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 مقذمح:

، من خالل إلقاء الضوء عمى الرؤية التي تنتيجيا في جامعة الجوف يسعى ىذا التقرير إلى التأكيد عمى ميام عمادة القبول والتسجيل
، واألنشطة التي تقوم بيا العمادة خالل العام الدراسي في سبيل تقديم الخدمات لمطالب بمنسوبييا في تنفيذ أعمالياالعمادة ممثمًة 

، كما ويشير ىذا التقرير إلى من خالل استخدام وسائل التقنية المتاحة في الجامعةالممتحقين بجامعة الجوف أو الراغبين بااللتحاق، 
يا العمادة في العام المنصرم، وعمميات التطوير المستمرة التي تقوم بيا العمادة لمنيوض باألنظمة طبيعة ىذه األنشطة التي قدمت

كما ويسعى ىذا التقرير إلى توضيح الخطط التنفيذية التي تعمل بيا االلكترونية سعيًا منيا إلنجاز أعماليا بأقل وقت وجيٍد ممكنين، 
 الزمنية.وتنفيذ ىذه الخطط ومدتيا  العمادة خالل العام الدراسي، وآليات متابعة

باإلضافة إلى ىذا فإن ىذا التقرير يقّدم إحصائيًة دقيقة عن الطالب الخريجين من الجامعة خالل العام الدراسي المنصرم 
ه، مقدمًا نظرًة عامًة لممختصين  1437/1438ه، والطالب الممتحقين لمفصل الدراسي األول من العام الدراسي  1436/1437

ّناع القرار في الجامعة، كما ويفيد ىذا التقرير الراغبين بعمل بحث عن أبرز أنشطة العمادة وعدد الطالب الممتحقين بالجامعة وص
كما وال يقّدم ىذا البحث تثمينًا حقيقيًا لمجيد البشري الذي يقدمو وتخصصاتيم كمعمومات أولية قادرة عمى المساىمة في إتمام البحث، 

شراٍف مباشٍر من قبمو، بل يقّدم منسوبو عمادة ال ألعمال التي يقوم بيا الموظفون ل الشكل الظاىريقبول والتسجيل بتوجيٍو من العميد وا 
 من خالل إداراتيم كما ىو موضٌح في بند الخطة التنفيذية في ىذا التقرير.
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 كهمح انعميذ:

الموقع الذي تحتمو عمادة القبول والتسجيل، بوصفيا حمقة الوصل بين خريجي المرحمة الثانوية والمرحمة الجامعية، انطالقًا من طبيعة 
قناة االتصال األولى مع المجتمع، فإن عمادة القبول  باإلضافة لكونياولطبيعة الخدمات التي تقدميا لمطالب الممتحقين بالجامعة، 

، واإلسيام في تنمية مسيرتيم بالفخر واالعتزاز لتقديم الخدمات والتسييالت لطالب الجامعة وخريجيياوالتسجيل ممثمًة بمنسوبييا تشعر 
 – مجتمعًا وقيادة –العممية خالل فترة التحاقيم بالجامعة حتى تخرجيم منيا في سبيل خدمة المبادئ التي قام عمييا ىذا الوطن 

من خالل تقديم كافة الخدمات التي يحتاجيا المجتمع األكاديمي في عربية السعودية، واإلسيام في تنمية الحركة العممية في المممكة ال
الجامعة، وتسييل الوصول إلى ىذه الخدمات وحل كافة اإلشكاالت التي قد تواجو الطالب أو أعضاء ىيئة التدريس، لممضي قدمًا في 

 مسيرتيم العممية.

تبذل أقصى طاقاتيا انطالقًا من طبيعة دورىا اليام، لتوفير المعمومات المتعمقة بالتخصصات العممية المتاحة في لذا فإن العمادة 
من خالل كافة الجامعة، وشروط القبول فييا والتأكيد عمى اّطالع الطالب عمى كافة األنظمة والموائح المعمول بيا في جامعة الجوف، 

ة كوسائل التواصل االجتماعي والبوابة االلكترونية، أو عن طريق الكتّيبات اإلرشادية التي يتم توزيعيا الوسائل التقنية والمادية الممكن
عمى كافة الطالب في بداية التحاقيم في الجامعة، وكذلك من خالل المحاضرات التعريفية التي تقدميا الجامعة لطالب المرحمة الثانوية 

إلى تطوير خدماتيا بشكٍل دائٍم من خالل استيعاب مقترحات الطالب كما وتسعى العمادة عة، أو لمطالب المستجدين في الجام العامة،
ولذا وأعضاء ىيئة التدريس، وحصر المشاكل المتكررة التي يواجيونيا من أجل تفادييا وضمان أفضل خدمة بأقل وقٍت وجيٍد ممكنين، 

فيذية السنوية، وتتأكد من إتمام عمميات التطوير، واألخذ بعين االعتبار فإن العمادة تضع في حسبانيا عمميات التطوير في خططيا التن
 فادي إشكاالتيا بأسرع وقٍت ممكن.ردود الفعل المتعمقة بالخدمات المطّورة لت

 

 

 عميد القبول والتسجيل

 د. بندر بن مزعل الشمري
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 وثذج عه انعمادج:

والقاضي بإنشاء عمادة القبول والتسجيل في جامعة، ومن ه  21/4/1427/أ وتاريخ 564 معالي وزير التعميم العالي رثم صدر قرار
وكذلك الراغبين خدمات لطالب وطالبات جامعة الجوف، حينيا والعمادة ممثمًة بمنسوبييا تبذل أقصى طاقاتيا من أجل تقديم أفضل ال

لعمادة جاىدًة بتقديم وتطوير الخدمات لطالب الجامعة، وتحفيز حيث تسعى ابااللتحاق بالجامعة من طالب المرحمة الثانوية العامة، 
طالب المرحمة الثانوية العامة لاللتحاق بالجامعة من خالل تقديم المعمومات المطموبة حول التخصصات العممية المتوفرة في جامعة 

ة في الفرص الدراسية، وذلك من خالل تحويل إلى تعزيز قيم المساواة بين طالب الجامعساعيًة  ،رؤيتيا ورسالتياب مسترشدةً الجوف، 
س التحصيل اعمى التنافس عمى أس ، قائمةً بعيدًة عن التدخل الذاتي في ىذه العمميات جميع آليات القبول في الجامعة إلى رقمية

استنادًا ليذه المعايير التي تسعى العمادة إلى تعزيزىا في المجتمع الجامعي، فإنيا جوف، العممي لطالب الثانوية العامة وطالب جامعة ال
وبشكٍل دوري تقوم عمى تطوير خدماتيا وتسييل الوصول إلى ىذه الخدمات من خالل استغالل كافة الوسائل التقنية المتاحة في جامعة 

 ل أقل تكمفة ممكنة.إيمانًا منيا بقيمة التقنية وبذالجوف، 
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 رؤيح انعمادج:

 االحترافية المستويات وبأعمى لمطمبة الخدمات أفضل لتقديم متكاممة إلكترونية منظومة تحقيق إلى والتسجيل القبول عمادة تسعى
 وحتى الجامعة في قبولو منذ الطالب خدمة أجل من لمعمادة التابعة اإلدارية واألقسام اإلدارات كافة وتطوير تنمية إلى كذلك ونسعى
 . التخرج بعد وكذلك منيا تخرجو

 رسانح انعمادج:

 . األكاديمية الخدمات كافة تقديم في والعدالة لتميزا

 أهذاف انعمادج:

 إنشائيا منذ العمادة شيدت ، مستمر بشكل وتحديثيا العمادة لتطوير المستمرة ومتابعتو الجامعة مدير معالي توجيو ثم اهلل وبفضل
 الطالب وبناتنا ألبنائنا الخدمات تقديم وسرعة فطورت ، التقنية أو اإلدارية سواء التنظيمية نواحييا جميع في ومتواصالً  شامالً  تطوراً 

صرار بعزيمة تبذل الجيود تزال وال ، والطالبات  ومسؤولياتيا مياميا إنجاز عمى قادرة العمادة يجعل بما العمل آلية تطوير أجل من وا 
 .اهلل بإذن وجو أكمل عمى المتعددة

 اسم لرفع منجزاتيا عمى والحفاظ رسالتيا وتحقيق المستقبمية العمادة رؤية إلى لموصول الطرق وبكافة الخدمات أفضل تقديم .1
 .والوطن الجامعة

 غير الطمبة وكذلك وخارجيا المنطقة داخل من الثانوية المرحمة خريجي من الجامعة إلى المتميزين الطالب استقطاب .2
 المنح(.) السعوديين

 وأعضاء لمطالب الخدمات أفضل لتقدم المستقبل ومتطمبات العصر مستجدات لتواكب بيا العاممة األنظمة جميع تطوير .3
 .والمجتمع والمراكز والكميات األكاديمية الييئات

 .خمل من يعترييا ما ومعالجة المستحق وقتيا في الشيرية الطالب مكافأة صرف عمى الحرص .4
 .األكاديمية واألنظمة والتسجيل القبول شؤون في واالستشارة لمخبرة مرجعا ليكونوا بموظفييا ترتقي أن .5
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 انهيكهح اإلداريح نعمادج انقثىل وانتسجيم:
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 وانتسجيم:عمادج انقثىل تيان تمىسىتي 

 شطز انطالب:

 الشؤون األكاديمية المكافآت خدمات الطالب التسجيل القبول إدارة العمادة مكتب العميد اإلدارة
 3 4 1 4 1 2 3 عدد الموظفين

 18 المجموع
 

 مكتب العميد
 وحدة الجودة والتطوير السكرتارية عميد القبول والتسجيل المسمى
 1 1 1 العدد

 

 إدارة العمادة
 االتصاالت اإلدارية مدير العمادة المسمى
 1 1 العدد

 

 إدارة القبول
 قسم االنتساب قسم االنتظام مدير اإلدارة المسمى
 0 0 1 العدد

 

 إدارة التسجيل
 المعمومات اإلحصائية مسجمو الكميات مدير اإلدارة المسمى
 0 3 1 العدد
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 إدارة خدمات الطالب
 وحدة المنح الطالب والبطاقات الجامعية خدمات مدير اإلدارة المسمى
 0 0 1 العدد

 

 إدارة المكافآت
 مدقق مكافآت الطالب مساعد إداري وحدة المكافآت مدير اإلدارة المسمى
 0 0 3 1 العدد

 

 إدارة الشؤون األكاديمية
 والممفاتوحدة الوثائق  قسم الخطط والجداول الدراسية شؤون الخريجين مدير اإلدارة المسمى
 2 0 1 0 العدد

 

 شطز انطانثاخ:

 وحدة القاعات الدراسية الشؤون األكاديمية وحدة الوثائق والممفات خدمات الطالب القبول و التسجيل إدارة العمادة مكتب الوكيمة اإلدارة
عدد 

 0 0 5 4 7 3 2 الموظفين

 22 المجموع
 

 

 



 وحدة الجودة والتطوير  التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل

 11  اسميان الخميفة – تنفيذ: دايس الدندني

 

 مكتب وكيمة العمادة
 وحدة الجودة والتطوير السكرتارية والتسجيل وكيمة عمادة القبول المسمى
 1 1 0 العدد

 

 إدارة العمادة
 مراسمة االتصاالت اإلدارية مديرة العمادة المسمى
 1 1 1 العدد

 

 قسم خدمات الطالب
 المكافآت خدمات الطالب والبطاقات الجامعية مديرة القسم المسمى
 1 2 1 العدد

 

 قسم القبول والتسجيل
 التسجيل القبول المسمى
 6 1 العدد

 

 عضو ىيئة تدريس إداري المسمى
 1 39 العدد

 .أعضاء ىيئة التدريس في عمادة القبول والتسجيل: عميد القبول والتسجيل، ووكيمة عمادة القبول والتسجيل 
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 إعذاد انخطظ انتىفيذيح واالستزاتيجيح:

الزمني لمخطة التنفيذية، آليات متابعة تتضمن األشخاص المخولين بإعداد الخطط، الرؤية العامة لكل خطة عمى حدة، أىداف الخطط، األنشطة التي تتضمنيا كل خطة عمى حدة، الجدول 
 التنفيذ، آليات لمتقييم.

