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وصحبه  آله  وعلى  حممد  نبينا  واملرسلني  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
أمجعني، أما بعد:

       ال شك أن من أهم مقومات النجاح يف أي مؤسسة يعتمد على وجود خطة حمددة واضحة املعامل، 
لتسري عليها حنو حتقيق األهداف املرسومة، حيث يعترب التخطيط االسرتاتيجي أحد مقومات جناح املؤسسات على 
اختالف أهدافها، ويساعد على حشد واستثمار كافة الطاقات البشرية واملادية واملعنوية وتوجيهها حنو  حتقيق األهداف 

والتطلعات من خالل خطة واضحة قابلة للتنفيذ يف إطار برنامج زمين حمدد.
      وقد تضمنت اخلطة االسرتاتيجية جلامعة احلدود الشمالية عددًا من احملاور األساسية املهمة  اليت تركز على 
دعم مسرية اجلامعة وحتقيق الريادة والتميز يف مجيع اجملاالت، حيث تقوم وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة وخدمة اجملتمع بدور 
مهم ملواكبة مايستجد من أحداث تسهم  يف رقي اجلامعة لتكون يف مصاف اجلامعات العاملية املرموقة.

وقد جاءت هذه اخلطة متاشيًا مع سعي اجلامعة لتحقيق التطوير الشامل من أجل حتسني خمرجاهتا وخدماهتا  مبا 
يتوافق مع معايري اجلودة الوطنية والعاملية ومبا خيدم خطط التنمية الشاملة ومتطلبات اجملتمع وسوق العمل.

     وعليه فإننا نتقدم بالشكر والتقدير لوكالة اجلامعة للتطوير واجلودة وخدمة اجملتمع ممثلة بوكيلها ومنسوبيها على جهودهم 
املبذولة لتحقق اجلامعة األهداف والتطلعات اليت من شأهنا رفعة ورقي اجلامعة حمليًا ودوليًا، واهلل نسأل  أن 
يعيننا مجيعًا على حتقيق ما يصبو إليه جمتمعنا، وما يتطلع إليه والة األمر من هنضة تعليمية؛ لتكون اجلامعة منارة 

لنشر الثقافة واملعرفة وخدمة اجملتمع.
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معايل مدير اجلامعة
اأ.د. �سعيد بن عمر اآل عمر
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد،

ورسالة  ورؤية  تطلعات  ضمن  باجلامعة  األخرى  اجلهات  مع  جنب  إىل  جنبًا  إنشائها  ومنذ  الوكالة  هذه  تعمل     
اجلامعة، حيث حترص الوكالة وضمن اخلطة االسرتاتيجية للجامعة على التأكد من تطبيق أسس ومعايري اجلودة 
على  واحلصول  التعليمي  بالعمل  لالرتقاء  وذلك  والرباجمي،  املؤسسي  املستويني  على  أكادمييًا 
رضا املستفيد : الطالب واجملتمع، باإلضافة إىل أن الوكالة تعمل على التأكد من جودة العمل يف الشق 
اإلداري بقطاعات وإدارات اجلامعة املختلفة، ومن هنا جند أن الوكالة تعمل على تطوير قدرات ومهارات 
اجلامعة  داخل  إخل   .. العمل  ورش  و  الدورات  عقد  خالل  من  واإلداريني  األكادمييني  اجلامعة  منسوبي 

وخارجها.
    وعليه فالوكالة وباستمرار تتابع قياس األداء وتراقب اجلودة على مجيع املستويات، وأخريًا وليس آخرًا تقع على عاتق 

الوكالة مسؤولية مشاركة اجملتمع واالرتقاء بأفراده عن طريق تقديم برامج دبلومات ودورات هادفة ذات جودة عالية.
ومع تطور التقنية، فالوكالة تعمل على حتويل مجيع التعامالت واإلجراءات من النمط التقليدي الورقي إىل 
والورش اليت تساعد على  الدورات  اإللكرتونية وعقد  التعامالت  ثقافة  نشر  اإللكرتوني، من خالل  النمط 

السرعة يف التحول إىل النظام اإللكرتوني.
    وهنا تأمل الوكالة بأن يكون صوت اجملتمع احملرك األول لنشاطاهتا عن طريق استقبال اقرتاحات أفراده بكل ما 

فيه املصلحة العامة.
واهلل من وراء القصد
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وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة وخدمة املجتمع
 د.خلف بن مطلق ال�سمري
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التعريف بوكالة الجامعة للتطوير 
والجودة وخدمة المجتمع
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مقدمة:
  تعتبر وكالة الجامعة للتطوير والجودة وخدمة المجتمع من أحدث وكاالت الجامعة نشأة فلقد

تم انشائها عام 1436هـ.

رؤية الوكالة:
  الريادة واإلبداع على المستوى المحلي واإلقليمي في التطوير والجودة وخدمة المجتمع.

رسالة الوكالة:
  االرتقاء بمستوى الجودة واألداء األكاديمي واإلداري لمنسوبي الجامعة وتحقيق شراكة مجتمعية 

متينه من خالل تقنية عالية الجودة وبيئة داعمة.

أهداف الوكالة:
1. تنمية وتطوير الكادر األكاديمي واإلداري لمنسوبي الجامعة.

2. ترسيخ الممارسات األكاديمية اإلدارية المعتمدة عالميًا.
3. خلق جامعة إلكترونية داعمه للتعليم التفاعلي.

4. خلق وتطوير شراكات قوية مع مؤسسات المجتمع المحلي لتبادل الخبرة والتدريب.
5. نشر ثقافة الجودة والوعي بأهمية التطوير والتحسين المستمر والتفاعل مع المجتمع.

6. التحسين المستمر لضمان تحقيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي.
التدريب  عبر  أفراده  ومعارف  مهارات  وتطوير  المجتمع  خدمة  في  الجامعة  دور  وترسيخ  تفعيل   .7

والتأهيل.
8. االطالع ومواكبة التغيرات والتقنيات الجديدة والعمل بمقتضاها.

9. المساعدة في بناء ووضع استراتيجيات للعمادات واإلدارات.
10. القياس والتقويم المستمر لألداء والمخرجات واإلنتاجية ووضع خطط للتحسين.

