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س ي تتضمن هذه الوثيقة املعلومات العامة والبيانات اإلحصائيات، وكذلك اإلنجازات التي قامت بها عمادة القبول والتسجيل خالل العام الدرا

 طبيعة عملها والرؤية والرسالة التي تسترشد بها العمادة لتقده،  1437/1438املنصرم
ً
يم خدماتها للطالب املقيدين في الجامعة أو املقدمين موضحة

 على الدراسة فيها.
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 مقدمة:

، من خالل إلقاء الضوء على في جامعة الجوف يسعى هذا التقرير إلى التأكيد على مهام عمادة القبول والتسجيل

 بمنسوبيها في تنفيذ أعمالها
ً
التي تقوم بها العمادة خالل العام ، واألنشطة الرؤية التي تنتهجها العمادة ممثلة

من خالل استخدام الدراس ي في سبيل تقديم الخدمات للطالب امللتحقين بجامعة الجوف أو الراغبين بااللتحاق، 

، كما ويشير هذا التقرير إلى طبيعة هذه األنشطة التي قدمتها العمادة في العام وسائل التقنية املتاحة في الجامعة

 منها إلنجاز أعمالها املنصرم، وعمليات 
ً
التطوير املستمرة التي تقوم بها العمادة للنهوض باألنظمة االلكترونية سعيا

كما ويسعى هذا التقرير إلى توضيح الخطط التنفيذية التي تعمل بها العمادة خالل العام بأقل وقت وجهٍد ممكنين، 

 الزمنية.الدراس ي، وآليات متابعة وتنفيذ هذه الخطط ومدتها 

 دقيقة عن الطالب الخريجين من الجامعة خالل العام الدراس ي باإل 
ً
م إحصائية ضافة إلى هذا فنن هذا التقرير يقدم

  1437/1438ه، والطالب امللتحقين للفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي  1436/1437املنصرم 
ً
 نظرة

ً
ه، مقدما

اع القرار في الجامعة، كما ويفيد هذا
م
 للمختصين وصن

ً
التقرير الراغبين بعمل بحث عن أبرز أنشطة العمادة  عامة

م وعدد الطالب امللتحقين بالجامعة وتخصصاتهم كمعلومات أولية قادرة على املساهمة في إتمام البحث،  كما وال يقدم

 للجهد البشري الذي يقدمه منسوبو عمادة القبول والتسجيل بتوجيٍه من العميد 
ً
 حقيقيا

ً
هذا البحث تثمينا

م وإشرا ألعمال التي يقوم بها املوظفون من خالل إداراتهم كما هو ل الشكل الظاهري ٍف مباشٍر من قبله، بل يقدم

 موضٌح في بند الخطة التنفيذية في هذا التقرير.
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 كلمة العميد:

 من طبيعة املوقع الذي تحتله عمادة القبول والتسجيل، بوصفها حلقة الوصل بين خريجي املرح
ً
لة الثانوية انطالقا

قناة االتصال  باإلضافة لكونهاواملرحلة الجامعية، ولطبيعة الخدمات التي تقدمها للطالب امللتحقين بالجامعة، 

 بمنسوبيها تشعر بالفخر واالعتزاز لتقديم الخدمات 
ً
األولى مع املجتمع، فنن عمادة القبول والتسجيل ممثلة

م في تنمية مسيرتهم العلمية خالل فترة التحاقهم بالجامعة حتى ، واإلسهاوالتسهيالت لطالب الجامعة وخريجيها

 وقيادة –تخرجهم منها في سبيل خدمة املبادئ التي قام عليها هذا الوطن 
ً
واإلسهام في تنمية الحركة  – مجتمعا

في الجامعة، من خالل تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها املجتمع األكاديمي العلمية في اململكة العربية السعودية، 

وتسهيل الوصول إلى هذه الخدمات وحل كافة اإلشكاالت التي قد تواجه الطالب أو أعضاء هيئة التدريس، للمض ي 

 في مسيرتهم العلمية.
ً
 قدما

 من طبيعة دورها الهام، لتوفير املعلومات املتعلقة بالتخصصات لذا فنن العمادة 
ً
تبذل أقص ى طاقاتها انطالقا

الع الطالب على كافة األنظمة واللوائح املعمول بها  العلمية املتاحة في
م
الجامعة، وشروط القبول فيها والتأكيد على اط

من خالل كافة الوسائل التقنية واملادية املمكنة كوسائل التواصل االجتماعي والبوابة في جامعة الجوف، 

بات اإلرشادية التي يتم توزيعها على كا فة الطالب في بداية التحاقهم في الجامعة، االلكترونية، أو عن طريق الكتيم

أو للطالب املستجدين  وكذلك من خالل املحاضرات التعريفية التي تقدمها الجامعة لطالب املرحلة الثانوية العامة،

إلى تطوير خدماتها بشكٍل دائٍم من خالل استيعاب مقترحات الطالب وأعضاء هيئة كما وتسعى العمادة في الجامعة، 

وحصر املشاكل املتكررة التي يواجهونها من أجل تفاديها وضمان أفضل خدمة بأقل وقٍت وجهٍد ممكنين،  التدريس،

ولذا فنن العمادة تضع في حسبانها عمليات التطوير في خططها التنفيذية السنوية، وتتأكد من إتمام عمليات 

 فادي إشكاالتها بأسرع وقٍت ممكن.رة لتالتطوير، واألخذ بعين االعتبار ردود الفعل املتعلقة بالخدمات املطوم 

 

 

 عميد القبول والتسجيل

 د. بندر بن مزعل الشمري 
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 نبذة عن العمادة:

والقاض ي بننشاء عمادة القبول والتسجيل في ه  21/4/1427/أ وتاريخ 564 معالي وزير التعليم العالي رثم صدر قرار 

 بمنسوبيها تبذل
ً
خدمات لطالب وطالبات أقص ى طاقاتها من أجل تقديم أفضل ال جامعة، ومن حينها والعمادة ممثلة

 وكذلك الراغبين بااللتحاق بالجامعة من طالب املرحلة الثانوية العامة، جامعة الجوف، 
ً
حيث تسعى العمادة جاهدة

تقديم  بتقديم وتطوير الخدمات لطالب الجامعة، وتحفيز طالب املرحلة الثانوية العامة لاللتحاق بالجامعة من خالل

 املعلومات املطلوبة حول التخصصات العلمية املتوفرة في جامعة الجوف، 
ً
  ،رؤيتها ورسالتهاب مسترشدة

ً
إلى ساعية

تعزيز قيم املساواة بين طالب الجامعة في الفرص الدراسية، وذلك من خالل تحويل جميع آليات القبول في الجامعة 

 عن التدخل الذاتي في هذه ال إلى رقمية
ً
 عملياتبعيدة

ً
س التحصيل العلمي لطالب اعلى التنافس على أس ، قائمة

 بذلك بالئحة الدراسة واالختبارات املعتمدة من قبل مجلس  جوفالثانوية العامة وطالب جامعة ال
ً
مسترشدة

 لهذه املعايير التي تسعى العمادة إلى تعزيزها في املجتمع الج، الجامعة واملنشورة على موقع العمادة
ً
امعي، استنادا

فننها وبشكٍل دوري تقوم على تطوير خدماتها وتسهيل الوصول إلى هذه الخدمات من خالل استغالل كافة الوسائل 

 منها بقيمة التقنية وبذالتقنية املتاحة في جامعة الجوف، 
ً
 ل أقل تكلفة ممكنة.إيمانا
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 رؤية العمادة:

إلكترونية متكاملة لتقديم أفضل الخدمات للطلبة وبأعلى تسعى عمادة القبول والتسجيل إلى تحقيق منظومة 

املستويات االحترافية ونسعى كذلك إلى تنمية وتطوير كافة اإلدارات واألقسام اإلدارية التابعة للعمادة من أجل 

 خدمة الطالب منذ قبوله في الجامعة وحتى تخرجه منها وكذلك بعد التخرج .

