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كلمة معالي مدير الجامعة

قال تعالى: 
ْن َأْهِلي َهاُروَن َأِخي اْشُدْد ِبِه  ي َوِزيًرا مِّ )َواْجَعل لِّ

َأْزِري َوَأْشِرْكُه ِفي َأْمِري(.. طه: 29 - 32

            
 للجامعــات وصــروح التعليــم دور محــوري هــام فــي تحقيــق 
حيــوي  ومجتمــع  مزدهــر  اقتصــاد  نحــو  والتطلعــات  الــرؤى 
ُتعنــى  حيــث   ،2030 المملكــة  رؤيــة  طمــوح ضمــن  لوطــن 

بإعــداد أجيــال واعــدة مــن الخريجيــن المســلحين بشــتى المعــارف والمهــارات، يلبــون بحصيلتهــم مــن 
الفكــر والمعرفــة احتياجــات ســوق العمــل وتطلعاتــه، ويســاهمون بمخزونهــم العلمــي والعملــي فــي 

بنــاء ونهضــة المجتمــع، والســير بالوطــن نحــو القمــة فــي مختلــف األصعــدة.
ــة تقديــم جــل خدماتهــا  كمــا تعــد األقســام األكاديميــة اللبنــة األساســية فــي الجامعــات، ُينــاط بهــا َمهمَّ
التعليميــة، إضافــة إلــى دورهــا فــي التنســيق بيــن كافــة الجهــات المعنيــة بالجامعــة بإداراتهــا وعماداتهــا 
ــاء فــي ســبيل حصــد مخرجــات تتناســب مــع  المســاندة للخــروج بأنمــوذج للتعــاون الفاعــل والتكامــل البّن
تطلعــات هــذا الوطــن الطمــوح والــذي يعــول علــى أبنائــه الشــباب تحقيــق مســتهدفات النمــو والنهضــة 

فــي كافــة المجــاالت والمياديــن.

ويأتــي الملتقــى الســنوي لرؤســاء األقســام األكاديميــة )شــركاء النجــاح( والــذي تنظمــه وكالــة الجامعــة 
للشــؤون األكاديميــة فــي دورتــه الثانيــة لعــام 1440/1441هـــ تأكيــًدا علــى أهميــة تضافــر جهــود الجميــع 
لدعــم األقســام األكاديميــة فــي عمليــات التعليــم والتعلــم والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع وفــق رؤيــة 
ــزة والممارســات المثلــى  ــه اســتعراض الجوانــب والخدمــات الممي ــم مــن خالل ــًرا يت ٢٠٣٠، كمــا يعــد منب
لهــذه العمــادات داخــل الجامعــة وصــواًل لخلــق شــراكات فاعلــة ذات أثــر إيجابــي علــى الكليــات ومنســوبيها 
مــن الطلبــة والطالبــات،  هــذا فضــاًل عــن اســتعراض عــددًا مــن التجــارب الرائــدة لبعــض الجامعــات المحليــة 
ممــا يعــد فرصــة مثلــى لتبــادل الخبــرات فــي هــذا المجــال، واإلضافــة النوعيــة لبرامــج التطويــر المســتمر 
للجامعــة ومتطلبــات تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية المتطلعــة إلــى تقديــم خدمــات معرفيــة وبحثيــة 

وتعليميــة عاليــة الجــودة تتفــق مــع رســالتها ورؤيتهــا نحــو الريــادة والتميــز محلًيــا وإقليميــًا وعالمًيــا.
     خالــص الشــكر والتقديــر لوكالــة الجامعــة للشــئون األكاديميــة واللجــان المنظمــة علــى جهودهــم فــي 
تنظيــم مثــل هــذه الفعاليــات، وصــادق الدعــوات بــأن يحظــى جميــع المشــاركين بالنفــع الوفيــر والفائــدة 
الجمــة، وأن تكــون هــذه الجهــود المباركــة انطالقــة مميــزة لتعزيــز دور رؤســاء األقســام األكاديميــة فــي 

ضــوء النظــرة المســتقبلية لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل.

-   أ.د. عبدالله بن محمد  الربيش



كلمة سعادة وكيل الجامعة للشؤون األكاديمة 

ــل فــي محكــم  ــه القائ ــاركا في ــا مب ــرا طيب ــه حمــدا كثي الحمــد لل
ــوُلُه  ــْم َوَرُس ــُه َعَمَلُك ــَيَرى الل ــوا َفَس ــِل اْعَمُل ــه )َوُق كتاب
ــَهاَدِة  وَن ِإَلــٰى َعاِلــِم اْلَغْيــِب َوالشَّ َواْلُمْؤِمُنــوَن َوَســُتَردُّ

ــة: 105  ــوَن(.. التوب ــْم َتْعَمُل ــا ُكنُت ــم ِبَم ُئُك َفُيَنبِّ

ــه  ــه وصحب والصــالة والســالم علــى ســيدنا محمــد وعلــى ال
وســلم، أمــا بعــد 

فــي  زمالئــي  عــن  وبالنيابــة  نفســي  عــن  باألصالــة  فإنــه 
وكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة وزمالئــي فــي اللجنــة 

المنظمــة يســعدني الترحيــب بجميــع المشــاركين والحضــور للملتقــى الثانــي لرؤســاء األقســام ) شــركاء 
ــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة لدعــم األقســام األكاديميــة  النجــاح(، والــذي يأتــي امتــداد لســعي وكال

للقيــام بدورهــا فــي تحقيــق رؤيــة ٢٠٣٠ .

جامعــة األمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل زاخــرة بالممارســات النوعيــة الجديــرة بالعــرض والنشــر ليســتفيد 
منهــا األخريــن، ونحــن اليــوم نســتعرض بيــن أيدكــم عــددًا مــن هــذه الممارســات لعشــر مــن العمــادات 
المســاندة والتــي تمثــل جــزء مــن الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه العمــادات لألقســام األكاديميــة ســواء 
فــي تجويــد العمليــة التعليميــة أو البحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع أو دعــم المــوارد البشــرية والتقنيــة، 
ــري  ــزة التــي نأمــل أن تث ــة الممي ــة مــن التجــارب المحلي ــل ســعينا الســتقطاب نخب ليــس ذلــك وحســب ب
اللقــاء، كمــا يصحــب اللقــاء معــرض  اســتعرضنا فيــه أهــم المبــادرات األكاديميــة للوحــدات التابعــة لوكالــة 
الجامعــة للشــؤون األكاديميــة باإلضافــة إلــى عــدد مــن الخدمــات المقدمــة مــن الوحــدات والمراكــز 
ــة.. و مــن هــذا الملتقــى أدعــم زمالئــي رؤســاء  المختلفــة فــي الجامعــة لمســاندة األقســام األكاديمي
األقســام األكاديميــة لتفعيــل التداخــل مــع هــذه العمــادات لالســتفادة مــن خدماتهــا لتحقيــق تطلعاتهــم 

ــة. ــة والمجتمعي ــة والبحثي األكاديمي

-  د. غازي بن عبدالحمن العتيبي
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د. أحمد بن عبدالله الكويتي 

المشرف العام على عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 

حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم الطبيــة مــن جامعــة غــرب ميشــتغن 
بأمريــكا عــام 1991م ، والزمالــة األمريكيــة فــي جــودة التعليــم العالــي عــام 1993 
م ، ودرجــة ماجســتير اآلداب فــي التعليــم الطبــي مــن ذات الجامعــة  عــام 1994م 
، و فيهــا أيًضــا نــال درجــة ماجســتير العلــوم فــي جــودة الرعايــة الصحيــة عــام 
1994م ، و درجــة دكتــوراه الفلســفة فــي جــودة التعليــم الطبــي مــن جامعــة درم 
ببريطانيــا عــام 2007م. ترقــى فــي ســلك الوظائــف اإلداريــة واألكاديميــة إلــى أن 
وصــل درجــة األســتاذ المشــارك بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل. لــه العديــد 
مــن اإلســهامات البحثيــة والعلميــة. شــغل منصــب مشــرف عــام عمــادة الجــودة 
واالعتمــاد األكاديمــي، بجانــب عملــه كمقيــم معتمــد. أحــرز العديــد مــن الجوائــز 

األكاديميــة والزمــاالت المهنيــة العالميــة.

