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 متهيد: 

انطالقًا من جهود عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر يف حتقيق أهدافها الرامية إىل خدمة 

مع األهداف التفصيلية املتضمنة باخلطة اإلسرتاتيجية جلامعة  مجيع أفراد اجملتمع،واتساقًا

اجملمعة واليت دشنها معالي مدير جامعة اجملمعة  خالل الفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 

، واليت دعت إىل ضرورة زيادة أعداد املستفيدين من برامج العمادة يف القطاعات هـ2341-2344

)اهلدف التفصيلي الثاني املنبثق من اهلدف االسرتاتيجي الثاني اخلاصة واملؤسسات اجملتمعية 

 .هـ(2344للخطة االسرتاتيجية جلامعة اجملمعة،

وقد قامت العمادة بإعداد خطة متكاملة لرباجمها التعليمية يف ضوء دراسة احتياجات احملافظات 

نوعية منها أو اليت يتطلبها الواقعة يف نطاق جامعة اجملمعة، وخارجها من الربامج التعليمية سواء ال

 هـ.2343/2341سوق العمل، ويف ضوء ذلك مت فتح القبول خالل العام اجلامعي احلالي 

ومتثل وحدة القبول بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر حجر الزاوية لتنظيم عملية القبول 

 جتسري" -بربامج التعليم املوازي " دبلومات 

بدء ًا من انتهاء جملس العمادة الذي حيدد فيه الربامج التعليمية املنفذة وتبدأ عملية القبول      

للعام اجلامعي احملدد وفق معايري علمية وضوابط مقرة من جملس العمادة والتقرير الذي بني أيدينا 

يقدم رصدًا لتلك الربامج  يتضمن معلومات عنها ، وبيانات إحصائية باإلضافة إىل بعض التحديات 

 جهت العمادة خالل مرحلة القبول.اليت وا

 

 

 

 

 



 

  هـ5341هـ/5341أواًل: بيانات عامة حول الربامج التعليمية املقدمة خالل العام اجلامعي 

 برامج البكالوريوس بنظام التجسري (2)

 الفئة مقر التنفيذ مسمى الربنامج م
الكلية املشرفة على 

 الربنامج

 برنامج بكالوريوس علوم احلاسب واملعلومات 2

 طالب الزلفي

 كلية علوم الزلفي

 

 طالب الرياض

 طالبات الرياض

 طالب حفر الباطن

 طالبات حفر الباطن

 كلية علوم احلاسب واملعلومات طالب اجملمعة برنامج بكالوريوس العلوم يف تقنية املعلومات 1

 بكالوريوس إدارة االعمال مسار إدارة املوارد البشريةبرنامج  4

 طالب حوطة سدير

كلية العلوم والدراسات 

 اإلنسانية حبوطة سدير

 طالب الرياض

 طالبات الرياض

 طالب حفر الباطن

 طالبات حفر الباطن

 كلية اهلندسة طالب اجملمعة برنامج بكالوريوس هندسة االتصاالت وااللكرتونيات 3

 إدارة األعمال كلية طالب اجملمعة اسبةبكالوريوس احملبرنامج  1

 كلية إدارة األعمال طالب اجملمعة بكالوريوس إدارة األعمال مسار إدارة ماليةبرنامج  6

 برامج قائمة من األعوام السابقة

 الفئة مقر التنفيذ مسمى الربنامج م
الكلية املشرفة على 

 الربنامج

 اجملمعة بكالوريوس التمريض )مستمر من أعوام سابقة( 2
 -طالب 

 طالبات
 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 اجملمعة بكالوريوس العالج الطبيعي )مستمر من أعوام سابقة( 1
 -طالب 

 طالبات
 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 كلية العلوم الطبية التطبيقية طالب الزلفي بكالوريوس املختربات الطبية )مستمر من أعوام سابقة( 4

 كلية العلوم الطبية التطبيقية طالب اجملمعة األجهزة الطبية )مستمر من أعوام سابقة(بكالوريوس تقنية  3



 

مما سبق يتضح أن برامج البكالوريوس بنظام التجسري اليت تقدمها عمادة خدمة اجملتمع والتعليم 