 رسالة العمادة:

 ي تقديم كافة الخدمات األكاديمية .التميز والعدالة ف

 أهداف العمادة:

وبفضل هللا ثم توجيه معالي مدير الجامعة ومتابعته املستمرة لتطوير العمادة وتحديثها بشكل مستمر ، شهدت 

 في جميع نواحيها التنظيمية سواء اإلدارية أو التقنية ، فطورت وسرعة
ً
 ومتواصال

ً
 شامال

ً
 العمادة منذ إنشائها تطورا

تقديم الخدمات ألبنائنا وبناتنا الطالب والطالبات ، وال تزال الجهود تبذل بعزيمة وإصرار من أجل تطوير آلية العمل 

 .بما يجعل العمادة قادرة على إنجاز مهامها ومسؤولياتها املتعددة على أكمل وجه بنذن هللا

قبلية وتحقيق رسالتها والحفاظ على تقديم أفضل الخدمات وبكافة الطرق للوصول إلى رؤية العمادة املست .1

 .منجزاتها لرفع اسم الجامعة والوطن

استقطاب الطالب املتميزين إلى الجامعة من خريجي املرحلة الثانوية من داخل املنطقة وخارجها وكذلك  .2

 الطلبة غير السعوديين )املنح(.

قبل لتقدم أفضل الخدمات تطوير جميع األنظمة العاملة بها لتواكب مستجدات العصر ومتطلبات املست .3

 .للطالب وأعضاء الهيئات األكاديمية والكليات واملراكز واملجتمع

 .الحرص على صرف مكافأة الطالب الشهرية في وقتها املستحق ومعالجة ما يعتريها من خلل .4

ة.أن ترتقي بموظفيها ليكونوا مرجعا للخبرة واالستشارة في شؤون القبول والتسجيل واألنظمة األكاديمي .5
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 الهيكلة اإلدارية لعمادة القبول والتسجيل:
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 عمادة القبول والتسجيل:بيان بمنسوبي 

 شطر الطالب:

 الشؤون األكاديمية املكافآت خدمات الطالب التسجيل القبول  إدارة العمادة مكتب العميد اإلدارة

 3 4 1 4 1 2 3 عدد املوظفين

 18 املجموع

 

 مكتب العميد

 وحدة الجودة والتطوير السكرتارية والتسجيل عميد القبول  املسمى

 1 1 1 العدد

 

 إدارة العمادة

 االتصاالت اإلدارية مدير العمادة املسمى

 1 1 العدد

 

 إدارة القبول 

 قسم االنتساب قسم االنتظام مدير اإلدارة املسمى

 1 0 1 العدد

 

 إدارة التسجيل

 ت اإلحصائيةاملعلوما مسجلو الكليات مدير اإلدارة املسمى

 0 3 1 العدد
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 إدارة خدمات الطالب

 وحدة املنح خدمات الطالب والبطاقات الجامعية مدير اإلدارة املسمى

 0 0 1 العدد

 

 إدارة املكافآت

 مدقق مكافآت الطالب مساعد إداري  وحدة املكافآت مدير اإلدارة املسمى

 0 0 3 1 العدد

 

 إدارة الشؤون األكاديمية

 وحدة الوثائق وامللفات قسم الخطط والجداول الدراسية شؤون الخريجين دير اإلدارةم املسمى

 2 0 1 0 العدد

 

 شطر الطالبات:

 وحدة القاعات الدراسية الشؤون األكاديمية وحدة الوثائق وامللفات خدمات الطالب القبول و التسجيل إدارة العمادة مكتب الوكيلة اإلدارة

 0 0 5 4 7 3 3 عدد املوظفين

 21 املجموع

 

 مكتب وكيلة العمادة

 وحدة الجودة والتطوير السكرتارية وكيلة عمادة القبول والتسجيل املسمى

 1 1 1 العدد
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 إدارة العمادة

 مراسلة االتصاالت اإلدارية مديرة العمادة املسمى

 1 1 1 العدد

 

 قسم خدمات الطالب

 املكافآت قات الجامعيةخدمات الطالب والبطا مديرة القسم املسمى

 1 2 1 العدد

 

 قسم القبول والتسجيل

 التسجيل القبول  املسمى

 6 1 العدد

 

 عضو هيئة تدريس إداري  املسمى

 2 39 العدد

 .أعضاء هيئة التدريس في عمادة القبول والتسجيل: عميد القبول والتسجيل، ووكيلة عمادة القبول والتسجيل 
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 الخطة التنفيذية:

 الخطة:أهداف 

 إلتمام العمادة ما تقرر في الخطة التنفيذية للعام الدراس ي 
ً
ه، من تحويل كافة الخدمات التي تقدمها العمادة إلى خدمات  1435/1436نظرا

 الكترونية، حيث تم تفعيل الخدمات االلكترونية التالية:

1. .
ً
 التقديم على برنامج املنح الداخلية والخارجية الكترونيا

.لتقديم على با .2
ً
 رنامج التعليم املوازي الكترونيا

3. .
ً
 تفعيل الحركات األكاديمية الكترونيا

 تطوير نظام املكافآت. .4

5. .
ً
 تفعيل آلية التقديم لاللتحاق بالجامعة الكترونيا

ية حسب املواعيد ، ومتابعة العمليات االلكترون، وإذافة خدمات جديدة على البوابة االلكترونية للطالبقد اقتصر العمل على استمرارية التطوير

وثائق التخرج في نهاية العام الدراس ي، وشملت عمليات التطوير ورش العمل والتدريب ملوظفي  توزيعاملحددة منذ فتح باب القبول بالجامعة حتى 

 محاضرة تعر 
ً
 بالجامعة، كما أن العمادة تقدم سنويا

ً
يفية بالجامعة العمادة، ومنسوبي العمادات األخرى وكذلك الطالب امللتحقين حديثا

 والتخصصات العلمية املتوفرة بالجامعة لطالب املرحلة الثانوية، كتعريف وتحفيز لطالب املنطقة لاللتحاق بالجامعة.

 مالحظات:

 يعتبر الجدول الزمني هو آلية التنفيذ املصاحبة للخطة. .1

 يتم اعتماد تنفيذ كافة بنود الخطة من قبل عميد عمادة القبول والتسجيل. .2

 مع مراعاة عمليات التطوير التي تنفذها العمادة، أو تسعى لتنفيذها.يتم إع .3
ً
 داد الخطة التنفيذية سنويا

 الستمرارية تطوير الخدمات االلكترونية التي تقدمها العمادة، فنن بنود هذه الخطة خاضعة للتغيير ويعتبر التطوير من قبيل: تطوي .4
ً
ر نظرا

 ول به في العمادة بنود تلقائية في العمادة.قواعد البيانات، النظام األكاديمي املعم

تتضمن الخطة التنفيذية: عمليات التطوير التي تنفذها العمادة، واألنشطة التي تقدمها خالل العام الدراس ي مثل املحاضرات التعريفية  .5

 لطالب املرحلة الثانوية العامة، أو للطالب املستجدين في الجامعة.
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 طة التنفيذية للعمادة:يوضح الجدول أدناه الخ

 الفئة املستهدفة الجهة املنفذة مدة التنفيذ أهداف البرنامج اسم البرنامج

ت االلكترونية
ل ومتابعة الخدما

تفعي
 

فتح باب القبول والتقديم 

على التخصصات املتاحة 

.
ً
 داخل الجامعة الكترونيا

تفعيل شروط القبول  .1

 على الطالب 
ً
الكترونيا

املتقدمين لاللتحاق 

 بالجامعة.

حصر عدد املتقدمين  .2

على الجامعة واملقبولين 

حسب شروط الجامعة 

 للقبول.

من تاريخ 

7/9/1437 

 حتى

23/9/1437 

 إدارة القبول 

خريجو املرحلة 

الثانوية الراغبون 

بااللتحاق بجامعة 

 الجوف.

فرز نتائج املقبولين على 

التخصصات املتاحة في 

جامعة الجوف، والذين 

شروط انطبقت عليهم 

 القبول.

االنتهاء من عمليات  .1

التقديم على الجامعة، 

وحصر املتقدمين 

والتخصصات التي 

تقدموا عليها وقبلوا فيها 

 حسب شروط الجامعة.

من تاريخ 

23/9/1437 

حتى 

12/10/1437 

 إدارة القبول 

طالب الجامعة 

.
ً
 املقبولين حديثا

 

 

 

 

بداية الحذف واإلضافة 

 للمقررات الدراسية.

الفرصة لطالب إتاحة  .1

الجامعة إلنهاء الخدمات 

األكاديمية التي 

 يحتاجونها.

إضافة املقررات  .2

الدراسية للطالب 

 الراغبين بالدراسة.

إنهاء كافة الحركات  .3

األكاديمية داخل 

الجامعة، وذلك قبل 

نهاية املوعد العتماد 

 الشعب األكاديمية.

