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3أفق مشروع تنموي الختيار التخصص الجامعي



ير علـى تعتبر مرحلة التقدم للجامعة وطلب االلتحاق للقبول على إحدى التخصصات من أكثـر المراحـا الحر ـة فـي حيـاا اللالـب لمـا لأـا مـن تـ  

ا وأ نـا  وبعـد حياته المستقبلية، و مع كا فترا قبول تمر بالجامعة ترصد حاالت المرا عات واالستفسارات والتحديات التـي توا ـه الللبـة قبـ

بكيفيـة القبول والتي تعكس أهمية احتوا  الللبة في مراحا مبكرا لدعم اتخاذ قرار مناسب في اختيار التخصص من خالل االرشادات الالزمـة

سـجيا فكـا  التقديم لللب االلتحاق و متابعة الللب واالستفادا من المصادر المعرفية المتاحة فـي الحسـابات الرسـمية لعمـادا القبـول والت

.  التنموي الختيار التخصص الجامعي( أُفق)مشروع 

(أُفق)مشروعمنالعامالأدف

اداإلرشفيالمساهمةبأدفالمنلقةفيالتعليمومدارسوالتسجياالقبولعمادابينومسؤولةفاعلةمجتمعيةشراكةبنا 

.فيأاالقبولوشروطوبرامجأابالجامعةالتعريفخاللمنللللبةالنوعيواالستقلاب

التفصيليةاألهداف
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أفقمشروع

م التزام الجامعة بمسؤوليتأا اال تماعية وتقديم خدمة نوعية لللبة المدارس في المرحلة الوقائيـة لخخـب باألسـباب قبـ.1 ا التقـدم

.بللب القبول في الجامعة

.ل اإللكترونيةالتعريف بالجامعة وتوضيح شروط القبول بالجامعة من خالل الموقع اإللكتروني وكيفية االستفادا من بوابة القبو.2

.داشرح آلية القبول اإللكتروني وأ  القبول يعتمد على الفرز اآللي حسب النسب الموزونة لتغلية كافة المقاعد المعتم.3

.إنشا  شبكة تواصا ا تماعية توعوية بين الجامعة وطلبة المرحلة الثانوية.4

. ضما  إيصال المعلومة بالشكا الصحيح ألكبر عدد ممكن من الللبة وفي الوقت المناسب.5

. مساعدا الللبة في اختيار التخصص الجامعي المناسب.6

.تلوير سياسة االستقلاب للقبول في الجامعة.7
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أفقمشروع

باألهداف االستراتيجية للرؤية و وزارا التعليم و خلط التنمية( أُفق)ارتباط مشروع 

:وأهمأا2030األهداف االستراتيجية لوزارا التعليم المرتبلة ب هداف الرؤية 

.إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح اللالب.1

.تحسين البيئة التعليمية المحفزا لإلبداع واالبتكار.2

.تعزيز قدرا نظام التعليم لتلبية متللبات التنمية واحتيا ات سوق العما.3

.تنمية القدرات البشرية للللبة المتوقع تخر أم مبكًرا.4

األهداف والسياسات ذات العالقة بخلة التنمية العاشرا

.تلوير الكفا ا الداخلية والخار ية لمنظومة التعليم والتدريب.1

.رفع الكفا ا التعليمية والتربوية للمعلم والمعلمة وخاصة تلوير قدراتأم المعرفية والمأارية.2

ا الناقدا واكتساب ودافعة لأم للتعليم الباتي والقرا ( الناشئة)تلوير البيئة التعليمية لتصبح أكثر  اذبية وتشويقا لخ يال القادمة .3

.المعارف والمأارات المختلفة

.الموا مة بين مخر ات التعليم ومتللبات سوق العما.4

.االهتمام بالتعليم والتدريب في مجاالت العما في المؤسسات الصغيرا والمتوسلة وتنظيم سوق العما.5
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أفقمشروع

المشروع :  أهداف الجامعة االستراتيجية ذات العالقة ب

:حيثمنالجوداعاليةوتعليميةمعرفيةخدماتتقديم.1

.الللبةوتدفقاالستيعابيةالقدراوإداراتخليط(1.1.1)-والتعلمالتعليمفرصتوسيع(1.1)

.المؤسسياالعتمادمتللباتمتابعة(1.4.1)-والمأنياألكاديمياالعتماداستكمال(1.4)