تساعد في  التي  المبادرة  وتشجيع  تنفيذها  ومتابعة  للجامعة  االستراتيجية  الخطة  11. دعم مشاريع 
تحقيق الخطة.
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الهيكل التنظيمي للوكالة:
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  أوالً: مدير مكتب الوكيل:
1.اإلشراف العام على جميع األعمال اإلدارية لوكالة الجامعة للتطوير والجودة وخدمة المجتمع.

2.اإلشراف على كافة الوحدات اإلدارية التي تتبع له )االتصاالت اإلدارية – المكتب السري – العالقات 
العامة(.

3.اإلشراف على إعداد الردود على المعامالت والخطابات والمراسالت الواردة والصادرة.
4.مخاطبة الجهات ذات العالقة لتأمين كافة احتياجات وكالة الجامعة للتطوير والجودة وخدمة المجتمع.

5.التواصل مع إدارة المشاريع والصيانة والخدمات العامة لعمل الصيانة والخدمات التابعة للوكالة.
6.استقبال الوفود وزوار الوكالة.

7.تنسيق اجتماعات الوكالة مع القطاعات األخرى ومخاطبتها.
8.إنشاء دليل كامل بالعناوين والتلفونات والبريد اإللكتروني.

9.اإلشراف على الموقع اإللكتروني للوكالة.

 ثانيًا: وحدة السكرتارية:
1.استقبال البريد الذي يعرض على الوكيل من االتصاالت اإلدارية بعد توريده.

2.تنسيق دخول المراجعين على الوكيل وتسجيل المواعيد الخاصة به . 
3.استقبال االتصاالت الهاتفية وتدوين المالحظات من المتصلين وتبليغ الوكيل بها.

4.استقبال وأرسال الفاكسات واإليميالت الخاصة بمكتب الوكيل.

 ثالثًا: المكتب السري:
1.استقبال البريد السري وتوريده وعرضه على الوكيل.

2.اتخاذ اإلجراءات الالزمة حسب توجيه الوكيل. 
3.حفظ نسخة من جميع المعامالت السرية للرجوع إليهاعند الحاجة. 

المهام اإلدارية 
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رابعًا: وحدة العالقات العامة:
1.توثيق جميع أعمال وإنجازات واجتماعات الوكالة.

2.توطيد الترابط بين الوكالة والقطاعات األخرى.
3.تزويد جميع أخبار الوكالة إلدارة العالقات العامة في الجامعة لتوثيقها بإصدارات الجامعة )أصداء 

الجامعة – والمواقع اإللكترونية(.
4.تجهيز كافة الوثائق لإلعداد للتقرير السنوي للوكالة.

خامسًا: وحدة المتابعة:
1.فتح بيان الدوام في الصباح لتوقيع دخول الموظفين وإغالقه في الوقت المحدد.

2.فتح بيان الدوام عند االنصراف للموظفين.
3.متابعة بيان الدوام وموقع البصمة في التأخير والغياب وتوجيه االستجوابات الالزمة للموظفين.

4.رفع التقرير األسبوعي إلدارة المتابعة.
5.عمل جوالت في أوقات مختلفة للتأكد من وجود الموظفين وتوثيق ذلك في بيان الزيارات لرفعه 

شهريًا إلدارة المتابعة.
6.حفظ نسخة كاملة من جميع اإلجراءات المتخذة وبيان الدوام مرتبة حسب التواريخ للرجوع لها عند 

الحاجة.

سادسًا: وحدة االتصاالت االدارية:
على  لعرضه  المكتب  لسكرتير  وتسليمه   ، عليه  اإلحالة  ورقة  ووضع  وتوريده  الوارد  البريد  1.استالم 

الوكيل.
2.بعد إعادته بالشرح من الوكيل يتم توزيعه داخليًا وخارجيًا حسب التوجيه.

3.حفظ نسخة من جميع المعامالت عن طريق األرشفة اإللكترونية.
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عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
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مقدمة
  تعد خدمة المجتمع واحدة من األهداف الحيوية واالستراتيجية للجامعة كما أنها تشكل ركنا أساسيا 
في رؤيتها ورسالتها، لذلك تسخر المرافق والخدمات والبرامج للمساهمة في تنمية وتطوير المجتمع، 
بالجامعة على االنخراط في المجتمع، وقد ساهمت الجامعة في خدمة المجتمع  العاملين  ويشجع 

وتطويره من خالل خدمات وبرامج عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر المختلفة.

الرؤية
  السعي لدور ريادي في الجامعة والمجتمع، وإسهام مجتمعي فاعل، وتميز تعليمي وتدريبي ومعرفي، 

نحو جودة تنافسية.

الرسالة
  أن تكون العمادة أداة تمكين الزدهار المجتمع واالرتقاء بمستوى الوعي والسلوك فيه وذلك بما 

تملكه من كوادر علمية وخبرات تربوية.

األهداف
 1.تعزيز االتصال والتكامل بين عمادة خدمة المجتمع والكليات التابعة للجامعة في تلمس االحتياجات 
التدريبية والعمل على تلبيتها من خالل تخطيط وتنفيذ ومتابعة البرامج والدورات التدريبية من خالل ما 

تملكه الجامعة من إمكانيات علمية وفنية.
2.توثيق الروابط بين الجامعة والمجتمع من خالل إقامة الندوات والدورات التربوية والعلمية , ونشر 
الوعي الثقافي والمهني من خالل تقديم الخدمات لمختلف فئات المجتمع في شكل دورات وبرامج 

تطويرية أو تدريبية لتنمية القوى البشرية بالمملكة على مختلف فئاتها ومستوياتها التأهيلية.
3.المساهمة في نشر الثقافة والمعرفة والوعي العلمي والتقني لمختلف قطاعات المجتمع باألساليب 

المختلفة شاملة تنظيم الحلقات الدراسية والندوات والمؤتمرات.
بعمل  للنهوض  والخاصة  العامة  والمؤسسات  لألفراد  المعلومات  وتوفير  والنصح  المشورة  4.إسداء 

معين أو حل مشكلة تمتلك الجامعة القدرة على إيجاد حل لها.
5.نشر الوعي اإلسالمي واالجتماعي والتربوي بين أفراد المجتمع بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.

6.تقوية إحساس المجتمع المحلي بدور جامعة الحدود الشمالية وأهميتها كمؤسسة علمية تربوية.