 الفصل األول:

 3/12/1437من 

 إلى

21/12/1437 

 ني:الفصل الثا

 من 

1/5/1438 

 إلى

12/5/1438 

 

 طالب الجامعة  إدارة التسجيل
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 الفئة املستهدفة جهة التنفيذ مدة التنفيذ أهدداف البرنامج اسم البرنامج

ت االلكترونية
ل ومتابعة الخدما

تفعي
 

فتح باب التحويل 

الداخلي والخارجي وتأجيل 

الفصل الدراس ي، وطلبات 

إعادة القيد، والزيارة من 

 داخل وخارج الجامعة.

متابعة حالة الطالب  .1

املقيدين بالتخصصات 

 املتاحة في الجامعة.

إنهاء إجراءات الطالب  .2

املنسحبين واملحولين 

لخارج الجامعة بأسرع 

 وأقل جهد ممكنين.

حصر حاالت طلب إعادة  .3

القيد وسهولة التعامل 

معها إما بالقبول أو 

الرفض؛ حسب شروط 

 الجامعة.

الطالب إنهاء إجراءات  .4

الزائرين بأسرع وقت 

 وأقل جهد ممكنين.

 الفصل األول:

 من

3/12/1437 

 إلى 

14/12/1437 

 الفصل الثاني:

 من

1/5/1438 

 إلى 

5/5/1438 

 

 إدارة التسجيل

طالب الجامعة 

والطالب الراغبون 

بااللتحاق أو 

 التحويل، أو الزيارة.

فتح باب طلبات إعادة 

 القيد.

توفير فرص جديدة  .1

 للدراسة.للطالب 

إمكانية تعديل  .2

الطالب ملستواهم 

الدراس ي وتجاوز 

 اإلخفاقات.

إنجاز املعامالت  .3

بأسرع وقت وأقل 

 جهد ممكنين

 الفصل األول:

 من

3/12/1437 

 إلى

19/12/1437 

 الفصل الثاني:

 من

1/5/1437 

 إلى

10/5/1438 

 إدارة التسجيل
طالب الجامعة 

 املطوي قيدهم.

فتح باب تقديم طلبات 

ذار عن دراسة مقرر االعت

أو أكثر، أو الفصل 

.
ً
 الدراس ي كامال

حصر حاالت االعتذار  .1

عن املقررات الدراسية 

 أو الفصول الدراسية.

معرفة أسباب عزوف  .2

الطالب عن االستمرار 

ومحاولة حل هذه 

 اإلشكاليات.

اإلسراع في إتمام  .3

العمليات وبأقل جهد 

 ممكن.

 الفصل األول:

 من 

3/12/1437 

 حتى 

10/2/1438 

 للمقررات

23/3/1438 

 
ً
 للفصل كامال

 الفصل الثاني:

 من 

1/5/1438 

 إلى

2/7/1438 

 إدارة التسجيل
الطالب امللتحقون 

 بالجامعة.
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 للمقررات

23/7/1438 

للعام الدراس ي 

 
ً
 كامال

15/8/1438  

 للفصل 
ً
 كامال

 

 الفئة املستهدفة جهة التنفيذ مدة التنفيذ أهداف البرنامج اسم البرنامج

ش 
ور

ت
ا ل والدور

العم
 

 لقاء الطلبة املستجدين

تعريف بالخدمات  .1

االلكترونية التي 

 تقدمها العمادة.

تعريف بالجامعة  .2

ومرفقاتها 

والخدمات التي 

 توفرها الجامعة.

إرشاد الطالب في  .3

حال وجود أي 

إشكاليات من 

املمكن أن 

تواجههم في 

املستقبل وكيفية 

حل هذه 

 اإلشكاليات.

3/12/1437 

 الطالب شؤون عمادة

باملشاركة مع عمادة 

 القبول والتسديل

الطالب 

 املستجدون.

الئحة ورشة عمل 

الدراسة واالختبارات 

 .والدراسة االلكترونية

أعضاء تعريف  .1

هيئة التدريس 

بالئحة الدراسة 

واالختبارات 

والدراسة 

 االلكترونية

واإلجابة عن 

 االستفسارات. 

 العمادة 20/11/1437
أعضاء هيئة 

 .التدريس

 املحاضرة التعريفية

التعريف بالجامعة  .1

 والتخصصات املتاحة.

تحفيز طالب املنطقة  .2

على االلتحاق بالجامعة 

 للوطن واملنطقة.
ً
 خدمة

اإلجابة على  .3

االستفسارات التي قد 

في نهاية الفصل 

 الدراس ي الثاني
 العميد

طالب الثانوية 

 العامة.
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يواجهها طالب الثانوية 

 العامة.
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 استطالع رأي:

 مقدمة:

ا يهدف هذا االستطالع إلى قياس رضا املستفيدين من طالب جامعة الجوف عن الخدمات االلكترونية التي تقدمها عمادة القبول والتسجيل، وفيم

االستطالع على الخدمة لو كان املستفيدون يواجهون بعض الصعوبات في التعامل مع الخدمات، أو في مقار العمادة بعموم الجامعة، ال يقتصر 

تي ترسل االلكترونية من حيث سهولة إتمامها، بل سرعة اإلتمام وتعامل منسوبي العمادة مع املستفدين في حال الزيارة، وسرعة إنجاز املعامالت ال

 إلى املنسوبين، كل هذه القضايا تم التطرق إليها في األسئلة التي ضمها االستطالع.

 االستطالع:

عدة أسئلة حول جنس املستفيد، ومقر دراسته والكلية والتخصص، وكذلك قدرة املستفيد على استخدام الحاسب اآللي، وذلك  شمل االستطالع

 لتكرار حاالت زيارة مقر العمادة بحجة عدم القدرة على استخدام الحاسب اآللي، رغم أن ما أوحته بعض نتائج االستطالع بعكس ذلك، 
ً
تطرق نظرا

 إ
ً
لى الخدمات االلكترونية من حيث الرضا العام، وسهولة استخدامها، وشموليتها، وفي نهاية االستطالع تم طلب بعض املقترحات أو االستطالع أيضا

 العراقيل التي تواجه الطالب حال استخدامه البوابة االلكترونية، أو زيارته عمادة القبول والتسجيل.

 العينات:

ل والتسجيل، وكانت املشاركة في االستطالع اختيارية، حيث تم إرسال رسالة نصية إلى جميع الطالب تم نشر االستطالع على موقع عمادة القبو 

الرئيس املسجلين في جامعة الجوف تطلب منهم املشاركة، وكانت مشاركة الطالب أكثر من الطالبات وتركزت أغلب املشاركات في االستطالع من املقر 

 األربعمائة مشارك على الشكل التالي: بسكاكا حيث كان عدد املشاركين قرابة

 العدد الجنس

 227 ذكر

 162 أنثى

 389 املجموع

 

 وكانت قدرات املشاركين على استخدام الحاسب اآللي متفاوتة، حيث كانت أغلب االختيارات ممتازة، بينما كان من اختار املستوى الضعيف ال 

 في االستطالع.
ً
 يتجاوز عددهم خمسة عشر مشاركا

 ائج: النت

طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس وكلية املجتمع، تميزت األجوبة بالقبول العام عن الخدمات املقدمة في عمادة القبول  389شملت العينة 

ميز والتسجيل، من حيث سهولة استخدامها وسرعة اإلنجاز، وسرعة التواصل وسهولته، كذلك مدى فاعلية موقع العمادة الرسمي والحرفية التي يت

 بها منسوبو العمادة.

