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 تا&وت#"ا

الوا
ً

 ةدامعلا نع تانايب- :

ايناث
ً

   يرادإلا زا;:9اب ن7لماعلا- :

اثلاث
ً

 ةدامعلل لصاوتلاو لاصتالا تانايب- :

اعHار
ً

 :ةدامعلا نع ةذبن- :

1. Mةدامعلا ةأش 

 ةدامعلا ةRؤر .2

 ةدامعلا ةلاسر .3

 ةدامعلا فادXأ .4

 bcا9aا ةدامعلل `_يظنتلا ل\ي;لا .5

اسماخ
ً

 ةعما:9ا لخاد ةدامعلا ةطشMأ- :

اسداس
ً

 ةعما:9ا جراخ ةدامعلا ةطشMأ- :

اعHاس
ً

 تاعوبطملاو ةيداشرإلا ةلدألا- :

انماث
ً

 تاoارشلاو نواعتلا تايقافتا- :

اعسات
ً

 زRزعbu vإ جاتحت `rلاو ةوقلا طاقن- :

ارشاع
ً

 ن7سحت buإ جاتحت طاقن- :

 تامRركتلا وأ زئاو:9ا- :رشع ىدحإ
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الوا
ً

 ةدامعلا نع تانايب- :

 ي2و,0كلالا دي,+لا مسالا بصنملا
 لاو67ا مقر

 ةل>وحتلا

 ةيلخادلا

 Ahmed.Alenezi@nbu.edu.sa 0505279551 4949 ي23علا نو/.م دمحأ .د دــيـمعلا

 ءالكو

 ةدامعلا

 Farhan.Alenezi@nbu.edu.sa 0503383790 4942 ي23علا ميTي ناحرف .د ديمعلا ليكو .1

 ةدامعلا ةليكو .2

 تابلاطلا رطشل

 drmona200@gmail.com 0531244544 5477 ي23علا cdاص a`م .د

 ةدامعلا ةليكو .3

 ةينفلا نوؤشلل

 Amani.Ahmed@nbu.edu.sa 0539012322 5119 حيمرلا دمحأ يkامأ .د

ايناث
ً

   يرادإلا زا;:9اب ن7لماعلا- :

 مسالا
 ةفيظولا

 مقر ي2و,0كلالا دي,+لا

 لاو67ا

 ةل>وحتلا

 malanazy@nbu.edu.sa 0507479496 5973 ةرادإلا ريدم ي/.علا ديشر رطم .أ

 WX Faisal.Alshammari@nbu.edu.sa 0506390588 5257قرلا ىوتQRا ريدم يرمشلا مانغ لصيف .أ

 bader.alenazi@nbu.edu.sa 0561870800 5099 نيديفتسملا تامدخ ريدم ي/.علا متاح ردب .أ

 farhan@nbu.edu.sa 0507452879 4101 ةنايصلاو ليغشpلا ريدم رoوmnا دمحم ناحرف .أ

 4741 0555213157  فoرط xXفلا معدلا يرمشلا مقز لصيف .أ

 Norah.Alenazi@nbu.edu.sa 0532288294 4831 ءاحفر  xXفلا معدلا ةدحو ي/.علا ناحرف هرون .أ

 Hanan.Al-Enazi@nbu.edu.sa 0505218453 5357 ءاحفر  xXفلا معدلا ةدحو ي/.علا ةفيلخ نانح .أ

اثلاث
ً

 ةدامعلل لصاوتلاو لاصتالا تانايب- :

 0146614949    :نوفيلتلا

 Learning/Pages/default.aspx-https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/E  :ةدامعلل ي2و,0كلإلا عقوملا

         :ةدامعلا ليميا

 ي2اثلا رودلا – مولعلا ةيلop qبم – ةيعما67ا ةنيدملا :ةدامعلا ناونع
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اعHار
ً

 ةدامعلا نع ةذبن- :

1-Mةدامعلا ةأش 

 خPراتو 25/67/1432 مقر FGاعلا ميلعتلا سلجم رارق بجومب دع: نع ملعتلاو ي%و56كلإلا ميلعتلا ةدامع ءاش%إ مت 

24/12/1432Rـ.. 