التطبيقي،مع املستمر خالل العام اجلامعي القادم تنوعت جماالتها بني اجلانب النظري واجلانب 

الرتكيز على اجلانب العملي التطبيقي وفقًا لتوجهات وزارة التعليم العالي وتؤكد هذا التوجه 

 اإلحصائية التالية:

 نسبة الربامج العملية من الربامج إمجالي الربامج الربامج النظرية 

9 2 21 91% 

  

 

 للمجاالت العلمية( نسب تنفيذ برامج البكالوريوس بنظام التجسري وفقًا 5شكل )

 هـ5341/5341ثانيًا: برامج  الدبلومات للعام اجلامعي 

 مقر التنفيذ الكلية املنفذة الربامج م

 -كلية الرتبية باجملمعة دبلوم الرتبية العام )دبلوم عالي( 2

 كلية الرتبية بالزلفي

 حفر الباطن –الرياض  –الزلفي  –اجملمعة 

 دبلوم التوجيه واإلرشاد 1

 عالي( )دبلوم

 -كلية الرتبية باجملمعة

 كلية الرتبية بالزلفي

 حفر الباطن –الرياض  –الزلفي  –اجملمعة 

 دبلوم القياس والتقويم 4

 )دبلوم عالي(

 حفر الباطن –الرياض  –الزلفي  كلية الرتبية بالزلفي

 دبلوم احملاماة 3

 )دبلوم عالي(

 حفر الباطن –الرياض  –الغاط  -اجملمعة  كلية إدارة األعمال

 

 دبلوم اإلدارة املكتبية 1

 )دبلوم تأهيلي(

 اجملمعة كلية اجملتمع

 البرامج النظرية
10% 

 البرامج العلمية
90% 



 

 

مما سبق يتضح تركيز عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر على الدبلومات العليا دون التأهيلية 

 وفقًا لتوجهات وزارة التعليم العالي ويؤكد ذلك البيان التالي:

 نسبة الدبلومات العليا إمجالي الدبلومات املنفذة التأهيلية الدبلومات الدبلومات العليا

3 2 1 01% 

 

 

 تأهيلي(–( نسب تنفيذ برامج الدبلومات وفقًا للنوع )عالي 2شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدبلومات العليا
80% 

 الدبلومات التأهيلية
20% 



 

 

 هـ5341/5341ثانيًا : إحصاءات حول عملية القبول بالربامج التعليمية للعام اجلامعي 

 هـ2341/2346إحصائية عن القبول بربامج التعليم املوازي " جتسري" للعام اجلامعي 

 غري املقبولني( –االحتياط  –املقبولني مبدئيًا * –)أعداد املتقدمني 

املقبولون  املتقدمني مقر التنفيذ مسمى الربنامج

 مبدئيًا

املقبولون 

 احتياطيًا

الكلية املشرفة على  الفئة

 الربنامج

برنامج بكالوريوس 

علوم احلاسب 

واملعلومات بنظام 

 التجسري

 

 كلية علوم الزلفي طالب 15 511  672 الزلفي

 طالب 423 26 314 الرياض 

 طالبات  صفر 34 34 الرياض

 طالب 451 16 414 حفر الباطن

 طالبات صفر 43 43 حفر الباطن

برنامج بكالوريوس 

العلوم يف تقنية 

بنظام املعلومات 

 التجسري

كلية علوم احلاسب  طالب 14 61 542 اجملمعة

 واملعلومات

بكالوريوس برنامج 

إدارة االعمال مسار 

إدارة املوارد البشرية 

 بنظام التجسري

كلية العلوم والدراسات  طالب 62 76 554 حوطة سدير

 طالب 62 26 522 الرياض اإلنسانية حبوطة سدير

 طالبات صفر 67 64 الرياض

 طالب 51 75 16 حفر الباطن

 طالبات صفر 57 54 حفر الباطن

برنامج بكالوريوس 

هندسة االتصاالت 

 وااللكرتونيات

 بنظام التجسري

 كلية اهلندسة طالب 51 41 44 اجملمعة

 بكالوريوسبرنامج 

اسبة بنظام احمل

 التجسري

 كلية إدارة األعمال   طالب 11 36 645 اجملمعة

بكالوريوس برنامج 

إدارة األعمال مسار 

بنظام  إدارة مالية

 التجسري

 كلية إدارة األعمال طالب 51 67 513 اجملمعة



 