 األشخاص انمخىنىن تاإلعذاد:

 الدور المسمى

 عميد عمادة القبول والتسجيل

 يكون دور العميد إشرافيًا في المجمل حتى االعتماد والمراجعة النيائية:
 اإلشراف المباشر عمى مراحل إعداد الخطط التنفيذية واالستراتيجية. .1
 الشروع بالخطة. سياسات وأولويات العمادة قبلتحديد  .2
 المساىمة في ربط خطط العمادة بالخطة االستراتيجية لمجامعة. .3
 تحديد مواعيد اجتماعات المجنة في حال االحتياج. .4
 اعتماد الخطط حال االنتياء منيا. .5

 وكيل العمادة

 يقوم وكيل العمادة باإلشراف عمى كافة مراحل اإلعداد والتنفيذ والمراجعة:
 مع سياسات العمادة. التأكد من تماشي الخطط .1
 اإلشراف عمى عممية إعداد بنود الخطط التنفيذية واالستراتيجية. .2
 تحديد مراحل إعداد الخطة التنفيذية. .3
 اإلشراف المباشر عمى إعداد الخطة االستراتيجية. .4
 أن ينوب عن العميد في إدارة االجتماعات. .5
 مراجعة الخطط مراجعة نيائية قبل الرفع لمعميد لالعتماد. .6

 مدير العمادة

 يكون دور مدير العمادة في اإلعداد ومتابعة التنفيذ والتقييم:
 تقديم تقرير حول احتياجات العمادة. .1
 تقديم التقارير الدورية المتعمقة باألداء اإلداري والمالي لمعمادة. .2
 إعداد البنود اإلدارية والمالية في الخطة التنفيذية. .3
 والمتابعة والتقييم لمخطة التنفيذية.المشاركة بوضع آليات التنفيذ  .4

 تقديم خطة واضحة وحددة لمقبول. .1 مدير إدارة القبول
 تقديم المعمومات اإلحصائية المتعمقة بالطالب لمعام الجامعي المنصرم. .2
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 تقديم تقرير حول االحتياجات واإلمكانيات المستقبمية لجامعة. .3
 تقديم البرامج التدريبية الخاصة باإلدارة. .4
 خطة التعريف بالجامعة والتخصصات المتاحة.تقديم  .5
 تقديم خطة اإلعالن عن بدء القبول بالجامعة والفئات المستيدفة لمجذب. .6

 مدير إدارة التسجيل

 تقديم المعمومات اإلحصائية بالطالب المقيدين والخريجين لمعام المنصرم. .1
 تقديم خطة لبرامج التدريب لمنسوبي اإلدارة. .2
 التسجيل وتتضمن التالي:تقديم خطة إدارة  .3

 النياية( –مواعيد التسجيل )البداية  . أ
 مواعيد طباعة الكشوف والتقارير. . ب
 خطة تطوير الخدمات االلكترونية إن وجدت. . ت

 تقرير حول الوضع األكاديمي لمعام المنصرم. .4
 

 مدير خدمات الطالب

 تقديم تقرير حول آليات استقبال الطالب وتقديم الخدمات اإلرشادية ليم. .1
 تقديم آلية الستقبال الطالب الزائرين تتضمن المواعيد والخدمات الممكن تقديميا. .2
 تقديم جدول زمني يتضمن: .3

 مواعيد توزيع بطاقات المكافآت. . أ
 مواعيد طباعة البطاقات الجامعية وتوزيعيا. . ب
 مواعيد توزيع وثائق التخرج. . ت

اذج االنسحاب والتأجيل واالعتذار والتحويل واالنسحاب من النظام تقديم تقرير يتضمن آليات ومواعيد إعادة قيد الطالب، وتنفيذ نم .4
 الحاسوبي.

 مدير المكافآت

 تقديم تقرير حول عمميات صرف المكافآت والبدالت الشيرية لذوي االحتياجات الخاصة في العام المنصرم يتضمن التالي: .1
 إحصائية بمعامالت التأخير. . أ
 آلية تفادي األخطاء. . ب
 أسباب التأخير. . ت

 تقديم تقرير حول اآلليات المتبعة لحل مشاكل تأخير صرف المكافآت. .2
 الجدول الزمني لعمميات الصرف، واستقبال معامالت التأخير، وحل المشكالت، والتواصل مع البنك. .3

حصائيات السنوات الماضية. .1 رئيس قسم المعمومات اإلحصائية  تقديم المعمومات المتعمقة بالقبول والتسجيل وا 
 لتقارير اإلحصائية الماضية.تقديم ا .2
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 تحديد القصور والخمل في تقارير السنوات الماضية. .3
 تحديد االحتياجات المستقبمية لمجامعة. .4

 مسؤول وحدة التطوير والجودة

 تحديد بنود االجتماعات. .1
 تحديد البيانات والمعمومات المطموبة وجمعيا. .2
 والتقييم.إعداد بنود الخطة التنفيذية وبرامجيا وآليات التنفيذ  .3
 إعداد بنود الخطة االستراتيجية تماشيًا مع الخطة االستراتيجية جامعة الجوف .4
 العمل عمى إنجاز الخطط التنفيذية واالستراتيجية. .5
 تحديد مراحل الشروع بالتنفيذ. .6
 إعداد تقرير لتقييم كل مرحمة من مراحل الخطة التنفيذية. .7
 إعداد التقرير السنوي. .8

 

 ح إعذاد انخطظ:مزتكزاخ اجتماعاخ نجى

 يتم توزيع بنود االجتماعات قبل االجتماع بأسبوع واحد عمى األقل، وعمى كل عضو تقديم المتطمبات خالل االجتماع. .1
 يتقيد كل عضو من اعضاء المجنة بالدور المرسوم لو، وعدم تجاوز ىذا الدور إال بتوجيو مباشر من العميد مع اطالع باقي أعضاء المجنة. .2
، فال يجوز نشرىا أو اإلعالن عن االجتماعات خاضعة لوثيقة سرية المعمومات المعمول بيا في العمادة ، والبنود التي يتم مناقشتيا فيالمعمومات والبيانات المقدمةتعتبر  .3

 .مضمونيا أو الغاية منيا
 وٍم كامٍل من موعد عقد االجتماع.لمعميد أو من ينوب عنو تأجيل االجتماع أو إلغائو عمى أن يتم تبميغ أعضاء المجنة قبل ي .4
 يتم تحديد موعد نشر الخطة التنفيذية والبدء بالعمل بيا في االجتماع الثاني أو الثالث لمجنة حسب االتفاق بين األعضاء. .5
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 نجىح إعذاد استطالعاخ انزأي:

 أعضاء انهجىح:

 الميام الدور األعضاء

 المتفق عمييا في االجتماعات.التوجيو بإعداد االستبانات  .1 رئيس المجنة العميد
 االطالع عمى النتائج السابقة واعتماد التقارير قبل النشر. .2

 نائبًا لرئيس المجنة وكيل العمادة

 اإلشراف المباشر عمى إعداد االستبانات. .1
عداد التقارير المتعمقة باالستبانات. .2  متابعة إعداد ونشر االستبانات، وا 
 التقارير.اإلشراف المباشر عمى مراحل إعداد  .3
الطمب من مدراء اإلدارات الرفع باإلشكاالت التي من الممكن أن تتعرض ليا إداراتيم  .4

 حول رضا المستفيدين، وسيولة التعامل مع الخدمات التي تقدميا العمادة.
 تحديد حاجة اإلدارة لالستبانات. عضو مدير إدارة التسجيل
 لالستبانات.تحديد حاجة اإلدارة  عضو مدير إدارة القبول

 تحديد حاجة اإلدارة لالستبانات. عضو مدير إدارة خدمات الطالب

 عضو مسؤول وحدة الجودة والتطوير

 إعداد االستبانات. .1
 نشر االستبانات عمى موقع العمادة. .2
 إعداد تقارير النتائج. .3
 الرفع ألعضاء المجنة بالتقارير. .4
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 انخطح انتىفيذيح:

 أهذاف انخطح:

، حيث تم تفعيل الخدمات االلكترونية ه، من تحويل كافة الخدمات التي تقدميا العمادة إلى خدمات الكترونية 1435/1436العمادة ما تقرر في الخطة التنفيذية لمعام الدراسي نظرًا إلتمام 
 التالية:

 التقديم عمى برنامج المنح الداخمية والخارجية الكترونيًا. .1
 الموازي الكترونيًا.لتقديم عمى برنامج التعميم ا .2
 تفعيل الحركات األكاديمية الكترونيًا. .3
 تطوير نظام المكافآت. .4
 تفعيل آلية التقديم لاللتحاق بالجامعة الكترونيًا. .5

التخرج في نياية العام الدراسي، وشممت  ثائققد اقتصر العمل عمى استمرارية التطوير، ومتابعة العمميات االلكترونية حسب المواعيد المحددة منذ فتح باب القبول بالجامعة حتى صرف و 
ادة تقدم سنويًا محاضرة تعريفية بالجامعة عمميات التطوير ورش العمل والتدريب لموظفي العمادة، ومنسوبي العمادات األخرى وكذلك الطالب الممتحقين حديثًا بالجامعة، كما أن العم

 انوية، كتعريف وتحفيز لطالب المنطقة لاللتحاق بالجامعة.والتخصصات العممية المتوفرة بالجامعة لطالب المرحمة الث

 مالحظات:

 يعتبر الجدول الزمني ىو آلية التنفيذ المصاحبة لمخطة. .1
 يتم اعتماد تنفيذ كافة بنود الخطة من قبل عميد عمادة القبول والتسجيل. .2
 مادة، أو تسعى لتنفيذىا.يتم إعداد الخطة التنفيذية سنويًا مع مراعاة عمميات التطوير التي تنفذىا الع .3
ر قواعد البيانات، النظام األكاديمي نظرًا الستمرارية تطوير الخدمات االلكترونية التي تقدميا العمادة، فإن بنود ىذه الخطة خاضعة لمتغيير ويعتبر التطوير من قبيل: تطوي .4

 المعمول بو في العمادة بنود تمقائية في العمادة.
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مة، أو لمطالب ميات التطوير التي تنفذىا العمادة، واألنشطة التي تقدميا خالل العام الدراسي مثل المحاضرات التعريفية لطالب المرحمة الثانوية العاتتضمن الخطة التنفيذية: عم .5
 المستجدين في الجامعة.