ملخص المشاركة: 
تــؤدي عمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي دوًرا مســانًدا فــي دعــم الكليــات والبرامــج األكاديميــة بمــا يطــور أداء العمليــة 

التعليميــة واإلداريــة، وذلــك مــن خــالل وحداتهــا التاليــة:
أواًل: وحدة االعتماد:

ــق أفضــل ممارســات ضمــان  ــك لتطبي ــا؛ وذل ــة برامجيًّ ا ولوحداتهــا األكاديمي ــم الدعــم للجامعــة مؤسســيًّ مهمتهــا تقدي
الجــودة بمــا يتســق مــع نظــم ومعاييــر المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد، ومــن إنجازاتهــا حصــول الجامعــة علــى 

ــا، والتــي بلغــت )13( اعتمــاًدا. االعتمــاد المؤسســي الكامــل، بجانــب العديــد مــن االعتمــادات الدوليــة برامجيًّ
ثانًيا: وحدة قياس األداء وتقييم الجودة:

مــن تجــارب هــذه الوحــدة تنفيــذ التقويــم المســتمر مــن خــالل إدارة اســتبانات تقييــم الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس 
باتبــاع أحــدث األنظمــة والتطبيقــات اإللكترونيــة.

 ثالًثا: وحدة التصنيف:
 وهــي الوحــدة المنــاط بهــا لرفــع ســمعة الجامعــة وتعزيــز مكانتهــا العالميــة، وللوحــدة تجــارب ناجحــة للرفــع مــن تصنيــف 

الجامعــة فــي التصنيفــات الدوليــة، مثــل: تصنيــف )QS(، وتصنيــف )Times(، و)شــانغهاي(، و)يبميتركــس(.
رابًعا: أمانة اللجان االستشارية الخارجية:

هــذه األمانــة تقــوم بتقديــم ومتابعــة اللجــان االستشــارية للبرامــج األكاديميــة والكليــات، بتنفيــذ اللوائــح والنظــم الصــادرة 
مــن مجلــس الجامعــة، والربــط بيــن نتائــج االجتماعــات ومتطلبــات االعتمــاد وتحســين األداء لقفــل دائــرة الجــودة.

خامًسا: وحدة تنمية مهارات الجودة والتدريب:
ــة  ــك بتقديــم دورات تدريبي ــة، وذل ــل البرامــج األكاديمي ــة التدريــس وتأهي ــة أعضــاء هيئ ــى تنمي وتهــدف هــذه الوحــدة إل
ــا.  ــا ودوليًّ وورش عمــل حــول تحليــل الجــودة ومؤشــرات األداء والدراســة الذاتيــة والمخرجــات ومــا يتعلــق باالعتمــاد محليًّ
كمــا تقــدم الوحــدة االستشــارات فــي الجــودة واالعتمــاد والتصنيــف والتمييــز، وتنفيــذ مشــاريع خاصــة للجامعــات 
والكليــات األخــرى الحكوميــة واألهليــة، ومــن تجاربنــا فــي ذلــك مــا تــم تنفيــذه مــن عقــود مــع جامعــة المســتقبل األهليــة 

وكليــة األميــر ســلطان العســكرية.
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د. محمد بن صالح الكثيري

عميد عمادة تطوير التعليم الجامعي 
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

 

أســتاذ مســاعد فــي التعليــم والتعلــم فــي التعليــم العالــي، وعميــد عمــادة تطويــر 
الكثيــري  للدكتــور  بــن فيصــل.   عبدالرحمــن  اإلمــام  بجامعــة  الجامعــي  التعليــم 
مســاهمات وخبــرات متنوعــة فــي مجــاالت التعليــم العالــي، وبخاصــة فيمــا يتعلــق 
بالتطويــر األكاديمــي والنمــو المهنــي ألعضــاء هيئــة التدريــس بهــدف تحســين 
ممارســات التعليــم والتعلــم، وبالتالــي تعزيــز تعلــم الطــالب.  للدكتــور الكثيــري 
العديــد مــن األبحــاث العلميــة، كمــا شــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات والــدورات 
المتخصصــة فــي مجــاالت الجــودة األكاديميــة وتطبيقــات تصميــم وتعزيــز خبــرات 
التعلــم فــي التعليــم العالــي.  ســاهم الدكتــور الكثيــري فــي تنفيــذ برامــج تطويــر 
ــم.  ــكار فــي التعلي ــة لالبت ــز عالمي ــم جوائ ــى تحكي القــادة والمواهــب، باإلضافــة إل
وقدم الدكتور الكثيري برامج تدريبية في العديد من الجهات، مثل: وزارة التعليم، 
ووزارة الداخليــة، والرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي 
الشــريف، وفــي جامعــات مختلفــة للطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن 
علــى حــد ســواء.  يــرأس الدكتــور الكثيــري ويشــارك فــي عضوية عدد مــن المجالس 
الجامعــي. التعليــم  بتطويــر  العالقــة  ذات  واللجــان  والجمعيــات  والمبــادرات 

ملخص المشاركة: 
تســعى عمــادة تطويــر التعليــم الجامعــي إلــى تمكيــن المجتمــع األكاديمــي ليبتكــر ويؤثــر فــي التعليــم.  لــذا، ســتقدم 
هــذه المشــاركة عرًضــا للتحــول فــي أداء العمــادة مــن مقــدم للخدمــة إلــى شــريك وممّكــن ألصحــاب المصلحــة نحــو 
مأسســة جهــود التطويــر والنمــو المهنــي.  فــي هــذا اإلطــار، تدعــم العمــادة جهــود األقســام األكاديميــة لتحقيــق 
أهدافهــم المتعلقــة بتطويــر ممارســات التعليــم والتعلــم.  كمــا تعمــل العمــادة مــع رؤســاء األقســام األكاديميــة كشــركاء 
نجــاح نحــو تحقيــق األهــداف ذات العالقــة بتطويــر التعليــم الجامعــي ممــا يفضــي إلــى تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية 
للجامعــة وفــق رؤيــة المملكــة 2030م، وبخاصــة مــا يتعلــق بتطويــر رأس المــال البشــري، وضمــان المواءمــة بيــن 
مخرجــات التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل، وتحســين ترتيــب المؤسســات التعليميــة، وتحســين أداء الجهــة الحكوميــة.

