
NORTHERN BORDER UNIVERSITY

 2025-2020 �ناول أولويات المنطقة من خالل المباد�ات الوطنيةإلى الوطن من الشمال...

عرعر - رفحاء - ط��ف - العويقيلةجامعة الحدود الشمالية

الخطة اإلست�ا�يجية



www.nbu.edu.sa



www.nbu.edu.sa





بسم اهلل الرحمن الرحيم



خادم الحرمين الش��فين
الملك سلمان بن عبد الع��ز



خادم الحرمين الش��فين
الملك سلمان بن عبد الع��ز

صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبد الع��ز

ولي العهد



صاحب السمو الملكي األمير
فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد الع��ز

أمير منطقة الحدود الشمالية



صاحب السمو الملكي األمير
فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد الع��ز

أمير منطقة الحدود الشمالية
و��ر التعليم

د. حمد بن محمد آل الشيخ



إلى الوطن من الشمال...



إلى الوطن من الشمال...

قائمة المحتويات
مقدمة

الموقع الجغ�افي
تا��خنا

منطقتنا
خ��جونا والعالمة المائزة المتفردة

خطتنا
ال�ؤية

الرسالة
�يان القيم األساسية

الن�اهة
المشاركة المجتمعية والمسؤولية المدنية

المساءلة والمسؤولية
التعاون والعمل الجماعي

التحول في مجال التعليم والتعلم – محور الطالب وهيئة التد��س والب�امج
التحول في مجاالت البحث واالبتكار

المباد�ات والنتائج المستهدفة
التوجهات واإلست�ا�يجيات واألهداف

التحول في مجال التعليم والتعلم – محور استهداف الطالب وهيئة التد��س والب�امج
التوجه 1

اإلست�ا�يجية 1.1
األهداف والغايات

الهدف 1.1.1
المباد�ات

الهدف 2.1.1
المباد�ات

الهدف 3.1.1
المباد�ات

الهدف 4.1.1
المباد�ات

التوجهات اإلست�ا�يجية
مباد�ات نحو التحول - أمثلة

2
5
6
7
9
11
13
14
14
14
14
14
17
19
15
19
19
20
21
23
24
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27



قائمة المحتويات
اإلست�ا�يجية 2.1

األهداف والغايات
الهدف 1.2.1

المباد�ات
الهدف 2.2.1

المباد�ات
الهدف 3.2.1

المباد�ات
الهدف 4.2.1

المباد�ات
الهدف 5.2.1

المباد�ات
الهدف 6.2.1

المباد�ات
اإلست�ا�يجية 3.1

األهداف والغايات
الهدف 1.3.1

المباد�ات
الهدف 2.3.1

المباد�ات
الهدف 3.3.1

المباد�ات
اإلست�ا�يجية 4.1

األهداف والغايات
الهدف 1.4.1

المباد�ات
الهدف 2.4.1

المباد�ات
الهدف 3.4.1

المباد�ات

28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
31
31
31
31
32
32
32
32
33
33
34
34
34
34
34
35
35
36
36
36



قائمة المحتويات
اإلست�ا�يجية 2.1

األهداف والغايات
الهدف 1.2.1

المباد�ات
الهدف 2.2.1

المباد�ات
الهدف 3.2.1

المباد�ات
الهدف 4.2.1

المباد�ات
الهدف 5.2.1

المباد�ات
الهدف 6.2.1

المباد�ات
اإلست�ا�يجية 3.1

األهداف والغايات
الهدف 1.3.1

المباد�ات
الهدف 2.3.1

المباد�ات
الهدف 3.3.1

المباد�ات
اإلست�ا�يجية 4.1

األهداف والغايات
الهدف 1.4.1

المباد�ات
الهدف 2.4.1

المباد�ات
الهدف 3.4.1

المباد�ات

28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
31
31
31
31
32
32
32
32
33
33
34
34
34
34
34
35
35
36
36
36

قائمة المحتويات
الهدف 4.4.1

المباد�ات
36
37
39
42
43
43
43
43
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
47
50
51
51
51
51
51
52
52
52
52
52
52

الهدف 1.2.2
المباد�ات

الهدف 2.2.2
المباد�ات

التحول في مجال البحث العلمي واالبتكار - محو�التركيز على البناء األكاديمي وتوليد المعرفة
التوجه 2

اإلست�ا�يجية 1.2
األهداف والغايات

الهدف 1.1.2
المباد�ات

الهدف 2.1.2
المباد�ات

الهدف 3.1.2
المباد�ات

اإلست�ا�يجية 2.2
األهداف والغايات

التحول في المشاركة المجتمعية – محور التركيز على الخدمات المجتمعية
التوجه 3

اإلست�ا�يجية 3. 1
األهداف والغايات

الهدف 1.1.3
المباد�ات

الهدف 2.1.3
المباد�ات

الهدف 3.1.3
المباد�ات

الهدف 4.1.3
المباد�ات



قائمة المحتويات
اإلست�ا�يجية 2.3

األهداف والغايات
53
53
53
53
55

58
59
59
59
59
59
60
60
60
60
60
61
61
61
61
62
62
62
62
63
63
63
63
63
64

اإلست�ا�يجية 4.2
األهداف والغايات

الهدف 1.2.3
المباد�ات

 التحول في مجال البنية التحتية و اإلي�ادات الذا�ية – محور التركيز على بناء القد�ات البش��ة
والمادية والتميز لهوية الجامعة

التوجه 4
اإلست�ا�يجية 4.1

األهداف والغايات

الهدف 4.2.1
المباد�ات

الهدف 4.2.2
المباد�ات

الهدف 4.2.3
المباد�ات

الهدف 4.2.4
المباد�ات

الهدف 4.2.5
المباد�ات

الهدف 4.2.6
المباد�ات

الهدف 4.2.7
المباد�ات

الهدف 4.1.1
المباد�ات

اإلست�ا�يجية 4.3
األهداف والغايات

الهدف 4.3.1
المباد�ات



قائمة المحتويات
اإلست�ا�يجية 2.3

األهداف والغايات
53
53
53
53
55

58
59
59
59
59
59
60
60
60
60
60
61
61
61
61
62
62
62
62
63
63
63
63
63
64

اإلست�ا�يجية 4.2
األهداف والغايات

الهدف 1.2.3
المباد�ات

 التحول في مجال البنية التحتية و اإلي�ادات الذا�ية – محور التركيز على بناء القد�ات البش��ة
والمادية والتميز لهوية الجامعة

التوجه 4
اإلست�ا�يجية 4.1

األهداف والغايات

الهدف 4.2.1
المباد�ات

الهدف 4.2.2
المباد�ات

الهدف 4.2.3
المباد�ات

الهدف 4.2.4
المباد�ات

الهدف 4.2.5
المباد�ات

الهدف 4.2.6
المباد�ات

الهدف 4.2.7
المباد�ات

الهدف 4.1.1
المباد�ات

اإلست�ا�يجية 4.3
األهداف والغايات

الهدف 4.3.1
المباد�ات

قائمة المحتويات
64
64
64
64
65
65
65
65
65
65
66
66

66
67
68
68
68
68
68
69
69
69
71
72
72
72
72
72
72

االهدف 4.3.2
المباد�ات

الهدف 4.3.3
المباد�ات

مقا�يس النجاح

اإلست�ا�يجية 4.4
األهداف والغايات

ال وذكي الهدف 4.4.1. بناء نموذج لهيكل �نظيمي جامعي َفعَّ
المباد�ات

الهدف 4.4.2. اعتماد هيكل جامعي فعال وكفء على المستوى الوظيفي
المباد�ات

اإلست�ا�يجية 4.5
األهداف والغايات

 الهدف 4.5.1 �نسيق إست�ا�يجي للموارد لنشر الوعي والتركيز على تصميم
الهوية وشعار جامعة الحدود الشمالية

المباد�ات
اإلست�ا�يجية 4.6

األهداف والغايات
الهدف 4.6.1

المباد�ات
الهدف 2.6.4

المباد�ات
الهدف 3.6.4

المباد�ات

جاه��ة الطالب لسوق العمل
استبقاء الطالب: (ا�تظام الطالب في د�اسا�هم حتى التخ�ج)ا

توظيف الطالب
إستقطاب أعضاء هيئة التد��س واستبقاؤهم

�أي الطالب وأعضاء هيئة التد��س والموظفين
المجتمع



قائمة المحتويات
75
76
77
78

�نفيذ الخطة اإلست�ا�يجية الخمسية للفترة 2025-2020
األهداف والغايات هي الوسائل العملية لتنفيذ اإلست�ا�يجيات

تذ�يل: مالحق وشكر وتقد�ر
الملحق األول



قائمة المحتويات
75
76
77
78

�نفيذ الخطة اإلست�ا�يجية الخمسية للفترة 2025-2020
األهداف والغايات هي الوسائل العملية لتنفيذ اإلست�ا�يجيات

تذ�يل: مالحق وشكر وتقد�ر
الملحق األول

 �ناول أولويات المنطقة من خالل
المباد�ات الوطنية



 شهد التعليم العالي في المملكة العر�ية السعودية فترة ازدهار وتطور ك�ي��ن في مختلف المجاالت العلمية واألكاديمية
 والبحثية خالل العقد�ن الماض�ين؛ إذ ارتفع عدد الجامعات والكليات من أصل 8 إلى حوالي 70 كلية وجامعة، وذلك لتمكين
 التعليم العالي من استيعاب األعداد المت�ايدة من خ��جي المدارس الثانوية بالمملكة خالل الفترة نفسها. ومن �ين الجامعات
  الناشئة الواحدة والعش��ن، تب�ز جامعة الحدود الشمالية كمؤسسة تعليم عاٍل �ائدة في شمال المملكة العر�ية السعودية،

حيث تسعى الن تكون جامعة التعد�ن  الوطنية.ا
 لقد بدأت جامعة الحدود الشمالية في  خطوات ج��ئة، تهدف إلى تحفيز الجوانب التنموية  في المنطقة من خالل التعليم
 العالي. حيث نشهد وعلى مستوى ف�وع الجامعة األربعة، األثر اإليجابي للتعليم العالي – والذي �هدف إلى استيعاب المعارف
 الجديدة وتع��ز مفهوم الصحة العامة وحفز الجيل للتميز، إلى جانب قيادة اإلسهام الفاعل في ب�امج التحول والتطور الوطني.

ا في حياة طالبنا ومجتمعا�نا، لخدمة األهداف الوطنية العليا.ا  فالتعليم الجامعي يمكن أن يحدث تحوًال حقيقيًّ
 لقد اعتمدت هذه الخطة اإلست�ا�يجية الطموحة في بنائها على �ؤية قيادة الجامعة الجديدة، لمواصلة مسيرة النجاح والتقدم
 في مقر الجامعة الرئيسي في عرعر وف�وعها في كل من: رفحاء وط��ف والعويقيلة. سعيًا لالستفادة المثلى من مباد�ات
مكا�تها لتع��ز  الجامعة  خالله  من  تسعى  جديدًا،  ج��ئًا  هدفًا  �تضمن  حيث  ككل،  الجامعة  مستوى  على  الرئيسية   التحول 
بمجمع المتوج  الرئيسي  الجامعي  الحرم  تسعى الستكمال  كما  السعودية.  التعد�ن  جامعة  بوصفها  مثيالتها  عن   وتم�يزها 
التنمية احتياجات  تخدم  حديثة  أكاديمية  ب�امج  جانب  إلى  للطالبات،  المخصصة  الحديثة  التعليمية  والم�افق  الط�ية   للكليات 
تبنتها الجامعة مؤخ�ًا من خالل تط�يق الممارسات التي   الوطنية، ويكون خ��جو الجامعة حاصلين على الكفاءات األساسية 
 عالية التأ�ير          بهدف تحقيق إعداد أفضل لخ��جي الجامعة، مسلحين بالعلم ومواطنين صالحين وقاد��ن على بناء مستقبل

 مهني ناجح.ا
HIP’s
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 والخطة اإلست�ا�يجية الحالية التي تستلهم �ؤيتها وفقا ل�ؤية المملكة 2030، وتستند في توجها�ها ومحددا�ها إلى نظام الجامعات الجديد،
 وتؤكد الت�ام الجامعة ال�اسخ تجاه مسؤليا�ها تجاه ب�امج التنمية في منطقة الحدود الشمالية. ومن ذلك كله تستلهم الجامعة خطتها اإلست�ا�يجية

الجديدة تحت شعار: من الشمال إلى الوطن: �ناول أولويات المنطقة من خالل المباد�ات الوطنية.ا
 وكلنا أمل- من خالل تط�يق هذه الخطة اإلست�ا�يجية الجديدة – أن �تمكن جامعة الحدود الشمالية بأن تكون مؤسسة ذات مصداقية وتميز في مجال
 التعليم العالي في منطقة الحدود الشمالية في المملكة العر�ية السعودية. ومن خالل خطتنا اإلست�ا�يجية الجديدة سيتم تع��ف جامعة الحدود
 الشمالية كمؤسسة تعليم عاٍل تسعى للتميز في مجال التعليم العالي في منطقة الحدود الشمالية بما يسهم بشكل فاعل في ب�امج التنمية المحلية
 وفي تحسين األوضاع المعيشية والخدمات الصحية وتع��ز الرفاه االقتصادي والتقني المجتمعي لقاطني منطقة الحدود الشمالية.كما أننا نأمل أن

تكون جامعة التعد�ن السعودية.ا

 ’’تستلهم جامعة الحدود الشمالية خطتها اإلست�ا�يجية الجديدة تحت شعار‘‘
 من الشمال إلى الوطن

الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية3
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 إن هذه الخطة اإلست�ا�يجية الجديدة لجامعة الحدود الشمالية، التي نضعها �ين أيديكم، هي ثمرة عمل دؤوب استغ�ق مئات الساعات �ين اجتماعات
 وورش عمل ومداوالت، باإلضافة إلى مساهمات كل من أعضاء هيئة التد��س والموظفين والطالب والخ��جين والمجتمع المحلي. توفر هذه الخطة،
 التي ُوِضَعْت بالمجمل داخل الجامعة، أفضل ما يمكن للتعليم العالي أن يقدمه لوطننا الغالي، ولمنطقة الحدود الشمالية.  حيث توفر لنا خارطة لغرس
  الكفاءات المبدعة، والممارسات عالية التأ�ير، وال�وح ال��ادية التي يصبو إليها شبابنا، دون إغفال العائد المادي المطلوب, و�نويع الموارد التي تمثل

الممكنات المؤسسية. كذلك توجه هذه الخطة جهودنا في مسار التميز بوصفنا جامعة التعد�ن ال�ائدة في وطننا.ا
ِف عن َكَثٍب على هذه الخطة، ووضعها  ومن هذا المنطلق، فإنني ادعو كل عضو من أعضاء أسرة جامعة الحدود الشمالية لالنضمام إلينا من أجل التَعرُّ
 موضع التنفيذ، وذلك من أجل اال�تقال بثبات وع��مة نحو الخطوة التالية في تا��خنا؛ مثمنًا في الوقت نفسه الجهود التي �بذلها كل عضو من أعضاء
 أسرة الجامعة في هذا السياق، آملين من الجميع استنهاض الهمم وتطويع المواهب للمشاركة في تحقيق التحول المنشود في الجامعة، على النحو

الذي يتوقعه منا قاد�نا الداعمون وابناء مجتمعنا .ا
وأسأل اهلل أن يمدنا جميعا بعونه وتوفيقه لنكون عند حسن قاد�نا ومجتمعا�نا في وطننا الك��م.ا

أ. د. محمد يحيى الشهري

رئيس جامعة الحدود الشمالية
أستاذ الج�احة

4 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

�ين  الساعات  مئات  استغ�ق  دؤوب  عمل  ثمرة  هي  أيديكم،  �ين  نضعها  التي  الشمالية،  الحدود  لجامعة  الجديدة  اإلست�ا�يجية  الخطة  هذه   إن 
 اجتماعات وورش عمل ومداوالت، باإلضافة إلى مساهمات كل من أعضاء هيئة التد��س والموظفين والطالب والخ��جين والمجتمع المحلي. توفر
 هذه الخطة، التي ُوِضَعْت بالمجمل داخل الجامعة، أفضل ما يمكن للتعليم العالي أن يقدمه لوطننا الغالي، ولمنطقة الحدود الشمالية.  حيث توفر
 لنا خارطة لغرس الكفاءات المبدعة، والممارسات عالية التأ�ير، وال�وح ال��ادية التي يصبو إليها شبابنا، دون إغفال العائد المادي المطلوب, و�نويع

الموارد التي تمثل  الممكنات المؤسسية. كذلك توجه هذه الخطة جهودنا في مسار التميز بوصفنا جامعة التعد�ن ال�ائدة في وطننا.ا
ِف عن َكَثٍب على هذه الخطة، ووضعها  ومن هذا المنطلق، فإنني ادعو كل عضو من أعضاء أسرة جامعة الحدود الشمالية لالنضمام إلينا من أجل التَعرُّ
 موضع التنفيذ، وذلك من أجل اال�تقال بثبات وع��مة نحو الخطوة التالية في تا��خنا؛ مثمنًا في الوقت نفسه الجهود التي �بذلها كل عضو من أعضاء
 أسرة الجامعة في هذا السياق، آملين من الجميع استنهاض الهمم وتطويع المواهب للمشاركة في تحقيق التحول المنشود في الجامعة، على النحو

الذي يتوقعه منا قاد�نا الداعمون وابناء مجتمعنا .ا

وأسأل اهلل أن يمدنا جميعا بعونه وتوفيقه لنكون عند حسن قاد�نا ومجتمعا�نا في وطننا الك��م.ا
أ. د. محمد بن يحيى الشهري
رئيس جامعة الحدود الشمالية 
أستاذ الج�احة
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الجامعَة َكْوُنَها  السعودية  العر�ية  بالمملكة  العالي  التعليم  بميدان  تبوأ�ه  الذي  الف��د  بموقعها  الشمالية  الحدود  جامعة   �تمتع 
 الوحيدَة بمنطقة الحدود الشمالية في شمال المملكة العر�ية السعودية، ولهذا تحمل الجامعة اسم هذه المنطقة الغالية من مناطق
 المملكة. وتستفيد في بناء خططها من قيم المنطقة الغنية، وثقافتها، وتا��خها، وموقعها. كما �نسجم خطتنا اإلست�ا�يجية لألعوام
 2020 -2025  مع ما تزخر به المنطقة من موارد ط�يعية، و�تفق أيضًا مع �ؤية المملكة 2030، و مع نظام الجامعات الجديد مسترشدة

باألولويات اإلست�ا�يجية إلمارة منطقة الحدود الشمالية.ا

الموقع الجغ�افي
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 يعود  تأسيس جامعة الحدود الشمالية إلى العام 1402هـ، حيث تأسست حينها الكلية المتوسطة للبنات، وكانت بمثابة النواة لهذا
 الص�ح الحالي. و في عام 1408هـ تحولت الكلية المتوسطة للبنات إلى كلية للمعلمين، وت�امن ذلك مع منحها أول درجة بكالو��وس.