 يظهر الجدول التالي نسب الرضا حول األسئلة املوجهة في االستبانة:

 ال نعم الفقرة م

1 
 في اإلسبوع على األقل( 

ً
 واحدة

ً
أزور موقع عمادة القبول والتسجيل االلكتروني بشكل دوري. )مرة

dar.ju.edu.sa 
56% 44% 

2  
ً
 على األقل. ) أزور البوابة االلكترونية للطالب مرة

ً
 إسبوعيا

ً
 edug.ju.edu.sa) 79% 21%واحدة
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 %36 %64 أشعر بالرضا بشكٍل عام عن الخدمات التي تقدمها عمادة القبول والتسجيل. 3

 %39 %61 يوجد دليل استخدام ملوقع عمادة القبول والتسجيل، واضح املحتوى وسهل الوصول إليه. 4

 %64 %36 ابة الطالب االلكترونية، وذلك لعدم وضوح بعض الخدمات.أواجه بعض الصعوبات في استخدام بو  5

 %25 %75 أستطيع الوصول إلى الخدمة املطلوبة على البوابة االلكترونية بيسر وسهولة. 6

 مع عمادة القبول والتسجيل بيسر وسهولة. ) 7
ً
 dar@ju.edu.sa) 50% 50%استطيع التواصل الكترونيا

 %54 %46 القبول والتسجيل على االستفسارات بشكٍل سريع ودقيق.يستجيب منسوبو عمادة  8

 %45 %55 في حال زيارتي ملقر العمادة، يتعامل معي منسوبو العمادة بحرفية عالية وأخالقيات راقية. 9

 %13 %87 تصلني التنبيهات التي ترسلها عمادة القبول والتسجيل بشكل دوري، عن طريق رسائل الجوال. 10

 %13 %87 بنفس ي بتنفيذ الحركات األكاديمية التي أحتاجها عن طريق البوابة االلكترونية. اقوم 11

 %33 %67 أقوم بالخدمات األكاديمية التي أحتاجها على البوابة قبل ثالثة أيام من إقفالها. 12

 %28 %72 ها.توفي الخدمات االلكترونية املقدمة عن طريق بوابة الطالب بمعظم املتطلبات التي أحتاج 13

 التحليل:

ون كان للسؤال املتعلق بمدى القدرة على استخدام الحاسب اآللي ضرورة عالية، وذلك لتكرار عدم القدرة على استخدام الحاسب اآللي ممن يزور 

 ما 
ً
تكون هذه الزيارات في مقر عمادة القبول والتسجيل من أجل تنفيذ خدماتهم، وأنهم يواجهون صعوبة في الوصول إلى هذه الخدمات، وغالبا

ليات أواخر أيام تنفيذ الخدمات، ولذا فمن املقرر القيام بعمل استطالع موجه ملنسوبي العمادة العاملين على هذه الخدمات، للبحث حول اإلشكا

تسهم في إزاحة العراقيل، املتكررة التي يعانيها طالب جامعة الجوف، والوقوف على األسباب الحقيقية من أجل الوصول إلى حلول شاملة وقطعية 

 وتيسير تنفيذ الخدمات بأقص ى سرعة وأقل جهد ممكنين.

 النسبة العدد املستوى 

 %58.1 226 ممتازة

 %38 148 متوسطة

 %3.9 15 ضعيفة
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سط، فمن الواجب وحيث أن غالبية املشاركين في االستطالع من القادرين على استعمال الحاسب اآللي بمستوى ممتاز ويليهم املستوى املتو 

 املتعلقة بصعوبة استخدام املوقع أو عدم القدرة 
ً
على التشكيك ببعض األعذار التي يسوقها زوار مقر عمادة القبول والتسجيل من الطالب خاصة

 وال تحتمل التأوي
ً
ل، وتختص بشأن واحد استخدام الحاسب اآللي، تميزت األسئلة املوجهة في االستطالع باملباشرة والسهولة، على أن تكون دقيقة

 بسهولة جمع البيانات وتحليلها، وفهم املعطيات وتطوير األداء املتعلق باملجاالت املطروحة في
ً
 لوقت املشاركين ورغبة

ً
 االستبانة. فقط، وذلك حفظا

يارة، حيث يحتوي موقع تمحورت هذه األسئلة حول موقع عمادة القبول والتسجيل في جامعة الجوف، وفاعليته بالنسبة للطالب من حيث الز 

ذلك تعاطي العمادة على كافة البيانات التي يحتاجها الطالب باإلضافة إلى األدلة اإلرشادية، ثم سهولة وصعوبة الخدمات االلكترونية وتنفيذها، وك

بين للطالب، كذلك التنبيهات التي منسوبي العمادة مع املستفيدين من النواحي السلوكية والخدمية، وسرعة إنجاز الخدمات املقدمة من قبل املنسو 

عى ترسلها عمادة القبول والتسجيل إلى الطالب ومدى سرعة وصولها إليهم، والتزام الطالب بالتوجيهات التي تصلهم من خالل قنوات التواصل، س

راعاة التوقيت املوضوع من قبل هذا االستطالع في مجمله إلى قياس رضا الطالب عن الخدمات املقدمة من قبل عمادة القبول والتسجيل، مع م

على العمادة لتنفيذ هذه العمليات، ومدى شمولية هذه الخدمات، بينما األسئلة املقالية والتي تمحورت حول الصعوبات التي يواجهها املستفيد 

 نضافتها في النهاية.البوابة االلكترونية، أو في حال الحضور إلى عمادة القبول والتسجيل واملقترحات التي قد يرغب املستفيد ب

 في معظمها بين املستجيبين فبينما كان قرابة 
ً
 بسيطا

ً
 على األقل 56شهدت األجوبة تفاوتا

ً
 واحدة

ً
% يزورون موقع عمادة القبول والتسجيل مرة

، كانت نسبة الطالب الذين ال تصلهم التنبيهات املرسلة من قبل العمادة ال تتجاوز 
ً
اب هذه النسبة نجد أن %، وفي البحث عن أسب14إسبوعيا

 بالنسبة للعمادة، والتي تعتمد على البيا
ً
نات املسجلة عمليات تحديث البيانات في البوابة االلكترونية للطالب ال تتم بشكل دوري مما يسبب إشكالية

ه على هذا األمر من أجل تحديث لديها فقط، وال تقوم بتحديث هذه البيانات بنفسها، بل يقوم الطالب بالتحديث بأنفسهم، كما وقد تم التنوي

 البيانات بشكٍل دوري ومستمر.

 
ً
 ال يمكن القطع بنسبة رضا عالية بين املستفيدين املشاركين في هذه االستبانة، بيد أن السمة العامة لإلجابات تدل على نسبة رضا جيدة

ً
جدا

املستفيدين ال تظهر وجود بعض اإلشكاليات املتعلقة  يعانيهاومرضية، رغم أن األسئلة املقالية التي تطلب مقترحات وسرد للصعوبات التي 

بالخدمات، بل إشكاليات تقنية بحتة مثل بطء البوابة وهذه اإلشكالية ال يمكن حلها داخل عمادة القبول والتسجيل بل تتعلق بالتقنيات 

 املستخدمة داخل الجامعة والتي ال زالت تحت اإلنشاء والتطوير، في مقابل هذه اإلشكاليات ا
ً
% من 71لتقنية يرى ما نسبته تتجاوز قليال

% من املتسجيبين يرون أن منسوبي 53املستفيدين أن الخدمات االلكترونية التي تقدمها العمادة تفي بمتطلبات املستفيدين، في املقابل فنن 

متساوية بالنسبة للمستجيبين الذين يرسلون  العمادة ال يستيجبون بشكٍل سريٍع على االستفسارات املقدمة من قبلهم، بينما تكاد تكون النسبة

 استفساراتهم على بريد العمادة االلكتروني.

ملشاركين تراوحت مالحظات املشاركين في االستطالع بين ذكر املشاكل التقنية كما ذكرنا أعاله، وبين قلة الخدمات االلكترونية حسب ما يراه بعض ا

رونية التي قدمتها العمادة شاملة لكل متطلبات الطالب، باإلضافة إلى ذلك يرى بعض الطالب أن في االستطالع، بينما تعتبر الخدمات االلكت

ة كل الصعوبات التي تواجههم هو في عدم القدرة على تحديد الخدمات االلكترونية التي يحتاجونها، بينما تقدم عمادة القبول والتسجيل في بداي

ترونية باإلضافة إلى توزيع دليل إرشادي حول الخدمات، وجدت بعض اإلشكاليات لدى املشاركين فصل دراس ي محاضرة تعريفية بالخدمات االلك

وهي لألسف إشكاليات شخصية مثل إضاعة الرقم السري الخاص بالبوابة، وفي هذا األمر يلجأ لألسف أغلب الطالب لزيارة مقر عمادة القبول 

 االلكترونية. والتسجيل دون استخدام الخيارات املتوفرة بالبوابة

 خاتمة:

ما  تظهر من النتائج النهائية لالستطالع الذي أعدته عمادة القبول والتسجيل حول رضا املستفيدين من الخدمات االلكترونية التي تقدمها، أن