 يوضح الجدول أدناه الخطة التنفيذية لمعمادة:

 

 الفئة المستيدفة المنفذةالجية  مدة التنفيذ أىداف البرنامج اسم البرنامج
تفعيل
 

ومتابعة
 

الخدمات االلكترونية
 

فتح باب القبول والتقديم 
عمى التخصصات 

المتاحة داخل الجامعة 
 الكترونيًا.

تفعيل شروط القبول  .1
الكترونيًا عمى الطالب 
المتقدمين لاللتحاق 

 بالجامعة.
حصر عدد المتقدمين  .2

عمى الجامعة 
والمقبولين حسب 
شروط الجامعة 

 لمقبول.

 

 إدارة القبول

خريجو المرحمة 
الثانوية الراغبون 
بااللتحاق بجامعة 

 الجوف.

فرز نتائج المقبولين 
عمى التخصصات 
المتاحة في جامعة 

الجوف، والذين انطبقت 
 عمييم شروط القبول.

االنتياء من عمميات  .1
التقديم عمى الجامعة، 

وحصر المتقدمين 
والتخصصات التي 

وقبموا تقدموا عمييا 
فييا حسب شروط 

 الجامعة.

 

طالب الجامعة  إدارة القبول
 المقبولين حديثًا.
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بداية الحذف واإلضافة 
 لممقررات الدراسية.

إتاحة الفرصة لطالب  .1
الجامعة إلنياء 

الخدمات األكاديمية 
 التي يحتاجونيا.

إضافة المقررات  .2
الدراسية لمطالب 
 الراغبين بالدراسة.

إنياء كافة الحركات  .3
األكاديمية داخل 

الجامعة، وذلك قبل 
نياية الموعد العتماد 

 الشعب األكاديمية.

 الفصل األول:
من 

1/11/1436 
 إلى

12/11/1436 
 الفصل الثاني:

 من 
30/3/1437 

إلى 
11/4/1437 

 

 طالب الجامعة  إدارة التسجيل

 

 

 الفئة المستيدفة جية التنفيذ مدة التنفيذ أىدداف البرنامج اسم البرنامج

تفعيل
 

ومتابعة
 

االلكترونيةالخدمات 
فتح باب التحويل  

الداخمي والخارجي 
وتأجيل الفصل الدراسي، 

وطمبات إعادة القيد، 
والزيارة من داخل 
 وخارج الجامعة.

متابعة حالة الطالب  .1
المقيدين بالتخصصات 
 المتاحة في الجامعة.

إنياء إجراءات الطالب  .2
المنسحبين والمحولين 

بأسرع لخارج الجامعة 
 وأقل جيد ممكنين.

حصر حاالت طمب  .3
إعادة القيد وسيولة 

 الفصل األول:
 من

1/11/1436 
 إلى 

5/11/1436 
 الفصل الثاني:

 من
30/3/1436 

 إلى 

 التسجيلإدارة 

طالب الجامعة 
والطالب الراغبون 
بااللتحاق أو 
التحويل، أو 

 الزيارة.
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التعامل معيا إما 
بالقبول أو الرفض؛ 

 حسب شروط الجامعة.
إنياء إجراءات الطالب  .4

الزائرين بأسرع وقت 
 وأقل جيد ممكنين.

4/4/1437 
 
 

فتح باب طمبات إعادة 
 القيد.

توفير فرص  .1
جديدة لمطالب 

 لمدراسة.
إمكانية تعديل  .2

الطالب لمستواىم 
الدراسي وتجاوز 

 اإلخفاقات.
إنجاز المعامالت  .3

بأسرع وقت وأقل 
 جيد ممكنين

 الفصل األول:
 من

 1/11/1436 
إلى 

10/11/1436 
 الفصل الثاني:

 من
30/3/1437 

 إلى
9/4/1437 

 

طالب الجامعة  إدارة التسجيل
 المطوي قيدىم.

فتح باب تقديم طمبات 
االعتذار عن دراسة 
مقرر أو أكثر، أو 

 الفصل الدراسي كاماًل.

حصر حاالت االعتذار  .1
عن المقررات الدراسية 
 أو الفصول الدراسية.

أسباب عزوف معرفة  .2
الطالب عن االستمرار 

ومحاولة حل ىذه 
 اإلشكاليات.

اإلسراع في إتمام  .3

 الفصل األول:
من بداية 

تسجيل المقررات 
وحتى تاريخي 

16/1/1436 
21/2/1436 

 عمى التوالي.
 الفصل الثاني:

 التسجيلإدارة 
الطالب 

الممتحقون 
 بالجامعة.
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العمميات وبأقل جيد 
 ممكن.

 من 
30/3/1437 

 إلى
22/6/1437 
14/7/1437 

 عمى التوالي.
 

 الفئة المستيدفة جية التنفيذ مدة التنفيذ أىداف البرنامج اسم البرنامج

ورش العمل والدورات
 

 لقاء الطمبة المستجدين

تعريف بالخدمات  .1
االلكترونية التي 
 تقدميا العمادة.

تعريف بالجامعة  .2
ومرفقاتيا 

والخدمات التي 
 توفرىا الجامعة.

الطالب في إرشاد  .3
حال وجود أي 
إشكاليات من 
الممكن أن 

تواجييم في 
المستقبل وكيفية 

حل ىذه 
 اإلشكاليات.

الطالب  العمادة 10/11/1436
 المستجدون.
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الئحة ورشة عمل 
الدراسة واالختبارات 
 .والدراسة االلكترونية

أعضاء تعريف  .1
ىيئة التدريس 
بالئحة الدراسة 

واالختبارات 
والدراسة 

 االلكترونية
واإلجابة عن 
 االستفسارات. 

 العمادة 16/11/1436
أعضاء ىيئة 

 .التدريس

 المحاضرة التعريفية

التعريف بالجامعة  .1
 والتخصصات المتاحة.

تحفيز طالب المنطقة  .2
عمى االلتحاق 

بالجامعة خدمًة لموطن 
 والمنطقة.

اإلجابة عمى  .3
االستفسارات التي قد 

يواجييا طالب 
 العامة.الثانوية 

في نياية الفصل 
 الدراسي الثاني

طالب الثانوية  العميد
 العامة.
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 استطالع رأي:

 مقذمح:

ا لو كان المستفيدون يواجيون بعض ييدف ىذا االستطالع إلى قياس رضا المستفيدين من طالب جامعة الجوف عن الخدمات االلكترونية التي تقدميا عمادة القبول والتسجيل، وفيم
ميا، بل سرعة اإلتمام وتعامل منسوبي العمادة الصعوبات في التعامل مع الخدمات، أو في مقار العمادة بعموم الجامعة، ال يقتصر االستطالع عمى الخدمة االلكترونية من حيث سيولة إتما

 يا تم التطرق إلييا في األسئمة التي ضميا االستطالع.مع المستفدين في حال الزيارة، وسرعة إنجاز المعامالت التي ترسل إلى المنسوبين، كل ىذه القضا

 االستطالع:

ًا لتكرار حاالت زيارة مقر العمادة بحجة شمل االستطالع عدة أسئمة حول جنس المستفيد، ومقر دراستو والكمية والتخصص، وكذلك قدرة المستفيد عمى استخدام الحاسب اآللي، وذلك نظر 
اآللي، رغم أن ما أوحتو بعض نتائج االستطالع بعكس ذلك، تطرق االستطالع أيضًا إلى الخدمات االلكترونية من حيث الرضا العام، وسيولة عدم القدرة عمى استخدام الحاسب 

 يارتو عمادة القبول والتسجيل.، أو ز استخداميا، وشموليتيا، وفي نياية االستطالع تم طمب بعض المقترحات أو العراقيل التي تواجو الطالب حال استخدامو البوابة االلكترونية

 انعيىاخ:

ب المسجمين في جامعة الجوف تطمب منيم تم نشر االستطالع عمى موقع عمادة القبول والتسجيل، وكانت المشاركة في االستطالع اختيارية، حيث تم إرسال رسالة نصية إلى جميع الطال
ب المشاركات في االستطالع من المقر الرئيس بسكاكا حيث كان عدد المشاركين قرابة األربعمائة مشارك عمى الشكل وكانت مشاركة الطالب أكثر من الطالبات وتركزت أغمالمشاركة، 

 التالي:

 العدد الجنس
 227 ذكر
 162 أنثى

 389 المجموع
 

من اختار المستوى الضعيف ال يتجاوز عددىم خمسة عشر مشاركًا في وكانت قدرات المشاركين عمى استخدام الحاسب اآللي متفاوتة، حيث كانت أغمب االختيارات ممتازة، بينما كان 
 االستطالع.
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 انىتائج: 

يث سيولة استخداميا طالب وطالبة في مرحمة البكالوريوس وكمية المجتمع، تميزت األجوبة بالقبول العام عن الخدمات المقدمة في عمادة القبول والتسجيل، من ح 389شممت العينة 
 وسرعة التواصل وسيولتو، كذلك مدى فاعمية موقع العمادة الرسمي والحرفية التي يتميز بيا منسوبو العمادة.وسرعة اإلنجاز، 

 يظير الجدول التالي نسب الرضا حول األسئمة الموجية في االستبانة:

 ال نعم الفقرة م

1 
وع عمى األقل( أزور موقع عمادة القبول والتسجيل االلكتروني بشكل دوري. )مرًة واحدًة في اإلسب

dar.ju.edu.sa 56% 44% 

 79% 21% (edug.ju.edu.saأزور البوابة االلكترونية لمطالب مرًة واحدًة إسبوعيًا عمى األقل. ) 2
 %36 %64 أشعر بالرضا بشكٍل عام عن الخدمات التي تقدميا عمادة القبول والتسجيل. 3
 %39 %61 واضح المحتوى وسيل الوصول إليو. يوجد دليل استخدام لموقع عمادة القبول والتسجيل، 4
 %64 %36 أواجو بعض الصعوبات في استخدام بوابة الطالب االلكترونية، وذلك لعدم وضوح بعض الخدمات. 5
 %25 %75 أستطيع الوصول إلى الخدمة المطموبة عمى البوابة االلكترونية بيسر وسيولة. 6
 50% 50% (dar@ju.edu.saالقبول والتسجيل بيسر وسيولة. )استطيع التواصل الكترونيًا مع عمادة  7
 %54 %46 يستجيب منسوبو عمادة القبول والتسجيل عمى االستفسارات بشكٍل سريع ودقيق. 8
 %45 %55 في حال زيارتي لمقر العمادة، يتعامل معي منسوبو العمادة بحرفية عالية وأخالقيات راقية. 9
 %13 %87 ترسميا عمادة القبول والتسجيل بشكل دوري، عن طريق رسائل الجوال.تصمني التنبييات التي  10
 %13 %87 اقوم بنفسي بتنفيذ الحركات األكاديمية التي أحتاجيا عن طريق البوابة االلكترونية. 11
 %33 %67 أقوم بالخدمات األكاديمية التي أحتاجيا عمى البوابة قبل ثالثة أيام من إقفاليا. 12
 %28 %72 توفي الخدمات االلكترونية المقدمة عن طريق بوابة الطالب بمعظم المتطمبات التي أحتاجيا. 13

 انتحهيم:

من أجل ون مقر عمادة القبول والتسجيل كان لمسؤال المتعمق بمدى القدرة عمى استخدام الحاسب اآللي ضرورة عالية، وذلك لتكرار عدم القدرة عمى استخدام الحاسب اآللي ممن يزور 
فمن المقرر القيام بعمل استطالع موجو لمنسوبي تنفيذ خدماتيم، وأنيم يواجيون صعوبة في الوصول إلى ىذه الخدمات، وغالبًا ما تكون ىذه الزيارات في أواخر أيام تنفيذ الخدمات، ولذا 
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ب جامعة الجوف، والوقوف عمى األسباب الحقيقية من أجل الوصول إلى حمول شاممة وقطعية تسيم العمادة العاممين عمى ىذه الخدمات، لمبحث حول اإلشكاليات المتكررة التي يعانييا طال
 في إزاحة العراقيل، وتيسير تنفيذ الخدمات بأقصى سرعة وأقل جيد ممكنين.

 النسبة العدد المستوى
 %58.1 226 ممتازة
 %38 148 متوسطة
 %3.9 15 ضعيفة

 

 

 

يا زوار االستطالع من القادرين عمى استعمال الحاسب اآللي بمستوى ممتاز ويمييم المستوى المتوسط، فمن الواجب التشكيك ببعض األعذار التي يسوقوحيث أن غالبية المشاركين في 
ئمة الموجية في االستطالع بالمباشرة والسيولة، مقر عمادة القبول والتسجيل من الطالب خاصًة المتعمقة بصعوبة استخدام الموقع أو عدم القدرة عمى استخدام الحاسب اآللي، تميزت األس

م المعطيات وتطوير األداء المتعمق بالمجاالت عمى أن تكون دقيقًة وال تحتمل التأويل، وتختص بشأن واحد فقط، وذلك حفظًا لوقت المشاركين ورغبًة بسيولة جمع البيانات وتحميميا، وفي
 المطروحة في االستبانة.
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ت التي يحتاجيا ول موقع عمادة القبول والتسجيل في جامعة الجوف، وفاعميتو بالنسبة لمطالب من حيث الزيارة، حيث يحتوي موقع العمادة عمى كافة البياناتمحورت ىذه األسئمة ح
مستفيدين من النواحي السموكية والخدمية، وسرعة إنجاز الطالب باإلضافة إلى األدلة اإلرشادية، ثم سيولة وصعوبة الخدمات االلكترونية وتنفيذىا، وكذلك تعاطي منسوبي العمادة مع ال

والتزام الطالب بالتوجييات التي تصميم من الخدمات المقدمة من قبل المنسوبين لمطالب، كذلك التنبييات التي ترسميا عمادة القبول والتسجيل إلى الطالب ومدى سرعة وصوليا إلييم، 
مجممو إلى قياس رضا الطالب عن الخدمات المقدمة من قبل عمادة القبول والتسجيل، مع مراعاة التوقيت الموضوع من قبل العمادة لتنفيذ  خالل قنوات التواصل، سعى ىذا االستطالع في

ة، أو في حال الحضور إلى عمادة القبول لكترونيىذه العمميات، ومدى شمولية ىذه الخدمات، بينما األسئمة المقالية والتي تمحورت حول الصعوبات التي يواجييا المستفيد عمى البوابة اال 
 والتسجيل والمقترحات التي قد يرغب المستفيد بإضافتيا في النياية.

الذين ال  % يزورون موقع عمادة القبول والتسجيل مرًة واحدًة عمى األقل إسبوعيًا، كانت نسبة الطالب56شيدت األجوبة تفاوتًا بسيطًا في معظميا بين المستجيبين فبينما كان قرابة 
%، وفي البحث عن أسباب ىذه النسبة نجد أن عمميات تحديث البيانات في البوابة االلكترونية لمطالب ال تتم بشكل دوري مما 14تصميم التنبييات المرسمة من قبل العمادة ال تتجاوز 

م بتحديث ىذه البيانات بنفسيا، بل يقوم الطالب بالتحديث بأنفسيم، كما وقد تم التنويو عمى ىذا يسبب إشكاليًة بالنسبة لمعمادة، والتي تعتمد عمى البيانات المسجمة لدييا فقط، وال تقو 
 األمر من أجل تحديث البيانات بشكٍل دوري ومستمر.

جيدًة جدًا ومرضية، رغم أن األسئمة المقالية التي ال يمكن القطع بنسبة رضا عالية بين المستفيدين المشاركين في ىذه االستبانة، بيد أن السمة العامة لإلجابات تدل عمى نسبة رضا 
بطء البوابة وىذه اإلشكالية ال يمكن حميا تطمب مقترحات وسرد لمصعوبات التي يعانييا المستفيدين ال تظير وجود بعض اإلشكاليات المتعمقة بالخدمات، بل إشكاليات تقنية بحتة مثل 

% من 71ات المستخدمة داخل الجامعة والتي ال زالت تحت اإلنشاء والتطوير، في مقابل ىذه اإلشكاليات التقنية يرى ما نسبتو تتجاوز قمياًل داخل عمادة القبول والتسجيل بل تتعمق بالتقني
لعمادة ال يستيجبون بشكٍل سريٍع عمى % من المتسجيبين يرون أن منسوبي ا53المستفيدين أن الخدمات االلكترونية التي تقدميا العمادة تفي بمتطمبات المستفيدين، في المقابل فإن 

 لكتروني.االستفسارات المقدمة من قبميم، بينما تكاد تكون النسبة متساوية بالنسبة لممستجيبين الذين يرسمون استفساراتيم عمى بريد العمادة اال 

الخدمات االلكترونية حسب ما يراه بعض المشاركين في االستطالع، بينما تعتبر الخدمات  تراوحت مالحظات المشاركين في االستطالع بين ذكر المشاكل التقنية كما ذكرنا أعاله، وبين قمة
القدرة عمى تحديد الخدمات االلكترونية التي االلكترونية التي قدمتيا العمادة شاممة لكل متطمبات الطالب، باإلضافة إلى ذلك يرى بعض الطالب أن الصعوبات التي تواجييم ىو في عدم 

حول الخدمات، وجدت بعض اإلشكاليات ا، بينما تقدم عمادة القبول والتسجيل في بداية كل فصل دراسي محاضرة تعريفية بالخدمات االلكترونية باإلضافة إلى توزيع دليل إرشادي يحتاجوني
سف أغمب الطالب لزيارة مقر عمادة القبول والتسجيل دون استخدام لدى المشاركين وىي لألسف إشكاليات شخصية مثل إضاعة الرقم السري الخاص بالبوابة، وفي ىذا األمر يمجأ لأل

 الخيارات المتوفرة بالبوابة االلكترونية.
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 خاتمح:

المشاركين راضين عن % من 64ما نسبتو  تظير من النتائج النيائية لالستطالع الذي أعدتو عمادة القبول والتسجيل حول رضا المستفيدين من الخدمات االلكترونية التي تقدميا، أن
% عدم كفاية ىذه الخدمات، وقد ذكرنا في تحميمنا أعاله أن أغمب اإلشكاليات تكون تقنية ال يمكن حميا داخل العمادة أو مشاكل داخل 36الخدمات ويرونيا تمبي احتياجاتيم، بينما يرى 

قدمون الخدمات االلكترونية والتي تكون من صالحيات الطالب فقط في أوقات محددة يتم التنويو إلييا من خالل مقر العمادة في المقاء مع منسوبي العمادة، بالرغم أن منسوبي العمادة ال ي
اده في الخطة لممكن تطويرىا وىذا ما سيتم اعتمرسائل نصية أو من خالل البوابة االلكترونية، نستطيع القول أن الخدمات االلكترونية التي تقدميا عمادة القبول والتسجيل كافية، ومن ا

 ه. 1437/1438التنفيذية القادمة لمعمادة لمعام الدراسي القادم 
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 اإلحظائياخ
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 البياناث األوليت

 أعذاد طالب انجامعح:

 أعذاد انطالب وانطانثاخ حسة انجىس وانمقز وانمزحهح:

 العدد المرحمة الجنس المقر
 7773 البكالوريوس أنثى سكاكا
 9612 البكالوريوس ذكر سكاكا

 481 البكالوريوس أنثى دومة الجندل
 2488 البكالوريوس أنثى طبرجل
 1093 البكالوريوس ذكر طبرجل
 4595 البكالوريوس أنثى القريات
 2144 البكالوريوس ذكر القريات
 92 برنامج انتقالي أنثى سكاكا
 79 برنامج انتقالي ذكر سكاكا
 108 برنامج انتقالي أنثى طبرجل
 53 برنامج انتقالي ذكر طبرجل
 45 برنامج انتقالي أنثى القريات
 66 برنامج انتقالي ذكر القريات
 75 دبموم تأىيمي أنثى سكاكا
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 56 دبموم تأىيمي ذكر سكاكا
 48 دبموم تأىيمي ذكر طبرجل
تأىيميدبموم  أنثى القريات  150 
 116 دبموم تأىيمي ذكر القريات

 

 أعذاد انطالب حسة انجىس وانمزحهح:

 

 وانطانثاخ حسة انمزحهح:أعذاد انطالب 

 انمجمىع انىهائي:

 العدد المرحمة الجنس
 15337 بكالوريوس أنثى
 12849 بكالوريوس ذكر
 245 برنامج انتقالي أنثى
 198 برنامج انتقالي ذكر
 225 دبموم تأىيمي أنثى
 220 دبموم تأىيمي ذكر 

 العدد المرحمة الجنس
 28186 بكالوريوس كال الجنسين
 443 برنامج انتقالي كال الجنسين
 445 دبموم تأىيمي كال الجنسين

 29074 مجموع طالب الجامعة
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، ولالستزادة يجب مراجعة األقسام التفصيمية في فقط ه 1436/1437ىذا القسم البيانات األولية العامة لمطالب والطالبات الخريجين في العام الدراسي المنصرم  يشمل ممحوظة:
 الصفحات الالحقة من ىذا التقرير.

