو المستشار فـي
1437 /1/16هــ سيمنار بعنوان "المؤتمر والمعرض الدولي للتدريب والتطوير ــ
المرئيات والمقترحات" بحضور كل من وكيلة العمادة للشؤون المالية واإلدارية د .وفاء
صالح الخريجي ،ووكيلة العمادة لشؤون التدريب د .مها عبدهللا الضبيحي ،وبمشاركة
الفريق التنظيمي للمؤتمر.
اجتمعت عميدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد د .عهود بنت عبدهللا الفارس مع عميدة
ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي د .أسماء بنت شايع الشعيفان؛ بشأن "مناقشة
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وزارة التعليم العالي
وكالة الجامعة للتطوير والجودة










إجراءات المنافسات" وذلك للبدء بتنفيذ مشروعات العمادة قبل نهاية العام الحالي المالي
وذلك فـي يوم األربعاء 1437/1/1هـ.
اجتمعت عميدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد د .عهود بنت عبدهللا الفارس مع شركة
ITS؛ لعرض بعض أفكار ومبادرات وخبرات ومهارات الشركة في مجال التعلم
اإللكتروني والتعليم عن بعد ،بحضور مستشار وكيلة الجامعة للتطوير والجودة المهندس
عبداللطيف بن عبدهللا الحركان ،ومن عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد أ /نوال
بنت محمد العتيبي وعدد من فريق عمل  ITSوذلك يوم األربعاء 1437/1/1هـ.
اجتمعت عميدة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد د .عهود بنت عبدهللا الفارس ،مع
عميدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي د .أسماء بنت شايع الشعيفان؛ بشأن مناقشة
إجراءات المنافسات وذلك للبدء بتنفيذ مشروعات العمادة قبل نهاية العام الحالي المالي،
وذلك في يوم األربعاء 1437/1/1هـ.
البيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس للعام
رفعت
1437/1436هـ لنظام اإلحصاء والمعلومات لموقع وزارة التعليم العالي "إحصاءات
التعليم".
كما تم االنتهاء من جمع وتدقيق اإلحصائية التجميعية "لبيانات الطلبة المقيدين للفصل
الدراسي األول للعام الدراسي الحالي 1436ــ1437هـ" ،وذلك فقط حسب الكلية
وموزعة على مستوى الجنس والجنسية ونوع الدراسة لكل من:
ــ مرحلة الدبلوم المتوسط.
ــ مرحلة البكالوريوس.
ــ مرحلة الدراسات العليا.
وتم رفعها لمركز إحصاءات التعليم العالي بالوزارة.
اجتمعت د .شاهيناز بنت عبدالرحمن عيسى مع موظفات إدارة التخطيط ،يوم الثالثاء
1437/1/7هـ فـي إدارة التخطيط ؛ لمناقشة آلية عمل المعيار األول "الرسالة والغايات
واألهداف" لمؤسسات التعليم العالي.

ثانيا ً ــ أخبار األعضاء:

ــ حضرت عميدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد د .عهود بنت عبدهللا الفارس ،االحتفال
المقام بمناسبة اليوم الوطني الذي نظمته عمادة شؤون الطالبات وكلية إدارة األعمال بقاعة
المؤتمرات الرئيسية وذلك يوم الثالثاء1436/12/30هـ.
ــ حضرت د .عهود بنت عبدهللا الفارس يوم األحد 1437/1/5هـ افتتاح المؤتمر
والمعرض الدولي األول للتدريب والتطوير المقام بالجامعة.
ــ كما حضرت د .عهود بنت عبدهللا الفارس دورة "القائد المرن" المنعقدة ضمن فعاليات
المؤتمر والمعرض الدولي األول للتدريب والتطوير واستمرت لمدة  3أيام ابتداء من يوم
االثنين 1437/1/6هـ.
ــ باشرت يوم االثنين 1437/1/13هـ الزميلة منى عبد العزيز العبدالكريم ،الموظفة بإدارة
التخطيط بعد تمتعها بإجازة رعاية مولود.
النشرة الدورية اإللكترونية الصادرة عن وكالة الجامعة للتطوير والجودة ــ العدد التاسع والعشرون ــ العام الجامعي 1436ـــ 1437هــ

ــ  6ـــ

