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 3الصفحة 
 

 تمهيد،

 على والسالم والصالة عاليه، درجات العلم أوتو الذين ورفع نورا   والقرآن ضياء   العلم جعل الذي هلل الحمد

 وسلم. عليه هللا صل محمد نبينا البشرية، عرفته معلم خير

تساهم في تسهيل  مية متكاملةأكادي منظومة إلقامة مسارا   تأسيسها منذ عمادة القبول والتسجيل ختطتت لقد

 العلمية وكلياتها الجامعة عن الوافية األكاديمية المعلومات العملية التعليمية في الجامعة من خالل تقديم

 التقنية الوسائل باستخدام والتسجيل القبول عمليات وإتمام للطالب األكاديمية الخدمات وتقديم وتخصصاتها،

 الوعي وزيادة واللوائح األنظمة وتوضيح اإلجراءات وتبسيط العمل اءأد آلية وتحسين وتطوير الحديثة،

 والطالبات.لجميع كليات الجامعة وأبنائنا الطالب  بتطبيقاتها

 العلمية أحدث التطورات من واإلفادة بعملها، جهدا للنهوض العمادة تدخر لم المتاحة، اإلمكانات وضمن

 تقدمها.المتقدمة في مجال الخدمات التي  الجامعات مصاف إلى لترقى الحديثة والتقنيات

 المجاالت، جميع في العمادة وانجازات نشاطات لعكس وقد سعت العمادة من خالل تقديم تقريرها السنوي

 الوصول تسهل أبواب ضمن ومرتبة البيانية، اإلحصائية والرسومات بالبيانات معززة تأسيسها،من لحظة 

 وسهولة. يسر بكل المعلومات إلى

إلى معالي مدير الجامعة الدكتور  والتقدير الشكر ببالغ نتقدم أن إال يسعنا في عمادة القبول والتسجيل وال

 المتواصل.الموقر على الدعم  ومجلس الجامعةخالد بن سعد المقرن 

 

 عمادة القبول والتسجيل

 



 

 
 

 4الصفحة 
 

 كلمة العميد

 طريق عن الثانوية المرحلة في راسةالد مقاعد على وهو الطالب مع للتواصل والتسجيل القبول عمادة تسعى

 وهي,  الجامعة بكليات الطالب تعريف بهدف اإلرشادية والكتيبات النشرات وتوزيع,  واللقاءات الزيارات

 بمتابعته معه وتستمر بالجامعة قبوله حال في الطالب مع وتبدأ, والجامعة الطالب بين االتصال محور

 والمعرفة العلم بسالح مسلحا   الجامعة من يتخرج حتى طريقه في اتعقب من يواجهه ما كل وتذلل,  أكاديميا

 الحتضان تسعى  العمادةو  الجامعية دراسته فترة خالل ومهارة علم من استفادة بما الوطن بناء في ليساهم

 توفير مهمة عاتقها على تحمل والتسجيل القبول عمادة إنو الجامعات مختلف من الزائرين الطالب

 واطالع,  فيها والتسجيل القبول وشروط,  وتخصصاتها العلمية وكلياتها الجامعة عن لوافيةا المعلومات

 الئحة في جاء لما وفقا التعليمية مسيرته خالل يحتاجها التي الجامعية واللوائح األنظمة كافة على الطالب

 . الجامعية للمرحلة واالختبارات الدراسة

 وذلك لمواكبة والتسجيل القبول إجراءاتة من التقنيات الحديثة لتسهيل جهودا مستمرة لألستفاد وتبذل العمادة

 حققت وقد اإلجراءات. وتبسيط المهام وانجاز العمل أداء آلية تحسين في تساهم التي الحديثة التقنية عصر

 تهيئة تم حيث إنشائها منذ وجيزة فترة خالل وأنظمتها برامجها تطوير نحو ملموسة خطوات العمادة

 في أقسام عدة إنشاء وتم الكترونيا معامالته جميع إجراء من الطالب يمكن الذي األكاديمي النظام يروتطو

 في والعدالة والسرعة الدقة تحقيق يكفل بما المختلفة الطالبية الخدمات تقديم في التخصص أجل من العمادة

  سواء. حد على والطالب المختلفة الجامعة كليات مع التعامل

 

 والتسجيل القبول المشرف على عمادة                                                                                    

 الرميح علي بن أحمد الدكتور                                                                                 



 

 
 

 5الصفحة 
 

 
 والتسجيل القبول عمادة-األول:  الباب

عد عمادة القبول والتسجيل محور االتصال بين الطالب والجامعة حيث تبدأ مع الطالب في حال قبوله ت

وتذلل كل ما يواجهه من عقبات في طريقه حتى يتخرج من  أكاديميا،بالجامعة وتستمر معه بمتابعته 

مهارة خالل فترة الجامعة مسلحا  بسالح العلم والمعرفة ليساهم في بناء الوطن بما استفاده من علم و

 دراسته الجامعية.

ان عمادة القبول والتسجيل تحمل على عاتقها مهمة توفير المعلومات الوافية عن الجامعة وكلياتها العلمية 

واطالع الطالب على كافة األنظمة واللوائح الجامعية التي  فيها،وشروط القبول والتسجيل  وتخصصاتها،

 الجامعية.قا لما جاء في الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة يحتاجها خالل مسيرته التعليمية وف

ان هذا الدور الرئيس لعمادة القبول والتسجيل ما هو اال دور مساند للكليات واالقسام العلمية والتي تحمل 

 والطالبات.جزء من هذه المسؤولية تجاه أبنائنا الطالب 

 الرؤية:

 .والحديثةات المتطورة والتقني المستويات بأفضل للمستفيدين تميزةالماألكاديمية  الخدمات تقديم في الريادة

 الرسالة:

 .االحترافية المستوياتبأعلى و الخدمات أفضل تقديم

 .واإلقليمي الوطني المستوى على بالخدمات االكاديمية المساندة لإلرتقاء مبتكرة حلول تقديم

 العمادة: أهداف

 التالية: األهداف لتحقيق العمادة تسعى

 .القبول شروط لديه يتحقق طالب لكل الجامعة في مقعد إيجاد على العمل    -

 .الثانوية المرحلة خريجي من الجامعة إلى الطالب أفضل استقطاب على الحرص  -

 داخل المختلفة الوسائل خالل من واالختبارات الدراسة وأنظمة بلوائح الطالب توعية في الجهد بذل -