:حيثمنالمجتمعيةوالشراكةالمسؤوليةتعزيز.3

.للجامعةالبهنيةالصوراتعزيز(3.1.2)-والمأنياإلعالميوالتواصاالأويةتعزيز(3.1)

.للمجتمعالجامعةخدمةوتنويعتوسيع(3.2.4)-المجتمعيةالشراكاتتلوير(3.2)

:حيثمنمنسوبيأاقدراتوتنميةالجامعةقيمترسيخ.4

.للللبةفاعاومأنيإرشادينظامتفعيا(4.2.1)-البشريةالمواردتنمية(4.2)

المشروع :األهداف االستراتيجية لعمادا القبول والتسجيا ذات العالقة ب

:تعزيز المسؤولية المجتمعية وبنا  الشراكات االستراتيجية من خالل المبادرات التالية

.تقديم خدمات مجتمعية متميزا ترتبط بالقبول والتسجيا في الجامعة-1

.بنا  الشراكات االستراتيجية التي تسأم في تحقيق رسالة عمادا القبول والتسجيا-2
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أفقمشروع

ار الرقمي لتحقق األهداف :المعي

%.80أال تقا نسبة رضا المستفيدين والتحسين المستمر في الخدمة المجتمعية عن .1

.مدرسة لللالب واللالبات فصلًيا20أال تقا الزيارات واالستضافات والمعارض عن .2

.مشاهدا لوسائا التواصا اال تماعي50000أال يقا معدل متابعة مشروع أفق اإللكترونية عن .3

.طالب وطالبة سنوًيا100أال تقا نسبة استقلاب المتميزين عن .4

ة والللبـ(المرحلـة الثانويـة والمتوسـلة ) زيادا عـدد المسـتفيدين مـن مشـروع أفـق مـن اإلرشـاد.5

%.10وأوليا  األمور بنسبة 

.من عدد المسجلين في البرنامج% 70أال تقا نسبة حضور الللبة للبرامج التدريبية عن .6

. فصلًيا5أال يقا عدد منسوبي العمادا المشاركين في الخدمات المجتمعية عن .7



مسيرا مشروع أفق 
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:انشلة المشروع 

المرحلة األولى • 

ـــة  ـــة الثانوي ـــق نقـــار مـــع مرشـــدي ومرشـــدات مـــدارس المرحل حل

بالمنلقة الشرقية

المرحلة الثانية• 

اللقا ات بللبة المرحلة الثانوية

المرحلة الثالثة• 

ــة  ــى در  ــة الحاصــلين عل ــار 90االســتقلاب للللب فــ على فــي اختب

.القدرات

المرحلة الرابعة• 

حملة رفق اإللكترونية 

هـ1439مشروع أفق 
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هـ1440مشروع أفق 

:أنشلة المشروع 

حلــق نقــار مــع مرشــدي ومرشــدات مــدارس المرحلــة الثانويــة بالمنلقــة ▪

.الشرقية

ــة ▪ ــة الثانوي ــة المرحل لقــا ات مباشــرا خــارل وداخــا الحــرم الجــامعي مــع طلب

.بالمنلقة الشرقية

(.كيف تختار تخصصك الجامعي؟)البرنامج التدريبي ▪

يأــا ورر عمـا لتلــوير ســبا التعريـف بكليــات وبــرامج الجامعـة والقبــول ف▪

.لللبة المدارس

.حملة أُفق اإللكترونية▪
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هـ1441مشروع أفق 

:أنشلة المشروع 

حلق نقار مع مرشدي ومرشـدات مـدارس المرحلـة ▪

.الثانوية بالمنلقة الشرقية

لقا ات مباشرا خارل وداخا الحرم الجامعي مع طلبـة ▪

.المرحلة الثانوية بالمنلقة الشرقية

(.عي؟كيف تختار تخصصك الجام)البرنامج التدريبي ▪

ــرام▪ ــات وب ج ورر عمــا لتلــوير ســبا التعريــف بكلي

.الجامعة والقبول فيأا لللبة المدارس

.حملة أُفق اإللكترونية▪
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هـ1442مشروع أفق 

