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قاعدة بيانات بالكلية  وانشاء الطالب لدعم « داعم»برنامج 

   العلوم والدراسات االنسانية بالغاطكلية لخريجي  





  (داعم) تطبٌقً دلٌل اقتراح الً التجربة هذه فً الرئٌسٌة الفكرة تهدف

  وكذلك الكلٌة وطالبات طالب لخدمة تطرح فكرة كأول الذكٌة االجهزة علً

 بالغاط االنسانٌة والدراسات العلوم كلٌة لخرٌجً بٌانات قاعدة انشاء

 تقنٌة قسم – االدارٌة المعلومات نظم قسم ) المختلفة الكلٌة ألقسام

 هذا ٌكون ان علً (القانون قسم – االنجلٌزٌة اللغة قسم – المعلومات

 .تعالً هللا بمشٌئة القادمة للسنوات الكلٌة لخرٌجً النواة هو المشروع

 له تدعوا التوظٌف بٌوم دراسً عام كل نهاٌة فً المجمعة جامعة تقوم
 الشركات وبعض المجمعة محافظة مستوي علً التوظٌف شركات معظم
 العمل فرص معرفة فً خرجٌها لخدمة وذلك المملكة مستوي علً

 عامة بصفة المملكة ولدي خاصة بصفة التوظٌف شركات لدي المتاحة
 بٌانات قاعدة بأنشاء والخاصة الجزئٌة تلك فً المشروع هذا ٌهدف لذا

 الطالب بٌانات – البٌانات تلك تكون لكً وذلك الكلٌة لخرٌجً
   .الشركات لتلك متاحة - وتخصصاتهم



 هناك ٌكون ان تتطلب للكلٌة االكادٌمً واالعتماد الجودة متطلبات ان وحٌث
 المجتمع فً الوظٌفٌة مراكزهم ومعرفة ومتابعتهم الكلٌة خرٌجً مع تواصل
  للتواصل الكلٌة لخرٌجً بٌانات قاعدة انشاء الزما   فكان الخارجً او المحلً
 .معهم

  المرتدة التغذٌة محاور أهم من الكلٌة خرٌجً الطالب مع التواصل وٌعتبر
 التً الصعوبات وعن ألٌهم قدمت التً البرامج وعن الكلٌة عن آرائهم لمعرفة
 برامج وتقدٌم التطوٌر خالل من ذلك تالفً ٌمكن حتً العمل سوق فً قابلتهم

 .جدٌدة تعلٌمٌة ومسارات

 من الكلٌة خرٌجً مستوي عن العمل سوق رأي معرفة بمكان االهمٌة من كذلك
 والشركات المؤسسات آراء خالل من إال ٌتأتى لن وهذا المختلفة الكلٌة أقسام
 التً للوظائف الكلٌة خرٌجً أعداد خالل من أو الكلٌة خرٌج مستوي حول

 بٌانات ربط خالل من اال الكلٌة تعرفه لن وهذا العمل سوق فً ٌشاغرونها
   .الخرٌجٌن بٌانات بقاعدة الكلٌة خرٌجً ومعلومات



 الخرٌجٌن الطالب لمتابعة موقع هناك ٌكون سوف التجربة هذه فً

 الخرٌجٌن متابعة علمٌة لتسهٌل فعال نظام  انشاء نحاول وسوف

 متعددة خٌارات وإٌجاد والجهد الوقت وتوفٌر  معهم والتواصل

 .النظام لمستخدمً

 مع بالتواصل ٌقوم الذي النظام لهذا العمل إجراءات بتحلٌل وسنقوم

 احتٌاجات لمـعرفة المعلومـات تقنٌـة قسـم مـن الخرٌجٌن الطالب

 شبكة على النظام لبرمجة  الحدٌث التقنٌات نستخدم كما .الخرٌجٌن

 .بٌانات قاعدة مع وربطها االنترنت

 تطبٌق أول ٌكون لكً ومكوناته داعم تطبٌق فكرة ننشر سوف كذلك

 التً الخدمات جمٌع فً الطالب لٌساعد الذكٌة الجوال أجهزة علً

 .ٌده متناول فً وتكون له الكلٌة تقدمها



 ضعف درجة التواصل من الطالب التجربة في تكمن مشكلة
الي الكلية ومن ثم ضعف إلمام الطالب بالخدمات التي تقددماا  
الكلية له ومن ثم كان من الضروري في البحث عدن وادا ل   

