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بسم الله الرحمن الرحيم
يرسين من خالل هذا الكتيب التعريفي الذي يعكس جزءا ً من املعلومات
اليسرية عن تخصصات الجامعة يف مختلف الكليات وما تحتويه الجامعة
من عامدات وقطاعات مختلفة وما تقدمه من مطبوعات متنوعة أن أثني
عىل الجهود املباركة التي يبذلها منسوبو ومنسوبات الجامعة يف تحقيق
قصص النجاح التي تعزز مسرية الجامعة األكادميية من خالل تطوير
التخصصات والربامج والخطط الدراسية وإعداد الخريجني ودعم البحث
العلمي والخدمة املجتمعية وتطوير املهارات األساسية للطلبة وتعزيز
التواصل مع مختلف قطاعات املجتمع املحيل وسوق العمل يف القطاع
الصناعي والتجاري الواعد الذي تتميز به املنطقة .وجامعة الحدود الشاملية
منارة من منارات الفكر ونرش العلم يف مختلف حقول املعرفة يف مجال
االبتكار وريادة األعامل والتميز العلمي يف العلوم الهندسية وعلوم الحاسب
والصيدلة والعلوم الصحية والطب والعلوم اإلدارية والعلوم البحتة والرتبية
واآلداب مبا يف ذلك التخصصات العلمية الحديثة التي تعكف الجامعة عىل
دراسة تفعيل برامجها ودراسة احتياج املجتمع املحيل لعدد منها يف مسار
الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا .وقد متيزت الجامعة بحصول كلية
الهندسة بعرعر وكلية الحاسبات وتقنية املعلومات بجميع تخصصاتهام عىل
االعتامد الدويل ( )ABETباإلضافة إىل حصول مقررات اللغة اإلنجليزية
يف عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة بكافة فروع الجامعة عىل
اعتامد ( )CEAللغة اإلنجليزية ،ومشاركة الطلبة يف مختلف املعارض
الدولية يف علوم العقاقري والصيدلة وحصدهم مراكز متقدمة يف اختبارات
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ،إىل جانب متيزهم يف األنشطة

مدير الجامعة
أ.د .محمد بن يحيى الشهري

املجتمعية واملناسبات والفعاليات الوطنية وخدمة ضيوف الرحمن .والتميز
مستمر بعون الله يف مسرية الجامعة حيث دشنت الجامعة مرحلة إعداد
الخطة اإلسرتاتيجية الجديدة ومرشوع تطوير املهارات األساسية للطلبة
( )HIPsووضعت الجامعة خطتها التطويرية لتوطني الكفاءات السعودية
واالستعداد والتحضري لتطبيق بنود نظام الجامعات الجديد الذي اعتمدته
القيادة الرشيدة حفظها الله .وكلنا ثقة بالله وبقدرة شبابنا وشاباتنا عىل
بذل الجهد والسعي واملثابرة لتحقيق اإلنجاز والتميز الذي يضيف إىل
مسرية التعليم العايل األكادميي الرفعة والتميز لتكون جامعتنا يف مصاف
الجامعات العريقة واملتميزة خالل السنوات القادمة مبا يتوافق ورؤية
اململكة  2030ويحقق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ.
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مجسم املدينة الجامعية ـ جامعة الحدود الشاملية ـ مدينة عرعر

NBU

مقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعني  ،أما بعد:
إن اململكة العربية السعودية هي مهبط الوحي ،ومن أرضها انطلقت أعظم حضارة ورسالة عرفها التاريخ البشري ،ومن روح

اإلسالم
ومبادئه وتعاليمه استمدت األساس األول لبناء األمة ،الذي أفضى بعد ذلك إلى التحديث ونهضة األمة والريادة في العديد من
ا
ملجاالت ،حيث حرصت الدولة السعودية منذ بداية عهد امللك عبد العزيز ـ رحمه اهلل ـ على نشر التعليم في ربوع هذه البالد،
حتى
أصبحت اآلن محل فخر واعتزاز ،وقد سار التعليم اجلامعي بخطى حثيثة إلى أن وصل عدد اجلامعات إلى ما يزيد عن ثالثني
جامعة .وقد جاء إعالن خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه اهلل ـ لـ «رؤية السعودية  »٢٠٣٠مواكب ًا
لرسالة
التعليم وداعم ًا ملسيرتها ،لبناء جيل قادر على حتمل املسؤولية واتخاذ القرارات مستقبالً .ومن هذه املنطلقات جاءت فكرة
هذا
الكتيب التعريفي من أجل وضع ملخص عن جامعة احلدود الشمالية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وكلياتها وعماداتها ،بني يدي
القارىء الكرمي.

13

14

NBU
منطقة الحدود الشاملية

مقدمة

تقع منطقة الحدود الشاملية يف أقىص شامل اململكــة العــربـيـة السـعـوديـة ،بطول يزيد عىل٩٥٠كم مبحـاذاة
الحــدود العراقية ،واألردنـــيـــة ،أمــــا مـركـــزهــــا اإلداري فهي مــدينــــة عرعر ـ وهي مقر إمارة املنطقةـ
وتقع يف وسط املنطقة عىل بعد ١١٠٠كم شامل العاصمة الرياض ،وعىل بعد٥٠كم فقط من الحدود العراقية.
وتقع عىل طرق املواصالت املهمة ،التي تربط بني مناطق اململكة؛ إذ يقطع املنطقة طريق دويل يربطها بدول
الخليج ،وبالد الشام ،ويتقاطع هذا الطريق مع طريق الحج الربي لحجاج العراق ،وآسيا الوسطى .وتتميز املنطقة
مهم للرثوة الحيوانية باململكة ،كام أدى اكتشاف خام الفوسفات ،وقيام مرشوع
بوفرة املراعي ،مام جعلها مصد ًرا ً
امللك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشامل للصناعات التعدينية ،يف محافظة طريف ،إىل جعل املنطقة ذات مناخ
استثامري متميز يضعها عىل أعتاب نهضة كربى ،كام يوجد بها محميات طبيعية للحياة الفطرية ،كمحمية ح َّرة
الح َّرة.

