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 فهرس المحتويات

   املحتويات   الصفحةرقم  املحتويات 
 الصفحةرقم 

 53 أعضاء هيئة التدريس بالكلية 6 الكلية عميدة كلمة

 53 األقسام االكاديميةالمبتعثين من  7 كلية التمريضنشأة 

 14 الطالب والخريجون  3 الكليةورسالة  رؤية

 15 انشطة البحث العلمي في الكلية 9 ةكاديميالبرامج األ

 19 المشاركة في المؤتمرات العلمية 41 الهيكل التنظيمي للكلية

 35 األنشطة العلمية والخدمة املجتمعية 44 األقسام األكاديمية

 33 أنشطة التعليم اإلليكتروني 45 مجلس الكلية

 37 األنشطة الطالبية 45 املجلس االستشاري بالكلية 

 63 تحقيقه من تطلعات كليات التمريض للعامين السابقين مما ت 41 املجلس االستشاري الطالبي

 69 التطلعات المستقبلية لكلية التمريض 43 ةالكلي وحدات

 74 الدراس ي وتكريم أعضاء هيئة التدريسحفل ختام العام  46 ةالكليلجان  

   47 اهم إنجازات الكلية
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 كلمة عميدة الكلية

  وبعدالحمد لله والصالة والسالم على رسول الله  

لتمريض جامعة الحدود ااملجاالت العلمية والعملية وخاصة التعليم الطبي، والثورة التقنية الهائلة؛ فإنه يسعدني باسمي وباسم جميع منسوبي كلية  مختلففي ظل التطور السريع في 

 بالكليةالتي تمت  واألنشطةمن اإلنجازات العديد  يحتوي  ه والذي 1441/1441 الجامعيارفع لسعادتكم التقرير السنوي للعام   من هيئة أكاديمية وإدارية وطالبية أن  الشمالية

لتمييز في خالل ا الكلية منت الكلية على تقديم العديد من األنشطة والفاعليات داخل الكلية باإلضافة الى الخدمة املجتمعية وذلك لتحقيق رؤية ورسالة حرص خالل هذا العام.  

عالية التدريب، وتعزيز أداء القوى العاملة الصحية من خالل التعليم الطبي المستمر، والقيام بعمليات بحث على مستوى  بكوادر وطنيهالصحية  المنشآتزويد وت التعليمية العملية

 الشمالية ةنطقالمفي تحقيق احتياجات  الشماليةمن اهداف ودور جامعة الحدود  االستراتيجيةلخطتها  العريضةاال انها استمدت الخطوط  الكليةوبالرغم من حداثة تاريخ    ي.لعا

لتقديم الخدمات الصحية الشاملة لجميع افراد املجتمع من خالل خريجي وخريجات الكلية وذلك تحقيقا لرؤية جامعة الحدود  المؤهلة الوطنيةمن الكوادر  املجاورةوالمناطق 

 . 1202 المملكةلرؤية  االستراتيجيةومساهمه في تحقيق الخطط  العالمية الريادةالشمالية في 

 ها قدمو م المساندة على المعاداتمدير الجامعة ا.د/ محمد بن يحيى الشهري وسعادة الوكالء الكرام ولكافة  معاليلسعادة وفي الختام يطيب لي أن اتقدم بخالص الشكر والتقدير 

  .من دعم وجهد ال محدود لتحقيق اهداف وتطلعات الكلية ومنسوبيها

 الزهرانيعلى    تد/ حياة بن                                                                                                                             
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 نشأة الكلية

وقرار وزارة التعليم العالي  هـ، 11/11/1411/ م في  12200تأسست كلية التمريض في البداية كواحدة من خمس أقسام في كلية العلوم الطبية التطبيقية بناء على القرار السامي رقم 

 ود الشمالية. جامعة الحد عرعر،مدينة  اإلناث،في الحرم الجامعي  هـ، 1/4/1411في  ،44الجلسة  ،1411/  12/44رقم 

    .هـ 4/7/1402في  0/1402وقرار وزارة التعليم العالي رقم  هـ، 7/1/1401بتاريخ  MB / 8211تم فصل قسم التمريض ككلية تمريض على أساس القرار السامي رقم 

 يطبق حيث .التمريض في البكالوريوس درجةالشمالية الحدود  جامعة التمريض كلية التمريضية. تمنح المتعلقة بالتخصصاتتضم الكلية خمس اقسام تدرس بها جميع المواد 

 (. )تجسير سالبكالوريو  وبرنامجالنظامي  البكالوريوس برنامج وهما لمرحلة البكالوريوس برنامجين بالكلية
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 وذات شهرة في مجال التمريض. وذلك من خالل توفير برام 
ً
 وعالميا

ً
إقليميا  و

ً
 ورائدة عالميا

ً
 لتخريج كأن تكون الكلية مئذنة علمية متميزة محليا

ً
ادر و ج تخصصية متميزة أكاديميا

ي للتمريض ن مؤسسات التعليم العالوطنية مدربة وقادرة على تقديم أفضل وأجود الخدمات الصحية لرفع مستوى السلوك الصحي في املجتمع. تريد الكلية أيًضا أن تصبح رائدة بي

 على المستوى املحلي أو اإلقليمي أو العالمي.

 

يمية محفزة ي عالي الجودة وبيئة تعلتلتزم كلية التمريض جامعة الحدود الشمالية بتخريج ممرضين مؤهلين قادرين على المنافسة في أسواق العمل املحلية من خالل برنامج تعليم

 رد بشرية مؤهلة. تلتزم الكلية بتطوير األنشطة البحثية باإلضافة إلى المشاركة في الخدمات الصحية ذات الصلة باملجتمع.وموا

لتزم بتقديم . كما تنية للمجتمع السعوديتدعم الكلية المهارات الشخصية والمهنية العامة بين الطالب من خالل أنشطة التعلم الذاتي مع مراعاة القيم الثقافية واألخالقية والدي

ى. ستحقق ية صحية متكاملة للمرض تعليم متميز إلعداد ممرضات مؤهالت للتكيف مع الظروف املختلفة ولديهن المرونة الكافية لتلبية احتياجات املجتمع السعودي، وتقديم رعا

 والبحث العلمي. الكلية رسالتها من خالل وضع أهداف التميز واالبتكار في تعليم التمريض وممارسة القيادة
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 األكاديميةالبرامج 

 

 

  

برنامج بكالريوس التمريض 

(التجسير ) 

