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 وحدة العالقات العامة واإلعالملالتقرير السنوي 
 هـ 1440-9143اجلامعي للعام 

 
 التعريف بالوحدة  

وحدة العالقات العامة واالعالم هي كيان إداري يرتبط مباشرة بسعادة عميد عمادة التطوير والجودة 

عمليات االتصال والتواصل بين عمادة التطوير وفق الهيكل التنظيمي للعمادة، وتهتم الوحدة بمتابعة 

والجودة والجهات املستهدفة من أنشطتها؛ مستخدمة في ذلك العالقات ووسائل االعالم املختلفة، بما 

يدعم تحقيق العمادة لرؤيتها ورسالتها وأهدافها، ويدعم الحراك التطويري للجامعة، وتقع على الوحدة 

 هة املسؤولة عن بناء سمعة مؤسسية متميزة عن العمادة.مسؤوليات عديدة، خاصة وإنها الج
 

 األهداف: 

 تحقيق عمليات االتصال والتواصل بين عمادة التطوير والجودة وكافة الجهات املعنية واملستهدفة. .1

 دعم أنشطة عمادة التطوير والجودة والكشف عن جهودها لدعم الحراك التطويري للجامعة. .2

 والجودة في الجامعة عبر استخدام الوسائل املتعددة.نشر وترسيخ ثقافة التطوير  .3

 رصد وتوثيق أنشطة وفعاليات وإنجازات عمادة التطوير والجودة. .4

 بناء سمعة مؤسسية متميزة لعمادة التطوير والجودة ودعم هويتها املتسقة مع هوية الجامعة. .5

 دافها.دعم تنفيذ العمادة للمهام املوكلة إليها وتحقيق رؤيتها ورسالتها وأه .6

 بناء عالقات مؤسسية إيجابية قوية مع كافة الجهات املعنية واملستهدفة. .7

 

 

 الجهات املتعاونة

 .مكتب سعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير 

 عمادة التطوير والجودة. ومنسوبات منسوبي 

 )عمادة التعامالت االلكترونية واالتصاالت )إدارة البوابة االلكترونية 

  للعالقات واإلعالم.اإلدارة العامة 

 .إدارة اإلعالم الجديد بالجامعة 

 .)وحدة التوثيق بكلية اآلداب )التقرير االسبوعي املصور 

  .رسالة الجامعة بكلية اآلداب 
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 موجز إنجازات وحدة العالقات العامة والعالم

 املحور األول: التخطيط واملشروعات التطويرية 

خطط ومشروع لعمادة التطوير والجودة، ووكالة الجامعة ( 10اإلعداد واملشاركة في إعداد ) .1

 للتخطيط والتطوير، وهي:

  هـ 1440الخطة السنوية لعمادة التطوير والجودة 

 تحديث الخطة االستراتيجية لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير 

  خطة تنفيذ امللتقي السنوي الثاني لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير 

  م 2019جناح الجامعة املشارك في املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم العالي خطة توزيع أركان 

 الخطة اإلعالمية للقاء إنجاز بجودة 

  :القياديةتولي املناصـــب  نحودراســـة اتجاهات أع ـــاء هيدة التدريو الســـعوديين املشـــاركة في مشـــروع :

  جامعة امللك سعود
ً
 نموذجا

  املشاركة في مشروع: دراسة استطالع آراء املستفيدين من عمادة تطوير املهارات بجامعة امللك سعود 

   ااداء بجامعة امللك على جودة الوطني والدولي تأثير الحصــول على االعتماد ااكاديمي مشــروع: دراســة

 سعود، دراسة مقارنة  

  .املشاركة في مشروع إنشاء مكتبة الجودة بوكالة عمادة التطوير والجودة 

 .املشاركة في مشروع طّور جامعتك بوكالة عمادة التطوير والجودة 

 

 
 املحور الثاني: الدعم االستشاري  

تقديم الدعم االستشاري في املجال العالمي ملكتب سعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير في مما 

 ر عن تحقيق الوكالة لعدد من النجازات، هي:أثم

 في النشر الصحفي بصحيفة رسالة الجامعة،  %100النشر الصحفي: تحقيق نسبة إنجاز بلغت  .1

، ورفع هذه ااخبار على املوقع  34من خالل مشاركتها في جميع إصدارات الصحيفة البلغ عددها 
ً
اصدارا

 والتطويرااللكتروني لوكالة الجامعة للتخطيط 

 72بلغ عدد املوضوعات الصحفية املنشورة عن وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير ) .2
ً
 ( موضوعا

 ( تغريده.72بلغ عدد التغريدات بحساب وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير ) .3

 مراجعة مشاركات مكتب وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير في الفعاليات التي تتم برعاية سعادته. .4

 دراسة التقارير السنوية لوحدات وكالة الجامعة للتخطيط والتطويراستقبال، و  .5

 إعداد تقرير عن أهم إنجازات وحدات وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير  .6
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 املحور الثالث: التقارير الدورية 

 النجازات

 ( تقارير عن عمادة التطوير والجودة، وهي:8إعداد عدد ) .1

  والجودة.التقرير السنوي لعمادة التطوير 

 .التقرير اإلعالمي لعمادة التطوير والجودة 

 م2019تقرير مشاركة الجامعة في املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم العالي 

  .تقرير عمادة التطوير والجودة لديوان املراقبة العامة 

 .التقرير اإلعالمي لورش عمل مشروع الدراسة االستطالعية عن عمادة تطوير املهارات 

 لسنوي للمكتب التنفيذي بالخطة االستراتيجية للجامعةالتقرير اKSU2030  

 . تقرير التوثيق اإلعالمي للقاء  إنجاز بجودة 

  بالتعاون مع نائبة مشرف املكتب التنفيذي للخطة إنجاز بجودة فعالية تقرير

 االستراتيجية.

 

 قدمتها وحدات الجامعة لعمادة التطوير والجودة، وإعداد 11دراسة عدد ) .2
ً
 سنويا

ً
( تقريرا

 خطابات للرد عليها، وهذه الجهات هي: 

 

 قائمة الجهات التي أرسلت اصداراتها لعمادة التطوير والجودة

 اسم الجهة  م

 عمادة السنة ااولى املشتركة  1

 كلية الهندسة  2

 معهد ريادة ااعمال  3

 مكتب تحقيق الرؤية  4

 عمادة الدراسات العليا 5

 كلية اآلداب  6

 عمادة تطوير املهارات  7

 وكالة الجامعة للمشاريع  8

 عمادة أقسام العلوم والدراسات الطبية 9

 كلية املجتمع 10

 كلية طب ااسنان  11
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 املحور الرابع: انتاج الفيديو 

 النجازات:

( فيديو وموشن جرافك تعريفي ونشره عبر الوسائل املتعددة التي منها مواقع 4انتاج عدد ) .1

 التواصل االجتماعي والشاشات الرقمية داخل الجامعة، وهي:

  فيديو تعريفي عن عمادة التطوير والجودة 

 .فيديو امللتقى السنوي الثاني لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير 

  مشروع الدراسة االستطالعية لعمادة تطوير املهارات.فيديو 

  .فيديو ورشة عمل املراجعين املعتمدين بجامعة امللك سعود 

 

 املحور الخامس: التقرير األسبوعي املصور)الخباري( 

 النجازات

والتطوير، عبر ( فعالية لعمادة التطوير والجودة، ووكالة الجامعة للتخطيط 2توثيق اخباري )فيديو( لعدد )

مع وحدة التوثيق بقسم االعالم بكلية اآلدب، حيث يتم نشر التقارير اإلخبارية املصورة فيديو على  لالتواص

 ، مما نتج عنه:أسبوعيوم ااحد من كل للجامعة الصفحة الرئيسة 

 

 املحور السادس: )الفعاليات( املعارض وورش العمل وامللتقيات 

 النجازات

 ( فعاليات وورش عمل، وتقديم الدعم فيما يتعلق بالعالقات العامة واإلعالم، وهي:10) املشاركة في عدد

 امللتقى السنوي الثاني لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير. .1

 ورشة العمل السابعة للمراجعين املعتمدين بالجامعة. .2

 م2019املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم العالي  .3

 الدراسة االستطالعية لعمادة تطوير املهارات( ورش عمل خاصة بمشروع 8)عدد  .4

 

 كما حققت الوحدة بوكالة العمادة باملدينة الجامعية للطالبات النجازات األتية: 

  لتوحيد اململكة العربية السعودية 88ال حفل اليوم الوطني .1

 ة انتهاء فترة عملها وكيلة لعمادة التطوير والجود حفل تكريم الدكتورة مها عمير بمناسبة .2

 امللتقى السنوي الثاني لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير  باملدينة الجامعية للطالبات. .3

 املشاركة في لجنة لقاء  إنجاز بجودة  .4

 ركن وكالة عمادة التطوير والجودة لفعالية الجنادرية .5

 ورشة  شاشة التدقيق الداخلي والتقييم  التي عقدتها  اتقان  بكلية طب االسنان .6
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ركن وكالة عمادة التطوير والجودة املشارك بفعالية  بالجودة أحدث الفرق  بكلية العلوم الطبية  .7

 التطبيقية 

 املحور السابع: الهوية املطورة للجامعة

 النجازات

 بالتعاون مع وحدة إدارة الهوية، تم االتي:  

( من انتاج 100دراسة ومراجعة عدد ) .1
ً
وحدات الجامعة للتأكد من ( مادة إعالمية مطبوعة )تقريبا

 التزامها بالهوية املطورة للجامعة.

 م، 2019تعديل هوية عدد من مطبوعات الجامعة للمشاركة في املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم العالي  .2

 كتيب، ومطوية( )( مادة إعالمية مطبوعة 25)التواصل مع دار جامعة امللك سعود للنشر لطباعة عدد  .3

أفالم، وفيديو، وموشن جرافك( من إنتاج وحدات )( مادة إعالمية مرئية 20د )دراسة ومراجعة عد .4

 الجامعة للتأكد من التزامها بالهوية املطورة للجامعة.

 عمل تعديالت لتحديث الفيلم التعريفي عن الجامعة الستخدامه في الفعاليات القادمة للجامعة .5

 م.2019الدولي للتعليم العالي ( مادة إعالمية مرئية باملعرض واملؤتمر 15عرض عدد ) .6

تحديث هوية الكتيب التعريفي عن الجامعة باللغة العربية، وطباعته ونشره باملعرض واملؤتمر الدولي  .7

 م.2019للتعليم العالي 

تحديث هوية الكتيب التعريفي عن الجامعة باللغة اإلنجليزية وطباعته ونشره باملعرض واملؤتمر الدولي  .8

 م.2019للتعليم العالي 
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 قائمة الكتيبات واملطويات التي تم طباعتها 

 العدد الوارد الجهة م

 إدارة اإلحصاء واملعلومات 1

 

 1000 كتيب تعريفي عن الجامعة باللغة العربية 

 1000 كتيب تعريفي عن الجامعة باللغة اإلنجليزية 

 1000 كتيب تعريفي عن)إتقان(  عمادة التطوير والجودة  2

 500 كتيب تعريفي  مركز التدريب وخدمة املجتمع  3

 1000 هـ1440مطوية عن التحويل الخارجي  عمادة شؤون القبول والتسجيل  4

 1000 هـ 1440مطوية عن الطالب الزائر 

 1000 مطوية املقبولين املتميزين من غير السعوديين 

 1000 هـ 1440كتيب دليل القبول والتخصصات املتاحة 

 1000 كتيب تعريفي  عمادة تطوير املهارات  5

 500 كتيب تعريفي  معهد امللك عبد هللا للبحوث والدراسات 6

 1000 كتيب تعريفي  معهد ريادة ااعمال  7

 1000 مطوية: نحو شراكة مجتمعية فاعلة  مكتب العالقات املجتمعية 8

 1000 مطوية: مكتب العالقات املجتمعية 

 1000 كتيب تعريفي باللغة العربية  معهد التصنيع املتقدم  9

 1000 كتيب تعريفي باللغة اإلنجليزية 

 1000 كتيب: بوابة اململكة إلى االقتصاد املعرفي  وادي الرياض للتقنية  10

 1000 ه1440كتيب مركز الطالبات ذوات اإلعاقة  املدينة الجامعية للطالبات 11

 1000 دعم الكفاءات (كتيب تعريفي) 

إدارة التعاون الدولي والتوأمة العلمية  12

 العاملية

 1000 وجه 2مطوية صفحة واحدة 

 1000 كتيب تعريفي برنامج أوقاف الجامعة  13

 1000 كتيب تعريفي مكتب تحقيق الرؤية  14

 1000 كتيب دليل طلبة الدراسات العليا عمادة الدراسات العليا  15

 1000 الحركات ااكاديميةمطوية 

 1000 مطوية تقديم املقترح البحثي

 1000 كتيب تعريفي  املدينة الطبية  16
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 األفالم والعروض املرئية املشاركة في جناح الجامعة