اصرح 
ً

 اpgابلاطو اngالط تاراjم رPوطتو ،اfgادأ dG ءاقترالاو رمتسملا ن_سحتلا وحن ھجوتلاب ةيلامشلا دودYZا ةعماج نم 

 ��ع ةدامعلا تذخأ ،ةعما|Yا dG تابلاطلاو بالطلل yzلعلا ليصحتلا زPزعv لجأ نمو ،مولعلاو فراعملا ثدحأ ةبكاومل

 تاعلطتلا ةفا� �zلي ماظن رايتخا مت ذإ ،ملاعلا ىوتسم ��ع اjلضفأ رايتخاو ةمظنألا ةسارد ��ع لمعلا ةيلوؤسم اjقتاع

اعم ةدامعلاو ةعما|Yاب ةصا�Yا اPؤرلا قيقحتل تمسر �zلا فادRألاو
ً

 . 

 �_مم يفيظو ردا� لالخ نم تاءارجإلاو ماjملا ةع:اتمو طط�Yا عضو ��ع دع: نع ملعتلاو ي%و56كلإلا ميلعتلا ةدامع dG لمع%

 ��ع ان�_كرت ىدم سكع�z vلاو تايدحتلا ضع: يطخت dG ان�Zن ذإ ،دع: نع ملعتلاو ي%و56كلإلا ميلعتلا ةدامع س�سأتل

  .ءاوس ٍدح ��ع ةعما|Yاو ةدامعلل دوش�ملا فدjلا قيقحت

اقالطناو
ً

 قPرفلا عم تاراش¢سالاو تاساردلا لالخ نمو اننإف ةلماشلا ةدو|Yا 6_ياعم قيقحت ��ع ةعما|Yا صرح نم 

 �zلاو� 6_ياعمل انقيبطت لالخ نم ةبسانملا ميقلاو سسألا عضوب ي%و56كلإلا ميلعتلا ةموظنم عم مءالتي ام اندمتعا صت�£ا

 ي%و56كلإلا ميلعتلل ةلما¦تم ةموظنم ءان§ب ان¢Pؤر قيقحتل رمتسمو بوؤد ل¦ش: لمع%و ي%و56كلإلا ميلعتلاب ةصا�Yاو زرتام

 .دع: نع ملعتلاو

 

 ةدامعلا ةRؤر-2 

 .ة�_متم ةينو56كلإ ميلعv ةئ�ب قيقحت لالخ نم yzقر عمتجم ءانب

 

 ةدامعلا ةلاسر-3

vوطتل ةدامعلا �©سPةيميلعتلا ةيلمعلا ر dG ا ةعماجYZا تاينقتلل لثمألا فيظوتلا لالخ نم ةيلامشلا دودYZةثيد 

اقفو ي%و56كلإلا ميلعتلا تاقيبطتو
ً

 .ةيملاعلا ةدو|Yا 6_ياعمل 
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 ةدامعلا فادXأ-4

 .ةيميلعتلا ةيلمعلا dG ةثيدYZا تاينقتلا فيظوت ةفاقث رش% )1

 .ةيميلعتلا ةيلمعلا dG ي%و56كلإلا ميلعتلا قيبطت وحن ةيباجيإ تاRاجتا ءانب )2

 .ي%و56كلإلا ميلعتلا dG ةدو|Yا نمضي امب ةيتحتلا ةي�بلا 6_فوت )3

 .ي%و56كلإلا ميلعتلا لاجم dG بالطلاو سردتلا ةئيR ءاضعأ تاراjم رPوطتل رمتسملا بPردتلا )4

اقفو ةيمقرلاو ةينو56كلإلا تاررقملا جاتنإ dG سردتلا ةئيR ءاضعأ تاردق ةيمنت )5
ً

 .ةدو|Yا 6_ياعمل 

 .ھتاقيبطتو ي%و56كلإلا ميلعتلا لاجم dG بالطلاو سردتلا ةئيR ءاضعأل z¯فلا معدلا 6_فوت  )6