املساحة

تقدر مساحة منطقة الحدود الشاملية ( ١٠٤٫٠٠٠كم )٢وتشكل هذه املساحة ما نسبته ( )%٥٫٣من إجاميل مساحة
اململكة ،ويبلغ ارتفاع املنطقة عن سطح البحر حوايل (٣٠٠م).

السكان

يقدر عدد سكان املنطقة بحوايل نصف مليون نسمة ،وذلك حسب أحدث تقديرات التعداد السكاين.

الحدود

يحدها من الشامل  :دولتا العراق واألردن.
يحدها من الرشق  :املنطقة الرشقية  ،ممثلة مبحافظة حفر الباطن.
يحدها من الجنوب  :منطقتا حائل والجوف.
يحدها من الغرب  :منطقة الجوف  ،ودولة األردن.
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منطقة الحدود الشاملية عىل خارطة اململكة العربية السعودية

16

NBU
جامعة الحدود الشاملية
تاريخ الجامعة :

جامعة الحدود الشاملية ،جامعة سعودية ،أسسها خادم الحرمني الرشيفني امللك عبد الله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ أثناء
زيارته التاريخية ملنطقة الحدود الشاملية عام ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م حيث ضُ مت إليها كلية العلوم يف عرعر التي كانت تابعة
لجامعة امللك عبدالعزيز ومن ثم كلية املعلمني ( الرتبية واآلداب حالياً ) وعدة كليات أخرى يف محافظات :رفحاء ،وطريف،
والعويقيلة ،لتشكل معاً جامعة الحدود الشاملية .وبعد إعالن الجامعة ،استحدثت عددا ً من الكليات بتخصصات نوعية مثل:
الطب ،والهندسة ،والحاسب اآليل ،والصيدلة ،والتمريض ،واإلدارة والعلوم الطبية ،وعلوم املجتمع.

لحظة وصول خادم الحرمني امللك عبد الله بن عبد العزيز
ـ رحمه الله ـ ملنطقة الحدود الشاملية

وإعالنه تأسيس جامعة الحدود الشاملية

مقر الجامعة :

يقع مقر إدارة الجامعة يف مدينة عرعر ،املركز اإلداري ملنطقة الحدود الشاملية.

فروع الجامعة :

وللجامعة ثالثة فروع توجد يف كل من محافظة رفحاء ،ومحافظة طريف ،ومحافظة العويقيلة.

نوع التعليم :

حكومي نظامي.

التأسيس:

 ٢٠من ربيع اآلخر لعام ١٤٢٨هـ .

الـــــرؤيـــــة :

الـــــرسالـــــة :

الــــقيـــــــم :

الريادة والتميز يف مجال التعليم والتعلم والبحث العلمي للتنمية املجتمعية مبعايري عالية.

NBU

إعداد كوادر علمية متميزة واملساهمة يف تنمية مجتمع املعرفة من خالل أعضاء هيئة تدريس متميزين ،علمياً وعملياً ،كوادر
إدارية وفنية مؤهلة ،وبرامج معتمدة أكادميياً ،وبنية تحتية متكاملة ( معامل وقاعات تدريسية ومكتبية ،ورقية ،ورقمية )،
وبيئة بحثية محفزة تستوعب طاقات الباحثني.
االلتزام بأخالق املهنة يف ضوء القيم اإلسالمية ،واملسؤولية تجاه املجتمع ،واإلبداع واالبتكار ،والعمل بروح الفريق ،والوالء
واالنتامء للجامعة ،والجودة املستمرة وااللتزام مبعايري العمل املؤسيس ،والقناعة بالبحث العلمي كأداة للتطور واإلبداع.

مقر الجامعة وفروعها :

مدينة عرعر

محافظة رفحاء

محافظة طريف

محافظة العويقيلة
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كلية الطب

NBU
نشأة الكلية :

أنشئت كلية الطب بـجامعة الحدود الشاملية يف مدينة عرعر عام ١٤٢٨ه.
األهداف التي تسعى الكلية إىل تحقيقها :

 .١تشجيع البحث العلمي.
 .٢توسيع فرص التعليم العايل مبنطقة الحدود الشاملية.
 .٣رفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية يف املنطقة .
 .٤املساهمة يف إحالل السعوديني يف التخصصات الطبية .
.٥خدمة املجتمع عن طريق تقديم خدمات صحية وبحثية .
 .٦االهتامم بالتعليم املستمر لألطباء وعقد نشاطات علمية متخصصة.
األقسام :

متنح الكلية درجة البكالوريوس يف الطب والجراحة ،ومدة الدراسة فيها  ٧سنوات من ضمنها سنة االمتياز ضمن األقسام اآلتية :
 .١قسم علم األمراض
 .٢قسم الترشيح
 .٣قسم وظائف األعضاء
 .٤قسم الكيمياء الحيوية
 .٥قسم الكائنات الدقيقة
 .٦قسم الطب الباطني
 .٧قسم األنف واألذن والحنجرة
 .٨قسم األطفال
 .٩قسم الجراحة
 .١٠قسم النساء والتوليد
 .١١قسم علم األدوية
 .١٢قسم طب األرسة واملجتمع
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