 

 

 

 برنامج بكالوريوس علوم احلاسب واملعلومات بنظام التجسري

 

 برنامج بكالوريوس العلوم يف تقنية املعلومات بنظام التجسري
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 إدارة املوارد البشرية بنظام التجسريبكالوريوس إدارة االعمال مسار برنامج 

 

 بنظام التجسري برنامج بكالوريوس هندسة االتصاالت وااللكرتونيات
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 اسبة بنظام التجسرياحمل بكالوريوسبرنامج 

 

 بنظام التجسري بكالوريوس إدارة األعمال مسار إدارة ماليةبرنامج 
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 ثالثًا: إجراءات نفذتها العمادة بشأن عملية القبول:

 نفذت العمادة بعض اإلجراءات العامة املرتبطة بعملية القبول ميكن حتديدها فيما يلي:

( خماطبة الكليات املقرر هلا أن تنفذ الربامج  التعليمية بها )داخل نطاق اجلامعة(  2) 

ومعهد األمري سلمان بالرياض وحفر الباطن )خارج نطاق اجلامعة(، وذلك لتحديد 

 كل برنامج تعليمي.الطاقة االستيعابية ل

 جتسري"      -إعداد خطة زمنية للقبول بربامج التعليم املوازي "دبلومات ( 2)

(  فتح التسجيل اإللكرتوني لربامج الدبلومات  والتجسري يوم الثالثاء املوافق 4)

 هـ، 12/6/2341هـ  ومت غلق التسجيل اإللكرتوني  يوم األثنني املوافق 2/6/2341

 يات املعنية لرتشيح جلان الفرز ( خماطبة الكل3)

( اإلشراف على جلان الفرز بالنسبة لربامج الدبلومات والتنسيق مع عمادة القبول 1)

 والتسجيل بشأن عملية الفرز بالنسبة لربامج البكالوريوس بنظام التجسري.

 للمقبولني نهائيًا بربامج الدبلومات   SMS(  ارسال رسائل 6)

وعمادة القبول والتسجيل بشأن إجراء املعادالت للمقبولني  ( التنسيق مع الكليات7)

 نهائيًا بربامج التجسري.

 رابعًا:التحديات اليت واجهت العمادة خالل عملية القبول واإلجراءات املتخذة

سعيًا لتجويد وحتسني األداء بوحدة القبول والتسجيل بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم 

املستمر مت رصد بعض التحديات اليت واجهة عملية القبول  ومت تقييم اإلجراءات املتخذة 

 فيما يلي : 



 

 (  عملية القبول بربامج التعليم املوازي " جتسري "5) 

املوازي " جتسري " بعض التحديات مت تقييمها يف  واجهت عملية القبول بربامج التعليم

 -ضوء اخلطة الزمنية للقبول وفق ما يلي:

نسبة  رقم املعيار

 التنفيذ

 مالحظات

مشكلة تتعلق بالتسجيل  111حيث وردت للعمادة أكثر من  % 61 2

 االلكرتوني 

 مت مد القبول ملدة أسبوع % 211 1

 

عمادة القبول والتسجيل بتأجيل هذا اإلجراء حيث مت التوجيه من قبل  صفر % 3 - 4

 ملا بعد القبول النهائي

حيث مت الفرز بناء على توجيهات عمادة القبول والتسجيل من خالل  % 61 1

مدون بها بيانات  املتقدمني فقط،وقد أبدت العمادة  Excelملفات 

ختوفها من هذا اإلجراء يف االجتماع الذي مت مع سعادة عميد القبول 

التسجيل من صعوبة حتقيق األهداف املرجوة، وقد القى ذلك و

اعرتاًض من جلان الفرز من الكليات وقد مت إرسال خطابات لعمادة 

القبول والتسجيل بضرورة مراعاة ضوابط وشروط القبول لكل 

 برنامج.