 .وخارجها الجامعة

 .باستمرار إلكترونيا تحديثها على والعمل األكاديمية، الطالب سجالت ثيقتو -
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 من األكاديمية شؤونه وأجراء متابعة الطالب يستطيع بحيث العمادة في التقنية وتطويع تطوير على العمل -

 .كان وقت أي وفي شاء مكان أي

 .يعترض الصرف ما ومعالجة المستحق وقتها في الطالب مكافأة صرف -

 التقويم في المحددة الفترة خالل وسهولة يسر بكل الطالب تخرج إجراءات وإنهاء توثيق على العمل -

 .الجامعي

 للعمادة التنظيمي الهيكل

 مهام ووضوح العمادة لموظفي االدارية المرجعية وضوح بأهمية والتسجيل القبول عمادة من إيمانا

 تم والمهنية الجودة من عالية بدرجة والمهام األعمال انجاز يكفل بما السلطة وتوزيع الموظفين وصالحيات

 التالي: النحو على للعمادة التنظيمي الهيكل تصميم

 

 

 
 



 

 
 

 7الصفحة 
 

 :العمادة أقسام

 تشمل: متعددة أقسام الى التنظيمي الهيكل على بناء العمل تقسيم وتم

 وكيل العمادة 

 والخريجين الوثائق قسم 

 اإلدارية الشؤون قسم 

 القبول قسم 

o ل للسعوديينالقبو 

o  قسم المنح لغير السعوديين 

 القسم الفني 

 والجودةالتطوير مركز 

 وكيل العمادة لشؤون التسجيل

 التسجيل قسم 

 الطالب خدمات قسم 

 الطالبية المكافآت قسم 
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 كليات الجامعة الثاني: الباب 

 كليات وأقسام وتخصصات الجامعة

 التخصص القسم الكلية
 الجنس

 إناث ذكور

بالمجمعة الطب كلية بشري طب  بشري طب     

 قيةالتطبي الطبية العلوم كلية

 بالمجمعة

الطبية األجهزة تقنية الطبية األجهزة تقنية    - 
   التمريض التمريض

الطبيعي العالج الطبيعي العالج     

الطبية المختبرات الطبية المختبرات     

الطبي والتصوير األشعة الطبي روالتصوي األشعة    - 

بالمجمعة الهندسة كلية  

المدنية الهندسة المدنية الهندسة    - 

الكهربائية الهندسة الكهربائية الهندسة    - 

الميكانيكية الهندسة الميكانيكية الهندسة    - 

دارة االعمالا كلية  

األعمال إدارة األعمال إدارة     

 -  المحاسبة المحاسبة

 -  القانون القانون

بالمجمعة التربية كلية  

أطفال رياض أطفال رياض   -  

الخاصة التربية الخاصة التربية     

االنجليزية اللغة االنجليزية اللغة     

إسالمية دراسات إسالمية دراسات   -  

العربية اللغة العربية اللغة     

  - الرياضيات الرياضيات

األحياء علوم األحياء علوم   -  

بالمجمعة المجتمع كلية  
انتقالي- االنجليزية اللغة انتقالي- االنجليزية اللغة    - 

انتقالي- المحاسبة انتقالي- المحاسبة    - 

بالزلفي األسنان طب كلية أسنان طب  أسنان طب    - 

بالزلفي العلوم كلية  

 -  الرياضيات الرياضيات

 -  الفيزياء الفيزياء

ة المعلوماتوتقني الحاسب علوم اتوتقنية المعلوم الحاسب علوم    - 
الطبية المختبرات الطبية المختبرات    - 

بالزلفي التربية كلية  

إسالمية دراسات إسالمية دراسات     

العربية اللغة العربية اللغة   -  

االنجليزية اللغة االنجليزية اللغة     

اآللي الحاسب اآللي الحاسب   -  

ءالكيميا   - الكيمياء 

  - الرياضيات الرياضيات

  - الفيزياء الفيزياء

المنزلي االقتصاد المنزلي االقتصاد   -  

أطفال رياض أطفال رياض   -  

الخاصة التربية الخاصة التربية   -  

 والدراسات العلوم كلية

بالحوطة اإلنسانية  

أعمال إدارة أعمال إدارة     

االنجليزية اللغة االنجليزية اللغة     

إسالمية دراسات إسالمية دراسات   -  

  - الكيمياء الكيمياء

   الرياضيات الرياضيات

عربية لغة عربية لغة   -  

آلي حاسب آلي حاسب   -  

 والدراسات العلوم كلية

بالغاط اإلنسانية  

المعلومات تقنية المعلومات تقنية     

االنجليزية اللغة االنجليزية غةالل     

المعلومات نظم المعلومات نظم     

 -  القانون القانون

 والدراسات العلوم كلية

برماح اإلنسانية  

االنجليزية اللغة االنجليزية اللغة     

أسالمية دراسات أسالمية دراسات     

إدارية معلومات نظم أعمال إدارة     

 كلية علوم الحاسب والمعلومات
م الحاسبعلو    علوم الحاسب 

   تقنية المعلومات تقنية المعلومات

 1436/1437يوضح كليات الجامعة واالقسام والتخصصات الفاعلة في العام الجامعي  (1جدول )



 

 
 

 9الصفحة 
 

  الجامعة في القبول ثالثا:

 ( هـ 1437 /1436) والثاني من العام الجامعي االول الدراسي للفصل القبول

 العمادة اتخذتفي مجال القبول  جديدة عمل آليات عن والبحث مستمرال تطويرال هميةبأ عمادةمن ال إيمانا   

 التالية: الخطوات

 :والتنفيذ اإلعداد: أوال  

 وذلك ،هـ1435/1436 الثاني الدراسي الفصل مطلع منذ للقبول اإلعداد بدأ/ 1

 يناسب بما وتطويره اإللكتروني الموقع وتجهيز القبولإرشادات  دليل بإعداد

 المرحلة.

 حملة بعمل الطالب شؤون عمادة مع بالتعاون والتسجيل القبول عمادة قامت/ 2

شملت المدارس في إدارات التعليم في  الثانوية المرحلة وطالبات لطالب توعوية

محافظات المجمعة والزلفي والغاط وحوطة سدير ومركز رماح في شهر 

7/1436. 