 .دع: نع ملعتلا جمارب ميدقت dG ةعما|Yا dG تايل¦لا عم نواعتلا )7

 .بالطلاو سردتلا ةئيR ءاضعأ ن_ب ي%و56كلإلا لصاوتلا ةئ�بل رمتسملا رPوطتلا )8

 

 bcا9aا ةدامعلل `_يظنتلا ل\ي;لا-5
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اسماخ
ً

  ةعما:9ا لخاد ةدامعلا ةطشMأ- :

 ةفد��سملا ةئفلا خ>راتلا  ذيفنتلاب مئاقلا طاشtلا ذيفنت ناwم طاشtلا

 ةئ;ب 89ع س6ردتلا ةئي2 ءاضعأل ةي*(ردت تارود

 ھتمظنأو يCوABكلإلا ميلعتلا

Online  ب(ردتلا ةدحو RS 

 ةدامعلا

1/9/2020 -

30/5/2021   

 ةئي2 ءاضعأ

 س6ردتلا

 مادختسا ةيفيك 89ع بالطلل ةي*(ردت تارود

 دروب كالبلا ماظن

Online ب(ردتلا ةدحو RS 

 ةدامعلا

1/9/2020 -

30/5/2021  

 نيدجتسملا بالطلا

 نnيلاlmاو

 )دروب كالب( يCوABكلإلا ميلعتلا ماظن فيظوت

RS ألا داشرإلا ةيلمعuيداvw كلإلاABوCي  

Blackboard ةرادإ ةدحو 

 ةدحو +  ةمظنألا

 RS ب(ردتلا

 ةدامعلا

1/9/2020 -

30/5/2021  

 ةئي2 ءاضعأ

 س6ردتلا

 RS ةدو�lا ةدحو Blackboard ةينوABكلإ �9إ ةيديلقتلا ةماعلا تاررقملا ل(وحت

 ةدامعلا

1/9/2020 -

14/7/2021 

 ةئي2 ءاضعأ

 بالطلاو س6ردتلا

 ةئي2 ءاضعأل �wفلا معدلا تامدخ ميدقت

 بالطلاو س6ردتلا

Online معدلا ةدحو 

 RS ةنايصلاو �wفلا

 ةدامعلا

1/9/2020 -

30/5/2021 

 ةئي2 ءاضعأ

 بالطلاو س6ردتلا

 دروب كالبلا ماظن نnب لما�تلاو ط�رلا لمع

 رنابلا ماظنو

Blackboard & 

Banner 

 ةرادإ ةدحو

 ةدامعلا RS ماظنلا

1/9/2020 -

30/5/2021 

 ةئي2 ءاضعأ

 بالطلاو س6ردتلا

 ميمصتلا ةدحو Online ةعوبطملا ةيداشرإلا داوملا جاتنإ

RS ةدامعلا 

1/9/2020 -

30/5/2021 

 ةئي2 ءاضعأ

 بالطلاو س6ردتلا

 تارابتخالا ذيفنتو دقع 89ع فارشإلا

 تايل�لا فلتخم RS ةينوABكلإلا

Blackboard تارابتخالا ةدحو 

RS ةدامعلا 

1/9/2020 -

30/5/2021 

 ةئي2 ءاضعأ

 بالطلاو س6ردتلا

 تارابتخالا ةدحو Blackboard ةعما�lا RS يرايعملا رابتخالا 89ع فارشإلا

RS ةدامعلا 

1/9/2020 -

30/5/2021 

 بالطلا
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 )دابيآ ٤٠ ةعس( ةلقنتملا تا�رعلا nBفوت