NBU

نشأة الكلية :

أنشئت كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجامعة يف عام 1428ه.
األهداف التي تسعى الكلية إىل تحقيقها :

 .١تعليم وتدريب الطلبة يف مجاالت العلوم التطبيقية ،لتخريج أخصائيني وأخصائيات يف مجاالت العلوم الطبية التطبيقية لسد حاجة سوق العمل يف منطقة
الحدود الشاملية خاصة ،ويف اململكة عامة يف املجاالت املهنية املختلفة ذات العالقة .
 .٢رفع كفاءة العاملني يف مجاالت العلوم الطبية التطبيقية ،ضمن عمل الفريق الطبي يف مختلف املستشفيات ،واملراكز الطبية والعالجية ،وفق املعايري الدقيقة
للتدريب العميل ،وضوابط الجودة .
 .٣إعداد كوادر من املهنيني يف مجاالت العلوم الطبية التطبيقية ،للمساهمة يف مجاالت صناعة التغذية الطبية ـ صناعة املحاليل والكاشفات املخربية ـ والجودة
النوعية ،والقياسات املخربية ،والعالجية .
 .٤االرتقاء بالسلوك الصحي الوقايئ للفرد ،واملجتمع ،وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العالقة يف املجالت اآلتية :
أ .تبادل املعلومات الطبية (حسب التخصص).
ب .التوعية الصحية والعالجية ،والتوعية الغذائية .
ج .التأهيل واإلعاقة.
األقسام :

متنح الكلية درجة البكالوريوس يف العلوم الطبية التطبيقية ضمن األقسام اآلتية :
 .١قسم تقنية املختربات الطبية.
 .٢قسم التغذية اإلكلينيكية ( إناث فقط).
 .٣قسم العالج الطبيعي.
٤ـ تقنية األشعة التشخيصية.
٥ـ التمريض.
غري مفعل
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كلية الصيدلة برفحاء

NBU
نشأة الكلية :

أنشئت كلية الصيدلة بفرع الجامعة مبحافظة رفحاء يف العام الجامعي 1429ه.
األهداف التي تسعى الكلية إىل تحقيقها :

إعداد كوادر من الصيادلة الحاصلني عىل درجة دكتور صيدلة ( )Pharm.Dوالقادرين عىل:
 ١ـ فهم تشخيص الحالة املرضية واالختيار األمثل للدواء.
 ٢ـ الوعي التام بالقواعد األساسية لبدء أو استمرار أو تغيري أو إيقاف العالج.
 ٣ـ فهم أسس حركية الدواء بدرجة كافية لتحسني الخطة العالجية لكل حالة مرضية.
 ٤ـ التفاعل بكفاءة بني الفريق الطبي واملريض .
 ٥ـ البحث عن تفسري املعلومات املتعلقة بالدواء باالستعانة بالعلوم الصيدلية والطبية وتطبيقاتها عىل الحاالت املرضية املختلفة.
 ٦ـ إنشاء قاعدة معلومات صحية مستقاة من املقابالت الشخصية للمرىض ومن خالل قراءة التقارير الطبية ومناقشة باقي أفراد الفريق الطبي املشارك.
 ٧ـ التعليم والتثقيف الصحي ملتلقي الخدمة العالجية .
 ٨ـ إظهار مهارات التعامل والتنظيم والتكيف مع حركة العمل الجامعي.
 ٩ـ إظهار حنكة وظيفية ومسؤولية شخصية تجاه املرىض وأعضاء الفريق الطبي.
 ١٠ـ مامرسة مهنة الصيدلة بجوانبها املختلفة باملستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات ورشكات األدوية.
األقسام :

متنح الكلية درجة البكالوريوس يف الصيدلة اإلكلينكية للطالب والطالبات ضمن األقسام اآلتية.
ـ أقسام الكلية:
 .١قسم الصيدلة الرسيرية.
 .٢قسم الكيمياء الصيدلية.
 .٣قسم علم األدوية والسموم .
 .٤قسم كيمياء النبات والنواتج الطبيعية.
 .٥قسم الصيدالنيات.
 .٦قسم العلوم الصحية األساسية.
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كلية التمريض (طالبات)

NBU
نشأة الكلية :

أنشئت كلية التمريض بجامعة الحدود الشاملية عام ١٤٣٠ه.
األهداف التي تسعى الكلية إىل تحقيقها :

تأهيال عالياً ومدربات عىل استخدام أحدث األجهزة الطبية.
 .١إعداد ممرضات مؤهالت ً
 .٢نرش الوعي الصحي بني أفراد املجتمع.
 .٣إجراء البحوث الالزمة لتطوير الرعاية الصحية باملنطقة مبستوياتها املختلفة.
 .٤املشاركة املتخصصة الفاعلة يف األنشطة التي تهدف إىل خدمة صحة املواطن ،وتقديم الخدمة الوقائية.
 .٥الحصول عىل االعتامد األكادميي من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكادميي.
 .٦توفري بيئة أكادميية وإدارية محفزة للتعلم ،واإلنتاج ،واإلبداع.
 .٧التعاون مع وزارة الصحة ،والكليات األخرى ،ذات العالقة باململكة ،وذلك لتحقيق تطوير يف نوعية التدريب يف جميع تخصصات الكلية.
 .٨وضع و تنفيذ برامج التعليم املستمر لجميع منسويب الكلية حسب تخصصاتهم.
 .٩تنمية مهارات الطالبات العلمية والعملية ،وذلك عن طريق املشاركة يف الندوات ،واملؤمترات ،واملحارضات العلمية ،داخل اململكة ،وخارجها.
 .١٠عقد رشاكات فاعلة مع املنظامت التعليمية واملراكز البحثية املتميزة داخلياً وخارجياً.
األقسام :