بــن فيصــل فــي مأسســة التطويــر والنمــو  ستســتعرض هــذه المشــاركة دراســة حالــة جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن 
ــن المجتمــع األكاديمــي فــي عــدة مســتويات.  ســتناقش  ــة التدريــس، وإجــراءات العمــادة لتمكي المهنــي ألعضــاء هيئ
الشــخصية،  قدراتهــم  لتطويــر  األكاديميــة  األقســام  لرؤســاء  العمــادة  تتيحهــا  التــي  الفــرص  أبــرز  المشــاركة  هــذه 
ولتوفيــر خطــط وبرامــج نمــو مهنــي مخصصــة لدعــم قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس فــي القســم األكاديمــي، ولتأكيــد 
أفضــل ممارســات التعليــم والتعلــم فــي القســم واالحتفــاء بهــا، ولخلــق مجتمعــات تعلــم ألعضــاء هيئــة التدريــس 
ــز قــدرات  ــدة التــي تقدمهــا العمــادة لتعزي فــي القســم.   ســيتاح للمشــاركين استكشــاف المصــادر المســاعدة والمفي
األقســام األكاديميــة علــى التعلــم مــدى الحيــاة، والتعــرف علــى أمثلــة ناجحــة مــن بعــض المبــادرات والبرامــج ذات 
العالقــة، والتأمــل فــي ممارســات التعليــم والتعلــم الحاليــة فــي أقســامهم األكاديميــة ألغــراض التحســين، والتفكيــر 
فــي كيفيــة مالءمــة أدوارهــم ومســؤولياتهم -كرؤســاء أقســام أكاديميــة- مــع متطلبــات تطويــر أعضــاء هيئــة التدريــس.
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أستاذ مساعد في كلية العلوم قسم الرياضيات تخصص رياضيات بحتة-تحليل عددي.

ــة معتمــدة  ــة باإلطــار الوطنــي للمؤهالت)ســقف(، ومدرب ــورة كمراجــع معتمــد ضمــن اللجــان التخصصي تعمــل الدكت
فــي الحــوار الوطنــي مــن مركــز الملــك عبدالعزيــز للحــوار الوطنــي، ومدربــة علــى إرشــاد طلبــة المرحلــة الثانويــة الختيــار 
التخصــص الجامعــي مــن الشــركة الشــخصية المتكاملــة ومنصــة اكتشــاف. شــاركت فــي تقديــم برامــج تدريبيــة تتبــع 
مركــز القيــادة بالجامعــة وتحكيــم بعــض المســابقات الطالبيــة فــي التعليــم العــام والعالــي. عملــت كرئيســة لجنــة 
التدريــب والتطــوع فــي وكالــة عمــادة شــؤون الطالبــات لكليــات البنــات، ثــم وكيلــة الشــؤون األكاديميــة بكليــة العلــوم 
لمــدة أربــع ســنوات، ثــم عّينــت وكيلــة لعمــادة القبــول والتســجيل بمجمــع كليــات الريــان ورئيســة مكتــب عالقــات 
القبــول النســائي بالريــان أربــع أعــوام. شــاركت فــي عضويــة بعــض اللجــان علــى مســتوى القســم والكليــة والجامعــة 
باإلضافــة إلــى المشــاركات المجتمعيــة، حيــث عملــت كعضــو مجلــس اللجنــة التأسيســية لعمــادة تطويــر التعليــم 
الجامعــي بالجامعــة ثمانيــة أعــوام - نائــب رئيــس لجنــة الخطــة اإلســتراتيجية لعمــادة القبــول و التســجيل، عضــو لجنــة 
التفكيــر والتخطيــط اإلســتراتيجي بوكالــة شــؤون الطالبــات، أمينــة أمانــة اللجنــة الدائمــة للخطــط والنظــم األكاديميــة 
منــذ عــام  1438هـــ، وعضــو لجنــة دراســة ومراجعــة القواعــد التنفيذيــة لالئحــة الدراســة واالختبــارات بالجامعــة ، عضــو 

مجلــس إدارة جمعيــة وميــض للتنميــة األســرية لمــدة 4 ســنوات.

ملخص المشاركة:
تشــّكل عمــادة القبــول والتســجيل حلقــة وصــل بيــن الجامعــة والمجتمــع، وبيــن الكليــات والطــالب، فتبــدأ معهــا مســيرة 
الطالــب الجامعيــة وتســتمر بمتابعتــه األكاديميــة حتــى يتخــرج ،مدركــة أهميــة دور القســم األكاديمــي كركيــزة أساســية 
فــي العمليــة التعليميــة .تعمــل العمــادة مــن خــالل خطتهــا اإلســتراتيجية علــى دعــم األقســام األكاديميــة من خالل ســتة 

مســارات يمكــن تصنيفهــا إلــى شــقين رئيســيين:

المبادرات اإلستراتيجية ذات األثر على القسم األكاديمي:
1. مبــادرة أفــق: المســاهمة فــي تحســين المدخــالت مــن خــالل االســتقطاب النوعــي للطلبــة فــي المرحلــة الثانويــة، 
ودعــم اختيارهــم للتخصــص الجامعــي وتعزيــز اإلرشــاد المهنــي - )حلــق نقاش مرشــدي المــدارس- الزيــارت- طلبة موهبة 

– أوليــاء األمــور- الحملــة اإللكترونيــة(.
2. مبــادرة وعــي: تثقيــف الطالــب الجامعــي بشــؤونه األكاديميــة وتبعــات أي قــرار أكاديمــي، والتعريــف باإلجــراءات 

ــات(. ــارات للكلي ــي- الزي ــى برامجهــا وفــق األنظمــة )النشــر اإللكترون ــة عل ــي تقّرهــا األقســام األكاديمي ــر الت والمعايي
3. مبــادرة نتكامــل: دعــم منســوبي الكليــة والقســم مــن الهيئــة اإلداريــة )رئيــس القســم(، والتعليميــة )أعضــاء هيئــة 
التدريــس واإلشــراف األكاديمــي( للتعريــف بخدمــات نظــام ســجالت الطــالب ))SISمــن خــالل ) الحقائــب: تدريبيــة/ أدلــة 
إرشــادية(، وتفعيــل قنــوات تواصــل مــع وكالء الشــؤون األكاديميــة، وتدريــب مكاتــب التســجيل لتيســير شــؤون تســجيل 

طلبــة القســم.
الخدمات اإللكترونية للعمادة ونظام سجالت الطالب:

4. مشــاركة األقســام األكاديميــة فــي توفيــر األدلــة وتحقيــق ممارســات الجــودة واالعتمــاد البرامجــي- تحديــًدا المعيــار 
)NCAAA( الرابــع فــي

مثل: برامج التاريخ-اللغة العربية-اللغة االنجليزية-األمن السيبراني .
5. رفــع مســتوى نضــج خدمــات العمــادة والنظــام التــي تدعــم العمليــة التعليميــة باألقســام، وتســاعد علــى المتابعــة 
والحوكمــة ثــم اتخــاذ قــرارات التحســين وفــق األنظمــة واللوائــح، أمثلــة ) التحضيــر اإللكترونــي– التكليفــات والتقديــرات-

اإلشــراف األكاديمــي- تنبيهــات الطلبــة– تقييــم الخدمــات– الجدولــة– صفحــة العمــادة– بوابــة القبــول( .

د. نهى بنت عبداللطيف المال 

وكيلة لعمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل
 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
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أ .د. عبدالعزيز بن فهد الفهيد
عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
 

ملخص المشاركة:
تتنــوع الخدمــات التــي تقدمهــا العمــادة لألقســام األكاديميــة، والتــي تســتهدف تطويــر العمليــة التعليميــة وتجويدهــا، 
مــن العمــل علــى تهيئــة الطــالب للحيــاة الجامعيــة، مــروًرا بتحقيــق مخرجــات التعلــم المســتهدفة مــن قبــل الكليــات فــي 
طــالب الســنة التحضيريــة، وحتــى تقديــم الدعــم األكاديمــي والنفســي لهــم، وكذلك دعم األقســام من خالل المشــاركة 
فــي التدريــس، واإلشــراف علــى طــالب الدراســات العليــا، والمســاهمة فــي بنــاء البرامــج األكاديميــة الجديــدة، وتحديــث 
القائمــة، والمســاهمة فــي اعتمــاد البرامــج األكاديميــة التابعــة لألقســام األكاديميــة، بحكــم أن الســنة التحضيريــة تعتبــر 
الســنة األولــى لــكل البرامــج األكاديميــة المرتبطــة بهــا، وتدخــل فــي إجــراءات اعتمادهــا، وهــذا مــا تحقــق للعديــد مــن 

البرامــج الحاليــة، مــن اعتمــاد محلــي أو دولــي، والمســتقبلية بمشــيئة اللــه.