وتقديم الخدمات وطرق لزيادة درجة تواصل الطالب مع الكلية 
علدي  ( داعدم )له وتكون في متناول يده من خالل نشر تطبيق 

 .أجازة الجوال الذكية

     وكثيرًا ما نجد شكوي من الطدال  فدي ةلدة المنشدورات
المطبوعة  حيدث وجدد فريدق المشدروا  نداك العديدد مدن        
المنشورات متوفرة للعديد من الطال  في الكليدات المختلةدة   
بالمجمعة والزلةي وغير متوفرة بالكلية بالغاط، كما ان  ناك 
بعض المنشورات المطبوعة بالكلية يكون وةت معرفة الخبر أو 

كدان  نداك ضدرورة    لدذا  . المعلومة ةد انتاي تاريخ أحداثده 
أجازة الجوال الذكية تدوفر تلد    علي (داعم)توفير تطبيق 

 .المعلومات للطالب أول بأول وفي يده

 



    و تكمن المشكلة أيضًا في عدم توافر ةاعددة بياندات لخريجدي
ةسم نظم المعلومات االداريدة بكليدة العلدوم والدراادات االنسدانية      
بالغاط فليس  ناك ةاعدة بيانات أصاًل  في وحدة شدوون الخدرجين   
وحيث أن طلبة  ذا المشروا   م ثان  دفعة  خريجي القسدم ومدن   
ثم اوف تصبح ةاعدة بيانات خريجي القسم في  ذا العام  ي النواة 
االولي لقاعدة بياندات خريجدي القسدم للسدنة السدابقة  والسدنوات       

 .القادمة بمشيوة اهلل تعالي

   وكثيرًا ما نجد شكوي من بعض الطال  في عدم توافر فدر
عمل بعد تخرجام لذا  ذا المشدروا ادوف يعمدل علدي حدل  دذه       
المشكلة من خالل ربط ةاعدة بينات الخرجين بمؤاسدات التوييدف   
لتوفير فر  العمل لام ومن خالل  ذا الرابط ايكون  نداك حدق   
لشركات التوييف ان تدخل الي ةاعدة بيانات الخرجين وتختار مدا  
تريد من حيث التخصص والتقدير وانة التخرج وادنوات الخبدرة   
وجاات العمل التي ةد يكون الخريج عمل باا اابقًا ويريد ان يتدرك  

 .العمل للبحث عن فر  توييف أفضل

 



 يليالتجربة فيما ويمكن حصر مشاكل: 

 :طالب الكلية: أواًل 1

      1- ضعف تواصل الطالب مع الكلية. 

      2- عدم إلمام الطالب باحتياجاته التعليمية والثقافية من الكلية. 

      3- ضعف إلمام الطالب بالخدمات التي تقدماا الكلية له. 

      4- ةلة وضعف المنشورات المطبوعة للطالب. 

 :    العمادات والكليات: ثانيًا 2

 .   صعوبة التواصل مع الخريجين 1.

 .  عدم وجود موةع في االنترنت لمعرفة لالاتعالم عن الخريجين 2.

احتياج مشرف الكلية للذ ا  الى عمادة القبول والتسدجيل للرجدوا الدى ارشديف     3.
 . العمليات 

 .عدم وجود آلية لمعرفة تةاصيل ومعلومات الخريجين4.

 .عدم متابعة الطالب بعد التخرج5.



3 الطالب الخريج: ثالثًا  : 

 .احتياج الطالب للذ ا  الي الكلية1.

 . صعوبة إصدار التقارير الشخصية له2.

 .صعوبة التواصل مع الكلٌة والعمادة 3.

4 اوق العمل: رابعًا 

     1-   تخريج اعداد من الطال  لتخصصات ال يحتاجاا ادوق

 .العمل

     2-  عدددم وجددود آليددة للتواصددل مددع الكددوادر المطلوبددة

 (الطال )

     3-  عدددم وجددود آليددة بالتواصددل مددع مؤاسددات التعلدديم

 (.الكلية)

 



 علي تقديم خدمات لطدال   التجربة تقوم ان فكرة

يتم تحميلده  (  داعم)وطالبات الكلية من خالل تطبيق 

علي أجازة الجوال يقدم العديد من الخدمات الطالبية 

مثل دليل الطالب الجامعي وحسا  معدلده والجدداول   

الدرااية والخرا ط االرشادية وغير ا مدن االنشدطة   

والخدمات التي تقدم للطالب  ي أول فكرة من نوعاا 

تقدم في كلية العلوم والدرااات االنسانية بالغاط بل 

 .في جامعة المجمعة وفي جامعات المملكة األخرى

 