 الركن  الجهة اسم العرض م

 

 التعريف بالجامعة، والطلبة  عمادة التعامالت االلكترونية واالتصاالت فيلم سلمان والجامعة  1

 التعريف بالجامعة، والطلبة إدارة اإلحصاء واملعلومات  فيلم عن الجامعة  2

 التعريف بالجامعة، والطلبة عمادة شؤون الطالب فيلم عن الطالب 3

موشن جرافك: البرامج  4

 واملبادرات التطويرية 

 التعريف بالجامعة، والطلبة عمادة البحث العلمي 

 املدينة الجامعية للطالبات املدينة الجامعية لطالبات  فيلم )إنجاز(  5

فيلم تعريفي التدريب وخدمة  6

 املجتمع 

 التدريب وخدمة املجتمع  مركز التدريب وخدمة املجتمع

موشن جرافك: بعنوان كيف  7

 اتطوع 

 التدريب وخدمة املجتمع عمادة شؤون الطالب 

موشن جرافيك: عمادة تطوير  8

 املهارات

 التدريب وخدمة املجتمع عمادة تطوير املهارات 

 االستثمار  عمادة التطوير والجودة  موشن جرافك: إتقان  9

 االستثمار  برنامج أوقاف الجامعة   2فيلم أوقاف الجامعة 10

 االستثمار  املدينة الطبية  فيلم املدينة الطبية  11

فيلم دار جامعة امللك سعود  12

 للنشر 

 االستثمار  دار  جامعة امللك سعود للنشر

موشن جرافك: مكتب تحقيق  13

 الرؤية 

 تحقيق الرؤية  مكتب تحقيق الرؤية

موشن جرافك: اإلنتاج البحثي  14

 في الجامعة 

 اابحاث والدراسات  عمادة البحث العلمي 

 اابحاث والدراسات  معهد امللك عبد هللا) النانو( فيلم تعريفي عن ) النانو(  15
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 املحور الثامن: الكتيبات التعريفية والتثقيفية

 النجازات

 املشاركة في إصدارات سلسلة ثقافة التطوير والجودة، وذلك عن طريق اآلتي:

مراجعة، وتصميم، وطباعة، ونشر كتاب: دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة امللك سعود وفق  .1

 (. ISO9001:2015)املواصفة القياسية الدولية 

 تحديث، وتصميم، وطباعة، ونشر كتاب: إتقان. بيدة معلوماتية متطورة. .2

.  9   )بلغ عدد كتب سلسلة ثقافة التطوير والجودة باللغة العربية بعد إضافة الكتابين  .3
ً
 ( كتيبا

 ( كتب باللغة اإلنجليزية5بلغ عدد كتب سلسلة ثقافة التطوير والجودة باللغة اإلنجليزية ) .4

 ومطبوعة.للجهات املستفيدة وذلك بطريقة الكترونية  ةاستمرار نشر الكتيبات التعريفية والتثقيفي .5

 قائمة الكتيبات باللغة العربية

 اسم الكتيب  م

 التقويم الذاتي  1

 نظام إدارة الجودة بجامعة امللك سعود  2

 نظام املقارنات املرجعية بجامعة امللك سعود  3

 مجلو املًقومين بجامعة امللك سعود  4

 ( في املؤسسات التعليمية  ISOنظام إدارة الجودة)    5

 مفاهيم ومصطلحات في الجودة  6

 مبادئ الجودة لدى روادها  7

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة امللك سعود وفق املواصفة القياسية  8

 (. ISO9001:2015)الدولية 

 إتقان. بيدة معلوماتية متطورة 9
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 الكتيبات باللغة النجليزية قائمة 

Book name N 

ITQAN 2020: Electronic KSU-QMS (Quality Management System) 

Handbook 1  

1 

ITQAN 2020: Electronic KSU-QMS (Quality Management System) 

Handbook 2  

2 

ITQAN 2020: Electronic KSU-QMS (Quality Management System) 

AN INTRODUCTORY SYNOPSIS 

3 

DEMYSTIFYING  THE ITQAN 2020:  ASNOPSIS 4 

KSU  INTERAUDIT& ASSESSMENT AND BOARD OF ASSESSORS: ASYNOPSIS 5 

 

 

 املحور التاسع: العالم الجديد

 النجازات

 ( حسابات بعمادة التطوير والجودة، ووكالة الجامعة للتخطيط والتطوير.6إدارة عدد ) -1

 1( تغريدة . ملحق 91بلغ عدد التغريدات على حساب عمادة التطوير والجودة ) -2

.  ملحق 70بلغ عدد ااخبار املنشورة على حساب الفيو بوك للعمادة ) -3
ً
 2( خبرا

ابط حسابات التواصل بعمادة التطوير والجودة  رو

افذ الرابط  الجهة  م  النو

1  

 عمادة التطوير

 والجودة

https://twitter.com/DOD_KSU twitter 

2 https://www.facebook.com/DODksu Facebook 

3  

 الخطة االستراتيجية

KSU2030 

https://twitter.com/ksu2030 twitter 

4 https://www.facebook.com/profile.php?id=100

009159792945 

Facebook 

 https://twitter.com/itqan_ksu Twitter إتقان 5

 https://twitter.com/dq_ksu Twitter وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير  6

 

 

https://twitter.com/DOD_KSU
https://www.facebook.com/DODksu
https://twitter.com/ksu2030
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009159792945
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009159792945
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 املحور العاشر: التوثيق املصور للفعاليات

 النجازات

 3ملحق ( فعالية متنوعة، وعمل أرشيف إلكتروني لها. 63تصوير وتوثيق عدد ) .1

التقارير السنوية للوحدات دعم ااخبار املنشورة، واملوقع اإللكتروني للعمادة، إضافة إلى  .2

 وللعمادة واإلعالم الجديد بالصور التي تعبر عن الفعاليات املتعددة التي تم توثيقها.

 

 املحور الحادي عشر: العالنات اللكترونية 

 النجازات

 ( إعالنات إلكترونية، وبنر إلكتروني، ولوجو شملت اآلتي:8إعداد عدد ) .1

  م2019الدولي للتعليم العالي دعوة وتصريح املعرض واملؤتمر 

 بنر وإعالن امللتقى السنوي الثاني لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير 

 بنر وإعالن ورشة عمل املراجعين املعتمدين بجامعة امللك سعود 

   سلوجان امللتقى السنوي الثاني لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير 

   سلوجان املراجعين املعتمدين بجامعة امللك سعود 

  التحسين املستمر()سلوجان وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير 

  تميز ااداء( )سلوجان عمادة التطوير والجودة 

  هـ1440دعوة لح ور انجاز بدورته الرابعة لعام 

 

 

 املحور الثاني عشر: املطبوعات العالنية 

 النجاز:

 من املطبوعات شملت اآلتي:10نشر عدد )تصميم وطباعة و  .1
ً
 ( نوعا

 إعالن امللتقى السنوي الثاني لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير 

 إعالن ورشة عمل املراجعين املعتمدين بجامعة امللك سعود 

 رول أب إعالني للملتقى السنوي الثاني لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير، وتوزيعه داخل الجامعة 

  إعالني لورشة عمل املراجعين املعتمدين بجامعة امللك سعود، وتوزيعه داخل وخارج رول أب

 الجامعة

 برنامج امللتقى السنوي الثاني لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير 

  برنامج ورشة املراجعين املعتمدين بجامعة امللك سعود 

  يشاركين من وحدات الجامعة( فبالعمادة، والوكالة، وامل)باجات)بطاقات( الح ور لجميع املشاركين 

 امللتقى السنوي الثاني لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير

  بالعمادة، والوكالة، واملشاركين من وحدات الجامعة( في )باجات)بطاقات( الح ور لجميع املشاركين

 وورشة عمل املراجعين املعتمدين بجامعة امللك سعود

  السابعة للمراجعين املعتمدين بجامعة امللك سعودأوراق عمل)الفولدر( الخاص بورشة عمل 
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 شهادات املشاركين في ورشة العمل السابعة للمراجعين املعتمدين بجامعة امللك سعود 

 املحور الثالث عشر: السلوجان )الشعار التسويقي(

 النجاز:

ر ( سلوجان  لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير وعمادة التطوي 2استحداث ونشر عدد )    .1

 والجودة، هما: 

 التحسين املستمر( لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير)سلوجان  .أ

 تميز ااداء( لعمادة التطوير والجودة )سلوجان  .ب

 

 استمرار نشر سلوجان مجلو املراجعين املعتمدين بجامعة امللك سعود، .2

 

 

 

 

 

 

 

 

  ياملحور الرابع عشر: البريد اللكترون

 النجاز:

   االلكتروني للخطة االستراتيجية وما يرتبط به على برنامج تواصلإدارة البريد 

KSU2030@ksu.edu.sa) ) 

 

 

 

 ( SMSاملحور الخامس عشر: دليل التواصل والرسائل النصية )

 النجاز:

 (   رسالة نصية لجميع املسجلين على قاعدة البيانات11إرسال عدد ) .1

 .KSU2030تحديث قاعدة البيانات على نظام تواصل لحساب  .2

بداية العام تحديث دليل التواصل الخاص بمنسوبات ومنسوبي وكالة عمادة التطوير والجودة  .3

 هـ.1440الجامعي 

تحديث دليل التواصل الخاص بمنسوبات ومنسوبي عمادة التطوير والجودة بعد صدور القرارات  .4

 هـ.10/7/1440بتاريخ الجديدة 
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  2030KSU التي تم ارسالها من الحساب الرسائل النصيةقائمة 

 هـ1440-1439لعام على برنامج تواصل ل

 التاريخ املحتوى  م

هـ سائال هللا أن يوفقنا جميعا 1440-1439يطيب لي أن أهندكم بالعام الجامعي الجديد 1

وكيل الجامعة للتخطيط  .2030لتنفيذ الخطة االستراتيجية للجامعة ودعم رؤية اململكة 

 أ.د. يوسف بن عبده عسيري . والتطوير

سبتمبر  2

2018 

هـ بتحديث خطتها 1440-هـ1439بدأت عمادة التطوير والجودة العام الجامعي الجديد  2

 نسأل هللا التوفيق االستراتيجية.

سبتمبر  3

2018 

أسعد الديس ي وكيلة لعمادة أصدر معالي مدير الجامعة قرارا إداريا بتعيين الدكتورة دارة  3

 نسأل هللا لها التوفيق. التطوير والجودة بفرع الطالبات.

سبتمبر  5

2018 

بحمد هللا وتوفيقه اعتمد معالي مدير جامعة امللك سعود ااستاذ الدكتور/بدران بن  4

 عبدالرحمن العمر سياسة الجودة بالجامعة. نسأل هللا التوفيق. 

سبتمبر 18

2018 

ادة التطوير والجودة على تنفيذ رسالتها املتمثلة في تعزيز ادارة التخطيط تعمل عم 5

االستراتيجي والجودة وتوظيف املعلومات لدعم إدارة ااداء من خالل التحول الرقمي لتحقيق 

  نحو التميز  2030رؤية الجامعة 

ديسمبر  19

2018 

التي ت من من خاللها غرس  تعمل عمادة التطوير والجودة على تنفيذ عدد من اإلجراءات 6

 ثقافة التخطيط والجودة في إدارة ااداء االستراتيجي بالجامعة

نوفمبر  4

2018 

بمشيدة هللا يرعى معالي مدير الجامعة فعالية )إنجاز بجودة( في دورته الرابعة، والذي تنظمه  7

ة للطالبات يوم وكالة الجامعة لشؤون الطالبات وعمادة التطوير والجودة باملدينة الجامعي

 م.27/11/2018الثالثاء املوافق 

 

نوفمبر  13

2018 

بن عبده عسيري بعمل دراسة  فأ.د. يوسوجه سعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير  8

استطالعية عن مدى رضا املستفيدين من عمادة تطوير املهارات. تهدف الدراسة إلى اتخاذ 

التدابير لزيادة فاعلية التدريب املقدم من العمادة بناًء على تحليل آراء املستفيدين، وتقديم 

 املقترحات للتحسين املستمر.