أســتاذ اللغويــات التطبيقيــة فــي قســم اللغــة اإلنجليزيــة بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل. حصــل علــى درجــة 
الماجســتير والدكتــوراه فــي اللغويــات التطبيقيــة وTESOL مــن كليــة التربيــة جامعــة ليســتر- المملكــة المتحــدة. قــام 
بتدريــس اللغويــات التطبيقيــة واللغــة اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة EFL( (، كمــا عمــل كمستشــار فــي تقييــم المشــروعات 
وتقييــم البرامــج والتربيــة فــي ESL(( وتعليــم الكبــار. يركــز بحثــه بشــكل أساســي علــى تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة، واللغــة 

اإلنجليزيــة لألغــراض األكاديميــة، وتطويــر وتقييــم مناهــج وبرامــج الســنة التحضيريــة وانتقــال الطــالب.
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د. نهاد بنت عبدالله العمير

عميد عمادة البحث العلمي
 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

ــة المشــارك- مهتمــة بأبحــاث الحفــز الضوئــي – نشــرت  ــاء الفيزيائي أســتاذ الكيمي
الدكتــورة أكثــر مــن ٢٦ بحًثــا ولديهــا  ٣ بــراءات اختــراع. كمــا عملــت كوكيلــة للشــؤون 
األكاديميــة لكليــة العلــوم لمــدة ٣ ســنوات، وعميــدة لكليــة العلــوم لمدة ٧ســنوات.

ملخص المشاركة: 
انطالًقا من رسالة عمادة البحث العلمي وتفعياًل للشراكة اإلستراتيجية مع شركة إلسيفير، فقد تم تفعيل أداة تقييم 
العلوم البحثية والمسماة SciVal، وهي أحد أدوات محرك البحث سكوبس الذي يعتبر أكبر قاعدة بيانات بحثية معتمدة .
خــالل  مــن  دقيقــة  تفصيليــة  بيانــات  تعطــي  كبيــرة  قيمــة  ذات  بســيطة  أداة  وهــي   :SciVal بــاألداة  التعريــف 
الرقــم الخــاص بالباحــث فــي محــرك البحــث ســكوبس أو أوركيــد فــي مجموعــات تابعــة للقســم أو الكليــة. حيــث 
لجميــع  البحثــي  لــألداء  المفصــل  والتحليــل  والقيــاس  التقييــم  مــن  اإلدارة  عــن  المســؤول  بتمكيــن  األداة  تمتــاز 
المقارنــة  علــى  والقــدرة  اإلســتراتيجية.  القــرارات  اتخــاذ  فــي  والمســاعدة  األبحــاث.  اتجاهــات  ومعرفــة  الباحثيــن 
ــا، كمــا تلقــي الضــوء علــى فــرص التعــاون والشــراكات مــع  ــا وعالميًّ بيــن التخصصــات والكليــات واألقســام محليًّ
التدريــس. الباحــث، عضــو هيئــة   ، الرئيــس  المؤسســات األخــرى. والمســتفيدين مــن هــذه األداة:  أو  الجامعــات 
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ملخص المشاركة:
يعــد معهــد الدراســات االستشــارية بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل حلقــة الوصــل بيــن الجامعــة والقطاعيــن 
العــام والخــاص ومؤسســات المجتمــع الوطنــي كبيــت خبــرة وطنــي متميــز بتقديــم األبحــاث والدراســات التعاقديــة 
ــة وســوق العمــل  ــة الوطني ــات التنمي ــة تتوافــق مــع متطلب ــة بجــودة عالي ــة واإلداري ــة واألكاديمي واالستشــارات المهني
الســعودي، وبشــكل يعكــس قــدرة الجامعــة علــى التفاعــل مــع احتياجــات المجتمــع المتعــددة والمتجــددة، والعمــل علــى 
تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م فــي بنــاء وطــن طمــوح واقتصــاد مزدهــر ومجتمــع حيــوي معرفــي مــن خــالل اإلمكانــات 
الماديــة والبشــرية الكبيــرة التــي تملكهــا الجامعــة. ويقــدم معهــد الدراســات االستشــارية بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن 
فيصــل خدماتــه فــي مجــاالت البحــوث والدراســات التعاقديــة، وتقديــم االستشــارات واإلشــراف العلمــي وإدارة بيــوت 

الخبــرة علــى أســاس عقــود مدفوعــة الثمــن، حيــث يتولــى المعهــد أربــع مهــام رئيســية هــى:                                          
• االستشارات، والمتمثلة في تفريغ عضو هيئة التدريس )جزئي/كلي( للقيام بأعمال استشارية للجهة المستفيدة.

• األبحــاث والدراســات التعاقديــة، وتشــمل التطويــر ودراســات الجــدوى، وتقديم حلول للمشــاكل التنمويــة واالجتماعية 
والبيئيــة واالقتصاديــة والصناعية ومشــاكل قطــاع األعمال.

• اإلشراف التعليمي، ويشمل التدريب وتقييم وإعداد المناهج الدراسية واإلشراف األكاديمي. 
• بيوت الخبرة، وتشمل كل التخصصات الموجودة في الجامعة. 

▪ الخدمات اإللكترونية للعمادة ونظام سجالت الطالب:
-4 مشــاركة األقســام األكاديميــة فــي توفيــر األدلــة وتحقيــق ممارســات الجــودة واالعتمــاد البرامجــي- تحديــًدا المعيــار 

)NCAAA( الرابــع فــي
مثل: برامج التاريخ-اللغة العربية-اللغة االنجليزية-األمن السيبراني .

-5 رفــع مســتوى نضــج خدمــات العمــادة والنظــام التــي تدعــم العمليــة التعليميــة باألقســام، وتســاعد علــى المتابعــة 
والحوكمــة ثــم اتخــاذ قــرارات التحســين وفــق األنظمــة واللوائــح، أمثلــة ) التحضيــر اإللكترونــي– التكليفــات والتقديــرات-

اإلشــراف األكاديمــي- تنبيهــات الطلبــة– تقييــم الخدمــات– الجدولــة– صفحــة العمــادة– بوابــة القبــول(.