:أنشلة المشروع 

انوية لقا ات افتراضية ومباشرا مع طلبة المرحلة الث▪

.بالمنلقة الشرقية

(.عي؟كيف تختار تخصصك الجام)البرنامج التدريبي ▪

.حملة أُفق اإللكترونية▪
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أفق مشروع تنموي الختيار التخصص الجامعي

هـ1443مشروع أفق 

13

:أنشلة المشروع 

ة المستأدفاألنشلة م الأدفةالفئ

1
ه لقــا ات تعريفيــ

بالجامعة 

طـــــــالب و طالبـــــــات 

المرحلــــــــة الثانويــــــــة 

بالمنلقة الشرقية

بشروطملتوعيتأالثانويةالمرحلةمدارسوطلبةالجامعةبينفاعلةا تماعيةتواصاشبكةإقامة

الرغباتيبوترتالمناسبةالقراراتاتخاذمنلتمكنأمالتقديمفتراقباالقبولوإ را اتوتعليمات

وتقديمللجامعةاإللكترونيةالقبولبوابةمنالقصوىاالستفاداوتحقيقوعلمدراسةعلىبنا 

.الجامعيالتخصصاختيارفيمتخصصةتدريبيةبرامج

2
المشــــاركة فــــي 

المعارض

ر الللبة وأوليا  األمـو

  والمأتمين بالشـؤو

.  التعليمية

.جامعةبالللتعريفالمنلقةنلاقخارلكافة مستويات المجتمعمنشريحةألكبرالوصول.1

.الجامعةوعماداتزيادا القاعدا المعرفية للمشاركين بالمعرض بإدارات.2

.والمعرفة في المعرض بين المشاركين والزوارالمتنوعةالخبراتتبادل.3

.بنا  عالقات ومصالح مشتركة مع  أات مختلفة.4

3

برنامج تدريبي

كيــــــــف تختــــــــار )

تخصصـــــــــــــــــك 

(الجامعي؟

(طالبات)طالب، 

المرحلــــــــة الثانويــــــــة 

بالمنلقة الشرقية

لـة التزام الجامعـة بمسـؤوليتأا اال تماعيـة وتقـديم خدمـة نوعيـة لللبـة المـدارس فـي المرح.1

م بللب القبول في الجامعة .الوقائية لخخب باألسباب قبا التقدم

.مساعدا الللبة في اختيار التخصص الجامعي المناسب.2

.التعريف بالجامعة وكلياتأا وبرامجأا وشروط القبول.3

4
حملـــــــــة أفـــــــــق 

اإللكترونية

اللــــالب واللالبــــات 

ـــا  ـــع المراح فـــي  مي

الدراسية

ياتأا  تعريف أكبر شريحة ممكنة من طلبة التعليم العام في المنلقة الشرقية بالجامعة وكل. 1

.ومساراتأا وشروط االلتحاق بأا

تقديم أفضا الخدمات والمعلومات اإللكترونية لزوار موقع الجامعة وحسابات مواقع . 2

.التواصا اال تماعي الرسمية

.إنشا  شبكة تواصا ا تماعية توعوية بين الجامعة وطلبة المرحلة الثانوية. 3

.بضما  إيصال المعلومة بالشكا الصحيح ألكبر عدد ممكن من الللبة وفي الوقت المناس. 4





ة المر الجامعة مـع طلبـ ة لقا ات تعريفية ب حلـ

المنلقة الشرقية انوية ب هـ1443الث
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الجامعة  لقا ات تعريفية ب

.  طلبة مدارس المرحلة الثانوية في المنلقة الشرقية: الفئة المستأدفة 

.هـ1443الجامعيللعاموالثانياألولالدراسيالفصا:التنفيبوقت

:الأدف من البرنامج 

م التزام الجامعة بمسؤوليتأا اال تماعيـة وتقـديم خدمـة نوعيـة لللبـة المـدارس فـي المرحلـة الوقائيـة لخخـب باألسـباب قبـا.1 التقـدم

.بللب القبول في الجامعة

.التعريف بالجامعة وكلياتأا وبرامجأا وشروط القبول.2

.توضيح شروط القبول بالجامعة من خالل الموقع اإللكتروني وكيفية االستفادا من بوابة القبول اإللكترونية.3

قبــول نشــر  قافــة ال)شــرح آليــة القبــول اإللكترونــي وأ  القبــول يعتمــد علــى المنافســة حســب النســب الموزونــة لتغليــة الشــواغر .4

