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هلل

 كلمة العميد:

لعمادة القبول والتسجيل دور حيوي في حياة الطالب الجامعية لكونها بوابة دخول الطالب للجامعة من  ععنا النايوينة العامنة وح ن  

ننننواال اات نننال بنننة  الجامعنننة والشتمننن  ولننن ل    نننعر فننني تخرجنننن م هنننا مسنننللا عسنننعر الع نننف والعركنننة م  أننناكة   ننن   ونهنننا مننن    نننف  

 العمادة بالفخر وااعتزاز في  ل ما يقامن ل ط بة والشتم  و سع  دوما لتقايف الزيا .

 مننن  دور نننا الرالنننا تعمنننل العمنننادة عيننن  عاتقتنننا متمنننة تنننوكةو الع ومننناال الواكينننة عننن  الجامعنننة و  يا هنننا وتخ  نننا ها و نننرو  
ن
وايطع نننا

كيهننا واعننعط الطالننب عينن  اليومننة وال ننوالا ال ننرورية وال نني يعتاجتننا خننعل مسننةوتن الاراتننية  نوننا  الاراتننة وااختبننناراال القبننول 

 ما باتتخاا  التقنية اللاينة  وتالل التواصنل ااجتمنا ي والبوابنة اتلوتوويينة ورتنالل  ا والكاكآال وغةو ا وتقو  العمادة بتوكةو 

الوتيبننناال والا نننراال اتر نننادية م  و الزيننناراال التعريفينننة بالجامعنننة ولوالعتنننا لنايويننناال النطقنننة و داراال الجنننوال  و عننن  عريننن  توز ننن  

التع ننيف .  مننا  سننع  العمننادة لتاععننة  دخننال التقنيننة اللاينننة فنني  جننراواال القبننول والتسننجيل و للنن  لوا بننة ع ننر التقنيننة اللاينننة 

و يشننناز التنننا  وتإلسنننيت اتجنننراواال م وت اللمنننا كقنننا تعقننن  الونةنننو فننني  ننن ا الشنننال  وال ننني نهنننات   ننن  تطنننوير وتشوينننا  لينننة  داو العمنننل

وازلنننا يطمننا   نن  تعقينن  الزيننا ل تعننول   نن  تطبينن  مفتننو  اللكومننة اتلوتووييننة. كفننة كتننوة وجةننزة حققنن  العمننادة تطننورا فنني  تممنن  

ينن  خنناما ها  مننا عنن  عرينن  البوابننة اتلوتووييننة ل طالننب  و الونةننو منن  التنناماال ال نني تقننامتا ونهننات تدخننال التقنيننة اللاينننة فنني جم

 تطوير مو عتا اتلوتوو ة لي تمل عي  العايا م  البوامج الفرعية .

و سنننع  العمنننادة جا ننناة لعتنننتفادة مننن  التقنيننناال اللايننننة لتسنننتيل العم يننناال السننناياة فننني النونننا  ال نننادي ي ولننن ل  كقنننا  دخ ننن  

ل طنع   ممكايينة  جنراو عم ينناال التعوينل بنة  الك يناال وال سنا  داخنل الجامعنة وتنفين  عم ينناال  العاينا من  التناماال اتلوتوويينة

التأجينننل وااعتننن ار عننن  ك نننل درارنننوي  و عننن  مقنننرر  و عننناد مننن  القنننرراال م  تاحنننة العمنننادة  ننن ل  ل طنننع  والطالبننناال ااعنننعط عيننن  

والعايننا منن  التنناماال ال اديميننة الخننرت ال نني تننف تعوي تننا منن   مكاكننأ هف ال ننترية ومواعيننا وصننركتا منن  خننعل البوابننة اتلوتووييننة

العم ية الياوية     اتلوتوويية ويع   ل يقو  ب ل  كنع  نهات      ستيل  مور الط بة وال ني ي نعتا ي نب  عياننا ولن ل  يعناول 

  تملن  لجمين  عننع  م   والسناادراجيننا من  ا التوكينن ينادة جج نة التطنوير اتداري والتقلني ل ق نب النننابة لجامعنة الجنوت 
ن
وختامنا

 .وعالباال الجامعة النشار الاالفمم 

 

 عميـد القبـول والتسجيـل

 

 د. بندر بن مزعل الشمري 
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 مقدمة 

 عتبنو عمننادة القبننول والتسننجيل منن    ننف تنبل التواصننل بننة  الجامعننة والطننع  والشتمنن  م  ل من  خننعل العمننادة تبننا  حينناة الطالننب 

و سننتمر معننن ح نن  التخننرل ك نني بنن ل   تتبننو  مسننوولية ودور رالننا ومتننف فنني عم يننة تننوكةو الع ومنناال والبياينناال عنن  الجامعننة الجامعيننة 

و  يا ها وبرامشتا و رو  القبول و ععط الطالب عي   نل منا يتع ن  بم نوارد الارارنوي من    يومنة و ع يمناال ولنوالا و نواية   نونا  

ةو ننننا مباتأنننناكة   نننن  دور ننننا اتر ننننادي لطننننع  النايوينننناال منننن  خننننعل الا ننننراال والوتيبنننناال و  ي ننننا الاراتننننة وااختبنننناراال والكاكننننآال وغ

اتننننتقبال الطنننننع  و ولينننننااهف والنننننزوار و اتجابنننننة عننننن  اتتفسنننننارا هف م وفننننني تننننإليل  نننننل  ننننن ا  كنننننم  العمنننننادة  سنننننع  ل موا بنننننة السنننننتمرة 

ينن   ي تشنناوزاال م  مننا  سننع  العمننادة لتطننوير خنناما ها السنناياة ل تطننوراال التقنيننة واتداريننة ال نني توفننل تعسننة    دااهننا و الو ننوت ع

بمنننا يوفنننل اتنننتيفاو العنننايةو الع ينننة والاولينننة وتعقيننن  ررينننة ورتنننالة الجامعنننة عبنننو التطنننت ااتنننتواتيشية والسنننا مة الفعالنننة بآليننناال 

 ع مية معومة  راجة  م  ا التوكي  والسااد.

/  الوجن م  معا ي وزير التع يف العا ي بتاريخ 564عة الجوت حسب التطا  تف    او عمادة القبول والتسجيل في جام

هم لتكو  ح قة وصٍل بة  الشتم  ال ادي ي والطع م و شتة مر زية  عل  ع وو  الطع  ال اديمية م   بول  21/4/1427

صة بالقبول والتسجيل  و ا  تاال و سجيل و تخريج  وما يتع   بكل لل  م   يومة و واية  و ع يماال وا توار تياتاال خا

العمادة من    أ ها تطوراال  ام ة في النواحي اتدارية والتقنية        وص   لا هي ع ية اليو  م  اتتباال الطرق و التاليب 

ل الجوال . التق ياية الور ية بطرق توظف  التقنية اللاتوبية اللاينة   البوابة اتلوتوويية ووتالل التواصل ااجتما ي ورتال

 باور العمادة  الليوي في مسةوة الطالب الجامعية ك ي  سع  بكل عا تها     مزيا م  تعسة  التاماال ال ي تقامتا 
ن
و يمايا

ل طع  وتطوير ام م  خعل تعويل  اكة التاماال     خاماال الوتووييةم  ة توكر الجتا والو  م ورك   فاوة  داو ماسوبيها 

 في ال وو  ال اديميةم وم ار مع وماال موثوق ل طع .ومستوت وعيهف بخامة ا
ن
 لطع م  ة يكويوا مرجعا
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 هداف الرؤية والرسالة والقيم وال 

 الرؤية: 

  الريادة في عم ياال القبول والتسجيل والتمةز في التاماال القامة واتتقطا   ك ل الطع  للجامعة بما يستف في بناو الشتم .

 الرسالة:

الوفاوة و التمةز في  داو جمي  عم ياال القبول والتسجيل واتر اد بشودة و فاكية وعال بة  الط بة  م  توظيف التقنية في  اكة 

العم ياال و التا  ال ي تخص الطالب م   بولن     غاية تخرجن  واللرص عي  عناصر ع رية و يومة متمةزة ومعفزة ولاال جودة 

 داخل وخارل الجامعة بما يسا ف في العم ية ال اديمية و التنمية الوعنية . عالية والتعاو  م  ال ر او

 الهداف:

  هات العمادة    :

تعقينننن  الجنننننودة والسننننا مة فننننني ااعتمنننناد وكننننن  معننننايةو الجنننننودة ال ننننام ة لجميننننن   التنننناماال  والعمنننننال ال نننني تقنننننامتا  .1

 العمادة.

مستشااال الع ر ومتط باال الستقبل لتقا   ك نل التناماال تطوير جمي  خاماال العمادة  داريا وتقنيا لتوا ب  .2

 .ل طع  و ع او التيئاال ال اديمية والك ياال والرا ز والشتم 

و  القبنننننول والتسنننننجيل ل طنننننع  داخ ينننننا وخارجينننننا  بكاكنننننة السنننننبل  ل وصنننننول   ننننن  ررينننننة العمنننننادة ةتطنننننوير  ليننننناال ومعننننناي .3

 .لرك  اتف الجامعة والوع الستقب ية وتعقي  رتالتها واللفاظ عي  منشزا ها 

اارتقناو بماسنو ة العمننادة من  خنعل تنميننة الوفناوة و  منجي   التمةننز واتبنااط ليكوينوا مرجعننا للتبنوة وااتت نارة فنني  .4

  وو  القبول والتسجيل واليومة ال اديمية.