متنح الكلية درجة البكالوريوس يف علوم التمريض للطالبات ،ولديها األقسام اآلتية :
 .١متريض باطني جراحي .
 .٢متريض األمومة والطفولة .
 .٣متريض الطوارئ .
 .٤متريض عناية مركزة .
 .٥متريض صحة عامة .

25
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كلية الهندسة

NBU
نشأة الكلية :

أنشئت كلية الهندسة بجامعة الحدود الشاملية عام ١٤٢٨ه.
األهداف التي تسعى الكلية إىل تحقيقها :

.١توفري املناهج الدراسية التي تحقق األهداف الرئيسية يف طالبنا ،ويجب أن يكون لدى خريجي الكلية القدرة عىل :
أ ـ تطبيق املعرفة يف العلوم والرياضيات والهندسة.
ب ـ تصميم وإجراء التجارب  ،وكذلك تحليل وتفسري البيانات.
ج ـ تصميم منظومة أو مكون أو عملية لتلبية االحتياجات املطلوبة.
د ـ العمل يف فرق متعددة التخصصات.
األقسام :
ه ـ تحديد وصياغة وحل املشكالت الهندسية.
متنح الكلية درجة البكالوريوس يف عدد من التخصصات
و ـ فهم املسؤوليات املهنية واألخالقية.
ضمن األقسام اآلتية :
ز ـ التواصل بشكل فعال.
 -١قسم الهندسة امليكانيكية
ح ـ التعليم الواسع الرضوري لفهم تأثري الحلول الهندسية يف الشأن العاملي املجتمعي.
 -٢قسم الهندسة الصناعية
ط ـ إدراك رضورة والقدرة عىل االنخراط يف التعلم مدى الحياة.
 -٣قسم الهندسة الكهربائية
ي ـ معرفة القضايا املعارصة.
 -٤قسم الهندسة الكيميائية وهندسة املواد
ك ـ استخدام التقنيات واملهارات واألدوات الهندسية الحديثة الالزمة ملامرسة مهنة الهندسة.
 -٥قسم الهندسة املدنية
 .2وضع واعتامد املامرسات املناسبة لضامن تقييم وتعزيز التميز التعليمي.
 .3تشجيع التطور املستمر للمناهج.
 .4تعزيز الكفاءة يف اللغة اإلنجليزية ومهارات الكتابة واالتصاالت لخريجي الكلية.
 .5تقييم التجربة الهندسية املتكاملة للسنة األوىل و الثانية والتنقيح وفقا لذلك.
 .6تحسني براعة التنفيذ والتصميم والعمل الجامعي واملهارات القيادية لخريجي الكلية.
 .7تعزيز الدافع للتفوق وبناء االعتامد عىل الذات والتفكري النقدي والتحلييل ومهارات حل املشاكل لخريجي الكلية.
 .8تنشيط التعليم الهنديس ليشمل التدريب العميل عىل التعلم باعتباره جز ًءا ال يتجزأ من عملية التعليم.
 .9تأهيل خريجني مبستوى عا ٍل من جودة التعليم.
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كلية العلوم
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نشأة الكلية :
أنشأت كلية العلوم يف العام الجامعي عام ١٤٢٧ه.
األهداف التي تسعى الكلية إىل تحقيقها :
.1املساهمة يف تلبية احتياجات وطننا املعطاء من الكوادر الوطنية املؤهلة يف العلوم األساسية وتطبيقاتها.
 .2املساهمة يف تقديم الدراسات واألبحاث العلمية ،والتطبيقية املختلفة ،التي تعمل عىل تقدم وخدمة املجتمع.
 .3املساهمة يف نقل أحدث العلوم األساسية والتطبيقية ،وتقنياتها ،إىل العربية من خالل رفع عملية التعريب ،والتأليف ،والرتجمة.
 .4تقديم االستشارات العلمية للقطاعني الحكومي والخاص ،وتسخري الخربات العلمية والفنية يف ذلك.
األقسام :
متنح الكلية درجة البكالوريوس يف عدد من التخصصات ضمن األقسام اآلتية :
 .١قسم الفيزياء.
 .٢قسم الرياضيات.
 .٣قسم الكيمياء.
 .٤قسم علوم الحاسبات.
 .٥قسم األحياء( تم إيقاف القبول عىل الربنامج)

غري مفعل

كام مينح قسم الفيزياء درجة املاجستري يف العلوم يف
مسارين:
 .١فيزياء الجوامد.
 .٣الفيزياء الحيوية.