.وفي عام 1426هـ تم تأسيس كلية للعلوم بعرعر، وكلية للمجتمع برفحاء ليكونا فرعين تابعين لجامعة الملك عبد الع��ز
اَن ��اَرِتِه التا��خية إلى منطقة الحدود  في عام 1428هـ أعلن خادم الحرمين الش��فين ال�احل الملك عبداهلل بن عبد الع��ز،رحمه اهلل، إبَّ
 الشمالية، بموجب مرسوم ملكي، تأسيَس جامعة الحدود الشمالية، حيث ضمت كليُة المعلمين التي تأسست سابقًا  إلى جانب َفْرَعْي
 جامعة الملك عبدالع��ز بكل من عرعر ورفحاء. كما أعقب تأسيس جامعة الحدود الشمالية مباشرة إنشاء العديد من الكليات الجديدة، التي
 ضمت كليات الطب، والصيدلة، والتم��ض، والعلوم الط�ية التط�يقية، والهندسة، وعلوم الحاسوب، وإدارة األعمال، وكلية المجتمع، التي
َعْت جميعها حول حرمها الجامعي الرئيسي في عرعر، إلى جانب ف�وع الجامعة الثالثة في كل من رفحاء وط��ف والعويقيلة. وقد  َتَوزَّ

َلْت ِمحور تحول رئيسي للمعرفة، والتقدم االجتماعي، واالقتصادي بالمنطقة.ا شهدت الجامعة الناشئة فترة تطور س��ع، حتى َشكَّ

تا��خنا

6 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية
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تا��خنا
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 تقع منطقة الحدود الشمالية في أقصى الشمال الشرقي للمملكة العر�ية السعودية، وقد اكتسبت المنطقة أهميتها
 من مش�وع خط األنا�يب العابر للبالد العر�ية (تابال�ن)، الذي يعود تا��خه إلى أواخر األربعينات من الق�ن الماضي، وقد نفذته
و‘تكستاكو’، و‘يف�ون’،  ‘إسو’،  شركات  جانب  إلى  السعودية،  ‘أ�امكو’  ْت  َضمَّ بش�اكة  العالمية  النفط  شركات   كب��ات 
الخلي� من  يمتد  الذي  التابال�ن،  بناء  عا�قها  على  أخذت  التي  التابال�ن،  تأسست شركة  الش�اكة  تلك  وبموجب   و‘مو�يل’. 
 العربي إلى ميناء صيدا اللبناني على ساحل البحر األ�يض المتوسط. وقد استلزم إنشاء خط التابال�ن، بطول 1,664 كلم،

وجود محطات لضخ النفط على طول هذا الخط

وبدايات التحول في عرعر، الطبعة الثانية، عرعر: النادي األدبي الثقافي بالحدود الشمالية  (1)

(1)

TAPLINEسعد ف�ح اللميع (2016م)، التابال�ن

منطقتنا

الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

2



َل َنواًة ِلوُجوِد مدن عرعر ورفحاء  �افق إنشاء محطات ضخ النفط تأسيس مجمعات سكنية للعاملين بتلك المحطات مما َشكَّ
هذه اكتسبت  لقد  حديثة.  تحتية  بنية  من  به  �تمتع  بما  الشمالية،  الحدود  لمنطقة  الحض��ة  الواجَهَة  َلِت  َشكَّ التي   وط��ف، 
 المنطقة أهميتها كونها معب�ًا رئيسًا للبلدان المجاورة، وهي الع�اق واألردن ومنها إلى سو��ا. تمتد المنطقة على مساحة

127,000 كلم، ولها حدود مباشرة مع كل من الع�اق واألردن. ا
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َل َنواًة ِلوُجوِد مدن عرعر ورفحاء  �افق إنشاء محطات ضخ النفط تأسيس مجمعات سكنية للعاملين بتلك المحطات مما َشكَّ
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 المنطقة أهميتها كونها معب�ًا رئيسًا للبلدان المجاورة، وهي الع�اق واألردن ومنها إلى سو��ا. تمتد المنطقة على مساحة

127,000 كلم، ولها حدود مباشرة مع كل من الع�اق واألردن. ا
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2

الفكري النمو  َز  ِلتع�ِّ الرئيسية  الكفاءات  من  جملة  ببناء  تهتم  بحيث  المناهج  بتصميم  يعنى  جوه�ً�ا  توجها  اإلست�ا�يجية  الخطة  تضمنت   وقد 
 والشخصي والمهني وتبني جانب المواطنة الصالحة في كل من يتخ�ج من جامعة الحدود الشمالية مستقبال. وبناء على ذلك سيتم استيعاب جميع
 طالب الجامعة في مش�وع رحلة تعليمية مركزة ومحددة المقاصد، تهدف إلى رفع كفاءا�هم، وإعدادهم ليكونوا أف�ادا متمي��ن في مجتمعا�هم
 ووطنهم يملكون مها�ات الحياة التي يحتاجها عالم اليوم والجدا�ات الالزمة لالنخ�اط في سوق العمل بكل ثقة. وستصبح هذه الكفاءات الرئيسية
 هي السمة الفارقة لدى خ��جي جامعة الحدود الشمالية، التي تحفظ لهم مكانًة تميز على المس�ح الوطني، كما ستكون بمثابة حجر األساس لسمعة
 الجامعة وتميزها في مجال تد��ب خ��جين ناجحين، على استعداد لالنخ�اط الفوري في صفوف القوى العاملة. وتهدف هذه الكفاءات األساسية

إلى ت�ويد خ��جي الجامعة بالمها�ات الرئيسية، التي تفي بتطلعات جهات العمل، ومتطلبا�ها على مستوى القطاعين الخاص والحكومي.ا

 خ��جونا
 والعالمة المائزة المتفردة

الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية9



الثقافة الرقمية والمعلومات

التفكير الناقد

 مها�ات العمل الجماعي

  المها�ات المهنية

التواصل الفعال باللغتين العر�ية واإلنجلي��ة  (محادثة وكتابة)ا

مها�ات ��ادة األعمال

المواطنة والهوية الوطنية

10 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

حيث �تمثل هذه الكفاءات األساسية في اآلتي:ا



الثقافة الرقمية والمعلومات

التفكير الناقد

 مها�ات العمل الجماعي

  المها�ات المهنية

التواصل الفعال باللغتين العر�ية واإلنجلي��ة  (محادثة وكتابة)ا

مها�ات ��ادة األعمال

المواطنة والهوية الوطنية

10 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

حيث �تمثل هذه الكفاءات األساسية في اآلتي:ا

 استهل معالي األستاذ الدكتور محمد يحيى الشهري، إ�ر توليه منصبه رئيسًا للجامعة في صيف 2019م، عملية التخطيط
 االست�ا�يجي لجامعة الحدود الشمالية، وذلك بعمل د�اسة عاجلة لد�اسة الواقع وتقصي الحقائق. ومع بداية العام الد�اسي
 الجديد، قام معاليه بتع�ين الب�وفيسور موسى قاري سيد، أستاذ علم األشعة والعلوم الصحية، عميد كلية الصحة والخدمات
 اإلنسانية والتم��ض بجامعة والية كاليفورنيا (دومينغيز هيلز)، مستشا�ًا للتخطيط اإلست�ا�يجي للجامعة، كما أصدر ق�ا�ًا بتع�ين
المناظرة للجامعات  مقارنة  د�اسة  �إج�اء  الجديدة  اإلست�ا�يجية  الخطة  على  العمل  بدأ  وقد  هذا  رئاسته.  تحت  متابعة   لجنة 
 الوطنية والعالمية. ويمكن الحصول على قائمة أسماء هذه الجامعات من مكتب وكيل الجامعة للتطو�ر والجودة وخدمة

المجتمع.ا

خطتنا
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 التحليل الرباعي (باإلنجلي��ة                ) أداة التحليل االست�ا�يجي في عدة مجاالت تمثل إدارة األعمال والتسو�ق والتنمية البش��ة وغيرها. وينقسم هذا التحليل كما كتبت 
ح�وفه األربعة باإلنجلي��ة إلى              ويمكن تع��فها كما يلي

   القوة: عناصر القوة في المش�وع والتي تميزه عن غيره من المشا��ع وهى ترجمة لكلمة 
الضعف: نقاط الضعف في المش�وع وهى ترجمة لكلمة 
الفرص: وهي التي يمكن أن تأ�ي من خا�ج المش�وع وقد تؤدي على س�يل المثال إلى ��ادة الم�يعات وأيضًا يمكن أن تؤدي ل��ادة األرباح, وهي ترجمة لكلمة 
التهديدات: وهي التي يمكن أن تأ�ي من خا�ج المش�وع وتسبب اضط�ابات للمش�وع وهي ترجمة لكلمة 

12 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

 شملت الد�اسات المسحية، وجمع المعلومات، ما يلي: د�اسة مسحية شاملة لمعرفة الوضع الحالي على مستوى الجامعة،
 تق�يم للخطة السابقة وعقد ورش عمل حول تطو�ر �ؤية الجامعة ورسالتها.ا

 وقد بدأ العمل باستخالص عصارة األفكار اإلست�ا�يجية المقدمة من مجموعات متخصصة لرسم الغايات والتوجهات. باإلضافة
 الى إج�اء مسح �يئي، إلى جانب عمل تحليل رباعي لمعرفة نقاط القـــــوة                             لمعرفة نقاط القوة والضعف،
 والضعف، والفرص، والتهديدات. وفي السياق نفسه، أ�يحت الفرصة لمجتمع جامعة الحدود الشمالية لإلدالء بمقترحا�هم حول
 ما تمخضت عنه تلك األنشطة، من خالل سلسلتين من الد�اسات المسحية المفتوحة على نطاق الجامعة؛ حيث ُاقتِ�ح إطار عمل
 إست�ا�يجي للجامعة �تيجة اجتماعات متعددة مع متخصصين إلى جانب االستفادة من وجهات النظر على مستوى الجامعة.
 كما �وجعت الخطة الجديدة، وأدمجت مع المعرفة المتنامية بنقاط القوة، والفرص المتاحة أمام جامعة الحدود الشمالية،
 وحاجتها إلى صقل أفكار القيادات الجديدة بشأن مستقبل الجامعة. حيث قدم هذا المقت�ح خالل النصف األخير من الفصل
 الد�اسي األول من العام 2019م بعد األخذ بمرئيات أعضاء لجنة متابعة التخطيط اإلست�ا�يجي وذلك للحصول على الموافقة

الالزمة.ا
 إن الهدف من وضع هذه الخطة اإلست�ا�يجية هو أن تمثل إطار عمل، يحدد وجهة الجامعة خالل السنوات الخمس القادمة،
 مدعومة أيضًا بخطط �نفيذية على مستوى الكلية والقسم. وهي خطط �تسم بط�يعتها العملية؛ وتأخذ في االعتبار اإلمكانات

المتاحة مع قد�ات األف�اد، الذ�ن ينج�ون المهام اليومية الموكلة لهم من أجل تحقيق أهداف الخطة.ا

SWOT Analysis
(1)

S-W-O-T 
SWOT (1)

Strengths
Weaknesses

Opportunities

Threats
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SWOT Analysis
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S-W-O-T 
SWOT (1)

Strengths
Weaknesses

Opportunities

Threats

 نطمح إلى أن نصبح جامعة متميزة، ذات مصداقية، �تسم بتقديم ب�امج أكاديمية قائمة على بناء الكفاءات، والبحث، واالبتكار،
وتقديم خدما�ها على مستوى المنطقة والمملكة.ا

 نحن جامعة شاملة تخدم األهداف المحلية للمنطقة، مع االلت�ام بتحقيق التميز التعليمي. وانطالقًا من قيمنا الرئيسية وت�ا�نا
 التا��خي وموقعنا الجغ�افي، نقدم ب�امج تعليمية مبتكرة �تسم بمخرجا�ها التي ت��د من فعالية الموارد البش��ة،

واالقتصادية، والثقافية، والط�يعية لمنطقة الحدود الشمالية وخارجها.ا

�يان القيم األساسية
 من أجل تحقيق رسالتنا، �تبنى مجموعة من القيم األساسية المشتركة التي تشكل جوهر معا�ير التميز لدينا. هذه القيم هي
 جوهر رسالتنا واإلطار الذي يحكم ممارستنا وسلوكنا الشخصي والمهني. ونحن نلتزم، في هذه الجامعة التي نعتز باال�تماء

إليها، بالقيم األساسية التالية:ا
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ال�ؤية

الرسالة



 الن�اهة - نحن نؤمن بأن تكون ممارستنا المهنية، وجميع تعامال�نا وعالقا�نا مبنية على تعاليم ديننا الحنيف وقيمنا الوطنية
من حيث األمانة، واالنفتاح على اآلخر، والسلوك القويم.ا

 المشاركة المجتمعية والمسؤولية المدنية - نحن ملتزمون باإلسهام والمشاركة في كل ما يحقق �نمية منطقة
 الحدود الشمالية بشكل خاص والوطن بشكل عام. أما إسهامنا في عملية التنمية هذه فيتحقق من خالل التد��س، والبحث،

وتقديم الرعاية الصحية، والش�اكات والخدمة المجتمعية.ا

 المساءلة والمسؤولية - نعتقد أن المسؤولية �تطلب تفكيً�ا مد�وًسا ودقيًقا في الت�اما�نا األخالقية الجماعية والفردية.
�تخذه من الق�ار، وذلك من خالل م�اعاة سياق ما  تجاه جامعتنا ومجتمعنا في عملية صنع  بالواجب  ت��د إحساسنا  إنها   كما 

إج�اءات والنظر في عواقبها.ا

 التعاون والعمل الجماعي - نحن �تبنى العمل الجماعي و�وح التعاون التي تشكل عالقتنا مع الطالب، وأعضاء هيئة
التد��س، والموظفين، والمجتمعات المحلية والوطنية.ا
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الخطة وتستند  ابتداًء.  الجامعة  عليها  أنشئت  التي  التوجهات  على  اإلست�ا�يجية  الخطة  بناء   تم 
 اإلست�ا�يجية على أربعة أسس تمثل التوجهات الرئيسة لها، بهدف تحقيق تحول مؤثر على المستوى

المحلي والوطني.ا

التوجهات االست�ا�يجية



أسس التوجهات
 الرئيسية للخطة

االست�ا�يجية  التعليم
والتعلم

 البحث
واالبتكار

 المشاركة
المجتمعية

 البنية
 التحتية
 ومصادر
الدخل

1

23

4
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استهداف الطالب وهيئة التد��س والب�امج

التوجه 1:
تحديات لمجابهة  الشمالية  الحدود  جامعة  طالب   إعداد 
 التطو�ات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والبالد عمومًا
 وذلك من خالل ت�ويدهم بالخب�ات التعليمية، التي يحتاجها
األساسية من خالل بالكفاءات  ت�ويدهم  مع  العمل    سوق 
ممارسات وتبني  الصفية  غير  واألنشطة  الصفية   األنشطة 
تبني ط��ق  عن  الكفاءات  هذه  التأ�ير.اوتحقيق   عالية 
 ممارسات عالية التأ�ير لتع��ز التعليم لدى الطالب وتحقيق

الكفاءات المطلوبة.ا
وتطو�رهم رفيع  مستوى  على  تد��س  هيئة   تع�ين 
تعلم مستوى  دعم  من  ليتمكنوا  عليهم،   والمحافظة 
بمستوى والبحثية  األكاديمية  الواجبات  وأداء   الطالب 
 متميز، مع استهداف رفع نسبة السعود�ين المؤهلين بهيئة

التد��س.ا
 تع��ز التنوع في خب�ات هيئة التد��س لالستفادة من تجارب

الجامعات األخرى واالستفادة منها.ا

التوجه 2:ا
عام بشكل  االبتكا��ة  واألنشطة  العلمي  البحث   تشجيع 
 وفي التخصصات المستهدفة بشكل خاص، وذلك من أجل
المحلي المجتمع  احتياجات  تل�ية  في   المساهمة 

والتحديات الوطنية.ا

التركيز على جودة ب�امج االبتعاث والمنتج البحثي

التحول في مجاالت البحث واالبتكارالتحول في مجال التعليم والتعلم
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التوجه 3:ا
المستوى على  المجتمع  خدمة  في  الفاعل   االنخ�اط 
ذات الهيكلية  المنهجيات  خالل  ومن   ، والوطني   المحلي 
 المنفعة المشتركة، والش�اكات ذات التأ�ير في ب�امج خدمة
الشمالية الحدود  جامعة  الت�ام  �ؤكد  والذي   المجتمع، 

برسالتها وأهدافها الواضحة تجاه المنطقة.ا

التوجه 4:ا
كافية، سعة  وذي  كفاءة  وذا  فاعل  جامعي  مقر   بناء 
 وت�ويده ببنية تقنية حديثة، إضافة إلى تأسيس مصادر دخل
 متنوعة وموارد حيوية، من أجل تع��ز تميز الجامعة، وترت�بها،

وتصنيفها.ا
دور وتع��ز  الطال�ية،  باألنشطة  خاصة  م�افق   تأسيس 

الجامعة القيادي في الش�اكات اإلقليمية والدولية.ا

التركيز على خدمة المجتمع

التحول في البنية التحتية ومصادر الدخلالتحول في المشاركة المجتمعية

البش��ة، القد�ات  بناء  عملية   استهداف 
مميزة هوية  وبناء  والمادية   والتقنية، 

للجامعة
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 تركز المباد�ات الحالية على الكفاءات الرئيسية المطبقة باستخدام الممارسات عالية األثر           ، والتعلم العملي والتعلم
 الميداني، إلى جانب األنشطة الصفية والالصفية، المرتبطة بمخرجات الكفـاءات األساسية       . و�تضمـن المبـــاد�ات التي
إلى تهدف  التأهيل، كما  عالية  الكوادر  والمحافظة على  التوظيف، واالستقطاب  التد��س كال من عمليات   تستهدف هيئة 

تحقيق التطو�ر المهني في تقنيات ومناهج ط�ق التد��س الحديثة، والقيادة االكاديمية وغيرها.ا

مباد�ات نحو التحول - أمثلة

(HIP’s)
(CC’s)

التحول في مجال التعليم والتعلم
محور الطالب وهيئة التد��س والب�امج

الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية19

 تستهدف المباد�ات تطو�ر مجاالت البحث العلمي، واالبتكار، واألنشطة اإلبداعية بحيث �ترجم الى فوائد عملية تساعد على 
تطو�ر أنماط الحياة بمجتمع منطقة الحدود الشمالية، من خالل تطو�ر الموارد البش��ة، واالجتماعية، واالقتصادية، والتقنية.ا

التحول في مجاالت البحث واالبتكار



 تخ��� طالب مسلحين بالكفاءات والمها�ات الض�و��ة؛ لتفي بمتطلبات سوق العمل في القطاعين العام والخاص، مع تأمين
 الموارد المالية الالزمة لدعم المشا��ع البحثية اآلخذة في التطور رغم حدا�ة نشأ�ها، والتركيز على التعد�ن وما يتعلق به، إلى
 جانب اإلسهام في التطو�ر المالئم للقوى العاملة والمشاركة المجتمعية. كما ونطمح في جامعة الحدود الشمالية من خالل
إلى تحقيق ما قد يستجد من فرص إضافية إلى تحقيق كل ما سبق إضافة  الجديدة  الخطة اإلست�ا�يجية  �نفيذ  إلى   السعي 
 لتحقيق مستقبل مش�ق  وفقًا للمسار الذي خطته جامعة الحدود الشمالية نحو تحقيق ال��ادة والتميز �ين الجامعات السعودية
 في مجال التعد�ن. وسنعمل بعون اهلل كإدا��ين وأعضاء هيئة تد��س وطالب على االلت�ام بتنفيذ هذه اإلست�ا�يجيات التي

ترتكز على قدرة متميزة للتعاون الداخلي والخارجي في س�يل تحقيق النجاح.ا

المباد�ات والنتائج المستهدفة

20 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية



 تخ��� طالب مسلحين بالكفاءات والمها�ات الض�و��ة؛ لتفي بمتطلبات سوق العمل في القطاعين العام والخاص، مع تأمين
 الموارد المالية الالزمة لدعم المشا��ع البحثية اآلخذة في التطور رغم حدا�ة نشأ�ها، والتركيز على التعد�ن وما يتعلق به، إلى
 جانب اإلسهام في التطو�ر المالئم للقوى العاملة والمشاركة المجتمعية. كما ونطمح في جامعة الحدود الشمالية من خالل
إلى تحقيق ما قد يستجد من فرص إضافية إلى تحقيق كل ما سبق إضافة  الجديدة  الخطة اإلست�ا�يجية  �نفيذ  إلى   السعي 
 لتحقيق مستقبل مش�ق  وفقًا للمسار الذي خطته جامعة الحدود الشمالية نحو تحقيق ال��ادة والتميز �ين الجامعات السعودية
 في مجال التعد�ن. وسنعمل بعون اهلل كإدا��ين وأعضاء هيئة تد��س وطالب على االلت�ام بتنفيذ هذه اإلست�ا�يجيات التي

ترتكز على قدرة متميزة للتعاون الداخلي والخارجي في س�يل تحقيق النجاح.ا

المباد�ات والنتائج المستهدفة

20 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

التوجهات والغايات الرئيسة واإلست�ا�يجيات واألهداف

التحول في مجال التعليم والتعلم
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مجتمع خلق  عبر  مالءمتها،  ومدى  األكاديمية  الب�امج  وسمعة  وقوة  سمات  وتحسين   تطو�ر 
ا، يقدم تعليم شمولي للطالب وينمي لديه الرغبة في التعلم مدى ا وثقافيًّ  معرفي متنوع فك��ًّ

 الحياة.ا

الشمالية الحدود  جامعة  إست�ا�يجية  يع�ز  بما  علميًة،  درجاٍت  َتمَنُح  جديدِة،  أكاديميٍة  ب�امَج   َطْ�ُح 
ال�امية إلى أن تصبح جامعة التعد�ن في المملكة.ا

االست�ا�يجية 1.1

توجه1

الهدف 1.1.1
الهدف 2.1.1
الهدف 3.1.1
الهدف 4.1.1

االست�ا�يجية 2.1
الهدف 1.2.1
الهدف 2.2.1
الهدف 3.2.1
الهدف 4.2.1
الهدف 5.2.1
الهدف 6.2.1

بناء وذلك من خالل  حيا�هم،  نجاحهم طيلة مسيرة  يضمن  بما  العملي  للمستقبل  الطالب   إعداد 
 ثقافة على مستوى المؤسسة، تكرس إلعداد خ��جي جامعة الحدود الشمالية للعمل والمواطنة،