 انفظم األول:

 ه 1436/1437مجموع خريجي الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي 

 المجموع الجنسية الجنس لمرحمةا المقر
 444 سعودي أنثى البكالوريوس سكاكا
 730 سعودي ذكر البكالوريوس سكاكا
 20 غير سعودي أنثى البكالوريوس سكاكا
 5 غير سعودي ذكر البكالوريوس سكاكا

 2 سعودي أنثى البكالوريوس دومة الجندل
 103 سعودي أنثى البكالوريوس طبرجل
 199 سعودي أنثى البكالوريوس القريات
 84 سعودي ذكر البكالوريوس القريات
 4 غير سعودي أنثى البكالوريوس القريات
 2 غير سعودي ذكر البكالوريوس القريات

 المجموع النيائي:

 772 مجموع الطالبات
 821 مجموع الطالب
 1593 المجموع النيائي
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 المجموع الجنسية الجنس المرحمة المقر
 2 سعودي أنثى الدبموم سكاكا

 المجموع النيائي:

 2 المجموع النيائي
 

 المجموع الجنسية الجنس المرحمة المقر
 14 سعودي أنثى الدبموم التأىيمي سكاكا
 3 سعودي ذكر الدبموم التأىيمي سكاكا
 3 سعودي ذكر الدبموم التأىيمي طبرجل
 2 سعودي ذكر الدبموم التأىيمي القريات

 المجموع النيائي:

 14 مجموع الطالبات
 8 مجموع الطالب
 22 المجموع النيائي
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 انفظم انثاوي:

 ه 1436/1437مجموع خريجي الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي 

 المجموع الجنسية الجنس المرحمة المقر
 867 سعودي أنثى البكالوريوس سكاكا
 679 سعودي ذكر البكالوريوس سكاكا
 9 غير سعودي أنثى البكالوريوس سكاكا
 9 غير سعودي ذكر البكالوريوس سكاكا

 3 سعودي أنثى البكالوريوس دومة الجندل
 158 سعودي أنثى البكالوريوس طبرجل
 48 سعودي ذكر البكالوريوس طبرجل
 49 سعودي أنثى البكالوريوس القريات
 152 سعودي ذكر البكالوريوس القريات
 13 غير سعودي أنثى البكالوريوس القريات
 3 غير سعودي ذكر البكالوريوس القريات

 

 1325 مجموع الطالبات
 891 مجموع الطالب
 2216 المجموع النيائي
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 المجموع الجنسية الجنس المرحمة المقر
 11 سعودي أنثى الدبموم التأىيمي سكاكا
 3 سعودي ذكر الدبموم التأىيمي سكاكا
 2 سعودي ذكر الدبموم التأىيمي طبرجل
 16 سعودي أنثى الدبموم التأىيمي القريات
 4 سعودي ذكر الدبموم التأىيمي القريات

 المجموع النيائي:

 27 مجموع الطالبات
 9 مجموع الطالب
 36 المجموع النيائي

 

 انفظم انظيفي:

 ه 1436/1437مجموع خريجي الفصل الدراسي الصيفي لمعام الدراسي 

 المجموع الجنسية الجنس المرحمة المقر
 49 سعودي أنثى البكالوريوس سكاكا
 60 سعودي ذكر البكالوريوس سكاكا
 4 سعودي أنثى البكالوريوس طبرجل
 1 سعودي ذكر البكالوريوس طبرجل
 23 سعودي أنثى البكالوريوس القريات
 4 سعودي ذكر البكالوريوس القريات

 المجموع النيائي:
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 76 الطالباتمجموع 
 65 مجموع الطالب
 141 المجموع النيائي
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يرجى الذىاب لقسم اإلحصائيات التفصيمية في ولالستزادة ، فقط ه 1437/1438يشمل ىذا القسم البيانات األولية لمطالب والطالبات المقبولين في الجامعة لمعام الدراسي  ممحوظة:
 التقرير.الصفحات الالحقة من ىذا 

 ه 1347/1438مجموع المقبولين لمفصل الدراسي األول لمعام الدراسي 

 المجموع الجنس المرحمة المقر
 1650 إناث البكالوريوس سكاكا
 2042 ذكور البكالوريوس سكاكا
 567 إناث البكالوريوس طبرجل
 324 ذكور البكالوريوس طبرجل
 828 إناث البكالوريوس القريات
 590 ذكور البكالوريوس القريات

 المجموع النيائي:

 3045 مجموع الطالبات
 2956 مجموع الطالب
 6001 المجموع النيائي

 

 المجموع الجنس المرحمة المقر
 35 إناث دبموم تأىيمي سكاكا
 27 ذكور دبموم تأىيمي سكاكا
 22 ذكور دبموم تأىيمي طبرجل
 66 إناث دبموم تأىيمي القريات
 70 ذكور دبموم تأىيمي القريات
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 المجموع النيائي:

 101 مجموع الطالبات
 119 مجموع الطالب
 220 المجموع النيائي

 

 المجموع الجنس المرحمة المقر
 59 إناث برنامج انتقالي سكاكا
 53 ذكور برنامج انتقالي سكاكا
 39 إناث برنامج انتقالي طبرجل
 25 ذكور برنامج انتقالي طبرجل
 40 إناث برنامج انتقالي القريات
 28 ذكور برنامج انتقالي القريات

 المجموع النيائي:

 138 مجموع الطالبات
 106 مجموع الطالب
 244 المجموع النيائي

 

 المجموع النيائي لممقبولين لكافة المراحل التعميمية:

 العدد المرحمة
 6001 البكالوريوس
 220 دبموم تأىيمي
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 244 برنامج انتقالي
 6465 المجموع النيائي
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 البياناث التفصيليت
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 تفظيهي: –انفظم األول 

 والمرحمة العممية : حسب المقر والجنس والجنسية1436/1437لعام  إحصائية خريجي جامعة الجوف في الفصل الدراسي األول

 مقر الطالب والطالبات بسكاكا
 مرحمة البكالوريوس

 التخصص الكمية
 غير سعودي سعودي

 المجموع
 ذكر أنثى ذكر أنثى

 1 0 0 1 0 الحاسب اآللي التربية
 1 0 0 1 0 الدراسات القرآنية التربية
 2 0 0 0 2 الدراسات اإلسالمية التربية
 2 0 0 2 0 المغة االنجميزية التربية
 106 0 2 43 61 التخمف العقمي –التربية الخاصة  التربية
 89 0 0 64 25 صعوبات التعمم –التربية الخاصة  التربية
 131 0 0 0 131 رياض أطفال التربية
 12 0 2 7 3 كيمياء العموم
 21 0 0 18 3 رياضيات العموم
 8 0 0 3 5 فيزياء العموم
 75 0 1 52 22 أحياء العموم
 21 2 0 19 0 ىندسة مدنية اليندسة
 7 0 0 7 0 ىندسة ميكانيكية اليندسة
 4 0 0 4 0 اتصاالت والكترونيات –ىندسة كيربائية  اليندسة
 17 0 0 17 0 قوى كيربائية –ىندسة كيربائية  اليندسة
 32 1 0 32 0 الطب والجراحة الطب

 21 0 0 8 11 عموم مختبرات اكمينيكية العموم التطبيقية
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 39 0 0 9 30 تمريض العموم التطبيقية
 15 0 0 5 10 طبيعية وتأىيل صحي عالج العموم التطبيقية
 3 0 0 3 0 عموم مختبرات اكمينيكية "تجسير" العموم التطبيقية
 43 0 0 28 15 تمريض "تجسير" العموم التطبيقية

 279 1 3 249 26 الدراسات اإلسالمية العموم اإلدارية واإلنسانية
 15 0 0 9 6 المغة العربية العموم اإلدراية واإلنسانية
 70 0 8 33 29 المغة االنجميزية العموم اإلدارية واإلنسانية
 8 1 0 7 0 المحاسبة العموم اإلدارية واإلنسانية
 14 0 0 2 12 إدارة مالية –إدارة األعمال  العموم اإلدارية واإلنسانية
 25 0 3 11 11 إدارة التسويق –إدارة األعمال  العموم اإلدارية واإلنسانية

 21 0 1 3 17 عموم الحاسب والمعمومات والمعموماتعموم الحاسب 
 7 0 0 7 0 ىندسة الحاسب اآللي والشبكات عموم الحاسب والمعمومات

 19 0 0 19 0 الصيدلة كمية الصيدلة
 15 0 0 15 0 طب وجراحة الفم واألسنان طب األسنان

 77 0 0 52 25 القانون كمية الشريعة والقانون
 المجموع:

 44 سعودياتطالبات 
 20 طالبات غير سعوديات

 730 طالب سعوديون
 5 طالب غير سعوديين

 

 464 مجموع الطالبات
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 735 مجموع الطالب
 1199 المجموع النيائي

 

 العممية والمرحمة : حسب المقر والجنس والجنسية1436/1437إحصائية خريجي جامعة الجوف لمفصل الدراسي األول لعام 

 دومة الجندلمقر الطالبات في 
 مرحمة البكالوريوس

 المجموع غير سعودية سعودية التخصص الكمية
 1 0 1 الدراسات اإلسالمية التربية
 1 0 1 المغة العربية التربية

 المجموع:

 2 طالبات سعوديات
 0 طالبات غير سعوديات

 

 2 المجموع النيائي
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 والمرحمة العممية : حسب المقر والجنس والجنسية1436/1437لعام إحصائية خريجي جامعة الجوف لمفصل الدراسي األول 

 مقر الطالبات في طبرجل
 مرحمة البكالوريوس

 المجموع غير سعودية سعودية التخصص الكمية
 1 0 1 الرياضيات العموم

 21 0 21 المغة االنجميزية العموم واآلداب
 23 0 23 المغة العربية العموم واآلداب

 9 0 9 عموم الحاسب والمعمومات واآلدابالعموم 
 12 0 12 الرياضيات العموم واآلداب

 4 0 4 الدراسات اإلسالمية بالقريات العموم واآلداب بالقريات
 33 0 33 رياض أطفال العموم واآلداب بالقريات