NBU

30

كلية إدارة األعامل

NBU

31

نشأة الكلية :

أنشئت كلية إدارة األعامل بجامعة الحدود الشاملية بتاريخ 1429ه.
األهداف التي تسعى الكلية إىل تحقيقها :

 .١إعداد و تأهيل الطالب والطالبات يف مجاالت العلوم اإلدارية القانونية وتزويدهم باملعرفة الالزمة لتلبية احتياجات القطاع العام والخاص يف اململكة.
 .٢العمل عىل تطوير املناهج التعليمية حسب معايري الجودة املحلية ،والعاملية ،مبا يتوافق مع حاجات سوق العمل املتغرية.
 .٣توفري بيئة أكادميية محفزة للتعليم والتعلّم من أجل إعداد طلبة مؤهلني وقادرين عىل التعامل مع أحدث التقنيات العاملية.
 .٤وضع الربامج التدريبية املتطورة التي تتناسب مع حاجات القطاع العام والخاص يف اململكة.
.٥استقطاب أفضل الكفاءات األكادميية ء من أجل االرتقاء مبستوى العملية التعليمية والبحثية.
.٦تطوير سبل الرشاكة والتعاون مع الجامعات ،واملؤسسات األكادميية املحلية ،واإلقليمية ،والعاملية من خالل تبادل الخربات ،والتجارب املختلفة.
 .٧تأمني برامج البكالوريوس التكمييل (التجسري) يف مجاالت العلوم اإلدارية املختلفة.
.٨تقديم البحوث والدراسات ،واالستشارات ،ملؤسسات املجتمع املحيل.
األقسام :

متنح الكلية درجة البكالوريوس يف عدد من التخصصات ضمن األقسام اآلتية :
 -١قسم إدارة األعامل.

 -٧قسم التسويق.

 -٢قسم اإلدارة العامة .

 -٨قسم نظم املعلومات اإلدارية.

 -٣قسم املحاسبة.

 -٩قسم االقتصاد.

 -٤قسم القانون.

 -١٠قسم اإلحصاء واألساليب الكمية.

 -٥قسم التمويل.
 -٦قسم املوارد البرشية.
غري مفعل
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كلية الرتبية واآلداب بعرعر

NBU
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نشأة الكلية :

أنشئت كلية الرتبية واآلداب يف عام ١٤٢٨ه مبدينة عرعر بعد أن تم إعادة هيكلة كلية املعلمني ،وكلية الرتبية للبنات.
األهداف التي تسعى الكلية إىل تحقيقها :

 .١بناء الشخصية اإلسالمية للطالب ،القامئة عىل االعتدال والوسطية والحوار مع الحضارات األخرى .
 .٢تعزيز املواطنة ،والوالء واالنتامء للوطن ،وتوثيق طاعة ويل األمر .
 .٣تحقيق الجودة يف جميع املامرسات التعليمية والبحثية واإلدارية .
 .٤التطوير املستمر ألداء عضو هيئة التدريس .
 .٥إعداد خريجني مؤهلني ،تربويا ً،وأكادميياً ،ومهنياً ،لسوق العمل .
املاجستري :
 .٦تشجيع املرشوعات البحثية التي يتطلع أعضاء هيئة التدريس والطالب للقيام بها .
كام مينح قسم اللغة العربية درجة املاجستري يف
 .٧تطوير مهارات التفكري واإلبداع ،وحل املشكالت والتعلم الذايت لدى الطالب .
 .٨توثيق الصلة باملجتمع والتعامل مع قضاياه من خالل البحث والتدريب واألنشطة املختلفة  .مسارين:
١ـ اللغة والنحو.
 .٦التوسع يف برامج الدراسات العليا .
٢ـاألدب والنقد.
 .١٠استخدام التكنولوجيا يف دعم وتعزيز وتيسري العملية التعليمية.
كام مينح درجة ماجستري اآلداب يف املناهج وتقنيات
 .١١استقطاب الكفاءات املتميزة ،محل ًيا ودولياً ،التي تحقق رؤية ورسالة الكلية.
التعليم يف املسارات التالية:
األقسام :

يوجد يف الكلية تسعة أقسام منها أربعة متنح درجة البكالوريوس وهي:
 .١علم النفس.
 .٢اللغة العربية.
 .٣اللغات والرتجمة.
 .٤الدراسات اإلسالمية.

وثالثة أقسام مساندة ،وهي:
 .١القيادة والسياسات الرتبوية.
 .٢املناهج وتقنيات التعليم.
 . ٣املقررات العامة .

١ـ مناهج وطرق تدريس عامة.
٢ـ مناهج وطرق تدريس الرتبية اإلسالمية.
٣ـ مناهج وطرق تدريس اللغة العربية.
٤ـ مناهج وطرق تدريس العلوم.
٥ـ مناهج وطرق تدريس الرياضيات.
٦ـ مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية.
ومينح ماجستري اآلداب يف املناهج واإلرشاف الرتبوي.
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كلية االقتصاد املنزيل ( طالبات )

NBU
نشأة الكلية :

أنشئت كلية االقتصاد املنزيل عام ١٤٢٩ه.
األهداف التي تسعى الكلية إىل تحقيقها :

 .١اإلبداع يف البحوث العلمية واملنتجات العملية والفنية .
 .٢تعزيز قيم املواطنة مبا يتامىش مع عادات وتقاليد املجتمع .
 .٣ترسيخ مبدأ التعاون والعمل الجامعي داخل الكلية واملؤسسة التعليمية .
 .٤تخريج طالبة متميزة ومبدعة ومفكرة تخدم املجتمع وتطوره.
 .٥الرتكيز عىل الرقي املؤسيس ،والتعليمي .
 .٦تطبيق معايري الجودة ،يف جميع األعامل األكادميية ،واإلدارية ،لرفع مستوى مخرجاتنا وخدماتنا سعيًا لالعتامد األكادميي.
األقسام :