وفقًا لمتغي�ات الق�ن الحادي والعش��ن.ا

االست�ا�يجية 3.1
الهدف 1.3.1
الهدف 2.3.1
الهدف 3.3.1

تطو�ر كادر بغية  عليهم،  والمحافظة  الممي��ن  األكاديم�ين  التد��س من  أعضاء هيئة   استقطاب 
تد��سي على مستوى عالمي.ا

االست�ا�يجية 4.1
الهدف 1.4.1
الهدف 2.4.1
الهدف 3.4.1
الهدف 4.4.1

الغاية الرئيسة 1: تقديم تعليم متميز يع�ز الفكر والمهنية:ا



مجتمع خلق  عبر  مالءمتها،  ومدى  األكاديمية  الب�امج  وسمعة  وقوة  سمات  وتحسين   تطو�ر 
ا، يقدم تعليم شمولي للطالب وينمي لديه الرغبة في التعلم مدى ا وثقافيًّ  معرفي متنوع فك��ًّ

 الحياة.ا

الشمالية الحدود  جامعة  إست�ا�يجية  يع�ز  بما  علميًة،  درجاٍت  َتمَنُح  جديدِة،  أكاديميٍة  ب�امَج   َطْ�ُح 
ال�امية إلى أن تصبح جامعة التعد�ن في المملكة.ا

االست�ا�يجية 1.1

توجه1

الهدف 1.1.1
الهدف 2.1.1
الهدف 3.1.1
الهدف 4.1.1

االست�ا�يجية 2.1
الهدف 1.2.1
الهدف 2.2.1
الهدف 3.2.1
الهدف 4.2.1
الهدف 5.2.1
الهدف 6.2.1

بناء وذلك من خالل  حيا�هم،  نجاحهم طيلة مسيرة  يضمن  بما  العملي  للمستقبل  الطالب   إعداد 
 ثقافة على مستوى المؤسسة، تكرس إلعداد خ��جي جامعة الحدود الشمالية للعمل والمواطنة،

وفقًا لمتغي�ات الق�ن الحادي والعش��ن.ا

االست�ا�يجية 3.1
الهدف 1.3.1
الهدف 2.3.1
الهدف 3.3.1

تطو�ر كادر بغية  عليهم،  والمحافظة  الممي��ن  األكاديم�ين  التد��س من  أعضاء هيئة   استقطاب 
تد��سي على مستوى عالمي.ا

االست�ا�يجية 4.1
الهدف 1.4.1
الهدف 2.4.1
الهدف 3.4.1
الهدف 4.4.1

الغاية الرئيسة 1: تقديم تعليم متميز يع�ز الفكر والمهنية:ا

 �تمثل أهدافنا في أن تكون جامعة الحدود الشمالية، مستقبال في مقدمة الجامعات التي تقدم نظاًما تعليمًيا مبنًيا
 على كفاءة المخرجات في المملكة، وذلك من خالل إطالق جملة من المباد�ات التعليمية الموجهة للطالب؛ وأن يكون
 خ��جو الجامعة مؤهلين بالكفاءات المهنية المناسبة، ويكونون جاه��ن لالنضمام الفاعل في خدمة مجتمعا�هم، في ظل

القدرة على تط�يق أفضل الممارسات التي �تسق مع الكفاءات الرئيسية في تخصصا�هم ذات الصلة.ا
 إنَّ التغي�اِت، التي ط�أت على التقنية وط�ق التد��س وحدود المعرفة، ُتعيُد َتشكيَل التعليم العالي بشكل ك�ير وواسع.
اهتماُمها على َيْنَصبُّ  بوصفها جامعة  برسالتها،  الت�امها  �تكيف، من منطلق  الشمالية سوف  الحدود  فإن جامعة   لهذا 
�نشيط ط�ق الحادي والعش��ن، وذلك من خالل  الق�ن  للطالب في  العديدة  المتغي�ات  للطالب، مع  التعليمية   العملية 
 التعليم والتعلم وب�امج االبتعاث وإعداد هيئة التد��س ورفع كفاءتهم األكاديمية. ذلك أن تميز جامعة الحدود الشمالية،
 يعتمد على جودة ب�امجها األكاديمية، وارتباطها بحاجات طالبنا، وتوقعات أصحاب العمل. كما أنها سوف تعمل من خالل
التر�ية مجال  في  السابق  الجامعة  تا��خ  من  وباالستفادة  الصحية،  والعلوم  الطب  مجال  في  الجيدة  السابقة   خب�ا�ها 
 والتعليم، على تطو�ر المناهج والب�امج التعليمية وفرص التعليم والتعلم بما يتسق مع حاجات الطالب، ومتطلبات سوق
 العمل. وسوف �تبنى جامعة الحدود الشمالية حزمة من الكفاءات الرئيسية على مستوى الجامعة، يتم �نفيذها عن ط��ق

تبني عدة ممارسات عالية التأ�ير.ا

الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية20

التحول في مجال التعليم والتعلم
محور استهداف الطالب -  هيئة التد��س - والب�امج

23



 وسوف تعمل جامعة الحدود الشمالية على التركيز بشكل ك�ير على خدمة طالبها في م�احلهم التعليمية المختلفة، ويشمل
 ذلك مرحلة الد�اسة لنيل درجة البكالو��وس، ومرحلة التعليم المستمر الحًقا، باإلضافة إلى ب�امج الد�اسات العليا أيضا. وال شك
 أن النجاح في خدمة فئا�نا الطال�ية المتباينة يتطلب من جامعة الحدود الشمالية تقديم الخدمات التد��سية بالمواقع والصيغ
 المالئمة والمرنة، بما يتناسب مع طالبنا، وبما يتوافق مع حاجات أصحاب العمل، وبما يستجيب لسوق العمل المهني س��ع
 التغير. وستحرص جامعة الحدود الشمالية في ف�وعها األربعة، في عرعر ورفحاء وط��ف والعويقيلة،على تقديم ب�امج تعليمية،

�تناسب وحاجات منطقة الحدود الشمالية والوطن.ا
 تلتزم جامعة الحدود الشمالية بتد��ب طالبها من أجل تحقيق نجاح، يستمر مدى الحياة، بدءًا من قبولهم بالجامعة إلى استكمال
لل��ادة في  تحصيلهم العلمي، واالستفادة من ب�امج الخ��جين؛ إذ تعتزم الجامعة تدعيم إمكانا�ها، وا�خاذ اإلج�اءات الالزمة 

إعداد خ��جيها لمستقبل مهني وحيا�ي ناجح.ا
على تعليمي  كادٍر  ُوجوَد  نجاُحها  يتطلُب  التي  رسالتها  من  فيها،  التد��س  هيئِة  ِتجاَه  الشمالية،  الحدود  جامعة  اهتمام   ينبع 
 مستوى عاٍل ومتميز. فال شك أن َجْوَدَة الب�امج األكاديمية، بجامعة الحدود الشمالية، فضًال عن جودة أبحا�ها وإ�تاجها العلمي،

يعتمد على كفاءة هيئة التد��س بالجامعة وتميزها.ا

24 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية



 وسوف تعمل جامعة الحدود الشمالية على التركيز بشكل ك�ير على خدمة طالبها في م�احلهم التعليمية المختلفة، ويشمل
 ذلك مرحلة الد�اسة لنيل درجة البكالو��وس، ومرحلة التعليم المستمر الحًقا، باإلضافة إلى ب�امج الد�اسات العليا أيضا. وال شك
 أن النجاح في خدمة فئا�نا الطال�ية المتباينة يتطلب من جامعة الحدود الشمالية تقديم الخدمات التد��سية بالمواقع والصيغ
 المالئمة والمرنة، بما يتناسب مع طالبنا، وبما يتوافق مع حاجات أصحاب العمل، وبما يستجيب لسوق العمل المهني س��ع
 التغير. وستحرص جامعة الحدود الشمالية في ف�وعها األربعة، في عرعر ورفحاء وط��ف والعويقيلة،على تقديم ب�امج تعليمية،

�تناسب وحاجات منطقة الحدود الشمالية والوطن.ا
 تلتزم جامعة الحدود الشمالية بتد��ب طالبها من أجل تحقيق نجاح، يستمر مدى الحياة، بدءًا من قبولهم بالجامعة إلى استكمال
لل��ادة في  تحصيلهم العلمي، واالستفادة من ب�امج الخ��جين؛ إذ تعتزم الجامعة تدعيم إمكانا�ها، وا�خاذ اإلج�اءات الالزمة 

إعداد خ��جيها لمستقبل مهني وحيا�ي ناجح.ا
على تعليمي  كادٍر  ُوجوَد  نجاُحها  يتطلُب  التي  رسالتها  من  فيها،  التد��س  هيئِة  ِتجاَه  الشمالية،  الحدود  جامعة  اهتمام   ينبع 
 مستوى عاٍل ومتميز. فال شك أن َجْوَدَة الب�امج األكاديمية، بجامعة الحدود الشمالية، فضًال عن جودة أبحا�ها وإ�تاجها العلمي،

يعتمد على كفاءة هيئة التد��س بالجامعة وتميزها.ا

24 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

المنطقة في  المتسارعة  التنمية  وتيرة  عن  الناجمة  التحديات  لمواجهة  الشمالية  الحدود  جامعة  طالب   إعداد 
بكفاءات كذلك  المدعمة  العمل،  سوق  متطلبات  مع  المتسقة  التعليمية  الخب�ات  خالل  من  وذلك   والوطن، 
 أساسية في كل من األنشطة الصفية والالصفية. واعتماد ممارسات با�زة عالية التأ�ير لتحسين العملية التعليمية
 وتحقيق الكفاءات الض�و��ة. كذلك العمل على توظيف كوادر أكاديمية بمستوى عالمي وتطو�رهم واالحتفاظ
التركيز على رفع  بهم، ليكرسوا جهودهم ومها�ا�هم االحت�افية كمعلمين-باحثين في س�يل نجاح الطالب، مع 
الجامعات خب�ات  على  االطالع  الجامعة من خالل  أسرة  داخل  التنوع  تع��ز  عن  �ينهم. فضًال  السعود�ين   نسبة 

األخرى واالستفادة منها.ا

توجه1

الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية25



األساسية بالكفاءات  المدعمة  المتميزة  والعليا  الجامعية  ب�امجها  خالل  من  الشمالية  الحدود  بجامعة  التع��ف   سيكون 
المعتمدة مؤسسيًا، والمطبقة عبر ممارسات مختارة عالية التأ�ير.ا

ستعتمُد جامعُة الحدود الشمالية ِحْزَمًة من الممارسات عالية التأ�ير             بوصفها متطلبًا رئيسًا لجميع الطالب الجدد.ا
الناجح للممارسات المؤسسية عالية التحتية والدعم، الالزمين للتط�يق  البنية   ستعمُل جامعُة الحدود الشمالية على تطو�ر 

التأ�ير            ، مثل توفير مركز للكتابة، ومركز للتعلم، وآخر للدعم الطالبي، على س�يل المثال، ال الحصر.ا
ُس جامعُة الحدود الشمالية، بشكل واضح، هويتها الجديدة التي ُتْفِصُح عن جوهر "التعليم والتعلم في جامعة الحدود  سُتَؤسِّ

الشمالية".ا
ُن الخبرَة التعليمية  سيكوُن التع��ُف بجامعة الحدود الشمالية من خالل خدما�ها عالية الجودة، التي تستهدف الطالب، وُتَحسِّ

لد�هم.ا
و�وح العلمي،  الشغف  تع��ز  أجل   من  والطالب،  التد��س  هيئة  أعضاء  �ين  العالقاِت  الشمالية  الحدود  جامعُة  ي   َسُتَنمِّ

المخاطرة، في ظل �يئة تعلمية آمنة وداعمة للمتعلمين.ا
 ستعمل جامعُة الحدود الشمالية على تقديم الب�امج األكاديمية المتاحة، باستخدام مختلف أساليب التد��س، تقليدية كانت

 أو مدمجة أو عبر شبكة اإل�ترنت.ا
الميداني والتد��ب  التد��ب،  باالستفادة من فرص  المهني،  للمستقبل  إعداد طالبها  الشمالية على  الحدود   ستركُز جامعُة 

والتعاوني، بجانب تع��ز فرص التواصل المهني، على نطاق ف�وع الجامعة األربعة.ا

اإلست�ا�يجية 1.1
ا، يقدم ا وثقافيًّ  تطو�ر وتحسين سمات وقوة وسمعة الب�امج األكاديمية ومدى مالءمتها، عبر خلق مجتمع معرفي متنوع فك��ًّ

 تعليم شمولي للطالب وينمي لديه الرغبة في التعلم مدى الحياة.ا

األهداف والغايات

(HIPs)

(HIPs)

الهدف 1.1.1. تع��ز سمعة الجامعة في مواقعها األربعة ودعمها، لتوفير فرص تعليمية ومهنية ومشاركات مجتمعية.ا

26 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

الغاية الرئيسة 1: تقديم تعليم متميز يع�ز الفكر والمهنية.ا



األساسية بالكفاءات  المدعمة  المتميزة  والعليا  الجامعية  ب�امجها  خالل  من  الشمالية  الحدود  بجامعة  التع��ف   سيكون 
المعتمدة مؤسسيًا، والمطبقة عبر ممارسات مختارة عالية التأ�ير.ا

ستعتمُد جامعُة الحدود الشمالية ِحْزَمًة من الممارسات عالية التأ�ير             بوصفها متطلبًا رئيسًا لجميع الطالب الجدد.ا
الناجح للممارسات المؤسسية عالية التحتية والدعم، الالزمين للتط�يق  البنية   ستعمُل جامعُة الحدود الشمالية على تطو�ر 

التأ�ير            ، مثل توفير مركز للكتابة، ومركز للتعلم، وآخر للدعم الطالبي، على س�يل المثال، ال الحصر.ا
ُس جامعُة الحدود الشمالية، بشكل واضح، هويتها الجديدة التي ُتْفِصُح عن جوهر "التعليم والتعلم في جامعة الحدود  سُتَؤسِّ

الشمالية".ا
ُن الخبرَة التعليمية  سيكوُن التع��ُف بجامعة الحدود الشمالية من خالل خدما�ها عالية الجودة، التي تستهدف الطالب، وُتَحسِّ

لد�هم.ا
و�وح العلمي،  الشغف  تع��ز  أجل   من  والطالب،  التد��س  هيئة  أعضاء  �ين  العالقاِت  الشمالية  الحدود  جامعُة  ي   َسُتَنمِّ

المخاطرة، في ظل �يئة تعلمية آمنة وداعمة للمتعلمين.ا
 ستعمل جامعُة الحدود الشمالية على تقديم الب�امج األكاديمية المتاحة، باستخدام مختلف أساليب التد��س، تقليدية كانت

 أو مدمجة أو عبر شبكة اإل�ترنت.ا
الميداني والتد��ب  التد��ب،  باالستفادة من فرص  المهني،  للمستقبل  إعداد طالبها  الشمالية على  الحدود   ستركُز جامعُة 

والتعاوني، بجانب تع��ز فرص التواصل المهني، على نطاق ف�وع الجامعة األربعة.ا

اإلست�ا�يجية 1.1
ا، يقدم ا وثقافيًّ  تطو�ر وتحسين سمات وقوة وسمعة الب�امج األكاديمية ومدى مالءمتها، عبر خلق مجتمع معرفي متنوع فك��ًّ

 تعليم شمولي للطالب وينمي لديه الرغبة في التعلم مدى الحياة.ا

األهداف والغايات

(HIPs)

(HIPs)

الهدف 1.1.1. تع��ز سمعة الجامعة في مواقعها األربعة ودعمها، لتوفير فرص تعليمية ومهنية ومشاركات مجتمعية.ا

26 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

الغاية الرئيسة 1: تقديم تعليم متميز يع�ز الفكر والمهنية.ا

عليهم والمحافظة  الطالب  حول  المتمحور  بالتعلم،  الشغوفين  الموهو�ين  الباحثين  المدرسين  تع�ين   .3.1.1  الهدف 
ومساندتهم

المق��ات في  التعلمية  األساليب  أفضل  الستعمال  التد��س  هيئة  أعضاء  تد��ب  على  الشمالية  الحدود  جامعُة   ستعمل 
التقليدية، والمدمجة، وعلى شبكة اإل�ترنت.ا

 ستعمل جامعة الحدود الشمالية على خلق مشاركة مجتمعية فك��ة حيوية �ين أعضاء هيئة التد��س والطالب، من أجل بث
�وح الحماس في كل ف�ع من ف�وعها األربعة، بغية تحسين الخب�ات التعلمية.ا

 ستعمـــل جامعــــة الحــــدود الشمـــالية على تع��ز الممارسة المهنية وتطويــــرها، من خــــالل  أنمــــوذج مســـار التعليم
المتخصص                                 ودمج هذا األنموذج في عمليات تق�يم أداء هيئة التد��س وتطو�رها.ا

تط�يق الممارسات التعليمية عالية التأ�ير.ا
د�اسة إمكانية دمج الممارسات التعليمية عالية التأ�ير فى ب�امج الد�اسات العليا.

تد��ب أعضاء هيئة التد��س الستخدام أفضل النماذج التعليمية في تد��س المق��ات.ا
تطو�ر أنموذج مسار التعليم المتخصص

البحث في  اإلبداع  ثقافة  وتشجيع  االبتكاري،  للتعلم  ونماذج  وتقنيات،  جديدة،  تربوية  ممارسات  ي  َتَبنِّ  .2.1.1  الهدف 
المعرفي، من أجل تحقيق النتائج المرجوة للكفاءات المؤسسا�ية الرئيسية            بصورة فاعلة.ا

َسُتْعَرُف جامعُة الحدود الشمالية من خالل خلق �يئة، تعمل على تطو�ر االكتشاف والتعلم االبتكاري.ا
ُن جامعُة الحدود الشمالية ُجهوَد هيئة التد��س، وتكافئ اإلنجا�ات المتميزة.ا َسُ�ثمِّ

الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية27

المباد�ات

 (CC’s)

(Teacher-Scholar)

المباد�ات
(Teacher-Scholar)



الهدف 4.1.1. ب�امج أكاديمية ُتْعَنى بالجاه��ة لالنخ�اط في القوى العاملة، والوفاء بحاجات سوق العمل.ا  
 ستعمل جامعة الحدود الشمالية على تكو�ن مجالس استشا��ة خاصة بالب�امج األكاديمية على مستوى الكليات أو الب�امج
 المفردة، التي تمنح بموجبها الدرجات العلمية، و�تألف هذه المجالس من صناع السياسات وقادة المجتمع واستشا��ين، من

�ين الخ��جين وأصحاب العمل، للمشاركة في تقوية ب�امجنا األكاديمية والمسا�ات المهنية لطالبنا.ا

الهدف 1.2.1. اعتماُد مجاٍل للتميز، يمثل هوية جدية للجامعة، وبما يعمل على توحيد الجهود العلمية حولها.ا

تصبح جامعة أن  إلى  ال�امية  الشمالية  الحدود  إست�ا�يجية جامعة  يع�ز  بما  علميًة،  درجاٍت  َتمَنُح  أكاديميٍة جديدِة،  ب�امَج   َطْ�ُح 
التعد�ن في المملكة.ا

اإلست�ا�يجية 2.1

األهداف والغايات

ستعمُل جامعُة الحدود الشمالية على استكشاف ما �ين واحد إلى ثالثة مجاالت للتميز في التخصصات المحتملة.ا
 ستطوُر جامعُة الحدود الشمالية، وتعمل على �نفيذ أكثر الخيا�ات حيويًة، من �ين مجاالت التخصص الواردة أعاله، بوصفها

برنامجًا رئيسًا.ا
َد.ا َص المحدَّ ى المجاَل المتخصِّ ي مدى َجْدَوى تأسيس كلية، َ�َتَبنَّ ستعمُل جامعُة الحدود الشمالية على تقصِّ

28 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

خلق �يئة تعليمية إبداعية وجذابة.ا
إنشاء أكادمية الموهو�ين وبرنامج لرعاية الموهو�ين.ا

المباد�ات

تشكيل وتفعيل مجالس استشا��ة خاصة بالب�امج األكاديمية

المباد�ات



الهدف 4.1.1. ب�امج أكاديمية ُتْعَنى بالجاه��ة لالنخ�اط في القوى العاملة، والوفاء بحاجات سوق العمل.ا  
 ستعمل جامعة الحدود الشمالية على تكو�ن مجالس استشا��ة خاصة بالب�امج األكاديمية على مستوى الكليات أو الب�امج
 المفردة، التي تمنح بموجبها الدرجات العلمية، و�تألف هذه المجالس من صناع السياسات وقادة المجتمع واستشا��ين، من

�ين الخ��جين وأصحاب العمل، للمشاركة في تقوية ب�امجنا األكاديمية والمسا�ات المهنية لطالبنا.ا

الهدف 1.2.1. اعتماُد مجاٍل للتميز، يمثل هوية جدية للجامعة، وبما يعمل على توحيد الجهود العلمية حولها.ا