 المجموع:

 103 طالبات سعوديات
 0 طالبات غير سعوديات

 

 103 المجموع النيائي
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 : حسب المقر والجنس والجنسية والمرحمة العممية1436/1437إحصائية خريجي جامعة الجوف لمفصل الدراسي األول لعام 

 مقر الطالب والطالبات بالقريات
 مرحمة البكالوريوس

 التخصص الكمية
 غير سعودي سعودي

 المجموع
 ذكر أنثى ذكر أنثى

 6 0 0 0 6 الدراسات اإلسالمية العموم واآلداب
 11 0 0 8 3 الرياضيات العموم واآلداب
 59 1 0 18 41 المغة العربية العموم واآلداب
 63 0 3 37 23 المغة االنجميزية العموم واآلداب
 8 0 0 7 1 الفيزياء العموم واآلداب
 14 1 1 2 10 الكيمياء العموم واآلداب
 25 0 0 12 13 عموم الحاسب والمعمومات العموم واآلداب
 74 0 0 0 74 رياض أطفال العموم واآلداب

 16 0 0 0 16 بسكاكا –الدراسات اإلسالمية  العموم اإلدارية واإلنسانية
 1 0 0 0 1 بسكاكا -المغة العربية  العموم اإلدارية واإلنسانية

 1 0 0 0 1 الرياضيات العموم
 4 0 0 0 4 المغة العربية التربية
 6 0 0 0 6 الدراسات اإلسالمية التربية

 المجموع:

 199 طالبات سعوديات
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 4 طالبات غير سعوديات
 84 طالب سعوديون

 2 طالب غير سعوديين
 

 203 مجموع الطالبات
 86 مجموع الطالب
 289 المجموع النيائي

 

 العممية: حسب المقر والجنس والجنسية والمرحمة 1436/1437إحصائية خريجي جامعة الجوف لمفصل الدراسي األول لعام 

 مقر الطالبات في سكاكا
 مرحمة الدبموم

 المجموع سعودية التخصص الكمية
 2 2 تمريض العموم الصحية

 لمجموع:ا

 2 المجموع النيائي
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 : حسب المقر والجنس والجنسية والمرحمة العممية1436/1437إحصائية خريجي جامعة الجوف لمفصل الدراسي األول لعام 

 جميع المقرات
 مرحمة الدبموم التأىيمي

 المقر التخصص الكمية
 الجنس

 المجموع
 ذكر أنثى

 17 3 14 سكاكا إدارة الموارد البشرية المجتمع
 3 3 0 طبرجل اإلدارة المالية المجتمع
 2 2 0 القريات اإلدارة المالية المجتمع

 المجموع:

 14 طالبات سكاكا
 3 طالب سكاكا
 3 طالب طبرجل

 2 القرياتطالب 
 

 14 مجموع الطالبات
 8 مجموع الطالب
 22 المجموع النيائي
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 تفظيهي: –انفظم انثاوي 

 : حسب المقر والجنس والجنسية والمرحمة العممية1436/1437إحصائية خريجي جامعة الجوف لمفصل الدراسي الثاني لعام 

 مقر الطالب والطالبات بسكاكا
 مرحمة البكالوريوس

 التخصص الكمية
 غير سعودي سعودي

 المجموع
 ذكر أنثى ذكر أنثى

 1 0 0 1 0 الحاسب اآللي التربية
 1 0 0 0 1 الدراسات اإلسالمية التربية
 3 0 0 1 2 المغة العربية التربية
 1 0 0 0 1 التاريخ التربية
 142 0 1 47 94 التخمف العقمي –التربية الخاصة  التربية
 91 0 1 39 51 صعوبات التعمم –التربية الخاصة  التربية
 278 0 0 0 278 رياض أطفال التربية
 19 0 0 1 18 كيمياء العموم
 39 0 1 27 11 رياضيات العموم
 18 0 0 6 12 فيزياء العموم
 79 0 0 61 18 أحياء العموم
 26 2 0 24 0 ىندسة مدنية اليندسة
 26 3 0 20 0 ىندسة ميكانيكية اليندسة
 2 0 0 2 0 اتصاالت والكترونيات –ىندسة كيربائية  اليندسة
 31 0 0 31 0 قوى كيربائية –ىندسة كيربائية  اليندسة

 46 0 1 1 44 عموم مختبرات اكمينيكية العموم التطبيقية
 77 0 0 14 63 تمريض العموم التطبيقية
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 37 0 0 14 23 عالج طبيعية وتأىيل صحي العموم التطبيقية
 9 0 0 7 2 تمريض "تجسير" العموم التطبيقية

 225 0 0 193 32 الدراسات اإلسالمية العموم اإلدارية واإلنسانية
 12 1 1 7 3 المغة العربية العموم اإلدراية واإلنسانية
 89 0 0 36 53 المغة االنجميزية العموم اإلدارية واإلنسانية
 29 1 0 10 18 المحاسبة العموم اإلدارية واإلنسانية
 37 1 2 4 30 إدارة مالية –إدارة األعمال  العموم اإلدارية واإلنسانية
 48 0 0 20 28 إدارة التسويق –إدارة األعمال  العموم اإلدارية واإلنسانية
 38 0 2 9 27 عموم الحاسب والمعمومات عموم الحاسب والمعمومات
 31 0 0 0 31 نظم المعمومات عموم الحاسب والمعمومات
 5 0 0 5 0 ىندسة الحاسب اآللي والشبكات عموم الحاسب والمعمومات

 15 0 0 15 0 الصيدلة الصيدلة 
 37 0 0 37 0 الصيدلة "تجسير" الصيدلة

 65 0 0 38 27 القانون كمية الشريعة والقانون
 10 1 0 9 0 الشريعة الشريعة والقانون

 المجموع:

 867 طالبات سعوديات
 9 سعودياتطالبات غير 

 679 طالب سعوديون
 9 طالب غير سعوديين

 

 876 مجموع الطالبات
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 688 مجموع الطالب
 1564 المجموع النيائي

 

 : حسب المقر والجنس والجنسية والمرحمة العممية1436/1437إحصائية خريجي جامعة الجوف لمفصل الدراسي الثاني لعام 

 مقر الطالبات في دومة الجندل
 البكالوريوسمرحمة 

 المجموع غير سعودية سعودية التخصص الكمية
 1 0 1 الدراسات اإلسالمية التربية
 1 0 1 المغة العربية التربية
 1 0 1 التاريخ التربية

 المجموع:

 3 طالبات سعوديات
 0 طالبات غير سعوديات

 

 3 المجموع النيائي
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 49  اسميان الخميفة – تنفيذ: دايس الدندني

 

 

 : حسب المقر والجنس والجنسية والمرحمة العممية1436/1437الثاني لعام إحصائية خريجي جامعة الجوف لمفصل الدراسي 

 مقر الطالب والطالبات بطبرجل
 مرحمة البكالوريوس

 التخصص الكمية
 غير سعودي سعودي

 المجموع
 ذكر أنثى ذكر أنثى

 1 0 0 0 1 الرياضيات العموم
 52 0 0 14 38 المغة االنجميزية العموم واآلداب

 76 0 0 18 58 المغة العربية واآلدابالعموم 
 20 0 0 2 18 عموم الحاسب والمعمومات العموم واآلداب
 22 0 0 8 14 الرياضيات العموم واآلداب

 4 0 0 0 4 الدراسات اإلسالمية بالقريات –العموم واآلداب 
 25 0 0 0 25 رياض أطفال بالقريات –العموم واآلداب 

 6 0 0 6 0 إدارة مالية –إدارة األعمال  العموم واآلداب
 المجموع:

 158 طالبات سعوديات
 48 طالب سعوديون

 

 206 المجموع النيائي
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 : حسب المقر والجنس والجنسية والمرحمة العممية1436/1437إحصائية خريجي جامعة الجوف لمفصل الدراسي الثاني لعام 

 مقر الطالب والطالبات بالقريات
 البكالوريوسمرحمة 

 التخصص الكمية
 غير سعودي سعودي

 المجموع
 ذكر أنثى ذكر أنثى

 9 0 0 0 9 الدراسات اإلسالمية العموم واآلداب
 24 0 1 18 5 الرياضيات العموم واآلداب
 60 0 0 20 40 المغة العربية العموم واآلداب
 88 2 1 37 48 المغة االنجميزية العموم واآلداب

 16 0 0 12 4 الفيزياء واآلدابالعموم 
 8 0 0 2 6 الكيمياء العموم واآلداب
 29 0 0 3 26 عموم الحاسب والمعمومات العموم واآلداب
 122 0 1 0 121 رياض أطفال العموم واآلداب

 61 1 5 55 0 بسكاكا –الدراسات اإلسالمية  العموم اإلدارية واإلنسانية
 10 0 5 5 0 بسكاكا -المغة العربية  العموم اإلدارية واإلنسانية

 4 0 0 0 4 المغة العربية التربية
 12 0 0 0 12 الدراسات اإلسالمية التربية

 المجموع:

 275 طالبات سعوديات
 13 طالبات غير سعوديات
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 152 طالب سعوديون
 3 طالب غير سعوديين

 

 288 مجموع الطالبات
 155 مجموع الطالب
 443 المجموع النيائي

 

 : حسب المقر والجنس والجنسية والمرحمة العممية1436/1437إحصائية خريجي جامعة الجوف لمفصل الدراسي الثاني لعام 

 جميع المقرات
 مرحمة الدبموم التأىيمي

 المقر التخصص الكمية
 الجنس

 المجموع
 ذكر أنثى

 4 1 3 سكاكا إدارة الموارد البشرية المجتمع
 10 2 8 سكاكا الماليةاإلدارة  المجتمع
 2 2 0 طبرجل اإلدارة المالية المجتمع
 13 3 10 القريات اإلدارة المالية المجتمع
 7 1 6 القريات عموم الحاسب اآللي المجتمع

 المجموع:

 11 طالبات سكاكا
 3 طالب سكاكا
 2 طالب طبرجل
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 16 طالبات القريات
 4 طالب القريات

 

 27 مجموع الطالبات
 9 الطالبمجموع 

 36 المجموع النيائي
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 تفظيهي: –انفظم انظيفي 

 : حسب المقر والجنس والجنسية والمرحمة العممية1436/1437إحصائية خريجي جامعة الجوف لمفصل الدراسي الصيفي لعام 