ذكرنا في تحليلنا أعاله أن % عدم كفاية هذه الخدمات، وقد 36% من املشاركين راضين عن الخدمات ويرونها تلبي احتياجاتهم، بينما يرى 64نسبته 
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العمادة أغلب اإلشكاليات تكون تقنية ال يمكن حلها داخل العمادة أو مشاكل داخل مقر العمادة في اللقاء مع منسوبي العمادة، بالرغم أن منسوبي 

ن خالل رسائل نصية أو من خالل ال يقدمون الخدمات االلكترونية والتي تكون من صالحيات الطالب فقط في أوقات محددة يتم التنويه إليها م

سيتم البوابة االلكترونية، نستطيع القول أن الخدمات االلكترونية التي تقدمها عمادة القبول والتسجيل كافية، ومن املمكن تطويرها وهذا ما 

 ه. 1437/1438اعتماده في الخطة التنفيذية القادمة للعمادة للعام الدراس ي القادم 
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 البيانات األولية
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 أعداد طالب الجامعة:

 أعداد الطالب والطالبات حسب الجنس واملقر واملرحلة:

 العدد املرحلة الجنس املقر

 7251 البكالوريوس أنثى سكاكا

 8386 البكالوريوس ذكر سكاكا

 510 البكالوريوس أنثى دومة الجندل

 2286 البكالوريوس ىأنث طبرجل

 934 البكالوريوس ذكر طبرجل

 4142 البكالوريوس أنثى القريات

 1891 البكالوريوس ذكر القريات

 80 برنامج انتقالي أنثى سكاكا

 53 برنامج انتقالي ذكر سكاكا

 81 برنامج انتقالي أنثى طبرجل

 38 برنامج انتقالي ذكر طبرجل

 48 برنامج انتقالي أنثى القريات

 41 برنامج انتقالي ذكر القريات

 66 دبلوم تأهيلي أنثى سكاكا

 42 دبلوم تأهيلي ذكر سكاكا

 35 دبلوم تأهيلي ذكر طبرجل

 131 دبلوم تأهيلي أنثى القريات

 101 دبلوم تأهيلي ذكر القريات

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي 
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 أعداد الطالب حسب الجنس واملرحلة:

 

 أعداد الطالب والطالبات حسب املرحلة:

 املجموع النهائي:

 

 

 

ه، ولالستزادة يجب مراجعة األقسام التفصيلية في الصفحات الالحقة من هذا  1436/1437يشمل هذا القسم البيانات األولية العامة للطالب والطالبات الخريجين في العام الدراس ي املنصرم  ملحوظة:

 التقرير.

 العدد املرحلة الجنس

 14189 بكالوريوس أنثى

 11229 بكالوريوس كرذ

 209 برنامج انتقالي أنثى

 132 برنامج انتقالي ذكر

 197 دبلوم تأهيلي أنثى

 178 دبلوم تأهيلي ذكر 

 العدد املرحلة الجنس

 25418 بكالوريوس كال الجنسين

 341 برنامج انتقالي كال الجنسين

 375 ليدبلوم تأهي كال الجنسين

 26134 مجموع طالب الجامعة
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 الفصل األول:

 ملرحلة البكالوريوس ه 1436/1437وع خريجي الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي مجم

 املجموع الجنسية الجنس املرحلة املقر

 330 سعودي أنثى البكالوريوس سكاكا

 516 سعودي ذكر البكالوريوس سكاكا

 12 غير سعودي أنثى البكالوريوس سكاكا

 10 غير سعودي ذكر البكالوريوس سكاكا

 - سعودي أنثى البكالوريوس الجندلدومة 

 122 سعودي أنثى البكالوريوس طبرجل

 65 سعودي ذكر البكالوريوس طبرجل

 275 سعودي أنثى البكالوريوس القريات

 109 سعودي ذكر البكالوريوس القريات

 6 غير سعودي أنثى البكالوريوس القريات

 2 غير سعودي ذكر البكالوريوس القريات

 هائي:املجموع الن

 645 مجموع الطالبات

 702 مجموع الطالب

 1347 املجموع النهائي
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 ملرحلة الدبلوم التأهيلي ه 1436/1437مجموع خريجي الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي 

 املجموع الجنسية الجنس املرحلة املقر

 2 سعودي أنثى الدبلوم التأهيلي سكاكا

 1 عوديس ذكر الدبلوم التأهيلي سكاكا

 3 سعودي ذكر الدبلوم التأهيلي طبرجل

 9 سعودي أنثى الدبلوم التأهيلي القريات

 2 سعودي ذكر الدبلوم التأهيلي القريات

 املجموع النهائي:

 11 مجموع الطالبات

 6 مجموع الطالب

 17 املجموع النهائي
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 الفصل الثاني:

 ملرحلة البكالوريوس ه 1436/1437راس ي مجموع خريجي الفصل الدراس ي الثاني للعام الد

 املجموع الجنسية الجنس املرحلة املقر

 978 سعودي أنثى البكالوريوس سكاكا

 767 سعودي ذكر البكالوريوس سكاكا

 9 غير سعودي أنثى البكالوريوس سكاكا

 10 غير سعودي ذكر البكالوريوس سكاكا

 67 سعودي أنثى البكالوريوس دومة الجندل

 130 سعودي أنثى البكالوريوس طبرجل

 21 سعودي ذكر البكالوريوس طبرجل

 1 سعوديغير  ذكر البكالوريوس طبرجل

 505 سعودي أنثى البكالوريوس القريات

 150 سعودي ذكر البكالوريوس القريات

 4 غير سعودي أنثى البكالوريوس القريات

 1 غير سعودي ذكر البكالوريوس القريات

 

 1693 تمجموع الطالبا

 950 مجموع الطالب

 2643 املجموع النهائي

 

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي 
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 ملرحلة الدبلوم التأهيلي ه 1436/1437للعام الدراس ي  لثانيمجموع خريجي الفصل الدراس ي ا

 املجموع الجنسية الجنس املرحلة املقر

 13 سعودي أنثى الدبلوم التأهيلي سكاكا

 8 سعودي ذكر الدبلوم التأهيلي سكاكا

 1 سعودي ذكر بلوم التأهيليالد طبرجل

 10 سعودي أنثى الدبلوم التأهيلي القريات

 6 سعودي ذكر الدبلوم التأهيلي القريات

 املجموع النهائي:

 23 مجموع الطالبات

 15 مجموع الطالب

 38 املجموع النهائي
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يرجى الذهاب لقسم اإلحصائيات التفصيلية في الصفحات الالحقة من هذا ولالستزادة ه،  1437/1438في الجامعة للعام الدراس ي يشمل هذا القسم البيانات األولية للطالب والطالبات املقبولين  ملحوظة:

 التقرير.

 ملرحلة البكالوريوس ه 1347/1438مجموع املقبولين للفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي 

 املجموع الجنس املرحلة املقر

 1659 إناث البكالوريوس سكاكا

 1946 ذكور  يوسالبكالور  سكاكا

 587 إناث البكالوريوس طبرجل

 325 ذكور  البكالوريوس طبرجل

 960 إناث البكالوريوس القريات

 524 ذكور  البكالوريوس القريات

 املجموع النهائي:

 3206 مجموع الطالبات

 2795 مجموع الطالب

 6001 املجموع النهائي
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 دبلوم التأهيليملرحلة ال ه 1347/1438مجموع املقبولين للفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي 

 املجموع الجنس املرحلة املقر

تأهيلي دبلوم سكاكا  31 إناث 

 27 ذكور  دبلوم تأهيلي سكاكا

 22 ذكور  دبلوم تأهيلي طبرجل

 65 إناث دبلوم تأهيلي القريات

 72 ذكور  دبلوم تأهيلي القريات

 املجموع النهائي:

 96 مجموع الطالبات

 121 مجموع الطالب

 217 املجموع النهائي
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 لبرنامج االنتقاليل ه 1347/1438مجموع املقبولين للفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي 

 املجموع الجنس املرحلة املقر

ج انتقاليبرنام سكاكا  58 إناث 

 55 ذكور  برنامج انتقالي سكاكا

 33 إناث برنامج انتقالي طبرجل

 24 ذكور  برنامج انتقالي طبرجل

 47 إناث برنامج انتقالي القريات

 29 ذكور  برنامج انتقالي القريات

 املجموع النهائي:

 138 مجموع الطالبات

 108 مجموع الطالب

 246 املجموع النهائي
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 لمقبولين لكافة املراحل التعليمية:املجموع النهائي ل