 بتوزيع الطالب شؤون عمادة مع بالتعاون جيلوالتس القبول عمادة شاركت/ 3

حيث  ،الجامعة تخدمها التي المحافظات في الثانوية مدارس على القبول نشرات

تم توزيع النشرات على إدارات التعليم في محافظات المجمعة والزلفي والغاط 

 .7/1436وحوطة سدير ومركز رماح في شهر 

القبول من خالل نشرة  ومتطلبات دوالمواعي الشروط كامل عن اإلعالن تم/ 4

 للجامعة االلكتروني الموقع على خاصة عن القبول في الجامعة وتم وضعها

 الثمن، مدفوعة إخبارية، إعالنات )مواد إشكاله بمختلف اإلعالن إلى إضافة

 .االعالم وسائل مختلف في صحيفة( وتحقيقات مقابالت

 إلتمام واالجراءات الترتيبات كافة باتخاذ والتسجيل القبول عمادة قامت/  5

 الجامعي العام من األول الدراسي للفصل والطالبات الطالب قبول عملية

 يلي: لما وفقا هـ1436/1437

 والطالبات للطالب الموحد االلكتروني القبول بوابة خالل من القبول تنسيق -

 والطالبات للطالب االلكتروني القبول بوابة فتح -

 والتسجيل القبول لعمادة وتسليمها والطالبات الطالب ملفات الستقبال الممتاز السعودي دالبري مع التنسيق -

 المجمعة لجامعة األكاديمي النظام على والطالبات الطالب بيانات وادخال وفرزها الملفات باستقبال البدء -

 وتخصصه. كليته حسب كل

 لدرجتي )البكالوريوسها وتخصصات الجامعة كليات مختلف في وطالبة طالب( 4811) قبول تم/  6

 .هـ1436/1437العام الدراسي  منوالثاني  األول الدراسي للفصل والدبلوم(
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 عداد الطالب والطالبات المستجدينيوضح ا( 2جدول )

 هـ 1437/  1436الجنس والجنسية للعام الدراسي  الكلية بسموزعين ح

 146/1437الطالب والطالبات المستجدين للعام الجامعي 

 
 

 الكلية

 عدد الطالب المستجدين 

المجموع  المجموع غير سعودي سعودي
 إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور الكلي

 80 26 54 - - - 80 26 54 الطب

 50 24 26 - - - 50 24 26 طب األسنان

 230 91 139 - - - 230 91 139 العلوم الطبية التطبيقية

 156 - 156 2 - 2 154 - 154 الهندسة

 473 103 370 8 4 4 465 99 366 إدارة األعمال

 659 481 178 9 9 - 650 472 178 ةالتربية بالمجمع

 178 23 155 2 2 - 176 21 155 العلوم بالزلفي

 995 502 493 12 7 5 983 495 488 التربية بالزلفي 

العلوم والدراسات اإلنسانية 
 بحوطة سدير

194 367 561 2 3 5 196 370 566 

العلوم والدراسات اإلنسانية 
 بالغاط

183 83 266 3 4 7 186 87 273 

العلوم والدراسات اإلنسانية 
 رماحب

210 221 431 5 7 12 215 228 443 

 293 - 293 6 - 6 287 - 287 كلية المجتمع

 170 81 89 6 2 4 164 79 85 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 عمادة خدمة المجتمع 
 )الدبلومات(

157 45 202 - - - 157 45 202 

 43 - 43 - - - 43 - 43 معهد الملك سلمان

 4811 2061 2750 69 38 31 4742 2023 2719 الجملة
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  الدراسي للعاموالطالبات يوضح مجموع أعداد الطالب  (1) رقم شكل

 هـ1436/1437
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 الجامعة:تطور أعداد القبول في 

 1436/1437أعداد القبول في الجامعة بمقارنة بين القبول في العام الجامعي  يوضح تطور (3) جدول رقم

 والسنوات السابقة 

 جميع كليات وأقسام الجامعة.

 1436/1437وفيما يلي نعرض تطور أعداد القبول في الجامعة بمقارنة بين القبول في العام الجامعي 

 السابقة:والسنوات 

 تطور القبول

 1436/1437 1435/1436 1434/1435 1433/1434 1432/1433 1432/1431 العام

 2750 4335 4204 5608 2576 1973 طالب

 2061 2850 2704 3143 2379 1781 طالبات

 4811 7185 6908 8751 4955 3754 المجموع

 %33,04- %4 %21- %77 %32 0 معدل النمو السنوي

 

السابقة والسنوات 1436/1437 الجامعي العام في القبول بين بمقارنة الجامعة في القبول أعداد تطور يوضح (3) رقم دولج  

 

 
6143/7143 الجامعي العام في القبول بين بمقارنة الجامعة في القبول أعداد تطور يوضح (2) رقمالشكل   

السابقة والسنوات   
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 التسجيل الرابع: الباب

والفصل الدراسي الثاني من العام  األول الدراسي للفصل لالتسجي عملية قام قسم التسجيل بالعمادة بإنجاز

ذلك تم ( و23421طالب وطالبات الجامعة المقيدين والبالغ عددهم ) لجميع هـ1436/1437 الدراسي

 لألقسام الدراسية الجداول مع التعامل تم حيث المتاحة، اإلمكانات وضمن العمادة كفاءات على باالعتماد

 اآللي التسجيل إجراء تم ثم األكاديمي النظام على إدخالها عملية بدأت تدقيقها عملية تمت أن وبعد والكليات

   يلي:وفقا لما  الكليات جميع في الجامعة وطالبات طالب لجميع

 .األكاديمي النظام على وجودها من والتأكد العلمية واألقسام للكليات الدراسية الخطط جاهزية من التأكد-

 .الدراسية الخطط مع ومطابقتها الكليات من دراسيةال الجداول استالم -

 .األكاديمي النظام على الدراسية الجداول إدخال-

 .األكاديمي النظام على المدخلة الجداول في خلل وجود عدم من للتأكد التسجيل قبل ما تهيئة إجراء-

 .التسجيل قبل ما إحصائية عمل -

 .والتخصصات والكليات مقراتال حسب للطالب اآللي التسجيل عملية إجراء -

 .التسجيل عملية في والمشاكل األخطاء الكتشاف التسجيل بعد ما إحصائية عمل -

 أليا التسجيل خاللها من يتم حيث واإلضافة السحب عملية تسبق التي العملية هي للطالب اآللي والتسجيل