أ .د. عبدالكريم بن خلف الهويش  

مستشار معالي مدير الجامعة للدراسات االستشارية وعميد معهد 

الدراسات االستشارية 
 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

حصــل د. الهويــش علــى درجــة الدكتــوراه فــي التنميــة االقتصاديــة اإلقليميــة مــن جامعــة جيلــف )بكنــدا( عــام 2007م، 
وهــو يعمــل أســتاًذا فــي قســم التخطيــط الحضــري واإلقليمــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل )جامعــة 
ــة العاشــرة لمــدة  ــة الوطني ــوزارة االقتصــاد إلعــداد خطــة التنمي ــور الهويــش مستشــاًرا ل الدمــام ســابًقا(. عمــل الدكت
ــا لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة إلعــداد اإلســتراتيجية الوطنيــة لتقديــم  ــًرا تنفيذيًّ خمســة ســنوات متتاليــة، ومدي
ــا لبرنامــج مســتقبل  ــا حضريًّ الخدمــات البلديــة فــي المناطــق الريفيــة الســعودية لمــدة 3 ســنوات، وخبيــًرا اقتصاديًّ

المــدن الســعودية الــذي ينفــذ بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية )الموئــل( لمــدة 
ســنة واحــدة، إضافــة إلــى عملــه كخبيــر وطنــي فــي الشــأن االقتصــادي التنمــوي واالجتماعــي لــدى منظمــة األغذيــة 

والزراعــة )الفــاو( فــي المملكــة العربيــة الســعودية لعــدة فتــرات متتاليــة. 
ــد الرحمــن بــن فيصــل )جامعــة الدمــام  ــز مــن جامعــة اإلمــام عب ــزة األســتاذ المتمي ــور الهويــش علــى جائ حصــل الدكت
ســابًقا( فــي 7 أكتوبــر 2013م، ولــه أكثــر مــن 35 ورقــة علميــة منشــورة فــي مجــالت ومؤتمــرات علميــة إضافــة إلــى 

أربعــة مشــاريع )بحثيــة( ممولــة عــن التنميــة االقتصاديــة الحضريــة واإلقليميــة.
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دكتــوراه بعلــوم المكتبــات والمعلومــات، اإلشــراف علــى المكتبــة المركزيــة فــرع 
الراكــة، لــدى الدكتــورة 22 عاًمــا خبــرة بمجــال المكتبــات والمعلومــات، كمــا- نشــرت 
ــا بالمجــالت اإلقليميــة والدوليــة، وأصــدرت 3 كتــب، كمــا شــاركت فــي  22 بحًثــا علميًّ

ــا. ــا ودوليًّ 24 مؤتمــًرا إقليميًّ

ملخص المشاركة:
تهــدف رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية لعــام 2030م إلــى تحقيــق وتفعيــل العمليــة التعليميــة؛ لتســاهم فــي دفــع 
عجلــة االقتصــاد الوطنــي، وســعًيا مــن عمــادة شــؤون المكتبــات بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل لتحقيــق رؤيــة 
المملكــة، مــن خــالل تحقيــق رســالة العمــادة الداعمــة لرســالة الجامعــة والمتمثلــة فــي توفيــر دعــم متطــور لتقديــم 

خدمــات معرفيــة وبحثيــة إبداعيــة بشــراكة مجتمعيــة فعالــة.

لذا تعمل عمادة شؤون المكتبات على تحقيق ما يلي:
1. توفير التجهيزات المادية لمكتبات الجامعة لتالئم احتياجات المستفيدين والعاملين بها.
2. توفير مصادر وبيئة تعلم وبحث تشجع على التفكير النقدي داخل المجتمع األكاديمي.

3. إنشاء مراكز مصادر التعلم والبحث داخل كليات األحرام الجامعية.
4. زيادة عدد مشاريع إعادة التأهيل والتحديث للمكتبات الحالية.

ــة ورســالة وقيــم عمــادة القبــول والتســجيل كخارطــة طريــق لتحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية المرتبطــة  5. صياغــة رؤي
بأهــداف رؤيــة 2030م، وأهــداف الجامعــة وربطهــا بأهــداف األقســام األكاديميــة. 

6. تحقيق اإلفادة من مصادر التعلم )داخل وخارج( مكتبات الجامعة وقاعات البحث. 

د. منال السيد أحمد علي
أستاذ مساعد بعمادة شؤون المكتبات

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
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أ .د. إبتسام بنت  محمد المثال
عميدة عمادة الموارد البشرية

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
 
 

غيــر  جامعــة  فــي  البشــرية  المــوارد  عمــادة  عميــدة  منصــب  تتولــى  امــرأة  أول 
اإلمــام  بجامعــة  العلــوم  بكليــة  الطفيليــات  علــم  أســتاذ  بالســعودية،  نســائية 
ــة بالجامعــة  ــد مــن المناصــب اإلداري ــدت العدي ــن فيصــل. وقــد تقل ــد الرحمــن ب عب
الجــودة وعملــت كرئيــس  بالجامعــة ووكيلــة  التطويــر اإلداري  حيــث كانــت وكيلــة 
الجامعــة.  وخــارج  داخــل  واإلداريــة  األكاديميــة  اللجــان  مــن  العديــد  فــي  وعضــو 
والمبــادرات  الجامعــة  فــي  التطويريــة  المشــاريع  مــن  لكثيــر  كمديــر  كلفــت  كمــا 
عضــو  فهــي  االجتماعيــة،  المســؤولية  فــي  المســاهمات  مــن  الكثيــر  ولهــا   ،
مســيرتي،  وجمعيــة  التغييــر  إدارة  وجمعيــة  ترميــم  جمعيــة  إدارة  مجلــس 
الشــرقية. بالمنطقــة  المســؤولية  مجلــس  فــي  األمنــاء  مجلــس  وعضــو 

ملخص المشاركة:
تقــدم عمــادة المــوارد البشــرية العديــد مــن الخدمــات لمنســوبي الجامعــة الذيــن يبلــغ عددهــم 7493 مــن ) أعضــاء هيئــة 
تدريــس – إدارييــن – كادر صحــي - فنييــن(. مــن خــالل أقســام عديــدة: حيــث يتابــع قســم شــؤون الســعوديين  5186 
ســعودي ، ويتابــع قســم شــؤون المتعاقديــن إجــراءات وخدمــات 2307 متعاقــد مــن مختلــف الجنســيات، ويتابــع قســم 
التوظيــف - قســم التشــكيالت اإلداريــة )المســابقات الوظيفيــة والترقيــات( حيــث تــم توظيــف 146 معيــد، و ترقيــة عــدد 
61عضــو هيئــة تدريــس  هــذا العــام ، وتــم ترقيــة 1199موظــف خــالل الثــالث ســنوات الماضيــة، قســم التأديــة والرواتب 
لصــرف الرواتــب و المســتحقات الماليــة للمنســوبين، قســم الجــوازات مســؤول عــن إصــدار الجــوازات والتأشــيرات 
لجميــع منســوبي الجامعــة وأســرهم، وحــدة أوامــر اإلركاب والتــي تصــدر أكثــر مــن 4500 تذكــرة طيــران للرحــالت الداخليــة 
والدوليــة خــالل العــام، وحــدة التدريــب التــي تهتــم بالتطويــر اإلداري للموظفيــن اإلدارييــن، حيــث قدمــت أكثــر مــن 63 
برنامًجــا اســتفاد منهــا أكثــر مــن 5514 موظــف علــى مــدار الخمســة أعــوام الماضية، وحدة الســعادة والوفــاء للمتقاعدين 
تقــدم العديــد مــن الفعاليــات للمنســوبين. كمــا شــاركت العمــادة فــي دراســة ومواءمــة الهيــكل التنظيمــي بالنمــاذج 
المعتمــدة مــن قبــل مجلــس الجامعــة واعتمادهــا لعــدد: 19 كليــة  - 13 عمــادة مســاندة - 24 إدارة - 13 مركــًزا ومعهــًدا.
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د. منيرة بنت بدر المهاشير

عميدة عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد 
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

التعلــم  اآلداب، عميــد عمــادة  بكليــة  اإلنجليزيــة  اللغــة  أســتاذ مشــارك بقســم 
التعلــم  رائــدات  برنامــج  عضــو  المكلــف،  بعــد  عــن  والتعلــم  اإللكترونــي 
الســعودية.  العربيــة  المملكــة  بجامعــات  القيــادي(  )المســار  اإللكترونــي 
عملــت كســفير للمســؤولية االجتماعيــة مــن قبــل مجلــس المنطقــة الشــرقية 
القيــادات  أفضــل  كأحــد  2019م  عــام  فــي  اختيــرت  االجتماعيــة.  للمســؤولية 
فــي  توجــت  الطائــف.  بجامعــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  النســائية 
اآلداب. بكليــة  العلمــي  البحــث  تميــز  جائــزة  فــي  األول  بالمركــز  م   2017 عــام 