23

الهيكل التنظيمي:
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انشطة العمادة داخل الجامعة: 

 اوال : برامج الدبلومات 

مكان تنفيذ النشاط
النشاط

القائم بالتنفيذ 
الفئة المستهدفةالتاريخبالعمادة

عمادة خدمة عرعرتنفيذ دبلوم محاسبــة )بنات(
خريجي الثانوية 1435-1437المجتمع

العامة

عمادة خدمة عرعرتنفيذ دبلوم إدارة مكتبية)بنات(
خريجي الثانوية 1435-1437المجتمع

العامة
تنفيذ دبلوم تقنية البرمجة وقواعد 

عمادة خدمة عرعرالبيانات)بنات(
خريجي الثانوية 1435-1437المجتمع

العامة
تنفيذ دبلوم  اللغة االنجليزية 

عمادة خدمة عرعر)بنات(
خريجي الثانوية 1435-1437المجتمع

العامة تخصص 

ثانيا: برامج التجسير
تم إيقاف القبول في برامج التجسير خالل العامين الدراسيين )1437/1436 هـ(.

ثالثا: الدورات التدريبية

اسم الدورة م
التدريبية

الجهة المستفيدة من 
عدد تاريخ النهايةتاريخ البدايةالدورة التدريبية

األيام
عدد 

الساعات
عدد 

المتدربين

1
دورة مهارات 
النشاط الزائد 
ونقص االنتباه

طالبات– 
الخريجات – 

معلمات
1436/1/111436/1/133617

اساسيات اللغة 2
الفرنسية

اعضاء هيئة 
1436/1/271436/2/26164816التدريس

3
تعليم اللغة 

االنجليزية - 
مبتدئين

1436/1/181436/3/1064016المجتمع المحلي

فن االلقاء 4
1436/2/151436/2/1841217حرس الحدودوااليجاز

مهارات االلقاء 5
1436/2/191436/2/191438المجتمع المحليالفعال

جرائم 6
المعلوماتية

هيئة التحقيق 
1436/2/301436/3/451519واالدعاء العام

منهجية التغيير 7
في بيئة العمل

منسوبات وزارة 
1436/3/21436/3/531217التربية والتعليم

جرائم 8
المعلوماتية

هيئة التحقيق 
1436/3/61436/3/1051516واالدعاء العام
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اسم الدورة م
التدريبية

الجهة المستفيدة من 
عدد تاريخ النهايةتاريخ البدايةالدورة التدريبية

األيام
عدد 

الساعات
عدد 

المتدربين

كشف التزوير 9
في المستندات

بنك التسليف 
1436/3/201436/3/2231212واالدخار

10
خدمة العمالء 
وفن التواصل 
مع االخرين

بنك التسليف 
1436/4/61436/4/831213واالدخار

هيئة التحقيق جرائم الرشوة11
1436/4/121436/4/1651522واالدعاء العام

12

دورة اسس 
التوجيه 

واالرشاد 
الطالبي في 
ضوء الجودة 

الشاملة

المعلمات – 
الخريجات - 

مديرات المدارس
1436/4/121436/4/1982462

13

التدريس الفعال 
في ضوء 

معايير الجودة 
التعليمية

1436/4/131436/5/733041المجتمع المحلي

مهارات اعداد 14
التقارير

بنك التسليف 
1436/4/201436/4/2331212واالدخار

هيئة التحقيق جرائم الشيكات15
1436/5/31436/5/751514واالدعاء العام

مجمع االمل للطب ادارة الوقت16
1436/5/51436/5/51316النفسي

17

التحليل المالي 
واالئتماني 
للمنشآت 
الصغيرة 
والمتوسطة

بنك التسليف 
1436/5/101436/5/123128واالدخار

مجمع االمل للطب ادارة الذات18
1436/5/121436/5/12137النفسي

مجمع االمل للطب ادارة االزمات19
1436/5/191436/5/19137النفسي

20

المقابالت 
الشخصية 
للرياديين 

بغرض التمويل

بنك التسليف 
1436/5/241436/5/263127واالدخار

العالقات 21
االنسانية

مجمع االمل للطب 
1436/5/261436/5/26138النفسي

جرائم االتجار 22
بالبشر

هيئة التحقيق 
1436/6/161436/6/2051518واالدعاء العام
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اسم الدورة م
التدريبية

الجهة المستفيدة من 
عدد تاريخ النهايةتاريخ البدايةالدورة التدريبية

األيام
عدد 

الساعات
عدد 

المتدربين

23
ادارة وتقييم 
المخاطر 
االئتمانية

بنك التسليف 
1436/6/161436/6/183126واالدخار

24
الشئون المالية 
في الجهات 
الحكومية 

1436/6/161436/9/16244815حرس الحدود

لغة انجليزية - 25
1436/6/201436/9/20249615الجوازاتمستوى اول

26
دراسة وتقييم 

الجدوى 
االقتصادية

بنك التسليف 
1436/6/231436/6/2531210واالدخار

27

دورة 
استراتيجيات 

حديثة في اللغة 
العربية

1436/6/251436/7/251223المجتمع المحلي

دورة المرأة بين 28
الحكمة والبالغة

طالبات– 
1436/6/261436/7/1861226الخريجات

التأهيل الوظيفي 29
1436/7/141436/7/152833طالبات الجامعةلسوق العمل

30
دورة صعوبات 
التعلم في رياض 

األطفال

المعلمات – 
30 1436/7/141436/7/16312الخريجات

1436/7/151436/7/1513100المرحلة الثانويةبرنامج تنوير31
1436/7/161436/7/1613100المرحلة الثانويةبرنامج تنوير32

1436/7/161436/7/1613100المرحلة الثانويةبرنامج تنوير33

التأهيل الوظيفي 34
1436/7/171436/7/182835طالبات الجامعةلسوق العمل

التأهيل الوظيفي 35
1436/7/191436/7/202824طالبات الجامعةلسوق العمل

جرائم العدوان 36
على المال العام

هيئة التحقيق 
1436/7/211436/7/2551514واالدعاء العام

التأهيل الوظيفي 37
1436/7/211436/7/242826المجتمع المحليلسوق العمل

تعليم الكبار 38
1436/8/131436/8/175157المجتمع المحليومحو االمية

جرائم التزييف 39
والتزوير

هيئة التحقيق 
1436/8/131436/8/1641216واالدعاء العام

تأسيس قواعد 40
اللغة اإلنجليزية

طالبات المجتمع 
1436/8/171436/8/2961813المحلي
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اسم الدورة م
التدريبية