 كل تقوم أن تتطلب العملية وهذه الطالب، به يدرس الذي الدراسي والمستوى لتخصصه وفقا طالب لكل

 عمادة تزويد وكذلك الدراسي للمستوى وفقا للطالب الدراسية بالخطة والتسجيل القبول عمادة بتزويد كلية

 الدراسية. للمستويات وفقا للمجموعات الدراسي بالجدول والتسجيل القبول
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 المقيدون:الطالب والطالبات -1

في جميع كليات  (17096) هـ1436/1437في العام الجامعي  بلغ عدد الطالب والطالبات المقيدون

 الكليات:الجامعة والجدول التالي يظهر توزيع الطالب والطالبات المقيدون حسب 

 

 المقيدون في الجامعة

 الكلية

 المقيدينعدد الطالب 

 المجموع غير سعودي سعودي
المجموع 

 الكلي
 اثإن ذكور مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

 260 الطب
62 322 - - - 260 62 322 

 طب األسنان
138 25 163 - - - 138 25 163 

 العلوم الطبية التطبيقية
586 392 978 13 4 17 599 396 995 

 الهندسة
538 - 538 27 - 27 565 - 565 

 إدارة األعمال
1519 151 1670 64 - 64 1583 151 1734 

 التربية بالمجمعة
611 2258 2869 19 47 66 630 2305 2935 

 العلوم بالزلفي
588 107 695 17 2 19 605 109 714 

 التربية بالزلفي 
1692 2136 3828 26 19 45 1718 2155 3873 

العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة 
 سدير

968 966 1934 25 23 48 993 989 1982 

 العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط
674 367 1041 17 12 29 691 379 1070 

 العلوم والدراسات اإلنسانية برماح
598 1080 1678 7 16 23 605 1096 1701 

 كلية المجتمع
357 - 357 13 - 13 370 - 370 

 كلية علوم الحاسب والمعلومات
113 260 373 30 4 34 143 264 407 

 ()الدبلوماتعمادة خدمة المجتمع 
138 44 182 - - - 138 44 182 

 ملك سلمانمعهد ال
58 25 83 - - - 58 25 83 

 الجملة
8838 7873 16711 258 127 385 9096 8000 17096 

 

 ( أعداد الطالب والطالبات المقيدين4جدول )

 هـ 1437/  1436موزعين حسب الجنس والجنسية للعام الدراسي 
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هـ 1436/1437اسي ( يوضح أعداد الطالب والطالبات المقيدين للعام الدر3الرسم البياني رقم )
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 المقيدين:تطور أعداد الطالب والطالبات -2

 1436/1437 الجامعي العام في المقيدين بين بمقارنة الجامعة في المقيدين أعداد تطور نعرض يلي وفيما

  السابقة: والسنوات

 أعداد الطالب والطالبات المقيدين

 36/37 35/36 34/35 33/34 32/33 31/32 العام

 9096 12907 12648 10906 6935 4143 طالب

 8000 10514 11640 10168 7204 6237 طالبات

 17096 23421 24288 21074 14139 10380 المجموع

 %27- %3.57- %15.25 %49.05 %36.21 0 معدل النمو السنوي
 

 السابقة والسنوات 1436/1437 الجامعي العام في المقيدين بين بمقارنة الجامعة في المقيدين أعداد تطور يوضح (5) رقم جدول

 

 

 السابقة والسنوات 1436/1437 الجامعي العام في المقيدين بين بمقارنة الجامعة في المقيدين أعداد تطوريوضح  (4)الشكل رقم 
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 :األكاديمي النظام بوابة طريق عن األكاديمية الحركات جميع تفعيل إتمام-3

 المجمعة لجامعة األكاديمي النظام طريق عن الفصلية الحركات كافة تفعيل باالنتهاء من قام قسم التسجيل

 وإدخال االلكترونية للبوابة الدخول الطالب يستطيع بحيث والطالبات للطالب االلكترونية البوابة تهيئة وتم

 التسجيل والنتائج واستعراض واالضافةواتمام عملية الخذف  ويسر سهولة بكل الفصلية الحركات مختلف

 السجل واستخراج وتنفيذ حركات االعتذار عن فصل دراسي واالعتذار عن مقرر كاديمياأل والوضع

 األخرى. األكاديمية والبيانات األكاديمي

 

 للطالب: األكاديميبوابة النظام 

تتيح للطالب والطالبة الدخول لحسابهم الخاص من 

خالل اسم مستخدم وكلمة مرور مخصصة لكل طالب 

 وطالبة.

 

 

 :كات الفصلية الجديدةادخال الحر

ادخال أي حركة فصلية تتيح لكل طالب وطالبة 

وتشمل االعتذار عن  األكاديميجديدة بحسب التقويم 

فصل دراسي والتاجيل واالعتذار عن االستمرار في 

 دراسة مقرر.

 

 

 

االعتذار عن الفصل الدراسي والتاجيل لفصل 

اذ يستطيع الطالب اتمام هذه الحركات عبر  دراسي:

البوابة االلكترونية دون الحاجة لمراجعة عمادة القبول 

 والتسجيل.
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 الدراسية:استعراض نتائج المقررات 

وهذه الشاشة تمكن الطالب والطالبة من استعراض 

نتائج المقررات الدرسية المسجلة أول بأول فور رصد 

عضو هيئة التدريس للنتائج وبعد اعتمادها من عمادة 

 .القبول والتسجيل

 

 

 

تحميل الصور الشخصية للطالب من أجل اصدار 

 : البطاقات الجامعية

الشاشة للطالب تحميل الصور الشخصية  تتيح هذه

دون الحاجة لمراجعة عمادة القبول والتسجيل لتسهيل 

 استخراج البطاقات الجامعية
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 الطالب خدمات :الخامس الباب

 التالية:نجاز االعمال اقام قسم خدمات الطالب ب

 .لهم اإلرشادية الخدمات وتقديم الطالب استقبال .1

 .القبول لقسم الجامعة وتحويلها خارج والتحويل الجامعة داخل التحويل طلبات استقبال .2

 القبول. لقسم وتحويلها الزائر الطالب طلبات استقبال .3

 وحفظ وسريتها سالمتها على للحفاظ اآلمنة الطرق وإتباع عليها واإلشراف الطالب ملفات حفظ .4