 العدد املرحلة

 6001 البكالوريوس

 217 دبلوم تأهيلي

 246 برنامج انتقالي

 6464 املجموع النهائي
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 البيانات التفصيلية
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 34  اسمهان الخليفة – تنفيذ: دايس الدندني

 

 

 تفصيلي: –الفصل األول 

 واملرحلة العلمية جنس والجنسية: حسب املقر وال1436/1437لعام  إحصائية خريجي جامعة الجوف في الفصل الدراس ي األول 

 مقر الطالب والطالبات بسكاكا

 مرحلة البكالوريوس

 التخصص الكلية
 غير سعودي سعودي

 املجموع
 ذكر أنثى ذكر أنثى

 1 - - - 1 الدراسات اإلسالمية التربية

 1 - - - 1 اللغة االنجليزية التربية

 65 - 1 35 29 التخلف العقلي –التربية الخاصة  التربية

 34 - - 22 12 صعوبات التعلم –التربية الخاصة  التربية

 48  1 - 47 رياض أطفال التربية

 1 - - 1 - رياضيات التربية

 14 - 1 7 6 كيمياء العلوم

 20 -  19 1 رياضيات العلوم

 12 - 1 3 8 فيزياء العلوم

 57 - 1 40 16 أحياء العلوم

 25 5 - 20 - هندسة مدنية الهندسة

 12 - - 12 - هندسة ميكانيكية الهندسة

 3 - - 3 - اتصاالت والكترونيات –هندسة كهربائية  الهندسة

 9 - - 9 - قوى كهربائية –هندسة كهربائية  الهندسة

 40 - - 40 - الطب والجراحة الطب

 15 - - - 15 علوم مختبرات اكلينيكية العلوم التطبيقية

 37 - - 6 31 تمريض العلوم التطبيقية



 عمادة القبول والتسجيل

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي 

 35  اسمهان الخليفة – تنفيذ: دايس الدندني

 

 17 - - 10 7 عالج طبيعية وتأهيل صحي العلوم التطبيقية

 11 - - 11 - علوم مختبرات اكلينيكية "تجسير" العلوم التطبيقية

 40 - - 26 14 تمريض "تجسير" العلوم التطبيقية

 86  - 68 18 الدراسات اإلسالمية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 14  - 6 8 اللغة العربية العلوم اإلدراية واإلنسانية

 42 - 6 31 35 اللغة االنجليزية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 23 - - 12 11 املحاسبة العلوم اإلدارية واإلنسانية

 44 4 - 28 22 إدارة مالية –إدارة األعمال  العلوم اإلدارية واإلنسانية

 18 - 1 5 12 يقإدارة التسو  –إدارة األعمال  العلوم اإلدارية واإلنسانية

 13 - - 6 7 علوم الحاسب واملعلومات علوم الحاسب واملعلومات

 7 - - - 7 نظم املعلومات علوم الحاسب واملعلومات

 3 - - 3 - هندسة الحاسب اآللي والشبكات علوم الحاسب واملعلومات

 6 1 - 5 - الصيدلة الصيدلة

 6 - - 6 - الصيدلة )تجسير( الصيدلة

 31 - - 31 - طب وجراحة الفم واألسنان طب األسنان

 55 - - 37 18 القانون  الشريعة والقانون  

 18 - - 14 4 الشريعة الشريعة والقانون 

 املجموع:

 329 طالبات سعوديات

 12 طالبات غير سعوديات

 516 طالب سعوديون 

 10 طالب غير سعوديين

 341 مجموع الطالبات

 526 مجموع الطالب

 867 هائياملجموع الن
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 واملرحلة العلمية : حسب املقر والجنس والجنسية1436/1437إحصائية خريجي جامعة الجوف للفصل الدراس ي األول لعام 

 في طبرجل والطالبات مقر الطالبات

 مرحلة البكالوريوس

 املجموع غير سعودي سعودي غير سعودية سعودية التخصص الكلية

 56 - 26 - 30 يةاللغة االنجليز  العلوم واآلداب

 61 - 10 - 51 اللغة العربية العلوم واآلداب

 12 - 1 - 11 علوم الحاسب واملعلومات العلوم واآلداب

 27 - 8 - 19 الرياضيات العلوم واآلداب

 15 - 15 - - اإلدارة املالية العلوم واآلداب

 5 - 5 - - الفيزياء العلوم واآلداب

 4 - - - 4 اسات اإلسالمية بالقرياتالدر  العلوم واآلداب بالقريات

 7 - - - 7 رياض أطفال العلوم واآلداب بالقريات

 املجموع:

 122 طالبات سعوديات

 65 طالب سعوديون 

 187 املجموع النهائي
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 37  اسمهان الخليفة – تنفيذ: دايس الدندني

 

 ة: حسب املقر والجنس والجنسية واملرحلة العلمي1436/1437إحصائية خريجي جامعة الجوف للفصل الدراس ي األول لعام 

 مقر الطالب والطالبات بالقريات

 مرحلة البكالوريوس

 التخصص الكلية
 غير سعودي سعودي

 املجموع
 ذكر أنثى ذكر أنثى

 12 - - - 12 الدراسات اإلسالمية العلوم واآلداب

 11 - - 6 5 الرياضيات العلوم واآلداب

 82 - 1 10 71 اللغة العربية العلوم واآلداب

 69 1 2 23 43 للغة االنجليزيةا العلوم واآلداب

 14 - - 6 8 الفيزياء العلوم واآلداب

 13 - - 6 7 الكيمياء العلوم واآلداب

 28 - 2 7 19 علوم الحاسب واملعلومات العلوم واآلداب

 91 - - - 91 رياض أطفال العلوم واآلداب

 63 1 - 49 13 بسكاكا –الدراسات اإلسالمية  العلوم اإلدارية واإلنسانية

 8 - 1 2 5 بسكاكا -اللغة العربية  العلوم اإلدارية واإلنسانية

 1 - - - 1 الرياضيات العلوم

 املجموع:

 275 طالبات سعوديات

 6 طالبات غير سعوديات

 109 طالب سعوديون 

 2 طالب غير سعوديين

 281 مجموع الطالبات

 111 مجموع الطالب

 392 املجموع النهائي

 



 عمادة القبول والتسجيل

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي 

 38  اسمهان الخليفة – تنفيذ: دايس الدندني

 

 

 : حسب املقر والجنس والجنسية واملرحلة العلمية1436/1437جامعة الجوف للفصل الدراس ي األول لعام  إحصائية خريجي

 جميع املقرات

 مرحلة الدبلوم التأهيلي

 املقر التخصص الكلية
 الجنس

 املجموع
 ذكر أنثى

 1 1 - سكاكا إدارة املوارد البشرية املجتمع

 2 - 2 سكاكا اإلدارة املالية املجتمع

 3 3 - طبرجل اإلدارة املالية املجتمع

 7 2 5 القريات اإلدارة املالية املجتمع

 4 - 4 القريات علوم الحاسب اآللي املجتمع

 املجموع:

 2 طالبات سكاكا

 1 طالب سكاكا

 3 طالب طبرجل

 9 طالبات القريات

 2 طالب القريات

 11 مجموع الطالبات

 6 مجموع الطالب

 17 ياملجموع النهائ

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي 

 39  اسمهان الخليفة – تنفيذ: دايس الدندني

 

 تفصيلي: –الفصل الثاني 

 : حسب املقر والجنس والجنسية واملرحلة العلمية1436/1437إحصائية خريجي جامعة الجوف للفصل الدراس ي الثاني لعام 

 مقر الطالب والطالبات بسكاكا

 مرحلة البكالوريوس

 التخصص الكلية
 غير سعودي سعودي

 املجموع
 ذكر أنثى ذكر أنثى

 113 - - 17 96 ضطرابات سلوكية وتوحدا التربية

 1 - - - 1 الدراسات اإلسالمية التربية

 2 - - 1 1 مناهج وطرق تدريس التربية

 221 - - 119 102 دبلوم عام في التربية التربية

 58 - - 24 34 التخلف العقلي –التربية الخاصة  التربية

 12 - - 11 1 صعوبات التعلم –التربية الخاصة  التربية

 210 - - - 210 رياض أطفال التربية

 17 - 1 2 14 كيمياء العلوم

 53 1 - 39 13 رياضيات العلوم

 17 - - 2 15 فيزياء العلوم

 51 - - 27 24 أحياء العلوم

 31 4 - 27 - هندسة مدنية الهندسة

 19 1 - 18 - هندسة ميكانيكية الهندسة

 14 1 - 13 - ترونياتاتصاالت والك –هندسة كهربائية  الهندسة

 27 - - 27 - قوى كهربائية –هندسة كهربائية  الهندسة

 36 - - 1 35 علوم مختبرات اكلينيكية العلوم التطبيقية

 1 - - 1 - )تجسير( علوم مختبرات اكلينيكية العلوم التطبيقية

 72 - - 15 57 تمريض العلوم التطبيقية

 30 - - 14 16 صحي عالج طبيعية وتأهيل العلوم التطبيقية



 عمادة القبول والتسجيل

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي 

 40  اسمهان الخليفة – تنفيذ: دايس الدندني

 