ملخص المشاركة: 
تســعى عمــادة التعليــم اإللكترونــي والتعلــم عــن بعــد لتفعيــل التعليــم اإللكترونــي بالجامعــة مــن خــالل مشــاريع مختلفة، 
ــا  منهــا: مشــروع تصميــم وتطويــر المقــررات اإللكترونيــة للبرامــج األكاديميــة، حيــث تــم تطويــر 8 برامــج أكاديميــة إلكترونيًّ
و ٢١٨ مقــرر إلكترونــي لكليــات الجامعــة المختلفــة، مشــروع تطويــر المقــررات العامــة متمثــل فــي مقــرري العقيــدة 
ومهــارات اللغــة العربيــة اإللكترونييــن والتــي تخــدم ٨٢٥١ طالــب/ة ضمــن ١٨ كليــة و ٢١٩ شــعبة مختلفــة مــع تصويــر مــا 
يزيــد عــن ١٠٠ فيديــو للمقرريــن، تطبيــق نظــام االختبــارات Question Mark  عبــر ٣٥٤٧٤ اختبــار علــى ٥٠٠٠ طالــب فــي ٨٧ 
شــعبة، تفعيــل بيئــة التعليــم الذكيــة فــي العمــادة فــي عــام ٢٠١٨-٢٠١٩م واســتخدام قاعاتهــا مــا يزيــد عــن ١٢١٧ مــرة مــن 
كليــات وعمــادات وإدارات الجامعــة المختلفــة، تفعيــل منصــة مستشــفى الملــك فهــد الجامعــي بالخبــر عبــر طــرح مقرريــن 
إرشــاديين  ســجل فــي المقرريــن ٢٩٩٥ طالب/ممــارس صحــي، كمــا  اســتفاد مــن برامــج التعلــم عــن بعــد ٤٩٢٩  طالــب مــن 
خالل دراسة ٦٧ مقرر، كما أن هناك ٥٠٠٨٢ مستخدم فاعل على البالكبورد بعدد مرات دخول شهري يتجاوز ال ٥٠٥٥٤٣
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د. خالد بن عدنان العيسى 

عميد عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات 
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

 

وتقنيــة  االتصــاالت  عمــادة  عميــد  المعلومــات،  أمــن  فــي  مســاعد  أســتاذ 
تقنيــة  علــى  العــام  والمشــرف  الســيبراني.  األمــن  مستشــار  المعلومــات. 

الجامعــي.  المستشــفى  فــي  المعلومــات 

ملخص المشاركة: 
تقــوم العمــادة بتزويــد الكليــات واألقســام بخدمــات البنيــة التحتيــة والخدمــات التقنيــة. كمــا تقــوم العمــادة بتوفيــر 
خدمــات مثــل )Teams( والخدمــات اإللكترونيــة وســاند و خدمــات متعــددة. كمــا تعتــزم العمــادة إطــالق خدمــات أخــرى، 

مثــل: معيــن.
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د. عمر بن عبد الله السويلم  

عميد شؤون األساتذة والموظفين 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

ملخص المشاركة:
الدور المحوري لألقسام األكاديمية في االرتقاء بالمخرجات

للقســم األكاديمــي فــي الجامعــات دور محــوري فــي االرتقــاء بجــودة المخرجــات التعليميــة والبحثيــة والمجتمعيــة.  ويقع 
الــدور األكبــر فــي ذلــك علــى عاتــق رئيــس القســم األكاديمــي وقدراتــه القياديــة ومبادراتــه النوعيــة، إضافــة إلــى حشــد 
الجهــود واالســتفادة الذكيــة مــن العمــادات المســاندة. هــذا العــرض يتضمــن إيضاحــًا ألهــم الســمات المطلوبــة لرئيــس 
ــل العالقــة مــع العمــادات المســاندة.  كمــا ســنعرض بعــض  ــادي فــي تفعي ــادي والقي القســم األكاديمــي ودوره الري
الممارســات واألدوار التــي يقــوم بهــا رئيــس القســم األكاديمــي فــي الجامعــات العالميــة.  ونظــرًا ألن النظــام الجديــد 
للجامعــات يحمــل متطلبــات عاليــة إلحــداث نقــالت نوعيــة فــي التعليــم الجامعي بالمملكة تســهم فــي تحقيق طموحات 
رؤيــة المملكــة 2030، فمــن المتوقــع أن يكــون دور قيــادات األقســام  األكاديميــة مواكبــًا لتلــك المتطلبــات والطموحــات 
ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تطويــر لعمليــات التواصــل مــع العمــادات المســاندة واالســتفادة المثلــى والتكامليــة معهــا.

المتحدثون للملتقى الثاني لرؤساء األقسام األكاديمية/الجلسات المسائية

حصــل الدكتــور الســويلم الدكتــوراه فــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة ميــزوري -كولومبيــا بالواليــات المتحــدة 
األمريكيــة، والماجســتير والبكالوريــوس مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن.

ــرول والمعــادن، رئيــس فريــق التحــول االســتراتيجي  عميــد شــؤون األســاتذة والموظفيــن بجامعــة الملــك فهــد للبت
وفريــق التميــز المؤسســي، وأميــن مجلــس الجامعــة. شــغل الدكتــور عــددًا مــن المهمــات منهــا: عميــد كليــة الهندســة، 
وعميــد القبــول والتســجيل فــي الجامعــة، ومديــر مركــز القيــادة األكاديميــة التابــع لــوزارة التعليــم، نائــب مديــر مشــروع 
الخطــة المســتقبلية للتعليــم الجامعــي بالمملكــة )آفــاق(، مديــر مشــاريع تطويــر خطــط اســتراتيجية وطنيــة لعــدد 
ــة والخطــط االســتراتيجية  ــم الجامعــي فــي المملك ــة، مستشــار فــي عــدة دراســات عــن التعلي مــن الجهــات الحكومي
لجامعــات ســعودية، ومنهــا الجامعــة اإلســالمية، وجامعــة ســطام بــن عبدالعزيــز، وجامعــة الحــدود الشــمالية، رئيــس 
مجلــس إدارة مــدارس الجامعــة، عضــو مجلــس إدارة مركــز البحــوث والدراســات فــي وزارة التعليــم، عضــو مجلــس 
األمنــاء لجامعــة عفــت، عضــو مجلــس إدارة األكاديميــة الوطنيــة للطاقــة. كمــا شــارك فــي برنامــج القيــادة المتقدمــة 