ديسمبر  12

2018 

عالي مدير الجامعة بدأت الجامعة ممثلة ففي وكالة الجامعة للتخطيط بناء على توجيه م 9

والتطوير االستعداد للمشاركة في املعرض واملؤتمر الولي للتعليم العالي الذي يعقد تحت 

 13-10في الفترة من  -حفظه هللا-رعاية خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز

 م.2019أبريل 

يناير  8

2019 

برعاية سعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير أ.د. يوسف بن عبده عسيري، تعقد عمادة  10

التطوير والجودة ورشة العمل التنشيطية اع اء مجلو املراجعين املعتمدين بالجامعة، 

مراجعا معتمدا، وتت من الورشة  70هـبمشاركة أكثر من 2/6/1440وذلك يوم الخميو 

 وكالء ومستشارو عمادة التطوير والجودة.مشاركات علمية يقدمها 

يناير  14

2019 

استمرار لجهودها الداعمة لعمليات تطوير البيدة اإلدارية وااكاديمية تعمل وكالة الجامعة  11

للتخطيط والتطوير بقيادة سعادة أ.د. يوسف بن عبده عسيري على إجراء دراسة بعنوان: 

يناير  17

2019 
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وديين تجاه تولي املناصب االدارية وااكاديمية. دراسة اتجاهات اع اء هيدة التدريو السع

 .أنموذجاجامعة امللك سعود 

 

 املحور السادس عشر: املوقع اللكتروني

 النجاز:

 االشراف على الفريق التقني بالعمادة ووكالة العمادة بفرع الطالبات، وتحقيق عدد اإلنجازات اآلتية:

 في قسم العمادة في البوابة اإلخبارية  68إدراج  .1
ً
 خبر ا

 ( إعالنات في الصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروني7أإدراج عدد ) .2

 إنشاء صفحة جديدة إلصدارات العمادة باللغة اإلنجليزية. .3

 هـ 1439/1440تحديث مكتبة الصور وإدراج صور جديدة للعام الجامعي  .4

 ية للعمادة(تحديث صفحة )الخطة االستراتيج .5

 تحديث صفحة منسوبي ومنسوبات العمادة. .6

 إضافة نموذج حديث إلعداد الخطة االستراتيجية + إضافة نموذج وثيقة مشروع. .7

 إنشاء صفحة ملشروع طّور جامعتك. .8

 هـ. 1439-38رفع التقرير السنوي لوحدة العالقات العامة واإلعالم  .9

 هـ. 1439-38رفع التقرير السنوي للعمادة السنوي  .10

 ( بنرات في الصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروني7إدراج عدد ) .11

  م.  2019بنر املشاركين في املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم العالي  2عدد 

 الدليل اإلرشادي للسياسات واإلجراءات. بنر 

  بالجامعة املعتمدين املراجعين مجلو اع اء التنشيطية العمل ورشةبنر. 

  استطالع آراء املستفيدين من عمادة تطوير املهارات.بنر ورشة عمل دراسة 

 .بنر امللتقى السنوي الثاني لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير 

 .بنر مشروع طّور جامعتك 

 

 نماذج لإلعالنات والبنرات التي تم إدراجها في املوقع
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 م. 2019للتعليم العالي املشاركين في املعرض واملؤتمر الدولي بنر 

 

 بالجامعة املعتمدين املراجعين مجلس ألعضاء التنشيطية العمل بنر ورشة

 

 

 

 

 والجودة التطوير  عمادة من املستفيدين آراء استطالع دراسة عمل بنر ورشة

 

 

 بنر امللتقى السنوي الثاني لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير
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 الوفوداملحور السابع عشر: استقبال 

 النجازات

 من املشاركين في الفعاليات، إضافة لتصاريح الدخول باملدينة الجامعية 10املشاركة في استقبال أكثر من )
ً
( وفدا

 ومخاطبة اإلدارة العامة للسالمة واامن الجامعي لتأمين مواقف السيارات.  للطالبات.

 

 الجامعية للطالبات املحور الثامن عشر: قاعات االجتماعات بالدرعية واملدينة

 النجازات

 بقاعة االجتماعات بالعمادة )رقم744تنسيق عدد ) .1
ً
( ، والتنسيق مع مسؤولي 2، ورقم1( اجتماعا

.
ً
 التقنية بالعمادة ملتابعة تجهيز القاعة فنيا

 بوكالة العمادة باملدينة الجامعية للطالبات. والتنسيق مع مسؤولي التقنية 95تنسيق عدد ) .2
ً
( اجتماعا

.
ً
 بالعمادة ملتابعة تجهيز القاعة فنيا

 خارج بوكالة العمادة باملدينة الجامعية للطالبات20)تنسيق   عدد  .3
ً
 ( اجتماعا

 ( تصريح دخول لح ور فعاليات بوكالة العمادة باملدينة الجامعية للطالبات16)اصدار عدد  .4

التطوير والجودة ووكالة عمادة التطوير بلغ أجمالي عدد االجتماعات التي تم تنسيقها داخل وخارج عمادة 

 859والجودة )
ً
 ( اجتماعا

 

 هـ1439/1440بعمادة التطوير والجودة للعام الدراس ي قاعات االجتماعات  ماستخداحصر 

 املجموع (2القاعة رقم ) (1القاعة رقم ) األسبوع

 8 1 7 األول 

 20 6 14 الثاني

 14 6 8 الثالث

 20 9 11 الرابع

 20 9 11 الخامس

 20 9 11 السادس

 20 6 14 السابع

 19 6 13 الثامن

 19 6 13 التاسع

 17 6 11 العاشر

 21 9 12 الحادي عشر

 19 7 12 الثاني عشر

 21 9 12 الثالث عشر
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 25 10 15 الرابع عشر

 25 10 15 الخامس عشر

 23 8 15 السادس عشر

 24 9 15 السابع عشر

 22 9 13 الثامن عشر

 22 9 13 عشرالتاسع 

 24 10 14 العشرون

 24 11 13 الواحد والعشرون

 21 10 11 الثاني والعشرون

 21 10 11 الثالث والعشرون

 27 13 14 الرابع والعشرون

 26 11 15 الخامس والعشرون

 24 13 11 السادس والعشرون

 26 13 13 السابع والعشرون

 28 15 13 الثامن والعشرون

 32 16 16 التاسع والعشرون

 28 13 15 الثالثون 

 27 14 13 الواحد والثالثون 

 15 - 15 الثاني والثالثون 

 27 14 13 الثالث والثالثون 

 25 14 11 الرابع والثالثون 

 اجتماع  774 املجموع

 

 املحور التاسع عشر: النشر الصحفي

 تمت صياغتهم وفق الفنون 78إعداد ونشر أكثر من ) .1
ً
 صحفيا

ً
الصحفية املختلفة، ونشرهم ( موضوعا

 (4في رسالة الجامعة، والقنوات املتعددة ملحق )
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 املحور العشرون: مكاتبات التواصل 

 النجازات

( للتواصل مع الجهات الداخلية والخارجية، وهي الجهات 200تم إعداد ما يزيد عن )
ً
 )تقريبا

ً
( خطابا

ووكالة الجامعة للتخطيط والتطوير، وتركزت هذه الكتابات املستهدفة من أنشطة عمادة التطوير والجودة، 

 في الفعاليات ااتية:

 امللتقى السنوي الثاني لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير 

 ورشة العمل التنشيطية ألعضاء مجلس املراجعين املعتمدين 

  م2019املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم العالي 

  السنويةوحدات الجامعة املرسلة للتقارير 

 الجهات ذات الصلة بوحدة العالقات العامة واالعالم 

  

 املحور الواحد والعشرون: الشاشات الرقمية بالعمادة ووحدات الجامعة

 النجازات

 توظيف الشاشات الرقمية بعمادة التطوير والجودة عن طريق بث املواد اإلعالمية  .1

توظيف الشاشات الرقمية بوحدات الجامعة حيث جاري حتى اان بث الفيديو التوعوي باالعتماد  .2

 نحو التميز( )املؤسس ي 
ً
 معا
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 املالحق
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 عمادة التطوير والجودة توثيق التغريدات املنشورة بحساب ( 1)ملحق 

 األول( الدراس ي هـ )الفصل1440-1439للعام الجامعي 

 

 املالحظات التاريخ التغريدة م

عقدت اللجنة التنسيقية ملشروع السياسات واإلجراءات بالجامعة اجتماع برئاسة  1

سعادة عميد عمادة التطوير والجودة أ.د. صالح بن إبراهيم القسومي. بهدف رصد 

قائمة ومناقشة آخر اإلنجازات التي حققتها اللجنة التنفيذية للمشروع، واستعراض 

 وحدات الجامعة التي أرسلت وثائقها الخاصة بالسياسات

 واإلجراءات. 

18 

ديسمبر 

2018 

 مصورة

عقد املكتب التنفيذي للخطة االستراتيجية بعمادة التطوير والجودة اجتماع ح ره  2

السلولي، واملشرف على إدارة التعاون  وكيل العمادة لشؤون التطوير أ.د.مسفر

الدولي الدكتور مزيد التركاوي. هدف االجتماع بدء العمل على إعداد الخطة 

 االستراتيجية إلدارة التعاون الدولي والتوأمة العلمية العاملية.

18 

ديسمبر 

2018 

 مصورة

 18 ءعرض تعريفي عن عمادة التطوير والجودة بجامعة امللك سعود. تميز اادا 3

ديسمبر 

2018 

 فيديو

وجه املدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم واالعتماد ااكاديمي الشكر لوكيل  4

الجامعة للتخطيط والتطوير أ.د. يوسف عسيري بمناسبة إعداد الوكالة ممثلة 

بعمادة التطوير والجودة برئاسة عميدها أ.د. صالح القسومي دراسة بعنوان: أثر 

 ودة ااداء. دراسة مقارنة  الحصول على االعتماد الوطني والدولي على ج

ديسمبر  9

2018 

 مصورة

عقد املكتب التنفيذي للخطة االستراتيجية للجامعة )بعمادة التطوير والجودة(  5

اجتماع مع إدارة التابعة، حيث هدف االجتماع إلى بحث االية املتبعة في إعداد 

 وتحديث الخطة االستراتيجية إلدارة املتابعة بالجامعة.

 ديسمبر 9

2018 

 مصورة

هدفت الورشة عرض تجارب بعض الكليات ومخرجات املرحلة ااولى من  2 6

املشروع، ومناقشة آلية استفادة الكليات التي لم تشارك في هذه املرحلة من تجارب 

الكليات املشاركة، ووضع رؤية مستقبلية للتطوير املستمر إلجراءات تقييم نواتج 

 تهاء املشروع.التعلم وفعالية التدريو بعد ان

ديسمبر  3

2018 

 مصورة

عقد مشروع تطوير اجراءات تقييم نواتج التعلم وفعالية التدريو برئاسة سعادة  1 7

وكيل عمادة التطوير والجودة أ.د. مسفر بن سعود السلولي رئيو اللجنة التنفيذية 

بقاعة للمشروع ورشة عمل  تطوير إجراءات تقيي ناتج التعلم وفعالية التدريو  

 التشريفات بمبنى إدارة الجامعة بح ور عدد من كليات الجامعة.

ديسمبر  3

2018 

 مصورة

شهد املعرض املصاحب للقاء )إنجاز بجودة( ح ور عدد كبير من منسوبات  8

الجامعة، وعدد من منسوبات الجامعات السعودية، ومؤسسات املجتمع، واملهتمين 

 بالجودة.

نوفمبر  29

2018 

 مصورة

تشرف اليوم لقاء)إنجاز بجودة( الذي يقام في املدينة الجامعية للطالبات بح ور  9

أصحاب السعادة وكيالت الجامعات السعودية لشؤون الطالبات و وكيالت الكليات 

والعمادات املساندة ومساعدات وكيالت الكليات للتطوير والجودة بجامعة امللك 

 سعود.

نوفمبر  29

2018 

 مصورة
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اء سعادة املدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم واالعتماد ااكاديمي، ح ر اللق 10

وعدد من أصحاب السعادة وكالء الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات املساندة، 

 ووكالءها، وعدد من املؤسسات املهتمة بالجودة.

نوفمبر  27

2018 

 مصورة

)إنجاز( في دورته الرابعة الذي أفتتح معالي مدير الجامعة أ.د. بدران العمر لقاء  11

عقدته وكالة الجامعة لشؤون الطالبات وعمادة التطوير والجودة باملدينة الجامعية 

للطالبات تحت عنوان )إنجاز بجودة(، وشاركت فيه عدد كبير من وحدات الجامعة 

 وجهات مجتمعية

نوفمبر  27

2018 

 مصورة

 في االستاذ  فالح آل سعد PMOعقد املكتب التنفيذي للخطة االستراتيجية) 12
ً
(ممثال

 في وكيل العمادة للتطوير والجودة الدكتور 
ً
اجتماع مع عمادة شؤون الطالب ممثال

علي البكري، ملناقشة تحديث الخطة االستراتيجية واملشاريع التطويرية التي تقوم 

 عليها العمادة.