متنح الكلية درجة البكالوريوس يف عدد من التخصصات ضمن األقسام اآلتية :
.١قسم التغذية وعلوم األطعمة (املسار العلمي ).
 .٢قسم اإلسكان وإدارة املنزل ( املسار األديب ).
 .٣قسم املالبس والنسيج (املسار العلمي).
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كلية الحاسبات وتقنية املعلومات
برفحاء

NBU
نشأة الكلية :
أنشئت كلية الحاسبات وتقنية املعلومات يف محافظة رفحاء بأقسامها الثالثة عام ١٤٢٩ه.
األهداف التي تسعى الكلية إىل تحقيقها :
 .١إعداد الطالب والطالبات يف مجال الحاسبات ،وتقنية املعلومات ،و نظم املعلومات ،وتأهيلهم وإكسابهم القدرات العلمية ،والعملية ليتم تخريجهم بأعىل كفاءة ممكنة.
 .٢اإلسهام يف دفع وتطوير حركة البحث العلمي ،والتطبيقي ،يف مجال الحاسبات ،وتقنية املعلومات.
 .٣املشاركة يف تقديم برامج تدريبية متقدمة ،إلعادة تأهيل وصقل املهارات يف مجال الحاسبات ،وتطبيقاتها ،ملنسويب الجامعة بشكل خاص ،وللمجتمع املحيل بشكل عام.
 .٤تقديم االستشارات العلمية يف مجال الحاسبات ،وتقنية املعلومات.
 .٥تقديم برامج ودورات تأهيلية تلبي حاجات سوق العمل.
 .٦تأهيل خريجي الكلية إلكامل دراستهم العليا يف التخصصات العلمية التي تطرحها الكلية.
 .٧تهيئة البيئة املناسبة لإلبداع واالبتكار ىف مجال علوم الحاسبات وتطبيقاتها ،وذلك بتوفري الحوافز والجوائز املادية واملعنوية.
 .٨تدريب الطالب تدريباً عملياً عىل تحليل وبناء األنظمة ،يف القطاعات الخاصة ،والعامة ،قبل تخرجهم ،وذلك من خالل التفاهم بني الكلية ،وهذه القطاعات لتقديم التسهيالت،
واإلمكانات ،للطالب ،والطالبات.
 .٩التكامل مع املجتمع وذلك من خالل توفري معلومات للرشكات ،والهيئات العامة ،والخاصة ،عن الطالب املتميزين لتسهيل عمل الطالب الخريجني مبارشة بعد تخرجهم وعمل آلية
للتنسيق بني هذه الرشكات والطالب املتوقع تخرجهم.
األقسام :
متنح الكلية درجة البكالوريوس يف عدد من التخصصات ضمن األقسام اآلتية :
 .١قسم علوم الحاسبات.
 .٢قسم تقنية املعلومات.
 .٣قسم نظم املعلومات.
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كلية العلوم واآلداب برفحاء
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نشأة الكلية :

أنشئت كلية العلوم واآلداب مبحافظة رفحاء عام ١٤٢٧ه.
األهداف التي تسعى الكلية إىل تحقيقها :

 .١تحديث وتطوير الربامج التعليمية ،وأساليب التعليم والتعلم ،وطرق التقييم والتقويم ىف املجاالت املختلفة بالكلية والتي تتوافق مع رسالتها.
 .٢تحديث وتطوير املهارات املهنية واإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ،ومن ىف حكمهم ،والعاملني بالكلية ،من خالل الدورات التدريبية املختلفة.
 .٣إعداد الطالب للعمل ىف مجاالت العلوم األساسية :الرتبية ،واللغات ،واالقتصاد املنزيل ،التي تؤهل لها الكلية.
 .٤العمل عىل توفري الكوادر املتخصصة.
 .٥املشاركة ىف خدمة املجتمع ـ من خالل تقديم برامج مجتمعية ـ والتعاون معه ـ قدر اإلمكان ـ فيام يطلبه من الكلية.
 .٦التقييم املستمر للكلية ملعالجة نقاط الضعف ،وتعزيز نقاط القوة.
 .٧نرش ثقافة الجودة بني العاملني ىف الكلية بهدف تطوير األداء.
 .٨العمل من أجل الحصول عىل االعتامد األكادميي.
األقسام :

ومتنح الكلية درجة البكالوريوس يف عدد من التخصصات ضمن األقسام اآلتية :
 .١قسم الفيزياء.
ـ برنامج التسويق تابع لقسم
 .٢قسم الكيمياء.
التسويق بكلية إدارة األعامل
 .٣قسم األحياء الدقيقة.
بعرعر
 .٤قسم الرياضيات.
 .٥قسم الرتبية الخاصة (تم إيقاف القبول فيه).
 .٦قسم اللغات والرتجمة.
 .٧قسم االقتصاد املنزيل (طالبات ) بتخصصني دقيقني هام:
١ـ التغذية وعلوم األطعمة٢ .ـ دراسات الطفولة (تم إيقاف القبول عليها)
٣ـ تعليم الطفولة املبكرة.
غري مفعل

األقسام املساندة :
 .١قسم الرتبية.
 .٣قسم املواد العامة.
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كلية املجتمع بعرعر

NBU
نشأة الكلية :

أنشئت كلية املجتمع بعرعر يف العام الجامعي ١٤٢٣ه.
األهداف التي تسعى الكلية إىل تحقيقها :