 تنمية ال را ة داخل وخارل الجامعة بما يعق  ررية ورتالة الجامعة.  .5
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 لهيكلة اإلدارية لعمادة القبول والتسجيلا
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 والتسجيل:بيان بمنسوبي عمادة القبول 

 شطر الطالب:

 الشؤون الكاديمية املكافآت خدمات الطالب التسجيل القبول  إدارة العمادة وكيل العمادة مكتب العميد اإلدارة

 3 3 2 4 2 2 1 4 عدد املوظفين

 

 

 مكتب العميد

 وحدة الجودة والتطوير السكرتارية عميد القبول والتسجيل املسمى

 2 1 1 العدد

 

 إدارة العمادة

 االتصاالت اإلدارية مدير العمادة املسمى

 1 1 العدد

 

 إدارة القبول 

 قسم االنتساب قسم االنتظام مدير اإلدارة املسمى

 0 1 1 العدد

 

 إدارة التسجيل

 املعلومات اإلحصائية مسجلو الكليات مدير اإلدارة املسمى

 0 3 1 العدد

 

 إدارة خدمات الطالب

 وحدة املنح خدمات الطالب والبطاقات الجامعية مدير اإلدارة املسمى

 0 1 1 العدد

 

 إدارة املكافآت

 مدقق مكافآت الطالب مساعد إداري  وحدة املكافآت مدير اإلدارة املسمى

 0 0 2 1 العدد

 21 املجموع
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 إدارة الشؤون الكاديمية

 وحدة الوثائق وامللفات قسم الخطط والجداول الدراسية شؤون الخريجين مدير اإلدارة املسمى

 2 0 1 0 العدد

 

 

 شطر الطالبات:

 إدارة العمادة مكتب الوكيلة اإلدارة
 القبول و التسجيل

 املكافآت وحدة الوثائق وامللفات خدمات الطالبات
 سجيلتال القبول 

 1 5 4 6 2 3 3 عدد املوظفين

 

 24 املجموع

 

 مكتب وكيلة العمادة

 وحدة الجودة والتطوير السكرتارية القبول والتسجيلوكيلة عمادة  املسمى

 1 1 1 العدد

 

 إدارة العمادة

 مراسلة االتصاالت اإلدارية مديرة العمادة املسمى

 1 1 1 العدد

 

 قسم خدمات الطالب 

 املكافآت خدمات الطالب والبطاقات الجامعية مديرة القسم املسمى

 1 2 1 العدد

 

 وخدمة الوثائق وامللفاتقسم القبول والتسجيل و 

 وحدة الوثائق وامللفات التسجيل القبول  املسمى

 5 6 2 العدد
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 عضو هيئة تدريس إداري  املسمى

 3 42 العدد

 

 مستشار الجودة والتطوير .و عمادة القبول والتسجيل،  يل: عميد القبول والتسجيل، ووكيلأعضاء هيئة التدريس في عمادة القبول والتسج 

 

 البريد االلكتروني طبيعة العمل االسم م

 bmshammeri@ju.edu.sa عميد القبول والتسجيل د. بندر بن مزعل الشمري  1

 nfalotaibi@ju.edu.sa وكيل عمادة القبول والتسجيل د. ناصر بن فهد العتيبي 2

 n.hammami@ju.edu.sa مستشار العمادة لشؤون الجودة والتطوير د. نصر الدين همامي 3

 fahad@ju.edu.sa مدير عمادة القبول والتسجيل فهد بن فالح العباس 4

 aldbees@ju.edu.sa مدير إدارة القبول  صالح الدبيس زيد بن 5

 asallafi@ju.edu.sa مدير إدارة التسجيل عبدالحميد بن علي الالفي 6

 ltan45@ju.edu.sasu مدير إدارة املكافآت سلطان بن عبدهللا املثري  7

 - مدير إدارة خدمات الطالب عبداملجيد بن حمود العنزي  8

  skshmry@ju.edu.sa رئيس قسم شؤون الخريجين سعود بن خلف الشمري  9

  dayesm@ju.edu.sa الجودة والتطويررئيس وحدة  دايس بن محمد الدندني 10

  msalali@ju.edu.sa سكرتير العميد مشاري بن صالح العلي 11

 - إدارة التسجيل خلف بن فريح العلي 12

  hlil@ju.edu.sa إدارة التسجيل عبداملجيد بن هليل الرويلي 13

 - إدارة القبول  سلطان بن خلف الربيع 14

  atawad@ju.edu.sa إدارة املكافآت عايد الثرثار الحازمي 15

 - إدارة خدمات الطالب حمدان بن حبيب الشمري  16

 - امللفات وحدة الرويليمرض ي بن ختام  17

 - وحدة امللفات خليف بن صالح الشمري  18

 - االتصاالت اإلدارية محمد بن ماض ي الفهيقي 19

 - سكرتير إدارة املكافآت سعود بن سابل العنزي  20

  reem@ju.edu.sa مديرة إدارة عمادة القبول والتسجيل ريم فالح النومان 21

  ahlamwaked@ju.edu.sa سكرتيرة  أحالم عواد الواكد 22

  maalderzi@ju.edu.sa كاتبه مها عبدالكريم الدرزي 23

  mona@ju.edu.sa التسجيل وحدة رئيسة منى رياض الجارهللا 24

  wasmyah@ju.edu.sa وحدة التسجيل وسميه سالم الرويلي 25

  mfalabbas@ju.edu.sa وحدة التسجيل منى فهد العباس 26

  deena@ju.edu.sa وحدة التسجيل يوسف العايددينا  27

  nouf.alshammari@ju.edu.sa وحدة التسجيل نوف غازي الشمري  28

  ealmaghdah@ju.edu.sa وحدة التسجيل انتصار محمد املغضب 29
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 مشاريع الجودة املعمول بها في جامعة الجوف:إسهامات العمادة في 

 

 االستراتيجي:مشاريع التخطيط 

لقننا خطنن  العمنننادة خطننوة   بةنننوة خننعل  ننن د السنننة مننن  خننعل اتننتومال بنننناو خطننة اتنننتواتيشية لنناة خمننن  تنننواال  ادمنننة 

بالتاسي  م  موتب التخطيت ااتتواتيجي حيث جاري تا يقتا واعتماد ا م و و ما جعل العمادة تاتوف في تن   التطنوير والجنودة 

اك  وتوجتاال الم وة عموما وتوجتاال الجامعنةم  ومن     نف مخرجناال التخطنيت ااتنتواتيجي الن ي والعمل الوتسوي النوف بما يتو 

 امنن  بننن  العمننادة  ننو الو ننوت عينن  الوأنن  اللننا ي ل عمننادة  ومنن  ثننف اايطننعق فنني تعسننة   داو العمننادة وخنناما ها الخت فننة والسننعي 

 ننااكتا بمننا يتواكنن  منن  العننايةو العتمنناة و  ي ننا التننرول بخطننة تنفي يننة ل تمةننز وممننا تننف   يشننازد  ننو مراجعننة رتننالة ورريننة العمننادة و 

 واضلة العالف موعرة أم  تتة م ار   رليسية  لتعقيقتا  وهي : 

  هيئة العمادة ومسا متها في متط باال ااعتماد الوتسوي. 1م روط    : 

  تطوير  لياال القبول والتسجيل. 2م روط   : 

  الوارد الالية م  خعل تطوير وتيسةو  لياال القبول والتسجيل.:   تنمية  3م روط 

  ال را ة والسا مة ااجتماعية  ل عمادة. 4م روط  : 

  التطوير التقلي  آللياال وخاماال  القبول والتسجيل. 5م روط  : 

  دارية   وكنية .:  اتتقطا  الطع  التمةزي  وعع  النا والتع يف التوازي  وماسو ة العمادة م    6م روط 

وممنننا تنننف  ي نننا اعتمننناد  ليننناال ل متاععنننة والتقينننيف وااتنننتمرارية بمنننا يوفنننل تعقيننن  ال ننناات الرجنننوة  ومركننن   تنننف ن جننناول مشمنننل 

 لأل اات التنفي ية م  مو راال ااداو النإلنقة م  اا اات ااتتواتيشية واا اات التنفي ية:

 

 

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل     

 وحدة الجودة والتطوير

 

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 11       ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 

 

 الهداف التنفيذية مع مؤشرات الداء املنبثقة من الهداف االستراتيجية:

 

 الهدف الول:

 مؤشرات الداء الهداف التنفيذية الهداف االستراتيجية

تحقيق الجودة واالعتماد وفق  -1

معايير الجودة الشاملة لجميع 

الخدمات والعمال التي تقدمها 

 العمادة

 .نشر ثقافة الجودة 1-1

نسبة مشاركة منسوبي العمادة في دورات نشر ثقافة الجودة  1-1-1

 ودورات االعتماد املؤسس ي.

