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 التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعدلعمادة/أوال: التقرير السنوي 

 هـ 1441-1440ي الجامع عاملل
 

 بيانات عن العمادة 

 الداخلية  التحويلة رقم الجوال  البريد االلكتروني االسم  املنصب 

 Ahmed.Alenezi@nbu.edu.sa 0505279551 4949 د.أحمد معجون العنزي  العمـيــد 

 وكالء العمادة 

 Farhan.Alenezi@nbu.edu.sa 0503383790 4942 د.فرحان يتيم العنزي   .1

 Alanoud.alhamlan@nbu.edu.sa 0503039816 4867 صبيح الهمالن   د.العنود  .2

 drmona200@gmail.com 0541966266 5477 د.منى صالح العنزي   .3

4.      
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 /العاملين بالجهاز اإلداري 
 التحويلة  رقم الجوال  البريد االلكتروني الوظيفة  االسم 

 Farhan.aljwair@nbu.edu.sa 0507452879 4101 اإلدارة والوسائل التعليمية أ.فرحان محمد فرحان

     

 

 

 

 املحاضرين:

 التحويلة  رقم الجوال  البريد االلكتروني الوظيفة  االسم 

 Syed.rashad@nbu.edu.sa 0501618037 5357 محاضر أ. سيد مود الدين راشد

 Krishna.Shahi@nbu.edu.sa 0536480637 5100 محاضر كرشنا كيرتي شاهي

اسيف انوارأ. مد   asifanwaralig@gmail.com  0556820113 4143 محاضر 

 Syed@nbu.edu.sa. Syed 0508832799 5153 محاضر أ.سيد مطيع الدين سيد

 مالحظة:تم إضافة الجدول من العمادة 
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 ة مع العمادة:دمنسوبي شركة أعمال الحلول املترابطة املتعاق

 التحويلة  رقم الجوال  االلكترونيالبريد  الوظيفة  االسم 

 o.alhajj@ISB-me.com 0508326817 5354 مدير مشروع البنية التحتية م. أسامة أحمد إبراهيم الحاج أحمد

 i.albasha@ISB-me.com 0556350134 5150 وحدة إدارة النظام أ. إسماعيل عبد العزيز الباشا

 a.abdullah@isb-me.com 0538778927 5358 وحدة إدارة النظام أ. أحمد عبد هللا علي

 m.abdrahman@isb-me.com 0502592031 5356 وحدة اإلنتاج الرقمي أ. محمد محمود عبد الرحمن

لجودةوحدة ا أ.أسعد حسن النعيم  asaadmis@yahoo.com 0534797058 5352 

 albder.09@hotmail.com 0555384831 5254 سكرتير العميد أ.بدر الفي الدليمي

 أ.شمس الدين باشا
وحدة األنظمة والتطبيقات 

 البرمجية
shams.shaik@nbu.edu.sa 0508905922 5358 

 gharbi.ibrahim@gmail.com 0544940765 5257 وحدة الشؤون الفنية إبراهيم ميلود إبراهيم غربي

علي  أ.أشرف  ashraf.ali2@nbu.edu.sa 0502087854 5876 قسم الفصول الذكية 

 A.alanizi@ISB-me.com 0557757210 5286 وحدة الدعم الفني أ.عواطف خلف العنزي 

 -- Alanazireem9@gmail.com 0551635376 وحدة الدعم الفني أ.ريم حمود العنزي 

تماضر علي فالح الزعبيأ.   www.tamadoralzoubi1993@icloud.com 0583117380 5001 وحدة الدعم الفني 

 مالحظة:تم إضافة الجدول من العمادة
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 للعمادةوالتواصل  االتصالبيانات 

 00966046615100 :التليفون 

 http://www.nbu.edu.sa/Ar/Deanships/Deanshipofe-learninganddistanceeducation/Documents/all/Default.aspx للعمادة:املوقع اإللكتروني 

  Dean.Elearning@nbu.edu.saايميل العمادة:

 طريق رفحاء -الجامعيةاملدينة  -عرعر: عنوان العمادة

 

 

 نشأة العمادة/

 ه18/06/1432صدر قرار نشأة العمادة في تاريخ 

 

  

 رؤية العمادة/

 بناء مجتمع رقمي من خالل تحقيق بيئة تعليم إلكترونية متميزة

 

تسعى العمادة لتطوير العملية التعليمية في جامعة الحدود الشمالية ن خالل التوظيف األمثل للتقنيات الحديثة وتطبيقات التعليم  رسالة العمادة/