 .١زيادة فرص التعليم العايل لخريجي الثانوية .
 .٢تقديم برامج تأهيلية تلبي حاجات سوق العمل .
 .٣إتاحة الفرصة لخريجي الكلية املتميزين إلكامل دراستهم الجامعية يف الكليات املناظرة لربامجهم الدراسية .
 .٤إتاحة الفرصة للطالب الذين مل يتمكنوا من مواصلة دراسة مرحلة البكالوريوس ،يف الحصول عىل درجة الدبلوم املؤهل للوظيفة.
 .٥تقديم الدورات ،والربامج التثقيفية للمجتمع .
األقسام :

تضم كلية املجتمع بعرعر أربعة أقسام أكادميية ،ومدة الدراسة للحصول عىل الدرجة الجامعية املتوسطة ( الدبلوم املشارك) ثالث سنوات قابلة للتجسري يف
الكليات الجامعية ،وتقبل التخصصات العلمية ،واألدبية يف األقسام اآلتية:
 .١قسم الحاسب اآليل وفيه برنامجان:
أ .إدارة الشبكات.
ب .تقنية الحاسبات.
 .٢قسم العلوم اإلدارية وفيه برنامجان:
أ .إدارة األعامل .ب .املحاسبة.
واألقسام املساندة:
 .٣قسم اللغات والرتجمة .
 .٤قسم املواد العامة .
غري مفعل
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كلية املجتمع برفحاء

NBU
نشأة الكلية :

أنشئت كلية املجتمع برفحاء بتاريخ ١٤٢٦ه.
األهداف التي تسعى الكلية إىل تحقيقها :

 .١زيادة فرص التعليم العايل لخريجي الثانوية يف مدينة رفحاء ،وما جاورها من قرى وهجر .
 .٢تقديم برامج تأهيلية تلبي متطلبات سوق العمل .
 .٣إتاحة الفرصة لخريجي الكلية املتميزين إلكامل دراستهم الجامعية يف الكليات املناظرة لربامجهم الدراسية .
 .٤إتاحة الفرصة للطالب الذين مل يتمكنوا من مواصلة دراسة مرحلة البكالوريوس يف الحصول عىل درجة الدبلوم املؤهل للوظيفة .
 .٥تقديم الدورات ،والربامج التثقيفية للمجتمع .
األقسام :

متنح الكلية درجة الدبلوم يف األقسام التالية:
 .١علوم الحاسبات وفيه برنامجني:
أ .إدارة الشبكات.
ب .تقنية الحاسبات.
 .٢قسم العلوم اإلدارية وفيه برنامجني:
أ .إدارة األعامل .ب .املحاسبة.
 .٣العلوم الهندسية.
 .٤العلوم الطبية التطبيقية.
٥ـ العلوم األساسية.

غري مفعل
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كلية املجتمع بطريف

NBU
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نشأة الكلية :

أنشئت كلية املجتمع يف طريف يف العام الجامعي ١٤٣٠ه.
األهداف التي تسعى الكلية إىل تحقيقها :

 .١إعداد خريجني ذوي كفاءة عالية ،مؤهلني للمنافسة يف سوق العمل.
 .٢تهيئة الفرصة للطالب املتميزين إلكامل دراستهم الجامعية عن طريق التجسري يف الجامعة ،أو يف جامعات أخرى.
 .٣تفعيل الرشاكة مع القطاعني :العام ،والخاص ،نحو استحداث برامج دراسية جديدة تتالءم مع متطلبات سوق العمل الفعلية.
 .٤مراجعة وتطوير برامج ومقررات الكلية ،وفقاً للمستجدات العلمية ،والتكنولوجية ،ومتطلبات سوق العمل.
 .٥استقطاب أعضاء هيئة تدريس ذوي كفاءة أكادميية وبحثية متميزة.
 .٦توفري بيئة تعليمية متميزة للطالب ،وفقاً ملعايري الجودة.
 .٧التشجيع عىل البحث العلمي مبا يتناسب مع متطلبات البيئة املحلية ،وسوق العمل.
األقسام :

متنح الكل ّية درجة الدبلوم املشارك :

وذلك بعد إكامل الطالب /الطالبة دراسة ( )78وحد ًة دراسيّ ًة معت َمد ًة يف الربامج اآلتية:

متنح الكلية درجة الدبلوم يف األقسام التالية:
 .١علوم الحاسبات وفيه برنامجني:
أ .إدارة الشبكات.
ب .تقنية الحاسبات.
 .٢قسم العلوم اإلدارية وفيه برنامجني:
أ .إدارة األعامل .ب .املحاسبة.
 .٤العلوم الطبية التطبيقية.
 .٣العلوم الهندسية.
غري مفعل

األقسام املساندة :
١ـ العلوم األساسية.
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كلية العلوم واآلداب بطريف
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نشأة الكلية :

أنشئت كلية العلوم واآلداب مبحافظة طريف يف العام الجامعي ١٤٣٣ه ،واقترصت عىل الطالبات ،ويف عام ١٤٣٥ه تم تفعيل شطر الطالب.
األهداف التي تسعى الكلية إىل تحقيقها :