 مقر الطالب والطالبات بسكاكا
 مرحمة البكالوريوس

 التخصص الكمية
 غير سعودي سعودي

 المجموع
 ذكر أنثى ذكر أنثى

 2 0 0 2 0 التخمف العقمي –التربية الخاصة  التربية
 1 0 0 0 1 صعوبات التعمم –التربية الخاصة  التربية
 18 0 0 0 18 رياض أطفال التربية
 5 0 0 5 0 رياضيات العموم
 2 0 0 0 2 فيزياء العموم
 9 0 0 7 2 أحياء العموم
 2 0 0 2 0 ىندسة مدنية اليندسة
 4 0 0 4 0 ىندسة ميكانيكية اليندسة

 23 0 0 17 6 الدراسات اإلسالمية العموم اإلدارية واإلنسانية
 11 0 0 6 5 المغة االنجميزية العموم اإلدارية واإلنسانية
 4 1 0 3 0 المحاسبة العموم اإلدارية واإلنسانية
 4 0 0 4 0 إدارة مالية –إدارة األعمال  العموم اإلدارية واإلنسانية
 2 0 0 2 0 إدارة التسويق –إدارة األعمال  العموم اإلدارية واإلنسانية
 9 0 0 8 1 القانون كمية الشريعة والقانون
 14 0 0 0 14 الشريعة الشريعة والقانون

 المجموع:
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 49 طالبات سعوديات
 60 طالب سعوديون

 1 طالب غير سعوديين
 

 49 مجموع الطالبات
 61 مجموع الطالب
 110 المجموع النيائي

 : حسب المقر والجنس والجنسية والمرحمة العممية1436/1437إحصائية خريجي جامعة الجوف لمفصل الدراسي الصيفي لعام 

 مقر الطالب والطالبات بطبرجل
 مرحمة البكالوريوس

 التخصص الكمية
 غير سعودي سعودي

 المجموع
 ذكر أنثى ذكر أنثى

 2 0 0 0 2 المغة العربية العموم واآلداب
 2 0 0 0 2 الرياضيات العموم واآلداب
 1 0 0 1 0 اإلدارة المالية –إدارة األعمال  العموم واآلداب

 المجموع:

 2 طالبات سعوديات
 1 طالب سعوديون

 

 3 المجموع النيائي
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 والجنس والجنسية والمرحمة العممية: حسب المقر 1436/1437إحصائية خريجي جامعة الجوف لمفصل الدراسي الصيفي لعام 

 مقر الطالب والطالبات بالقريات
 مرحمة البكالوريوس

 التخصص الكمية
 غير سعودي سعودي

 المجموع
 ذكر أنثى ذكر أنثى

 2 0 0 0 2 المغة العربية التربية
 4 0 0 0 4 الدراسات اإلسالمية التربية

 3 0 0 1 2 المغة العربية العموم واآلداب
 5 0 0 3 2 المغة االنجميزية العموم واآلداب
   13 0 0 0 13 رياض أطفال العموم واآلداب

 المجموع:

 23 طالبات سعوديات
 4 طالبات غير سعوديات

 

 27 مجموع الطالبات
 27 المجموع النيائي
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 إحظائياخ انقثىل:

 الجنس والمقرو  الكمية والتخصص : حسب1437/1438الدراسي إحصائية المتقدمين والمقبولين لمفصل الدراسي األول لمعام 

 مقر الطالبات بسكاكا
 مرحمة البكالوريوس

 نسبة عمىأ نسبة أقل المقبولون االحتياج المتقدمون التخصص  الكمية
 94.58 65.01 378 378 1582 المسار المشترك سنة تحضيرية

 98.00 71.00 100 100 1129 تربية خاصة التربية
 97.77 71.00 96 96 915 رياض أطفال التربية

 98.11 58.70 16 35 272 )انتساب( دراسات إسالمية العموم اإلدارية واإلنسانية
 98.11 58.70 11 25 271 )انتساب( المغة العربية العموم اإلدارية واإلنسانية
 95.86 60.09 150 150 1507 دراسات إسالمية العموم اإلدارية واإلنسانية
 95.86 54.14 140 140 1611 المغة العربية العموم اإلدارية واإلنسانية
 98.00 53.06 252 252 2523 المغة االنجميزية العموم اإلدارية واإلنسانية
 98.00 68.33 100 100 2492 إدارة األعمال العموم اإلدارية واإلنسانية
 98.00 60.57 97 97 2356 المحاسبة العموم اإلدارية واإلنسانية

 98.00 62.98 115 115 2192 الشريعة والقانون الشريعة والقانون
 93.60 55.85 50 50 1136 الكيمياء العموم
 94.58 55.85 55 70 795 الرياضيات العموم
 94.58 55.85 40 40 1417 األحياء العموم
 93.60 55.85 50 50 1104 الفيزياء العموم

 المجموع:

 1650 لممقبولينالعدد النيائي 
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 : حسب الكمية والتخصص والجنس والمقر1437/1438إحصائية المتقدمين والمقبولين لمفصل الدراسي األول لمعام الدراسي 

 مقر الطالب بسكاكا
 مرحمة البكالوريوس

 أعمى نسبة أقل نسبة المقبولون االحتياج المتقدمون التخصص الكمية
 97.40 38.42 682 682 2475 المسار المشترك سنة تحضيرية

 98.80 65.33 52 100 1001 تربية خاصة التربية
 97.54 60.005 198 198 2734 دراسات إسالمية العموم اإلدارية واإلنسانية
 97.54 57.63 136 150 2641 المغة العربية العموم اإلدارية واإلنسانية
 98.80 56.21 157 200 3328 المغة االنجميزية العموم اإلدارية واإلنسانية
 100 56.60 165 270 2546 دراسات إسالمية العموم اإلدارية واإلنسانية
 100 51.60 25 90 2543 المغة العربية العموم اإلدارية واإلنسانية
 96.36 57.63 147 147 3487 محاسبة العموم اإلدارية واإلنسانية
 97.54 61.60 148 148 3592 إدارة األعمال العموم اإلدارية واإلنسانية

 98.80 64.09 150 150 3456 الشريعة والقانون الشريعة والقانون
 93.10 38.42 40 50 1830 الرياضيات العموم 
 94.27 38.42 40 75 197 الفيزياء العموم 
 94.27 38.42 49 49 2392 األحياء العموم
 94.27 38.42 53 75 1859 الكيمياء العموم

 المجموع:

 2042 النيائي لممقبولينالعدد 
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 : حسب الكمية والتخصص والجنس والمقر1437/1438إحصائية المتقدمين والمقبولين لمفصل الدراسي األول لمعام الدراسي 

 مقر الطالبات بطبرجل
 مرحمة البكالوريوس

 أعمى نسبة أقل نسبة المقبولون االحتياج المتقدمون التخصص  الكمية
 98.00 60.08 148 148 1545 االنجميزية المغة العموم واآلداب
 98.00 54.80 272 272 1364 المغة العربية العموم واآلداب
 90.87 55.37 48 48 388 الرياضيات العموم واآلداب
 89.91 55.37 48 48 388 الفيزياء العموم واآلداب
 90.82 55.37 51 51 571 عموم الحاسب والمعمومات العوم واآلداب

 المجموع:

 567 العدد النيائي لممقبولين
 : حسب الكمية والتخصص والجنس والمقر1437/1438إحصائية المتقدمين والمقبولين لمفصل الدراسي األول لمعام الدراسي 

 مقر الطالب بطبرجل
 مرحمة البكالوريوس

 أعمى نسبة أقل نسبة المقبولون االحتياج المتقدمون التخصص  الكمية
 97.60 59.79 60 60 1164 المغة االنجميزية العموم واآلداب
 93.20 57.49 119 119 1103 المغة العربية العموم واآلداب
 94.27 34.90 26 30 520 الرياضيات العموم واآلداب
 97.40 37.65 26 35 517 الفيزياء العموم واآلداب
 88.29 34.90 33 33 1045 عموم الحاسب والمعمومات العموم واآلداب
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 97.60 65.51 60 60 1291 إدارة األعمال العموم واآلداب
 المجموع:

 324 العدد النيائي لممقبولين
 : حسب الكمية والتخصص والجنس والمقر1437/1438إحصائية المتقدمين والمقبولين لمفصل الدراسي األول لمعام الدراسي 

 مقر الطالبات بالقريات
 مرحمة البكالوريوس

 أعمى نسبة أقل نسبة المقبولون االحتياج المتقدمون التخصص  الكمية
 93.70 65.12 150 150 968 المسار المشترك سنة تحضيرية
 95.42 60.08 120 120 1498 الدراسات اإلسالمية العموم واآلداب
 95.42 60.08 50 50 1950 المغة االنجميزية العموم واآلداب
 95.42 54.82 150 150 1621 المغة العربية العموم واآلداب
 91.01 34.92 52 52 678 الرياضيات العموم واآلداب
 90.01 34.92 61 61 746 الكيمياء العموم واآلداب
 91.01 34.92 60 60 713 الفيزياء العموم واآلداب
 91.01 34.92 60 60 922 عموم الحاسب والمعمومات العموم واآلداب
 95.42 61.84 98 98 504 رياض أطفال العموم واآلداب

 98.11 58.70 20 23 272 )انتساب( الدراسات اإلسالمية العموم اإلدارية واإلنسانية 
 98.11 58.70 7 15 272 )انتساب( المغة العربية  العموك اإلدارية واإلنسانية

 المجموع:

 828 العدد النيائي لممقبولين
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 : حسب الكمية والتخصص والجنس والمقر1437/1438لمعام الدراسي إحصائية المتقدمين والمقبولين لمفصل الدراسي األول 

 مقر الطالب بالقريات
 مرحمة البكالوريوس

 أعمى نسبة أقل نسبة المقبولون االحتياج المتقدمون التخصص  الكمية
 94.27 58.91 90 90 1383 المسار المشترك سنة تحضيرية
 97.60 60.05 100 100 1410 الدراسات اإلسالمية العموم واآلداب
 97.60 60.05 50 50 1630 المغة االنجميزية العموم واآلداب
 96.48 57.49 101 101 1454 المغة العربية العموم واآلداب
 93.14 37.65 39 50 819 الرياضيات العموم واآلداب
 94.27 37.65 33 50 862 الكيمياء العموم واآلداب
 97.40 37.65 48 48 842 الفيزياء العموم واآلداب
 93.14 37.15 54 54 1463 عموم الحاسب والمعمومات العموم واآلداب

 100 51.60 63 75 2573 )انتساب(الدراسات اإلسالمية العموم اإلدارية واإلنسانية 
 100 51.60 12 65 2544 )انتساب(المغة العربية العموك اإلدارية واإلنسانية 

 المجموع:

 590 لممقبولينالعدد النيائي 
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 : حسب الكمية والتخصص والجنس والمقر1437/1438إحصائية المتقدمين والمقبولين لمفصل الدراسي األول لمعام الدراسي 