 ملعايير الجودة العاملية.
ً
 اإللكتروني وفقا
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 اهداف العمادة/

 نشر ثقافة توظيف التقنيات الحديثة في العملية التعليمية. •

 إيجابية نحو تطبيق التعليم اإللكتروني في العملية التعليمية.بناء اتجاهات  •

 توفير البنية التحتية بما يضمن الجودة في التعليم اإللكتروني. •

 .والتعلم عن بعد التدريب املستمر لتطوير مهارات أعضاء هيئة التريس والطالب في مجال التعليم اإللكتروني •

 ملعايير الجودة.تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في إنتا •
ً
 ج املقررات اإللكترونية والرقمية وفقا

 توفير الدعم الفني ألعضاء هيئة التدريس والطالب في مجال التعليم اإللكتروني وتطبيقاته. •

 التعاون مع الكليات في الجامعة في تقديم برامج التعلم عن بعد. •

 تدريس والطالب.التطوير املستمر لبيئة التواصل اإللكتروني بين أعضاء هيئة ال •
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 جديد بخصوص الهيكلة الجديدة . أيولم يصل لدينا  القديمة ةلنفيد سعادتكم بإن هذه الهيك /الحالي الهيكل التنظيمي للعمادة
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 *مشروعات العمادة/

 مؤشرات األداء "قابلة للقياس" املشروع البرنامج
القائمين على 

 التنفيذ

النسبة املئوية  

 املستهدف للمؤشر

النسبة املئوية 

 الفعلية للمؤشر

 

تطوير نظم التعليم  1ش 5ب 

 اإللكتروني 

 الجامعة في  الدراسية المقررات تحويل
 . تفاعلية إلكترونية مادة إلى

 

 وحدة الجودة

80%  

  

 هيئة ألعضاء التدريبية البرامج كافة توافر

 تضمن اإللكتروني التعلم ببرامج التدريس

 للتعامل الالزمة المهارات على حصولهم

 .بكفاءة عالية برامجه جميع مع

 وحدة الجودة

100 %  

  

 المساعدة الفنية الكفاءات عدد زيادة

 عن والتعلم االنتساب برامج في والمؤهلة

 أعضاء خمسة لكل واحد فني بمعدل بُعد،

 .تدريس هيئة

 وحدة الجودة

100 %  

      

   املشروعات*من املمكن زيادة األسطر في حالة زيادة 

 كتوثيق لها   نشاط ملحوظة/ يتم ارسال املستندات والصور الخاصة بكل 
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 داخل الجامعة:العمادة  انشطة*

 الفئة املستهدفة التاريخ  بالعمادة القائم بالتنفيذ  تنفيذ النشاط  كانم النشاط 

 وحدة التدريب  مسرح كلية الرتبية واالداب على نظام بالك بورد  املستجدينللطالب دورة تعريفية 
هـ 02/01/1441

 1/9/2019املوافق
 طالب

 وحدة التدريب  مسرح كلية الرتبية واالداب على نظام بالك بورد  للطالب املستجديندورة تعريفية 
هـ 03/01/1441

 2/9/2019املوافق
 طالب

هـ 04/01/1441 وحدة التدريب  مسرح كلية الرتبية واالداب على نظام بالك بورد  املستجدينللطالب دورة تعريفية 
 3/9/2019املوافق

 طالب

هـ 05/01/1441 وحدة التدريب  مسرح كلية الرتبية واالداب على نظام بالك بورد  للطالب املستجديندورة تعريفية 
 4/9/2019املوافق

 طالب

هـ 11/1/1441 وحدة التدريب  Online بالك بوردظام  كيفية استخدام نعلى   دورة
 10/9/2019املوافق

 اعضاء هيئة تدريس 

 وحدة التدريب  قاعة التطوير اجلامعي   ظام بالك بوردكيفية استخدام نعلى   دورة
هـ 16/1/1441
 اعضاء هيئة تدريس  15/9/2019املوافق

 ظام بالك بوردكيفية استخدام نعلى   دورة
 وحدة التدريب  Online واالختبارات( )الواجبات 

هـ 18/1/1441
 17/9/2019املوافق

 اعضاء هيئة تدريس 

 وحدة التدريب  معمل التعليم االلكرتون  أمن االختبارات االلكرتونية 
هـ 11/1/1441
 اعضاء هيئة تدريس  10/9/2019املوافق