 11 - - 4 7 تمريض "تجسير" العلوم التطبيقية

 221 - - 181 40 الدراسات اإلسالمية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 29 - 1 19 9 اللغة العربية العلوم اإلدراية واإلنسانية

 110 1 3 38 68 اللغة االنجليزية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 31 1 - 7 23 املحاسبة نسانيةالعلوم اإلدارية واإل

 82 1 1 31 49 إدارة مالية –إدارة األعمال  العلوم اإلدارية واإلنسانية

 23 - 1 6 16 إدارة التسويق –إدارة األعمال  العلوم اإلدارية واإلنسانية

 51 - - 12 39 علوم الحاسب واملعلومات علوم الحاسب واملعلومات

 24 - - - 24 املعلوماتنظم  علوم الحاسب واملعلومات

 14 - - 14 - هندسة الحاسب اآللي والشبكات علوم الحاسب واملعلومات

 53 - - 7 46 الصيدلة الصيدلة 

 40 - - 40 - الصيدلة "تجسير" الصيدلة

 60 - - 33 27 القانون  كلية الشريعة والقانون 

 28 - - 17 11 الشريعة الشريعة والقانون 

 املجموع:

 978 دياتطالبات سعو 

 7 طالبات غير سعوديات

 767 طالب سعوديون 

 10 طالب غير سعوديين

 985 مجموع الطالبات

 777 مجموع الطالب

 1762 املجموع النهائي

 

 



 عمادة القبول والتسجيل

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي 

 41  اسمهان الخليفة – تنفيذ: دايس الدندني

 

 

 : حسب املقر والجنس والجنسية واملرحلة العلمية1436/1437إحصائية خريجي جامعة الجوف للفصل الدراس ي الثاني لعام 

 دومة الجندلمقر الطالبات في 

 مرحلة البكالوريوس

 املجموع غير سعودية سعودية التخصص الكلية

 5 - 5 دراسات إسالمية )سكاكا( العلوم اإلدارية واإلنسانية

 9 - 9 لغة انجليزية )سكاكا( العلوم اإلدارية واإلنسانية

 39 - 39 رياض أطفال التربية

 14 - 14 اضطرابات سلوكية وتوحد التربية

 موع:املج

 67 طالبات سعوديات

 - طالبات غير سعوديات

 67 املجموع النهائي

 

 

 

 

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي 

 42  اسمهان الخليفة – تنفيذ: دايس الدندني

 

 

 

 : حسب املقر والجنس والجنسية واملرحلة العلمية1436/1437إحصائية خريجي جامعة الجوف للفصل الدراس ي الثاني لعام 

 مقر الطالب والطالبات بطبرجل

 مرحلة البكالوريوس

 التخصص الكلية
 ديغير سعو  سعودي

 املجموع
 ذكر أنثى ذكر أنثى

 18 - - 3 15 الرياضيات واآلداب العلوم

 33 1 - 5 27 اللغة االنجليزية العلوم واآلداب

 57 - - 7 50 اللغة العربية العلوم واآلداب

 22 - - - 22 علوم الحاسب واملعلومات العلوم واآلداب

 11 - - 3 8 الفيزياء العلوم واآلداب

 8 - - - 8 رياض أطفال بالقريات –داب العلوم واآل 

 3 - - 3 - إدارة مالية –إدارة األعمال  العلوم واآلداب

 املجموع:

 130 طالبات سعوديات

 21 طالب سعوديون 

 1 طالب غير سعوديين

 152 املجموع النهائي

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي 

 43  اسمهان الخليفة – تنفيذ: دايس الدندني

 

 

 والجنس والجنسية واملرحلة العلمية: حسب املقر 1436/1437إحصائية خريجي جامعة الجوف للفصل الدراس ي الثاني لعام 

 مقر الطالب والطالبات بالقريات

 مرحلة البكالوريوس

 التخصص الكلية
 غير سعودي سعودي

 املجموع
 ذكر أنثى ذكر أنثى

 1 - - - 1 الدراسات اإلسالمية العلوم واآلداب

 14 - 1 8 5 الرياضيات العلوم واآلداب

 51 - - 7 44 اللغة العربية العلوم واآلداب

 80 1 - 20 59 اللغة االنجليزية العلوم واآلداب

 8 - - 3 5 الفيزياء العلوم واآلداب

 12 - - 4 8 الكيمياء العلوم واآلداب

 48 - 1 7 40 علوم الحاسب واملعلومات العلوم واآلداب

 157 - 1 - 156 رياض أطفال العلوم واآلداب

 61 - - 36 25 بسكاكا –اإلسالمية  الدراسات العلوم اإلدارية واإلنسانية

 7 - 1 3 3 بسكاكا -اللغة العربية  العلوم اإلدارية واإلنسانية

 3 - - - 3 اللغة العربية التربية

 1 - - - 1 الدراسات اإلسالمية التربية

 110 - - 52 58 دبلوم عام في التربية التربية

 1 - - - 1 تاريخ التربية

 35 - - - 35 التمريض يةالعلوم الطبية التطبيق

 31 - - 8 23 عالج طبيعي وتأهيل صحي العلوم الطبية التطبيقية

 40 - - 2 38 علوم املختبرات اإلكلينيكة العلوم الطبية التطبيقية

 املجموع:
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 وحدة الجودة والتطوير
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 44  اسمهان الخليفة – تنفيذ: دايس الدندني

 

 505 طالبات سعوديات

 4 طالبات غير سعوديات

 150 طالب سعوديون 

 1 طالب غير سعوديين

 509 مجموع الطالبات

 151 جموع الطالبم

 660 املجموع النهائي
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 45  اسمهان الخليفة – تنفيذ: دايس الدندني

 

 : حسب املقر والجنس والجنسية واملرحلة العلمية1436/1437إحصائية خريجي جامعة الجوف للفصل الدراس ي الثاني لعام 

 جميع املقرات

 مرحلة الدبلوم التأهيلي

 املقر التخصص الكلية
 الجنس

 املجموع
 ذكر أنثى

 2 - 2 سكاكا بشريةإدارة املوارد ال املجتمع

 19 8 11 سكاكا اإلدارة املالية املجتمع

 1 1 - طبرجل اإلدارة املالية املجتمع

 15 5 10 القريات اإلدارة املالية املجتمع

 1 1 - القريات علوم الحاسب اآللي املجتمع

 املجموع:

 13 طالبات سكاكا

 8 طالب سكاكا

 1 طالب طبرجل

 10 طالبات القريات

 6 لقرياتطالب ا

 23 مجموع الطالبات

 15 مجموع الطالب

 38 املجموع النهائي
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 وحدة الجودة والتطوير
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 46  اسمهان الخليفة – تنفيذ: دايس الدندني

 

 

 إحصائيات القبول:

 الجنس واملقرو  الكلية والتخصص : حسب1437/1438إحصائية املتقدمين واملقبولين للعام الدراس ي 

 مقر الطالبات بسكاكا

 مرحلة البكالوريوس

 نسبة علىأ نسبة أقل املقبولون  االحتياج املتقدمون  التخصص  الكلية

 93.60 70.92 386  1591 املسار املشترك سنة تحضيرية

 92.80 80.08 100  1130 تربية خاصة التربية

 93.60 80.12 98  923 رياض أطفال التربية

 91.85 68.26 150  1513 دراسات إسالمية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 85.41 64.77 147  1622 للغة العربيةا العلوم اإلدارية واإلنسانية

 96.80 70.86 250  2531 اللغة االنجليزية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 93.80 81.84 100  2500 إدارة األعمال العلوم اإلدارية واإلنسانية