 جميع المقرات
 دبموم تأىيمي

 أعمى نسبة أقل نسبة المقبولون االحتياج المتقدمون الجنس المقر التخصص  الكمية
 97.20 53.46 35 50 1077 إناث سكاكا اإلدارة المالية المجتمع
 96.48 56.93 27 50 1382 ذكور سكاكا اإلدارة المالية المجتمع
 97.60 56.93 22 22 754 ذكور طبرجل اإلدارة المالية المجتمع
 93.22 53.46 66 75 1123 إناث القريات اإلدارة المالية المجتمع
 97.40 52.55 37 50 554 ذكور القريات عموم الحاسب والمعمومات المجتمع
 96.48 56.93 33 50 926 ذكور القريات اإلدارة المالية المجتمع

 المجموع:

 220 العدد النيائي لممقبولين
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 : حسب الكمية والتخصص والجنس والمقر1437/1438إحصائية المتقدمين والمقبولين لمفصل الدراسي األول لمعام الدراسي 

 جميع المقرات
 انتقالي

 أعمى نسبة أقل نسبة المقبولون االحتياج المتقدمون الجنس المقر التخصص  الكمية
 97.77 53.46 39 50 753 إناث سكاكا المغة االنجميزية المجتمع
 93.10 48.73 20 50 502 إناث سكاكا عموم الحاسب والمعمومات المجتمع
 95.57 56.93 24 50 999 ذكور سكاكا المغة االنجميزية المجتمع
 95.88 51.75 29 50 1237 ذكور سكاكا عموم الحاسب والمعمومات المجتمع
 92.78 53.46 39 60 868 إناث طبرجل المغة االنجميزية المجتمع
 93.14 56.93 25 40 586 ذكور طبرجل المغة االنجميزية المجتمع
 93.22 53.46 40 50 905 إناث القريات المغة االنجميزية المجتمع
 96.48 56.93 28 50 662 ذكور القريات المغة االنجميزية المجتمع

 المجموع:

 244 العدد النيائي لممقبولين
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 إطذاراخ انعمادج:
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في عمادة القبول والتسجيل  وثيقة سرية المعمومات
 بجامعة الجوف

 

 

 

 

 

 

 وصف الوثيقة:

يدف والبيانات الممموكة لمعمادة، وأحكام التعامالت االلكترونية، وضرورة الحفاظ عمى سرية المعمومات الممموكة لعمادة القبول والتسجيل، بتتضمن ىذه الوثيقة تعريفات لمنسوبي العمادة 
 الحفاظ عمى ىذه المعمومات وخصوصيتيا.
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 مقذمح:

مى بقائيا في حال السرية وعدم نشرىا أو اإلعالن عنيا، حفاظًا عمى خصوصية المستفيدين، ، وحرصًا من الجامعة عالممموكة لجامعة الجوف وأىميتيا نظرًا ألىمية المعمومات والبيانات
ىـ، المتضمن أىمية الحفاظ عمى سرية المعمومات والبيانات في  8/5/1432الصادر بتاريخ:  35/ 5وحرصًا منيا عمى عدم تعرض منسوبييا لممساءلة تماشيًا مع المرسوم الممكي رقم: 

 ومية، تم وضع ىذه الوثيقة الخاصة بعمادة القبول والتسجيل في جامعة الجوف.المؤسسات الحك

 انغايح مه هذي انىثيقح:

 ن صاحب الصالحية داخل العمادة.تيدف ىذه الوثيقة إلى ضمان سرية المعمومات والبيانات داخل عمادة القبول والتسجيل وعدم اإلعالن عنيا أو نشرىا أو تسريبيا دون إذن م

 انىثيقح: مزتكزاخ

 5 ىـ، ونظام عقوبات نشر الوثائق السرية والصادر بالمرسوم الممكي رقم: 8/3/1428وتاريخ:  18م/  المرسوم الممكي رقم:نظام التعامالت االلكترونية والصادر بتستند ىذه الوثيقة عمى 
 ات الحكومية بما ال يضر المصمحة العامة والخاصة.ىـ، وذلك لمحفاظ عمى سرية المعمومات والبيانات داخل المؤسس 8/5/1432وتاريخ:  35/ 

 

 

 ه، وأي إخالل بأحد بنودىا يؤدي إلى المساءلة والتحقيق.18/11/1437تعتبر ىذه الوثيقة نافذة من تاريخ: 
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 مظطهحاخ هامح:

 انمعهىماخ:

اللكترونية أو عمي أٍي من وسائط التخزين، او ما يتم حفظو يدويًا من بيانات شخصية، وأكاديمية، يقصد بالمعمومات ما يتم تخزينو أو تعديمو عمى النظام األكاديمي أو نظام التعامالت ا
دارية أو جميعيا.  ومالية، وا 

 انىثائق: 

 الممفات يدويًا.فظ يقصد بالوثائق األوعية التي يتم فييا تخزين البيانات والمعمومات سواًء األنظمة االلكترونية أو وسائط التخزين االلكترونية أو غرف ح

 تياواخ انشخض انمسؤول: 

خاصة وال يجوز إعطائيا ألي شخٍص يقصد بو اسم المستخدم وكممة المرور الخاصة بكل موظف من موظفي عمادة القبول والتسجيل، عمى أن تكون بيانات دخولو عمى األنظمة سرية و 
 كان ميما كانت صفتو.

 طاحة انظالحيح داخم انعمادج:

نية، أو من خالل توزيع عمادة القبول والتسجيل أو من ينوب عنو في حال غيابو، عمى أن يكون اإلذن الممنوح منو من خالل النظام االلكتروني لمتعامالت االلكترو يقصد بو عميد 
 الصالحيات في النظام األكاديمي، أو من خالل خطاب رسمي يسّمم يدويًا.

 انتعامالخ االنكتزوويح:

 إجراء يتم بشكل كمي أو جزئي من خالل نظام التعامالت االلكترونية المعمول بو داخل عمادة القبول والتسجيل. أي تبادل أو تراسل أو
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 األحكاو انمتعهقح تانتعامالخ االنكتزوويح:

 المعمومات. يعتبر استخدام بيانات الشخص المسؤول بمثابة قبول وتوقيع عمى األحكام المتعمقة بنظامي التعامالت االلكتروني وسرية .1
جوز المساس بيا أو حذفيا أو تعديميا يعتبر النظام االلكتروني المعمول بو داخل العمادة والبريد االلكتروني الخاص بالجامعة بمثابة وثائق خاصة وممموكة لجامعة الجوف ال ي .2

 أو تغييرىا دون إذن مسبق وصريح من صاحب الصالحية في الجامعة.
 ت داخل عمادة القبول والتسجيل من خالل النظام االلكتروني داخل العمادة أو من خالل البريد االلكتروني الخاص بالجامعة.يمزم أن تكون جميع التعامال .3
 تعتبر المعاممة المرسمة من قبل صاحب الصالحية داخل العمادة أو من ينوب عنو بمثابة تفويض رسمي. .4
 ري اإلدارات لمنسوبي العمادة بمثابة تفويض رسمي.تعتبر المعامالت المرسمة من قبل وكالء العمادة أو مدي .5
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 األحكاو انمتعهقح تسزيح انمعهىماخ:

 منعًا باتًا نشر أو عرض أو اإلعالن عن أٍي من البيانات المخزنة داخل العمادة إال لألشخاص المعنيين أو المخولين رسميًا من قبميم. يمنع .1
 اإلعالن عن أٍي من البيانات المخزنة داخل العمادة لمعمن إال بتفويض من صاحب الصالحية داخل العمادة.يمنع منعًا باتًا نشر أو عرض أو  .2
 إال بإذن رسمي من قبل صاحب الصالحية داخل العمادة. -اسم المستخدم وكممة المرور –يمنع منعًا باتًا نشر بيانات الشخص المسؤول  .3
 تتعمق بعمادة القبول والتسجيل إال بإذن رسمي من قبل صاحب الصالحية داخل العمادة. يمنع منعًا باتًا نشر أي إعالن أو إحصائية .4
 يمنع منعًا باتًا نشر أو عرض أو اإلعالن عن خطط العمادة أو احتياجاتيا إال بإذن رسمي من قبل صاحب الصالحية داخل العمادة. .5
 خرجاتيا داخل عمادة القبول والتسجيل إال بإذن رسمي من قبل صاحب الصالحية داخل العمادة.يمنع منعًا باتًا نشر أو اإلعالن عن مقررات اجتماعات المجان وم .6
القصوى، في حال عدم إمكانية  يمنع منعًا باتًا نشر أو توزيع بيانات الشخص المسؤول داخل عمادة القبول والتسجيل إال بإذن رسمي من قبل صاحب الصالحية وذلك لمضرورة .7

 .تواجد الشخص المسؤول
 صاحب الصالحية. يمنع منعًا باتًا التعرض لمبيانات والمعمومات بالتغيير أو التعديل أو الطباعة خارج أوقات الدوام الرسمي إال بإذن رسمي مسبق من قبل .8
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 دنيم انطانة انمستجذ:

 المعمول بيا في جامعة الجوف، ولالستزادة تجدون الدليل عمى الرابط التالي:ويشمل ىذا الدليل مواعيد القبول في الجامعة والتخصصات المتاحة، وكذلك شروط القبول 

http://dar.ju.edu.sa/forms/New_Student.pdf 

 انذنيم اإلرشادي نهذراسح انجامعيح:

الجوف، والتخصصات المتاحة وشروط القبول في ىذه التخصصات، باإلضافة إلى حساب النسبة الموازية، ثم المكافآت والعقوبات يشمل ىذا الدليل بيانات موسعة حول القبول في جامعة 
 ، ولالستزادة تجدون الدليل عمى الرابط التالي:يرًا الخدمات االلكترونية لمطالبالمعمول بيا وأخ

http://dar.ju.edu.sa/forms/Acadmic_Student.pdf 

 دنيم انمىح انذراسيح نهطالب غيز انسعىدييه في جامعح انجىف:

 ليل عمى الرابط التالي:ستزادة تجدون الديشمل ىذا الدليل معمومات موسعة عن المنح الدراسة لمطالب غير السعوديين بدءًا بتعريف المنحة مرورًا بشروطيا والتخصصات المتاحة، ولال

http://dar.ju.edu.sa/scholar/Default.aspx 

 دنيم انسياساخ واإلجزاءاخ في عمادج انقثىل وانتسجيم:

حيث يقّدم شرحًا مفّصاًل حول كل القبول والتسجيل والحركات األكاديمية لمطالب في الجامعة، يشمل ىذا الدليل توضيحات موسعة حول آليات اتخاذ القرار في عمادة القبول والتسجيل حول 
 عممية يقوم بيا طالب الجامعة، ولالستزادة تجدون الدليل عمى الرابط التالي:

http://dar.ju.edu.sa/forms/Procedures_Manual.pdf 
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