 ءانثأ جايتحالا بسح تايل�لا 89ع ا�ع6زوتو

 .ا�مادختسا 89ع م �(ردتو تارابتخالا

 ا £دل w¢لا تايل�لا

 لماعم RS صقن

 �Sآلا بساlmا

 لئاسولا ةدحو

 ةيميلعتلا

1/9/2020 -

30/5/2021 

 ةئي2 ءاضعأ

 بالطلاو س6ردتلا

 RS ةدو�lا ةدحو  ªw©سؤملا دامتعالا 89ع لوصlmا RS ةم2اسملا

 ةدامعلا

1/9/2020 -

30/5/2021 

 ةعما�lا ي¬وس»م

 w¢يلاوu دامتعا 89ع لوصm®ل ميدقتلا بلط

 QM زرتام

 ميلعتلا ةدامع 

 يCوABكلإلا

 دع± نع ملعتلاو

1/9/2020 -

30/5/2021 

 ةعما�lا ي¬وس»م

 ةيعوبسألا تايئاصحالاو ر(راقتلا رادصا

 ة(ر�شلاو

Online ا ةدحو´mىوت 

 ةدامعلا vw RSقرلا

1/9/2020 -

14/7/2021 

 ةعما�lا ي¬وس»م

 دع± نع ميلعتلا جمارب ثادحتسا ةردابم

 ةجمدملاو

 89ع فارشالا متي

 لبق نم ةردابملا هذ2

 ميلعتلا ةدامع

 ملعتلاو يCوABكلالا

 عم نواعتلاب دع± نع

 تايل�لا عيمج

 ةعماج RS تادامعلاو
 ةيلامشلا دودlmا

 جمارب ا £دل w¢لا

 نكمي تاصصختو

  .دع± نع ا�س6ردت

 

 ةعما�lا ي¬وس»م تاونس ٣ ةدو�lا ةدحو

 ر(وطت ةدحو Online يCوABكلإلا ةدامعلا عقوم ر(وطت

 ةدامعلا RS ةباوبلا

1/9/2020 -

30/5/2021 

 ةعما�lا ي¬وس»م

 لصاوتلا لئاسوو ةدامعلا ةانق ر(وطت

 S½امتجالا

Online ر(وطت ةدحو 

 ةدامعلا RS ةباوبلا

1/9/2020 -

30/5/2021 

 ةعما�lا ي¬وس»م



 

 

-8- 

 ـھ1442-1441 ماعل اھل ةعباتلا تاعاطقلاو عمتجملا ةمدخو ةدوجلاو ریوطتلل ةعماجلا ةلاكول يونسلا ریرقتلا جذومن

 

 

 University Vice Presidency for عمتجملا ةمدخو ةدوجلاو ریوطتلل ةعماجلا ةلاكو
Development, Quality and Community Service 

 

 تاررقملا عيم�l يطايتحالا À¿»لا دادع¾و لمع

 ةعما�lاب ةيساردلا

Online ةرادإ ةدحو 

 RS ةمظنألا

 ةدامعلا

1/9/2020 -

30/5/2021 

 ةئي2 ءاضعأ

 بالطلاو س6ردتلا

 ةرادإ ةدحو Online ةدامعلاب ةصاlÁا مداوlÁا ةرادإ

 RS ةمظنألا

 ةدامعلا

1/9/2020 -

30/5/2021 

 ميلعتلا ةدامع

 ملعتلاو يCوABكلإلا

 دع± نع

 ميلعتلا ةدامع ليغشÃو ةنايص عورشم

 يCوABكلإلا

 ع6راشملا ةدحو ةدامعلا

 RS ةينفلا ةع±اتملاو

 ةدامعلا

1/9/2020 -

30/5/2021 

 ةئي2 ءاضعأ

 بالطلاو س6ردتلا

 ع6راشملا ةدحو زاجنإلا ديق ةيميلعÃ تا2ويدتسا ءاشCإ 

 RS ةينفلا ةع±اتملاو

 ةدامعلا

1/9/2020 -

30/5/2021 

 ةئي2 ءاضعأ

 بالطلاو س6ردتلا

 ع6راشملا ةدحو زاجنإلا ديق ةيضاABفالا لماعملا عورشم

 RS ةينفلا ةع±اتملاو

 ةدامعلا

1/9/2020 -

30/5/2021 

 ةئي2 ءاضعأ

 بالطلاو س6ردتلا

 