تصبح جامعة أن  إلى  ال�امية  الشمالية  الحدود  إست�ا�يجية جامعة  يع�ز  بما  علميًة،  درجاٍت  َتمَنُح  أكاديميٍة جديدِة،  ب�امَج   َطْ�ُح 
التعد�ن في المملكة.ا

اإلست�ا�يجية 2.1

األهداف والغايات

ستعمُل جامعُة الحدود الشمالية على استكشاف ما �ين واحد إلى ثالثة مجاالت للتميز في التخصصات المحتملة.ا
 ستطوُر جامعُة الحدود الشمالية، وتعمل على �نفيذ أكثر الخيا�ات حيويًة، من �ين مجاالت التخصص الواردة أعاله، بوصفها

برنامجًا رئيسًا.ا
َد.ا َص المحدَّ ى المجاَل المتخصِّ ي مدى َجْدَوى تأسيس كلية، َ�َتَبنَّ ستعمُل جامعُة الحدود الشمالية على تقصِّ

28 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

خلق �يئة تعليمية إبداعية وجذابة.ا
إنشاء أكادمية الموهو�ين وبرنامج لرعاية الموهو�ين.ا

المباد�ات

تشكيل وتفعيل مجالس استشا��ة خاصة بالب�امج األكاديمية

المباد�ات

رسالة مع  يتوافق  بما  الهيكلة،  وإعادة  الحالية،  ب�امجها  هيكلة  م�اجعة  على  الشمالية  الحدود  جامعُة   ستعمُل 
الجامعة، وبما يتماشى مع معا�ير االعتماد األكاديمي للمركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.ا

الهدف 2.2.1. َطْ�ُح ب�امَج جديدٍة، ذاِت ِصَلٍة بالتعد�ن، أو متوافقة معه.ا
 ستعمُل جامعُة الحدود الشمالية على استكشاف الب�امج متعددِة التخصصات، وذات الصلة بالتعد�ن، أو المتوافقة معه،
 وكذلك التخصصات المتقاطعة مع الرعاية الصحية، والهندسة، وإدارة األعمال، والتر�ية ، والعلوم التط�يقية، وغيرها من

التخصصات. فيما سيتم ط�ح الب�امج المتطابقة مع هذه المبادرة بوصفها جزءًا من الب�امج األكاديمية النظامية.ا
ستعمُل جامعُة الحدود الشمالية على تطو�ر ب�امج متخصصة، وكليات ذات صلة بالتعد�ن.ا

ِة للب�امج الحالية، وفقًا للتوصيات المعتمدة الهدف 3.2.1 إعاَدُة الَهْيَكَلِة التامَّ

ستعمُل جامعُة الحدود الشمالية على م�اجعة مناهجها الد�اسية للتركيز على متطلبات سوق العمل.ا
الجامعة تمنحها  التي  العلمية  الدرجات  ِقيمَة  الشمالية  الحدود  جامعة  ُطالَب  َيستوعبوَن  الذ�ن  الَعمِل  أصحاُب   َسُيْدِرُك 

لخ��جيها

الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية29

د�اسة تأسيس وتطو�ر و�نفيذ ما �ين (1إلى 3)  ب�امج متميزة.ا
د�اسة جدوى  تأسيس كلية متخصصة أو قسم في مجاالت متميزة.ا

المباد�ات

تطو�ر ب�امج تعد�ن أو ذات صلة بالتعد�ن.ا
د�اسة جدوى إنشاء  او تطو�ر كلية للتعد�ن.ا

المباد�ات



الهدف 4.2.1. َ�نفيُذ َب�امَج ِللمَهِن الصحية في المجاالت التي تشهد احتياًجا ك�ي�ًا لها.ا
ستعمُل جامعُة الحدود الشمالية على تأسيس ب�امج جديدة في العالج الوظيفي، والصحة، والسالمة المهنية

والجينات، الو�ا�ة  علوم  الماجستير في  درجة  لنيل  ب�امج  البحث في جدوى ط�ح  الشمالية على  الحدود   ستعمُل جامعُة 
والصحة العامة، والممرض الممارس، وفنيي غرف العمليات الج�احية.ا

30 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

الوطني األكاديمى واإلطار  للتقويم واإلعتماد  الوطني  المركز  يتوافق مع معا�ير  بما  األكاديمية  الب�امج   إعادة هيكلة 
للمؤهالت.ا

وضع معا�ير لتق�يم مخرجات التعلم للب�امج األكاديمية في الجامعة.ا
تحديد السياسات واإلج�اءات لتق�يم وتحسين الب�امج والمق��ات األكاديمية.ا

الحصول على اإلعتماد الب�امجى بما في ذلك برنامج الطب والج�احة.ا

المباد�ات

إنشاء ب�امج جديدة في العالج الوظيفي والصحة والسالمة المهنية.ا
د�اسة جدوى تطو�ر ب�امج الماجستير في علم الجينات، الصحة العامة، مهنة الممرض الممارس، وفنيي العمليات.ا

المباد�ات



الهدف 4.2.1. َ�نفيُذ َب�امَج ِللمَهِن الصحية في المجاالت التي تشهد احتياًجا ك�ي�ًا لها.ا
ستعمُل جامعُة الحدود الشمالية على تأسيس ب�امج جديدة في العالج الوظيفي، والصحة، والسالمة المهنية

والجينات، الو�ا�ة  علوم  الماجستير في  درجة  لنيل  ب�امج  البحث في جدوى ط�ح  الشمالية على  الحدود   ستعمُل جامعُة 
والصحة العامة، والممرض الممارس، وفنيي غرف العمليات الج�احية.ا

30 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

الوطني األكاديمى واإلطار  للتقويم واإلعتماد  الوطني  المركز  يتوافق مع معا�ير  بما  األكاديمية  الب�امج   إعادة هيكلة 
للمؤهالت.ا

وضع معا�ير لتق�يم مخرجات التعلم للب�امج األكاديمية في الجامعة.ا
تحديد السياسات واإلج�اءات لتق�يم وتحسين الب�امج والمق��ات األكاديمية.ا

الحصول على اإلعتماد الب�امجى بما في ذلك برنامج الطب والج�احة.ا

المباد�ات

إنشاء ب�امج جديدة في العالج الوظيفي والصحة والسالمة المهنية.ا
د�اسة جدوى تطو�ر ب�امج الماجستير في علم الجينات، الصحة العامة، مهنة الممرض الممارس، وفنيي العمليات.ا

المباد�ات

الهدف 6.2.1. تطو�ر نماذج إج�ائية إلق�ار أي برنامج أكاديمي جديد.ا
 ستعمل جامعة الحدود الشمالية على تطو�ر مقت�ح نموذج إج�ائي إلق�ار أي برنامج جديد وإج�اءات الم�اجعة والمصادقة،
 ويشمل ذلك: تق�يم الجدوى، وتقد�ر االحتياجات، وخطة عمل البرنامج الجديد. بحيث توضح خطة العمل هذه تحليال وافيا

للبرنامج المقت�ح.ا

 ستنشُئ جامعُة الحدود الشمالية مرك�ًا ل��ادة األعمال واالبتكار، �توافق مالمحه مع العديد من الب�امج المتوفرة للطالب،
ال�اغ�ين في ممارسة األنشطة ذات الصلة ب��ادة األعمال.ا

ٍق للمباد�ات ال��ادية َوُمديً�ا لمركز ��ادة العمال واالبتكار.ا ستعمُل جامعُة الحدود الشمالية على تع�ين ُمَنسِّ
ستنشُئ جامعُة الحدود الشمالية �يئة جامعية تعنى بدعم ��ادة األعمال.ا

بُع جامعُة الحدود الشمالية منهجًا لألعمال ال��ادية، بجانب األنشطة الصفية للطالب.ا َسَ�تَّ
ُر جامعُة الحدود الشمالية برنامجًا لمنح شهادات في مجال األعمال ال��ادية.ا َسُتَطوِّ

ستعمُل جامعُة الحدود الشمالية على توسعة البنية التحتية المساندة للتسو�ق، وتط�يق سياسة البحث العلمي التحويلي.ا

 الهدف 5.2.1. تطو�ر ثقافة ��ادة األعمال، ودعم هذا الجانب في �يئة الجامعة سواء فيما يخص هيئة التد��س أو الطالب،
على مستوى الجامعة.ا

إنشاء مركز ل��ادة األعمال واإلبتكار.ا
تط�يق مناهج وأنشطة صفية والصفية للطالب في ��ادة األعمال.ا

تطو�ر برنامج معتمد ل��ادة األعمال.ا
�نمية البنية التحتية الداعمة لتسو�ق البحوث التحويلية وتط�يق سياسا�ها.ا

المباد�ات

تطو�ر إج�اءات ونماذج د�اسة الجدوى واستحداث وإق�ار الب�امج األكاديمية الجديدة.ا
المباد�ات

الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية31



مستوى على  ثقافة  بناء  خالل  من  وذلك  حيا�هم،  مسيرة  طيلة  نجاحهم  يضمن  بما  العملي  للمستقبل  الطالب   إعداد 
المؤسسة، تكرس إلعداد خ��جي جامعة الحدود الشمالية للعمل والمواطنة، وفقًا لمتغي�ات الق�ن الحادي والعش��ن.ا

الهدف 1.3.1 َمدُّ طالبنا بجاه��ة اس�ثنائية للعمل على مستوى جميع التخصصات األكاديمية.ا

اإلست�ا�يجية 3.1

األهداف والغايات

ستؤسُس جامعُة الحدود الشمالية مرك�ًا لإلعداد المهني.ا
بمجرد الطالب  يتلقاها  التي  الد�اسية  بالمناهج  المهني  لإلعداد  ربط خطتها  على  الشمالية  الحدود  جامعُة   ستعمُل 

قبولهم للد�اسة بالجامعة.ا
 ستعمُل جامعُة الحدود الشمالية على دعم تصميم المناهج المبنية على العمل الميداني والعملي، والتوسع فيها،

ودمجها بمنهج كل برنامج د�اسي، كلما كان ذلك ممكنًاً

32الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

تأسيس مركز التوظيف المهني للطالب.ا
المواءمة �ين المناهج األكاديمية واحتياجات سوق العمل.ا

دعم الجوانب العملية والتط�يقية في المناهج التعليمية.ا

المباد�ات



مستوى على  ثقافة  بناء  خالل  من  وذلك  حيا�هم،  مسيرة  طيلة  نجاحهم  يضمن  بما  العملي  للمستقبل  الطالب   إعداد 
المؤسسة، تكرس إلعداد خ��جي جامعة الحدود الشمالية للعمل والمواطنة، وفقًا لمتغي�ات الق�ن الحادي والعش��ن.ا

الهدف 1.3.1 َمدُّ طالبنا بجاه��ة اس�ثنائية للعمل على مستوى جميع التخصصات األكاديمية.ا

اإلست�ا�يجية 3.1

األهداف والغايات

ستؤسُس جامعُة الحدود الشمالية مرك�ًا لإلعداد المهني.ا
بمجرد الطالب  يتلقاها  التي  الد�اسية  بالمناهج  المهني  لإلعداد  ربط خطتها  على  الشمالية  الحدود  جامعُة   ستعمُل 

قبولهم للد�اسة بالجامعة.ا
 ستعمُل جامعُة الحدود الشمالية على دعم تصميم المناهج المبنية على العمل الميداني والعملي، والتوسع فيها،

ودمجها بمنهج كل برنامج د�اسي، كلما كان ذلك ممكنًاً
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تأسيس مركز التوظيف المهني للطالب.ا
المواءمة �ين المناهج األكاديمية واحتياجات سوق العمل.ا

دعم الجوانب العملية والتط�يقية في المناهج التعليمية.ا

المباد�ات

 ستعمل جامعة الحدود الشمالية على تأسيس إست�ا�يجية شاملة لعالقتها بالخ��جين، من شأنها تيسير العالقات ما �ين
الجامعة وخ��جيها.ا

 ستحافظ جامعة الحدود الشمالية على التواصل مع خ��جيها طوال مسيرة حيا�هم، من خالل التواصل الجاد معهم،
ومن خالل مدهم بفرص التعلم، وفرص اإلسهام في مناشط الجامعة.ا

 ستعمل جامعة الحدود الشمالية على تكو�ن مجموعات استشا��ة من أف�اد المجتمع، والخ��جين، لمساندة الجامعة
ودعم ب�امجها.ا

 ستعمل جامعة الحدود الشمالية على تحقيق االستفادة القصوى من خ��جيها، بوصفهم سف�اء لنا، ولشركائنا، ولكل
استقطاب أعضاء هيئة التد��س من األكاديم�ين الممي��ن والمحافظة عليهم، بغية تطو�ر كادر تد��سي على مستوى عالمي.االمملكة.ا

 الهدف 2.3.1. احتواء الخ��جين بوصفهم أعضاء مدى الحياة في أسرة جامعة الحدود الشمالية، التي �تضمن (مهن�ين
وعلماء وفنانين).ا

تطو�ر است�ا�يجية  لعالقة الخ��جين بالجامعة.ا
تشكيل مجموعة استشا��ة داعمة للجامعة من أف�اد المجتمع وخ��جي الجامعة.ا

تخصيص الجامعة لمواقع لعرض إنجا�ات خ��جيها.ا
عقد سلسلة من المحاض�ات يقدمها الخ��جون تحت مسمى  مش�وع "أستاذ اليوم".ا

المباد�ات
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تحت مسمى عليها،  الضوء  وإلقاء  خ��جيها،  إنجا�ات  لعرض  ا  وواقعيًّ ا  ماديًّ فضاًء  الشمالية  الحدود  جامعة   ستخصص 
سلسلة "لوحة إنجا�ات خ��جي جامعة الحدود الشمالية".ا

 ستعمل جامعة الحدود الشمالية على عقد سلسلة من المحاض�ات، يقدمها الخ��جون، تحت مسمى مش�وع "أستاذ
ليوم واحد"؛ ليكون جزءًا من المباد�ات على مستوى كل الجامعة، أو على مستوى برنامج محدد.ا
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األهداف والغايات

الهدف 3.3.1. �نفيذ نموذج تعليمي ابتكاري "�يني"  للتعاون �ين التخصصات المختلفة.ا
إعداد مقدمي والصحية، من خالل  الط�ية  للتخصصات  التعليمية  الفاعلية  تحسين  على  الشمالية  الحدود  جامعة   ستعمل 

الرعاية الصحية في المستقبل، وذلك باال�تقال من التعليم إلى التعلم المتمحور حول الدارس، ومشاركة هيئة التد��س.ا
ستنفُذ جامعُة الحدود الشمالية مباد�ات نوعية، تهدف إلى تقديم تجربة التعليم المهني المشترك �ين الدارسين.ا

استقطاب أعضاء هيئة التد��س من األكاديم�ين الممي��ن والمحافظة عليهم، بغية تطو�ر كادر تد��سي على مستوى عالمي.ا

وفي عامة،  بصفة  األكاديمية  القيادة  فضاء  في  الالمعة  للنجوم  والتطو�ر  والمحافظة  االستقطاب   .1.4.1  الهدف 
المجاالت الجديدة مثل تد��س التعد�ن وتعلمه، بصفة خاصة.ا

 ستطوُر جامعُة الحدود الشمالية عملياٍت للتع�ين واالحتفاظ بأعضاء هيئة التد��س النابغين الباحثين الح��صين على تحقيق
نجاح الطالب.ا

 ستطوُر جامعُة الحدود الشمالية سياساٍت واضحًة للترقية وتق�يم األداء، كما ستوفر الورش التد���ية لمساعدة أعضاء هيئة
التد��س على تحقيق تطورهم المهني.ا

 ستوفر جامعة الحدود الشمالية ألعضاء هيئة التد��س فرصًا واسعًة للتطور المهني، بما في ذلك إ�احة فرص المشاركة
ا بالمؤتم�ات.ا ا ودوليًّ محليًّ

 س�توسع جامعة الحدود الشمالية في عملية التمو�ل األولي الداخلي لتحفيز جمع ال�يانات المبدئية لألبحاث، إلى جانب
التط�يقات التي ُتْعَنى بالتمو�ل البحثي الخارجي الكامل.ا
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تطو�ر أنموذج الب�امج ال�ينية �ين التخصصات.ا
المباد�ات



اإلست�ا�يجية 4.1

األهداف والغايات

الهدف 3.3.1. �نفيذ نموذج تعليمي ابتكاري "�يني"  للتعاون �ين التخصصات المختلفة.ا
إعداد مقدمي والصحية، من خالل  الط�ية  للتخصصات  التعليمية  الفاعلية  تحسين  على  الشمالية  الحدود  جامعة   ستعمل 

الرعاية الصحية في المستقبل، وذلك باال�تقال من التعليم إلى التعلم المتمحور حول الدارس، ومشاركة هيئة التد��س.ا
ستنفُذ جامعُة الحدود الشمالية مباد�ات نوعية، تهدف إلى تقديم تجربة التعليم المهني المشترك �ين الدارسين.ا

استقطاب أعضاء هيئة التد��س من األكاديم�ين الممي��ن والمحافظة عليهم، بغية تطو�ر كادر تد��سي على مستوى عالمي.ا

وفي عامة،  بصفة  األكاديمية  القيادة  فضاء  في  الالمعة  للنجوم  والتطو�ر  والمحافظة  االستقطاب   .1.4.1  الهدف 
المجاالت الجديدة مثل تد��س التعد�ن وتعلمه، بصفة خاصة.ا

 ستطوُر جامعُة الحدود الشمالية عملياٍت للتع�ين واالحتفاظ بأعضاء هيئة التد��س النابغين الباحثين الح��صين على تحقيق
نجاح الطالب.ا

 ستطوُر جامعُة الحدود الشمالية سياساٍت واضحًة للترقية وتق�يم األداء، كما ستوفر الورش التد���ية لمساعدة أعضاء هيئة
التد��س على تحقيق تطورهم المهني.ا

 ستوفر جامعة الحدود الشمالية ألعضاء هيئة التد��س فرصًا واسعًة للتطور المهني، بما في ذلك إ�احة فرص المشاركة
ا بالمؤتم�ات.ا ا ودوليًّ محليًّ

 س�توسع جامعة الحدود الشمالية في عملية التمو�ل األولي الداخلي لتحفيز جمع ال�يانات المبدئية لألبحاث، إلى جانب
التط�يقات التي ُتْعَنى بالتمو�ل البحثي الخارجي الكامل.ا

34الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

تطو�ر أنموذج الب�امج ال�ينية �ين التخصصات.ا
المباد�ات

بتأهيلهم وأ�رهم العملي، وإش�اك يتعلق  التد��س، فيما  برنامج يخص هيئة  الحدود الشمالية على �نفيذ   ستعمُل جامعُة 
 جميع أعضاء هيئة التد��س، حديثي التع�ين، للمشاركة فيه. كما ستقدم الجامعة برنامجا بشكل مؤسسي مرك�ا لتحقيق

هذا الهدف.ا
ا، نطاق واسع، واعتمادها مؤسسيًّ نجاعتها على  ثبتت  التي  الممارسات  نشر  أيضًا على  الشمالية  الحدود   ستعمُل جامعُة 

ومشاركتها ونشرها.ا
 ستنفذ جامعة الحدود الشمالية نموذجًا لدعم الجوانب التعليمية األكاديمية، بغية تشجيع أعضاء هيئة التد��س على نشر

األبحاث العلمية، واالبتكار في مجاَلْي التعليم والتعلم.ا
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األكاديمية والرصانة  والتعلم،  التعليم  ممارسات  في  َومبتكَرًة  �ائدًة  زًة  ُمميَّ ُسْمَعًة  الجاِمعُة  َتُحوَز  أْن   .2.4.1  الهدف 
والمخرجات، على المستوى الوطني.ا

�نفيذ برنامج ألعضاء هيئة التد��س الجدد في المجاالت التعليمية والبحثية.ا
المباد�ات

وضع  سياسات لتق�يم األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التد��س وأ�م�تها.ا
توفير فرص التطو�ر المهني ألعضاء هيئة التد��س.ا

 وضع برنامج  لتطو�ر واستقطاب القيادات األكايديمية والمحافظة عليهم.ا
إنشاء برنامج استقطاب ألعضاء هيئة التد��س ذوي الخبرة في المجاالت التعليمية في تخصصا�هم.ا

المباد�ات



 الهدف 3.4.1. التعرف على المتمي��ن في مجال التد��س والتعليم من هيئة التد��س ومكافأ�هم.ا
 ستعمل جامعة الحدود الشمالية على وضع تق�يم لمستوى األداء في مجال التد��س على مستوى ف�وع الجامعة األربعة،

من خالل أنظمة ذات مصداقية وعدالة، �تفق مع �تائج البحوث العلمية في هذا المجال.ا
ستعمل جامعة الحدود الشمالية على المكافأة واإلشادة بالتميز في مجال التد��س.ا