للتنفيذييــن بجامعــة أكســفورد، المملكــة المتحــدة.
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ملخص المشاركة:
يعــد  التعليــم ومؤسســاته رافــدًا أســاس؛ بــل ركيــزة كبــرى للتنميــة, لــذا أولتــه رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية2030  
اهتمامــا خاصــا, ملتزمــة بـــ“ تعليــم يســهم فــي دفــع عجلــة االقتصــاد”  وجعلــت مــن أهــم أهدافهــا : تطويــر رأس المــال 
البشــري بمــا يتــواءم مــع احتياجــات ســوق العمــل  مــن خــالل بنــاء رحلــة تعليميــة متكاملــة, و تحســين تكافــؤ فــرص 
ــر  ــة، و توفي الحصــول علــى التعليــم، وتحســين مخرجــات التعليــم األساســية، وتحســين ترتيــب المؤسســات التعليمي
معــارف نوعيــة للمتميزيــن فــي المجــاالت ذات األولويــة، و ضمــان المواءمــة بيــن مخرجــات التعليــم واحتياجــات ســوق 
ــر  العمــل؛ ولضمــان تحقيــق رؤيــة 2030 ألهدافهــا, تتنافــس الجامعــات فيمــا بينهــا حرصــا  علــى تحقيــق أعلــى معايي
الجــودة فــي األداء، ذلــك أن  قضيــة الجــودة تحتــل موقعــا محوريــا فــي عمليــات التطويــر والتحديــث لمنظومــة التعليــم 
فــي الجامعــات. ولــذا وضعــت  جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن رؤيتهــا بــأن تكــون منــارة المــرأة فــي المعرفــة 
والقيــم، مســتهدفة  رفــع جــودة العمليــة التعليميــة،  و توفيــر خبــرة تعليميــة مبتكــرة وتفاعليــة كأهــداف فــي خطتهــا 
االســتراتيجية لتطويــر برامجهــا و تجويــد مخرجاتهــا التعليميــة، معتنيــه  بتأهيــل المــرأة، وتدريبهــا، وصقــل مهاراتهــا، 
وتطويــر قدراتهــا، لتكــون عنصــًرا أساســًيا فــي دعــم اقتصــاد المعرفــة، و التنميــة المســتدامة. ومــن أجــل تحقيــق تلــك 
ــى وضــع أنظمــة خاصــة،  ــت عمــادة ضمــان الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي  فــي الجامعــة  عل ــة واألهــداف، عمل الرؤي
وآليــات واضحــة ومحــددة تضمــن جــودة أداء جميــع إداراتهــا، وفــق  دليــل نظــام إدارة الجــودة )QMS(, واســتثمرت فــي 

رأس المــال البشــري بتأهيــل مدربــات ومراجعــات داخليــات للجــودة. 
وتعــد التجربــة المثلــى للجامعــة ليــس فــي وضــع نظــام إدارة الجــودة  فحســب، فهــو أمــر  الزم،  وإنمــا فــي آليات تفعيله 
علــى مســتوى المؤسســة، و األقســام األكاديميــة متبنيــه  إدارة الجــودة الشــاملة كمفهــوم،  لضمــان جــودة مدخالتهــا 
وعملياتهــا ومخرجاتهــا؛ بمشــاركة جميــع العامليــن فيهــا. مســتثمرة الخبــرات الداخليــة المؤهلــة لقيــادة عمليــات ضمــان 
الجــودة ممــا كان لــه أكبــر األثــر فــي جاهزيــة برامجهــا لالعتمــاد األكاديمــي, وفــي بنــاء بيــت خبــرة للجــودة  يتــم االســتعانة 
ــة علــى مســتوى المؤسســات والبرامــج. وســتكون هــذه  ــة تقويــم التعليــم فــي المراجعــات الخارجي ــه مــن قبــل هيئ ب
الورقــة مضيئــة علــى مشــروع الخبــرات المتناظــرة ) إعــداد مدربــات ومراجعــات داخليــات فــي مجــال الجــودة( مــن جانــب،  
وعلــى  تفعيــل لجــان ضمــان الجــودة وفــق نظــام إدارة الجــودة مــن جانــب آخــر ، وأثــر ذلــك  علــى تحســين أداء األقســام 

األكاديميــة.

د. ريم بنت عبدالمحسن السويلم
جامعة األميرة نورة 

أســتاذ الحديــث وعلومــه المســاعد بقســم الدراســات اإلســالمية  فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن، َشــغلْت 
العديــد مــن المناصــب اإلداريــة واالستشــارية مــن أبرزهــا: مســاعدة وكيلــة الجامعــة للتطويــر والجــودة  )1441-1440ه،  
ــة  ــدة كلي ــورة )1441-1440( ، مستشــارة لعمي ــرة ن ــط االســتراتيجي بجامعــة األمي المشــرفة العامــة علــى إدارة التخطي
اآلداب للتخطيــط االســتراتيجي )1439-1438ه(، مستشــارة متعاونــة مــع المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتماد األكاديمي 
بهيئــة تقويــم التعليــم )1439-1438ه(، وكيلــة ضمــان الجــودة بعمــادة ضمــان الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي فــي 
الجامعــة )1437-1435ه، مديــرة تنفيذيــة لمشــروع الخبــرات المتناظــرة إلعــداد مدربــات ومراجعــات داخليــات  للجــودة 
)1437-1436(، وعضــو مؤســس لمشــروع االعتمــاد المؤسســي لجامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن)1437-1435ه(، 
ــة  ــم واالعتمــاد األكاديمــي لبرنامــج الدراســات اإلســالمية فــي الجامعــة )1441-1439ه(، وكيل ــات التقوي رئيســة عملي
كليــة اإلدارة واألعمــال للتطويــر والجــودة بجامعــة األميــرة نــورة )1435-1434هـــ (، و مســاعدة وكيلــة األنشــطة الطالبيــة 
بعمــادة شــؤون الطالبــات جامعــة األميــرة نــورة ) 1433-1432هـــ(. كمــا تقلــدت رئاســة وعضويــة كثيــر مــن اللجــان اإلداريــة 
والعلميــة فــي جامعــة األميــرة نــورة وفــي المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديميــة، وعضويــة الجمعيــات واللجان 
ــة مــن أبرزهــا:  ــة والدعوي ــات والمؤسســات واللجــان العلمي ــد مــن الجمعي ــة فــي العدي ــة المتخصصــة، وعضوي العلمي
عضــو  مجلــس إدارة الجمعيــة العلميــة الســعودية  للدراســات اإلســالمية  )، عضــو الجمعيــة العلميــة للســنة النبويــة 
وعلومــه،  عضــو اللجنــة االستشــارية لكليــة الشــريعة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية. كمــا شــاركت 
الدكتــورة فــي العديــد مــن المحاضــرات والــدورات العلميــة فــي الجامعــات والمعاهــد العلميــة والمراكــز و جمعيــات 
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د. خالد بن سليمان القوسي  

عميد الدراسات العليا 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ملخص المشاركة:
قامــت عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية بإعــداد بوابــة 
لالختبــارات، تقــوم علــى آليــة رفــع األســتاذ لألســئلة عبــر البوابــة، وتتــم مراجعتهــا مــن القســم، عبــر البوابــة، ويقــوم 
ــاج نمــاذج  ــك أســئلة. كمــا يقــوم النظــام بإنت ــن بن ــي، كمــا يقــوم بتخزينهــا لتكوي ــف األســئلة بشــكل آل النظــام بتصني

متعــددة لــكل نمــوذج، بحيــث يمكــن إقامــة اختبــارات مركزيــة، متعــددة األماكــن، متعــددة النمــاذج لنفــس المــادة. 

ــم اإللكترونــي  ــد التعل ــا، وقــد عمــل كعمي ــا بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية حالي ــد الدراســات العلي  عمي
والتعليــم عــن بعــد ١٤٣٩ -١٤٤١ هـــ.، ووكيــل عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم والتعليــم عــن بعــد ١٤٣٨- ١٤٣٩ هـــ، 
و رئيســا قســم علــم اللغــة التطبيقــي ١٤٣٤ - ١٤٣٨ هـــ، ومديــرا لــإدارة العامــة للخطــط والمناهــج بالجامعــة ١٤٣٠ هـــ، 

ومديــرا اإلدارة العامــة للشــؤون الطالبيــة بالجامعــة ١٤٢٥ هـــ. 
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ملخص الملصق اسم الجهة م

مبادرة )أفق التنموية( 
تمكن طالب وطالبات المرحلة الثانوية من اختيار التخصص الجامعي من أجل 

تجويد استقطاب الطلبة المتميزين للقبول بالجامعة. 