نوفمبر  27

2018 

 مصورة

 في أ.محمد الزهراني PMOاالستراتيجية)عقد املكتب التنفيذي للخطة  13
ً
(ممثال

وأ.فالح آل سعد اجتماع مع رئيو وحدة التطوير والجودة بالسنة ااولى املشتركة 

 4-2ملناقشة آخر املستجدات املتعلقة بالخطة االستراتيجية وانجازات املبادرة رقم 

 الخاصة بتعزيز قدرات طالب السنة االولى املشتركة.

نوفمبر  27

2018 

 مصورة

بدران بن عبدالرحمن العمر سعادة وكيل الجامعة .د.أناب معالي مدير الجامعة أ 14

يوسف بن عبده عسيري لح ور اللقاء العلمي الرابع لكرس ي .د.للتخطيط والتطوير أ

الخميو . الحد من العقاقير الطبية: أبحاث اامان الدوائي الذي يعقد تحت عنوان

 للمناسبات بالرياضهـ بقاعة الخزامى 21/3/1440

نوفمبر  26

2018 

بدون 

 صورة

برئاسة عميد التطوير والجودة االستاذ الدكتور صالح بن ابراهيم القسومي عقدت  15

اللجنة التنسيقية ملشروع السياسات واإلجراءات بالجامعة اجتماع ملناقشة الخطة 

وتشكيل الفرق الزمنية للمرحلة الثانية ملشروع السياسات واإلجراءات بالجامعة، 

 التنفيذية ، وتحديد مهام عملها بدقة

نوفمبر  26

2018 

 مصورة

عقدت كلية علوم ااغذية والزراعة وعمادة التطوير والجودة اجتماع مشترك  16

برئاسة عميد الكلية الدكتور ناصر بن عبدالرحمن السحيباني، ملناقشة تحديث 

 وتطوير الخطة االستراتيجية للكلية

نوفمبر  26

2018 

 مصورة

عقد املكتب التنفيذي بعمادة التطوير والجودة وكلية اآلداب اجتماع مشترك  17

ملناقشة املشروعات التطويرية بالكلية. وخالل االجتماع وجه سعادة عميد كلية 

اآلداب ااستاذ الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود الشكر لعمادة التطوير والجودة 

 طويري بالجامعةعلى الدعم املستمر للحراك الت

نوفمبر  26

2018 

 مصورة

قامت وحدة آفاق بعمادة التطوير والجودة بزيارة عمادة شؤون الطالب، وذلك  18

ملناقشة برنامج )الشراكة مع قطاع الصناعة واالعمال( باعتباره أحد البرامج الخطة 

للدراسات املستقبلية للتعليم الجامعي، الذي يعمل على تنفيذه وكالة الجامعة 

 العليا والبحث العلمي ممثلة في مكتب العالقات الصناعية وااعمال

نوفمبر  26

2018 

 مصورة

تتشرف  وكالة الجامعة لشؤون الطالبات وعمادة التطوير والجودة بدعوتكم  19

ربيع ااول من الثامنة 21-20لح ور لقاء  إنجاز بجودة، يوم االربعاء والخميو 

 حتى الثانية 
ً
، بالبهو الرئيو للمدينة الجامعية للطالبات مبنى صباحا

ً
 24ظهرا

نوفمبر  25

2018 

 مصورة

هـ وبحلته 1440نتشرف بدعوة سعادتكم لح ور لقاء إنجاز بدورته الرابعة لعام  20

م من الساعة 2018نوفمبر /29-28الجديدة )إنجاز بجودة( يوم االربعاء والخميو 

 حتى  8
ً
 24و للمدينة الجامعية للطالبات مبنى مساًء بالبهو الرئي 2صباحا

نوفمبر  18

2018 

 فيديو
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يرعى فعالية )إنجاز بجودة( في  دورته الرابعة  معالي مدير #جامعة_امللك_سعود 21

الذي تنظمه  وكالة الجامعة لشؤون الطالبات وعمادة التطوير والجودة باملدينة 

 م2018نوفمبر//27الجامعية للطالبات يوم الثالثاء املوافق 

نوفمبر  13

2018 

بدون 

 صورة

والجودة باملدينة الجامعية تستعد وكالة الجامعة لشؤون الطالبات وعمادة التطوير  22

للطالبات إلقامة فعالية )إنجاز بجودة( في دورته الرابعة باملدينة الجامعية للطالبات، 

 م2018نوفمبر//27وذلك يوم الثالثاء املوافق 

نوفمبر  13

2018 

بدون 

 صورة

في دورته الرابعة عرض عدد كبير من االنجازات في ( إنجاز بجودة)فعالية  تت من 23

 مجاالت متعددة

نوفمبر  13

2018 

 مصورة

منصة تحت نها املدينة الجامعية للطالبات ( إنجاز بجودة)فعالية :اللجنة املنظمة 24

لتسليط ال وء على أهم إنجازاتها املنبثقة من الخطة االستراتيجية للجامعة الداعمة 

 2030لرؤية اململكة 

نوفمبر  13

2018 

 مصورة

 اجتماع  25
ً
بين عمادة التطوير والجودة وعمادة شؤون املكتبات بهدف عقد مؤخرا

مناقشة تحديث الخطة االستراتيجية لعمادة شؤون املكتبات في ضوء املعايير 

 2030والتغيرات الوطنية والعاملية ورؤية اململكة 

اكتوبر  31

2018 

 مصورة

دة اإلدارية بهدف مناقشة ملفات الجودة والتحفيز ملتابعة إعداد نظام إدارة الجو  26

ISO.زار وفد عمادة التطوير والجودة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع ، 

اكتوبر  23

2018 

 مصورة

 إنجاز بحثي متميز للجامعة 27

.جاء فيه: يسرني أن أتقدم لكم بوافر الشكر والتقدير بمناسبة حصول مجلتكم 3

(، وهذا العمل إنما يدل على العمل 2Q(، )3.110الغراء على معامل تأثير مرتفع )

الدؤوب من خالل ترؤسكم ومتابعتكم للمجلة ما من شأنه التطوير والتحديث كي 

 تكون في مصاف املجالت العاملية املرموقة.

اكتوبر  03

2018 

بدون 

 صورة

 إنجاز بحثي متميز للجامعة 28

والبحث العلمي أ.د. . وبهذه املناسبة وجه سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا 2

أحمد بن سالم العامري كتاب شكر لسعادة عميد عمادة التطوير والجودة؛ رئيو 

 تحرير مجلة الجمعية الصيدلية السعودية أ.د. صالح بن إبراهيم القسومي.

اكتوبر  03

2018 

 مصورة

 إنجاز بحثي متميز للجامعة 29

مما يعزز تصنيف ISIضمن  (3.110.املجلة الصيدلية السعودية تحقق معامل تأثير)1

، حيث أنها ضمن املجالت العلمية املدرجة 
ً
املجالت التابعة لجامعة امللك سعود عامليا

، خاصة وأن املجلة تتبوأ الصدارة في املجالت املتخصصة في العلوم الصيدلية في ISIفي

 الشرق ااوسط.

اكتوبر  03

2018 

 مصورة

سبتمبر  22 وطني للمجد والعلياء 30

2018 

 مصورة

بحمد هللا وتوفيقه اعتمد معالي مدير جامعة امللك سعود االستاذ الدكتور /بدران بن  31

 عبدالرحمن العمر سياسة الجودة بالجامعة . نسأل هللا التوفيق.

سبتمبر  18

2018 

 مصورة

لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير بجامعة امللك سعود  #امللتقى_السنوي_الثاني_ 32

 يتم بمشيدة هللا هذا العام تحت شعار التحسين املستمر

سبتمبر  12

2018 

 مصورة

 بتعيين الدكتورة داره بنت أسعد الديس ي  33
ً
 إداريا

ً
أصدر معالي مدير الجامعة قرارا

باإلضافة إلى عملها. جدير وكيلة لعمادة التطوير الجودة بفرع الطالبات ملدة عامين 

بالذكر أن الدكتورة داره بنت أسعد الديس ي هي أستاذ بكلية العلوم الطبية 

 التطبيقية املساعد بقسم علوم صحة املجتمع.

سبتمبر  5

2018 

 مصورة
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هـ نسأل هللا أن يكون عام خير وبركة، 1440-1439مع بداية العام الجامعي الجديد  34

ونحصد فيه نجاحات تدعم بلوغ جامعتنا لرؤيتها،  حات،والطمو تتحقق فيه الخطط 

 ، نسأل هللا التوفيق للجميع.2030وتدعم رؤية اململكة 

 عميد عمادة التطوير والجودة أ.د. صالح بن إبراهيم القسومي.

سبتمبر  2

2018 

بدون 

 صورة

توافقها مع بحمد هللا حدثت عمادة التطوير والجودة خطتها االستراتيجية بما ي من  35

وتوجهاتها املستقبلية. نسأل هللا  2030الخطة االستراتيجية للجامعة، ورؤية اململكة 

 التوفيق والسداد.

28 

اغسطو 

2018 

 فيديو

بدون  عودة حميدة وكل عام وأنتم بخير. نسأل هللا لنا ولكم التوفيق. 36

 صورة
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 عمادة التطوير والجودة توثيق التغريدات املنشورة بحساب ( 1)ملحق تابع 

 الثاني( الدراس ي هـ )الفصل1440-1439للعام الجامعي 

 م
 املالحظات التاريخ التغريدة

نهندكم بقوم شهر رم ان. تقبل هللا منا ومنكم صالح ااعمال، وكل عام وأنتم  1

 بخير 

 

 مايو 7

 م2019
 صورة 

أقامت عمادة التطوير والجودة برئاسة عميدها ااستاذ الدكتور صالح بن  2

 لتكريم الدكتور هشام عبهري بمناسبة قرب انتهاء فترة 
ً
إبراهيم القسومي حفال

 عملة بالجامعة 

ابريل  24

 م2019
 مصورة 

العمر يوجه الشكر للقائمين على جناح الجامعة  نأ.د. بدرامعالي مدير الجامعة  3

م بقيادة 2019املشارك في فعاليات املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم العالي

 بن عبده عسيري. فأ.د. يوسسعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير 

ابريل  13

2019 
 مصورة

العربية  جناح جامعة امللك سعود يجدد ترحيبه بأع اء جناح دولة االمارات 4

 م.2019املتحدة في ختام مشاركتهما باملعرض واملؤتمر الدولي للتعليم العالي

ابريل  13

2019 
 مصورة

اختتمت فعالياتها ويستمر نجاحها. جامعة امللك سعود تختتم فعالياتها  5

 م.2019املشاركة في املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم العالي

ابريل  13

2019 
 مصورة

 :مصورة لليوم الثالثقصة 5 6

م، يقدم 2019جناح الجامعة املشارك في املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم العالي 

 خدماته لكافة زوار املعرض، رعاية واهتمام.

ابريل  12

2019 
 مصورة

 قصة مصورة لليوم الثالث4 7

اهتمام إعالمي كبير بمشاركة الجامعة في املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم 

 م، وصحيفة رسالة الجامعة تتميز بتقرير صحفي يعكو احترافيتها.2019العالي

ابريل  12

2019 
 مصورة

 قصة مصورة لليوم الثالث3 8

اقبال جماهيري كبير على جناح الجامعة. واستقبال عدد من املؤسسات 

االكاديمية والعلمية، ودار نشر جامعة امللك سعود تواصل عرض وبيع 

 اصدارات الجامعة.

ابريل  12

2019 
 مصورة

 قصة مصورة لليوم الثالث: 2 9

ورشة العمل الثالثة بعنوان: معامل ومختبرات جامعة امللك سعود)شراكة 

، وتميز( قدمها كل من الدكتورة مها داغستاني، والدكتور خالد الجلعود

والدكتور يوسف الدليقان، وتناولت نماذج من املختبرات واملعامل والحاضنات 

 النوعية ذات الطابع االستثماري املميز في الجامعة.

ابريل  12

2019 
 مصورة

 قصة مصورة لليوم الثالث 1 10

يستهدف  2019جناح الجامعة املشارك في املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم العالي

ض وجميع فدات املجتمع، ومن ضمن زوار الجناح نجم الرياضة كل زوار املعر 

 السعودية الكابتن ماجد عبدهللا.

 

ابريل  12

2019 
 مصورة

 قصة مصورة لليوم الثاني 5 11

جامعة امللك سعود تقدم ورشة العمل الثانية بعنوان: تطبيقات التحول الرقمي 

في جامعة امللك سعود قدمها كل من الدكتور عبدالرحمن الخنيفر، والدكتور 

ابريل  12

2019 
 مصورة
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عمر الصالح، وتشهد الحفل الختامي للمعرض واملؤتمر الدولي للتعليم 

 م.2019العالي

 الثانيقصة مصورة لليوم 4 12

بداية تفعيل مذكرة التفاهم بين جامعة امللك سعود، وجامعة اإلمارات العربية 

بتبادل عدد من العارضين بين جناح جامعة امللك سعود، وجناح جامعة 

 اإلمارات العربية.