(تجسير) يمنح خريجى هذ البرنامج درجه البكالريوس فى علوم التمريض•

اقع 0مدة الدراسه فى هذا البرنامج • فصول دراسيه على 4سنوات بو

.  شهور تدريب مكثف 4يتبعها ساعه 14الطالب ان يستكمل 

تمريض االلتحاق بهذا البرنامج خاص بالطالب الحاصليين على دبلوم•

.ثالث سنوات

.هذا البرنامج برنامج خاص بمصروفات دراسيه•

برنامج بكالريوس التمريض

(البرنامج النظامى)

يمنح خريجى هذ البرنامج درجه البكالريوس فى علوم التمريض•

امه وبناء على يتم االلتحاق بهذا البرنامج بعد اجتياز الطالب للثانويه الع•

نية الجامعة الشروط واملعايير  املتعلقه بااللتحاق بالكلية طبقا مليزا

.والكلية

اقع 4مدة البرنامج • فصول دراسيه على الطالب ان 1سنوات بو

على ساعه اكاديميه باالضافه الى سنة امتياز  للحصول 144يستكمل 

شهادة البكالريوس 

هذا البرنامج مجانى بدون مصروفات•
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 الهيكل التنظيمي للكليه

   

 مجلس الكلية 

 عمادة الكلية

وكالة الكلية للشئون األكاديمية ) الب  وكالة الكلية ) الب و البات( وحدة االمتياز والتدري  السريري  األقسام العلمية

 و البات(

  ئون الطالب

 الجداو  الدراسية واالختبارات

 االر اد األكاديمي

 وحدة الخريجين

 التعليم اإلليكتروني

 الدراسات العليا وا بتعثين

 قسم التمريض الجرا ي البا  ي

 قسم تمريض األمومة والطفولة

 قسم تمريض ال  ة العامة

 قسم تمريض الطوار  

 قسم تمريض الرعاية ا رك ة

 امانة مجلس الكلية 

 مدير اإلدارة 

 العالقات العامة

 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي

 املجالس االستشارية متا عة ال جان والوحدات
 

 لجنة ا نا  
 

 مدير مكت  العمادة
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 األقسام االكاديمية

 

قسم تمريض ال  ه 

العامه

قسم تمريض الجرا ى 

البا  ى

قسم تمريض االمومه 

والطفوله

قسم تمريض الطوار  
قسم تمريض الرعاية 

ا رك ه
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 أعضاء مجلس الكلية

 

 

 املجلس( )رئيسعميدة الكلية  د/ حياة علي الزهراني

 املجلس( )أمينوكيل الكلية   الباجوريا.د/ إبراهيم 

عبده احمد فاطمةد/   الجراحي الباطنيرئيس قسم تمريض  

 رئيس قسم تمريض االمومة والطفولة د/ هبه احمد عثمان

 رئيس قسم تمريض الصحة العامة د/ رشا كمال محمد

درانسد/ شوبا سا  رئيس قسم تمريض العناية المركزة 

 رئيس قسم تمريض الطوارئ  مد/ لبنى محمد ابونج
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 املجلس االستشاري لكلية التمريض

 

 الصفة جهة العمل الرتبة العلمية/الوظيفة المهنية اسم العضو

 رئيسة املجلس االستشاري  جامعة الحدود الشمالية –كليه التمريض  / / عميدة كليه التمريض الدقيقةدكتوراه في الكائنات  د. حياة علي الزهراني            

 عضو جامعة الحدود الشمالية –كليه التمريض  األدوية / وكيل كليه التمريض للشؤون األكاديميةدكتوراه في صناعة  أ.د ابراهيم الباجوري              

 عضو جامعة الحدود الشمالية –كليه التمريض  / رئيس قسم تمريض جراحي باطني دكتوراه تمريض جراحي باطني د. فاطمة عبده أحمد               

 عضو جامعة الحدود الشمالية –كليه التمريض  دكتوراه تمريض النساء/ رئيس قسم تمريض األمومة والطفولة د. هبه أحمد عثمان                

 عضو جامعة الحدود الشمالية –كليه التمريض  دكتوراه تمريض الصحة النفسية رئيس قسم تمريض الصحة العامة د. رشا كمال عثمان 

جامعة االمام عبد -صحة املجتمع /عميدة كليه التمريض أستاذ مساعد تمريض  د. فريال مبارك القحطاني

الرحمن بن فيصل ورئيس لجنة عمداء كليات التمريض بالمملكة العربية 

 السعودية

االمام عبد الرحمن بن  جامعة-كليه التمريض 

 فيصل

 عضو

 عضو الحدود الشمالية منطقه-الطبيالبرج  بكالوريوس تمريض / رئيسة التعليم المستمر  عبير إبراهيم عايد العنزي  أ.

 عضو مستشفى النساء والوالدة واالطفال مدير الشئون األكاديمية والتدريب      أ. ماهر عزيز العنزي 

 عضو مركز القلب _عنايه قلبيه بكالوريوس تمريض/ أخصائية تمريض أ. نورا صالح حاشم الرويلي

 عضو 4.10امتياز  بكالوريوس تمريض /  أ. فاديه نافع الفي الرويلي

 

  



14 

 جامعة الحدود الشمالية-كلية التمريض  1441/1441التقرير السنوي للعام الجامعي 

 

 لكلية التمريض الطالبياملجلس االستشاري 

 

 الرتبة العلمية/الوظيفة المهنية اسم العضو

 رئيس املجلس االستشاري الطالبي، عميدة الكلية على الزهراني  د. حياة

 نائب رئيس املجلس االستشاري، وكيل الكلية للشئون االكاديمية  ا.د. ابراهيم الباجوري

 مقرر املجلس االستشاري وعضو لقسم تمريض العناية المركزة     لبني محمد ابو نجم .د

 امين سر املجلس االستشاري، طالب الفرقة االولى أ. مهند عبد الله سماح 

 امين مساعد املجلس االستشاري، طالبات الفرقة الرابعة   عائشة صاهود رحيلأ. 

 عضو، تمريض جراحي باطني    فاطمة عبده احمد .د

 عضو، تمريض الصحة العامة     فتحية جمال السعيد .د

 عضو، طالب الفرقة االولى فواز محمد مخلف  أ. 