 .بها المتعلقة المعامالت

 الوثائق قسم مع ذلك في والتنسيق الطرف إخالء إجراءات استكمال بعد ملفه الخريج الطالب تسليم .5

 .والخريجين

 .وختمه توقيعه ثم ومن للطالب الرسمي األكاديمي السجل طباعة .6

 .للطالب تباراتواالخ الدراسة بأنظمة المتعلقة اإلرشادية المطويات توزيع .7

 المنسحبين. للطالب الطرف إخالء إجراءات استكمال .8

 

 والطالبات للطالب الجامعية البطاقات استخراج

 

 للطالب الجامعية البطاقات استخراجالطالب ب خدمات قسم قام

 العمادة في توزيعها على واإلشراف الجامعة في والطالبات

 والكليات.
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 والخريجات جونالخري-: السادس الباب

في مختلف  هـ1436/1437بلغ عدد الخريجون والخريجات في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 طالب وطالبة. (3047)كليات وأقسام الجامعة 

 أعداد الطالب والطالبات الخريجون

 

 الكلية

 عدد الطالب الخريجين 

المجموع  المجموع غير سعودي سعودي
 إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع ثإنا ذكور الكلي

 230 40 190 7 - 7 223 40 183 العلوم الطبية التطبيقية

 89 - 89 - - - 89 - 89 الهندسة

 236 - 236 14 - 14 222 - 222 إدارة األعمال

 480 364 116 8 7 1 472 357 115 التربية بالمجمعة

 146 - 146 - - - 146 - 146 العلوم بالزلفي

 757 486 271 1 1 - 756 485 271 ربية بالزلفي الت

العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة 
 سدير

248 83 331 2 3 5 250 86 336 

 304 253 51 1 1 - 303 252 51 رماحب العلوم والدراسات اإلنسانية

 168 75 93 2 1 1 166 74 92 العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

 170 40 130 - - - 130 40 90 لدبلومات()اعمادة خدمة المجتمع 

 131 63 68 - - - 131 63 68 معهد الملك سلمان 

 3047 1407 1640 38 13 25 2969 1394 1575 اإلجمالي

 
 ( أعداد الطالب والطالبات الخريجين6جدول )

 هـ 1437/  1436موزعين حسب الجنس والجنسية للعام الدراسي 
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  الخريجون  والطالبات الطالب ادأعد( يوضح 5)الشكل رقم 
 هـ 1437/  1436 الدراسي للعام
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 العام فيالخريجين  بين بمقارنة الجامعة فيالخريجين  أعداد تطور نعرض يلي وفيما

  السابقة والسنوات   هـ1436/1437 الجامعي

 

 تطور أعداد الخريجين في الجامعة 

 36/37 35/36 34/35 33/34 32/33 31/32 العام

 1640 1772 1911 1317 101 83 طالب

 1407 1186 2104 1322 445 438 طالبات

 3047 2958 4015 2639 546 521 المجموع

 %3 %26.33- %52.14 %383.33 %4.80 0 معدل النمو السنوي
 

 السابقة سنواتوال هـ1436/1437 الجامعي العام في الخريجين بين بمقارنة الجامعة في الخريجين أعداد تطور (7جدول )

 

 

   السابقة والسنوات هـ 1436/1437 الجامعي العام في الخريجين بين بمقارنة الجامعة في الخريجين أعداد تطور( 6) شكل رقم

 



 

 
 

 23الصفحة 
 

 

 التخريج:حفل 

 باإلعداد والتسجيل القبول عمادة قامت

عام السنوي لل التخريج لحفل والتجهيز

ما  لتخريج 1436/1437الجامعي 

( طالب وطالبة من 3047)يقارب 

 الجامعة.مختلف كليات 
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 واللوائح باألنظمة والطالبات الطالب توعية-: السابع الباب

 ولوائح بأنظمة الجامعة في والطالبات الطالب وعي مستوى رفع بأهمية والتسجيل القبول عمادة من إيمانا

 عدة تجهيز تم فقد بالجامعة بها المعمول و ةالمجمع لجامعة التنفيذية والقواعد الجامعية للمرحلة الدراسة

 بالقبول المرتبطة العمليات لفهم يحتاجونه ما والطالبات للطالب توضح التي المطبوعات من أنواع

 وستين خمسة من أكثر على يحتوي والذي المتكررة األسئلة دليل ، المطبوعات هذه أبرز ومن ، والتسجيل

 تساعدهم والتي والطالبات الطالب أبناؤنا أذهان إلى تتبادر قد التي تالتساؤال أكثر عن بذلك ليجيب سؤاال

، والدليل التعريفي للطالب باألنظمة االكاديمية والذي يشرح  التعليمية مسيرتهم يحكم الذي النظام فهم على

 بصورة مبسطة أهم االنظمة واللوائح التي يحتاج الطالب لمعرفتها عند دخوله للجامعة .

 ترتبط عديدة أكاديمية أمورا توضح مستقال منشورا عشرينأكثر من  طباعةإعادة ب العمادة تقام وكذلك

 القبول، الطالبية، المكافئات الجامعة، من االنسحاب االعتذار، اإلضافة، الحذف، التحويل، بالتسجيل،

 ،والتسجيل لقبولا عمادةب اإلستقبال صالة في وتوفره للطالب متاحة وهي األكاديمية، األمور من وغيرها

 المطبوعات:ومن هذه 

 :األكاديميةدليل الطالب التعريفي لألنظمة 

قامت عمادة القبول والتسجيل باعداد دليل الطالب 

لألنظمة األكاديمية الذي يشرح ويوضح شروط القبول 

المواظبة واالعتذار عن  الدراسة،نظام  العامة،

 ر،الزائالطالب  التحويل، االختبارات، الدراسة،

المكافآت الطالبية وغيرها من المفاهيم التي تهم 

ويتم تحديثه بصورة دورية في بداية  الطالب والطالبات

بداية الفصل في العام الجامعي حيث تم التحديث 

 .1436/1437الدراسي األول 

 

 المتكررة:دليل االسئلة 

( سؤال وجواب 65يحتوي هذا الدليل على ما يقارب )

تجيب عن راسة واالختبارات من واقع الئحة الد

تساؤالت الطالب والطالبات عن مختلف القضايا بشأن 

واالختبارات النهائية  الفصليةنظام الدراسة والحركات 

 األكاديميوالمكافآت الطالبية واالنذار والفصل 

والمعدل الفصلي والتراكمي بما يحقق سرعة تكيف 

لتحديث األكاديمية، وتم االطالب والطالبة مع االنظمة 

 .1436/1437بداية الفصل الدراسي األول في 
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 األكاديمي:التقويم 

من اصدارات عمادة القبول والتسجيل في بداية كل عام جامعي التقويم 

 األكاديمي.