الجهة المستفيدة من 
عدد تاريخ النهايةتاريخ البدايةالدورة التدريبية

األيام
عدد 

الساعات
عدد 

المتدربين

41
أساسيات 

المحادثة في 
اللغة اإلنجليزية

طالبات المجتمع 
1436/8/171436/8/2961813المحلي

42
كيفية تدريس 

اللغة اإلنجليزية 
لألطفال

طالبات المجتمع 
1436/8/171436/8/2961822المحلي

الرسم الكرتوني 43
لألطفال

طالبات المجتمع 
1436/8/171436/8/2961822المحلي

تنمية الموارد 44
1436/11/81437/2/8247215مديرية الجوازاتالبشرية

مهارات التعامل 45
1436/1/21436/6/431520موظفي الدولةمع المرؤوسين

ادارة النزاع في 46
1436/1/51436/1/731521موظفي الدولةبيئة العمل

مهارات التعامل 47
1436/1/111436/1/1331517موظفي الدولةمع االطفال

اعمال 48
1436/1/231436/1/2531527موظفي الدولةالسكرتارية

49
مهارات التعامل 

مع ضغوط 
العمل

1436/2/11436/2/331522موظفي الدولة

سلوكيات 50
1436/2/41436/2/631523موظفي الدولةالوظيفة العامة

1436/2/221436/2/2531520موظفي الدولةادارة الوقت 51

القيود المحاسبية 52
1436/2/291436/3/131515موظفي الدولةالحكومية

53
المحاسبة 

الحكومية في 
الفروع

1436/3/21436/3/531517موظفي الدولة

1436/3/61436/3/831511موظفي الدولةادارة الوقت 54

1436/3/131436/3/1531522موظفي الدولةاالبداع االداري55

مهارات التعامل 56
1436/3/201436/3/2231514موظفي الدولةمع المراجعين

سلوكيات 57
1436/3/231436/3/2531522موظفي الدولةالوظيفة العامة

اعمال 58
1436/4/51436/3/731515موظفي الدولةالسكرتارية
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اسم الدورة م
التدريبية

الجهة المستفيدة من 
عدد تاريخ النهايةتاريخ البدايةالدورة التدريبية

األيام
عدد 

الساعات
عدد 

المتدربين

مهارات التعامل 59
1436/4/121436/4/1431516موظفي الدولةمع الرؤساء

سلوكيات 60
1436/4/121436/4/1431514موظفي الدولةالوظيفة العامة

ادارة الجودة 61
1436/4/201436/4/2231517موظفي الدولةالشاملة

اعمال 62
1436/5/101436/5/1231513موظفي الدولةالسكرتارية

مهارات التعامل 63
1436/7/71436/7/931510موظفي الدولةمع الرؤساء

ادارة النزاع في 64
1436/7/71436/7/931515موظفي الدولةبيئة العمل

االشراف 65
1436/7/141436/7/1631513موظفي الدولةاالداري

مهارات بناء 66
1436/7/141436/7/1631510موظفي الدولةفرق العمل

مهارات التعامل 67
1436/7/211436/7/2331515موظفي الدولةمع المراجعين

سلوكيات 68
1436/7/211436/7/2331518موظفي الدولةالوظيفة العامة

القيود المحاسبية 69
1436/7/281436/7/3031510موظفي الدولةالحكومية

70
المحاسبة 

الحكومية في 
الفروع

1436/7/281436/7/3031515موظفي الدولة

1436/8/61436/8/831513موظفي الدولةاالبداع االداري71
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اتفاقيات التعاون والشراكات

مؤشرات إنجاز الهدف من االتفاقيةتاريخ االتفاقيةعنوان االتفاقيةالجهة التي تم التوقيع معها
االتفاقية

الغرفة التجارية الصناعية 
بمنطقة الحدود الشمالية

عقد تقديم خدمة 
1436/11/17علمية استشارية

االعتماد واالشراف 
على البرامج 

التعليمة والتدريبة

المصادقة على 671 
شهادة في مجال 

الحاسب االلي

الغرفة التجارية الصناعية 
بالقريات

عقد تقديم خدمة 
1436/11/17علمية استشارية

االعتماد واالشراف 
على البرامج 

التعليمة والتدريبة

المصادقة على 117 
شهادة في مجال 

الحاسب االلي
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عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
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مقدمة
  تماشيًا مع متطلبات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي لالرتقاء بجودة األداء لبرامج الجامعة 
الجودة واالعتماد  الجامعة عمادة  أنشأت  العالمية، فقد  للمعايير  األكاديمية واإلدارية طبقًا  ووحداتها 
األكاديمي بموجب قرار مجلس الجامعة رقم )4( في االجتماع الثالث للعام الدراسي 1432/1431 هـ 
المحلية  القياسية  المعايير  لتطبيق  والكليات  الجامعة  تهيئة  على  وتعمل  1432/6/18هـ،  في  المنعقد 

والعالمية للجودة واالعتماد األكاديمي.

الرؤية
   الريادة في الجودة 

الرسالة
ورضا  والمصداقية  المستمر  التحسين  من خالل  السعودية  الجامعات  مستوى  على  بالجودة  التميز   

المستفيدين

األهداف
1. نشر وتعزيز ثقافة الجودة ومفهوم االعتماد األكاديمي في جميع وحدات الجامعة األكاديمية واإلدارية 

وبين جميع منسوبيها.
2. تحسين مستوى االداء المؤسسي للجامعة وفقا لمعايير الجودة واالعتماد االكاديمي.

3. تطبيق الجودة الشاملة في جميع وحدات وقطاعات الجامعة.
4. تطوير آليات تقويم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

5. متابعة وتقويم تنفيذ الخطة االستراتيجية.
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الهيكل التنظيمي:
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انشطة العمادة داخل الجامعة:

مكان تنفيذ النشاط
النشاط

القائم بالتنفيذ 
الفئة التاريخبالعمادة

المستهدفة

عقد عدة اجتماعات مع وكالة الجامعة للشؤون 
األكاديمية لتحديد مصادر البيانات. وجمع بيانات 

البرامج التنفيذية لخط آفاق ومؤشراتها من مصادر 
مختلفة من خالل نماذج وجداول محددة تم تطويرها 

في عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي.