بناء على توجيهات عمادة القبول والتسجيل بأن يكون القبول مبدئيا  % 211 6

ثم يتبع ذلك مرحلة أخرى ملطابقة األوراق وشروط  كمرحلة أوىل

 القبول.

حيث مت تعديل اخلطة بناء على إجراءات جديدة اعتمدتها عمادة  صفر % 9 - 0 – 7

القبول والتسجيل واليت متثلت يف اجتماع طارئ للجان الفرز مبقر 

عمادة القبول والتسجيل ومسؤولي عمادة خدمة اجملتمع والتعليم 

سؤولي وحدة القبول والتسجيل بعمادة خدمة اجملتمع واليت املستمر وم

مت التأكيد فيه على مراجعة قوائم املقبولني نهائيا ثم بدأت عملية 

 مطابقة األوراق.



 

 إجراء املعادالت  

مت استالم ملفات املقبولني نهائيا بربامج التجسري من عمادة القبول 

سلموا أوراقهم وتوصيف ليست مكتملة " الذين  –والتسجيل " ناقصة 

املقررات ومت طباعة مرة أخرى باقي الذين سلموا توصيف املقررات 

ومت تسليمه للجان إجراء املعادالت يف الكليات املعنية بالتواصل مع أ/ 

 أمحد اليوسف بعمادة القبول والتسجيل.

مت التأكيد من قبل عمادة القبول والتسجيل على استكمال أعداد   

الربامج التعليمية وفق األعداد املطلوبة بناء على تسكني املقبولني ب

الطالب االحتياط الستكمال األعداد ومطابقة أوراقهم خالل األيام 

 القادمة.

إعطاء برنامج التسجيل االلكرتوني للطالب املتقدم أكثر من رغبة   

بدال من رغبة واحدة مبقر واحد وبالتالي يوقع الربامج يف مشاكل 

 عد القبول ) االسم مسجل يف أكثر من برنامج الكرتوني(التحويل ب

 

 ( حتديات متوقعة خالل املرحلة القادمة يف عملية القبول بربامج التجسري:2)

 املشكلة املتوقعة م

 عدم الوفاء بإجراء املعادالت كافة لكل الطالب قبل بداية الدراسة 2

أوراقهم قد حيول دون استكمال البطء يف إجراءات تسكني االحتياط ومطابقة  1

 األعداد املطلوبة لفتح الربنامج.

البطء يف إجراءات تسكني االحتياط قد يعطل إجراء املعادالت للطالب املقبولني  4

 نهائيًا قبل بدء الدراسة.

 

 

 



 

 ( إحصائية توضح أعداد املقبولني واملستلم ملفاتهم ن قبل عمادة القبول والتسجيل4)

مت مطابقة  مقبول  الربنامج

 ملفاتهم

 مت إجراء املعادالت

 برنامج بكالوريوس علوم احلاسب واملعلومات

 

   

    برنامج بكالوريوس العلوم يف تقنية املعلومات

بكالوريوس إدارة االعمال مسار إدارة املوارد برنامج 

 البشرية

   

    برنامج بكالوريوس هندسة االتصاالت وااللكرتونيات

    اسبةبكالوريوس احملبرنامج 

 ( تقييم عملية القبول والتسجيل بربامج التعليم املوازي " دبلومات " يف ضوء بنود 3)

 اخلطة الزمنية للقبول.

 مت االلتزام بكافة البنود اليت تضمنتها اخلطة الزمنية للقبول وفق ما يلي:

 نسبة التنفيذ رقم البند

2 211 % 

1 211 % 

4 211 % 

3 211 % 

1 211 % 

 %  " مل يتم االدخال االلكرتوني للمقبولني احتياطيا واالكتفاء بها ورقيا. 91 6

7 211 % 

مت إرسال استمارات القبول بعد املوعد احملدد بعشرة أيام ملراجعة القوائم أكثر  0

 من مرة.

9 211 % 



 

 