عدد مرات معاينة إعالن الرؤية والرسالة في أماكن مختلفة من  1-1-2

 العمادة وعلى البوابة االلكترونية.

أقسام العمادة لتتناسب مع تطوير الداء واملمارسة في  1-2

 املعايير واملؤشرات الوطنية والدولية.

وثيقة توضح كيفية تطبيق املعايير واملؤشرات في كافة العمليات  1-2-1

 والخدمات التي تقوم بها العمادة.

نسبة استيفاء املعايير واملؤشرات في كافة العمليات والخدمات التي  1-2-2

 تقوم بها العمادة.

 وإعداد خطط التحسين.التقويم الذاتي  1-3

 االنتهاء من إعداد التقرير النهائي للتقويم املؤسس ي الذاتي للعمادة. 1-3-1

نسبة ما تم تصويبه وتطويره بناًء على مخرجات دراسة التقويم  1-3-2

 املؤسس ي الذاتي.

 بالعمادة.نسبة استيفاء متطلبات االعتماد املؤسس ي الخاص  1-4-1 املساهمة في االعتماد املؤسس ي للجامعة. 1-4
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 الهدف الثاني:

 مؤشرات الداء الهداف التنفيذية الهداف االستراتيجية

تطوير جميع خدمات العمادة  2-1

 لتواكب مستجدات 
ً
 وتقنيا

ً
إداريا

العصر ومتطلبات املستقبل 

لتقدم أفضل الخدمات للطالب 

وأعضاء الهيئات الكاديمية، 

 والكليات واملراكز واملجتمع.

 

 التقويم االلكتروني للخدمات وإجراءات العمل.  2-1

 نسبة العمليات اإلدارية التي يتم تنفيذها بشكل الكتروني. 2-1-1

نسبة تغطية خدمة التقويم لكافة املستفيدين عبر البوابات  2-1-2

 االلكترونية.

 وجود تقرير مفصل يشمل النتائج والتوصيات. 1-2-2 تحليل نتائج التقويم االلكتروني وخدمات العمادة.  2-2

 نسبة منسوبي العمادة بقاعدة البيانات الشاملة. 1-3-2 إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمنسوبي العمادة 2-3

 تطوير البوابات االلكترونية للعمادة. 2-4
مدى رضا املستفيدين والشركاء على البوابات االلكترونية من حيث  2-4-1

 التطوير وتناسبها مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

املرحلة الثانوية يمكن نشاء قاعدة بيانات لطالب إ 2-5

 الدخول إليها.

نسبة عدد الثانويات املدمجة بقاعدة بيانات طالب املرحلة  2-5-1

 الثانوية.

 تصميم املرشد الكاديمي 2-6

مدى رضا الطالب عن البرنامج الحاسوبي التفاعلي لإلرشاد  2-6-1

الكاديمي، من حيث تمكينه على اكتشاف قدراته واختيار البرنامج 

 املناسب له.

دورات وتوعية مكثفة للمستفيدين في التوجه للخدمة  2-7

 االلكترونية وكيفية استخدامها.

 عدد املراجعات اليدوية واملعامالت الورقية التي ينجزها املستفيد. 2-7-1

 عدد الدورات املنجزة في التوعية باستخدام الخدمات االلكترونية. 2-7-2

توفير الخدمات املتميزة لعضاء هيئة التدريس وطالب  2-8

 املنح.

مدى رضا أعضاء هيئة التدريس عن الخدمات التي توفرها  2-8-1

 العمادة.

توفير محتوى الدلة اإلجرائية والتعريفية بالخدمات املقدمة لطالب  2-8-2

 املنح الدراسية.

 معدل رضا طالب املنح عن الخدمات التي توفرها العمادة. 2-8-3
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 الهدف الثالث:

 مؤشرات الداء الهداف التنفيذية الهداف االستراتيجية

تطوير آليات القبول والتسجيل  3-1

 بكافة 
ً
 وخارجيا

ً
للطالب داخليا

السبل للوصول إلى رؤية 

العمادة املستقبلية وتحقيق 

رسالتها والحفاظ على منجزاتها 

 لرفع اسم الجامعة والوطن.

 تطوير معايير القبول بالجامعة. 3-1

القبول في عدد الدراسات الوصفية التي أجرتها العمادة عن معايير  3-1-1

 الجامعات املرجعية وعالقتها بتميز وتقدم الطالب.

نسبة تطابق املعايير الخاصة بقبول الطالب مع الجامعات  3-1-2

 املرجعية.نسبة تغطية البرامج الكاديمية املرتبطة بالسنة 

 التحضيرية باملعايير واملؤشرات املرتبطة بتأهيل الطالب لها. 3-1-3

القبول والتسجيل بالجامعة والتي رضا الطالب عن آليات ومعايير  3-1-4

 توفرها العمادة.

 تطوير آليات القبول والتسجيل. 3-2

 مدى رضا الطالب عن آليات القبول االلكتروني. 3-2-1

 املعدل اإلجمالي للقيد. 3-2-2

 املعدل الصافي للقيد. 3-2-3

 معدل املستجدين في الجامعة. 3-2-4

نسبة تغطية دليل العمادة للقبول والتسجيل للخدمات املقدمة  3-2-5

 للطالب.

 إلى  3-3
ً
 واملتميزين خصوصا

ً
استقطاب الطالب عموما

الجامعة من خريجي املرحلة الثانوية من داخل املنطقة 

وخارجها، وكذلك الطلبة غير السعوديين )املنح( 

 باإلضافة إلى للتعليم املوازي. 

عدد الدراسات التي تم إتمامها حول دراسة االستقطاب في  3-3-1

 الجامعات املرجعية.

تحدد بالتفصيل ما هي اآلليات واملحفزات في وجود وثيقة  3-3-2

 االستقطاب.

3-3-3 .
ً
 ودوليا

ً
 نسبة قبول الطالب املتميزين محليا

 نسبة تغطية قاعدة البيانات للطلبة املستقطبين. 3-3-4

 وجود مكتب بالعمادة خاص بتسهيالت االستقطاب. 3-3-5

ريجي املرحلة الثانوية نسبة ذوي االحتياجات الخاصة من خ 1-4-3 تطوير آليات قبول ذوي االحتياجات الخاصة. 3-4
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 باملنطقة املسجلين بجامعة الجوف.

وجود مكتب تابع للقبول والتسجيل خاص بذوي االحتياجات  3-4-2

 الخاصة به من هو مؤهل للتعامل معهم.

تطوير آليات القبول للبرامج ذات العائد املادي بما  3-5

يساهم في ردم الفجوة بين االعتمادات املالية 

 العمادة.واحتياجات ومتطلبات 

 العائد املالي من برنامج التعليم املوازي. 3-5-1

 العائد املادي من برنامج املاجستير التنفيذي. 3-5-2

 العائد املالي من برامج تعليم الكبار. 3-5-3

 العائد املالي من برنامج التعليم عن بعد. 3-5-4

 رضا املستفيدين عن آليات القبول للبرامج ذات العائد املالي. 3-5-5
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 الهدف الرابع:

 مؤشرات الداء الهداف التنفيذية الهداف االستراتيجية

االرتقاء بمنسوبي العمادة من خالل تنمية الكفاءة  4-1

 للخبرة 
ً
وتشجيع التميز واإلبداع ليكونوا مرجعا

واالستشارة في شؤون القبول والتسجيل والنظمة 

 الكاديمية.

إعداد دليل توصيف إجراء العمليات التي تتم داخل  4-1

 وتطوير الهيكل اإلداري.العمادة 

نسبة اإلجراءات والعمليات املوصفة في الدليل إلى  4-1-1

إجمالي العمليات واإلجراءات التي تتم في عمادة 

 القبول والتسجيل.

وجود دليل مستخدم مستقل ملهام كل قسم من  4-1-2

أقسام العمادة يبين آليات التحديثات، وحالة 

 التغييرات، والحركات اإلدارية.

لوصف الدوار واملعام اإلدارية والوظيفية إعداد دليل  4-2

 ملنسوبي العمادة.

نسبة البطاقات الوظيفية املعلقة بمكتب كل  4-2-1

 موظف.

 إعداد وتنفيذ خطط تريب وتنمية املهارات. 4-3
عدد التدريبات التي تلقاها منسوبو العمادة خالل  4-3-1

 السنة.

تنمية التميز واإلبداع ملنسوبي العمادة واستقطاب  4-4

 البشري.الكادر 

 عدد الجوائز التي يحصل عليها منسوبو العمادة. 4-4-1

نسبة تطابق معايير ومجاالت اإلبداع والتميز مع  4-4-2

 الجامعات املرجعية.

نسبة تغطية الالئحة التنظيمية للحوافز لألداء  4-4-3

 الوظيفي.

 عدد املتنافسين املتقدمين للعمل داخل العمادة. 4-4-4
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 الهدف الخامس:

 مؤشرات الداء الهداف التنفيذية الهداف االستراتيجية

تنمية الشراكة داخل وخارج الجامعة بما يحقق  -5

 رؤية ورسالة الجامعة.