1437/1436 هـ-الجامعة

متابعة تعبئة االستبانات الخاصة بخطة آفاق مع 
أعضاء هيئة التدريس والطالب للحصول على نسبة 
تمثيل مناسبة. كما تم تبويب وتصنيف البيانات ومن 
ثم تدقيقها ليتم ادخالها في البوابة االلكترونية لخطة 

آفاق ضمن المدة الزمنية المحددة.

1437/1436 هـ-عمادة الجودة

اعضاء هيئة 
التدريس 
وطالب 
الجامعة

وقد تم انجاز متطلبات خطة آفاق باألعوام التالية:
• الدورة األولى: تم استكمالها في عام )2014(
1437/1436 هـ-عمادة الجودة• الدورة الثانية: تم استكمالها في عام )2015(

البدء بإعداد نظام الجودة الداخلي في كليات جامعة 
كليات 1437/1436 هـ-عمادة الجودةالحدود الشمالية. 

الجامعة

البدء بإعداد الدليل التنظيمي لعمادة الجودة واالعتماد 
عمادة الجودة1437/1436 هـ-عمادة الجودةاألكاديمي

البدء بتطبيق استبانات الهيئة الوطنية للتقويم 
واالعتماد األكاديمي )استبانة تقويم مقرر، استبانة 

تقويم برنامج، استبانة تقويم الخبرة الميدانية( بصورة 
الكترونية وتم وضع هذه االستبانات على صفحة 

الجامعة على شبكة االنترنت.

كليات 1437/1436 هـ-عمادة الجودة
الجامعة

كتابة تقارير تحليلية لنتائج االستبانات وارسال هذه 
كليات 1437/1436 هـ-عمادة الجودةالتقارير الى الكليات.

الجامعة
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انشطة العمادة خارج الجامعة:

مكان تنفيذ النشاط
النشاط

القائم بالتنفيذ 
الفئة التاريخبالعمادة

المستهدفة

زيارة المكتب التنفيذي للخطة المستقبلية للتعليم 
العالي )آفاق( بالرياض عدة مرات لمتابعة متطلبات 

البرامج التنفيذية للخطة وجمع مؤشراتها.
1437/1436 هـعميد الجودة الرياض

المشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية 
للمجتمع المحلي مثل المدارس والمنظمات 

المجتمعية. مثل المشاركة بيوم الجودة العالمي.

بعض مدارس 
عرعر

عميد الجودة 
وبعض 

منسوبي 
العمادة

1437/1436 هـ

طالب 
المدارس 
الثانوية 

والمتوسطة

القيام بعدة زيارات لعدد من الجامعات لالطالع على 
تجربتهم في دراسة التقويم الذاتي وكذلك زيارة الهيئة 

الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

جامعة الدمام، 
1437/1436 هـعميد الجودةجامعة القصيم

األدلة اإلرشادية والمطبوعات

الفئة الهدف منهاسم الدليل او المطبوعة
العددالمستهدف

إعادة طباعة ملخص الخطة االستراتيجية مع إجراء بعض التعديالت 
عليه ثم تم توزيعه على اإلدارة العليا وجميع الكليات والعمادات 
المساندة واإلدارات المختلفة في الجامعة وكذلك تم نشر الملخص 

التنفيذي على الموقع االلكتروني للجامعة.

التعريف بالخطة 
االستراتيجية 
على مستوى 

الجامعة

الجامعة

طباعة 132 لوحة إعالمية تتضمن التعريف برؤية ورسالة واهداف 
الجامعة تم توزيعها وعرضها في 132 موقع داخل الجامعة بمختلف 

فروعها.

التعريف برؤية 
ورسالة واهداف 

الجامعة
132الجامعة

طباعة 132 لوحات اعالمية تتضمن التعريف بمشروع دراسة 
التقويم الذاتي تتضمن معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد 
األكاديمي تم توزيعها وعرضها في 132 موقع داخل الجامعة 

بمختلف فروعها.

التعريف 
بمشروع دراسة 

التقويم الذاتي
الجامعة
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عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد
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مقدمة
  حرصًا من جامعة الحدود الشمالية على التوجه نحو التحسين المستمر واالرتقاء في أدائها، وتطوير 
مهارات طالبها وطالباتها لمواكبة أحدث المعارف والعلوم، ومن أجل تعزيز التحصيل العلمي للطالب 
مسؤولية  عاتقها  على  بعد  عن  والتعلم  اإللكتروني  التعليم  عمادة  أخذت   ، الجامعة  في  والطالبات 
العمل على دراسة األنظمة واختيار أفضلها على مستوى العالم، إذ تم اختيار نظام يلبي كافة التطلعات 

واألهداف التي رسمت لتحقيق الرؤيا الخاصة بالجامعة والعمادة معًا.
والقيم  األسس  وضع  تم  فقد   ، الشاملة  الجودة  معايير  تحقيق  على  الجامعة  من حرص  وانطالقًا 

المناسبة للعمل من خالل تطبيق معايير ) كوالتي ماترز (والخاصة بالتعليم اإللكتروني.

الرؤية
   بناء مجتمع رقمي من خالل تحقيق بيئة تعليم إلكترونية متميزة.

الرسالة
التوظيف األمثل  الشمالية من خالل  الحدود  التعليمية في جامعة  العملية  العمادة لتطوير     تسعى 

للتقنيات الحديثة وتطبيقات التعليم اإللكتروني وفقًا لمعايير الجودة العالمية.المستفيدين

األهداف
1. نشر ثقافة توظيف التقنيات الحديثة في العملية التعليمية.

2. بناء اتجاهات إيجابية نحو تطبيق التعليم اإللكتروني في العملية التعليمية.
3. توفير البنية التحتية بما يضمن الجودة في التعليم اإللكتروني.

4. التدريب المستمر لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والطالب في مجال التعليم اإللكتروني.
5. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في انتاج المقررات اإللكترونية والرقمية وفقا لمعايير الجودة.

6. توفير الدعم الفني ألعضاء هيئة التدريس والطالب في مجال التعليم اإللكتروني وتطبيقاته.
7. التعاون مع الكليات في الجامعة في تقديم برامج للتعلم عن بعد.