عمادة القبول والتسجيل 1

مبادرة )نتكامل(
تقدم لمنسوبي الجامعة من الهيئتين التعليمية واإلدارية ذوي العالقة 
بعمادة القبول والتسجيل من خالل مشروع )داعم( من أجل دعم الموارد 

البشرية والتقنية لألقسام األكاديمية.

عمادة القبول والتسجيل 2

مبادرة )وعي( 
تهدف لتوعية وتثقيف طالب وطالبات جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

أثناء فترة دراستهم باللوائح واألنظمة الدراسية والقواعد التنفيذية والخدمات 
اإللكترونية لنظام سجالت الطالب لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس.

عمادة القبول والتسجيل 3

 مركز )جودة التقويم واالختبارات( 
عرض لتجربة المركز ودوره في وكالة الشئون األكاديمية بجامعة اإلمام عبد 

الرحمن بن فيصل فيما يخص ضمان جودة عمليات تقييم الطلبة.

مركز جودة التقويم 
واالختبارات

4

إدارة )الخطط والبرامج الدراسية(
تعريف باإلدارة وأهدافها والخدمات التي تقدمها لألقسام األكاديمية

 وأعضاء هيئة التدريس.

إدارة الخطط والبرامج 
الدراسية 

5

إدارة )المبادرات األكاديمية(
تعريف باإلدارة وأهدافها وانجازاتها والمبادرات التي تم تنفيذها بالكليات. 

إدارة المبادرات األكاديمية 6

إدارة )المتابعة األكاديمية(
تعريف باإلدارة وأهدافها والية عمل اإلدارة.

إدارة المتابعة األكاديمية  7

مبادرة )أثر االعتماد الدولي IACS على جودة الخدمات اإلرشادية بالجامعة(
تهدف إلى رفع كفاءة المرشدين وخفض معدل التعثر األكاديمي، وزيادة 

نسبة رضا العمالء عن الخدمات اإلرشادية بالجامعة.

مركز اإلرشاد الجامعي  8

ركن العمادة من أجلك 
تعنى بإبراز أهم الخدمات واألنشطة المقدمة لطالب وطالبات الجامعة من 

قبل عمادة شؤون الطالب ممثلًة في وكالة العمادة للخدمات، 
وكالة العمادة لألنشطة.

عمادة شؤون الطالب  9

ركن مركز االرشاد الجامعي
عرض الخدمات اإلرشادية واالستشارية المقدمة لطلبة الجامعة والمجتمع.

مركز االرشاد الجامعي  10

الملصقات واألركان التعريفية 
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فقرات برنامج الملتقى 
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 الوقت العنوان
رئيس الجلسة سعادة وكيل الجامعة للتطوير والدراسات 

وخدمة المجتمع
أ.د. عبدالله بن حسين القاضي

11:35 - 11:30

دور عمادة البحث العلمي في تعزيز البحث العلمي 
والمشاركات المجتمعية لألقسام األكاديمية

د. نهاد بنت عبدالله العمير

12:00 - 11:40

دور  معهد الدراسات االستشارية في تعزيز البحث 
العلمي والمشاركات المجتمعية لألقسام األكاديمية 

د. عبدالكريم  بن خلف الهويش 

12:20 - 12:00

دور عمادة شؤون المكتبات في تعزيز البحث العلمي 
والمشاركات المجتمعية لألقسام األكاديمية

د. منال السيد أحمد علي

12:40 - 12:20

مناقشة و استفسارات 1:00 - 12:40

 الوقت العنوان
رئيس الجلسة سعادة عميدة كلية اآلداب

د. أميرة بنت أحمد الجعفري 
1:45 - 1:35

دور عمادة الموارد البشرية في دعم الموارد البشرية 
والتقنية لألقسام األكاديمية
أ.د. ابتسام بنت محمد المثال

2:05 - 1:45

 دور عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد في
خلق بيئة جاذبة محفزة لألقسام األكاديمية

د. منيرة بنت بدر المهاشير

2:25 - 2:05

 دور عمادة  االتصاالت وتقنية المعلومات في دعم
الموارد البشرية والتقنية لألقسام األكاديمية

د. خالد بن عدنان العيسى

2:45 - 2:25

مناقشة و استفسارات 3:15 - 2:45

 الوقت العنوان

التسجيل

8:30  _ 8:00 

القرآن الكريم 8:40 _ 8:35 

عرض فلم قصير )الملتقى األول تجارب 
وخبرات( 8:45 _ 8:40 

كلمة رئيسة اللجنة التنظيمية للملتقى
د. دالل بنت محمد الشنقيطي

8:50 _ 8:45 

كلمة وكيل الجامعة للشؤون االكاديمية
د. غازي بن عبدالرحمن العتيبي

9:00 - 8:50

كلمة معالي مدير الجامعة
أ.د. عبدالله بن محمد الربيش

9:15 - 9:00

 الوقت       العنوان 
رئيس الجلسة األولى سعادة وكيل الجامعة للشؤون 

األكاديمية
د. غازي بن عبدالرحمن العتيبي

9:25 - 9:15

دور عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي في تجويد 
العملية التعليم باألقسام األكاديمية

د. أحمد بن عبدالله الكويتي

 9:45 - 9:25

دور  عمادة تطوير التعليم الجامعي في تجويد العملية 
التعليمية باألقسام األكاديمية

د. محمد بن صالح الكثيري

10:05 - 9:45

دور عمادة القبول والتسجيل في تجويد العملية 
التعليمية باألقسام األكاديمية
د. نهى بنت عبداللطيف المال

10:25  - 10:05

دور عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة في 
تجويد العملية التعليمية باألقسام األكاديمية

د. عبدالعزيز بن فهد الفهيد

10:45 - 10:25

مناقشة واستفسارات 11:15 - 10:45

استراحة  11:15 - 11:30

الجلسة األولىالمقدمة
دور العمادات المساندة في تجويد العملية التعليمية لألقسام األكاديمية

الجلسة الثانية 
دور العمادات المساندة في تعزيز البحث العلمي والمشاركات 

المجتمعية لألقسام األكاديمية

الجلسة الثالثة
دور العمادات المساندة في دعم الموارد البشرية والتقنية

استراحة صالة والمعرض المصاحب  1:35-1:00
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فقرات برنامج الملتقى 

الجلسات المسائية | األحد 29 جمادى اآلخر 1441ه الموافق 23 فبراير 2020م

 الوقت العنوان
التسجيل 6:00 - 5:30

افتتاح المعرض المصاحب من قبل معالي مدير 
الجامعة

أ.د. عبدالله بن محمد الربيش

6:45 - 6:00

رئيس الجلسة سعادة عميد كلية علوم الحاسب وتقنية 
المعلومات  

د. عبدالله بن محمد المهيدب

9:00 - 6:45

الدور المحوري لألقسام األكاديمية في االرتقاء 
بالمخرجات

د. عـمـر بن عـبـد الله السـويلـم
جامعة الملك فهد للبترول المعادن

7:10 - 6:50

 الوقت العنوان
أثر تطبيق نظام  الجودة على تحسين أداء األقسام 

األكاديمية

د. ريم بنت عبدالمحسن السويلم
جامعة األميرة نورة

7:30 - 7:10

تجربة اطالق بوابة الكترونية إلدارة الخدمات المركزية 
وصناعة بنك أسئلة مركزي

د. خـالـد بن سليمان القوسي
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

7:50 - 7:30

مناقشة واستفسارات 9:00 - 8:10