 عضو، طالبات الفرقة االولى أ. لمي جمال يوسف 

 عضو، طالبات الفرقة الرابعة   أ. طيف خليل السبيعي 

 عضو، طالبات الفرقة الثالثة    أ. بدور راض ي منقل

 عضو، طالبات الفرقة الثانية     أ. في عبد الله العنزي 
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 وحدات الكلية

 

 

 

 

 

ز وحدة االمتيا

والتدري  

وحدة 

الجوده

وحدة 

االر اد 

االكاديمى

وحدة 

الخريجين
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 لجان الكلية

 

  

لجنة االنشطة 

الطالبيه

لجنة ا مارسات 

التعليميه عالية 

التاثير

لجنة ا تا عه 
لجنة الجداو  

الدراسيه

لجنة ا نا   

والخطط الدراسيه

لجنة ا عامل لجنة الدراسات 

نالعليا وا بتعثي

لجنة االعذار 

ميهوالطلبات االكادي
لجنة االختبارات اللجنة العلميه

لجنة التادي   ىلجنة البحث العلم
لجنة التقرير 

السنوى 
لجنة االزمات
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 1441/1441 األكاديميخالل العام  للكليةاهم اإلنجازات 

 

 طالب بكلية التمريض 04الطالب وتم استقبال فتح شطر  -1

 1/11/1441بتاريخ  411221404رئيس الجامعة رقم  معاليعلى قرار  بناء التمريضكلية مشرفا على وكالة  الباجوريمصطفى  ا.د/ إبراهيم تكليف -1
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 والدراسات المسانده التحضيرية السنةالكلية في برنامج تهيئة واعداد الطالب الجدد والذي يتم بالتنسيق مع عمادة  مشاركة-0
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وزيارة معالي وكيل الجامعة للشئون األكاديمية د/ فراس المدني لمعمل املحاكاة وذلك تزامنا مع التحضير لزيارة هيئة التعليم بالكلية طبقا لمعايير الجودة معمل املحاكاة  تجهيز -4

 والتقويم المستمر للجامعة للحصول على االعتماد المؤسس ي
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 معمل املحاكاة
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  املجلس االستشاري بالكلية بمشاركة كفاءات علميه من جامعات أخرى بالمملكة العربية السعودية انشاء-8

 وتم انشاء لجنة الممارسات بالكلية  مشروع الممارسات عالية التأثير على طالب كلية التمريض والذي بدا تنفيذه بالفعل على طالب السنة األولى تطبيق-4

افق  Undergraduate research practicesكلية التمريض بالتعاون مع وحدة الممارسات عالية التأثير في عقد ورشة عمل عن  مشاركة-7   11/7/1441وذلك يوم الثالثاء المو
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  لجنة االزمات بالكلية تماشيا مع جائحة كورونا والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للكليه للوقاية من فيروس كورونا انشاء-1
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بجامعة  التاسع لكلية التمريض الدوليوكلية التمريض جامعة طنطا مصر في المؤتمر  الشماليةبين كلية التمريض جامعة الحدود  البحثيللتبادل المعرفي والدعم  المشاركة -0

افاق التمريض  7/0/1211طنطا/ والمنعقد اون الين بتاريخ  الكلية في المؤتمر  منسوبيلمواجهة الكوارث واألزمات الصحية"   ومشاركة العديد من  المستقبليةبعنون " رؤى و

 كضيف شرف للمؤتمر. الكليةالى استضافه عميدة  باإلضافة

-
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  محاضرات علميه بإلقاءاالمتياز لمدة يومين وشارك فيه العديد من أعضاء هيئة التدريس  لطالباء التعريفي اللق تنفيذ-12
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 بالتقرير السنوي للجامعة. ( كما هو مسجل%01( ومعدل االستبقاء بنسبة )%70الكلية المركز الثاني في معدل االتمام الظاهري بنسبة ) سجلت-11
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 للمرض ى وذويهم توعويهمبادرة سكر الحمل لطالبات االمتياز في مستشفى النسا والوالدة واألطفال بعرعر واختتام البرنامج التدريبي في المستشفى بتوجيه رسالة  تنفيذ -11
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 المرشدين لتدريب األولية لإلسعافات سبل التعاون للتدريب الميدانيوطرح الشمالية  بالحدود عرعر بمنطقة التعليم ومديرية التمريض كلية بين التباحث والمشاركة -10

 .عمليه وتدريبات محاضرات إلقاء طريق عن بالكلية العربية باللغة النطقيين هيئة التدريس أعضاء جميع فيها يشارك الصحيين
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 خالل %08وبنسبة  1212في عام  %122بنسبة    الشماليةالطالب المتقدمين لالمتحان بجامعة الحدود  واجتياز جميعالكلية في امتحان هيئة التخصصات السعودية  تقدم -14 

 الخمس أعوام الماضية.
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 ة معماليالشبكلية التمريض جامعة الجوف ضمن اتفاقية جامعه الحدود  الخاصة الدراسيةوالبرامج  للمقررات الخارجية المراجعةبعض أعضاء هيئة التدريس في  مشاركة-18

 .الجودةجامعة الجوف في تبادل الخبرات وأعضاء هيئة التدريس في التقييم الخارجي ضمن اعمال 
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ن ورش عمل لكل من أعضاء هيئة التدريس والطالب واالداريين ع بإلقاءفيها جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية  أسهمبكلية التمريض والتي  الجودةخطة لنشر ثقافة  تنفيذ-14   

 .المؤسس يوذلك تزامنا مع استعداد الجامعة لالعتماد  األكاديميالجودة واالعتماد 
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 لزيارةاللحصول على االعتماد المؤسس ي وتم تنفيذ  للجامعة المعتمدةمن هيئة تقويم التعليم والتدريب ضمن خطة الزيارة  المقررة الزيارةكلية التمريض في خطة  ادراج-17

 .4/4/1211من قبل فريق االعتماد الخارجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب بتاريخ  املحاكاةممثله في معمل  للكلية االفتراضية
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 لمعتمدةامن هيئة تقويم التعليم والتدريب ضمن خطة الزيارة  المستهدفة االفتراضيةاللقاءات  فيممثله في عميدة الكلية ووكيل الكلية ومديرة وحدة الجودة  الكلية مشاركة-11

 للحصول على االعتماد المؤسس ي. للجامعة
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 18/4/1441بتاريخ  411210741تكليف د/ لبنى محمد ابونجم للعمل كمشرفه على قسم تمريض الطوارئ بناء على قرار سعادة وكيل الجامعة للشئون األكاديمية رقم -10

 0/7/1441بتاريخ  411212410 تكليف د/ فتحيه جمال السعيد للعمل كمساعد لوكيل الكلية للشئون األكاديمية بناء على قرار سعادة وكيل الجامعة للشئون األكاديمية رقم-12