8. التطوير المستمر لبيئة التواصل اإللكتروني بين أعضاء هيئة التدريس والطالب.
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الهيكل التنظيمي
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أوال: انشطة العمادة داخل الجامعة:

مكان تنفيذ النشاط
النشاط

القائم بالتنفيذ 
الفئة التاريخبالعمادة

المستهدفة

اتفاقية التعاون بين عمادة التعليم اإللكتروني وعمادة 
السنة التحضيرية لتطبيق وتفعيل نظام التعليم 

اإللكتروني بالك بورد

عمادة السنة 
التحضيرية 
والدراسات 

المساندة

طالب1436هـ -1437هـطاقم العمادة

التعاون مع عمادة السنة التحضيرية والدراسات 
المساندة إلجراء االختبارات اإللكترونية على نظام 

بالك بورد

عمادة السنة 
التحضيرية 
والدراسات 

المساندة

طالب21-1437/1/22 هـطاقم العمادة

التعاون مع كلية إدارة األعمال إلجراء االختبارات 
اإللكترونية على نظام بالك بورد

كلية إدارة 
طالب1436هـ -1437هـطاقم العمادةاألعمال

 )Promethean( دورة تدريبية على السبورة الذكية
بكلية إدارة األعمال 

كلية إدارة 
طاقم العمادةاألعمال

1436/11/22هـ
 و

 1436/11/29هـ

أعضاء هيئة 
التدريس

 )Promethean( دورة تدريبية على السبورة الذكية
أعضاء هيئة 1437/2/17هـطاقم العمادةكلية العلومبكلية العلوم:

التدريس

دورة تعريفية للطالب بكلية إدارة األعمال 
بعنوان »كيفية استخدام نظام التعليم اإللكتروني 

:»)Blackboard(

كلية إدارة 
طالب1436/11/16هـطاقم العمادةاألعمال

دورة تعريفية لطالب السنة التحضيرية بعنوان 
»كيفية استخدام نظام التعليم اإللكتروني 

»)Blackboard(

عمادة السنة 
التحضيرية 
والدراسات 

المساندة

طالب9-1436/11/11هـطاقم العمادة

دورة تدريبية بعنوان"كيفية استخدام نظام التعليم 
اإللكتروني )Blackboard(" في فرع الجامعة 

بطريف

فرع الجامعة 
أعضاء هيئة 1-1437/1/2هـطاقم العمادةبطريف

التدريس

دورة تدريبية بعنوان"كيفية استخدام نظام التعليم 
طاقم العمادةكلية الطباإللكتروني )Blackboard(" لكلية الطب:

1437/1/6هـ
و

1437/1/13هـ
أعضاء هيئة 

التدريس

دورة تدريبية بعنوان«كيفية استخدام نظام التعليم 
اإللكتروني )Blackboard( لكلية التربية واآلداب

كلية التربية 
طاقم العمادةواآلداب

1437/1/8هـ
و

1437/1/22هـ
أعضاء هيئة 

التدريس
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مكان تنفيذ النشاط
النشاط

القائم بالتنفيذ 
الفئة التاريخبالعمادة

المستهدفة

دورة تدريبية بعنوان" تصميم المقررات اإللكترونية 
")Lectora( عن طريق برنامج ليكتورا

جميع قطاعات 
طالب11-1437/2/13هـ طاقم العمادةالجامعة

دورة تدريبية بعنوان«كيفية استخدام نظام التعليم 
اإللكتروني )Blackboard(« لطلبة كلية إدارة 

األعمال

كلية إدارة 
أعضاء هيئة 1436/12/28هـطاقم العمادةاألعمال

التدريس
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ثانيًا: إنجازات العمادة على مستوى المشاريع:
   بعد تشكيل لجنة داخلية بالعمادة خاصة بدراسة المشاريع لعمادة التعليم االلكتروني، ودعوة العديد 
من الشركات لالطالع على الحلول والتقنيات التي يقدمونها ومناقشتهم بالحلول واالنظمة التي تحتاجها 
العمادة حيث تم عقد العديد من االجتماعات إلنتاج وكتابة كراسة الشروط والمواصفات RFP  بشكل 

تفصيلي للمشاريع التالية:
1. البنية التحتية لعمادة التعليم اإللكتروني.

2. مشروع الفصول الذكية للوسائل التعليمية بالجامعة.
3. مشروع االستديوهات التعليمية.
4. مشروع االختبارات االلكترونية.
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ثالثًا: إنجازات العمادة على مستوى اإلنتاج الرقمي:
1. تصميم وإنتاج مقرر الفيزياء للسنة التحضيرية.

2. تصميم وإنتاج قوالب المقررات اإللكترونية إلنتاجها على نظام المقررات اإللكترونية لكتورا.
3. تصميم وإنتاج دليل المستخدم الخاص السبورة الذكية ألعضاء هيئة التدريس باللغة العربية.

4. إنجاز كافة النماذج الخاصة بالخدمات اإللكترونية .
بالتفصيل  تسلسليا  المطلوبة  الخطوات  تصوير  بورد  بالك  نظام  لتعلم  تعليمية  فيديوهات  تسجيل   .5
لتعليم نظام بالك بورد وادواته ليتم في النهاية انتاج ملفات فيديو مصورة يستطيع من خاللها أعضاء 
هيئة التدريس فهم وتعلم النظام بسهولة يمكن الوصول اليها في أي وقت وفي أي مكان من قبلهم، 
حيث تم رفعها على البوابة وقناة اليوتيوب الخاصة بالعمادة وكذلك رفعها في المقرر التدريبي الخاص 

بنظام بالك بورد لجميع أعضاء هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية.
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قائمة بالبرامج التدريبية التي تم عقدها بالعمادة:
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احصائيات البرامج التدريبية بالعمادة:
يعتبر التدريب خيارًا استراتيجيًا ألي جهة تتطلع إلى مواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في 
مجال التقنية والتعليم لذلك تم تشكيل لجنة التدريب بعمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد حيث 
تختص هذه اللجنة بإعداد وتنسيق ومتابعة كل ما يتصل بتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجامعة 
في مجال التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد واستخدام الوسائل التعليمية من خالل التواصل المباشر 