(.التنافسي المعمول بأا بالجامعة

.توضيح الشروط الخاصة لبعض المسارات أو الكلية مثا المسار الصحي وكلية التربية.5

.توعية الللبة حول نظام الدراسة والبرامج ولغة الدراسة.6

.إنشا  شبكة تواصا ا تماعية توعوية بين الجامعة وطلبة المرحلة الثانوية.7

مكـن مـن التعريف بوسائا التواصا مع الجامعة وعمادا القبول والتسجيا لضما  إيصـال المعلومـة بالشـكا الصـحيح ألكبـر عـدد م.8

.الللبة وفي الوقت المناسب

.الرد على استفسارات الللبة.9

:اللقا ات

افتراضيةلقا ات:أواًل 

مباشرالقا ات: الًثا

5502/  عدد المستفيدين
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طالب –لقا ات مباشرا :أواًل 
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الجامعة  لقا ات تعريفية ب

اريخ-اليوم نعدد المستفيديالمدرسةالت

األحد 

هـ 22-5-1443

102مدرسة األمير سعود بن نايف 

80مدرسة المشكاا الثانوية 

اال نين 

هـ 23-5-1443

68مدرسة العروبة

50مدرسة االمام سعود الكبير 

الثال ا  

24-5-1443
40المجيديةمدرسة 

األربعا  

25-5-1443
44مدرسة رياض االيما  

الخميس

هـ26-5-1443
97مدرسة نور اإلسالم 

اال نين

هـ30-5-1443
88مدرسة  الخبر 

الثال ا 

هـ 1-6-1443
40مدرسة ماس 

الخميس

هـ 24-6-1443
45مدرسة نجد 

اال نين 

25-8-1443
50مدارس السالم 

704مجموع المستفيدين     



طالبات  –لقا ات مباشرا :أواًل 

اريخ-اليوم عدد المستفيدينالمدرسة الت

اال نين
هـ  27-3-1443

50مدارس حدائق البيا  

األربعا 
هـ 5-5-1443

130مدارس سعد 

األربعا 
هـ 18-5-1443

73مدارس منارات الشرقية 

الخميس
هـ19-5-1443

70مدارس دار البيا  

الخميس
هـ 3-6-1443

37مدارس التربية و التعليم 

اال نين
هـ13-7-1443

150مدرسة البسام 

الثال ا 
هـ20-8-1443

40مدرسة الحرس الوطني 

الخميس
هـ 21-8-1443

53مدارس السالم 

األربعا 
هـ27-8-1443

137مدرسة الشفا  بنت عبدالله 

الثال ا  
16-10-1443

101مدارس الجامعة األهلية 

األربعا  
17-10-1443

60بالراكةالثانوية األولى 

األحد 
28-10-1443

25مدرسة األوائا األهلية 

الخميس 
هـ 3-11-1443

80 انوية العزيزية األهلية 

1006مجموع المستفيدين  
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الجامعة  لقا ات تعريفية ب



ا  انًي لقا ات افتراضية: 

اريخ-اليوم عدد المستفيديناسم اللقا  الت

االحد

هـ5-7-1443

الملتقى االفتراضي لإلرشاد المأني لللبة  
المرحلة الثانوية

941

اال نين

هـ6-7-1443
656

الثال ا 

هـ7-7-1443
399

األربعا 

435هـ8-7-1443

الخميس

هـ9-7-1443
1267

األربعا 
هـ12-7-1442

140ملتقى الجامعات مدارس البسام األهلية

3768مجموع المستفيدين  
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الجامعة  لقا ات تعريفية ب



.  طلبة الموهوبين : الفئة المستأدفة 

هـ1443الصيفيالفصا:التنفيبوقت

الجامعيةالمسارات:الفعاليةعنوا 

ا األسنطبكليةفيالمقاموصالالصيفيالبرنامجإطارضمن

العاماإلدارامعبالتعاو فيصابنالرحمنعبداإلمامبجامعة

(ةموهبإدارا–التعليميةالشؤو )الشرقيةبالمنلقةللتعليم

عدد المستفيدينمكا  التنفيبالتاريخ /اليوم 

األحد 

هـ 18-12-1443
24كلية طب األسنا  

20أفق مشروع تنموي الختيار التخصص الجامعي

ا  الًث محاضر تعريفية للللبة الموهوبين: 