ابريل  12

2019 
 مصورة

 قصة مصورة لليوم الثاني3 13

صالح القسومي يقود فريق اقبال كبير من الزوار على جناح الجامعة، والدكتور 

العارضين واملشاركين، والنشرة الصحفية اليومية للمعرض تنشر خبر وصور 

 توقيع مذكرة التفاهم بين جامعة امللك سعود وجامعة اإلمارات العربية.

ابريل  12

2019 
 مصورة

 قصة مصورة لليوم الثاني2 14

الدولي للتعليم  استقبال زوار  جناح الجامعة املشارك في املعرض واملؤتمر

 م.2019

ابريل  12

2019 
 مصورة

 قصة مصورة لليوم الثاني1 15

معالي مدير الجامعة، وسعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير، يستقبلوا 

عدد من الوفود العربية وااجنبية زوار جناح الجامعة املشارك في املعرض 

 م.2019واملؤتمر الدولي للتعليم 

ابريل  12

2019 
 مصورة

 قصة مصورة لليوم ااول  4 16

ااذرع االستثمارية للجامعة تشارك في املعرض  واملؤتمر الدولي للتعليم العالي 

 م2019

ابريل  10

2019 
 مصورة

 قصة مصورة لليوم ااول  3 17

ااذرع االستثمارية للجامعة تشارك في املعرض  واملؤتمر الدولي للتعليم العالي 

 م2019

ابريل  10

2019 
 مصورة

 قصة مصورة لليوم ااول  2 18

ااذرع االستثمارية للجامعة تشارك في املعرض  واملؤتمر الدولي للتعليم العالي 

 م2019

ابريل  10

2019 
 مصورة

 قصة مصورة لليوم ااول  1 19

ااذرع االستثمارية للجامعة تشارك في املعرض  واملؤتمر الدولي للتعليم العالي 

 م2019

ابريل  10

2019 
 مصورة

معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يزور جناح الجامعة  20

م ويلتقي معالي مدير 2019املشارك في املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم العالي 

 الجامعة وعدد من وكالء الجامعة.

ابريل  10

2019 
 مصورة

ابريل  10 م.2019الدولي للتعليم العاليأرقام من مشاركة الجامعة في املعرض واملؤتمر  21

2019 
 مصورة

فعاليات من جناح الجامعة املشارك في املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم  22

 م.2019العالي

ابريل  10

2019 
 مصورة

معالي مدير الجامعة وسعادة وكالء الجامعة يستقبلون عدد من وفود  23

الجامعة املشارك في املعرض واملؤتمر الجامعات العربية والعاملية زوار جناح 

 م.2019الدولي للتعليم العالي

ابريل  10

2019 
 مصورة

جناح جامعة امللك سعود املشارك في املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم العالي  24

 م يستقبل معالي مدير الجامعة بدران العمر، وعدد من وكالء الجامعة.2019

ابريل  10

2019 
 مصورة
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الجامعة للتخطيط والتطوير يقف على استعدادات جناح الجامعة وكيل  25

م،ويؤكد اعتزاز الجامعة 2019املشارك في املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم العالي

 بسواعد شبابها، وأهمية دورهم في نجاح مشاركة الجامعة. 

ابريل  9

2019 
 مصورة

سيري يتفقد وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير أ.د. يوسف بن عبده ع 26

 في املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم 
ً
استعداد جناح الجامعة للمشاركة غدا

 م.2019العالي 

ابريل  9

2019 
 مصورة

باملعرض #جامعة_امللك_سعود معالي مدير الجامعة يوجه الدعوة لزيارة جناح  27

ابريل  13 – 10واملؤتمر الدولي للتعليم العالي، والذي سُيقام في الفترة  من

 م.2019

128186news.ksu.edu.sa/ar/node/http://  

ابريل  7

2019 
 مصورة

تكشف عن تصميم جناحها بـ #جامعة_امللك_سعود  28

 م.2019#املعرض_واملؤتمر_الدولي_للتعليم_العالي 

ابريل  8

2019 
 مصورة

صحيفة رسالة الجامعة تلقي ال وء على مشاركة جامعة امللك سعود في  29

م. الذي يعقد تحت رعاية كريمة 2019املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم العالي 

بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات  -يحفظه هللا -من خادم الحرمين الشريفين

 م.2019ابريل  13 – 10واملعارض خالل الفترة من

ابريل  7

2019 
 مصورة

جامعة امللك سعود تكشف عن تصميم جناحها املشارك في املعرض واملؤتمر  30

م. الذي يعقد تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين 2019الدولي للتعليم العالي 

بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات واملعارض خالل الفترة  -يحفظه هللا -الشريفين

 م.2019ابريل  13 – 10من

ابريل  7

2019 
 مصورة

جامعة امللك سعود تتصدر الجامعات الوطنية في عدد البرامج ااكاديمية  31

.
ً
 املعتمدة وطنيا

ابريل  7

2019 
 مصورة

وجه معالي مدير الجامعة أ.د. بدران العمر الدعوة لجميع منسوبي الجامعة  32

والجهات املستفيدة لزيارة جناح الجامعة املشارك في املعرض واملؤتمر الدولي 

يحفظه -م الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين2019للتعليم العالي 

 م. 13/4/2019-10الفترة  بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات واملعارض في -هللا

ابريل  4

2019 
 مصورة

يسر جامعة امللك سعود دعوتكم لزيارة جناحها املشارك في املعرض واملؤتمر  33

م الذي يعقد تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين 2019الدولي للتعليم العالي 

ة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات واملعارض خالل الفتر  -يحفظه هللا-الشريفين

 م وح ور ورش العمل التي تقدمها الجامعة.2019ابريل  13 – 10من 

ابريل  4

2019 
 مصورة

بح ور وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير أ.د. يوسف عسيري أقامت عمادة  34

 لتكريم أ.د. 
ً
التطوير والجودة برئاسة عميدها أ.د. صالح إبراهيم القسومي حفال

واالعتماد االكاديمي بمناسبة قرب  أحمد عكاوي املشرف على وحدة الجودة

 انتهاء فترة عمله بالجامعة والعودة إلى وطنه جمهورية مصر العربية.

مارس  21

2019 
 مصورة

في إطار الدعم املستمر الذي تقدمه وكالة عمادة التطوير والجودة لكليات  35

الجامعة، عقدت الوكالة دورة تدريبية لنظام إتقان باسم )شاشة التدقيق 

داخلي والتقييم( بكلية طب ااسنان في املدينة الجامعية للطالبات لتدريب ال

 أع اء مجلو املراجعين املعتمدين قدمها د. محمد عبدالواحد عثماني.

مارس  17

2019 
 مصورة

الورشة التنشيطية اع اء مجلو املراجعين املعتمدين بجامعة امللك سعود؛  36

بوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير إحدى مناشط عمادة التطوير والجودة 

 لدعم الجودة بكليات الجامعة.

مارس  17

2019 
 فيديو

https://t.co/pSyGi1lZZ6
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مارس  17 جامعة امللك سعود تتصدر الجامعات السعودية في االعتماد البرامجي الوطني. 37

2019 
 مصورة

استقبل أ.د. مسفر السلولي وكيل عمادة التطوير والجودة لشؤون التطوير  38

مخلد العنزي وكيل السنة ااولى املشتركة للخدمات الطالبية. سعادة الدكتور 

هدف االجتماع إلى مناقشة برنامج التواصل مع املدارس الثانوية بالسنة ااولى 

 املشتركة، حيث يعد أحد برامج الخطة املستقبلية للتعليم الجامعي )آفاق(

فبراير  17

2019 
 مصورة

فبراير  17 تدريب إتقان 39

2019 

بدون 

 صورة

في اطار دعمها املستمر لكافة وحدات الجامعة قدمت وحدة إتقان بعمادة  40

التطوير والجودة ورشة عمل لعدد من أع اء وع وات هيدة التدريو بكلية 

 هـ8/6/1440إدارة ااعمال، ذلك يوم ااربعاء 

فبراير  17

2019 
 مصورة

ملنسوبي كلية اللغات قدمت وحدة إتقان بعمادة التطوير والجودة ورشة عمل  41

من أع اء هيدة التدريو  16هـ، وح رها 6/6/1440والترجمة وذلك يوم االثنين 

 بمقر الكلية.

فبراير  19

2019 
 مصورة

عقدت عمادة التطوير والجودة ورشة العمل التنشيطية السابعة اع اء مجلو  42

هـ 2/6/1440،وذلك يوم الخميو BOA-KSUاملراجعين املعتمدين بالجامعة 

، وشهدت الورشة تكريم 
ً
  21بمشاركة أكثر من سبعون مشاركا

ً
 معتمدا

ً
مراجعا

 بالجامعة
ً
 جديدا

فبراير  11

2019 
 مصورة

بن عبده عسيري،  برعاية وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير سعادة أ.د.يوسف 43

تعقد عمادة التطوير والجودة ورشة العمل التنشيطية اع اء مجلو املراجعين 

هـ املوافق 2/6/1440، وذلك يوم الخميو KSU-BOAاملعتمدين بالجامعة 

7/2/2019.
ً
 معتمدا

ً
، بمشاركة أكثر من سبعون مراجعا

ً
 م التاسعة صباحا

فبراير  03

2019 
 مصورة

استمرار لجهودها الداعمة لعمليات تطوير البيدة اإلدارية وااكاديمية تعمل  44

وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير بقيادة سعادة أ.د. يوسف بن عبده عسيري 

على إجراء دراسة بعنوان: دراسة اتجاهات أع اء هيدة التدريو السعوديين 

.تجاه تولي املناصب اإلدارية وااكاديمية. جامعة املل
ً
 ك سعود انموذجا

يناير  17

2019 
 مصورة

أفتتح سعادة عميد عمادة التطوير والجودة أ.د. صالح بن إبراهيم القسومي  45

ورشة عمل التطوير والجودة التي نظمتها وكالة البحث العلمي والتطوير بمعهد 

التصنيع املتقدم؛ برعاية سعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير أ.د. يوسف 

 ه عسيري.بن عبد

يناير  16

2019 
 مصورة

عميد عمادة التطوير والجودة أ.د. صالح بن إبراهيم القسومي: ورشة العمل  46

التنشيطية اع اء مجلو املراجعين املعتمدين بالجامعة التي تعقدها العمادة 

 على االرتقاء بقدرات  70هـ بمشاركة 2/6/1440يوم الخميو 
ً
 تأتي حرصا

ً
مراجعا

 املعتمدين، والتطوير املستمر في آليات عملهم وتميزهم.املراجعين 

يناير  14

2019 
 مصورة

برعاية وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير أ.د. يوسف بن عبده عسيري، تعقد  47

عمادة التطوير والجودة ورشة العمل التنشيطية اع اء مجلو املراجعين 

بمشاركة أكثر من سبعون هـ، 2/6/1440املعتمدين بالجامعة. يوم الخميو 

، وتت من مشاركات علمية يقدمها وكالء ومستشارو العمادة.
ً
 معتمدا

ً
 مراجعا

يناير  14

2019 
 مصورة

بناء على توجيهات معالي مدير الجامعة أ.د. بدران العمر بدأت الجامعة ممثلة في وكالة  48

مر الدولي للتعليم الجامعة للتخطيط والتطوير االستعداد للمشاركة في املعرض واملؤت

يناير  08

2019 
 مصورة



31 
 

–العالي الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز 

 م.2019ابريل  13-10في الفترة من  -حفظة هللا

ح ر االفتتاح سعادة عميد التطوير والجودة ااستاذ الدكتور صالح بن  2 49

عمادة التطوير والجودة لشؤون التطوير إبراهيم القسومي، وسعادة وكيل 

ااستاذ الدكتور مسفر بن سعود السلولي؛ كما ح ر ورشة العمل ااولى عدد 

 من املوظفين والفنيين بالجامعة.

يناير  08

2019 
 مصورة

أفتتح سعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير أ.د. يوسف بن عبدة عسيري  1 50

رضا املستفيدين من خدمات عمادة تطوير ورش العمل الخاصة بدراسة قياس 

املهارات، حيث شهدت قاعة الدروازة بالجامعة بداية فعاليات هذه الورش التي 

 كان أولها ورشة العمل مع املوظفين والفنيين.