 تطوير مستودع البيانات واإلحصاءات. 5-1

 عدد املميزات املستحدثة على النظام. 5-1-1

رضا املستفيدين والشركاء عن قواعد  5-1-2

 البيانات واملعلومات املقدمة.

املعلومات بين تصميم أنظمة للتواصل وتدفق  5-2

 العمادة ومؤسسات التوظيف الحكومية والهلية.

نسبة الجهات املتواصل معها عن طريق  5-2-1

قنوات نظامية في البوابة من إجمالي 

 الجهات.

التعاون مع عمادات القبول والتسجيل العريقة  5-3

 ونقل الخبرات.

عدد املعامالت التي تم فيها مخاطبة جامعات  5-3-1

 منها.خارجية واستقاء الخبرة 

تيسير آليات القبول في شراكة الجامعة املجتمعية  5-4

بما يساهم في ردم الفجوة بين االعتمادات املالية 

 ومتطلبات العمادة.

العائد املالي من برنامج إعادة تأهيل معلمي  5-4-1

 املراحل التعليمية.

 العائد املالي من برنامج الدبلومات املهنية. 5-4-2

التخصصية العائد املالي من برنامج الدورات  5-4-3

 والتأهيلية.

العائد املالي من البرامج التعليمية لطالب  5-4-4

 املنح.

رضا املستفيدين عن آليات القبول بمختلف  5-4-5

 البرامج ذات الطابع املجتمعي.
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 العمادة في ضمان الجودة والتطوير واالعتماد املؤسس ي:مشاركة 

تسهم عمادة القبول والتسجيل بشكٍل فعاٍل في مشروع الجامعة للحصول على االعتماد املؤسس ي والكاديمي من قبل الهيئة 

بيانات الكاديمية في الجامعة، بما فيها بيانات الطالب وأعضاء هيئة التدريس الالوطنية للتقويم، وذلك كونها تملك قاعدة 

 34/ 3/ ج15تطبيق الئحة الدراسة واالختبارات املعتمدة من قبل مجلس الجامعة رقم والخطط الدراسية، وكونها املنوطة ب

ه، حيث تعمل العمادة على تزويد إدارة الجامعة والكليات والعمادات املساندة بالبيانات والتقارير  1/5/1434وتاريخ 

هيئة التدريس، ورفع املستوى العلمي  العمادة بمعالجة مشاكل الطالب وأعضاءتقوم من خالل هذه التقارير فاملطلوبة، 

والكاديمي في الجامعة، كما وقامت العمادة بموازاة هذا العمل بإخراج عدٍد من الوثائق تتعلق بطبيعة عملها، سواًء كانت 

أدلة أم لوائح وتنظيمات، مثل وثيقة محتوى سجل الطالب، ووثيقة سرية املعلومات، والدليل اإلرشادي للطالب، ودليل 

طالب املستجد، ودليل املنح الدراسية، ودليل السياسات واإلجراءات والذي يتضمن آلية التعامل مع النظام الكاديمي ال

 للطالب.

أسهمت العمادة في مشروع ضمان الجودة  ه 1437/1438للعام الدراس ي  خالل الفترة املاضية من نهاية شهر رمضان

ٍر من متطلبات االعتماد املؤسس ي، مثل الشاهد الول من املعيار الخامس املتعلق والتطوير واالعتماد املؤسس ي بإنجاز جزء كبي

بقبول الطالب، وكذلك الشاهد الثاني من املعيار الخامس املتعلق بسجالت الطلبة، وكذلك املعيار الرابع املتعلق بقاعدة 

لذي يتضمن اآلليات اإلدارية الضامنة لتطوير بيانات الطلبة، كما وأسهمت بإنجاز مشروع دور عمداء العمادات املساندة، وا

عمل العمادة وخدماتها، من خالل إخراج وثائق تتعلق بتطوير آلية العمل وتحفيز منسوبي العمادة، واعتماد آليات تطوير 

عملية القبول والتسجيل بالجامعة، وآليات استطالع آراء املستفيدين من خدمات العمادة، وكذلك آليات االستعالم 

لشكاوى بالعمادة، وبالرغم من أغلب هذه اآلليات والوثائق توفرت قبل انطالق مشروع الحصول على االعتماد الكاديمي وا

واملؤسس ي، إال أن العمادة عملت من خالل هذه املشاريع على تطويرها لضمان مستوًى عاٍل من الجودة كما ورد في وثيقة 

 آلية متابعة وضبط الجودة بالعمادة.

ارير تقييم املساهمة في املشاريع اآلنفة الذكر وكذلك املعامالت الرسمية، إنجاز العمادة ملتطلبات هذه املشاريع تبرز تق

أهمية دور العمادة في سعي الجامعة للحصول على االعتماد املؤسس ي ومشاركتها في تطويرها، كما تبرز هذه التقارير 

يبرز الجدول التالي طبيعة الوثائق واملشاريع املشاركة فيها، ودور هذه يم، والكاديمي من قبل الهيئة الوطنية لتقويم التعل

 الوثائق وأهم بنودها:

 

 

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 18  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 أهم بنودها املشروع طبيعتها عنوان الوثيقة م

 قبول الطلبة إعالن وثيقة متطلبات القبول للمؤسسة 1
 شروط االنضمام للجامعة.

 طبيعة التخصصات املتاحة.

 قبول الطلبة إعالن القبول بالبرامجوثيقة متطلبات  2
 التخصصات املتاحة.

 شروط القبول بالتخصصات.

3 
 3/ ج15الئحة الدراسة واالختبارات املعتمدة بالقرار 

 ه 1/5/1434وتاريخ  34/
 كافة املشاريع آلية تنظيمية

القبول  وآليات كافة عملياتتتضمن 

والتخريج، مع واملعادالت والتسجيل 

 باملصطلحات الكاديمية.تعريفات 

 كافة املشاريع آلية تنظيمية  الدليل اإلرشادي  4

 التخصصات املتاحة بالجامعة.

 شروط القبول بالتخصصات.

 لجامعة.والقبول باآلية التقديم 

 آلية التخريج.

 العقوبات.

 كافة املشاريع آلية تنظيمية دليل السياسات واإلجراءات 5

 شرح عملية القبول.

سجيل وإدخال عمليات التشرح 

 الحركات الكاديمية.

 كافة املشاريع آلية تنظيمية دليل املنح الدراسية لغير السعوديين 6

 اإلعالن عن القبول على املنح.

 مصطلحات أكاديمية عن املنح.

 شروط القبول باملنح.

 التخصصات املتاحة للمنح.

 آلية تنظيمية وثيقة محتوى سجل الطالب 7
الرابع املعيار 

 والخامس

مصطلحات عامة توضح مفهوم سجل 

 الطالب.

أحكام عامة تتعلق بملكية السجل، 

ومدة االحتفاظ به، وآلية نشره 

 وطباعته.

 كافة املشاريع آلية تنظيمية وثيقة سرية املعلومات 8

مصطلحات عامة توضح مفهوم 

املعلومات والبيانات وطبيعتها من 

 حيث السرية.

بطبيعة املعلومات الحكام املتعلقة 

 والبيانات وآلية نشرها واالطالع عليها.

 دليل شامل الدليل التنظيمي للعمادة 9
دور عمداء العمادات 

 املساندة

يشمل كل اآلليات واللجان وبيانات 

املوظفين وطبيعة مهامهم، والهيكل 

التنظيمي، وآلية اتخاذ القرار وتشكيل 

 اللجان بالعمادة.

 آلية تنظيمية آلية التحفيز   10
دور عمداء العمادات 

 املساندة

 مصطلحات عامة.

أحكام تتعلق بالحكم على تميز 

 املوظفين.

 مصادر التمويل.

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 19  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتح الياال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 20  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 البيانات الولية:

 إحصائية عامة:

  إحصائية أعداد طالب الجامعة
ً
 حسب املقر والجنس والجنسية واملرحلة: املقيدين حاليا

 العدد الجنس ةالجنسي املرحلة الدراسية  املقر

 6862 أنثى سعودي البكالوريوس مقر الطالبات بسكاكا

 7365 ذكر سعودي البكالوريوس املقر الرئيس بسكاكا

 3908 أنثى سعودي البكالوريوس مقر الطالبات بالقريات

 1744 ذكر سعودي البكالوريوس مقر الطالب بالقريات

 2417 أنثى سعودي البكالوريوس بطبرجلمقر الطالبات 

 1012 ذكر سعودي البكالوريوس مقر الطالب بطبرجل

 514 أنثى سعودي البكالوريوس مقر الطالبات بدومة الجندل

 116 أنثى سعودي دبلوم تأهيلي مقر الطالبات بسكاكا

 99 ذكر سعودي دبلوم تأهيلي املقر الرئيس بسكاكا

 142 أنثى سعودي دبلوم تأهيلي مقر الطالبات بالقريات

 61 ذكر سعودي دبلوم تأهيلي مقر الطالب بالقريات

 - أنثى سعودي دبلوم تأهيلي مقر الطالبات بطبرجل

 32 ذكر سعودي دبلوم تأهيلي مقر الطالب بطبرجل

 - أنثى سعودي دبلوم تأهيلي مقر الطالبات بدومة

 69 أنثى سعودي برنامج انتقالي مقر الطالبات بسكاكا 

 68 ذكر سعودي برنامج انتقالي املقر الرئيس بسكاكا

 82 أنثى سعودي برنامج انتقالي مقر الطالبات بالقريات

 44 ذكر سعودي برنامج انتقالي مقر الطالب بالقريات

 60 أنثى سعودي برنامج انتقالي مقر الطالبات بطبرجل

 27 ذكر سعودي برنامج انتقالي مقر الطالب بطبرجل

 - أنثى سعودي برنامج انتقالي مقر الطالبات بدومة الجندل

 29 ذكر سعودي ماجستير املقر الرئيس بسكاكا

 40 أنثى سعودي ماجستير مقر الطالبات بسكاكا

  ح الية  عااد الطع  حسب القر والجا  والرح ة ل سعودية .1جاول  : 