مواعيد  دراسي،حيث يحدد التقويم األكاديمي مواعيد بداية ونهاية كل فصل 

واالعتذار عن الحركات الفصلية من خذف واضافة واعتذار عن مقرر 

ومواعيد التحويل  الجامعة،فصل دراسي والتأجيل واالنسحاب من 

والتخصيص واعادة القيد وبداية ونهاية االختبارات النهائية ومواعيد رصد 

 الدرجات ويم التخريج في كل فصل دراسي.

 

 

 الدراسة:نظام 

عادة وإ من النشرات التعريفية التي قامت عمادة القبول والتسجيل باصدارها

 )نظاممطوية  هـ 1436/1437تحديثها في بداية الفصل الدراسي األول 

التي توضح تدرج الطالب في الدراسة وفق الخطط الدراسية  الدراسة(

وتوضح الفرق بين نظام المستويات ونظام السنوات والعبء الدراسي 

الدراسي للطالب  واألعلى للعبءللطالب في كل مستوى والحد األدنى 

 ةوالطالب

 

 :أكاديميةمفاهيم ومصطلحات 

مطوية  1436/1437عمادة القبول والتسجيل في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي من اصدارات 

تجيب عن تساؤالت أبناؤنا الطالب والطالبات حول العديد من المفاهيم والمصطلحات الجامعية واألكاديمية 

المستوى  الصيفي،الفصل  الدراسي،الفصل  الدراسية، التي تفسر وتوضح للطالب والطلبات معنى السنة

 النهائي،االختبار  الفصلية،درجة األعمال  األكاديمي،االنذار  الدراسية،الوحدة  الدراسي،المقرر  الدراسي،

وغيرها من  الدراسي،الحد األدنى من العبء  العام،التقدير  التراكمي،المعدل  الفصلي،المعدل  التقدير،

 كاديمية.المفاهيم األ

 الدراسة:المواظبة واالنقطاع عن 

 مطوية 1436/1437عمادة القبول والتسجيل في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي من اصدارات 

األنظمة واللوائح الخاصة بالمواظبة واالعتذار عن الدراسة وذلك بهدف تعريف أبناؤنا الطالب والطالبات 

ي مشكل الحرمان من دخول االختبارات النهائية أو االعتذار خارج فترة بتلك اللوائح لتجنببهم الوقوع ف

 التقويم األكاديمي.
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 التراكمي:لنهائية والتقديرات وحساب المعدل ااالختبارات 

كما أصدرت عمادة القبول والتسجيل نشرة وضحت من خاللها اجراءات االختبارات النهائية وفق الئحة 

 األكاديمي،ومفهوم السجل  الشرف،ونظام التقديرات ومراتب  الجامعية، الدراسة واالختبارات للمرحلة

في الفصل  ي والمعدل التراكمي وطريقة احتساب المعدلين الفصلي والتراكميصلوممفهوم المعدل الف

 .هـ1436/1437الدراسي الثاني من العام الجامعي 

 :والتقديراتاالختبارات 

لتي يحصل عليها الطالب الجامعي ورموز كل تقدير وتوضح له تشرح النشرة كيفية حساب التقديرات ال

 كيفية حساب المعدل الفصلي والمعدل التراكمي

 القيد:التأجيل واالنقطاع عن الدراسة واعادة 

عن  هتأجيل الدراسة او في حال انقطاع هاصدرت هذه النشرة لتوضح للطالب انه بامكان

االستفادة من إعادة القيد نه كيف يمك هتم طي قيدالدراسة ما الذي يمكن ان يفعله او في حال 

 عمادة القبول والتسجيل توضيح جميع االجراءات المترتبة على ذلكوحرصت 

 الشرف:التقدير العام ومراتب  الجامعة،التخرج من 

 أيضا 1436/1437في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  عمادة القبول والتسجيلمن اصدارات 

 الشرف.التخرج والتقدير العام ومراتب مطوية عن 

تشرح هذه المطوية متى يتخرج الطالب والطالبة من الجامعة والتقدير العام للطالب والطالبة ومراتب 

 الشرف وفقا لالئحة الدراسة واالختبارت للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية لجامعة المجمعة.

 الزائر:الطالب 

نشرة  1436/1437في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  التسجيلكما أصدرت عمادة القبول و

تعريفية عن الطالب الزائر حيث تعرف هذه النشرة الطالب الزائر واللوائح المنظمة للطالب الزائر سواء 

بالدراسة في جامعة المجمعة أو طالب وطالبات  والذين يرغبونالطالب الزائرين من خارج الجامعة 

 ذين يرغبون بالدراسة كطالب زائرون خارج الجامعة.الجامعة ال

 الجامعة،الحد األقصى من الوحدات الدراسية المسموح دراستها كطالب زائر خارج كما تحدد النشرة 

 ومعادلة المقررات التي يتم دراستها في نظام الطالب الزائر.
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 والطالبات:ارشادات القبول للطالب 

وبشكل دوري في بداية فترة القبول في كل فصل دراسي نشرة خاصة وتصدر عمادة القبول والتسجيل 

 .بارشادات القبول للطالب والطالبات

مواعيد التقديم واعالن نتائج القبول وارسال  القبول،طريقة  العامة،شروط القبول توضح من خاللها  

 والوثائق.الملفات 

كما توضح النشرة الكليات واألقسام  

بول فيها في العلمية التي سيم الق

 جامعة المجمعة.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قسمالتحويل من جامعة إلى جامعة ومن كلية إلى كلية ومن قسم إلى 

النشرة فرص الطالب بالتمتع في فرصة التحويل مابين الجامعات المعترف بها. وتوضح له شروط توضح 

امعة، او من قسم إلى قسم داخل التحويل من جامعة إلى جامعة وايضا  التحويل من كلية إلى كلية داخل الج