 95.32 74.02 100  2361 املحاسبة العلوم اإلدارية واإلنسانية

 95.86 75.42 120  2200 نون الشريعة والقا الشريعة والقانون 

 89.60 60.93 50  1139 الكيمياء العلوم

 91.64 56.32 68  798 الرياضيات العلوم

 81.09 67.06 40  1417 األحياء العلوم

 78.75 59.38 50  1106 الفيزياء العلوم

 املجموع:

 1659 العدد النهائي للمقبولين
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 47  اسمهان الخليفة – تنفيذ: دايس الدندني

 

 

 : حسب الكلية والتخصص والجنس واملقر1437/1438لدراس ي إحصائية املتقدمين واملقبولين للعام ا

 مقر الطالب بسكاكا

 مرحلة البكالوريوس

 أعلى نسبة أقل نسبة املقبولون  االحتياج املتقدمون  التخصص الكلية

 93.98 65.00 702  2496 املسار املشترك سنة تحضيرية

 89.04 80.08 53  1003 تربية خاصة التربية

 90.96 65.54 200  2739 دراسات إسالمية ية واإلنسانيةالعلوم اإلدار 

 92.93 57.63 150  2647 اللغة العربية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 89.22 60.41 175  3334 اللغة االنجليزية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 90.16 58.57 150  3489 محاسبة العلوم اإلدارية واإلنسانية

 91.02 74.86 150  3599 إدارة األعمال واإلنسانيةالعلوم اإلدارية 

 94.40 77.26 150  3459 الشريعة والقانون  الشريعة والقانون 

 82.37 60.01 45  1831 الرياضيات العلوم 

 87.40 61.28 60  1897 الفيزياء العلوم 

 77.30 65.33 49  2392 األحياء العلوم

 84.41 57.72 62  1861 الكيمياء العلوم

 املجموع:

 1946 العدد النهائي للمقبولين

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي 

 48  اسمهان الخليفة – تنفيذ: دايس الدندني

 

 : حسب الكلية والتخصص والجنس واملقر1437/1438إحصائية املتقدمين واملقبولين للعام الدراس ي 

 مقر الطالبات بطبرجل

 مرحلة البكالوريوس

 أعلى نسبة أقل نسبة املقبولون  االحتياج املتقدمون  التخصص  الكلية

 89.53 67.59 149  1546 ة االنجليزيةاللغ العلوم واآلداب

 85.92 58.55 283  1367 اللغة العربية العلوم واآلداب

 82.26 61.50 48  388 الرياضيات العلوم واآلداب

 72.48 58.65 48  388 الفيزياء العلوم واآلداب

 76.28 62.19 50  571 علوم الحاسب واملعلومات العوم واآلداب

 املجموع:

 587 ائي للمقبولينالعدد النه

 : حسب الكلية والتخصص والجنس واملقر1437/1438للعام الدراس ي إحصائية املتقدمين واملقبولين 

 مقر الطالب بطبرجل

 مرحلة البكالوريوس

 أعلى نسبة أقل نسبة املقبولون  االحتياج املتقدمون  التخصص  الكلية

 84.43 70.65 60  1165 اللغة االنجليزية العلوم واآلداب

 85.05 67.55 120  1103 اللغة العربية العلوم واآلداب

 79.66 57.09 28  520 الرياضيات العلوم واآلداب

 81.67 57.75 26  517 الفيزياء العلوم واآلداب

 72.76 62.15 31  1045 علوم الحاسب واملعلومات العلوم واآلداب

 93.11 75.75 60  1291 إدارة األعمال العلوم واآلداب

 املجموع:

 325 العدد النهائي للمقبولين
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 49  اسمهان الخليفة – تنفيذ: دايس الدندني

 

 : حسب الكلية والتخصص والجنس واملقر1437/1438إحصائية املتقدمين واملقبولين للعام الدراس ي 

 مقر الطالبات بالقريات

 مرحلة البكالوريوس

 أعلى نسبة أقل نسبة املقبولون  االحتياج املتقدمون  التخصص  الكلية

 91.01 70.53 150  971 ملشتركاملسار ا سنة تحضيرية

 85.58 69.71 120  1501 الدراسات اإلسالمية العلوم واآلداب

 92.78 80.18 50  1954 اللغة االنجليزية العلوم واآلداب

 83.94 69.70 150  1626 اللغة العربية العلوم واآلداب

 87.34 57.52 52  678 الرياضيات العلوم واآلداب

 77.63 58.76 37  865 يمياءالك العلوم واآلداب

 78.09 57.81 48  823 الفيزياء العلوم واآلداب

 80.16 66.06 55  1463 علوم الحاسب واملعلومات العلوم واآلداب

 93.02 80.05 99  507 رياض أطفال العلوم واآلداب

 88.09 70.79 99  1410 (سكاكا) الدراسات اإلسالمية العلوم اإلدارية واإلنسانية 

 83.35 66.15 100  1454 (سكاكا) اللغة العربية  العلوك اإلدارية واإلنسانية

 املجموع:

 960 العدد النهائي للمقبولين
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 50  اسمهان الخليفة – تنفيذ: دايس الدندني

 

 : حسب الكلية والتخصص والجنس واملقر1437/1438إحصائية املتقدمين واملقبولين للعام الدراس ي 

 مقر الطالب بالقريات

 مرحلة البكالوريوس

 أعلى نسبة أقل نسبة املقبولون  االحتياج املتقدمون   التخصص الكلية

 92.30 76.80 90  1384 املسار املشترك سنة تحضيرية

 88.09 70.79 99  1410 الدراسات اإلسالمية العلوم واآلداب

 88.86 76.25 50  1630 اللغة االنجليزية العلوم واآلداب

 83.35 66.15 100  1454 اللغة العربية العلوم واآلداب

 81.10 55.46 45  821 الرياضيات العلوم واآلداب

 77.63 58.76 37  865 الكيمياء العلوم واآلداب

 78.09 57.81 48  823 الفيزياء العلوم واآلداب

 80.16 66.06 55  1463 علوم الحاسب واملعلومات العلوم واآلداب

 املجموع:

 524 العدد النهائي للمقبولين
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 51  اسمهان الخليفة – تنفيذ: دايس الدندني

 

 : حسب الكلية والتخصص والجنس واملقر1437/1438ملتقدمين واملقبولين للعام الدراس ي إحصائية ا

 جميع املقرات

 دبلوم تأهيلي

 أعلى نسبة أقل نسبة املقبولون  االحتياج املتقدمون  الجنس املقر التخصص  الكلية

 78.76 59.85 31  1076 إناث سكاكا اإلدارة املالية املجتمع

 81.99 57.41 27  1384 ذكور  سكاكا ملاليةاإلدارة ا املجتمع

 75.55 67.11 22  755 ذكور  طبرجل اإلدارة املالية املجتمع

 85.45 59.62 65  1125 إناث القريات اإلدارة املالية املجتمع

 66.76 52.55 37  554 ذكور  القريات علوم الحاسب واملعلومات املجتمع

 75.31 63.07 35  927 ذكور  القريات اإلدارة املالية املجتمع

 املجموع:

 217 العدد النهائي للمقبولين
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 : حسب الكلية والتخصص والجنس واملقر1437/1438إحصائية املتقدمين واملقبولين للعام الدراس ي .

 جميع املقرات

 انتقالي

 أعلى نسبة أقل نسبة املقبولون  املتقدمون  الجنس املقر التخصص  الكلية

 79.10 54.82 39 754 إناث سكاكا لغة االنجليزيةال املجتمع

 80.40 51.54 19 503 إناث سكاكا علوم الحاسب واملعلومات املجتمع

 79.89 56.93 30 1000 ذكور  سكاكا اللغة االنجليزية املجتمع

 70.24 56.36 25 1237 ذكور  سكاكا علوم الحاسب واملعلومات املجتمع

 74.75 58.01 33 869 إناث جلطبر  اللغة االنجليزية املجتمع

 86.37 63.18 24 587 ذكور  طبرجل اللغة االنجليزية املجتمع

 85.89 59.45 47 907 إناث القريات اللغة االنجليزية املجتمع

 70.87 59.21 29 663 ذكور  القريات اللغة االنجليزية املجتمع

 املجموع:

 246 العدد النهائي للمقبولين

 

 جيلعميد القبول والتس

 

 د. بندر بن مزعل الشمري 
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 نهاية التقرير.