    ان جمع المعلومات والبيانات عن خريجي الكلية وانشاء ةاعدة بياندات لادم مدن
ضمن معايير الجودة اإلحدى عشر والتدي انبثقدت مدن الايودة الوطنيدة للتقدويم       

 :واالعتماد االكاديمي لذا تكمن ا مية المشروا في الجوانب التالية

يساعد  المشروا علي تةعيل دور الكلية في المجتمع المحلدي حيدث يدتم تدوفير     أ-
 .الكوادر التي يحتاجاا اوق العمل المحلي

 .ةاعدة بيانات خريجي القسم  ي نواة ةاعدة بيانات الخريجين للسنوات القادمة -

 .يساعد المشروا علي متابعة خريجي الكلية بعد تخرجامت-

يسا م المشروا علي تحسين الجودة في القسم حيث ان أحد متطلبات الجودة أنشاء ث-
 .ةاعدة بيانات للخريجين ومتابعتام

يساعد المشروا علي توفير فر  عمل لخريجي الكلية مدن خدالل ربدط ةاعددة     ج-
 .بيانات خريجي الكلية بشركات التوييف

 .أول ةاعدة بيانات تنشئ لخريجي القسم والكلية معًاح-

 



عمل ما يليادف التجربة الي ت: 

يتم تحميله علي أجازة الجدوال يقددم العديدد مدن     (  داعم)أنشاء تطبيق أ-

 .الخدمات الطالبية

لغة  –تقنية المعلومات  –نظم المعلومات )انشاء ةاعدة بيانات ألةسام الكلية  -

 (.ةانون –انجليزية 

عمل دليل لخريجي الكلية يحتوي علي بيانات ومعلومدات الخدريج حيدث    ت-

تشتمل البيانات علي االام والتخصص وانة التخرج والبريد االلكتروندي  

: علدددي ان يأخدددذ البريدددد االلكتروندددي ألي خدددريج الشدددكل التدددالي)

t.graduate.i@mu.edu.sa  ) حٌثث ٌشثٌر حثرفt    الدي االادم االول

الدي   iالي لقب العا لة ويشير حدرف   graduateللطالب وتشير كلمة 

ورةدم الجدوال وأي     Information Systemتخصص نظم معلومات 

 .بيانات أخري تحتاجاا الكلية أو اوق العمل



 

 .شركات التوييف بقاعدة بيانات خريجي الكليةربط  ج

 .مساحة للتواصل بين الكلية وخرجيااح ايجاد 

أخبار خريجي الكلية من خالل اضافة خاصية تتعلق بتحديث بيانات خ متابعة 

خريجي الكلية من خدالل الطالدب الخدريج وذلد  بةضدافة الخبدرات التدي        

 .اكتساباا أو الدورات التي حصل علياا

 

 



     أن معايير الجودة اإلحدى عشدر، والتدي انبثقدت مدن

الايوة الوطنية للتقويم واالعتماد االكداديمي، تتمثدل   

 :فيما يلي

 
  الرساااااالغ يال ا اااااا

 ياالهذاف

الُسلُطا  ياالدارة 

 إدارة ضااااااج ال اااا دة

 يتحسينها

التعلم والتعليم 

 إدارة شااا يج الطل اااغ

 يالخذما  الاسانذة

مصادر التعلم 

 الارافق يالت هيزا التخطيط واالدارة الماليت 

عاليا  الت ظيف البحث العلمي 

 عالقااااا  الا سسااااغ

 التعليايغ بالا تاع

  



 وبنظرة اريعة لت  المعايير نجد ان المشاكل الحالية تتعلق
بالمعايير الثالثة التالية الخدمات المساندة وعمليات التوييف 
وعالةددات المؤاسددة التعليميددة بددالمجتمع ويمكددن تصددنيف   

 :المشاكل المتعلقة بتل  المعايير فيما يلي

 .عدم وجود ةاعدة بيانات للخريجين لمتابعتام-

 .عدم وجود نماذج الاتطالا آراء الخريجين عن الكلية-

عدم وجود فعاليات انوية لتجميع شركات التوييف بالكليدة  -
 .لتتقابل مع خريجي الكلية