 الُكلية.
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 :الجامعيةالبطاقة  

تكمن اهمية هذه النشرة بأنها توضح الصالحيات اللتي تفتح للطالب بعد 

البطاقة الجامعية وتوضح له شروط الحصول عليها والمسؤوليات  استالمه

بطاقة المترتبة عليها واالجراءات التي يجب عليه اتباعها بعد فقدان ال

 السمح هللا.
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 هـ 1437-1436قياس األداء للعام الجامعي  مؤشرات: الثامنالباب 

 

 

 المؤشر م
 القيمة

 )معدل االداء(
 وصف مختصر للمؤشر

 الحد األدنى المستهدف

 للعام الجديد

1 

* نسبة المقررات 
التي يجرى فيها 
تقويم للطالب 

 خالل العام

100% 

 عليها استطالعيجري التي  نسبة المقرراتهو 
الدراسية من  ألراء الطلبة عن جودة المقررات

تحسين جودة العملية التعليمية في  أجل
 الجامعة.

100% 

2 

* المعدل 
اإلجمالي للطلبة 

 إلى اعضاء
 هيئة التدريس

بدوام كامل أو )
 ما يعادله(

1:12 

 من عدد مقسوما على الطالب المسجلين عدد
 يكون الطالب عندما. أعضاء هيئة التدريس

من خالل نظام التعليم  أو بدوام جزئي مسجلين
عن بعد، ينبغي أن يتم حسلب عدد الطالب 

(. FTEيعادل الدوام كامل ) أساس ماعلى 
 أعضاء هيئة التدريس عدد وينبغي أن يتضمن

واألساتذة المساعدين  والمحاضرين، المدرسين
واألساذة المشاركين واألساتذة سواء كانو 

 أو أو في البحث التدريسفي منخرطين 
 عدد يشمل أاليجب  التدريس والبحث معا.
البحث  مساعديعلى  أعضاء هيئة التدريس

 طالب الدراسات العليا أو ومساعدي المختبر
التدريس. أيضا  مسؤوليات في الذين يساعدون

يجب أحتساب أعضاء هيئة التدريس المعاونين 
 (.FTEيعادل الدوام كامل ) أساس ماعلى 

1:15 

3 
* تقدير الطلبة 

 العام لجودة
 المقررات

4.05 (81 

%) 

 هو التقييم اإلجمالي لجودة المقررات من خالل
على  بإستخدام استبانةاستطالع أراء الطلبة 

)أستبانة تقويم  مقياس تقديري من خمس نقاط
والتي تطبق خالل األربع أسابيع  المقرر(
 \المقرر. من تدريس  األخيرة

4.00 (80%) 

4 

* نسبة الطلبة 
الداخلين 

بالبرامج الذين 
أكملوا بنجاح 
 السنة األولى

84% 

 جميع الذين أتموا بنجاح عدد الطالبهو نسبة 
 في غضون البرنامج السنة األولى من متطلبات

عدد  كنسبة مئوية من األول العام الدراسي
 .العام بداية في الدراسةبدأوا المسجلين الذين 

ية قد يختلف من برنامج عدد الوحدات الدراس
آلخر، لذلك يجب أن يتم حساب هذه النسبة 
على أساس متطلبات خاصة بكل برنامج وليس 
على أساس عدد محدد من الوحدات الدراسية 

ال تشمل هذه النسبة . يطبق على كل البرامج
 .طالب السنة التحضيرية

90% 

5 

* نسبة الطلبة 
الداخلين في 

برامج 
البكالوريوس 

كملوا الذين أ
البرنامج في 

الحد األدنى من 
 المدة

48% 

بدأوا برامج  النسبة المئوية للطالب الذين
 تلك البرامج الذين أتموا بنجاح البكالوريوس

على . لكل برنامج خالل الفترة الزمنية المحددة
سنوات بالنسبة  في غضون أربع سبيل المثال:

 144-120 عادة) مدته أربع سنوات لبرنامج
 في غضون خمس سنوات أو( دةساعة معتم

 180-150 عادة) مدته خمس سنوات لبرنامج
 (ساعة معتمدة

70% 
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 المؤشر م
 القيمة

 )معدل االداء(
 وصف مختصر للمؤشر

 الحد األدنى المستهدف

 للعام الجديد

6 

* نسبة الخريجين 
من برامج 

البكالوريوس 
الذين توظفوا او 

سجلوا في 
برامج 

الدراسات العليا 
خالل سته أشهر 

 من التخرج.

توظفوا: 

32% 

 %3سجلوا: 

هو النسبة بين إجمالي عدد الطلبة المتخرجين 
الجامعة( إلى عدد  –الكلية  –ن )البرنامج م

الخريجين الذين حصلوا على فرصة عمل 
)بعد اعتماد نتيجة  خالل ستة أشهر من التخرج
داخل أو خارج  التخرج من مجلس الجامعة(

عمال حكومية أو بشركات خاصة أو أالمملكة 
عمال خاصة بهم. كذلك الخريجين الذين أ

معة أو جامعات سجلوا بالدراسات العليا بالجا
 .اخرى

 %50توظفوا: 

 %5سجلوا: 

7 
* تقييم الطلبه 

لإلرشاد المهني 
 واألكاديمي.

3.85 (77 

%) 

 المهنيجودة االرشاد التقييم اإلجمالي لهو   
من خالل للطلبة.  ويتم يقدم  يواألكاديمي الذ

على مقياس تقديري من خمس نقاط استبانة 
السنة طلبة  )إستبانة تقويم البرنامج( تطبق على

 األخيرة من البرنامج.