 

 

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 21  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 

 والجنسية واملرحلة:إحصائية أعداد طالب الجامعة حسب املقر والجنس 

 العدد الجنس الجنسيه املرحلة الدراسية  املقر

 135 أنثى غير سعودي البكالوريوس مقر الطالبات بسكاكا

 114 ذكر غير سعودي البكالوريوس املقر الرئيس بسكاكا

 45 أنثى غير سعودي البكالوريوس بالقريات طالباتمقر ال

 10 ذكر سعوديغير  البكالوريوس القرياتمقر الطالب ب

 5 أنثى غير سعودي البكالوريوس مقر الطالبات بطبرجل

 3 ذكر غير سعودي البكالوريوس مقر الطالب بطبرجل

 2 أنثى غير سعودي البكالوريوس مقر الطالبات بدومة الجندل

 2 ذكر غير سعودي علمية العامة املقر الرئيس بسكاكا

  لسعودية غةو اوالجا  والرح ة لالقر :  ح الية  عااد الطع  حسب 2جاول. 

 

 
ً
 :لعداد طالب الجامعة حسب املراحل الدراسية املجموع كامال

 علمية العامة ماجستير دبلوم تأهيلي برنامج انتقالي بكالوريوس املرحلة

 ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى الجنس

 2 0 29 40 192 258 139 211 10248 13889 العدد

 2 69 450 350 24137 املجموع

 

 25008 املجموع النهائي

  مجموع أعداد طالب الجامعة حسب املرحلة الدراسية.3جدول : 

 

 

 

 

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 22  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 إحصائية القبول:

 

ه فقـط، ولالسـتزادة  1438/1439يشمل هذا القسـم البيانـات الوليـة للطـالب والطالبـات املقبـولين فـي الجامعـة للعـام الدراسـ ي 

 يرجــى الــذهاب 
ً
أن  الفــارق الطفيــف بــين البيانــات  لقســم اإلحصــائيات التفصــيلية فــي الصــفحات الالحقــة مــن هــذا التقريــر، علمــا

الوليـة و مجمــوع البيانــات التفصــيلية يعــود لالنسـحابات والتعــديالت التــي يقــوم بهــا الطـالب خــالل الفصــول الدراســية والتحــاق 

 بعض املقبولين بالفصل الثاني.

 

 

 :حسب املرحلة   ه 1438/1439املقبولين للفصل الدراس ي الول إحصائية 

 املقبولون حسب مرحلة البكالوريوس:

 العدد الجنس ةالجنسي املرحلة املقر

 1580 أنثى سعودي البكالوريوس مقر الطالبات بسكاكا

 1836 ذكر سعودي البكالوريوس املقر الرئيس بسكاكا

 965 أنثى سعودي البكالوريوس مقر الطالبات بالقريات

 554 ذكر سعودي البكالوريوس مقر الطالب بالقريات

 598 أنثى سعودي البكالوريوس مقر الطالبات بطبرجل

 327 ذكر سعودي البكالوريوس مقر الطالب بطبرجل

 124 أنثى سعودي البكالوريوس مقر الطالبات بدومة الجندل

 10 أنثى غير سعودي البكالوريوس مقر الطالبات بسكاكا

 17 ذكر غير سعودي البكالوريوس املقر الرئيس بسكاكا

 9 أنثى غير سعودي البكالوريوس مقر الطالبات بالقريات

 9 ذكر غير سعودي البكالوريوس مقر الطالب بالقريات

 

 3286 مجموع الطالبات بكالوريوس

 2743 كالوريوسمجموع الطالب ب

 6029 املجموع النهائي

  ملرحلة البكالوريوس املقبولين حسب الجنس والجنسية واملقر الدراس يإحصائية : 4جدول. 

 

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 23  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 املقبولون حسب مرحلة البرنامج االنتقالي:

 العدد الجنس الجنسية املرحلة املقر

 31 أنثى سعودي برنامج انتقالي مقر الطالبات بسكاكا

 64 ذكر سعودي برنامج انتقالي املقر الرئيس بسكاكا

 46 أنثى سعودي برنامج انتقالي بالقرياتمقر الطالبات 

 25 ذكر سعودي برنامج انتقالي مقر الطالب بالقريات

 26 أنثى سعودي برنامج انتقالي مقر الطالبات بطبرجل

 21 ذكر سعودي برنامج انتقالي مقر الطالب بطبرجل

 

 103 مجموع الطالبات برنامج انتقالي

 110 مجموع الطالب برنامج انتقالي

 213 املجموع النهائي

  إحصائية املقبولين حسب الجنس والجنسية واملقر الدراس ي ملرحلة البرنامج االنتقالي.5جدول : 

 املقبولون حسب مرحلة الدبلوم التأهيلي:

 العدد الجنس الجنسية املرحلة املقر

 98 أنثى تعودي دب و  تأ ييي مقر الطالباال عسكا ا

 96 ذكر سعودي تأهيليدبلوم  املقر الرئيس بسكاكا

 57 أنثى سعودي دبلوم تأهيلي مقر الطالبات بالقريات

 40 ذكر سعودي دبلوم تأهيلي مقر الطالب بالقريات

 27 ذكر سعودي دبلوم تأهيلي مقر الطالب بطبرجل

 

 155 يدبلوم تأهيلمجموع الطالبات 

 163 دبلوم تأهيليمجموع الطالب 

 318 املجموع النهائي

  إحصائية املقبولين حسب الجنس والجنسية واملقر الدراس ي ملرحلة الدبلوم التأهيلي.: 6جدول 

 

 املقبولون حسب مرحلة درجة العلمية العامة:

 العدد الجنس الجنسية املرحلة املقر

 2 ل ر غةو تعودي ع مية العامة املقر الرئيس ي بسكاكا

  الاراروي لارجة الع مية العامة.:  ح الية القبولة  حسب الجا  والجاسية والقر 7جاول 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 24  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 املقبولون حسب مرحلة املاجستير:

 العدد الجنس الجنسية املرحلة املقر

 15  يث  تعودي ماجستةو مقر الطالبات بسكاكا

 10 ذكر سعودي ماجستير املقر الرئيس ي بسكاكا

 

 15 ملرحلة املاجستيرمجموع الطالبات 

 10 ملرحلة املاجستيرمجموع الطالب 

 25 املجموع النهائي

  إحصائية املقبولين حسب الجنس والجنسية واملقر الدراس ي ملرحلة املاجستير.8جدول : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 25  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 :للفصل الول  إحصائية الخريجين

فننني الف نننل الارارنننوي  والتو ننن  تخنننرجتف ل ف نننل الارارنننوي الولم شة يي نننمل  ننن ا القسنننف البيايننناال الولينننة ل طنننع  والطالبننناال التنننر 

ه كقتم ولعتتزادة يرج  ال  ا  لقسف اتح الياال التف ي ية في ال فعاال العحقة م    ا  1438/1439ل عا  الاراروي  النا ة

 التقرير.