ظهرا عن طريق برنامج الزووم يشارك فيها جميع أعضاء هيئة التدريس  11-11تفعيل النادي العلمي وذلك عن طريق القاء محاضره علميه اسبوعيه يوم الخميس من الساعة -11

 بكلية التمريض وكلية الطب والعلوم الطبية التطبيقية
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 أعضاء هيئة التدريس بالكلية

 الرتبة االكاديمية التدريس حسبتوزيع اعضاء هيئة  (1)جدول 

 

 

 

على راس  على راس العمل النوع 

 البعثة 

 االجمالي 

استاذ  استاذ 

 مشارك

استاذ 

 مساعد

 معيد محاضر

   العدد العدد العدد

  0 - - - - 1 ذكر 

  7 0 10 0 - 2 انثى 

 04 12 0 10 0 - 1 اإلجمالي

 

 

 

 

 

1

9

13

3

أستاذ استاذ مساعد محاضر معيد

ميهتوزيع اعضاء هيئة التدريس حسب الرتبه االكادي
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 توزيع اعضاء هيئة التدريس حسب الجنسية  (1)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العدد البلد

 10 السعودية

 12 الهند

 7 مصر 

 8 الفلبين

 1 كندا 

  04 اإلجمالي

 

 

13

10

7

5

1

السعوديه الهند مصر الفلبيين كندا 

توزيع اعضاء هيئة التدريس حسب الجنسيه
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 توزيع اعضاء هيئة التدريس حسب القسم العلمي  (0)جدول 

 

 

 اإلجمالي  الرتبة األكاديمية القسم 

 معيد محاضر استاذ مساعد

 0 1 8 1 تمريض االمومة والطفولة 

 7 1 0 1 تمريض البا  ي والجرا ي

 11 1 7 0 تمريض ال  ة العامة

 8 0 1 1 العناية المرك ةتمريض 

 1 1 - 1 تمريض الطوار  

 08 12 14 0 اإلجمالي 
 

 

 

2 2

3

1 1

5

3

7

1

0

2 2 2

3

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

تمريض االمومة 
والطفولة 

تمريض الباطني 
والجراحي

تمريض الصحة 
العامة

تمريض العناية 
المركزة

تمريض الطوارئ

توزيع اعضاء هيئة التدريس حسب القسم العلمى

استاذ مساعد محاضر معيد
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 األكاديميةفي األقسام  المبتعثين

 

 الهوية االسم  م

 الوطنية

 حالة االبتعاث بلد االبتعاث الدرجة  العلميالقسم  رقم قرار التعيين تاريخ التعيين 

 المتحدةالواليات  معيد تمريض الرعاية المرك ة 401003901 1440/05/14 1085517439 عيو ه بكر محمد برناوي  4

 األمريكية

 مستمرة في مرحلة اللغة اإلنجليزية

 عاع مشعل دخيل  5

 الدعجاني

 المتحدةالواليات  معيد تمريض الرعاية المرك ة 401003900 1440/05/14 1094768023

 األمريكية

 ل  ترقية  عثة لمرحلة الماجستير في 

 الكلية

سامي هديبان محمد  5

 الذويبي

انهاء  بانتظار-معيد  لوظيفةمرشح   مرشح تمريض الرعاية المرك ة   1090309418

 اجراءات السفر

ا واق مبارك سعيد  1

 البلوي 

 مستمرة في مرحلة الماجستير بريطانيا معيد تمريض الطوار   401008279 1440/06/09 1090940279

 سامية عويد هدمو   3

 العنزي 

التمريض البا  ي  ق/8774/33/34 1433/10/08 1059023570

 الجرا ي

 مستمرة في مرحلة الماجستير استراليا معيد

سميه عبدالله واصل  6

 الرحيلي

التمريض البا  ي    1092525375

 الجرا ي

انهاء  بانتظار-معيد  لوظيفةمرش ة   مرشح

 اجراءات السفر

 /9413/32/34 1432/10/15 1059582930 عهود نايف عربي الدغمى 7
   ق

 المتحدةالواليات  محاضر تمريض ال  ة العامة

 األمريكية

 مستمرة في مرحلة الدكتوراه

 /278/33/34 1433/01/04 1056132952 فاديه جديد مد ر العنزى  3
   ق

 المتحدةالواليات  محاضر تمريض ال  ة العامة

 األمريكية

 مستمرة في مرحلة الدكتوراه

ابراهيم نايف زنعاف  9

 العنزي 

1042870897 
 / ق  8719/33/34 1433/19/23

 مستمرة في مرحلة الدكتوراه بريطانيا محاضر تمريض ال  ة العامة
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غري  باتل  دعبد ال مي 41

 الرويلى

1067943843 1432/08/10 9415/32/32/ 
 ق

 مستمرة في مرحلة الدكتوراه بريطانيا معيد تمريض ال  ة العامة

سلوى جديد مد ر  44

 العنزى 

مبا رة في الكلية ولديها موافقة لمرحلة   معيد تمريض ال  ة العامة ق /277/33/34 1433/01/04 1026885796

 الدكتوراه

 1126918604 نورة  بي  األسمر الرويلي 45
 /ق123/35/21 1435/14/13

تمريض األمومة وص ة 

 الطفل

 علىمبا رة في الكلية  عد حصولها   معيد

 الماجستير

 1067286375 دال  هال  الخوير الرويلي 45
 /ق123/35/21 1435/11/29

تمريض األمومة وص ة 

 الطفل

مبا رة في الكلية  عد حصولها على   معيد

 الماجستير
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0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

ماجستير دكتوراه دراسة لغه 

0

2

0

3

2

1

تعاثتوزيع المبتعثين حسب برنامج االب

ذكر انثى 

2

0 0

2 2

1 1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

الصحه العامة تمريض العناية 
المركزة

تمريض الباطني 
والجراحي

تمريض الطوارئ

توزيع المبتعثين حسب التخصص

ذكر انثى
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 ةبالكلي الطالب أعداد

 

 اعداد الطالب  الفرقة الدراسية

 طالبات طالب

 88 04 الفرقة االولى

 80 2 الفرقة الثانية

 44 2 الفرقة الثالثة

 48 2 الفرقة الرابعة 

 00 2 طالب االمتياز )التدريب الميداني(

 102 04 اإلجمالي

 174 إجمالي الطالب بالكلية
 

 

 

34

55

0

53

0

44

0

45

0

33

0

10

20

30

40

50

60

طالب طالبات

اعداد الطالب بالكليه

الفرقة االولى الفرقة الثانية الفرقة الثالثة الفرقة الرابعة  (التدريب الميداني)طالب االمتياز 
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 ةبالكلي الخريجين الطالب