وغير المباشر عبر تقنيات االتصال ووسائط شبكة اإلنترنت والتقنيات الحديثة.
طلبات  واستقبال  الدراسي  الفصل  طوال  ومستمر  أسبوعي  بشكل  التدريبية  البرامج  إتاحة  تم  حيث 
الريادة والتميز في خدمات  التدريب بشكل إلكتروني عبر بوابة العمادة على االنترنت وذلك لتحقيق 

التدريب في جميع فروع الجامعة.
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عمادة تطوير التعليم الجامعي



54

مقدمة
  تهتم عمادة تطوير التعليم الجامعي بتطوير العملية التعليمية في الجامعة من خالل التطوير والتدريب 
المستمر ألعضاء هيئة التدريس ودعم قدراتهم المهنية وتطوير البرامج والمناهج والخطط الدراسية 
بيئة  وتطوير  والتعلم,  بالتعليم  المتعلقة  الطالبية  للخدمات  والمتابعة  الدعم  وتوفير  العلمية  لألقسام 
الوظيفية  البيئة  تطوير  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  التعليمية  للعملية  محفزة  وجعلها  والتعلم  التعليم 
العلمي  التواصل  على  العمادة  تعمل  كما  صورة،   أكمل  على  التعليمة  العملية  لتنفيذ  المساعدة 

بالمؤسسات التعليمية في الداخل والخارج لتبادل الخبرات التطويرية في مجال التعليم والتعلم.

الرؤية
   الريادة واإلبداع في تطوير التعليم الجامعي 

الرسالة
   التطوير المستمر في مهارات الكادر األكاديمي واإلداري لتحقيق مستويات التميز واإلبداع 

األهداف
• نشر ثقافة تطوير التعليم , والعمل على جعله جزءًا من ثقافة وهوية الجامعة .

• تطوير مهارات اعضاء هيئة التدريس والموظفين .
• المساهمة في وضع وتنفيذ الخطة االستراتيجية للجامعة وعمل الدراسات المساندة لها .

• تطوير القدرات القيادية واإلدارية في الجامعة .
• المساهمة في تنمية التعليم والتعلم االبتكاري . 

• العمل على تنظيم االحتياجات التدريبية ) األكاديمية  واإلدارية ( لمنسوبي الجامعة , والعمل على 
تقييم األثر المرجعي بعد التدريب .

• بني البحوث والدراسات االستراتيجية التي تقوم على االهتمام بالتخطيط والتطوير المستقبلي لتطوير 
التعليم الجامعي .

• العمل على تطوير األداء اإلداري في الجامعة , من خالل التعاون مع الوحدات اإلدارية المساعدة , 
والعمل مع المسئولين في هذه الوحدات على إزالة كل قصور وتوفير وسائل حسن األداء .

• العمل على االستفادة من وسائل التقنية الحديثة في مجاالت تطوير اعضاء هيئة التدريس والموظفين 
• وضع البرنامج للتطوير األكاديمي وفقًا  لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية .

واالحتياجات  الجامعي  التعليم  تطوير  لبرنامج  المستقبلية  والخطط  العامة  االستراتيجية  اقتراحات   •
البشرية اللوجستية .

داخل  من  كليات  ضم  او  جديدة  كليات  وإحداث  الكليات  هيكلة  بإعادة  المتعلقة  الدراسات  اعداد   •
الجامعة أو خارجها.

• إيجاد آليات فعالة لنقل وتبادل الخبرات التعليمية بين أعضاء هيئة التدريس .
• إقامة عالقات وتبادل خبرات مع مراكز التعليم داخل المملكة وخارجها.
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الهيكل التنظيمي

انشطة العمادة داخل الجامعة:

مكان تنفيذ النشاط
النشاط

القائم بالتنفيذ 
الفئة التاريخبالعمادة

المستهدفة

ABET اكاديميين1436/11/17طاقم العمادةعرعرتقسيم الخطة الدراسية من منظور

اكاديميين1436/11/22طاقم العمادةعرعراحصاء طبي حيوي

اكاديميين1436/12/30طاقم العمادةعرعراستراتيجيات التدريس الفعال

اكاديميين1437/1/6طاقم العمادةعرعرالتعليم النشط واستراتيجياته في التدريس

اكاديميين1437/1/15طاقم العمادةعرعراعداد وتصميم الحقائب التدريبية

اكاديميين1437/1/22طاقم العمادةرفحاءالتدريس االستراتيجي الفعال

اكاديميين1437/2/22طاقم العمادةرفحاءبناء االختبارات التحصيلية

اداريين1437/2/19طاقم العمادةعرعرالذكاءات المتعددة

اداريين1437/2/21طاقم العمادةرفحاءالذكاءات المتعددة
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مكان تنفيذ النشاط
النشاط

القائم بالتنفيذ 
الفئة التاريخبالعمادة

المستهدفة

اكاديميين1437/4/30طاقم العمادةعرعرالتحليل االحصائي

تنمية مهارات التركيز وتقوية الذاكرة لدي 
اكاديميين1437/5/7طاقم العمادةعرعرالطالبات

اكاديميين1437/5/21طاقم العمادةعرعرتطبيقات االيباد في التعليم الجامعي

اكاديميين1437/5/14طاقم العمادةعرعربناء الجداول الدراسية

اكاديميين1437/5/21طاقم العمادةطريفالبحث العلمي والنشر الدولي

اكاديميين1437/5/21طاقم العمادةرفحاءالتدريس االستراتيجي الفعال

اكاديميين1437/5/27طاقم العمادةعرعربناء االختبارات التحصيلية

البحوث العلمية المبنية علي المقابلة من االعداد 
اكاديميين1437/5/29طاقم العمادةعرعروالنشر

اكاديميين1437/6/13طاقم العمادةطريفاستراتيجيات التعلم التعاوني

اكاديميين1437/6/19طاقم العمادةعرعربناء االختبارات التحصيلية

اكاديميين1437/6/21طاقم العمادةعرعراستثارة الدافعية للتعلم

اداريين1437/7/6طاقم العمادةرفحاءمقومات النجاح في العمل االداري

استراتيجيات التعلم الفعال لغير الناطقين بالغة 
اكاديميين1437/7/13طاقم العمادةعرعرالعربية