الجامعة  لقا ات تعريفية ب
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أفق مشروع تنموي الختيار التخصص الجامعي

:النشر اإلعالمي 
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:مقتطفات مصورة



ار ـــــ ة افتراضـــــية الختي ـــــ ـــــرامج تدريبي ب

هـ 1443التخصص الجامعي 

أفق مشروع تنموي الختيار التخصص الجامعي



.  طلبة مدارس المرحلة الثانوية في المنلقة الشرقية: الفئة المستأدفة 

هـ1443الجامعيللعامالثانيالدراسيالفصا:التنفيبوقت

: الأدف البرنامج 

وقائيـة التزام الجامعة بمسؤوليتأا اال تماعية وتقديم خدمة نوعية لللبة المدارس في المرحلة ال.1

م بللب القبول في الجامعة .لخخب باألسباب قبا التقدم

. مساعدا الللبة في اختيار التخصص الجامعي المناسب.2

.التعريف بالجامعة وكلياتأا وبرامجأا وشروط القبول.3

.إنشا  شبكة تواصا ا تماعية توعوية بين الجامعة وطلبة المرحلة الثانوية.4

.  الرد على استفسارات الللبة.5

.الجامعةوبرامجوكلياتمساراتعنتعريفيعرض:مصاحبةأنشلة

عدد المستفيدينمكا  التنفيبالتاريخ /اليوم 

هـ  1443-7–11/السبت 

برنامج افتراضي 

عن طريق 

ZOOMبرنامج 

1993

طالب وطالبة

ار التخصص الجام امج تدريبي الختي عيبرن
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ار التخصص ال امج تدريبي افتراضي الختي جامعيبرن
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:النشر اإلعالمي 



ار التخصص الجام امج تدريبي الختي عيبرن
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مقتطفات مصورة  



هـ 1443المشاركة في المعارض 
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ي  ادا القبــــول والتســــجيا فــــ اركة عمــــ مشــــ

م 2022المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 

.  الللبة وأوليا  األمور والمأتمين بالشؤو  التعليمية: الفئة المستأدفة 

.هـ1443الجامعيللعامالثالثالدراسيالفصا:التنفيبزمن

هـ1443-10-10األربعا يومحتىهـ1443-10-7األحديوممن

مسا 9الساعةحتىصباًحا9الساعةمن

الرياض-والمعارضللمؤتمراتالدوليالرياضمركز:التنفيبمكا 

:الأدف من المشاركة 

.بالجامعةللتعريفالمنلقةنلاقخارلكافة مستويات المجتمعمنشريحةألكبرالوصول.1

.الجامعةوعماداتزيادا القاعدا المعرفية للمشاركين بالمعرض بإدارات.2

.والمعرفة في المعرض بين المشاركين والزوارالمتنوعةالخبراتتبادل.3

.بنا  عالقات ومصالح مشتركة مع  أات مختلفة.4

.الرد على استفسارات زوار المعرض.5

6500عدد المستفيدين  
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ي  ادا القبــــول والتســــجيا فــــ اركة عمــــ مشــــ

م 2022المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 
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:النشر اإلعالمي 

https://twitter.com/iau_ksa/status/1524843169556353042?s=24
https://twitter.com/iau_ksa/status/1517856777605369856?s=24


ي  ادا القبــــول والتســــجيا فــــ اركة عمــــ مشــــ

م 2022المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 

30أفق مشروع تنموي الختيار التخصص الجامعي

مقتطفات مصورة  



ي  ادا القبــــول والتســــجيا فــــ اركة عمــــ مشــــ

م 2022المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 

31أفق مشروع تنموي الختيار التخصص الجامعي

مقتطفات مصورة  



هـ1443أفق اإللكترونية 

أفق مشروع تنموي الختيار التخصص الجامعي



. طلبة مدارس المرحلة الثانوية في المنلقة الشرقية: الفئة المستأدفة 

هـ1444-1-21حتىهـ1443-12-18:التنفيبوقت

135:عدد التصاميم 

:اإللكترونيةأفقتصاميمنشرمراحا

المحتوى المرحلة 

التعريف بمشروع أُفق اإللكتروني األولى

التعريف بالجامعة ومساراتأا وكلياتأاالثانية

وصايا أفق الثالثة

التعريف ببوابة القبول اإللكترونية وتغلية األسئلة الشائعةالرابعة

الختام واإلفادا بتلبيقات مساندا ومرا ع مفيداالخامسة

استلالع الرأيالسادسة

https://admitportal.iau.edu.sa/web/Ofuq/ufuq.pdf/   رابط أفق اإللكترونية 

أفق اإللكترونية 

لسـعودية انلالقا من مبدأ بنا  شراكة تكاملية فاعلة مـع قلـاع التعلـيم قبـا الجـامعي، وتحقيًقـا لرؤيـة المملكـة العربيـة ا