الهدف 4.4.1. توفير فرص فاعلة من أجل تطو�ر هيئة التد��س.ا

تق�يم الفعالية التعليمية.ا
وضع برنامج تحفيزي للمتمي��ن من أعضاء هيئة التد��س في مجال التد��س.ا

المباد�ات

إنشاء جائزة جامعة الحدود الشمالية للتميز في البحث العلمي.ا
إنشاء برنامج لتحفيز األبحاث غير الممولة.ا

المباد�ات

 ستوفر جامعة الحدود الشمالية ورش العمل والتد��ب ألعضاء هيئة التد��س، وفقًا لنموذج بو�ر               ، و تشجيعهم على
ا، وتقديم أبحا�هم في مجاَلْي ا وعالميًّ  المشاركة في المؤتم�ات العلمية، على مستوى منطقة الحدود الشمالية، ووطنيًّ

التعليم والتعلم.ا
ستؤسس جامعة الحدود الشمالية مرك�ًا لتطو�ر هيئة التد��س في مجال التعليم.ا

(Boyer)
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 الهدف 3.4.1. التعرف على المتمي��ن في مجال التد��س والتعليم من هيئة التد��س ومكافأ�هم.ا
 ستعمل جامعة الحدود الشمالية على وضع تق�يم لمستوى األداء في مجال التد��س على مستوى ف�وع الجامعة األربعة،

من خالل أنظمة ذات مصداقية وعدالة، �تفق مع �تائج البحوث العلمية في هذا المجال.ا
ستعمل جامعة الحدود الشمالية على المكافأة واإلشادة بالتميز في مجال التد��س.ا

الهدف 4.4.1. توفير فرص فاعلة من أجل تطو�ر هيئة التد��س.ا

تق�يم الفعالية التعليمية.ا
وضع برنامج تحفيزي للمتمي��ن من أعضاء هيئة التد��س في مجال التد��س.ا

المباد�ات

إنشاء جائزة جامعة الحدود الشمالية للتميز في البحث العلمي.ا
إنشاء برنامج لتحفيز األبحاث غير الممولة.ا

المباد�ات

 ستوفر جامعة الحدود الشمالية ورش العمل والتد��ب ألعضاء هيئة التد��س، وفقًا لنموذج بو�ر               ، و تشجيعهم على
ا، وتقديم أبحا�هم في مجاَلْي ا وعالميًّ  المشاركة في المؤتم�ات العلمية، على مستوى منطقة الحدود الشمالية، ووطنيًّ

التعليم والتعلم.ا
ستؤسس جامعة الحدود الشمالية مرك�ًا لتطو�ر هيئة التد��س في مجال التعليم.ا

(Boyer)
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توقيع ا�فاقية تعاون �ين جامعة الحدود الشمالية وشركة معادن



 ط�ح ب�امج أكاديمية جديدة، تمنح درجات علمية
 بما يع�ز إست�ا�يجية جامعة الحدود الشمالية

ال�امية إلى أن تصبح جامعة التعد�ن في
المملكة العر�ية السعودية



 ط�ح ب�امج أكاديمية جديدة، تمنح درجات علمية
 بما يع�ز إست�ا�يجية جامعة الحدود الشمالية

ال�امية إلى أن تصبح جامعة التعد�ن في
المملكة العر�ية السعودية

التحول في مجال البحث العلمي واالبتكــار
محو�التركيز على البناء األكاديمي وتوليد المعرفة

التوجهات والغايات الرئيسة واإلست�ا�يجيات واألهداف



هيئة لدى  واالبتكار  والبحث  العلمية،  اإل�تاجية  تع��ز  شأنها  من  مساندة،  بحثية  تحتية  بنية   تطو�ر 
التد��س بجامعة الحدود الشمالية.ا

مجال في  �ائدًا  ا  وطنيًّ ا  أكاديميًّ مرك�ًا  بوصفها  الصدارة،  َموِقَع  الشمالية  الحدود  جامعُة  تحتلَّ   أن 
 البحوث التعدينية واالبتكار؛ إلى جانب ��ادة بصما�ها في مجاالت البحث العلمي المؤثرة، التي يتميز

فيها أعضاء هيئة تد��سها، مثل الهندسة والعلوم الط�يعية والصحية.ا

االست�ا�يجية 1.2

توجه2

الهدف 1.1.2
الهدف 2.1.2
الهدف 3.1.2

االست�ا�يجية 2.2
الهدف 1.2.2
الهدف 2.2.2

الغاية الرئيسة 2: تع��ز �يئة البحث واإلبتكار بما يحقق أولويات الجامعة البحثية.ا



هيئة لدى  واالبتكار  والبحث  العلمية،  اإل�تاجية  تع��ز  شأنها  من  مساندة،  بحثية  تحتية  بنية   تطو�ر 
التد��س بجامعة الحدود الشمالية.ا

مجال في  �ائدًا  ا  وطنيًّ ا  أكاديميًّ مرك�ًا  بوصفها  الصدارة،  َموِقَع  الشمالية  الحدود  جامعُة  تحتلَّ   أن 
 البحوث التعدينية واالبتكار؛ إلى جانب ��ادة بصما�ها في مجاالت البحث العلمي المؤثرة، التي يتميز

فيها أعضاء هيئة تد��سها، مثل الهندسة والعلوم الط�يعية والصحية.ا

االست�ا�يجية 1.2

توجه2

الهدف 1.1.2
الهدف 2.1.2
الهدف 3.1.2

االست�ا�يجية 2.2
الهدف 1.2.2
الهدف 2.2.2

الغاية الرئيسة 2: تع��ز �يئة البحث واإلبتكار بما يحقق أولويات الجامعة البحثية.ا التحول في مجال البحث العلمي واالبتكار
محو�التركيز على البناء األكاديمي وتوليد المعرفة

 يكمن مفتاح النجاح في تأسيس مش�وع �اسخ للبحث العلمي في التأكد من أن جميع الخدمات المساندة، وعناصر بناء
 القد�ات، قد تم وضعها في المكان المناسب. و�ركز توجهنا االست�ا�يجي الثاني على جهودنا، خالل السنوات الخمس
 القادمة، لدعم البحث العلمي، ومساندته، وتوفير عناصر نجاح اإل�تاجية العلمية. وللقيام بذلك، ستكرس جامعُة الحدود

الشمالية اهتمامها من أجل بناء القد�ات الالزمة للتطور، إلى أن تصبح مرك�ًا �ائدًا للبحوث ذات الصلة بالتعد�ن.ا
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 تطو�ر البحث العلمي واألنشطة االبتكا��ة على مستوى الجامعة، و في التخصصات المستهدفة، وذلك من
أجل المشاركة في األولويات المجتمعية الملحة والتحديات الوطنية.ا

التوجه 2
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 تطو�ر البحث العلمي واألنشطة االبتكا��ة على مستوى الجامعة، و في التخصصات المستهدفة، وذلك من
أجل المشاركة في األولويات المجتمعية الملحة والتحديات الوطنية.ا

التوجه 2

42 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

الحدود بجامعة  التد��س  هيئة  لدى  واالبتكار  والبحث  العلمية،  اإل�تاجية  تع��ز  شأنها  من  مساندة،  بحثية  تحتية  بنية   تطو�ر 
الشمالية.ا

األهداف والغايات
 الهدف 1.1.2. تحفيز البحث العلمي في المجاالت المختارة المعتمدة وذلك لتطو�ر المجاالت البحثية لجامعة الحدود

الشمالية، مما يجعل للجامعة عالمة مائزة، ويع�ز أنشطتها في مجال التحول المعرفي.ا

اإلست�ا�يجية 1.2
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 (IRB)

البنية التحتية الالزمة لتحفيز تقديم مقترحات البحوث الداخلية، وتشجيعها،  ستعمل جامعة الحدود الشمالية على تطو�ر 
 وم�اجعتها، وتمويلها، بما في ذلك سياسات طلب المقترحات العلمية             ، أو طلب تط�يقا�ها             ، إلى جانب

آليات الم�اجعة وآليات المكافأة.ا
أكبر من تقديم عدد  الباحث على  التد��س  الشمالية على تطو�ر  مكا�ب  لمساعدة عضو هيئة  الحدود   ستعمل جامعة 

المقترحات والمشا��ع البحثية الممولة.ا
ستنشئ جامعة الحدود الشمالية مجلسًا للم�اجعة المؤسسية

 ستعمل جامعة الحدود الشمالية على توسعة البنية التحتية المساندة للتسو�ق، وحفظ الحقوق الفك��ة والتقدم بطلبات
ب�اءة االخت�اع.ا

 ستعمل جامعة الحدود الشمالية على تحديد مجالين إلى ثالثة مجاالت متخصصة، ذات تميز في أولويات البحث العلمي
جانب إلى  ونوعها،  للنجاح  الض�و��ة  العناصر  ط�يعة  بوضوح  تصف  جدوى،  د�اسات  الجامعة  ستطور  كما   واالبتكار. 

المتطلبات المالية والبنية التحتية والقوى العاملة؛ والنتائج المتوقعة ومؤش�ات نجاحها.ا

(RFPs)(RFAs)

الغاية الرئيسة 2: تع��ز �يئة البحث واإلبتكار بما يحقق أولويات الجامعة البحثية.ا



بالتعد�ن، في س�يل االستفادة من نقاط القوة في بحو�نا العلمية وتوجيهها لدعم البحوث ذات الصلة   .2.1.2  الهدف 
الوصول إلى تحقيق هدف تصنيف جامعة الحدود الشمالية، بوصفها جامعة وطنية للتعد�ن.ا

الهدف 3.1.2. توسعة الش�اكات وتقويتها.ا
الحدود ٍز، وذلك من خالل االستفادة من الش�اكة �ين جامعة  ُمَع�َّ أ�ر بحثي  الحدود الشمالية على تحقيق   ستعمل جامعة 

الشمالية وشركات وعد الشمال.ا
 ستعمُل جامعُة الحدود الشمالية على تقوية الش�اكات الرسمية، و�نويعها مع مؤسسات البحث العلمي االست�ا�يجي في

مجال التعد�ن.ا

 ستعمل جامعة الحدود الشمالية على استكشاف الفرص من أجل خلق ف�ق بحثية، ذات تخصصات مختلفة، لتستفيد من نقاط
قوى التخصصات المختلفة للبحث في الجوانب ذات الصلة بأهمية التعد�ن وأ�ره المجتمعي.ا

44 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

المباد�ات
وضع خطة است�ا�يجية للبحث العلمي في الجامعة.ا

تأسيس مكتب مساندة الباحثين.ا
إنشاء لجان أخالقيات البحث العلمي في الجامعة.ا

إنشاء مكتب ب�اءات اإلخت�اع والملكية الفك��ة.ا
تحديد مجالين الى ثالثة مجاالت متخصصة ومتميزة فى أولويات البحث واإلبتكار.ا

المباد�ات
إنشاء مجموعات بحثية متعددة التخصصات بشكل عام وفي أبحاث التعد�ن بشكل خاص.ا

المباد�ات
تع��ز األثر البحثي من خالل  إ�فاقية للجامعة مع شركة معادن وعد الشمال.ا

تع��ز و�نويع الش�اكات االست�ا�يجية.ا



بالتعد�ن، في س�يل االستفادة من نقاط القوة في بحو�نا العلمية وتوجيهها لدعم البحوث ذات الصلة   .2.1.2  الهدف 
الوصول إلى تحقيق هدف تصنيف جامعة الحدود الشمالية، بوصفها جامعة وطنية للتعد�ن.ا

الهدف 3.1.2. توسعة الش�اكات وتقويتها.ا
الحدود ٍز، وذلك من خالل االستفادة من الش�اكة �ين جامعة  ُمَع�َّ أ�ر بحثي  الحدود الشمالية على تحقيق   ستعمل جامعة 

الشمالية وشركات وعد الشمال.ا
 ستعمُل جامعُة الحدود الشمالية على تقوية الش�اكات الرسمية، و�نويعها مع مؤسسات البحث العلمي االست�ا�يجي في

مجال التعد�ن.ا

 ستعمل جامعة الحدود الشمالية على استكشاف الفرص من أجل خلق ف�ق بحثية، ذات تخصصات مختلفة، لتستفيد من نقاط
قوى التخصصات المختلفة للبحث في الجوانب ذات الصلة بأهمية التعد�ن وأ�ره المجتمعي.ا

44 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

المباد�ات
وضع خطة است�ا�يجية للبحث العلمي في الجامعة.ا

تأسيس مكتب مساندة الباحثين.ا
إنشاء لجان أخالقيات البحث العلمي في الجامعة.ا

إنشاء مكتب ب�اءات اإلخت�اع والملكية الفك��ة.ا
تحديد مجالين الى ثالثة مجاالت متخصصة ومتميزة فى أولويات البحث واإلبتكار.ا

المباد�ات
إنشاء مجموعات بحثية متعددة التخصصات بشكل عام وفي أبحاث التعد�ن بشكل خاص.ا

المباد�ات
تع��ز األثر البحثي من خالل  إ�فاقية للجامعة مع شركة معادن وعد الشمال.ا

تع��ز و�نويع الش�اكات االست�ا�يجية.ا

اإلست�ا�يجية 2.2
ا �ائدًا في مجال البحوث التعدينية واالبتكار؛ ا وطنيًّ  أن تحتلَّ جامعُة الحدود الشمالية َموِقَع الصدارة، بوصفها مرك�ًا أكاديميًّ
 إلى جانب ��ادة بصما�ها في مجاالت البحث العلمي المؤثرة، التي يتميز فيها أعضاء هيئة تد��سها، مثل الهندسة والعلوم

الط�يعية والصحية.ا

الهدف 1.2.2. تع��ز البحث العلمي المؤسسي ودعمه من خالل عمل اللقاءات العلمية الدو��ة لتبادل المعرفة وتمويلها.ا
ا بحلول العام 2021م، ستعقد إحداها خالل الفصل الد�اسي األول، وتدور  ستعقُد جامعُة الحدود الشمالية ندوتين سنويًّ
العلوم االجتماعية الثاني، وس�تناول  الد�اسي  الفصل  الط�يعية، واألخرى خالل  الصحة والحياة والعلوم   محاورها حول 

واإلنسانية واآلداب.ا
ا كل عامين، �بدأ في العام 2022م، ويتناول موضوعات دو��ة (أي ستدور  ستقيم جامعة الحدود الشمالية مؤتم�ًا إقليميًّ

محاور المؤتمر حول موضوعات الندوات السنوية).ا

 الهدف 2.2.2. تأسيس م�اكز تميز أو معاهد للمجاالت البحثية المهمة، التي تسهم بصورة حيوية في تع��ز التمو�ل للبحث
 العلمي، كما تسهم بصورة ك�يرة في إب�از العالمة المائزة لجامعة الحدود الشمالية، إلى جانب الحصول على االعت�اف بها

على المستو�ين الوطني والعالمي.ا
أو للتميز،  م�اكز  وتأسيس  المحددة،  المتخصصة  المجاالت  اختيار موضوَعْيِن حوَل  على  الشمالية  الحدود  جامعة   ستعمل 

معاهد تعمل على استع�اض األنشطة العلمية داخل المجاالت التخصصية المحددة و��ادتها.ا

األهداف والغايات

الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية45

المباد�ات
عقد ندوتين سنويًا بحلول 2021

إقامة مؤتمر إقليميًا فى عام 2022

المباد�ات
تأسيس م�اكز أو ك�اسي بحثية للبحث العلمي.ا



 في التأكد من أن جميع الخدمات المساندة، وعناصر 
بناء القد�ات، قد تم وضعها في المكان المناسب

يكمن مفتاح النجاح في تأسيس مش�وع �اسخ للبحث العلمي



 في التأكد من أن جميع الخدمات المساندة، وعناصر 
بناء القد�ات، قد تم وضعها في المكان المناسب

يكمن مفتاح النجاح في تأسيس مش�وع �اسخ للبحث العلمي التحول في المشاركة المجتمعية
محور التركيز على الخدمات المجتمعية

التوجهات والغايات الرئيسة واإلست�ا�يجيات واألهداف



تع��ز وجود جامعة الحدود الشمالية بالمجتمع، من خالل ب�امج المشاركة النشطة والفاعلة.ا

في والتعلم  العملي،  التعلم  خالل  من  المجتمعية  والمشاركة  الطالب  تعلم   تع��ز 
أواألنشطة الد�اسية  المناهج  ط��ق  عن  سواء  التطوعي  والعمل  العمل،   أماكن 

الالصفية.ا

االست�ا�يجية 1.3

التوجه3

الهدف 1.1.3
الهدف 2.1.3
الهدف 3.1.3
الهدف 4.1.3

االست�ا�يجية 2.3
الهدف 1.2.3

الغاية الرئيسة 3: تع��ز الش�اكة المجتمعية



تع��ز وجود جامعة الحدود الشمالية بالمجتمع، من خالل ب�امج المشاركة النشطة والفاعلة.ا

في والتعلم  العملي،  التعلم  خالل  من  المجتمعية  والمشاركة  الطالب  تعلم   تع��ز 
أواألنشطة الد�اسية  المناهج  ط��ق  عن  سواء  التطوعي  والعمل  العمل،   أماكن 

الالصفية.ا

االست�ا�يجية 1.3

التوجه3

الهدف 1.1.3
الهدف 2.1.3
الهدف 3.1.3
الهدف 4.1.3

االست�ا�يجية 2.3
الهدف 1.2.3

الغاية الرئيسة 3: تع��ز الش�اكة المجتمعية

 إن جامعة الحدود الشمالية ملتزمة تجاه منطقتها، وتعتبُر خدمَة مجتمع الحدود الشمالية أم�ًا في غاية األهمية. وتشمل
 الخدمات التي تقدمها الجامعة، ضمن مهمتها ثالثية الجوانب، كلَّ مظاهر مشاركة جامعة الحدود الشمالية لمجتمعا�ها
َتُمدُّ بمجتمعا�نا. كذلك  الحياة  أوجه  نوعية  تحسين  مباش�ًا في  دو�ًا  تلعب  الخدمة  أن هذه  والوطنية. وال شك   المحلية 

المشاركُة المجتمعيُة طالَبنا بالخبرة في مجال الخدمة، والتطوع، وفرص التعلم المستدامة.ا

التحول في المشاركة المجتمعية
محور التركيز على الخدمات

الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية20 تدشين جائزة الخدمة المجتمعية49



ب�امج مقننة ومنظمة، المستو�ين اإلقليمي والوطني وغيرها، وذلك من خالل   االنخ�اط في خدمة مجتمعية مفيدة على 
 وش�اكات تحقق المنفعة المتبادلة، تؤكد الت�ام جامعة الحدود الشمالية برسالتها وخدمة منطقتها ورفع قيمة هويتها.ا

التوجه 3

50 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية



ب�امج مقننة ومنظمة، المستو�ين اإلقليمي والوطني وغيرها، وذلك من خالل   االنخ�اط في خدمة مجتمعية مفيدة على 
 وش�اكات تحقق المنفعة المتبادلة، تؤكد الت�ام جامعة الحدود الشمالية برسالتها وخدمة منطقتها ورفع قيمة هويتها.ا

التوجه 3

50 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

اإلست�ا�يجية 3. 1.  تع��ز وجود جامعة الحدود الشمالية بالمجتمع، من خالل ب�امج المشاركة النشطة والفاعلة.ا

األهداف والغايات

 الهدف 2.1.3 الحفاظ على السمعة المؤسسية لجامعة الحدود الشمالية، وتع��زها من خالل الت�امها بش�اكة مجتمعية
عالية الجودة.ا

ستقوم جامعة الحدود الشمالية بتحديد الفرص التي تع�ز مشاركات الطالب مع المجمتعات المحلية وتوفيرها ومتابعتها.ا

وبناء الخب�ات،  واالستفادة من  المعارف،  تبادل  على  ُتركز  التي  العالقات  تطو�ر  على  الشمالية  الحدود  جامعة   ستعمل 
القد�ات.ا

والصحة التكنولوجيا،  المدنية، واستخدام  األعمال  الحياة في قطاع  للتعلم مدى  الشمالية فرصًا  الحدود   ستوفر جامعة 
والسالمة، وغيرها من المجاالت التي تحظى باهتمام المجتمع المحلي.ا

الهدف 1.1.3 تطو�ر دور الجامعة القيادي واإلسهام الفعال في خدمة المجتمع.ا

الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية51

المباد�ات
بناء ش�اكات مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية في المنطقة.ا

تطو�ر ب�امج تعليمية لخدمة المجتمع والتعليم المستمر.ا
عمل ش�اكات وطنية مع الجامعات والمؤسسات غير الربحية والخاصة فيما يخص التطو�ر وب�امج التعليم.ا