اكاديميين1437/7/12طاقم العمادةالعويقيلةاالرشاد االكاديمي

اداريين1437/8/2طاقم العمادةعرعرالمهارات االزمة الستخدام الحاسب االلي

اداريين1437/1/29طاقم العمادةعرعرتنمية مهارات ادارة االجتماعات الفعاله 

اكاديميين1437/5/7طاقم العمادةرفحاءادارة المناخ التدريسي

اكاديميين1437/8/25طاقم العمادةعرعرنظام تسجيل الطالب الجدد في برنامج البانر
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انشطة العمادة خارج الجامعة:

مكان تنفيذ النشاط
النشاط

القائم بالتنفيذ 
الفئة التاريخبالعمادة

المستهدفة
دور القيادات األكاديمية في تطوير التعليم 

اكاديميين1437هـدبيالجامعي

اكاديميين1436/12/4هـدبيالتميز في التدريس الجامعي

األدلة اإلرشادية والمطبوعات

الفئة الهدف منهاسم الدليل او المطبوعة
العددالمكان المستهدف المستهدف

الدليل االرشادي لمنطقة وجامعة الحدود 
الشمالية

التعريف 
بالمنطقة 
والجامعة

من اليعرفون 
المنطقة 
والجامعة

منطقة الحدود 
1000الشمالية
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عمادة تقنية المعلومات
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مقدمة
  أنشئت تحت مسمى مركز البيانات عام 1429هـ ، وتم تحويل مسماها إلى عمادة تقنية المعلومات 

عام 1431هـ

الرؤية
    الريادة والتميز في مجال التعليم والتعلم والبحث العلمي للتنمية المجتمعية بمعايير عالية وذلك بما 

يتوافق مع الخطة اإلستراتيجية للجامعة و رؤية المملكة 2030 

الرسالة
   توفير أحدث التقنيات واألنظمة الرقمية واإلدارية واألكاديمية ووسائل التواصل االجتماعي عبر بوابة 
تدريس وموظفين  هيئة  أعضاء  الجامعة من  منسوبي  بها  تخدم  التي  للجامعة  اإللكترونية  الخدمات 
وطالب وطالبات وذلك من خالل كوادر إدارية وفنية مؤهلة وتوفير بيئة تحتية متكاملة ) معامل وقاعات 

تدريسية رقمية( من أجل العمل في بيئة رقمية آمنه في جميع قطاعات الجامعة.

األهداف
1. التحول من التعامالت الوقية الى التعامالت االلكترونية . 

2. سرعة انجاز المعامالت وتوفير المعلومات للمستفيد بطريقة آمنة وسهلة . 
3. متابعة المعامالت بشكل آمن . 

4. إحصاء العمليات االلكترونية ونشر ثقافة المجتمع االلكتروني . 
5. المساعدة في سرعة اتخاذ القرار . 

6. الربط مع برنامج يسر لتسهيل التعامل مع الجهات الخارجية . 
7. تقديم خدمات الكترونية متكاملة لمنسوبي وطالب الجامعة .
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الهيكل التنظيمي:
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مكان تنفيذ النشاط
النشاط

القائم بالتنفيذ 
الفئة المستهدفةالتاريخبالعمادة

قسم البث المرئي العويقيلةتأمين ورشة عمل 
كلية العلوم واآلداب1437/10/9هـوالهاتف الشبكي

مشروع تطوير النظام االداري و 
ERP المالي

عمادة تقنية 
المعلومات

شركة 
االستشاريون 

المحترفون للتقنية 
APPSPRO

12-08-1437هـ

- االدارة المالية 
- عمادة شؤون الموظفين 

- ادارة المستودعات 
- ادارة المشتريات 

 JAMA مشروع منظومة جامعة
Project

تطوير قاعدة بيانات موحدة 
للبيانات األكاديمية للجامعات من 
خالل استخدام »الشبكة الحكومية 
اآلمنة » GSN  في برنامج يسر

عمادة تقنية 
كافة قطاعات الجامعة30-12-1437هـشركة نسيجالمعلومات

مشروع  نظام الخدمات الجامعية 
Banner

عمادة القبول 
عمادة القبول و التسجيلشركة نسيجو التسجيل

عمادة تقنية نظام مجالس
كافة قطاعات الجامعة1437مبرمجين العمادةالمعلومات

عمادة تقنية نظام ادعمني
اعضاء هيئة التدريس 1437مبرمجين العمادةالمعلومات

والموظفين

عمادة تقنية نظام التشغيل والصيانة
اعضاء هيئة التدريس 1437مبرمجين العمادةالمعلومات

والموظفين

عمادة تقنية نظام عالج
المركز الصحي1437مبرمجين العمادةالمعلومات

تدريب عملي لطالب السنة النهائية 
كلية علوم - قسم علوم حاسب ، 
على مادة  إدارة مركز البيانات

عمادة تقنية 
المعلومات 
- مركز 
البيانات

طلبة كلية علوم بنين - سنة دراسية-
بنات

Migration 10 Windows عمادة تقنية
جميع اجهزة الجامعة1437-المعلومات

انشطة العمادة داخل الجامعة:
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المأمول إنجازه للعام الجامعي 1438/1437هـ
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وبعد تقديم هذا التقرير عما تم من إنجازات في وكالة التطوير والجودة وخدمة المجتمع 
 ، أيضًا  إنجازات  القادم عام  العام  تأمل بأن يكون  الوكالة  ، فإن  للعام 1437/1436هـ 

فمن المتوقع إنجاز اآلتي :

1. االنتهاء من التقويم الذاتي األول للجامعة وإرساله للمراجع.
2. رفع التقويم الذاتي للجامعة إلى الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي لالعتماد.

3. االستعداد لمرحلة المشروع التطويري للجودة.
4. تقديم دورات تدريبية في اإلرشاد األكاديمي وتوصيف المقررات وما يتعلق بمختلف 

المقررات.
5. االنتهاء من مشروع ERP والبانر.

6. إنجاز مشروع إعادة هيكلة الجامعة.
7. االستمرار في دورات الفصول الذكية والبالك بورد.
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    فريق اإلعداد و التنسيق 
سعادة الدكتور/ خلف بن مطلق الشمري

األستاذ الدكتور / إيهاب صبري محمد

تصميم و إخراج 
األستاذ / محمود أحمد البواليز



)014(6614298

vpdqcs@nbu.edu.sa