 
 

 لخريجينعدد الطالب ا  األكاديميالعام 

1442/1441 00 

1400/1442 04           

1401/1400 08 

407/1401 47 

1404/1407 00 

 
 
 
 

 

  

33

36 35

47

33

1440/1441 1439/1440 1438/1439 437/1438 1436/1437

الطالب الخريجين بالكليه
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 1211/ 1212للعام  العلمية األبحاث

 

Indexing  Status  Year  Journal name  Research title Department Name   

Scopus 

Q3 
Published  2020 International Journal of 

Africa Nursing Sciences, 

(13), 2020: :100240 

https://doi.org/10.1016/j.ijan

s.2020.100240. ISSN: 2214-

1391 

Challenges Facing Clinical Educators 

and Nursing Students in Egyptian and 

Saudi Clinical learning Environment: A 

Comparative Study 

تمريض الباطني ال

 الجراحي 
 فاطمةد. 

 عبده احمد

Web of 

science 

Q3 

Scopus 

Q3 

Under 

reviewer 

2021 Under reviewer in the  

publication process in SAGE 

Open Nursing, 2021 

Effects of Electronic Devices and 

Internet Addiction on Sleep and 

Academic Performance of Female 

Egyptian and Saudi University Students"  

علميهمجله   Under 

reviewer 

2021 Under reviewer in the  

Egyptian Journal of Ain-

Shams University 

Effect of tracheostomy care guidelines on 

internship students' performance and 

confidence level 

علميهمجله   Published  2020 Journal of Medical science 

and clinical research 

Breast Self-examination: Knowledge, 

Attitude and Practice among Female 

Nursing Undergraduate Students in the 

Northern Border University, KSA 

 تمريض األمومة

  والطفولة

د/ هبه احمد 

 عثمان

Web of 

science 

Published 2020 Bioscience research, 2020, 

17, (3) 

www.isisn.org 

Multi-component Function-Based 

Intervention to Improve Home & 

تمريض الصحة 

 العامة
د/ رشا كمال 

 محمد سويلم

https://doi.org/10.1016/j.ijans.2020.100240
https://doi.org/10.1016/j.ijans.2020.100240
http://www.isisn.org/
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Q4 Classroom Behavior for Children with 

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder 

Web of 

science 

Q3 

Scopus 

Q3 

Under 

reviewer 

2021 Under reviewer in the  

publication process in SAGE 

Open Nursing, 2021 

Effects of Electronic Devices and 

Internet Addiction on Sleep and 

Academic Performance of Female 

Egyptian and Saudi University Students"  

Scopus 

Q3 
Published 2020 The Open Nursing Journal, 

ISSN: 1874-4346 ― 

Volume 14, 2020 

Nursing-Based Guidelines for Caregivers 

regarding Adult Patients with 

Percutaneous Endoscopic Gastrostomy 

لبنى محمد ابو  تمريض الطوارئ

 نجم

علميهمجله   Under 

reviewer 

2021 Under reviewer in the  

Egyptian Journal of Ain-

Shams University 

Effect of tracheostomy care guidelines on 

internship students' performance and 

confidence level 

Web of 

science 

Q4 

Published 2020 Bioscience research, 2020, 

17 ( ,3)  

www.isisn.org 

Multi-component Function-Based 

Intervention to Improve Home & 

Classroom Behavior for Children with 

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder 

تمريض األمومة 

 والطفولة

د / أمل أحمد 

عبد الواحد 

 البلجيهى

Scopus 

Q3 
Published 2020 International Journal of 

Africa Nursing Sciences, 

(13), 2020 ::011001 

https://doi.org/10.1016/j.ijan

s.2020.100240  

ISSN: 2214-1391 

Challenges Facing Clinical Educators 

and Nursing Students in Egyptian and 

Saudi Clinical learning Environment: A 

Comparative Study 

https://doi.org/10.1016/j.ijans.2020.100240
https://doi.org/10.1016/j.ijans.2020.100240
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Web of 

science 

Q3 

Scopus 

Q3 

Under 

reviewer 

2021 Under reviewer in the  

publication process in SAGE 

Open Nursing, 2021 

Effects of Electronic Devices and 

Internet Addiction on Sleep and 

Academic Performance of Female 

Egyptian and Saudi University Students"  

علميهمجله   Published 2021 International Journal of 

Novel Research in 

Healthcare and Nursing Vol. 

8, Issue 1, pp: (547-556), 

Month: January - April 

2021, Available at: 
www.noveltyjournals.com 

 

 Exploring relationship between 

Academic Problems, Lectures 

Attendance and Academic Performance 

among Medical and Nursing Students: A 

cross- sectional study 

علميهمجله   Published 2021 International Journal of 

Novel Research in 

Interdisciplinary Studies 

Vol. 8, Issue 2, pp: (12-13), 

Month: March – April 2021, 

Available at: 
www.noveltyjournals.com 

Book Review of Child, Adolescent and 

Family Refugee Mental Health: A Global 

Perspective 

 Under 

reviewer 

2021  Effect of teaching communication skills 

to nursing internship students on the care 

of patients 

تمريض الرعاية 

 المركزة
Dr/ Shopa 

Saaandar

a 

http://www.noveltyjournals.com/
http://www.noveltyjournals.com/
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علميهمجله   Published 2020 IOSR Journal of Nursing 

and Health Science (IOSR-

JNHS) e-ISSN: 2320–

1959.p- ISSN: 2320–1940 

Volume 9, Issue 5 Ser. IV 

(Sep. – Oct. 2020), PP 10-29 

www.iosrjournals.org 

An Exploratory Study to Analyze the 

Factors Affecting Virtual Classes Among 

Bachelor Nursing Science Students of 

Northern Border University, Arar, Saudi 

Arabia 

الصحه تمريض 

 العامه 
Dr. Bindu 

Bharathi 

علميهمجله   Published 2020 Journal of Medical science 

and clinical research 

Breast Self-examination: Knowledge, 

Attitude and Practice among Female 

Nursing Undergraduate Students in the 

Northern Border University, KSA 

تمريض األمومة 
 والطفولة

Mrs/Deepa 

Jothirajan 

 

علميهمجله   Published 2020 Journal of Medical science 

and clinical research 

Breast Self-examination: Knowledge, 

Attitude and Practice among Female 

Nursing Undergraduate Students in the 

Northern Border University, KSA. 