يناير  08

2019 
 مصورة

51  
ً
 إداريا

ً
أصدر معالي مدير الجامعة ااستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر قرارا

 على  وحدة إدارة 
ً
بتكليف سعادة ااستاذ متعب بن محمد سعيد شاهر بالعمل مشرفا

الهوية بعمادة التطوير والجودة، ويعمل بهذا القرار ملدة عام من تاريخ صدور هذا 

 القرار.

يناير  07

2019 
 مصورة

52  
ً
 أصدر معالي مدير الجامعة ااستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر قرارا

ً
إداريا

 إلدارة عمادة 
ً
بتمديد تكليف سعادة ااستاذ قاسم بن عيس ى سفران بالعمل مديرا

 التطوير والجودة ملدة عام من تاريخ صدور هذا القرار.

يناير  07

2019 
 مصورة

بعمادة التطوير 2030KSUعقد املكتب التنفيذي للخطة االستراتيجية للجامعة  53

املخاطر بوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة اجتماع مع مدير إدارة 

 بهدف مناقشة إجراءات إعداد الخطة االستراتيجية إلدارة املخاطر.

31 

ديسمبر 

2018 

 مصورة

( ( ورش عمل مع أصحاب السعادة 4وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير تقيم ) 54

ين، ضمن قيادات الجامعة، وأع اء هيدة التدريو، والطالب، واملوظفين، والفني

متطلبات دراسة)قياس رضا املستفيدين من خدمات عمادة تطوير املهارات(. 

يقوم بتنفيذها عمادة التطوير والجودة، وعمادة تطوير املهارات تحت إشراف 

 الوكالة.

31 

ديسمبر 

2018 

 فيديو

عبدة عسيري تقيم  برعاية سعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير أ.د.يوسف 55

( ورش عمل مع أصحاب السعادة قيادات 4وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير )

-1الجامعة، وأع اء هيدة التدريو، والطالب، واملوظفين، والفنيين، من 

 هـ بقاعة الدروازة بالجامعة.4/5/1440

31 

ديسمبر 

2018 

 مصورة 

 )إعالن(
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 عمادة التطوير والجودة بحساب  على الفيس بوك املنشورة خبار توثيق األ ( 2)ملحق 

 هـ 1440-1439للعام الجامعي 

 املالحظات التاريخ املنشورات م

 لعمادة التطوير والجودة 1
ً
اغسطو  28 الدكتورة دارة أسعد الديس ي وكيال

2018 

بدون 

 صورة

أغسطو  28 عودة حميدة وكل عام وأنتم بخير، نسأل هللا لنا ولكم التوفيق 2

2018 

 مصورة

بحمد هللا حدثت عمادة التطوير والجودة خطتها االستراتيجية بما ي من  3

وتوجهاتها  2030توافقها مع الخطة االستراتيجية للجامعة، ورؤية اململكة 

 نسأل هللا التوفيق والسداد. املستقبلية

أغسطو  28

2018 

 مصورة

هللا أن يكون عام هـ نسأل 1440-1439مع بداية العام الجامعي الجديد  4

خير وبركة، تتحقق فيه الخطط والطموحات، ونحصد فيه نجاحات تدعم 

، نسأل هللا التوفيق 2030بلوغ جامعتنا لرؤيتها، وتدعم رؤية اململكة 

 عميد عمادة التطوير والجودة أ.د. صالح بن إبراهيم القسوميللجميع. 

سبتمبر  2

2018 

بدون 

 صورة

 عةبرعاية معالي مدير الجام 5

 التخطيط والتطوير تستعد إلطالق امللتقى السنوي الثاني 

سبتمبر  2

2018 

 مصورة

سبتمبر 2 عمادة التطوير والجودة تحدث خطتها االستراتيجية 6

2018 

 مصورة

وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير تدعم تنفيذ املشروعات التطويرية  7

 بالجامعة

سبتمبر  2

2018 

بدون 

 صورة

سبتمبر  2 ) الريادة والتميز(  KSU2030الخطة االستراتيجية لجامعة امللك سعود  8

2018 

 مصورة

وكالة عمادة التطوير والجودة لشؤون الجودة تناقش انطالقة العام  9

 الجديد

سبتمبر  4

2018 

 مصورة

سبتمبر  9 الدكتورة دارة أسعد الديس ي وكيلة لعمادة التطوير والجودة 10

2018 

بدون  

 صورة

#امللتقى_السنوي_الثاني_ لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير بجامعة  11

 امللك سعود يتم بمشيدة هللا هذا العام تحت شعار التحسين املستمر

سبتمبر  12

2018 

 مصورة

بحمد هللا وتوفيقه اعتمد معالي مدير جامعة امللك سعود ااستاذ  12

العمر سياسة الجودة بالجامعة. نسأل هللا  الدكتور/ بدران بن عبدالرحمن

 التوفيق

سبتمبر  18

2018 

 مصورة

 لترسيخ ثقافة التطوير والجودة 13

  12وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير تصدر  
ً
 تخصصيا

ً
 كتابا

سبتمبر  18

2018 

 مصورة
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التطوير والجودة تتابع تحديث الخطة االستراتيجية ملعهد اللغويات  14

 العربية

سبتمبر  18

2018 

 مصورة

 برعاية معالي مدير الجامعة 15

 امللتقى السنوي الثاني لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير  

 للماجستير والدكتوراه  13وتوقيع اتفاقية اعتماد 
ً
 برنامجا

سبتمبر   30

2018 

 مصورة

 وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير تعقد امللتقى السنوي الثاني للوكالة 16

، وحصول  13قع اتفاقية اعتمادوتو  
ً
برامج على االعتماد  7برنامجا

 ااكاديمي الوطني

2  

 2018اكتوبر

 مصورة

 إنجاز بحثي متميز للجامعة 17

 ISI( ضمن 3.110املجلة الصيدلية السعودية تحقق معامل تأثير ) 

2  

 2018اكتوبر

 مصورة

أكتوبر 3 التشغيليةمجلو وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير يتابع الخطط  18

2018 

 مصورة

أكتوبر  17 وكالة شؤون التطوير تناقش تطوير الوحدات اإلدارية 19

2018 

 مصورة

أكتوبر  29 التطوير والجودة تناقش الجودة واستراتيجية الحقوق والعلوم السياسية 20

2018 

 مصورة

أكتوبر  31 املكتباتالتطوير والجودة تناقش الخطة االستراتيجية لعمادة شؤون  21

2018 

 مصورة

نوفمبر  1 الجامعة تشارك في ندوة االمتياز الثانية بصيدلة جامعة القصيم 22

2018 

 مصورة

 يدعم تميز الجودة بالجامعة 23

 التخطيط والتطوير تصدر دليل الجودة للجامعة 

نوفمبر  13

2018 

 مصورة

نوفمبر  13 إعداد أدلة السياسات واإلجراءات بالجامعة 24

2018 

 مصورة

نوفمبر  26 السياسات واإلجراءات تناقش املرحلة الثانية من الخطة التنفيذية 25

2018 

 مصورة

عمادة التطوير والجودة تسلم شهادة اايزو للسنة ااولى املشتركة)آفاق(  26

 تناقش الشراكة مع قطاع الصناعة وااعمال

نوفمبر  26

2018 

 مصورة

والزراعة تحدث استراتيجيتها بالتعاون مع عمادة التطوير علوم ااغذية  27

 والجودة

نوفمبر  26

2018 

 مصورة

نوفمبر  26 املكتب التنفيذي يبحث تنفيذ املشروعات التطويرية بكلية اآلداب 28

2018 

 مصورة

املكتب التنفيذي يناقش استراتيجية السنة ااولى املشتركة وتعزيز قدرات  29

 طالبها

نوفمبر  27

2018 

 مصورة
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نوفمبر  27 املكتب التنفيذي يتابع تحديث استراتيجية عمادة شؤون الطالب 30

2018 

 مصورة

 الدكتور يوسف عسيري يدشن اارشيف اإللكتروني والخطة االستراتيجية  31

 2020لكلية املجتمع 

ديسمبر  3

2018 

 مصورة

 برئاسة وكيل عمادة التطوير والجودة 32

 ورشة عمل لتطوير اجراءات تقييم نواتج التعلم وفعالية التدريو 

ديسمبر  3

2018 

 مصورة

 هيدة تقويم التعليم توجه الشكر لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير 33

الدكتور الجبيلي: جهد دؤوب لتطوير وتحسين البرامج ااكاديمية  

 بالجامعة

ديسمبر  9

2018 

 مصورة

بالخطة االستراتيجية للجامعة يبحث إعداد خطة إدارة املكتب التنفيذي  34

 املتابعة

ديسمبر  9

2018 

 مصورة

وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير تقيو رضا املستفيدين من عمادة  35

 تطوير املهارات

ديسمبر  11

2018 

 مصورة

ديسمبر  18 فيديو تعريفي لعمادة التطوير والجودة 36

2018 

 مصورة

ديسمبر 18 واإلجراءات تناقش وثائق وحدات الجامعةالسياسات  37

2018 

 مصورة

ديسمبر   18 بدء العمل على إعداد الخطة االستراتيجية إلدارة التعاون الدولي 38

2018 

 مصورة

التخطيط والتطوير تبدأ ورش عمل دراسة استطالع آراء املستفيدين من  39

 عمادة تطوير املهارات

ديسمبر  31

2018 

 مصورة

 عمادة التطوير والجودة بجامعة امللك سعود 40

 فيديو الدراسة االستطالعية 

ديسمبر  31

2018 

 فيديو

التخطيط والتطوير تبدأ ورش عمل دراسة استطالع آراء املستفيدين من  41

 عمادة تطوير املهارات

ديسمبر  31

2018 

غير 

 مصورة

ديسمبر  31 إلدارة املخاطراملكتب التنفيذي يناقش إعداد الخطة االستراتيجية  42

2018 

 مصورة

 برعاية ااستاذ الدكتور يوسف عسيري  43

عمادة التطوير والجودة تقيم ورشة العمل التنشيطية للمراجعين  

 املعتمدين

يناير  14

2019 

 مصورة

 برعاية ااستاذ الدكتور يوسف عسيري  44

 عميد عمادة التطوير والجودة يفتتح ورشة عمل معهد التصنيع املتقدم 

16 

 2019يناير

 مصورة

 وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير تدرس اتجاهات أع اء هيدة التدريو 45

 السعوديين تجاه تولي املناصب اإلدارية وااكاديمية 

يناير  17

2019 

 مصورة
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بالعمادات املساندة واإلدارات باملدينة عمادة التطوير والجودة تجتمع  46

 الجامعية للطالبات

فبراير  3

2019 

 مصورة

التطوير والجودة تعقد اجتماعها الثاني بمساعدات وكيالت الكليات  47

 للتطوير والجودة

3 

 2019فبراير

 مصورة

عمادة التطوير والجودة تقيم ورشة العمل التنشيطية للمراجعين  48

 املعتمدين

 فبراير 4

2019 

 مصورة

 وشهدت تكريم  70ح رها أكثر من  49
ً
  21مشاركا

ً
 جديدا

ً
 مراجعا

عمادة التطوير والجودة تقيم ورشة العمل التنشيطية السابعة 

 للمراجعين املعتمدين

فبراير  13

2019 

 مصورة

فبراير  17 التطوير والجودة تناقش برنامج التواصل مع السنة ااولى املشتركة 50

2019 

 مصورة

 18 )إتقان( تقدم ورش عمل لكلية اللغات والترجمة وكلية إدارة ااعمال 51

 2019فبراير

 مصورة

مدينة امللك عبدهللا للطاقة الذرية واملتجددة تبحث التعاون مع إدارة  52

 املخاطر

 بوكالة الجامعة التخطيط والتطوير 

26 

 2019فبراير

 مصورة

 2 والجودة واالعتماد ااكاديمي التطوير والجودة تناقش إنجازات إتقان 53

 2019مارس

 مصورة

جامعة امللك سعود تتصدر الجامعات السعودية في االعتماد البرامجي  54

 الوطني

مارس  17

2019 

 مصورة

الورشة التنشيطية اع اء مجلو املراجعين املعتمدين بجامعة امللك  55

 هـ1440سعود 

مارس  17

2019 

 فيديو

مارس  17 تدريبية )شاشة التدقيق الداخلي والتقييم(إتقان تعقد دورة  56

2019 

 مصورة

مارس  18 املكتب التنفيذي يعقد اجتماع مع كلية اللغات والترجمة 57

2019 

 مصورة

مارس  21 التطوير والجودة تحتفي بااستاذ الدكتور أحمد عكاوي  59

2019 

 مصورة

املشارك في املعرض واملؤتمر يسر جامعة امللك سعود دعوتكم لزيارة جناحها  60

م الذي يعقد تحت رعاية كريمة من خادم 2019الدولي للتعليم العالي 

بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات واملعارض  -يحفظه هللا -الحرمين الشريفين

م ، وح ور ورش العمل التي تقدمها 2019إبريل  13-10خالل الفترة من 

 الجامعة.