عدددم وجددود نمدداذج الاددتطالا رأي جاددة التوييددف عددن    -
 .الخريجين

عدم وجود نماذج لقياس جودة الخدمات التعليمية التي تقدماا -
 .الكلية

 



يتمثل دور الكلية بالمجتمع المحلي من خدالل تقدديم دورات   -
 .تدريبية فقط لام

عدم وجود يوم لعمليات التوييدف لدربط الخدريجين بسدوق     -
 .العمل

عدم معرفة الكليدة الحتياجدات السدوق المحلدي عدن نوعيدة       -
 .الويا ف الشاغرة

مةاجأة الخريج بعد انوات الكلية أن تخصصه ال يحتاجه اوق -
 .العمل

 .انقطاا التواصل بين الكلية وخرجياا-

ان نشير  نا اذا كان  ناك أي لقياس لجودة الخددمات  ويجب -
 التعليمية 

 (.داعم)تقدماا الكلية فيمكن ان تتم من خالل تطبيق التي    

 



ْٕاك عذة ت٘صياث يجب أخزٕا في االعتباس ٕٗي اُ اىنييت بٖا حاىياا  

أسبعت تخصصاث ٗفي اىَستقبو سيتٌ فتح ٗتفعياو باا ي اىتخصصااث  

اىعششة طبقا  ىيقشاس اىساٍي ألّشاا  اىنييات ىازىل تاٌ ٍشاعااة رىال عْاذ 

تياال اىتخصصاااث  ٗماازىل ٍسااتقب   افااافت « داعااٌ»بشّاااٍ  تصااَيٌ 

اىجاٍعت منو ٍِٗ ثٌ يَنِ افافت ميياث ٕزٓ اىفنشة عيي يَنِ تعَيٌ 

 :جذيذة ىيْظاً ٗىزا ّ٘صي بَا ييي

 .اىسشعت في تبْي اىنييت ىٖزا اىْظا1ً.

 .  افافت اىنيياث اىتابعت ىيجاٍعت اٍناّيت تط٘يش اىبشّاٍ  2.

 . افافت تخصصاث جذيذة ىينييتاٍناّيت تط٘يش اىبشّاٍ  3.

 



 .  اىبشّاٍ  ىيشبط ٍع  اعذة بياّاث اىخاصت بعَادة اىقب٘ه ٗاىتسجيوتط٘يش .  4

 .ىٖزا اىْظاً ىششماث اىت٘ظيفاىذعايت .  5

 .تقً٘ اىششماث بشعايت ٕزا اىْظاً ّظشا  ىتنيفت اىْظاً اىعاىيتاُ .  6

 .عيي اعذاد متيب ي٘فح طشيقت عَو اىْظاًاىعَو .  7

 .اىنييت اىْظاً ٗتقً٘ بت٘ظيف طاىب ٍِ اىخشيجيِ ىتحذيث اىْظاً أٗه بأٗهتتبْي .  8

 ٗاىذعايت ىيششماث ٍقابو ٍبيغ ٍاىي حتي يستطيع اىْظاً تغطيت بااع ُ اىْظاً سبط .  9

 .دُٗ اُ تتحَو اىنييت اٗ اىجاٍعت ايت ٍباىغ ٍاىيتتنيفتٔ      

 .عيي ت٘حيذ ٕزا اىْظاً في ميياث اىجاٍعت اىَختيفتعَو اى. 10

 ت٘سع في إٍذاد اىْظاً ىششماث اىت٘ظيف ىعشض أمبش عذد ٍِ اى٘ظائف ىخشيجي  .11

 .ٗاىجاٍعتاىنييت       

 

 



 
(    1                   ) 



 
(    2                             ) 



 
 

 

 (  ا ت تحذيث بياّاث اىطاىب 3اىشا ت )
 



 

 

 



 

 
 (  ا ت تحذيث جَيع بياّاث اىطاىب 5اىشنو )

 

 
 (  ا ت تحذيث جَيع بياّاث اىطاىب 5اىشنو )



.                                                                                             

 
 (  ا ت اىبحث ٍِ خ ه سْ٘اث اىتخش   6اىشنو )



 

 
(  ا ت اىبحث ٍِ خ ه اىتخص 7اىشنو )  



 
 (  ا ت اىشئيست ىَستخذً اىَشش  اٗ ٍس ٘ه اىنييت 9اىشنو )



  

 
 (  ا ت افافت تخص  جذيذ10اىشنو ) 



 

 

 

 شكرا

 لحسن استااعكم