اسداس
ً

  ةعما:9ا جراخ ةدامعلا ةطشMأ- :

 ةفد��سملا ةئفلا خ>راتلا  ذيفنتلاب مئاقلا طاشtلا ذيفنت ناwم طاشtلا

 89ع ةماعلا ة(وناثلا ةبلطل ةي*(ردت تارود

 ةيلمعلا RS دروب كالبلا ماظن مادختسا

 ةيميلعتلا

Blackboard ميلعتلا ةدامع 

 ملعتلاو يCوABكلإلا

 دع± نع

1/9/2020 -

30/5/2021 

 تابلاطو بالط

 ة(وناثلا ةلحرملا

 نم ددع ذيفنت RS ةقطنملا ةرامإ عم نواعتلا

 دروب كالبلا ماظن ÇBع تارودلاو تاءاقللا

Blackboard ةيئاس»لا ةن�®لا 

 ةرامإ RS ة(راشÈسالا

 دودlmا ةقطنم

  ةيلامشلا

1/9/2020 -

30/5/2021 

 ةعما�lا ي¬وس»م
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اعHاس
ً

  تاعوبطملاو ةيداشرإلا ةلدألا- :

 ناwملا فد��سملا ةئفلا ھنم فد�لا ةعوبطملا وا ليلدلا مسا

  فد��سملا

 معدلاو ةدعاسملا ميدقت QR  ةغيصب  س6ردتلا ةئي2 ءاضعأل ةيداشرإلا ةلدألا

 نم دروب كالبلا يمدختسمل

  .س6ردتلا ةئي2 ءاضعأ

 ليلدلا رفوتي س6ردتلا ةئي2 ءاضعأ

 ةحفصلا 89ع

 ةيمسرلا

 ةدامعلل

 معدلاو ةدعاسملا ميدقت .QR ةغيصب بالطلل ةيداشرإلا ةلدألا

 نم دروب كالبلا يمدختسمل

 .بالطلا

 ليلدلا رفوتي بالطلا

 ةحفصلا 89ع

 ةيمسرلا

 ةدامعلل

 يCوABكلإلا ميلعتلا ةدامع عم لصاوتلاو �wفلا معدلا

 دع± نع ملعتلاو

 معدلا تاونق ضارعتسا

 بالطلل ةحاتملا �wفلا

 س6ردتلا ةئي2 ءاضعأو

 س6ردتلا ةئي2 ءاضعأ

 بالطلاو

 ليلدلا رفوتي

 ةحفصلا 89ع

 ةيمسرلا

 ةدامعلل

 ملعتلا ةرادإ ماظن RS ةينوABكلإلا تارابتخالا ءاشCا ليلد

 دروب كالبلا

 ةئي2 ءاضعأ ةدعاسم

 ءاشC¾و ميمصت RS س6ردتلا

 .ةينوABكلإلا تارابتخالا

 ز2اج ليلدلا س6ردتلا ةئي2 ءاضعأ

 ميكحتلا ديقو

 https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/E-Learning/Pages/default.aspx      :ةيسxئرلا ةدامعلا ةحفص tuع ةرفوتم ةلدألا عيمج*

انماث
ً

  تاoارشلاو نواعتلا تايقافتا- :

 ةيقافتالا نم فد�لا ةيقافتالا خ>رات ةيقافتالا ناونع ا�عم عيقوتلا مت ��لا ة�67ا

    تايقافتا يأ ةدامعلا ىدل دجوي ال
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اعسات
ً

 زRزعbu vإ جاتحت `rلاو ةوقلا طاقن- :

  ذيفنتلا ةيلوؤسم  تيقوتلا ذفن�س ��لا ة>ز>زعتلا ةطش2ألا   ةوقلا طاقن

 ملعتلا ةرادإ ماظنل ةديج ةيتحت ةيtب

)Blackboard( ماظن  � ة��متم ة,+خو 

Blackboard ا�¢م ةدع  ¡اون نم: 