المباد�ات
دعم أنشطة الطالب في مجال العمل التطوعي وخدمة المجتمع.ا

الغاية الرئيسة 3: تع��ز الش�اكة المجتمعية.ا



لتحقيق التد��س والموظفين والخ��جين وتشجعهم  تلهم الطالب وأعضاء هيئة  التي  الداعمة  ال�يئة  تع��ز   4.1.3  الهدف 
أهدافهم الشخصية والمهنية مع المساهمة في �نمية المجتمع.ا

التد��س والموظفين والخ��جين من التواصل �ين الطالب وأعضاء هيئة   ستقوم جامعة الحدود الشمالية بتسهيل قنوات 
جهة، و�ين المجتمع من جهة أخرى؛ لتحقيق المشاركة الفعالة.ا

المجتمع لخدمة  ومكافأ�هم  والموظفين  التد��س  هيئة  وأعضاء  الطالب  بتشجيع  الشمالية  الحدود  جامعة   ستقوم 
والمشاركة فيه.ا

 ستقوم جامعة الحدود الشمالية �إقامة حفل سنوى لتك��م المتمي��ن في الش�اكة والخدمات المجتمعية.ا

َة تاِج ِخدَمِة المجتمع.ا الهدف 3.1.3 اف�تاح المستشفى التعليمي التابع لجامعة الحدود الشمالية بوصفه ُدرَّ
ستقوم جامعة الحدود الشمالية بتقديم ب�امج توعية مجتمعية واضحة المعالم لخدما�ها الصحية المجانية.ا

 ستقوم جامعة الحدود الشمالية بد�اسة إمكانية توفير مختب�ات خدمات الرعاية الصحية المتخصصة،  مثل مختبر دالالت
األو�ام.ا

وتوفيرها، الصحي،  اإلرشاد  خدمات  وتقديم  الوقائية،  الصحية  الرعاية  خدمات  بتطو�ر  الشمالية  الحدود  جامعة   ستقوم 
بوصفها مبادرة لخدمة مجتمعية متميزة.ا

52 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

المباد�ات
تطو�ر ب�امج  خدمات صحية في مستوى الرعاية الصحية االولية.ا

د�اسة جدوى اإلسهام في الخدمات الصحية في منطقة الحدود الشمالية.ا
مش�وع استكمال مبنى المستشفى التعليمي.ا

المباد�ات
تع��ز �يئة ملهمة للطالب والخ��جين في الجامعة في ب�امج التطوع.ا



لتحقيق التد��س والموظفين والخ��جين وتشجعهم  تلهم الطالب وأعضاء هيئة  التي  الداعمة  ال�يئة  تع��ز   4.1.3  الهدف 
أهدافهم الشخصية والمهنية مع المساهمة في �نمية المجتمع.ا

التد��س والموظفين والخ��جين من التواصل �ين الطالب وأعضاء هيئة   ستقوم جامعة الحدود الشمالية بتسهيل قنوات 
جهة، و�ين المجتمع من جهة أخرى؛ لتحقيق المشاركة الفعالة.ا

المجتمع لخدمة  ومكافأ�هم  والموظفين  التد��س  هيئة  وأعضاء  الطالب  بتشجيع  الشمالية  الحدود  جامعة   ستقوم 
والمشاركة فيه.ا

 ستقوم جامعة الحدود الشمالية �إقامة حفل سنوى لتك��م المتمي��ن في الش�اكة والخدمات المجتمعية.ا

َة تاِج ِخدَمِة المجتمع.ا الهدف 3.1.3 اف�تاح المستشفى التعليمي التابع لجامعة الحدود الشمالية بوصفه ُدرَّ
ستقوم جامعة الحدود الشمالية بتقديم ب�امج توعية مجتمعية واضحة المعالم لخدما�ها الصحية المجانية.ا

 ستقوم جامعة الحدود الشمالية بد�اسة إمكانية توفير مختب�ات خدمات الرعاية الصحية المتخصصة،  مثل مختبر دالالت
األو�ام.ا

وتوفيرها، الصحي،  اإلرشاد  خدمات  وتقديم  الوقائية،  الصحية  الرعاية  خدمات  بتطو�ر  الشمالية  الحدود  جامعة   ستقوم 
بوصفها مبادرة لخدمة مجتمعية متميزة.ا

52 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

المباد�ات
تطو�ر ب�امج  خدمات صحية في مستوى الرعاية الصحية االولية.ا

د�اسة جدوى اإلسهام في الخدمات الصحية في منطقة الحدود الشمالية.ا
مش�وع استكمال مبنى المستشفى التعليمي.ا

المباد�ات
تع��ز �يئة ملهمة للطالب والخ��جين في الجامعة في ب�امج التطوع.ا

 اإلست�ا�يجية 2.3 تع��ز تعلم الطالب والمشاركة المجتمعية من خالل التعلم العملي، والتعلم في أماكن العمل، والعمل
التطوعي سواء عن ط��ق المناهج الد�اسية أواألنشطة الالصفية.ا

األهداف والغايات
الهدف 1.2.3 تطو�ر خب�ات تعليمية وخدمية مبتكرة ومستدامة ومفيدة يكون محورها المجتمع.ا

 ستقوم جامعة الحدود الشمالية بعمل ا�فاقيات ومذك�ات تفاهم لدعم الش�اكات �ين جامعة الحدود الشمالية والجهات
المختلفة، مثل المستشفيات، والقطاعات الصحية المختلفة، وإدا�ات التعليم، و قطاع األعمال.ا

ستقوم جامعة الحدود الشمالية بتأسيس مكا�ب للتد��ب الميداني وب�امج االمتياز.ا
 ستعمل جامعة الحدود الشمالية على ��ادة فرص التعاون والش�اكات، دعمًا لفرص التد��ب وب�امج االمتياز ودعم مكا�ب

التد��ب.ا
ستخصص جامعة الحدود الشمالية مكا�ب ا�صال للمساعدة في تع��ز الش�اكات المحلية، و��ادة فرص خدمة المجتمع.ا

 ستقوم جامعة الحدود الشمالية بتعميق التعاون في مجال التد��ب الداخلي مع المجتمعات المحلية المختلفة والمنظمات
َمًة يتمكن فيها الطالب من التدرب والخدمة معًا.ا المهنية المحلية التي تخلق فرصًا َقيِّ
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المباد�ات
إنشاء مكا�ب للتد��ب الميداني وب�امج االمتياز.ا

تع�ين مكا�ب ا�صال للمساعدة في تع��ز الش�اكات المحلية وفرص خدمة المجتمع الجامعي.



الحفاظ على السمعة المؤسسية لجامعة الحدود الشمالية
مجتمعية بش�اكة  الت�امها  خالل  من   وتع��زها 

عالية الجودة
تدشين مبادرة تستاهل



الحفاظ على السمعة المؤسسية لجامعة الحدود الشمالية
مجتمعية بش�اكة  الت�امها  خالل  من   وتع��زها 

عالية الجودة
تدشين مبادرة تستاهل

التحول في مجال البنية التحتية و اإلي�ادات الذا�يـة
 محور التركيز على بناء القد�ات البش��ة والماديــة والتميز لهويــة الجامعــة

التوجهات والغايات الرئيسة واإلست�ا�يجيات واألهداف



َغْرُس الثقة في نفوس الموظفين من أجل مساهما�هم القيمة في تطو�ر جامعة الحدود الشمالية

تطو�ر القد�ات التنظيمية التي تدعم تطلعات جامعة الحدود الشمالية، واالستدامة المالية، وكفاءة التشغيل.ا

االست�ا�يجية 1.4

توجه4

الهدف 4.1.1
االست�ا�يجية 2.4

الهدف 4.2.1
الهدف 4.2.2
الهدف 4.2.3
الهدف 4.2.4
الهدف 4.2.5
الهدف 4.2.6
الهدف 4.2.7

بناء حرم جامعي متطور يخدم َغَرَضْي التعليم والسكن ، ويتماشي مع متطلبات الق�ن الـحادي والعش��ن.ا االست�ا�يجية 3.4
الهدف 4.3.1
الهدف 4.3.2
الهدف 4.3.3

 تطو�ر الهيكل التنظيمي لجامعة الحدود الشمالية بشكل يتسم بالكفاءة والفعالية، ويعمل على تحسين كفاءة
العمل و تقليل التكاليف العامة.ا

االست�ا�يجية 4.4
الهدف 4.4.1
الهدف 4.4.2

تع��ز سمعة جامعة الحدود الشمالية من خالل إعادة �نظيم هويتها وشعارها ووسائل تواصلها.ا االست�ا�يجية 5.4
الهدف 4.5.1

 تطو�ر البنية التحتية للتقنية في الجامعة وأفضل الممارسات التط�يقية لإلستفادة من التقنية وإمكانا�ها. بما
 في ذلك الوسائل واالج�اءات، وتع�ين أهل الخبرة في هذا المجال من المواطنين.وكذلك اعتماد الممارسات
الشمالية، الحدود  التي تقدمها جامعة  الخدمات  المعلومات، بهدف تحسين  القائمة على تكنولوجيا   الحديثة 

واالرتقاء بجودتها.ا

االست�ا�يجية 6.4
الهدف 4.6.1
الهدف 4.6.2
الهدف 4.6.3

الغاية الرئيسة 4: تطو�ر نظام إداري ومالي يع�ز كفاءة اإلدارة و�نويع مصادر الدخل.ا
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 تطو�ر الهيكل التنظيمي لجامعة الحدود الشمالية بشكل يتسم بالكفاءة والفعالية، ويعمل على تحسين كفاءة
العمل و تقليل التكاليف العامة.ا
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تع��ز سمعة جامعة الحدود الشمالية من خالل إعادة �نظيم هويتها وشعارها ووسائل تواصلها.ا االست�ا�يجية 5.4
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 تطو�ر البنية التحتية للتقنية في الجامعة وأفضل الممارسات التط�يقية لإلستفادة من التقنية وإمكانا�ها. بما
 في ذلك الوسائل واالج�اءات، وتع�ين أهل الخبرة في هذا المجال من المواطنين.وكذلك اعتماد الممارسات
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واالرتقاء بجودتها.ا

االست�ا�يجية 6.4
الهدف 4.6.1
الهدف 4.6.2
الهدف 4.6.3

الغاية الرئيسة 4: تطو�ر نظام إداري ومالي يع�ز كفاءة اإلدارة و�نويع مصادر الدخل.ا

 يعتبر وجود الكادر الوظيفي المتميز جزء من أسس نجاح الجامعة وألن جامعة الحدود الشمالية جامعة ناشئة، فإنها
 تستهدف تقديم إهتمام أكبر بالموظفين مقارنةبما تفعله أغلب مؤسسات التعليم العالي األخرى. وذلك ألهمية الدور
 الذي يقوم به الموظفون لنجاح الجامعة وخططها لتحقيق ما�قتضيه توجهات التحول في وطننا بشكل عام، وتوجهات
 التعليم العالي بشكل خاص، وفي أن تكون جامعة الحدود الشمالية مبتكرة وفعالة وذات إ�جاه خدمى مع الحفاظ على
الحجم ك�يرة  األخرى  العالي  التعليم  ببعض مؤسسات  مقارنة  الجامعة  نشوء  لحدا�ة  و�تيجة  الجودة.  من  عاٍل   مستوى 
 والذي ربما يكون حجمها وتا��خها عائقا أمام قدرتها على التغ�ير والم�ونة في تطو�ر ط�ق عملها، فإن جامعة الحدود
يقوم مجتمع أن  التوجهات  أو  التحوالت  تستلزم هذه  التحول، وسوف  تحقيق هذا  أكبر في  م�و�تها   الشمالية ستكون 
 جامعة الحدود الشمالية بأكمله �إج�اء تغ�ي�ات ثقافية وعملية على نطاق واسع، وكذلك تطو�ر القد�ات التنظيمية الالزمة
تعليمية والخ��جين فرصًا  للطالب  تقدم  نفسه  الوقت  المختلفة، وفي  النهاية جامعًة متكاملًة في ف�وعها   لتصبح في 

 ووظيفية متميزة في منطقة الحدود الشمالية.ا
الحدود جامعة  تؤدي  أن  باستم�ار،  المتناقصة  واإلي�ادات  التغير  س��عة  االقتصادات  ظل  في  الض�وري،  من  أصبح   لقد 
الحدود السابقة، ستقوم جامعة  الممارسات  النقيض من  بحكمة. وعلى  الذا�ية  إدارة مواردها  �ائدًا في  دو�ًا   الشمالية 
 الشمالية ببناء حرم جامعي متميز يأخذ في االعتبار التكاليف المباشرة وغير المباشرة على حد سواء. كذلك ستهتم الجامعة
ِل الطالب �ين مباني الحرم الجامعي عبر المم�ات الخض�اء، والقاعات التعليمية، ومكا�ب أعضاء هيئة  بتكاليف الصيانة وَ�َنقُّ
 التد��س، ومكا�ب الموظفين، التي �تسم بكفاءة استخدام الطاقة المناسبة للعمل في �يئة منتجة. وسيتم تجهيز الحرم

الجديد للجامعة بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا لتمكينها من تقديم خدما�ها عبر منصات وسائط متعددة حديثة.ا
ا�صاالت يتطلب  األعمال  أصحاب  �ين  وتميزها  الشمالية  الحدود  جامعة  بمكانة  االعت�اف  ضمان  فإن  آخ�ًا،  وليس   أخي�ًا 
 است�ا�يجية ومتكاملة ومنهجية. ذلك أن الرسائل الواضحة والمتسقة والهادفة تع�ز سمعة جامعة الحدود الشمالية القوية،

وتحقق ميزة �نافسية ك�يرة لها.ا
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التحول في مجال البنية التحتية و اإلي�ادات الذا�ية
محور التركيز على بناء القد�ات البش��ة والمادية والتميز لهوية الجامعة



التوجه 4

58 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

 بناء حرم جامعي يتسم بالكفاءة والفعالية، و��ادة قدرته االستيعا�ية،  بحيث �توفر فيه وسائل التقنية الحديثة. وإنشاء مصادر
 إي�ادات متنوعة، وموارد حيوية، لتع��ز تميز الجامعة وتصنيفها وترت�بها �ين الجامعات بصورة أفضل، وتخصيص مباني لألنشطة

الطال�ية والخدمات الطال�ية، وتع��ز دور الجامعة ال�ائد في الش�اكات اإلقليمية والدولية.ا



التوجه 4

58 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

 بناء حرم جامعي يتسم بالكفاءة والفعالية، و��ادة قدرته االستيعا�ية،  بحيث �توفر فيه وسائل التقنية الحديثة. وإنشاء مصادر
 إي�ادات متنوعة، وموارد حيوية، لتع��ز تميز الجامعة وتصنيفها وترت�بها �ين الجامعات بصورة أفضل، وتخصيص مباني لألنشطة

الطال�ية والخدمات الطال�ية، وتع��ز دور الجامعة ال�ائد في الش�اكات اإلقليمية والدولية.ا

اإلست�ا�يجية 4.1  َغْرُس الثقة في نفوس الموظفين من أجل مساهما�هم القيمة في تطو�ر جامعة الحدود الشمالية.ا

 الهدف 4.1.1.  توظيف كوادر ذات كفاءة في الجامعة ، والمحافظة عليهم، وتطو�رهم مهنيا للقيام باألعمال المختلفة
المنوطة بها، وتقديم كافة الخدمات للطالب وأعضاء هيئة التد��س.ا

ستقوم جامعة الحدود الشمالية بوضع آليات االختيار والتوظيف لكل فئة، أو ش��حة من فئات الموظفين.ا
وتطو�ر األكفاء،  موظفيها  على  والمحافظة  إلستقطاب  واضحة  سياسات  بوضع  الشمالية  الحدود  جامعة   ستقوم 

مها�ا�هم.ا
 ستعمل جامعة الحدود الشمالية على توفير فرص تطوي��ة خا�ج الجامعة للموظفين، بما في ذلك الفرص الدولية؛ حيث يتم

اختيار المرشحين لها على أساس �نافسي، تقدي�ًا من الجامعة لصاحب األداء الوظيفي الذي يتميز باإلخالص والتفانى.ا
العليا الد�اسات  لمواصلة  للموظفين  مختلفة  فرص  وتوفير  داخلية  د�اسية  منح  �إنشاء  الشمالية  الحدود  جامعة   ستقوم 

والحصول على درجات علمية أعلى.ا

 اإلست�ا�يجية 4.2. تطو�ر القد�ات التنظيمية التي تدعم تطلعات جامعة الحدود الشمالية، واالستدامة المالية، وكفاءة
التشغيل.ا
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األهداف والغايات

المباد�ات
تطو�ر سياسة التوظيف وتحسين ظ�وف العمل.ا

الغاية الرئيسة 4: تطو�ر نظام إداري ومالي يع�ز كفاءة اإلدارة و�نويع مصادر الدخل.ا



4.2.2. استحداث موارد مالية جديدة من خالل استحداث ب�امج الدعم الذا�ي، والدبلومات ذات اإلقبال المرتفع،  الهدف 
وب�امج الماجستير مدفوعة األجر كذلك.ا

الهدف 4.2.1. �نويع مصادر الدخل وتع��ز إدارة الموارد.ا 
 ستقوم جامعة الحدود الشمالية �إنشاء إدارة بمستوى وكالة جامعة لالس�ثمار وتطو�ر األعمال بما في ذلك مايتعلق بجمع

التبرعات واألوقاف.ا
ستقوم جامعة الحدود الشمالية ب��ادة الموارد الذا�ية غير الحكومية، وتع��زها من خالل الهبات واالس�ثما�ات.ا

ستقوم جامعة الحدود الشمالية بوضع نظام إلس�ثمار الموارد الجامعية، واستخدامها بكفاءة وفعالية.ا

60 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

األهداف والغايات

المباد�ات
إنشاء وكالة لالس�ثمار وتطو�ر األعمال.ا

د�اسة جدوى إنشاء  برنامج أوقاف الجامعة.ا

ستعمل جامعة الحدود الشمالية على ��ادة فرص الد�اسة في ب�امج الد�اسات العليا المرغوبة والمدفوعة األجر.ا
ستقوم جامعة الحدود الشمالية بتكث�يف ب�امج التعليم عن بعد والب�امج المدمجة.ا

المباد�ات
استحداث ب�امج د�اسات عليا مدفوعة الثمن.ا

استحداث ب�امج التعليم عن بعد والمدمجة.ا



4.2.2. استحداث موارد مالية جديدة من خالل استحداث ب�امج الدعم الذا�ي، والدبلومات ذات اإلقبال المرتفع،  الهدف 
وب�امج الماجستير مدفوعة األجر كذلك.ا

الهدف 4.2.1. �نويع مصادر الدخل وتع��ز إدارة الموارد.ا 
 ستقوم جامعة الحدود الشمالية �إنشاء إدارة بمستوى وكالة جامعة لالس�ثمار وتطو�ر األعمال بما في ذلك مايتعلق بجمع

التبرعات واألوقاف.ا
ستقوم جامعة الحدود الشمالية ب��ادة الموارد الذا�ية غير الحكومية، وتع��زها من خالل الهبات واالس�ثما�ات.ا

ستقوم جامعة الحدود الشمالية بوضع نظام إلس�ثمار الموارد الجامعية، واستخدامها بكفاءة وفعالية.ا

60 الخطة االست�ا�يجية-جامعة الحدود الشمالية

األهداف والغايات

المباد�ات
إنشاء وكالة لالس�ثمار وتطو�ر األعمال.ا

د�اسة جدوى إنشاء  برنامج أوقاف الجامعة.ا

ستعمل جامعة الحدود الشمالية على ��ادة فرص الد�اسة في ب�امج الد�اسات العليا المرغوبة والمدفوعة األجر.ا
ستقوم جامعة الحدود الشمالية بتكث�يف ب�امج التعليم عن بعد والب�امج المدمجة.ا

المباد�ات
استحداث ب�امج د�اسات عليا مدفوعة الثمن.ا

استحداث ب�امج التعليم عن بعد والمدمجة.ا
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المباد�ات
تطو�ر ثقافة العمل الخيري في مجتمع الجامعة.ا

المباد�ات
تطو�ر الخدمات الطال�ية الفعالة.ا

الهدف 4.2.3. نشر ثقافة العمل الخيري في جميع أنحاء المجتمع الجامعي.ا

والتسجيل، التوظيف،  م�احل  جميع  في  ومتطورة  فعالة  طال�ية  خدمات  بتقديم  الشمالية  الحدود  جامعة   ستقوم 
واالستبقاء، والحصول على الشهادات الد�اسية.ا

في الحديثة  التقنية  استخدام  في  متمرسين  ليكونوا  التد��س  هيئة  أعضاء  بتد��ب  الشمالية  الحدود  جامعة   ستقوم 
التد��س والتعلم.ا

 ستقوم جامعة الحدود الشمالية بتقديم ب�امج عالية الجودة لتطو�ر وتد��ب الموظفين، ومتابعة تقدمهم ومردود تلك
الب�امج على أدائهم بصورة منتظمة.ا