تمريض األمومة 

 والطفولة

Mrs/ 

Maurine 

Conde 

 

علميهمجله   Published 2020 Journal of Medical science 

and clinical research 

Breast Self-examination: Knowledge, 

Attitude and Practice among Female 

Nursing Undergraduate Students in the 

Northern Border University,KSA 

األمومة تمريض 

 والطفولة

Mrs/ 

Reshmi 

R.S 

علميهمجله   Published 2020 Journal of Medical science 

and clinical research 

Breast Self-examination: Knowledge, 

Attitude and Practice among Female 

Nursing Undergraduate Students in the 

Northern Border University,KSA 

األمومة تمريض 

 والطفولة

Mrs.Chith

raThanga

nadar 

علميهمجله    2020 Journal of Medical science 

and clinical research 

Breast Self-examination: Knowledge, 

Attitude and Practice among Female 

Nursing Undergraduate Students in the 

Northern Border University,KSA 

األمومة تمريض 

 والطفولة

Mrs/Lylat

hul Nisha 

Rasheed 
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 ملخص بعدد األبحاث العلمية المنشورة طبقا للقسم العلمي 

 

 

 عدد األبحاث القسم  م

 

 3 والجراحي الباطنيقسم تمريض   .1

 6 قسم تمريض االمومة والطفولة  .2

 3 قسم الصحة العامة  .3

 2 قسم تمريض الطوارئ   .4

 1 المركزةقسم تمريض العناية   .5

 

 

 

 

 

 

 

3

6

3

2

1

قسم تمريض 
الباطني والجراحي

قسم تمريض 
االمومة والطفولة

قسم الصحة العامة قسم تمريض 
الطوارئ

اية قسم تمريض العن
المركزة

يملخص باعداد االبحاث المنشوره طبقا للقسم العلم
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Citation Number & H index of the faculty nursing staff 2020/2021 

 

Staff name  Google scholar link  H-

index 

Total 

No of 

citation 

عبده احمد فاطمةد/   https://scholar.google.com/citations?user=3c-bNjoAAAAJ&hl=ar 

 
1 5 

 https://scholar.google.com/citations?user=HTsyFZYAAAAJ 2 8 د/ هبه احمد عثمان

 https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=aZ_nemEAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN د/ رشا كمال محمد

 
1 1 

 https://scholar.google.com.eg/citations?hl=en&user=kjAhGVUAAAAJ&view_op=list_works&sortby=titl 2 18 د/ لبنى محمد ابونجم 

 https://scholar.google.com/scholar?hl=ar&as_sdt=0%2C5&q=Amal+Ahmed+Elbilgahy&oq= 3 22 د/ امل احمد البلجيهى 

Dr/.Bindu Bharathi https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=bohmFv8AAAAJ  1 5 

 https://scholar.google.com/citations?user=c1tqYOkAAAAJ&hl=ar د/ تغريد تحسين أبو العال

 
- - 

Miss/ ANNABEL LEE 

DAOALA 

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=H-0GziEAAAAJ 

 
1 5 

 
 

 

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?user=3c-bNjoAAAAJ&hl=ar
https://scholar.google.com/citations?user=HTsyFZYAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=aZ_nemEAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN
https://scholar.google.com.eg/citations?hl=en&user=kjAhGVUAAAAJ&view_op=list_works&sortby=titl
https://scholar.google.com/scholar?hl=ar&as_sdt=0%2C5&q=Amal+Ahmed+Elbilgahy&oq
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=bohmFv8AAAAJ
https://scholar.google.com/citations?user=c1tqYOkAAAAJ&hl=ar
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=H-0GziEAAAAJ
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 ملخص بالمؤتمرات العلمية التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس

 

Staff Name  Conference Name  Place Date Type of 

participation 

Dr/ Fatma abdou The 7th International Nursing Conference and 1st  

virtual Scientific Nursing Conference  

Faculty of Nursing – 

Menoufia University 

16/17-11-

2020 

Attendance 

The 7th International Nursing Conference Faculty of Nursing – 

Mansoura University 

24/2/2021 Poster 

presentation 

The 9th International Nursing Conference Faculty of Nursing – 

Tanta University 

7/3/2021 Poster 

presentation 

Dr/ Heba Ahmed Osman The 9th International Conference of the Faculty of 

Nursing, Tanta University "Visions and Future 

Prospects for Nursing to Face Disasters and Health 

Crises 

Tanta University, 

Egypt, 

7-8th  

March 

2021 

scientific talk 

Dr/ Rasha Kamal The 7th International and First Virtual Scientific 

Nursing Conference of Faculty of Nursing- 

Menoufia University 

Faculty of Nursing- 

Menoufia University 

from16 to 

17 0101/00/  

Participant 

(poster) 

Dr/ Lobna Mohamed Abou Negm 7th International Nursing Conference Paths of 

Scientific in Research for COVID-19" Pandemic 

Mansoura 

University, Egypt,  

24/2/2021 Participant 

(poster) 

The 9th International Conference of the Faculty of 

Nursing, Tanta University "Visions and Future 

Prospects for Nursing to Face Disasters and Health 

Crises 

Tanta University, 

Egypt, 

7-8th  

March 

2021 

Participant 

(poster) 
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Dr/ Amal Ahmed Elbilgahy 7th International Nursing Conference Paths of 

Scientific in Research for COVID-19" Pandemic 

Mansoura 

University, Egypt,  

24/2/2021 Participant 

(poster) 

The 9th International Conference of the Faculty of 

Nursing, Tanta University "Visions and Future 

Prospects for Nursing to Face Disasters and Health 

Crises 

Tanta University, 

Egypt, 

7-8th  

March 

2021 

scientific talk 

The 7th International Nursing Conference and 1st 

virtual Scientific Nursing Conference  

Faculty of Nursing – 

Menoufia University 

16/17-11-

2020 

Attendance 

2nd  Annual National Nursing Conference Princess Nourah Bint 

Abdulrahman College 

of Nursing 

16/12/2021 

- 

17/12/2021 

Attendee- 

Participant 

Dr. Ingrid Jacinto Caspillo  9th  International Conference of the Faculty of 

Nursing - Vision and Future Prospects for Nursing 

to face Disasters & Health Crisis 

Conference Hall in 

Medical Campus of 

Tanta University 

7/3/2021 Presenter 

&Participant 

2nd  Annual National Nursing Conference Princess Nourah Bint 

Abdulrahman College 

of Nursing 

16/12/2021 

- 

17/12/2021 

Attendee- 

Participant 

Taghreed Hussein The 9th International Conference of the Faculty of 

Nursing, Tanta University "Visions and Future 

Prospects for Nursing to Face Disasters and Health 

Crises 

Tanta University, 

Egypt, 

7-8th  

March 

2021 

Poster 

Anu Jaccob Treatment of patient with aortic valve disease by 
trans catheter aortic valve implantation 
 