 التدريب وحدة  Online )اساسية(  ظام بالك بوردكيفية استخدام نعلى   دورة
هـ 2/2/1441
 اعضاء هيئة تدريس  1/10/2019املوافق
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يف  209معمل كلية اجملتمع   ظام بالك بوردكيفية استخدام نعلى   دورة
PY2 

 وحدة التدريب 
هـ 23/2/1441
 22/10/2019املوافق

 اعضاء هيئة تدريس 

 التدريب وحدة  من خالل الفيديو كونفرنس   ظام بالك بوردكيفية استخدام نعلى   دورة
هـ 23/2/1441
 22/10/2019املوافق

 اعضاء هيئة تدريس 

يف  209معمل كلية اجملتمع   ظام بالك بوردكيفية استخدام نعلى   دورة
PY2 

 وحدة التدريب 
هـ 24/2/1441
 23/10/2019املوافق

 اعضاء هيئة تدريس 

 وحدة التدريب  معمل التعليم االلكرتون  االرشاد االلكرتون
هـ 13/2/1441
 12/10/2019املوافق

 اعضاء هيئة تدريس 

 وحدة التدريب  Online االرشاد االلكرتون
هـ 26/5/1441
 21/01/2020املوافق

 اعضاء هيئة تدريس  

هـ 10/6/1441 وحدة التدريب  مسرح كلية العلوم الطبية  بالك بورد كرشنا 
 4/02/2020املوافق

 اعضاء هيئة تدريس  

هـ 17/6/1441 وحدة التدريب  مسرح كلية العلوم الطبية  االلكرتون يف التعليم الطيباستخدام التعليم 
 11/02/2020املوافق

 اعضاء هيئة تدريس  

هـ 24/6/1441 وحدة التدريب  معمل التعليم االلكرتون  بالك بورد كوالبوريت 
 18/02/2020املوافق

 اعضاء هيئة تدريس  

 وحدة التدريب  التعليم االلكرتون معمل  بالك بورد كوالبوريت 
هـ 1/7/1441
 اعضاء هيئة تدريس   25/02/2020املوافق

 وحدة التدريب  Online بالك بورد كوالبوريت 
هـ 1/7/1441
 اعضاء هيئة تدريس   25/02/2020املوافق

 وحدة التدريب  Online دورة إعداد وإدارة الفصول اإلفرتاضية 
 ه 14/7/1441

 اعضاء هيئة تدريس   9/3/2020املوافق
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 وحدة التدريب  Online دورة إعداد وإدارة الفصول اإلفرتاضية 
ه 15/7/1441
 10/3/2020املوافق

 اعضاء هيئة تدريس  

 وحدة التدريب  Online بالك بورد التعليم اإللكرتون ظامكيفية استخدام نعلى   دورة
ه 16/7/1441
 11/3/2020املوافق

 اعضاء هيئة تدريس  

 وحدة التدريب  Online بالك بورد التعليم اإللكرتون ظامكيفية استخدام نعلى   دورة
ه 17/7/1441
 12/3/2020املوافق

 اعضاء هيئة تدريس  

 وحدة التدريب  Online بالك بورد التعليم اإللكرتون ظامكيفية استخدام نعلى   دورة
ه 20/7/1441
 15/3/2020املوافق

 اعضاء هيئة تدريس  

 وحدة التدريب  Online بالك بورد التعليم اإللكرتون ظامكيفية استخدام نعلى   دورة
ه 21/7/1441
 16/3/2020املوافق

 اعضاء هيئة تدريس  

ه 22/7/1441 وحدة التدريب  Online بالك بورد التعليم اإللكرتون ظامكيفية استخدام نعلى   دورة
 17/3/2020املوافق

 اعضاء هيئة تدريس  

ه 23/7/1441 وحدة التدريب  Online بالك بورد التعليم اإللكرتون ظامكيفية استخدام نعلى   دورة
 18/3/2020املوافق

 اعضاء هيئة تدريس  

ه 24/7/1441 وحدة التدريب  Online بالك بورد التعليم اإللكرتون ظامكيفية استخدام نعلى   دورة
 19/3/2020املوافق

 اعضاء هيئة تدريس  

 وحدة التدريب  Online التعليم اإللكرتون بالك بورد ظامطرق التقومي يف ن
ه  4/8/1441
 اعضاء هيئة تدريس   28/3/2020املوافق

 وحدة التدريب  Online التعليم اإللكرتون بالك بورد ظامطرق التقومي يف ن
ه  5/8/1441
 اعضاء هيئة تدريس   29/3/2020املوافق