 ستقوم جامعة الحدود الشمالية بوضع معا�ير وسياسات واضحة لتع�ين الموظفين واستبقائهم في أعمالهم ومتابعة
  أدائهم.ا

الموظفين، وستعمل على المتميزة في األداء من  العاملة  القوى  الشمالية على استقطاب  الحدود   ستعمل جامعة 
بقائهم في وظائفهم و�نمية مها�ا�هم كذلك.ا

ستسعى جامعة الحدود الشمالية للحصول على إي�ادات خي��ة جديدة لدعم الجامعة وب�امجها وطالبها.ا
ستقوم جامعة الحدود الشمالية بنشر ثقافة العطاء �ين الخ��جين.ا

  الهدف 4.2.4. تطو�ر القد�ات والمها�ات البش��ة لتل�ية متطلبات الق�ن الحادي والعش��ن.ا



الهدف 4.2.5.  تطوي�و�نسيق إدارة ف�وع الجامعة األربعة لخدمة الطالب ومجتمعات الجامعة بشكل أفضل.ا
 ستقوم جامعة الحدود الشمالية بتنظيم الوظائف والخدمات اإلدا��ة في ف�وعها األربعة، من خالل اعتماد سياسات،

ومعا�ير، وممارسات موحدة.ا
ستعمل جامعة الحدود الشمالية على ضمان تحقيق االتساق �ين سياسات الجامعة وممارسا�ها اإلدا��ة و�ين أهدافها.ا

ستقوم جامعة الحدود الشمالية بتطو�ر آليات اإلدارة واإلج�اءات اإلدا��ة المالئمة والفعالة.ا
ستقوم جامعة الحدود الشمالية بتطو�ر قد�ا�ها التسويقية، وتع��زها بحيث تعكس هوية الجامعة.ا

الهدف 4.2.6. إدارة الموارد بحكمة وكفاءة لتحقيق األهداف المنشودة.ا
 ستقوم جامعة الحدود الشمالية بوضع معا�ير وآليات واضحة إلنشاء الب�امج األكاديمية،وتق�يم الب�امج الحالية باالضافة

الى تق�يم الوظائف االدا��ة و�نظيمها.ا
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المباد�ات
تطو�ر السياسات واإلج�اءات بشكل عام بما يحقق أهداف الجامعة.ا

تطو�ر القد�ات التسويقية والعالقات العامة المع�زة لهوية ومكانة الجامعة.ا
تطو�ر دليل مؤش�ات االداء.ا
تطو�ر نظام ذكاء األعمال.ا

أ�متة النظام اإلداري والمالي.ا
وضع السياسات لتق�يم نظام األداء الوظيفى وأ�م�ته.ا

وضع السياسات وأ�متة نظام الترقيات للموظفين.ا
وضع خطة إستحداث وظائف جديدة.ا
تطو�ر نظام إدارة المركبات والوقود.ا

المباد�ات
تطو�ر اإلج�اءات والمعا�ير من خالل وحدة التميز المؤسسي.ا



الهدف 4.2.5.  تطوي�و�نسيق إدارة ف�وع الجامعة األربعة لخدمة الطالب ومجتمعات الجامعة بشكل أفضل.ا
 ستقوم جامعة الحدود الشمالية بتنظيم الوظائف والخدمات اإلدا��ة في ف�وعها األربعة، من خالل اعتماد سياسات،

ومعا�ير، وممارسات موحدة.ا
ستعمل جامعة الحدود الشمالية على ضمان تحقيق االتساق �ين سياسات الجامعة وممارسا�ها اإلدا��ة و�ين أهدافها.ا

ستقوم جامعة الحدود الشمالية بتطو�ر آليات اإلدارة واإلج�اءات اإلدا��ة المالئمة والفعالة.ا
ستقوم جامعة الحدود الشمالية بتطو�ر قد�ا�ها التسويقية، وتع��زها بحيث تعكس هوية الجامعة.ا

الهدف 4.2.6. إدارة الموارد بحكمة وكفاءة لتحقيق األهداف المنشودة.ا
 ستقوم جامعة الحدود الشمالية بوضع معا�ير وآليات واضحة إلنشاء الب�امج األكاديمية،وتق�يم الب�امج الحالية باالضافة

الى تق�يم الوظائف االدا��ة و�نظيمها.ا
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المباد�ات
تطو�ر السياسات واإلج�اءات بشكل عام بما يحقق أهداف الجامعة.ا

تطو�ر القد�ات التسويقية والعالقات العامة المع�زة لهوية ومكانة الجامعة.ا
تطو�ر دليل مؤش�ات االداء.ا
تطو�ر نظام ذكاء األعمال.ا

أ�متة النظام اإلداري والمالي.ا
وضع السياسات لتق�يم نظام األداء الوظيفى وأ�م�ته.ا

وضع السياسات وأ�متة نظام الترقيات للموظفين.ا
وضع خطة إستحداث وظائف جديدة.ا
تطو�ر نظام إدارة المركبات والوقود.ا

المباد�ات
تطو�ر اإلج�اءات والمعا�ير من خالل وحدة التميز المؤسسي.ا

الوصول لجاه��ة الجامعة للحصول على االعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم واإلعتماد  .4.2.7  الهدف 
األكاديمي.ا

واإلعتماد للتقويم  الوطني  المركز  معا�ير  وفق  وكتابتها  الذا�ية  الد�اسة  �إج�اء  الشمالية  الحدود  جامعة   ستقوم 
األكاديمي.ا

  ستقوم جامعة الحدود الشمالية �إنشاء مكتب إلدارة المخاطر.ا
ستقوم جامعة الحدود الشمالية بتق�يم وفحص شتى جوانب الجامعة، ل�تأكد من الجاه��ة لالعتماد.ا

 الهدف 4.3.1. م�اجعة المخطط العام، وإعادة التصاميم بما يحقق ، خطة انشائية ذات كفاءة تشغيلية وفعالية طويلة
األجل.ا
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األهداف والغايات

الـحادي الق�ن  متطلبات  مع  ويتماشي  والسكن،  التعليم  َغَرَضْي  يخدم  متطور  جامعي  حرم  بناء   .4.3  اإلست�ا�يجية 
والعش��ن.ا

الجامعية بما يحقق التصاميم للم�افق  العام وإعادة   ستقوم جامعة الحدود الشمالية بعمل م�اجعة كاملة للمخطط 
��ادة الفاعلية والكفاءة ، ويحقق االستعمال األمثل للموارد.ا

 ستوجد بجامعة الحدود الشمالية مساحات مخصصة لتوفير أماكن اس�ثمار خدمية تكون بمثابة مصادر جديدة للدخل،
 تعود بالنفع على الجامعة ومكونا�ها (قطاعا�ها) على حد سواء، ومن أمثلة تلك المساحات الخدمية التي تؤجر: شركات

ستاربكس وفيديكس وغيرهما من الشركات التي تقدم خدمات الوجبات الس��عة وما إلى ذلك.ا

المباد�ات
الحصول على اإلعتماد األكاديمي المؤسسى.ا

تأسيس إدارة المخاطر.ا



 الهدف 4.3.3. إج�اء تحديث و تجهيز المختب�ات والمعامل والفصول والقاعات الد�اسية باألجهزة التعليمية الالزمة في
ف�وع الجامعة برفحاء وط��ف والعويقيلة.ا
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الهدف 4.3.2. استكمال بناء الحرم الجامعي الجديد في عرعر والف�وع األخرى.ا
 ستقوم جامعة الحدود الشمالية بالدخول في ش�اكات مع القطاعين العام والخاص لتوفير الموارد الالزمة الستكمال

بناء حرمها الجديد في عرعر، وفقًا للمواصفات المذكورة أعاله.ا

 ستقوم جامعة الحدود الشمالية بت�ويد مختب�ات الكيمياء والفي��اء واألحياء باألدوات األساسية الالزمة، مثل أجهزة قياس
الطيف الضوئي، وأجهزة نسخ الحمض النووي          .ا

 ستقوم جامعة الحدود الشمالية بتجهيز مختب�ات الحاسوب التعليمية بأجهزة حاسوب، وب�امج جديدة لتيسير عمليَتْي التد��س
والتعلم بفاعلية.ا

(PCR)

المباد�ات
م�اجعة المخطط  الرئيسى لمشا��ع الجامعة.ا

المباد�ات
تطو�ر مصادر جديدة للموارد الذا�ية.ا
د�اسة جدوى إنشاء شركة للجامعة.ا

د�اسة جدوى إنشاء معهد للد�اسات بالجامعة.ا

المباد�ات
تحديث مختب�ات الجامعة.ا

تحديث معامل الحاسب اآللي في الجامعة.ا
تحديث القاعات الد�اسية في الجامعة.ا



 الهدف 4.3.3. إج�اء تحديث و تجهيز المختب�ات والمعامل والفصول والقاعات الد�اسية باألجهزة التعليمية الالزمة في
ف�وع الجامعة برفحاء وط��ف والعويقيلة.ا
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الهدف 4.3.2. استكمال بناء الحرم الجامعي الجديد في عرعر والف�وع األخرى.ا
 ستقوم جامعة الحدود الشمالية بالدخول في ش�اكات مع القطاعين العام والخاص لتوفير الموارد الالزمة الستكمال

بناء حرمها الجديد في عرعر، وفقًا للمواصفات المذكورة أعاله.ا

 ستقوم جامعة الحدود الشمالية بت�ويد مختب�ات الكيمياء والفي��اء واألحياء باألدوات األساسية الالزمة، مثل أجهزة قياس
الطيف الضوئي، وأجهزة نسخ الحمض النووي          .ا

 ستقوم جامعة الحدود الشمالية بتجهيز مختب�ات الحاسوب التعليمية بأجهزة حاسوب، وب�امج جديدة لتيسير عمليَتْي التد��س
والتعلم بفاعلية.ا

(PCR)

المباد�ات
م�اجعة المخطط  الرئيسى لمشا��ع الجامعة.ا

المباد�ات
تطو�ر مصادر جديدة للموارد الذا�ية.ا
د�اسة جدوى إنشاء شركة للجامعة.ا

د�اسة جدوى إنشاء معهد للد�اسات بالجامعة.ا

المباد�ات
تحديث مختب�ات الجامعة.ا

تحديث معامل الحاسب اآللي في الجامعة.ا
تحديث القاعات الد�اسية في الجامعة.ا

 اإلست�ا�يجية 4.4. تطو�ر الهيكل التنظيمي لجامعة الحدود الشمالية بشكل يتسم بالكفاءة والفعالية، ويعمل على
تحسين كفاءة العمل و تقليل التكاليف العامة.ا
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ال وذكي.ا الهدف 4.4.1. بناء نموذج لهيكل �نظيمي جامعي َفعَّ

ا، يلبي احتياجا�ها الحالية على أفضل وجه، ويحافظ على �ؤيتها ا نهائيًّ  ستعتمد جامعة الحدود الشمالية هيكًال �نظيميًّ
للمستقبل.ا

ستقوم جامعة الحدود الشمالية بنشر نسخ من مخططا�ها التنظيمية الجديدة واإلعالن عنها على نطاق واسع.ا
هيكلها على  خارجها،  األعمال  أصحاب  إلى  باإلضافة  قطاعا�ها،  جميع  �إطالع  الشمالية  الحدود  جامعة   س�تكفل 

التنظيمي الجديد.ا

األهداف والغايات

ستعقد جامعة الحدود الشمالية ا�فاقية مع معهد اإلدارة العامة بوصفه المستشار الرئيسي لهذه المبادرة.ا
ستشكل جامعة الحدود الشمالية فرقة عمل لتنسيق عملية إعادة الهيكلة.ا

 سيقوم مستشا�و جامعة الحدود الشمالية بالتعاون مع فرقة العمل �إج�اء تحليل مرجعي للمؤسسات المناظرة، وإعداد
إطار لألعمال المقترحة.ا

الهدف 4.4.2. اعتماد هيكل جامعي فعال وكفء على المستوى الوظيفي.ا

المباد�ات
تط�يق الهيكل التنظيمي للجامعة.ا

وضع خطة لرفع كفاءة اإلنفاق في الجامعة.ا

المباد�ات
تطو�ر الهيكل التنظيمي للجامعة.ا



دليل األسلوب المؤسسي
الط��قة التي �رى اآلخ�ون بها شعار الجامعة، ويتضمن ذلك أيضا ط��قة الم�اسالت المؤسسية وخطتها

الصوت والنبرة
قصة الشعار الجامعى

أسلوب الكتابة المؤسسي 
 الربط االست�ا�يجي �ين الشعار والجمهور المستهدف؛ ألن قيمة شعار الجامعة ال تكمن في الصورة التي ُيْطَ�ُح بها

فقط، بل في ط��قة تقديم الط�ح أيضا.ا

اإلست�ا�يجية 4.5. تع��ز سمعة جامعة الحدود الشمالية من خالل إعادة �نظيم هويتها وشعارها ووسائل تواصلها.ا

الهدف 4.5.1 �نسيق إست�ا�يجي للموارد لنشر الوعي والتركيز على تصميم الهوية وشعار جامعة الحدود الشمالية.ا
األهداف والغايات

ستقوم جامعة الحدود الشمالية بوضع إست�ا�يجية شاملة للشعار، وقواعد الستخدامه تشمل:ا
-1
-2
-3
-4
-5
-6

 ستحدد جامعة الحدود الشمالية بوضوح جماهيرها المستهدفة الداخلية والخارجية، واألساسية والثانوية، على
 حد سواء، وستضع وتوفر قواعدها الواضحة للتواصل مع جماهيرها بصورة ممنهجة، كما ستعمل على توفير

النصوص المعيا��ة (الثابتة) التي تستخدمها الجامعة في م�اسالتها.ا
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دليل األسلوب المؤسسي
الط��قة التي �رى اآلخ�ون بها شعار الجامعة، ويتضمن ذلك أيضا ط��قة الم�اسالت المؤسسية وخطتها

الصوت والنبرة
قصة الشعار الجامعى

أسلوب الكتابة المؤسسي 
 الربط االست�ا�يجي �ين الشعار والجمهور المستهدف؛ ألن قيمة شعار الجامعة ال تكمن في الصورة التي ُيْطَ�ُح بها

فقط، بل في ط��قة تقديم الط�ح أيضا.ا

اإلست�ا�يجية 4.5. تع��ز سمعة جامعة الحدود الشمالية من خالل إعادة �نظيم هويتها وشعارها ووسائل تواصلها.ا

الهدف 4.5.1 �نسيق إست�ا�يجي للموارد لنشر الوعي والتركيز على تصميم الهوية وشعار جامعة الحدود الشمالية.ا
األهداف والغايات

ستقوم جامعة الحدود الشمالية بوضع إست�ا�يجية شاملة للشعار، وقواعد الستخدامه تشمل:ا
-1
-2
-3
-4
-5
-6

 ستحدد جامعة الحدود الشمالية بوضوح جماهيرها المستهدفة الداخلية والخارجية، واألساسية والثانوية، على
 حد سواء، وستضع وتوفر قواعدها الواضحة للتواصل مع جماهيرها بصورة ممنهجة، كما ستعمل على توفير

النصوص المعيا��ة (الثابتة) التي تستخدمها الجامعة في م�اسالتها.ا
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 ستقوم جامعة الحدود الشمالية �إعادة تصميم موقعها اإللكت�وني في صورة جديدة وإعادة تشغيله باستخدام
آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في تطو�ر المواقع اإللكت�ونية، وذلك تحقيقًا لألهداف التالية:ا

دعم أنشطة التوعية المجتمعية في الجامعة.ا
الجامعة لصالح  الهبات  منح  لتشجيع  كذلك  والخ��جين  الشركات)  (قطاع  والشركاء  الداعمين  مشاركة  فرص   ��ادة 

وأوقافها.ا
�نظيم محتوى الموقع بشكل يسهل إستخدامه من الطالب، وأعضاء هيئة التد��س، والموظفين.ا

 الت�وي� لجامعة الحدود الشمالية عبر الصور والوسائط المتعددة وأخي�ًا
ِن الطالب مستقبًال من تحديد  تسليط الضوء على الب�امج األكاديمية المتوفرة بجامعة الحدود الشمالية لضمان َتَمكُّ

 الب�امج التي �رغبون التسجيل فيها ومعرفة كل ما يتعلق بها.ا

 ستقوم جامعة الحدود الشمالية بتطو�ر محتوى لعرض الشعار الجامعى لالستخدام في جميع وسائل اإلعالم
والقنوات لتحقيق األهداف التالية عن قصد وبشكل حصري.ا

 إلقاء الضوء على واحد أو أكثر من النطاقات التي يمكن فيها إب�از هوية الجامعة.ا
 إلقاء الضوء على مجاالت الكفايات الرئيسية والممارسات عالية التأ�ير المحددة في الخطة اإلست�ا�يجية للجامعة.ا

رفع مستوى الوعي �إست�ا�يجية الجامعة التي تركز على التعد�ن.ا
دعم أولويات التوعية المجتمعية للجامعة.ا

 دعم جهود جمع التبرعات للجامعة.ا
تشجيع الفعاليات التعليمية والثقافية والالصفية التي ترعاها الجامعة واالحتفال بها أيضًا

-1
-2
-3
-4
-5
-6

-1
-2

-3
-4
-5

المباد�ات
تطو�ر است�ا�يجية هوية الجامعة.ا
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التقنية من  لإلستفادة  التط�يقية  الممارسات  وأفضل  الجامعة  في  للتقنية  التحتية  البنية  تطو�ر   .4.6  اإلست�ا�يجية 
 وإمكانا�ها. بما في ذلك الوسائل واالج�اءات، وتع�ين أهل الخبرة في هذا المجال من المواطنين.وكذلك اعتماد الممارسات
واالرتقاء الشمالية،  الحدود  جامعة  تقدمها  التي  الخدمات  تحسين  بهدف  المعلومات،  تكنولوجيا  على  القائمة   الحديثة 

بجودتها.ا

األهداف والغايات
ا بالجامعة، وتقد�ر احتياجات الجامعة المستقبلية منها.ا الهدف 4.6.1  تق�يم وضع البنية التحتية للتقنية القائم حاليًّ

ُم جامعُة الحدود الشمالية الوضع ال�اهن للبنية التحتية للتقنية، وتحديد االحتياجات المستقبلية للجامعة، وستحقق  َسُتَقيِّ
ذلك عبر القيام بمسح شامل على مستوى الحرم الجامعي، وتقد�ر االحتياجات الجامعية.ا

 ستنجز جامعة الحدود الشمالية خطة زمنية، تخصص األموال الالزمة لتأمين البنية الرئيسية للتقنية وتحسينها ل�تمكن من
الحصول على تقنية متميزة تع�ز قدرة الجامعة.ا

المباد�ات
تحليل الوضع ال�اهن للتقنية بالجامعة.ا

تطو�ر نظام متابعة المبتعثين.ا
وضع خطة اإلبتعاث في الجامعة.ا
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التقنية من  لإلستفادة  التط�يقية  الممارسات  وأفضل  الجامعة  في  للتقنية  التحتية  البنية  تطو�ر   .4.6  اإلست�ا�يجية 
 وإمكانا�ها. بما في ذلك الوسائل واالج�اءات، وتع�ين أهل الخبرة في هذا المجال من المواطنين.وكذلك اعتماد الممارسات
واالرتقاء الشمالية،  الحدود  جامعة  تقدمها  التي  الخدمات  تحسين  بهدف  المعلومات،  تكنولوجيا  على  القائمة   الحديثة 

بجودتها.ا

األهداف والغايات
ا بالجامعة، وتقد�ر احتياجات الجامعة المستقبلية منها.ا الهدف 4.6.1  تق�يم وضع البنية التحتية للتقنية القائم حاليًّ

ُم جامعُة الحدود الشمالية الوضع ال�اهن للبنية التحتية للتقنية، وتحديد االحتياجات المستقبلية للجامعة، وستحقق  َسُتَقيِّ
ذلك عبر القيام بمسح شامل على مستوى الحرم الجامعي، وتقد�ر االحتياجات الجامعية.ا

 ستنجز جامعة الحدود الشمالية خطة زمنية، تخصص األموال الالزمة لتأمين البنية الرئيسية للتقنية وتحسينها ل�تمكن من
الحصول على تقنية متميزة تع�ز قدرة الجامعة.ا

المباد�ات
تحليل الوضع ال�اهن للتقنية بالجامعة.ا

تطو�ر نظام متابعة المبتعثين.ا
وضع خطة اإلبتعاث في الجامعة.ا
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والمحافظة الفنى،  الدعم  وموظفي  المعلومات  تقنية  في  والماهرة  المتخصصة  الكوادر  توظيف   4.6.2  الهدف 
عليهم، وتطو�ر قد�ا�هم، بهدف توفير الخدمات الالزمة لتع��ز مشا��ع جامعة الحدود الشمالية.ا