Saudi Heart 
Association 

28.09.2020 
 

Attendance  

Navigating change & best practices in CSSD 
 

Saudi Heart 
Association 

31.08.2020 
to 

Attendance 
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01.09.2020 

Dr Bindu International conference “On Vision & Future 

Prospects for Nursing to Face Disasters & Health 

Crisis”  

Faculty of Nursing, 

Tanta University, 

Egypt 

ONLINE 

7- 8th 

March 

2021 

Presenter  

 1st Online / Virtual International Conference 

“Combating Emerging Infectious Disease: Need 

for Paradigm Shift” on   

KLE Academy of 

Higher Education & 

Research, Institute of 

Nursing Science,India 

ONLINE 

9th to 11th 

September 

2020. 

Participant 

Dr/ Shopa sassndra International conference “On Vision & Future 

Prospects for Nursing to Face Disasters & Health 

Crisis”  

Faculty of Nursing, 

Tanta University, 

Egypt 

ONLINE 

7- 8th 

March 

2021 

Presenter  

SivagamasundariA.Janakiraman  International Web Conference on Multi-

Disciplinary Approach in Palliative Care 

Vinayaga Mission 

College of Nursing, 

India (online) 

12/9/2020 Attendees 

 Contemporary Approaches for Translational 

Research in Nursing 

Apollo College of 

Nursing India 

16/10/2020 

- 

17/10/2020 

Attendees 

Ms. AjithaThankarajan  Contemporary Approches For Translational 

Research in Nursing 

Apollo College of 

Nursing, Chennai 

India 

16/10/2020 

- 

17/10/2020 

Attendees 
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 1441/1441 الجامعيبكلية التمريض للعام  املجتمعية والخدمة العلمية األنشطة

 

 المستهدفة الفئة امل اضراسم  التاريخ  الندوةاسم  م

    Undergraduate research practices        ضمن فاعليه تعاون

      كلية التمريض مع وحدة الممارسات عالية التأثير

 د/ حياة على ال هراني 43/7/4115

 د/ مهند سالم المطيري 

 ا.د/ إبراهيم الباجوري

 د/ عوا ف كات  الرويلي

  بالكليةأعضاء هيئة التدريس 

 الشمالية ال دود جامعة في األكاديمية البرامج ومراجعة تطوير دليل 

 الجودةضمن فاعليات خطة نشر ثقافة 

  بالكليةأعضاء هيئة التدريس   عبده أحمد فا مةد.  هـ45/3/4115 الخميس

 ال دود بجامعة المؤسس ي الجودة لالعتماد نظام ور ة عمل عن 

 الجودضمن فاعليات خطة نشر ثقافة  الشمالية

 د. ر ا كما  محمد هـ43/3/4115االحد 

 د. تغريد حسين أبو العال

 د. فتحيه جما  السعيد 

  أعضاء هيئة التدريس 

 الب و البات كلية التمريض  

 اإلداريين بكلية التمريض 

 هـ46/3/4115االثنين  االعتماد األكاديمي واهميته 

 

 أعضاء هيئة التدريس   د/ امل احمد الب جيهى

 الب و البات كلية التمريض  

 اإلداريين بكلية التمريض 

ودور أعضاء هيئة التدريس  5153-5151الخطة االستراتيجية ل جامعة  

 واالداريين

 

 هـ46/3/4115االثنين 

 

 أعضاء هيئة التدريس   أ.د ابراهيم الباجوري

 الب و البات كلية التمريض  

 اإلداريين بكلية التمريض 
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 ال دود بجامعة المؤسس ي الجودة لالعتماد نظام ور ة عمل عن 

 الشمالية

أعضاء هيئة التدريس الغير   د. بندو بهاراتي هـ3/4115/ 47الثالثاء

 بالعربيةنا قين 

  الب و البات كلية التمريض  ابونجم د/ لب ى محمد هـ43/3/4115األربعاء  ماهية االستبيانات في تطوير البرنامج 

 Academic accreditation  د/  وبا ساسندرا هـ43/3/4115األربعاء   أعضاء هيئة التدريس الغير

 نا قين بالعربيه

 مشروع الهيكل التنظيمي امل دث ل جامعة 

 

 أعضاء هيئة التدريس   د/ هبه احمد عثمان هـ49/3/4115الخميس 

 الب و البات كلية التمريض  

 اإلداريين بكلية التمريض 

ضمن  واالهداف الرسالة – الروية- عن سنة االمتياز )مقدمةمقدمة  

 ) اللقاء التعريفي لطالبات االمتياز

 ()االمتياز الميداني البات التدري   د. بندو بهاراتي 54/4/5154

 ضمن التدريبية السنة خال  يج  اكتسابها التي األساسية المهارات 

 لطالبات االمتياز التعريفياللقاء 

  البات التدري  الميداني )االمتياز( د. فا مه عبده أحمد 54/4/5154

البات لط التعريفياألنظمة واللوائح خال  فترة االمتياز ضمن اللقاء  

 االمتياز

  البات التدري  الميداني )االمتياز( د/  وبا ساسندرا 54/4/5154

 الميداني )االمتياز( البات التدري   د. جيهان األندجاني 54/4/5154 العا فيالذكاء  

ين بطالبت االستعانةاالمتياز( خبرات سابقة لطالبات امضت فترة  

امضت فترة االمتياز بهدف اظهار مدي تطور وتحسين المستوي 

 ) االمتياز واتاحة فقرة لألسئلة العلمي والشخصية خال  فترة

  البات التدري  الميداني )االمتياز(  البات تخرجن حديثا 54/4/5154

  البات التدري  الميداني )االمتياز(  البة باالمتياز 54/4/5154 يوم في حياة  البة االمتياز في اماكن التدري  
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مسئو  من هيئة التخصصات  4/5/5154 الهيئة واجتياز امتحانهيئة التخصصات ال  ية  