 وحدة التدريب  Online وسائل التقومي وملف اإلجناز يف بالك بورد
ه  11/8/1441
 اعضاء هيئة تدريس   4/4/2020املوافق
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 الفئة املستهدفة التاريخ  بالعمادة القائم بالتنفيذ  تنفيذ النشاط  كانم النشاط 

 الطالبات  4/5/2020 وحدة التدريب ابلعمادة  Online مسابقة الشعر الفصيح للطالبات
 الطالب والطالبات  6/5/2020 وحدة التدريب ابلعمادة  Online استثمر وقتك في تنمية مهاراتك
 الطالب والطالبات  6/5/2020 وحدة التدريب ابلعمادة  Online دور األفكار في صناعة النجاح

 الطالبات  8/5/2020 وحدة التدريب ابلعمادة  Online مسابقة أعذب تالوة لشطر الطالبات
 الطالب  9/5/2020 وحدة التدريب ابلعمادة  Online مسابقة أعذب تالوة للطالب

 المهارات الشخصية المطلوبة في سوق العمل

 الطالب والطالبات  10/5/2020 وحدة التدريب ابلعمادة  Online ( ٢٠٣٠رؤية المملكة) 
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 الفئة املستهدفة التاريخ  بالعمادة القائم بالتنفيذ  تنفيذ النشاط  كانم النشاط 

 الطالب والطالبات 10/5/2020 وحدة التدريب ابلعمادة  Online (دورة تدريبية ) مهارات فن التصوير الفوتوغرافي

 الطالب والطالبات 10/5/2020 وحدة التدريب ابلعمادة  Online (  محاضرة ) ممارسة النشاط الرياضي في رمضان

 الطالب 11/5/2020 وحدة التدريب ابلعمادة  Online دورة تصحيح التالوة للطالب

 الطالبات  12/5/2020 وحدة التدريب ابلعمادة  Online مسابقة الحديث الشريف لشطر الطالبات

   األنشطة*من املمكن زيادة األسطر في حالة زيادة 

 كتوثيق لها   نشاط ملحوظة/ يتم ارسال املستندات والصور الخاصة بكل 
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 /*األدلة اإلرشادية واملطبوعات

 العدد   املكان املستهدف   الفئة املستهدف  الهدف منه  املطبوعة اسم الدليل او 

  الجامعة  الطالب دليل ارشادي دليل الطالب

  الجامعة  اعضاء هيئة التدريس دليل ارشادي دليل السبورة الذكية 

  الجامعة  اعضاء هيئة التدريس دليل ارشادي دليل الدعم الفني 

  الجامعة  اعضاء هيئة التدريس دليل ارشادي دليل عضو هيئة التدريس 

Blackboard Mobile Guide الجامعة  اعضاء هيئة التدريس دليل ارشادي  

Blackboard Faculty Guide الجامعة  اعضاء هيئة التدريس دليل ارشادي  

Blackboard Basics Guide الجامعة  اعضاء هيئة التدريس دليل ارشادي  

 *من املمكن زيادة عدد األسطر في حالة زيادة األدلة واإلرشادية واملطبوعات للعمادة 

 األدلة اإلرشادية واملطبوعات مع التقرير نسخ من ملحوظة/ يتم ارسال 
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 العدد   املكان املستهدف   الفئة املستهدف  الهدف منه  املطبوعة اسم الدليل او 

  الجامعة  عام دليل االنجازات  كتيب اإلنجازات 

  الجامعة  اعضاء هيئة التدريس دليل ارشادي دليل تصميم املقررات 

  الجامعة  اعضاء هيئة التدريس دليل ارشادي اإللكترونيالسياسات املنظمة للتعليم 

 

 اتفاقيات التعاون والشراكات للعمادة *من املمكن زيادة عدد األسطر في حالة زيادة عدد

 كتوثيق لها الخاصة بكل اتفاقية ملحوظة/ يتم ارسال املستندات والصور 
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 /نقاط القوة والتي تحتاج إلى تعزيز*

 مسؤولية التنفيذ  التوقيت التعزيزية التي ستنفذ األنشطة  نقاط القوة 

تقديم الدعم الفني اللوجستي لحل مشكلة معامل الحاسب 

اآللى من خالل توفير العربات اإللكترونية المتنقلة والتي 

لعدم توفر المعامل في بعض  آيباد وذلك 40تحتوي على 

 التعليم االلكترونيالكليات أو غير جاهزيتها لتفعيل أنظمة 
 

جودة المقررات اإللكترونية )تطبيق معاييير جودة المقررات اإللكترونية 

َ(Quality Matters)) 