أبريل  4

2019 

 مصورة

ر الجامعة يوجه الدعوة لزيارة جناح الجامعة باملعرض واملؤتمر الدولي مدي 61

 م2019للتعليم العالي 

أبريل  4

2019 

 مصورة
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جامعة امللك سعود تكشف عن تصميم جناحها املشارك في املعرض  62

م. الذي يعقد تحت رعاية كريمة من 2019واملؤتمر الدولي للتعليم العالي 

بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات  -يحفظه هللا -خادم الحرمين الشريفين

 م2019ابريل  13-10واملعارض خالل الفترة من 

أبريل  7

2019 

 مصورة

صحيفة رسالة الجامعة تلقي ال وء على مشاركة جامعة امللك سعود في  63

م. الذي يعقد تحت رعاية 2019املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم العالي 

بمركز الرياض الدولي  -يحفظه هللا -الشريفينكريمة من خادم الحرمين 

 م2019ابريل  13-10للمؤتمرات واملعارض خالل الفترة من 

أبريل  7

2019 

 مصورة

جامعة امللك سعود تتصدر الجامعات الوطنية في عدد البرامج ااكاديمية  64

 املعتمدة وطنًيا

أبريل  7

2019 

 مصورة

 وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير يتفقد جناح الجامعة املشارك  65

 .2019في املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم العالي  

أبريل  9

2019 

 مصورة

أرقام من مشاركة الجامعة في املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم العالي  66

 م2019ابريل  13إلى 10م ، خالل الفترة من 2019

أبريل  10

2019 

 ةمصور 

 قصة اليوم ااول  67

ااذرع االستثمارية للجامعة تشارك في املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم 

 م2019العالي 

أ.د. يوسف بن عبده عسيري وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير، رئيو  

 اللجنة العليا ملشاركة الجامعة

أ.د. صالح بن إبراهيم القسومي عميد عمادة التطوير والجودة، نائب  

 رئيو اللجنة العليا ملشاركة الجامعة

أبريل  10

2019 

 مصورة

 مدير الجامعة يوجه الشكر للقائمين على جناح الجامعة 68

جامعة امللك سعود تختتم فعالياتها في املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم  

 م2019العالي 

دكتور القسومي: توفير مترجمين للغة اإلشارة في املعرض، وورش العمل ال 

 بادرة هي ااولى من نوعها

أبريل  14

2019 

 مصورة

 التطوير والجودة تحتفي باألستاذ الدكتور هشام عبهري 69
 

 ابريل24

 م2019

 مصورة

وأنتم نهنئكم بقدوم شهر رمضان. تقبل هللا منا ومنكم صالح األعمال، وكل عام  70
 بخير

 مايو 7

 م2019

 مصورة
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 هـ1440-1439التي تم تصويرها خالل العام الجامعي االجتماعات قائمة ( 3ملحق )
 

 مكان الفعالية اسم الفعالية م

 البهو الرئيس ي حفل معايدة 1

 قاعة عمادة التطوير والجودة  اجتماع سعادة عميد التطوير والجودة مع إدارة السياسات واإلجراءات 2

3 
اجتماع سعادة وكيل العمادة لشؤون التطوير مع كلية اآلداب ملشروع املهارات 

 الكتابية
 اآلداب

4 
اجتماع سعادة وكيل العمادة لشؤون التطوير ملناقشة مقترح تطوير وحدات وكالة 

 العمادة لشؤون لتطوير
 قاعة عمادة التطوير والجودة 

 قاعة عمادة التطوير والجودة  سعادة وكيل العمادة لشؤون التطوير مع إدارة التعاون التوأمة العامليةاجتماع  5

6 
اجتماع سعادة وكيل العمادة لشؤون التطوير مع املكتب التنفيذي للخطة 

 االستراتيجية
 قاعة عمادة التطوير والجودة

 قاعة عمادة التطوير والجودة والجودة اجتماع سعادة العميد مع إدارات ووحدات عمادة التطوير 7

 قاعة عمادة التطوير والجودة اجتماع املكتب التنفيذي للخطة االستراتيجية مع عمادة السنة ااولى املشتركة 8

9 
اجتماع سعادة وكيل العمادة لشؤون الجودة ووحدة املواصفات واملقاييو مع 

 BUREAU VERITASمكتب 
 قاعة عمادة التطوير والجودة

 قاعة عمادة التطوير والجودة اجتماع سعادة وكالء العمادة مع وحدات وإدارات العمادة لشؤون التطوير 10

11 
اجتماع سعادة العميد مع وكالء العمادة ومع إدارة السياسات واإلجراءات ووحدة 

 الجودة واالعتماد ااكاديمي
 قاعة عمادة التطوير والجودة

12 
وكالة العمادة لشؤون الجودة ملناقشة مواضيع متعلقة اجتماع سعادة العميد مع 

 بوحدة اتقان ووحدة الجودة واالعتماد ااكاديمي
 قاعة عمادة التطوير والجودة

13 
اجتماع سعادة العميد مع شركات التصميم للمشاركة في معرض ومؤتمر الدولي 

 م2019للتعليم العالي 
 قاعة عمادة التطوير والجودة

14 
سعادة العميد مع وكالة الطائر اابيض لتوقيع عقد لتصميم جناح الجامعة اجتماع 

 م2019املشارك في معرض ومؤتمر الدولي للتعليم العالي 
 مكتب العميد

15 
اجتماع سعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير مع اللجنة التنسيقية املشاركة في 

 م2019معرض ومؤتمر الدولي للتعليم العالي 

اجتماع وكيل الجامعة قاعة 

 للتطوير والتخطيط

16 
اجتماع سعادة العميد بفريق العارضين املشاركين في معرض ومؤتمر الدولي للتعليم 

 م 2019العالي 
 قاعة عمادة التطوير والجودة 

 التطوير والجودةقاعة عمادة  اجتماع املكتب التنفيذي للخطة االستراتيجية مع اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 17

 قاعة التشريفات  مشروع تطوير إجراءات نواتج التعلم وفعالية التدريو  18

19 
اجتماع سعادة وكيل العمادة لشؤون التطوير مع عميد عمادة السنة ااولى املشتركة 

 ملناقشة مشروع

مكتب وكيل العمادة لشؤون 

 التطوير

 قاعة عمادة التطوير والجودة مع معهد امللك سلمان لريادة ااعمالاجتماع سعادة وكيل العمادة لشؤون الجودة  20

21 
اجتماع املشرف على مكتب العالقات املجتمعية وخدمة املجتمع مع أع اء هيدة 

 التدريو ملكتب العالقات املجتمعية بالكليات
 قاعة عمادة التطوير والجودة

 قاعة عمادة التطوير والجودة التابعة لوكالة الجامعةإعداد نظام إدارة الجودة للكيانات اإلدارية  22
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23 
إعداد نظام إدارة الجودة للكيانات اإلدارية التابعة للكليات والعمادات املساندة 

 واإلدارات
 قاعة عمادة التطوير والجودة

24 
شركة الحياة  –برعاية معالي مدير الجامعة توقيع اتفاقية من شركة الرياض فارما 

 الطبية
 قاعة التشريفات

25 
تكريم سعادة ااستاذ الدكتور أحمد عكاوي املشرف على وحدة الجودة واالعتماد 

 ااكاديمي
 قاعة عمادة التطوير والجودة

26 
تكريم سعادة الدكتور أبو النصر مصطفى أحمد املشرف على إدارة السياسات 

 واإلجراءات
 قاعة عمادة التطوير والجودة 

 قاعة عمادة التطوير والجودة  تكريم سعادة الدكتور هشام عبهري املشرف على املواصفات واملقاييو  27

 

 

 هـ1440-1439( قائمة ورش العمل التي تم تصويرها خالل العام الجامعي 3)تابع ملحق 

 

 هـ1440-1439التي تم تصويرها خالل العام الجامعي الزيارات قائمة ( 3)تابع ملحق 

 مكان الفعالية اسم الفعالية م

1 
جولة تفقدية برعاية وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير وسعادة مساعد الوكيل 

 للتخطيط والتطوير
 كلية اآلداب

2 
للتخطيط والتطوير وسعادة مساعد الوكيل جولة تفقدية برعاية وكيل الجامعة 

 للتخطيط والتطوير
 كلية التربية

3 
جولة تفقدية برعاية وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير وسعادة مساعد الوكيل 

 للتخطيط والتطوير
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 جولة تفقدية برعاية وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير وسعادة مساعد الوكيل 4

 للتخطيط والتطوير
 كلية السياحة واآلثار

جولة تفقدية برعاية وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير وسعادة مساعد الوكيل  5

 للتخطيط والتطوير
 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني

 مكان الفعالية اسم الفعالية م

1 
الوحدات ومساعدات الوكيالت امللتقى السنوي الثاني لوكالء التطوير والجودة ورؤساء 

 للتطوير والجودة
 قاعة الدرعية

 قاعة الدروازة استطالع آراء املستفيدين من عمادة تطوير املهارات 2

 فندق كورت يارد )ماريوت( ورشة عمل تنشيطية اع اء مجلو املراجعين املعتمدين الداخليين بالجامعة 3

 )البهو(املدينة الجامعية للطالبات  إنجاز بجودة 4
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جولة تفقدية برعاية وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير وسعادة مساعد الوكيل  6

 للتخطيط والتطوير
 اللغات والترجمةكلية 

جولة تفقدية برعاية وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير وسعادة مساعد الوكيل  7

 للتخطيط والتطوير
 معهد اللغويات العربية

 كلية السياحة واآلثار سعادة وكيل العمادة لشؤون التطوير يحدث الخطة االستراتيجية 8

 زيارة جامعة الباحة 9
قاعة وكيل الجامعة للتخطيط 

 والتطوير

 قاعة التشريفات زيارة وفد من وزارة الدفاع السعودي 10

 قاعة التشريفات زيارة وفد من الحرس الوطني 11

 قاعة عمادة التطوير والجودة وفد من الهيدة العامة لألموال القاصرين ومن في حكمهم 12

13 

سعادة وكيل العمادة لشؤون الجودة واملشرف على وحدة املواصفات واملقاييو 

تنفيذ الخطة االستراتيجية وإعداد نظام إدارة الجودة اإلدارية وفق املعيار القياس ي 

 ISO 9001: 2015الدولي 

 كلية طب ااسنان

14 

سعادة وكيل العمادة لشؤون الجودة واملشرف على وحدة املواصفات واملقاييو 

تنفيذ الخطة االستراتيجية وإعداد نظام إدارة الجودة اإلدارية وفق املعيار القياس ي 

 ISO 9001 : 2015الدولي 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

15 

سعادة وكيل العمادة لشؤون الجودة واملشرف على وحدة املواصفات واملقاييو 

تنفيذ الخطة االستراتيجية وإعداد نظام إدارة الجودة اإلدارية وفق املعيار القياس ي 

 ISO 9001 : 2015الدولي 

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة 

 املجتمع

16 
وحدة املواصفات واملقاييو  سعادة وكيل العمادة لشؤون الجودة واملشرف على

تنفيذ الخطة االستراتيجية وإعداد نظام إدارة الجودة اإلدارية وفق املعيار القياس ي 

 ISO 9001 : 2015الدولي 

 كلية الصيدلة

17 
سعادة وكيل العمادة لشؤون الجودة واملشرف على وحدة املواصفات واملقاييو 

تنفيذ الخطة االستراتيجية وإعداد نظام إدارة الجودة اإلدارية وفق املعيار القياس ي 

 ISO 9001 : 2015الدولي 

 كلية طب

18 
سعادة وكيل العمادة لشؤون الجودة واملشرف على وحدة املواصفات واملقاييو 

تنفيذ الخطة االستراتيجية وإعداد نظام إدارة الجودة اإلدارية وفق املعيار القياس ي 

 ISO 9001 : 2015الدولي 

 كلية اللغات والترجمة

 سعادة وكيل العمادة لشؤون التطوير ملناقشة وحدة آفاق 19
الجامعة للدراسات العليا وكالة 

 والبحث العلمي

 كلية الهندسة سعادة عميد عمادة التطوير والجودة الى معهد التصنيع املتقدم 20

 معهد اللغويات العربية سعادة وكيل العمادة لشؤون التطوير 21

 عمادة الدراسات العليا سعادة وكيل العمادة لشؤون التطوير ملناقشة مشروع 22
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23 
على مشروع تطوير إجراءات نواتج التعلم وفعالية التدريو لالطالع على املشرف 