 السعوديه

  البات التدري  الميداني )االمتياز(

 لقاءالفاعليات  منضأهمية الدراسات العليا لخريجي كلية التمريض  

 لطالبات االمتياز التعريفي

  البات التدري  الميداني )االمتياز( د/ امل احمد الب جيهى 4/5/5154

  البات التدري  الميداني )االمتياز( د. جيهان األندجاني 4/5/5154 االجتماعيالذكاء  

 التعريفي اللقاءفاعليات  منض والمأمو  التمريض بين الواقع  

 لطالبات االمتياز

  البات التدري  الميداني )االمتياز( ابونجم د/ لب ى محمد 4/5/5154

ت لطالبا التعريفي اللقاءفاعليات  منض أخالقيات المهن الطبية 

 االمتياز

  البات التدري  الميداني )االمتياز(  4/5/5154
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  1441/1441 األكاديميللعام ملخص االنشطة التعليمية واالكاديمية التي تمت عن طريق البالك بورد 

عدد املحاضرات  عدد االعالنات العلميالقسم 

 االفتراضية

عدد املحاضرات 

 المسجلة

عدد االبحاث  عدد الواجبات

 )االسيمنت(

عدد المشاريع  عدد البوربوينت 

 البحثية

عدد امتحان 

 المفتوحالكتاب 

 0 4 10 18 11 01 72 181 تمريض االمومة والطفولة

 4 2 112 04 8 104 104 040 تمريض البا  ي والجرا ي

 1 2 184 112 14 102 112 122 العامة ال  ة

 0 2 49 13 2 49 49 41 تمريض العناية المرك ة

 تمريض الطوار  

 

93 21 21 0 12 24 0 2 

 11 4 801 104 48 817 814 708 املجموع 
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1441/1442ملخص االنشطة التعليمية واالكاديمية التي تمت عن طريق البالك بورد للعام األكاديمي 

عدد االعالنات عدد المحاضرات االفتراضية عدد المحاضرات المسجلة عدد الواجبات (االسيمنت)عدد االبحاث  عدد البوربوينت  عدد المشاريع البحثية عدد امتحان الكتاب المفتوح
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 األنشطة الطالبية

 

تنفيذه اون الين وأيضا هناك انشطه تم تنفيذها بمستشفى النسا والوالدة والطفل لألمهات. تم تفعيل العديد من  متم مشاركة الطالب في العديد من األنشطة الطالبية منها ما ت

لألطفال واهمية الرضاعة الطبيعية والتعريف بمبادئ وكيفية لألطفال باإلضافة الى الوقاية من انيميا نقص الحديد  الطالبية لزيادة وعى األمهات عن أهمية التطعيمات األنشطة

-كورونا  الصحة العقلية والنفسية أثناء تفش ي جائحة اليوم العالمي للصحة النفسيةو  اإلسعافات النفسية األوليةو العالمي للصرع  اليوم عند األطفال. أيضا تم تنفيذ نشاط عن

  .المريض النفس ي وحقوق مهنة التمريض  واخالقيات آداب-التقليدي والتنمرظاهرة التنمر االلكتروني 
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 اليوم العالمي للصرع
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61 

 جامعة الحدود الشمالية-كلية التمريض  1441/1441التقرير السنوي للعام الجامعي 

 

 اليوم العالمي للصرع

 

 
 

 اليوم العالمي للصحة النفسية
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 اإلسعافات النفسية األولية
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 التقليدي والتنمر ظاهرة التنمر االلكتروني 
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 تثقيف صحي لألمهات عن التطعيمات
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 تثقيف صحي لألمهات عن التطعيمات
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 الرضاعة الطبيعية
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 مبادئ الفطام  
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 انيميا نقص الحديد عند االطفال
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 تنفيذه من تطلعات الكلية في التقرير السنوي للعام السابق مما ت

 

  بالكليةتم زيادة ميزانيه اعداد الطالب المقبولين  

  طالب  04وتم استقبال تم فتح شطر الطالب 

  افق تم  المرئيصال عبر االت 1212/4/7استضافة كلية التمريض االجتماع السابع عشر لعمداء وعميدات كليات التمريض يوم الثالثاء المو

  تطوير وكفاءة العملية التعليمية. فيسهم ي والذيبأحدث أجهزة املحاكاة  محاكاة مجهز  معملانشاء 

 زيادة عدد االبحاث العلمية لخدمة العملية التعلمية 
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 تطلعات كلية التمريض المستقبلية

 

فان الكلية  1202حرصا من ادارة كلية التمريض على تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بمستوى الكلية ومواكبة تطلعات الدولة من تحقيق رؤية المملكة 

 -: يليما المستقبل الى  فيتتطلع 

 1202التطور في مهنة التمريض ورؤية المملكة للكليه وذلك بمواكبة  استراتيجيةوضع خطه  •

 بزيادة الكوادر الصحية  1202حتى تواكب رؤية المملكة طالب  %42طالبات و  %42طال بنسبة  122لتكون  1441/1440للعام الجامعي زيادة ميزانية اعداد الطالبات   •

 للكليةالبرامجي العتماد التجهيز  •

 للكليه مثل  استراتيجيةتحديد اهداف  •

  متميزة أكاديميتقديم برامج 

  هيئة تدريس متميزيناستقطاب أعضاء 

  محفزه للتعليم والتعلم بيئةتوفير 

  العلمياستحداث برامج دراسات عليا وتعزيز البحث  •

 الجودةالتطوير المستمر وتعزيز تطبيقات  •

 تعزيز برامج المسئولية املجتمعية  •
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 بناء شراكات استراتيجية فاعله  •

 تنمية الموارد المالية الذاتية للكليه  •

 ة للحصول على جوائز التميز واالبداع األكاديمي اعداد وتأهيل الكلي •

إقليميا ودوليا •  العمل باستمرار على رفع تصنيف الكلية أكاديميا ومهنيا محليا و

 مشاركة الكلية في المؤتمر الطالبي لطالب وطالبات الجامعات السعودية •

 التعلمية.زيادة عدد االبحاث العلمية الممولة من قبل الجامعة لخدمة العملية  •

 تفعيل دور وحدة البحث العلمي.  •

  تطوير وكفاءة العملية التعليمية فيتسهم  والتيأجهزة املحاكاة  بأحدثشطر الطالب وتجهيزه  فياملحاكاة معمل  انشاء •

 واتوسع في األنشطة الطالبية واملجتمعية العالميةتفعيل األيام  •
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لجامعي ودهم المبذولة خالل العام ااختتام التقرير السنوي بحفل نهاية العام الدراس ي وشكر وتقدير وتكريم اعضاء هيئة التدريس بالكلية من قبل سعادة عميدة الكلية على جه

1441/1441  
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