 الهدف 4.6.3 وضع سياسات واضحة، وأساليب وظيفية مقننة للوصول ألفضل ممارسات التقنية، وتقديم أفضل أداء
خدمي لها بجامعة الحدود الشمالية.ا

 ستقوم جامعة الحدود الشمالية بوضع آليات االختيار والتع�ين لكل فئة من فئات  فنيي التقنية من موظفي الدعم
 والعاملين بها.ا

ستضع جامعة الحدود الشمالية خطة مناسبة ل��ادة نسبة القوى العاملة السعودية في مجال التقنية.ا
ستعمل جامعة الحدود الشمالية على وضع سياسات تطوي��ة للعاملين بقطاع التقنية.ا

 ستقوم جامعة الحدود الشمالية بوضع إج�اءات التشغيل القياسية               وسياسا�ها للحصول على أفضل الممارسات،
 والستخدام البنية التحتية الخاصة بالتقنية بالجامعة، على نحو يتسم بالفاعلية والكفاءة وتقديم خدمات الدعم التقني

في الوقت المناسب.ا
 ستجتهد جامعة الحدود الشمالية لتصل بسياسا�ها وإج�اءا�ها التشغيلية القياسية العتماد األي�و 20000 ألفضل أداء

وأفضل إدارة ناجعة للموارد.ا
سوف تضع جامعة الحدود الشمالية خططًا محددًة بهدف رفع تصنيفها كما هو الحال في برنامج "يًسر“.ا

(SOPs)

المباد�ات
تطو�ر البنية التحتية للتقنية في الجامعة.ا

المباد�ات
الحصول على شهادة معا�ير اآلي�و في بعض الجهات المناسبة في الجامعة.ا

تحسين تصنيف االجامعة.ا
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التحول في البنية التحتية وتحو�ل اإلي�ادات
 من خالل تطو�ر القد�ات التنظيمية التي تدعم تطلعات جامعة

الحدود الشمالية، واالستدامة المالية، والتميز الوظيفي



39

التحول في البنية التحتية وتحو�ل اإلي�ادات
 من خالل تطو�ر القد�ات التنظيمية التي تدعم تطلعات جامعة

الحدود الشمالية، واالستدامة المالية، والتميز الوظيفي
 تركي�ًا لجهود جامعة الحدود الشمالية نحو تحقيق تطلعا�ها لتصبح منارة للمنطقة بأسرها، وتأسيسًا
 لمعا�ير النجاح العامة، ُاْعُتِمَدْت المقا�يُس التاليُة التي تعكس أنماط التق�يم الكمية والنوعية لإلنجا�ات
 في إطار هذه الخطة اإلست�ا�يجية. وهذه المقا�يس تعكس ما يتم إنجازه على مستوى الجامعة كلها،

كما تعكس نجاحنا في تحقيق أهدافنا اإلست�ا�يجية. وهذه المقا�يس هي:ا
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ز والمقصود للكفاءات الرئيسة والممارسات عالية التأ�ير  جاه��ة الطالب لسوق العمل، فمن خالل التنفيذ المركَّ
ُم جامعُة الحدود الشمالية لطالبها ُفَرصًا تعليمية مميزة، وتؤهلهم لالنخ�اط في سوق العمل،  المعتمدة بشكل ا�تقائي، ُتَقدِّ

.ا بل تعدهم كذلك ليصبحوا مواطنين منتجين صالحين مستقبًالً

وإرشاد متميزة،  ب�امج  تقديم  خالل  من  التخ�ج)،  حتى  د�اسا�هم  في  الطالب  الطالب(ا�تظام   استبقاء 
 أكاديمي ومهني عالى الجودة للطالب، ومباد�ات صحية مطورة، وستحرص جامعة الحدود الشمالية على تقليل نسبة تعثر

الطالب وعلى إنهاء ب�امجهم وتخرجهم في الوقت المناسب.ا

 توظيف الطالب، سوف �نشئ جامعة الحدود الشمالية مرك�ًا للتوظيف ، وتقيم ش�اكات أعمق مع أرباب العمل إلعداد
طالبها بشكل أفضل للفرص الوظيفية المختلفة.ا

 استقطاب أعضاء هيئة التد��س واستبقاؤهم، ستقوم جامعة الحدود الشمالية با�تقاء نخبة من أعضاء هيئة
التد��س وتوظيفهم وبذل الجهود المناسبة لتطو�رهم والمحافظة عليهم.ا

 �أي الطالب وأعضاء هيئة التد��س والموظفين، ويقاس هذا ال�أي باالستطالعات الدو��ة ل�يئة العمل، والرضا
الوظيفي، ومؤش�ات التحسين ، والمشاركة المجتمعية، ومقا�يس االستدامة.ا

 المجتمع، ألن جامعة الحدود الشمالية جزء ال يتج�أ من مجتمعها ومن منطقة الحدود الشمالية، فهي تساهم بفاعلية في
�نمية المجتمع المحلي وتقدمه من خالل ب�امج التعليم العالي والبحوث التط�يقية والخدمات المجتمعية.ا
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وإرشاد متميزة،  ب�امج  تقديم  خالل  من  التخ�ج)،  حتى  د�اسا�هم  في  الطالب  الطالب(ا�تظام   استبقاء 
 أكاديمي ومهني عالى الجودة للطالب، ومباد�ات صحية مطورة، وستحرص جامعة الحدود الشمالية على تقليل نسبة تعثر

الطالب وعلى إنهاء ب�امجهم وتخرجهم في الوقت المناسب.ا

 توظيف الطالب، سوف �نشئ جامعة الحدود الشمالية مرك�ًا للتوظيف ، وتقيم ش�اكات أعمق مع أرباب العمل إلعداد
طالبها بشكل أفضل للفرص الوظيفية المختلفة.ا
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 �أي الطالب وأعضاء هيئة التد��س والموظفين، ويقاس هذا ال�أي باالستطالعات الدو��ة ل�يئة العمل، والرضا
الوظيفي، ومؤش�ات التحسين ، والمشاركة المجتمعية، ومقا�يس االستدامة.ا

 المجتمع، ألن جامعة الحدود الشمالية جزء ال يتج�أ من مجتمعها ومن منطقة الحدود الشمالية، فهي تساهم بفاعلية في
�نمية المجتمع المحلي وتقدمه من خالل ب�امج التعليم العالي والبحوث التط�يقية والخدمات المجتمعية.ا
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 الوعي بهوية الجامعة، يتحقق هذا الهدف بنجاح من خالل إست�ا�يجية محددة وواضحة يتم �نفيذها بشكل فعال
الم�اسالت أسلوب  وتوحيد  الجامعة،  شعار  توحيد  اإلست�ا�يجية  هذه  و�تضمن  الشمالية،  الحدود  جامعة  هوية   لنشر 
جديد ومطور، الكت�وني  وأيضا من خالل موقع  الشمالية،  الحدود  جامعة  تستخدمها  التي  (الثابتة)  المعيا��ة   والنصوص 

يعكس بوضوح هوية الجامعة.ا

 هيكل �نظيمي هيكل �نظيمي منقح ومحدد بوضوح لجامعة الحدود الشمالية، يتم إعداده بالتعاون مع جهات ذات
خبرة في التنظيم االداري ومن خالل م�اجعات إدا��ة جوه��ة، ومخططات �نظيمية أ�ناء التط�يق.ا

ٌق واحٌد لكل كفاءة؛ ُن ُمَنسَّ  كفاءات رئيسة ، للطالب محددة جيدًا، َيِتمُّ �نفيذها بفاعلية على مستوى الجامعة، وُيَعيَّ
لالش�اف على عمليات التنفيذ والتهيئة والتق�يم.ا

 التط�يق الفعال للمارسات عالية التأ�ير، التي تم اختيارها في جميع أنحاء الجامعة، والمطلوبة من جميع الطالب
الجدد.ا

 م�اكز خدمية لدعم الطالب، وتشمل مركز تعليم الطالب، ومركز الكتابة، ومركز التوظيف ، ومركز الرعاية الصحية
واألنشطة الطال�ية.ا

 تحقيق التميز الجامعى ،على مستوى الوطن، بما لدى الجامعة من الكفاءات الرئيسة، والممارسات عالية التأ�ير،
بوصفها جامعة وطنية �ائدة، يتمتع خ��جوها بجاه��ة االندماج في سوق العمل والمواطنة الصالحة.ا
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ا لقياس نجاح الخطة اإلست�ا�يجية، وإلج�اء  سوف َ�ِتمُّ م�اجعة تلك المقا�يس سنويًّ
 جميع التعديالت المطلوبة عليها؛ ألننا ندرك أن أي خطة خمسية بمثابة الخطوط
المتغيرة الظ�وف  مع  وفعال  مستمر  بشكل  �تكيف  أن  يجب  التى   الرئيسية، 

مستقبًال.ا



ا لقياس نجاح الخطة اإلست�ا�يجية، وإلج�اء  سوف َ�ِتمُّ م�اجعة تلك المقا�يس سنويًّ
 جميع التعديالت المطلوبة عليها؛ ألننا ندرك أن أي خطة خمسية بمثابة الخطوط
المتغيرة الظ�وف  مع  وفعال  مستمر  بشكل  �تكيف  أن  يجب  التى   الرئيسية، 

مستقبًال.ا

اإلست�ا�يجيات، �تضمن  للجامعة،  جديدة  �ؤية  الشمالية،  الحدود  لجامعة  2025-2020م،  اإلست�ا�يجية  الخطة   ترسم 
واألهداف، والغايات، الالزمة لتحقيق �تائجها المرجوة بنجاح.ا

 إن اإلست�ا�يجياِت ُسُبٌل َمقصوَدٌة ومستمرة ومركزة، �نتهجها الجامعات لفترة معينة؛ لتغير في �ؤيتها وتطورها. ولجامعة
 الحدود الشمالية، في خطتها الخمسية2020-2025م، أربعة محاور رئيسة وأربعة عشر إست�ا�يجية، حيث ستنفذ الجامعة
ُر التوجهات، قياَم  هذه اإلست�ا�يجيات خالل السنوات الخمس القادمة. في تلك الفترة، ربما �تطلب الظ�وف الطارئة، َوَتَغيُّ
تلك صياغة  تمت  فقد  أخرى.  مرة  و�نقيحها  وتشكيلها،  اإلست�ا�يجيات،  تلك  تق�يم  �إعادة  الشمالية  الحدود   جامعة 
ا. أما التغ�ي�ات فستكون على مستوى األهداف، والغايات،  اإلست�ا�يجيات صياغة مرنة عن عمد، وستظل محاورها ثابتة نس�يًّ
 واألنشطة، وقد ال �تحقق بعض عناصر اإلست�ا�يجيات، أو تكون غير قابلة للتحقيق؛ إما بسبب عوامل خارجية مثل التغي�ات
"نظام بسبب  أو  2030م،  �ؤية  �تائج  تمليها  التي  المتغي�ات  بسبب  أو  الوطني،  أو  العالمي  المستوى  على   الس��عة 
 الجامعات الجديد" الذي تم إق�اره من المقام السامي مؤخ�ًا، أو ظهور احتياجات وتوجهات جوه��ة جديدة. وبحلول عام
تلك باستع�اض  الجامعة  وستقوم  إست�ا�يجيا�ها،  معظم  حققت  قد  الشمالية  الحدود  جامعة  تكون  أن  نأمل   2025م، 
ُيظهر اإلج�اءات بالفعل،  تلك االست�ا�يجيات  تم تحقيقه من  للمخرجات، وتلخيص ما  تق�يم دقيق   اإلست�ا�يجيات من خالل 
َلْت َتَحوَّ َقْد  ِة  ماِليَّ الشَّ الُحدوِد  جاِمعُة  َسَتُكوُن  َفَقط،  َوِحيَنئٍذ  َوبذلَك،  السابقة.  الخمس  السنوات  الفعلية خالل   واإلنجا�ات 

بالِفْعِل.ا

�نفيذ الخطة اإلست�ا�يجية الخمسية للفترة 2025-2020
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 ستعمل جامعة الحدود الشمالية على �نفيذ المشا��ع و األنشطة، واستخدام المقا�يس لتق�يم النجاح في تحقيق األهداف
ُعنَصَرْي التق�يم الموضوعي والمحاسبة، وتوضح الخطة اإلست�ا�يجية الخمسية لجامعة الحدود الشمالية  مما يضمن لها 
 2025-2020م، األهداف والغايات، والتي سوف �وضع لها ‘مدة صالحية’، �ت�اوح من عامين إلى ثالثة أعوام، حسب ما
 هو مخطط. وتعتزم قيادة الجامعة م�اجعة خطتها اإلست�ا�يجية الخمسية الجديدة في عام 2022م، من أجل تحديث تلك

األهداف والغايات، و�نقيحها.ا
 وابتداًء من خ��ف 2020م ، ستعمل الجامعة، بقيادة مكتب إدارة المشا��ع الذي أنشيء حديثًا، على خطوات مستمرة
اإلدا��ة). واألقسام  والعمادات  والكليات  الجامعة،  (وكاالت  واإلدا��ة  األكاديمية  الوحدات  مستويات  على   للتخطيط 
على والمسؤوليات  والمقا�يس،  والمقاصد،  واإلج�اءات،  والغايات،  األهداف  انسجام  لتحقيق  التخطيط  هذا   �هدف 
 مستوى الوحدات مع خطة الجامعة اإلست�ا�يجية 2025-2020م. وسيقوم مكتب إدارة المشا��ع، في جامعة الحدود
 الشمالية، بتنسيق هذا النشاط التخطيطي المهم، كما سيحدد القد�ات التنظيمية الالزمة لتحقيق إست�ا�يجيا�ها ووسائل بناء
 تلك القد�ات أو اكتسابها. وسوف �ترجم جهود التخطيط على مستوى الوحدات أيضًا إلى خطط عمل، سوف �نفذها تلك
 الوحدات، وسيكون التنفيذ المتسلسل (الم�تابع) لخطط عمل على مدار خمس سنوات بمثابة الوسيلة األساسية لتحقيق

األهداف والغايات، والمقا�يس، المنصوص عليها في الخطة اإلست�ا�يجية 2025-2020م لجامعة الحدود الشمالية.ا

األهداف والغايات هي الوسائل العملية لتنفيذ اإلست�ا�يجيات
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 ستعمل جامعة الحدود الشمالية على �نفيذ المشا��ع و األنشطة، واستخدام المقا�يس لتق�يم النجاح في تحقيق األهداف
ُعنَصَرْي التق�يم الموضوعي والمحاسبة، وتوضح الخطة اإلست�ا�يجية الخمسية لجامعة الحدود الشمالية  مما يضمن لها 
 2025-2020م، األهداف والغايات، والتي سوف �وضع لها ‘مدة صالحية’، �ت�اوح من عامين إلى ثالثة أعوام، حسب ما
 هو مخطط. وتعتزم قيادة الجامعة م�اجعة خطتها اإلست�ا�يجية الخمسية الجديدة في عام 2022م، من أجل تحديث تلك

األهداف والغايات، و�نقيحها.ا
 وابتداًء من خ��ف 2020م ، ستعمل الجامعة، بقيادة مكتب إدارة المشا��ع الذي أنشيء حديثًا، على خطوات مستمرة
اإلدا��ة). واألقسام  والعمادات  والكليات  الجامعة،  (وكاالت  واإلدا��ة  األكاديمية  الوحدات  مستويات  على   للتخطيط 
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الج�احةاألستاذ الدكتور محمد يحيى الشهري  وأستاذ  الشمالية،  الحدود  جامعة   رئيس 
 العامة، ورئيس اللجنة العليا لوضع الخطة االست�ا�يجية

الجديدة لجامعة الحدود الشمالية.ا

للخطة اإلست�ا�يجية، وأستاذاألستاذ الدكتور موسى قاري سيد الجامعة  رئيس   مستشار 
كاليفورنيا، والية  جامعة  الصحية،  والعلوم   األشعة 
الواليات كاليفورنيا،  كارسون،  هيلز)،   (دومينغو�ز 

المتحدة األم��كية.ا

الدكتور خلف مطلق الشمري

الدكتور ف�اس محمد المدني

الدكتور مهند سالم المطيري

للتطو�ر الجامعة  وكيل  الجامعة،  رئيس   مستشار  
 والجودة وخدمة المجتمع، عميد كلية إدارة األعمال

وأستاذ الموارد البش��ة المشارك.ا

الدكتور متعب زع�وع العنزي

الدكتور أحمد معجون العنزي

الدكتورة نجالء الح��ري

الدكتورة م��ومة حجي

الدكتورة جيهان األنديجاني

المجتمع وخدمة  والجودة  للتطو�ر  الجامعة   وكيل 
سابقًا، وأستاذ اللغويات

التر�ية ،وأستاذ  األكاديمية  للشؤون  الجامعة   وكيل 
المشارك

للشؤون األكاديمية، وأستاذ الجامعة   مساعد وكيل 
الهندسة المساعد

الدكتور نايف فوزي ال�ويلي

عميد كلية التر�ية واآلداب، وأستاذ التر�ية المساعد
وأستاذ بعد،  عن  والتعلم  اإللكت�وني  التعليم   عميد 

تقنيات التعليم المشارك
 عميدة  الد�اسات الجامعية، شطر الطالبات، وأستاذ

اإلدارة التربوية المساعد
وكيلة كلية التر�ية واآلداب، وأستاذ التر�ية المساعد
وأستاذ بعد  عن  والتعليم  المجتمع  خدمة   وكيلة 

اإلدارة التربوية المساعد

 مستشار  رئيس الجامعة للخطة االست�ا�يجية وأستاذاألستاذ الدكتور إب�اهيم الباجوري
 تقنية الصيدلة بجامعة الحدود الشمالية. مق�ر اللجنة
لجامعة الجديدة  االست�ا�يجية  الخطة  لوضع   العليا 

الحدود الشمالية.ا
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للخمس سنوات الشمالية،  الحدود  لجامعة  بوضعها  ْفُت  تشرَّ التي  اإلست�ا�يجية،  الخطة  ِختام هذه  ِفي  الُفرَصَة،  َأغَتِنَم  أْن   َأَودُّ 
 القادمة، بوصفها خطة للتقدم والتطور، للتع�ير عن خالص الشكر والعرفان لكل الزمالء، لمساهما�هم القيمة وتفانيهم ووقتهم
 الثمين. والشكر أوًال لمعالي األستاذ الدكتور محمد  يحيي الشهرى، إلعطائي الفرصة للمشاركة ولكتابة هذه الخطة اإلست�ا�يجية.
 وال شك أن جامعة الحدود الشمالية سوف َتْشَهُد َعهدًا جديدًا من التميز تحت قيادته الحكيمة والمتمكنة. أ�قدم كذلك بالشكر
 لزميلي الموقر االستاذ الدكتور إب�اهيم الباجوري لجهوده الك�يرة المخلصة ومعلوما�ه القيمة، ولواله الستغ�ق هذا المش�وع وقتًا
 أطول بكثير حتى �رى النور. أما الدكتور نايف ال�ويلي فقد ساعدت جهوده في كل خطوة من خطوات هذا المش�وع للوصول إلى
ال في �نسيق المساهمات واآل�اء، التي بذلها أصحاب  النجاح الذي يتوقعه من �همهم األمر من أصحاب المصلحة، وكان له دوٌر َفعَّ

المصلحة داخل الجامعة وخارجها.ا
 بط�يعة الحال، ال يفو�ني أيضًا أن أعرب عن خالص امتناني وتقد�ري لزمالئي عادل األحمري و��ان الش��ف وعبداهلل ال�ويلي وعبد
 الع��ز الضلعان وحمود ملفي العنزي والدكتور مفضي رطيان الش�اري؛ فما قدموه خلف الكواليس من جهود، و�نسيق �ائع، ودعم
ببشاشته أمتعنا  الذي  معزي  اهلل  لعبد  الخاص  َم شكري  ُأَقدِّ أن  أنسى  ال  المش�وع. كما  هذا  إ�مام  على  كثي�ًا   لوجستى ساعد 

ا.ا وأخالقه الط�بة؛ حيث كانت صحبته في السفر لمئات الكيلومت�ات إلى ف�وع الجامعة الثالثة تجارب �ائعة حقًّ
التع�يَر عن شكرى وامتناني لزمالئي بجامعة الحدود الشمالية؛ لكرم ضيافتهم، وحسن استقبالهم، وعلى َأَودُّ   أخي�ًا وليس آخ�ًا، 
 �أسهم زمالئي الموق�ون في اللجنة التوجيهية للخطة اإلست�ا�يجية؛ لدعمهم، وآ�ائهم، ومشاوارتهم المفيدة، وبفضل توجيها�هم،

واهتمامهم، ودعمهم أصبحت الخطُة اإلست�ا�يجيُة حقيقًة ملموَسةً

وتقبلوا فائق االحت�ام والتقد�ر
أ.د. موسى قاري سيد
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