 تارابتخالا دقعو ةيضا,0فالا لوصفلا

 ةيلمع  � ماظنلا فيظوت -ةينو,0كلالا

  �¦يداqألا داشرإلا

 ةمظنألا ةدحو  ةي§>ردتلا تارودلا

 ميلعتلا تاينقتو

 ميلعتلل ةمظنملا دعاوقلا دامتعا

 ةعماج  � دع© نع ملعتلاو ي2و,0كلإلا

 ةيلامشلا دود6ªا

 ميلعتلل ةمظنملا دعاوقلا ليلدب ف>رعتلا

 نم ةعما67ا  � دع© نع ملعتلاو ي2و,0كلإلا

  � رشtلاو تارودلاو لمعلا شرو لالخ

  ةدامعلاب ةصا¯6ا لصاوتلا تاباسح

 فيقثتلا ةدحو 

 ةدحو -�oقتلا

 �¦قرلا ىوتª°ا

 ي±وسtمل ةمدقملا �oفلا معدلا تامدخ

 ةعما67ا ةبلطو

 عµونت - �oفلا معدلل مدختسملا ليلد ثيدحت

 باس·اولا لمش¶ل �oفلا معدلا ميدقت تاونق

 رشابملا لاصتالاو  ,0>وتو ي2و,0كلالا دي,+لا و

 �oفلا معدلا ماظن ز>زع·و تايلمعلا ةفرغ ,+ع

  ي2و,0كلإلا

 �oفلا معدلا ةدحو 

 تامدخو

 نيديفتسملا

 لqاشم ل6ª ��سجوللا �oفلا معدلا

  � ا¼رفوت مدعل  «آلا بسا6ªا لماعم

 ا��>ز¼اج مدع وأ ةعما67ا تايلq ضع©

 ي2و,0كلإلا ميلعتلا ةمظنأ ليعفتل

 ��لاو ةلقنتملا ةينو,0كلإلا تا¿رعلا ددع ةدا>ز

 ددع ,+كأ يطغتل دابيآ ٤٠ ÀÁع ا�¢م لq يوحت

 ا�عورف فلتخم  � ةعما67ا تايلq نم

 لئاسولا ةدحو 

 ةيميلعتلا

 - تا¼ويدتسالاو

 �oفلا معدلا ةدحو

 ةدامعلاب
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ارشاع
ً

 ن7سحت buإ جاتحت طاقن- :

  ذيفنتلا ةيلوؤسم  تيقوتلا  ن�سحتلل ا¼ذيفنت عقوتملا ةطش2ألا   ن�سحتلا طاقن

 ةرادإ  � ةصصختملا ة>رش§لا رداوكلا ةلق

 ميمصتلاو ةجم,+لا و دروب كالبلا ماظن

 ةدامعلا  � ي2و,0كلإلا

 ةكرشلا عم دقاعتلا تاءارجإ ءا�Éإ ÀÁع لمعلا

 ملعتلاو ي2و,0كلإلا ميلعتلا ةدامعل ةلغشملا

 ن�ممصمل ةدامعلا جايتحا دسل دع© نع

 كالبلا ماظن ةرادإ  � ن�صصختمو ن�جم,+مو

  دروب

 ميلعتلا ةدامع 

 ملعتلاو ي2و,0كلإلا

 دع© نع

 ةئي¼ ءاضعأل ةلÌ7ملا تارضاª°ا ن>زخت

 تقو يأ  � ا�¢م ةدافتسالل سµردتلا

 ن>زختل ةيمحمو ةصاخ نيالنوأ ةصنم ,�فوت

 سµردتلا ةئي¼ ءاضعأل ةلÌ7ملا تارضاª°ا

 Blackboard ماظن عم ا�ط¿رو

 ىوتª°ا ةدحو 

 �¦قرلا

 

 تامRركتلا وأ زئاو:9ا- :رشع ىدحإ

  خ>راتلا  ةزئاÏ7ل ةحناملا ة�67ا م>ركتلا وا ةزئا67ا مسا

   

   

   

 