 -١تحديث وتطوير الربامج التعليمية ،وأساليب التعليم والتعلم ،وطرق التقييم والتقويم ىف املجاالت املختلفة بالكلية والتي تتفق مع رسالتها.
 -٢تحديث و تطوير املهارات املهنية واإلدارية ألعضاء هيئة التدريس والعاملني بالكلية من خالل الدورات التدريبية العديدة
و املتنوعة يف كل املجاالت العلمية ،واإلدارية ،والتعليمية ،والبحثية.
 -٣تشجيع املرشوعات البحثية ألعضاء وعضوات هيئة التدريس ،والطالب والطالبات ،وتكريم املتميزين منهم بحوافز معنوية ومادية.
 -٤املشاركة يف خدمة املجتمع ،والتواصل الدائم معه ملعرفة حاجاته ،ومتطلباته من خالل تقديم الربامج املجتمعية والتعاون معه فيام يحتاجه من خدمات
الكلية العديدة واملتنوعة.
 -٥التوسع يف برامج الدراسات العليا واألبحاث العلمية الحديثة ،واملتطورة.
 -٦استخدام التكنولوجيا يف دعم وتعزيز وتيسري العملية التعليمية ،والبحثية والعمل عىل إدراج الكلية ضمن التصنيف الدويل للمؤسسات العلمية والبحثية
الدولية.
 -٧نرش ثقافة الجودة بني العاملني والعامالت يف الكلية بهدف تطوير األداء ،وذلك بإنشاء وحدة إدارة الجودة والتطوير بالكلية وضم الكفاءات العلمية
والبحثية من أعضاء وعضوات هيئة التدريس املصنفني دوليًا .
األقسام :

متنح الكلية درجة البكالوريوس يف عدد من التخصصات ضمن األقسام اآلتية :
 .١قسم الكيمياء.
 .٢قسم الفيزياء (بنات فقط).

غري مفعل

 .٣قسم الرياضيات (بنات فقط).
 .٤قسم الحاسبات وتقنية املعلومات.

 .٥قسم اللغة اإلنجليزية.
 .٦قسم رياض األطفال (بنات فقط) ـ تم إيقاف القبول عليه.
٧ـ األحياء.
ـ برنامج التسويق تابع لقسم التسويق بكلية إدارة
األعاملبعرعر
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كلية العلوم واآلداب بالعويقيلة ( طالبات )

NBU
نشأة الكلية :

أنشئت كلية العلوم واآلداب للطالبات مبحافظة العويقيلة عام ١٤٣٦ه.
األهداف التي تسعى الكلية إىل تحقيقها :

 .١املساهمة يف إعداد الكوادر الفنية املتخصصة يف مختلف املجاالت التي يحتاجها املجتمع ،وتتطلبها عملية التنمية الشاملة.
 .٢توفري تعليم متميز يسهم يف إعداد املفكرات ،واملبدعات ،من بنات املجتمع اللوايت ميثلن حجر الزاوية لتقدم املجتمع.
 .٣التطوير املستمر للربامج الدراسية ،ملواكبة التقدم العلمي ،والتكنولوجي.
 .٤التأكيد عىل القيم اإلنسانية النبيلة ،وتعميق قيمة الوالء للوطن ،واملحافظة عىل مبادئ الرشيعة اإلسالمية ،وتقاليد املجتمع.
 .٥توفري فرص التدريب للطالبات يف قطاعات سوق العمل ،الحكومية ،والخاصة ،يف مختلف مجاالت التخصص.
.٦تطوير املهارات املهنية واإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ،والعاملني بالكلية ،من خالل الدورات املختلفة.
 .٧تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطالبات ،ومساعدتهن عىل التفكري ،والبحث ،والتحليل ،والوصول إىل حلول مبتكرة ملشكالت
املجتمع يف مجاالت التخصص.
 .٨عقد الندوات ،واملؤمترات ،واللقاءات العلمية ،وورش العمل ،واملشاركة فيها ،بهدف التواصل ،والتالحم املستمر ،مع املجتمع املحيل واإلقليمي ،والعاملي.
 .٩نرش ثقافة الجودة بني العاملني يف الكلية ،بهدف تطوير األداء.
األقسام :

متنح الكلية درجة البكالوريوس يف عدد من التخصصات ،ضمن األقسام اآلتية :
األقسام العلمية:
 .١الكيمياء.
 .٢الحاسب اآليل.
األقسام األدبية:
.١اللغات والرتجمة.
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العامدات
املساندة

NBU
مقدمة

العامدات املساندة بالجامعة

سعت الجامعة للتوسع يف إنشاء الكليات مبختلف التخصصات :العلمية ،والنظرية.وواكب ذلك إنشاء ()١٣
عامدة مساندة للرقي مبستوى األداء الجامعي وتقديم أفضل الربامج والخدمات ملنسويب الجامعة وطالبها،
وذلك من خالل العامدات املساندة اآلتية:
 .١عامدة شؤون هيئة التدريس واملوظفني.
 .٢عامدة الدراسات العليا .
 .٣عامدة شؤون الطالب .
 .٤عامدة القبول والتسجيبل.
 .٥عامدة شؤون املكتبات.
 .٦عامدة البحث العلمي .
 .٧عامدة تقنية املعلومات.
 .٨عامدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر.
 .٩عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة.
 .١٠عامدة الجودة واالعتامد األكادميي.
 .١١عامدة التطوير الجامعي.
 .١٢عامدة الدراسات الجامعية.
 .١٣عامدة التعليم اإللكرتوين والتعلم عن بعد.
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اإلصدارات

 .١مجلة الشامل للعلوم األساسية والتطبيقية (مجلة فصلية محكمة).
.٢مجلة الشامل للعلوم اإلنسانية (مجلة فصلية محكمة).
 .٣صحيفة أصداء الجامعة (صحيفة إخبارية شهرية) .
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