 

 وحدة الجودة  مستمر

 تقديم الدعم الفني الالزم العضاء هيئة التدريس والطالب

تسجيل المزيد من محاضرات ألعضاء هيئة التدريس وتحويرها 

 مرئي من خالل االستديوهات بالعمادةلمحتوى إلكتروني 
 

 وحدة الدعم الفني  مستمر

 تقديم دورات تدريبية للمستفيدين 
 

فيديو توضيحي على قناة العمادة لكيفية  15قناة العمادة : تم رفع 

محاضرات لمقرر الثقافة  12استخدام نظام بالك بورد وتم تسجيل 

االسالمية وجاري العمل على استهداف المزيد من المقررات العامة  

 خالل األعوام األكاديمية القادمة. 

 وحدة االنتاج الرقمي  مستمر

 كترونيةاالختبارات اإلل

برامج خاصة بحجز االختبارات االكترونية على نظام بالك بورد من قبل 

اعضاء هيئة التدريس ويتم تطوير البرنامج من قبل وحدة التطوير 

 البرامج بالعمادة وذلك خالل هذا الفصل

 مستمر
وحدة االنظمة  

 والتطبيقات البرمجية 

المقررات إلى ء من اضافة المحتوى أو تحوير محتوى جز

 مقرر إلكتروني

 عدم اكتمال الكادر البشري في العمادة 
 تحتاج العمادة لمزيد من الموظين بدعم من الجامعة

 وحدة الشؤون الفنية  

البالك بورد كنظام تعتمد عليه الجامعة في )الحضور 

والغياب، المحتوى االلكتروني للمقررات، الجلسات 

المنتديات، اإلستبيانات، االفتراضية، الواجبات، 

 اإلختبارات واالعالنات(.
 

   

توفير تطبيقات بالك بورد الخاصة على الجوال ألعضاء 

 هيئة التدريس والطالب
 

 وحدة الدعم الفني  مستمر مواصلة التدريب و ورش العمل
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تم توظيف نظام بالك بورد في خدمة عملية اإلرشاد  

 األكاديمي )اإلرشاد اإللكتروني(.
 

 وحدة الدعم الفني  مستمر التدريب المنتظم ألعضاء هيئة التدريس

بجامعة   الئحة التعليم االلكترونيلاعتماد مجلس الجامعة 

 (26/04/1441)الجلسة الثالثة بتاريخ  الحدود الشمالية
 

 وحدة الدعم الفني  مستمر تقديم الدعم الفني ألعضاء هيئة التدريس

تدريب وتهيئة طالب السنة التحضرية على كيفية استخدام 

 نظام التعليم اإللكتروني بالك بورد.
 

 وحدة الدعم الفني  مستمر عمل ورش خاصة لتصميم المقررات اإللكترونية

تقليل التكاليف المتعلقة باإلختبارات الورقية )االحبار 

 واالوراق( .

 وحدة الدعم الفني  مستمر الفحص الدوري لألجهزة وعمل برنامج الستقبال طلبات الصيانة

    التدريب و ورش العمل

    تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس

    عمل االختبارات اإللكترونية

    المقررات اإللكترونيةتصميم 

    صيانة الوسائل التعليمية

 *من املمكن زيادة عدد األسطر في حالة زيادة نقاط القوة لدي العمادة والتي تحتاج إلى تعزيز 
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 التي تحتاج إلى تحسين/واملعوقات *نقاط الضعف 

 مسؤولية التنفيذ   التوقيت     املتوقع تنفيذها للتغلب علي نقاط الضعف األنشطة نقاط الضعف   

عدم امتالك أعضاء هيئة التدريس مهارات التعامل مع األنظمة 

 اإللكترونية 

  عمل برامج تدريبية منتظمة  

 العمادة

 الجامعة   العمادةتوفير جميع مستلزمات  عدم امتالك العمادة للتجهيزات اللوجستية املهمة في عملها 

 الجامعة   تبني إدارة الجامعة تطبيق وتفعيل برامج العمادة عدم فاعلية وتفاعل الكليات للتعليم اإللكتروني  

وافز تطبيق وتفعيل برامج العمادة في بعض الكليات   الجامعة   وضع مكافآت وح

 العمادة والتي تحتاج إلى تحسين *من املمكن زيادة عدد األسطر في حالة زيادة نقاط الضعف لدي 