4.00 (80%) 

8 

** معدل قيد 
الطلبة فى 
الجامعة 
–)اإلجمالي

 المستجدين(

اإلجمالي: 

19984 

المستجدين: 

5037 

هو معرفة نسب الزيادة السنوية ألعداد 
في البرامج األكاديمية التي توفرها المقبولين 
وفروعها في كل من محافظة المجمعة الجامعة 
 والغاط ورماح وحوطة سدير. والزلفي

 متزايد

9 

** معدل قيد 
 الطلبة فى

برامج العلوم 
 والتقنية

3378/19984 

17% 

برامج العلمية المقيدين في الهو نسبة الطالب 
)البرامج الصحية + البرامج العلمية والتقنية 

المقيدين  الى إجمالي اعداد الطلبةوالهندسية( 
 بالجامعة

40% 

10 

** مستوى رضا 
لطلبة عن ا

أساليب التعليم 
 والتعلم والتقويم

3.85 (77 

%) 

هو التقييم اإلجمالي ألساليب التعليم والتعلم 
استطالع أراء الطلبة  والتقويم من خالل

على مقياس تقديري من  بإستخدام استبانة
 )أستبانة خبرة الطالب( خمس نقاط

 متزايد

11 

** مستوي رضا 
الطلبة عن 
الخدمات 

في المقدمة لهم 
 الجامعة 

3.85 (71 

%) 

هو نسبة رضا الطلبة على الخدمات المقدمة 
 لهم في الجامعة ويتم التقييم اإلجمالي من خالل

على  بإستخدام استبانةاستطالع أراء الطلبة 
 .مقياس تقديري من خمس نقاط

 متزايد

12 

معدل أعداد  **
الطلبة إلى 

اعضاء هيئة 
التدريس حسب 
 التخصصات   

 1:6الطب: 

العلوم والهندسة: 

1:6 

بقية التخصصات: 

1:15 

في مختلف  المسجلين الطلبة أعداد نسبة هو
علوم  –التخصصات الموجودة بالجامعة )طب 

 أعضاء عدد التخصصات( إلىبقية  –وهندسة 
كامل في هذه  بدوام التدريس هيئة

 .التخصصات

 1:10الطب: 

 1:17العلوم والهندسة: 

 1:22بقية التخصصات: 

13 

 * نسبة**
التخصصات 
التي تم إعادة 

هيكلتها 
وتحديثها الى 

   عدد 
البرامج التي 
تحتاج الى 

 هيكلة.

100% 

هي نسبة البرامج األكاديمية التي تم إعادة 
هيكلتها وتحديثها الى عدد البرامج التي تحتاج 
الى هيكلة من خالل التقرير السنوي إلدارة 
 البرامج والخطط الدراسية بوكالة الجامعة

 للشؤون التعليمية

100% 



 

 
 

 31الصفحة 
 

 المؤشر م
 القيمة

 )معدل االداء(
 وصف مختصر للمؤشر

 الحد األدنى المستهدف

 للعام الجديد

14 

*** نسبة الطلبة 
المتلقيين 
لخدمات 

االرشاد الى 
اجمالي عدد 

 الطلبة.

100% 

هي النسبة المئوية لعدد الطالب/ الطالبات 
المتلقين لخدمة من خدمات اإلرشاد الطالبي 
مرة واحدة خالل الفصل الدراسي على األقل 

 ج.الى عدد الطالب/الطالبات المسجلين بالبرنام

100% 
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 المشكالت والمعوقات التى واجهت العمادة وكيفية التغلب عليها:  التاسع:الباب 

 

 كيفية التغلب عليها المشكالت / المعوقات

ضعف عملية اإلرشاد األكاديمي لطالب وطالبات 
الجامعة مما أدي إلى عدم معرفة الطالب بلوائح 

 وانظمة الدراسة.

لى النظام األكاديمي للجامعة تتيح تطوير شاشات ع
ربط عضو هيئة التدريس بالطالب الذين يشرف 
عليهم أكاديميا  إذ يستطيع الدخول لبيانات الطالب 

 األكاديمية ومعرفة وضعهم األكاديمي.

الدراسة واإلختبارات للمرحلة  عدم معرفة لوائح
 الجامعية ومايرتبط بها.

تم توفيرها في إصدار العديد من المطبوعات والتي 
العمادة وتوزيعها على الكليات كما تم شرح مواد هذه 
الالئحة وتوفيرها على موقع العمادة اإللكتروني، كما 
تهتم العمادة بتوفير نسخة من التقويم الجامعي لكل 

 طالب وطالبة.

طلب بعض الطالب والطالبات في الجامعة تنفيذ 
ويم الحركات االكاديمية بعد إنتهاء فترة التق

األكاديمي معللين ذلك بعدم معرفتهم بالتقويم 
األكاديمي أو عدم توفر تقنية األنترنت مما يصعب 

عليهم الدخول في الوقت المناسب لبوابة النظام 
 األكاديمي لتنفيذ الحركات االكاديمية.

 

وهنا قامت عمادة القبول والتسجيل بتطوير تطبيق 
التقويم الجوال الذي يتيح للطالب اإلطالع على 

الجامعي وإستعراض سجله األكاديمي وتنفيذ 
الحركات األكاديمية من الجوال مباشرة مثل )الحذف 

تأجيل  –اإلعتذار عن فصل دراسي  –واإلضافة 
 اإلعتذار عن مقرر وغيرها(. –فصل دراسي 
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 خطط التطوير المستقبلية: العاشر:الباب 
 

لخطة السابقة، وما تسعى العمادة الى تحقيقه خالل العامين يقه من اوتحقنستعرض فيما يلي ما تم انجازه 

 دمين:االق

 هـ1436/1437ما تم انجازه في العمادة من الخطط السابقة خالل العام الجامعي  -

بحيث  1436/1437بتفعيل التحضير اإللكتروني في بداية الفصل الدراسي األول  البدء-

لطالب والطالبات وقيد يستطيع عضو هيئة التدريس متابعة انتظام ا

غيابهم مباشرة من خالل بوابة النظام األكاديمي التي تم ربطها 

مباشرة برسائل نصية تصل إلى جوال الطالب أو الطالبة في حال 

وصل الغياب لحد التنبيه األول أو الثاني وفي حال وصول الطالب 

 أو الطالبة لحد الحرمان.

شادات إلدخال وأصدرت عمادة القبول والتسجيل نشرة إر

الحضور والغياب على بوابة النظام األكاديمي تم توزيعها 

 على الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة

 

 

 

 

 :ما تسعى العمادة لتحقيقه خالل العامين القادمين -

تسعى عمادة القبول والتسجيل خالل العامين القادمين إلى التحول التام للتعامالت اإللكترونية حيث تم 

 خطة لتحويل جميع المعامالت الطالبية والطلبات من ورقية إلى إلكترونية وتشمل: وضع

 طلبات تغيير التخصص -

 الطالب الزائر -

 المعادالت  -

 الفرص اإلضافية للطالب المفصولين أكاديميا -

 التخصيص -

 

 