 اانظمة االلكترونية لقياس مخرجات التعلم
 عمادة السنة ااولى املشتركة

24 
املشرف على مشروع تطوير إجراءات نواتج التعلم وفعالية التدريو لالطالع على 

 اانظمة االلكترونية لقياس مخرجات التعلم
 هندسةكلية ال

 كلية علوم ااغذية والزراعة سعادة وكيل العمادة لشؤون التطوير لتحديث الخطة االستراتيجية  25

 

 

 هـ1440-1439( قائمة املعارض واملؤتمرات التي تم تصويرها خالل العام الجامعي 3)تابع ملحق 

 

 هـ1440-1439التي تم تصويرها خالل العام الجامعي البرامج التدريبية قائمة ( 3)تابع ملحق 

 

 

 

 

 

 مكان الفعالية اسم الفعالية م

 مركز الرياض الدولي للمؤتمرات واملعارض م2019للتعليم العالي  مشاركة الجامعة باملعرض واملؤتمر الدولي 1

 مكان الفعالية اسم البرنامج م

 26قاعة حمد الجاسر مبنى  ISO 9001 : 2015محتويات نظام إدارة الجودة آيزو  1

 26قاعة حمد الجاسر مبنى  برنامج تأهيل مدقق داخلي معتمد 2

 26قاعة حمد الجاسر مبنى  ISO 9001 : 2015محتويات نظام إدارة الجودة آيزو  3

 26قاعة حمد الجاسر مبنى  ISO 9001 : 2015محتويات نظام إدارة الجودة آيزو  4

 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بين املتطلبات والتطبيق  ISO 9001 : 2015املواصفة القياسية الدولية  5

 26قاعة حمد الجاسر مبنى  مجموعة من الخبراء في املجال الصحي 6
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  صحيفة رسالة الجامعة واملوقع االلكترونيبتوثيق األخبار املنشورة ( 4)ملحق 

 هـ 1440-1439خالل للفصل الدراس ي األول من العام الجامعي 

رقم  النوع املوضوع / العنوان م

 العدد

رقم 

 الصفحة

 1309 خبر  التخطيط والتطوير  تستعد إلطالق ملتقاها 1

 

1 

 3 خبر  التطوير والجودة  تحدث خطتها االستراتيجية 2

 خبر  التخطيط والتطوير  تدعم املشروعات التطويرية 3

 1310 صورة تسليم شهادات للبرامج الحاصلة على اعتماد أكاديمي 4

 

1 

 2 خبر وكالة شؤون الجودة تناقش انطالقة العام الجديد 5

 4 خبر وكيلة لعمادة التطوير والجودة» الديس ي« 6

تسليم شهادات االعتماد البرامجي  لالجامعة: حفبرعاية معالي مدير  7

 للبرامج الحاصلة على شهادات اعتماد أكاديمي

 5 خبر

  خبر محرم 21ملتقى التطوير  8

1311 

1 

 4 خبر التطوير والجودة تستقبل وكيلتها الجديدة 9

 خبر مناقشة تحديث الخطة االستراتيجية لعلوم ااغذية والزراعة 10

 10 1312 أجندة محرم.. ملتقى 21 11

 للماجستير والدكتوراه 13العتماد اتفاقية 12
ً
 .. برنامجا

ً
 1 1313 خبر غدا

 4 خبر اللغويات ملعهد االستراتيجية تحديث الخطة تتابع « والجودة التطوير» 13

 10 أجندة محرم.. ملتقى 21 14

 إعالن امللتقى السنوي الثاني لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير 15

 والجودة التطوير ثقافة لترسيخ 16

  12 والتطوير تصدر التخطيط وكالة
ً
  كتابا

ً
 تخصصيا

 20 خبر

  13العتماد اتفاقية 17
ً
 1 1314 صورة برنامجا

 ..بحثي في إنجاز  18

 ISIضمن  »3.110« معامل تأثير تحقق « الصيدلية

 خبر

  13 اعتماد اتفاقية وقعت 19
ً
 الوطني االعتماد على برامج 7 وحصول  برنامجا

 الثاني امللتقى السنوي  تعقد والتطوير للتخطيط الجامعة وكالة

 3 خبر

 مها .د تكرم « والجودة التطوير "للعمادة وكيلة عملها فترة انتهاء بمناسبة 20

 عمير

 4 1315 خبر

 4 1316 خبر ااول  اجتماعها تعقد « والجودة التطوير» 21

 خبر بالطب الجودة إدارة تناقش نظام والجودة التطوير 22

 5 خبر التشغيلية الخطط يتابع والتطوير التخطيط وكالة مجلو 23
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 5 1317 خبر اإلدارية تطوير الوحدات تناقش « التطوير شؤون» 24

 4 1319 خبر القصيم بصيدلة االمتياز ندوة في تشارك « الجامعة» 25

 6 خبر   واآلثار استراتيجية  السياحة تحديث يبحث التنفيذي املكتب 26

 7 خبر « الحقوق » استراتيجية تناقش « والجودة التطوير» 27

 التوظيف جهات من وعدد الجامعة منسوبي من نخبة بمشاركة 28

 ااداء جودة على االعتماد ااكاديمي أثر تدرس « والتطوير التخطيط»

 الجامعي

 8 خبر

 5 1320 خبر  « املكتبات» تحديث استراتيجية مناقشة   29

 10 دعوة دعوة  إنجاٌز بجودة  30

 بح ور وكيالت شؤون الطالبات في الجامعات السعودية 31

 لقاء  إنجاز  الرابع بمدينة الطالبات.. الثالثاء

 3-1 1321 خبر

 4 خبر التخطيط والتطوير تصدر  دليل الجودة واالجراءات  32

  1322 خبر االعتماد ااكاديمي مركز تكريم 33

1  
 خبر التنفيذية الخطة من املرحلة الثانية تناقش « والجودة التطوير» 34

 والجودة التطوير وعمادة الطالبات لشؤون الجامعة وكالة نظمته 35

 بجودة  فعالية  إنجاز يفتتح الجامعة مدير

 2 خبر

 5 خبر « القاصرين أموال هيدة» وفد تستقبل والجودة التطوير 36

 5 1323 خبر « اآلداب» في املشروعات التطويرية يناقش التنفيذي املكتب 37

 خبر وااعمال الصناعة قطاع مع الشراكة تناقش « آفاق» 38

 6 خبر التدريو وفعالية التقييم إجراءات لتطوير عمل ورشة 39

 خبر «ااسنان طب» في ملف الجودة تبحث « والجودة التطوير» 40

 « ااداء جودة على االعتماد أثر »  دراسة نتائج على اطلعت 41

 التخطيط والتطوير وكالة تشكر التعليم تقويم هيدة

جودة  ورفع ااكاديمية البرامج وتحسين لتطوير دؤوب جهد :الجبيلي .د

 املخرجات

 

 خبر

1324 5 

 والتطوير للتخطيط الجامعة وكيل برعاية 42

 خطتها االستراتيجية من الثانية املرحلة تدشن « املجتمع»

 6 خبر

 خبر خطتها االستراتيجية تحدث « ااغذية علوم» 43

 19 خبر املشتركة استراتيجية ااولى يناقش « التنفيذي» 44

 4 1325 خبر »وثائق الوحدات«مناقشة  45

 6 خبر »إدارة املتابعة«املكتب التنفيذي يناقش خطة  46
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  صحيفة رسالة الجامعة واملوقع االلكترونيبتوثيق األخبار املنشورة 

 هـ 1440-1439من العام الجامعي  ثانيخالل للفصل الدراس ي ال

رقم  رقم العدد النوع املوضوع / العنوان م

 الصفحة

 2 1326 خبر املكتب التنفيذي يناقش الخطة االستراتيجية إلدارة املخاطر 1

 3 خبر بدء إعداد الخطة االستراتيجية إلدارة التعاون الدولي 2

 خبر »تطوير املهارات«ورش عمل الستطالع آراء املستفيدين من  4 3

 خبر تنفيذ الخطة االستراتيجية ملعهد اللغوياتبحث آليات  4

 8 إعالن »تطوير املهارات«ورش عمل الستطالع آراء املستفيدين من   5

 1 1327 خبر تشارك في مؤتمر التحول وعصر التغيير.. أبريل القادم» الجامعة« 6

 3 خبر تبدأ ورش عمل استطالع آراء املستفيدين» التخطيط والتطوير« 7

 برعاية د. يوسف عسيري  8

 عميد التطوير والجودة يفتتح ورشة عمل معهد التصنيع املتقدم

 4 1328 خبر

 20 خبر ورشة عمل تنشيطية للمراجعين املعتمدين 9

 4 1329 خبر دراسة اتجاهات أع اء هيدة التدريو لتولي املناصب اإلدارية 10

 الدولي التبادل برنامج تناقش « آفاق» 11

 العليا الدراسات لطلبة

 2 1330 خبر

 4 1331  خبر التطوير والجودة تعقد اجتماعها الثاني بمساعدات وكيالت الكليات 12

 خبر وتجتمع بالعمادات املساندة واإلدارات باملدينة الجامعية للطالبات 13

 12 1332 مقال من؟ إلى يحتاج من ..واالستراتيجية االتصال 14

  70 من أكثر ح رها 15
ً
  21 تكريم وشهدت مشاركا

ً
  مراجعا

ً
 جديدا

 السابعة العمل التنشيطية ورشة تقيم « والجودة التطوير»

 املعتمدين للمراجعين

 

 خبر

20 

 2 1333 خبر تناقش برنامج التواصل مع ااولى املشتركة» التطوير والجودة« 16

 6 خبر »إدارة ااعمال«و » اللغات والترجمة«تنظم ورش عمل في» إتقان« 17

 2 1335 خبر واالعتماد والجودة « إتقان» إنجازات تناقش « والجودة التطوير» 18

 شركات 4اجتماعات وعروض  10بحثت نتائج  19

التخطيط والتطوير تستعرض تصاميم جناح الجامعة بمؤتمر التعليم 

 العالي

 5 1336 خبر

 ..وطنياتصدرت الجامعات السعودية في عدد البرامج املعتمدة  20

 الجامعة تحقق إنجاًزا نوعًيا على مستوى االعتماد البرامجي الوطني

 15-14 خبر

  »   والتقييم الداخلي التدقيق شاشة «   بعنوان 21

  » إتقان  «لنظام تدريبية دورة

 2 1337 خبر
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؟ االتصال يكون  متى 22
ً
 9 مقال استراتيجيا

 4 1338 خبر عكاوي تحتفي بالدكتور » التطوير والجودة« 23

 ..مادة إعالمية 100ت منت أكثر من  24

 تدعو وحدات الجامعة للمشاركة في مؤتمر التعليم العالي» التطوير«

 7 خبر

 9 خبر الهوية املطورة تزور املدينة الجامعية للطالبات 25

 5 1339 خبر التطوير والجودة تشارك في فعالية   بالجودة أحدث الفرق  26

 6 خبر ورش عمل على هامش مؤتمر التعليم العالي  5 27

 الجامعة تكشف عن تصميم جناحها.. 28

 العمر يدعو لزيارة جناح الجامعة بمعرض ومؤتمر التعليم العالي

 20 خبر

 اتفاقيات  3 29

 جامعة االمارات.. غرفة الرياض.. السجون 

 1 1340 خبر

 ..تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين 30

 م2019وزير التعليم يدشن املؤتمر الدولي للتعليم العالي 

 3-2 خبر

 8 1341 خبر اختتام فعاليات مشاركة الجامعة في معرض ومؤتمر التعليم العالي 31

 11 1342 خبر  التطوير والجودة تكرم الدكتور هشام عبهري  32

 

 مالحظة:

 لكون الصدار األخير لرسالة الجامعة للعام الجامعي الحالي هو الصدار رقم 
ً
شعبان،  23بتاريخ  1342نظرا

 فقد تم االستمرار في كتابة االخبار ونشرها في الوسائل االلكترونية 
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 فريق العمل
 

  

 فريق وحدة العالقات العامة واإلعالم

 الصفة  االسم  م

 مشرف د. طه بن محمد عمر   .1
ً
 ا

  أ.سلطان بن ناصر العبد السالم  .2
ً
 ع وا

  أ.محمد بن فهد املطلب   .3
ً
 ع وا

 نائبة املشرف بفرع الطالبات الربيقأ.لينا بنت عبد هللا   .4

 نائبة املشرفة بفرع الطالبات أ.فاطمة بنت حمود العنزي   .5

  أ.خالدة بنت عبد الرحمن الغيالن  .6
ً
 ع وا

  سلمان الزايديأ.سارة بنت   .7
ً
 ع وا

 
 

 
 
 

 

 تم بحمد هللا

 

 إعداد

 وحدة العالقات العامة والعالم  

 بعمادة التطوير والجودة

 ه_1440شعبان/ /30الصدار األول: 

 

 