 قر والجنس والجنسية واملرحلة الدراسية:ه حسب امل 1438/1439خريجي الفصل الدراس ي الول للعام الدراس ي إحصائية 

 :الول  للفصل الدراس ي البكالوريوس خريجو مرحلة

 العدد الجنس ةالجنسي املرحلة املقر

 314 أنثى سعودي البكالوريوس مقر الطالبات بسكاكا

 566 ذكر سعودي البكالوريوس املقر الرئيس بسكاكا

 278 أنثى سعودي البكالوريوس مقر الطالبات بالقريات

 98 ذكر سعودي البكالوريوس مقر الطالب بالقريات

 119 أنثى سعودي البكالوريوس مقر الطالبات بطبرجل

 48 ذكر سعودي البكالوريوس مقر الطالب بطبرجل

 8 أنثى سعودي البكالوريوس مقر الطالبات بدومة الجندل

 21 أنثى غير سعودي البكالوريوس مقر الطالبات بسكاكا

 14 ذكر غير سعودي البكالوريوس املقر الرئيس بسكاكا

 3 أنثى غير سعودي البكالوريوس الطالبات بالقرياتمقر 

 

 719 خريجات السعودياتمجموع ال

 712 الخريجين السعوديينمجموع 

 24 مجموع الخريجات غير السعوديات

 14 مجموع الخريجين غير السعوديين

 1469 املجموع النهائي

  إحصائية خريجي البكالوريوس حسب املقر والجنس والجنسية.9جدول : 

 :للفصل الدراس ي الول  خريجو مرحلة الدبلوم التأهيلي

 العدد الجنس الجنسية املرحلة املقر

 4 أنثى تعودي دب و  تأ ييي مقر الطالباال عسكا ا

 13 أنثى سعودي دبلوم تأهيلي مقر الطالبات بالقريات

 9 ذكر سعودي دبلوم تأهيلي مقر الطالب بالقريات

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 26  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 17 خريجات السعودياتمجموع ال

 9 الخريجين السعوديين مجموع

 26 املجموع النهائي

  إحصائية خريجي الدبلوم التأهيلي حسب املقر والجنس والجنسية.: 10جدول 

 

 إحصائية الخريجين للفصل الثاني:

 البكالوريوس: خريجو مرحلة

 العدد الجنس ةالجنسي املرحلة املقر

 751 أنثى سعودي البكالوريوس مقر الطالبات بسكاكا

 452 ذكر سعودي البكالوريوس املقر الرئيس بسكاكا

 349 أنثى سعودي البكالوريوس مقر الطالبات بالقريات

 98 ذكر سعودي البكالوريوس مقر الطالب بالقريات

 122 أنثى سعودي البكالوريوس مقر الطالبات بطبرجل

 57 ذكر سعودي البكالوريوس مقر الطالب بطبرجل

 61 أنثى سعودي البكالوريوس بدومة الجندلمقر الطالبات 

 10 أنثى غير سعودي البكالوريوس مقر الطالبات بسكاكا

 6 ذكر غير سعودي البكالوريوس املقر الرئيس بسكاكا

 1 أنثى غير سعودي البكالوريوس مقر الطالبات بالقريات

 

 1283 خريجات السعودياتمجموع ال

 607 الخريجين السعوديينمجموع 

 11 مجموع الخريجات غير السعوديات

 6 مجموع الخريجين غير السعوديين

 1907 املجموع النهائي

  إحصائية املتوقع تخرجهم للفصل الدراس ي الثاني حسب املقر والجنس والجنسية للبكالوريوس.12جدول : 

 

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 27  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 الدبلوم التأهيلي: خريجو 

 العدد الجنس الجنسية املرحلة املقر

 7 أنثى تعودي دب و  تأ ييي عسكا امقر الطالباال 

 3 ذكر سعودي دبلوم تأهيلي املقر الرئيس بسكاكا

 16 أنثى سعودي دبلوم تأهيلي مقر الطالبات بالقريات

 3 ذكر سعودي دبلوم تأهيلي مقر الطالب بالقريات

 1 ذكر سعودي دبلوم تأهيلي مقر الطالب بطبرجل

 

 23 خريجات السعودياتمجموع ال

 7 الخريجين السعوديين مجموع

 30 املجموع النهائي

  إحصائية املتوقع تخرجهم ملرحلة الدبلوم التأهيلي حسب املقر والجنس والجنسية.13جدول : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 28  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 

 

 

 

 

  البياياال التف ي ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 29  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 إحصائية خريجي الفصل الدراس ي الول:

 مرحلة البكالوريوس:

 مقرات سكاكا:

 والطالبات بسكاكامقر الطالب 

 مرحلة البكالوريوس

 التخصص الكلية
 غير سعودي سعودي

 املجموع
 ذكر أنثى ذكر أنثى

 31 0 0 24 7 التخلف العقلي –التربية الخاصة  التربية

 4 0 0 3 1 صعوبات التعلم –التربية الخاصة  التربية

 42 0 0 25 17 االضطرابات السلوكية والتوحد  –التربية الخاصة  التربية

 31 0 0 0 31 رياض أطفال التربية

 1 0 0 0 1 لغة عربية التربية

 1 0 0 0 1 لغة انجليزية التربية

 16 0 3 3 10 كيمياء العلوم

 18 0 0 14 4 رياضيات العلوم

 5 1 0 0 4 فيزياء العلوم

 39 0 1 22 16 أحياء العلوم

 15 5 0 10 0 هندسة مدنية الهندسة

 10 0 0 10 0 هندسة ميكانيكية الهندسة

 10 1 0 9 0 اتصاالت والكترونيات –هندسة كهربائية  الهندسة

 13 1 0 12 0 قوى كهربائية –هندسة كهربائية  الهندسة

 0 0 0 0 0 الطب والجراحة الطب

 5 0 0 2 3 علوم مختبرات اكلينيكية العلوم التطبيقية

 13 0 0 8 5 تمريض العلوم التطبيقية

 17 0 0 9 8 عالج طبيعية وتأهيل صحي العلوم التطبيقية

 13 0 0 13 0 علوم مختبرات اكلينيكية "تجسير" العلوم التطبيقية

 25 0 0 17 8 تمريض "تجسير" العلوم التطبيقية

 250 0 0 196 54 الدراسات اإلسالمية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 13 0 0 7 6 العربيةاللغة  العلوم اإلدراية واإلنسانية

 77 0 9 30 38 اللغة االنجليزية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 21 1 0 11 9 املحاسبة العلوم اإلدارية واإلنسانية

 81 3 3 30 45 إدارة مالية –إدارة العمال  العلوم اإلدارية واإلنسانية

 20 2 0 10 8 إدارة التسويق –إدارة العمال  العلوم اإلدارية واإلنسانية



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 30  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 17 0 0 2 15 علوم الحاسب واملعلومات علوم الحاسب واملعلومات

 11 0 0 11 0 هندسة الحاسب اآللي والشبكات علوم الحاسب واملعلومات

 18 0 5 1 12 نظم معلومات علوم الحاسب واملعلومات

 19 0 0 18 1 الصيدلة كلية الصيدلة

 15 0 0 15 0 طب وجراحة الفم والسنان طب السنان

 52 0 0 42 10 القانون  كلية الشريعة والقانون 

 12 0 0 12 0 الشريعة كلية الشريعة والقانون 

 

 املجموع:

 314 طالبات سعوديات

 21 طالبات غير سعوديات

 566 طالب سعوديون 

 14 طالب غير سعوديين

 

 336 مجموع الطالبات

 580 مجموع الطالب

 916 املجموع النهائي

 

 الجندل: مقر دومة

 دومة الجندلبمقر الطالبات 

 مرحلة البكالوريوس

 املجموع غير سعودية سعودية التخصص الكلية

 4 0 4 الدراسات اإلسالمية التربية

 3 0 3 اللغة اإلنجليزية التربية

 1 0 1 رياض أطفال التربية

 املجموع:

 8 طالبات سعوديات

 0 طالبات غير سعوديات

 8 املجموع النهائي

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 31  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 مقر الطالب والطالبات بالقريات:

 مقر الطالب والطالبات بالقريات

 مرحلة البكالوريوس

 التخصص الكلية
 غير سعودي سعودي

 املجموع
 ذكر أنثى ذكر أنثى

 1 0 0 0 1 الدراسات اإلسالمية العلوم واآلداب

 19 0 0 9 10 الرياضيات العلوم واآلداب

 49 0 0 08 41 اللغة العربية العلوم واآلداب

 79 0 0 22 57 اللغة االنجليزية العلوم واآلداب

 15 0 1 4 10 الفيزياء العلوم واآلداب

 13 0 0 7 6 الكيمياء العلوم واآلداب

 33 0 2 6 25 علوم الحاسب واملعلومات العلوم واآلداب

 73 0 0 0 73 رياض أطفال العلوم واآلداب

 48 0 0 33 15 بسكاكا –الدراسات اإلسالمية  العلوم اإلدارية واإلنسانية

 6 0 0 3 3 بسكاكا -اللغة العربية  العلوم اإلدارية واإلنسانية

 1 0 0 0 1 علوم حاسب ومعلومات العلوم

 1 0 0 0 1 اللغة العربية التربية

 7 0 0 0 7 علوم املختبرات اإلكلينيكية كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات

 12 0 0 0 12 التمريض العلوم الطبية التطبيقية بالقرياتكلية 

 22 0 0 6 16 العالج الطبيعي والتأهيل الصحي كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات

 املجموع:

 278 طالبات سعوديات

 3 طالبات غير سعوديات

 98 طالب سعوديون 

 0 طالب غير سعوديين

 

 281 مجموع الطالبات

 98 مجموع الطالب

 379 املجموع النهائي

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 32  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 بطبرجل: الباتالطمقر 

 طبرجلبمقر الطالبات 

 مرحلة البكالوريوس

 املجموع غير سعودية سعودية التخصص الكلية

 10 0 10 الرياضيات العلوم

 08 0 08 الفيزياء العلوم

 28 0 28 اللغة االنجليزية العلوم واآلداب

 47 0 47 اللغة العربية العلوم واآلداب

 10 0 10 علوم الحاسب واملعلومات العلوم واآلداب

 10 0 10 الرياضيات العلوم واآلداب

 1 0 1 الدراسات اإلسالمية بالقريات العلوم واآلداب بالقريات

 05 0 5 رياض أطفال العلوم واآلداب بالقريات

 املجموع:

 119 طالبات سعوديات

 0 طالبات غير سعوديات

 119 املجموع النهائي

 

 مقر الطالب بطبرجل:

 في طبرجل البمقر الط

 مرحلة البكالوريوس

 املجموع غير سعودي سعودي التخصص الكلية

 8 0 8 الرياضيات العلوم واآلداب

 1 0 1 الفيزياء العلوم واآلداب

 13 0 13 اللغة االنجليزية العلوم واآلداب

 8 0 8 اللغة العربية العلوم واآلداب

 3 0 3 علوم الحاسب واملعلومات واآلدابالعلوم 

 15 0 15 ادارة مالية  العلوم واآلداب

 املجموع:

 48 طالبات سعوديات

 0 طالبات غير سعوديات

 48 املجموع النهائي

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 33  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 

 مرحلة الدبلوم التأهيلي:

 جميع املقرات

 مرحلة الدبلوم التأهيلي

 املقر التخصص الكلية
 الجنس

 املجموع
 ذكر أنثى

 4 0 4 سكاكا إدارة املوارد البشرية املجتمع

 13 4 9 القريات اإلدارة املالية املجتمع

 9 5 4 القريات علوم الحاسب اآللي  املجتمع

 املجموع:

 4 طالبات سكاكا

 13 طالبات القريات

 9 طالب القريات

 

 17 مجموع الطالبات

 9 مجموع الطالب

 26 املجموع النهائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 34  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 :الثانيإحصائية خريجي الفصل الدراس ي 

 مرحلة البكالوريوس:

 مقرات سكاكا:

 مقر الطالب والطالبات بسكاكا

 مرحلة البكالوريوس

 التخصص الكلية
 غير سعودي سعودي

 املجموع
 ذكر أنثى ذكر أنثى

 42 - - 9 33 التخلف العقلي –التربية الخاصة  التربية

 4 - - 2 2 صعوبات التعلم –التربية الخاصة  التربية

 72 - - 23 49 االضطرابات السلوكية والتوحد  –التربية الخاصة  التربية

 74 - - - 74 رياض أطفال التربية

 1 - - 1 - لغة عربية التربية

 1 - - 1 - دراسات إسالمية التربية

 1 - - 1 - الرياضيات التربية

 36 - - 8 28 كيمياء العلوم

 23 - - 18 5 رياضيات العلوم

 13 - - 4 9 فيزياء العلوم

 39 - 1 19 19 أحياء العلوم

 23 - - 23 - هندسة مدنية الهندسة

 8 1 - 7 - هندسة ميكانيكية الهندسة

 7 - - 7 - اتصاالت والكترونيات –هندسة كهربائية  الهندسة

 26 - - 26 - قوى كهربائية –هندسة كهربائية  الهندسة

 - - - - - الطب والجراحة الطب

 22 - - 3 19 علوم مختبرات اكلينيكية العلوم التطبيقية

 47 - - 11 36 تمريض العلوم التطبيقية

 40 - - 7 33 عالج طبيعية وتأهيل صحي العلوم التطبيقية

 4 - - 4 - علوم مختبرات اكلينيكية "تجسير" العلوم التطبيقية

 12 - - 1 11 "تجسير"تمريض  العلوم التطبيقية

 131 - - 79 52 الدراسات اإلسالمية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 14 - - 7 7 اللغة العربية العلوم اإلدراية واإلنسانية

 130 1 2 38 89 اللغة االنجليزية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 33 2 1 8 22 املحاسبة العلوم اإلدارية واإلنسانية

 109 - 1 30 78 إدارة مالية –إدارة العمال  اإلدارية واإلنسانيةالعلوم 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 35  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 32 1 3 11 17 إدارة التسويق –إدارة العمال  العلوم اإلدارية واإلنسانية

 55 - 1 5 49 علوم الحاسب واملعلومات علوم الحاسب واملعلومات

 18 - - 18 - هندسة الحاسب اآللي والشبكات علوم الحاسب واملعلومات

 28 1 - 2 25 نظم معلومات علوم الحاسب واملعلومات

 50 - - 17 33 الصيدلة كلية الصيدلة

 1 - - 1 - الصيدلة تجسير كلية الصيدلة

 94 - 1 43 50 القانون  كلية الشريعة والقانون 

 29 - - 18 11 الشريعة كلية الشريعة والقانون 

 

 املجموع:

 751 طالبات سعوديات

 10 سعودياتطالبات غير 

 452 طالب سعوديون 

 6 طالب غير سعوديين

 

 761 مجموع الطالبات

 458 مجموع الطالب

 1219 املجموع النهائي

 

 دومة الجندل:الطالبات ب مقر

 دومة الجندلبمقر الطالبات 

 مرحلة البكالوريوس

 املجموع غير سعودية سعودية التخصص الكلية

 21 - 21 الدراسات اإلسالمية التربية

 12 - 12 اللغة اإلنجليزية التربية

 28 - 28 رياض أطفال التربية

 املجموع:

 61 طالبات سعوديات

 - طالبات غير سعوديات

 61 املجموع النهائي

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 36  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 مقر الطالب والطالبات بالقريات:

 مقر الطالب والطالبات بالقريات

 مرحلة البكالوريوس

 التخصص الكلية
 غير سعودي سعودي

 املجموع
 ذكر أنثى ذكر أنثى

 5 - - - 5 الدراسات اإلسالمية العلوم واآلداب

 23 - - 9 14 الرياضيات العلوم واآلداب

 58 - - 19 39 اللغة العربية العلوم واآلداب

 87 - - 21 66 اللغة االنجليزية العلوم واآلداب

 20 - - 13 7 الفيزياء العلوم واآلداب

 15 - 1 3 11 الكيمياء العلوم واآلداب

 55 - - 14 41 علوم الحاسب واملعلومات العلوم واآلداب

 111 - - - 111 رياض أطفال العلوم واآلداب

 45 - - 9 36 علوم املختبرات اإلكلينيكية كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات

 17 - - - 17 التمريض كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات

 11 - - 10 1 العالج الطبيعي والتأهيل الصحي كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات

 املجموع:

 348 طالبات سعوديات

 1 طالبات غير سعوديات

 98 طالب سعوديون 

 - طالب غير سعوديين

 

 349 مجموع الطالبات

 98 مجموع الطالب

 447 املجموع النهائي

 

 

 

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 37  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 

 ب والطالبات بطبرجل: الطال مقر 

 طبرجلب والطالبات بمقر الطال 

 مرحلة البكالوريوس

 التخصص الكلية
 غير سعودي سعودي

 املجموع
 ذكر أنثى ذكر أنثى

 15 - - 2 13 الرياضيات العلوم واآلداب

 58 - - 14 44 اللغة العربية العلوم واآلداب

 40 - - 6 34 اللغة االنجليزية العلوم واآلداب

 18 - - 6 12 الفيزياء العلوم واآلداب

 22 - - 3 19 علوم الحاسب واملعلومات العلوم واآلداب

 26 - - 26 - املاليةاإلدارة  –العمال إدارة  واآلدابالعلوم 

 

 املجموع:

 122 طالبات سعوديات

 - طالبات غير سعوديات

 57 طالب سعوديون 

 - طالب غير سعوديين

 

 122 مجموع الطالبات

 57 مجموع الطالب

 179 املجموع النهائي

 

 

 

 

 

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 38  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 

 :1438/1439إحصائية القبول للعام الدراس ي 

 إحصائية املتقدمين واملقبولين حسب الكلية والتخصص والجنس واملقر:

 مقر الطالبات بسكاكا:

 مقر الطالباال عسكا ا

 مرح ة البكالوريوس

   ل  سبة  عي   سبة القبولو   ااحتيال التقامو   التخ ص  الك ية

 93.43 71.16 379 379 1542 السار ال توك تنة تع ةوية

 77.92 90.75 58 60 1724 تربية خاصة التوبية

 77.95 94.20 100 100 1582 رياض  عفال التوبية

 60.64 91.11 200 200 1802 دراتاال  تعمية الع و  اتدارية وات سايية

 56.48 86.50 130 200 1875 ال غة العربية اتدارية وات ساييةالع و  

 69.57 93.49 250 250 2885 ال غة اايش ةزية الع و  اتدارية وات سايية

 80.19 95.08 150 150 2855  دارة العمال الع و  اتدارية وات سايية

 71.87 94.98 149 150 2671 العاتبة الع و  اتدارية وات سايية

 76.03 96.33 120 120 2316 ال ر عة والقايو   ال ر عة والقايو  

 59.06 87.56 50 50 1315 كةزياو الع و 

 58.79 86.31 49 50 1425  يمياو الع و 

 62.36 87.87 35 80 1063 رياأياال الع و 

 69.22 91.00 39 40 1730  حياو الع و 

 املجموع:

 1709 العدد النهائي للمقبولين

 

 

 

 

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 39  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 املقر الرئيس بسكاكا:

 مقر الطالب بسكاكا

 مرحلة البكالوريوس

 أقل نسبة أعلى نسبة املقبولون  االحتياج املتقدمون  التخصص الكلية

 65.02 97.23 655 700 2538 املسار املشترك سنة تحضيرية

 70.04 85.60 44 60 2448 تربية خاصة التربية

 69.17 87.89 200 200 3201 دراسات إسالمية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 57.10 86.22 168 200 2985 اللغة العربية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 57.70 91.30 156 200 3591 اللغة االنجليزية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 74.71 90.45 150 150 4010 دراسات إسالمية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 65.35 89.99 150 150 3714 اللغة العربية اإلدارية واإلنسانيةالعلوم 

 69.17 87.89 200 200 3201 ادارة أعمال العلوم اإلدارية واإلنسانية

 57.10 86.22 168 200 2985 محاسبة العلوم اإلدارية واإلنسانية

 79.26 92.79 150 150 3628 الشريعة والقانون  الشريعة والقانون 

 59.23 83.49 47 75 2071 فيزياء العلوم 

 60.06 79.42 42 75 2114 كيمياء العلوم 

 56.83 83.33 46 50 2096 رياضيات العلوم

 59.47 80.16 50 50 2531 أحياء العلوم

 املجموع:

 2226 العدد النهائي للمقبولين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 40  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 مقر الطالبات بالقريات:

 مقر الطالباال بالقرياال

 البكالوريوسمرح ة 

 أقل نسبة أعلى نسبة القبولو   ااحتيال التقامو   التخ ص  الك ية

 70.93 94.57 150 150 1042 السار ال توك تنة تع ةوية

 64.36 85.43 80 80 1098 حاتب الع و  واآلدا 

 59.09 82.45 43 60 896 كةزياو الع و  واآلدا 

 57.00 83.36 55 60 963  يمياو الع و  واآلدا 

 60.54 82.53 44 60 853 رياأياال الع و  واآلدا 

 75.09 88.60 119 120 1118 رياض  عفال الع و  واآلدا 

 74.21 91.47 120 120 2321 لغة ايش ةزية الع و  واآلدا 

 63.18 88.26 180 180 1947 لغة عربية الع و  واآلدا 

 66.50 91.64 180 180 1818 دراتاال  تعمية الع و  واآلدا 

 املجموع:

 971 العدد النهائي للمقبولين

 

 مقر الطالب بالقريات:

 مقر الطالب بالقريات

 مرحلة البكالوريوس

 أقل نسبة أعلى نسبة املقبولون  االحتياج املتقدمون  التخصص الكلية

 70.40 95.15 150 150 1592 السار ال توك سنة تحضيرية

 62.54 78.90 50 50 1617 حاتب العلوم واآلداب

 57.85 79.45 36 50 1178 كةزياو العلوم واآلداب

 58.58 80.67 23 50 1193  يمياو العلوم واآلداب

 56.81 79.94 38 50 1176 رياأياال العلوم واآلداب

 70.40 85.44 50 50 2087 لغة ايش ةزية العلوم واآلداب

 67.23 79.61 98 100 1905 لغة عربية العلوم واآلداب

 71.12 87.61 100 100 1983 دراتاال  تعمية العلوم واآلداب

 املجموع:

 545 العدد النهائي للمقبولين

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 41  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 

 مقر الطالبات بطبرجل:

 مقر الطالبات بطبرجل

 مرحلة البكالوريوس

 أقل نسبة أعلى نسبة املقبولون  االحتياج املتقدمون  التخصص  الكلية

 71.16 80.10 29 50 571 فيزياء العلوم واآلداب

 62.93 78.85 38 60 529 رياضيات العلوم واآلداب

 58.79 75.32 36 60 689 علوم الحاسب واملعلومات العلوم واآلداب

 62.36 92.72 198 200 1889 لغة إنجليزية العلوم واآلداب

 69.22 92.35 297 300 1666 لغة عربية العوم واآلداب

 املجموع:

 598 العدد النهائي للمقبولين

 

 مقر الطالب بطبرجل:

 مقر الطالب بطبرجل

 مرحلة البكالوريوس

 أقل نسبة أعلى نسبة املقبولون  االحتياج املتقدمون  التخصص  الكلية

 59.18 74.08 16 50 806 كةزياو العلوم واآلداب

 58.25 91.11 24 40 847 رياأياال العلوم واآلداب

 57.33 79.11 28 60 1206 حاتب العلوم واآلداب

 70.81 86.98 54 60 1580 لغة ايش ةزية العلوم واآلداب

 75.96 86.79 59 60 1607  دارة  عمال العلوم واآلداب

 65.48 84.25 142 150 1488 لغة عربية العلوم واآلداب

 املجموع:

 323 العدد النهائي للمقبولين

 

 

 

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 42  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 

 املتقدمون واملقبولون ملرحلة الدبلوم التأهيلي:

 املقرات جميع

 دبلوم تأهيلي

 أقل نسبة أعلى نسبة املقبولون  االحتياج املتقدمون  الجنس املقر التخصص الكلية

 44.09 93.08 19 50 1237 إناث سكاكا اإلدارة املالية املجتمع

 54.92 79.21 27 50 1752 ذكور  سكاكا اإلدارة املالية املجتمع

 56.53 76.94 27 50 1206 ذكور  طبرجل اإلدارة املالية املجتمع

 63.23 86.11 43 50 1401 إناث القريات اإلدارة املالية املجتمع

 63.71 81.52 23 50 1328 ذكور  القريات علوم الحاسب واملعلومات املجتمع

 48.73 64.29 15 30 492 اناث القريات علوم الحاسب واملعلومات املجتمع

 63.71 81.52 23 50 1328 ذكور  القريات اإلدارة املالية املجتمع

 املجموع:

 177 العدد النهائي للمقبولين

 

 املتقدمون واملقبولون للبرنامج االنتقالي:

 جميع املقرات

 انتقالي

 أعلى نسبة أقل نسبة املقبولون  االحتياج املتقدمون  الجنس املقر التخصص  الكلية

 62.14 71.77 16 50 857 إناث سكاكا اللغة االنجليزية املجتمع

 53.76 76.20 13 50 647 إناث سكاكا علوم الحاسب واملعلومات املجتمع

 55.70 78.95 34 50 1305 ذكور  سكاكا اللغة االنجليزية املجتمع

 50.01 76.36 30 50 1674 ذكور  سكاكا علوم الحاسب واملعلومات املجتمع

 57.10 73.26 26 50 1083 إناث طبرجل اللغة االنجليزية املجتمع

 58.91 76.06 21 50 1019 ذكور  طبرجل اللغة االنجليزية املجتمع

 58.53 81.79 45 50 1238 إناث القريات اللغة االنجليزية املجتمع

 56.74 75.89 24 50 1102 ذكور  القريات اللغة االنجليزية املجتمع

 املجموع:

 209 العدد النهائي للمقبولين

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 43  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 :من مرحلة البكالوريوس إحصائية املتسربين

 الفصل الدراس ي الول:

 

 النسبة إجمالي املنسحبين إجمالي طالب الجامعة

27174 257 0.94% 

 

  إجمالي املفصولين إجمالي طالب الجامعة
ً
 النسبة  أكاديميا

27174 1068 3.93% 

 

 النسبة إجمالي املنقطعين عن الدراسة إجمالي طالب الجامعة

27174 1352 4.97% 

 

 النسبة إجمالي املطوي قيدهم إجمالي طالب الجامعة

27174 5 0.018% 

 

 النسبة إجمالي املتسربين من الجامعة إجمالي طالب الجامعة

27174 2682 9.86% 

 

:
ً
 املتعثرون دراسيا

 ومعدالتهم التراكمية تقل عن )
ً
 (2املنتظمون دراسيا

  إجمالي طالب الجامعة
ً
 النسبة إجمالي املتعثرين دراسيا

27174 4946 18.2% 

 

 

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 44  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 الفصل الدراس ي الثاني:

 النسبة إجمالي املنسحبين إجمالي طالب الجامعة

23822 192 0.80% 

 

  إجمالي املفصولين إجمالي طالب الجامعة
ً
 النسبة أكاديميا

23822 0 0% 

 

 النسبة إجمالي املنقطعين عن الدراسة إجمالي طالب الجامعة

23822 1581 6.63% 

 

 النسبة إجمالي املطوي قيدهم إجمالي طالب الجامعة

23822 107 0.44% 

 

 النسبة إجمالي املتسربين من الجامعة إجمالي طالب الجامعة

23822 1880 7.89% 

 

:
ً
 املتعثرون دراسيا

 ومعدالتهم التراكمية تقل عن )
ً
 (2املنتظمون دراسيا

  إجمالي طالب الجامعة
ً
 النسبة إجمالي املتعثرين دراسيا

23795 4867 20.7% 

 

 

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 45  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 

 

 

 

 

 

 نهاية التقرير

 

 عميد القبول والتسجيل

 

 د. بندر بن مزعل الشمري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عمادة القبول والتسجيل 

 وحدة الجودة والتطوير

 التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 46  ه 1438/1439للعام الدراس ي 

 

 

 

 

 وسائل التواصل مع عمادة القبول والتسجيل:

 

 

 

 

 

 

http://dar.ju.edu.sa 
dar@ju.edu.sa 

0146542406 

033756992462 
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