روع وتفعياًل لرسالة وقيم المسؤولية المجتمعية في  امعـة اإلمـام عبـدالرحمن بـن فيصـا  ـا ت فكـرا إنشـا  مشـ2030

ـ ات وبـرامج أُفق اإللكتروني البي ُيعنى بتوعية طلبـة المرحلـة الثانويـة حـول القبـول فـي الجامعـة مـن خـالل التعريـف بكليم

بـول  امعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصا وشروط االلتحاق بأا من خالل وسائا التواصا اال تمـاعي الرسـمية لعمـادا الق

والقدرا عبر أبرز األمنية والفرصة: والتسجيا للتمكن من اختيار التخصص المناسب وفق ركائز قاعدا أفق الختيار التخصص

.القنوات اإللكترونية المستخدمة من قبا شرائح الفئة المستأدفة

أفق مشروع تنموي الختيار التخصص الجامعي
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مواد إعالمية
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أفق اإللكترونية 

نتائج الرضا عن أفق اإللكترونية 

14%

54%

9%

17%

6%

نسبة الرضا عن المحتوى الفئات المشاركة باالستبيا  

89%

أكثر ما نال إعجاب المشاركين 

أخرى
هيئة 
إدارية

هيئة 
تعليمية

طالب 
 امعي

طالب 
 انوي  

تصاميم

واضحة
الشمولية

تسلسا

األفكار 

التفكير

اإلبداعي 

سرعة 

النشر 

دقة 

المعلومات 



الملخص الختامي

أفق مشروع تنموي الختيار التخصص الجامعي



ي بتوفيق الله  ضم هبا المشروع بين أنشـلته استشـعارا ب هميـة احتـوا  الللبـة فـي مراحـا مبكـرا لـدعم اتخـاذ قـرار فـ

ة اختيار التخصص الجامعي من خالل اإلرشادات الالزمة، والـبي ير ـى مـن خاللـه أ  توفـق عمـادا القبـول والتسـجيا بالجامعـ

ثمر فرصه في دعم واحتضا  طلبة المدارس، وتو يه رسالة شاملة حول التخليط المستقبلي لجيا واعد يقيس رغباته ويست

ف قدراته ليخدم مجتمعه . ويوظم

:اإليجابيات

قـديم مساهمة اللقا ات المباشرا مع الللبة في التعرف على مدى حا ة الللبة للدعم خالل مرحلة اتخاذ القرار بشـ   الت.1

. على برامج الجامعة واإل ابة على تساؤالتأم

ة تحقيــق شــراكة بــين الجامعــة وادارا التعلــيم مــن خــالل تيســير زيــارا طلبــة المــدارس للجامعــة والســماح لممثلــي الجامعــ.2

.بتقديم البرامج التعريفية بالمدارس على مدار العام

.رفع مستوى الوعي لدى الللبة بالقبول وكليات وبرامج الجامعة.3

ع المراحـا تعزيز التواصا والتثقيف من خالل نشر مقاطع فيديو وتصاميم إرشادية وتعريفية خاصـة بالمشـروع فـي  ميـ.4

ين سوا  من خالل اللقا ات أو عبر وسائا التواصا اال تماعي للمساهمة في نشر الوعي علـى أكبـر نلـاق ممكـن لتمكـ

. اطلبة المدارس من طرح األسئلة واالطالع على المستجدات ومتابعة الحملة اإللكترونية وتحقيق أقصى استفاد

.تنظيم برنامج تدريبي الختيار التخصص الجامعي باستضافة مدرب متخصص في اإلرشاد المأني.5

توسيع نلاق المشروع خارل نلاق المنلقة الشرقية من خالل المشـاركة فـي المعـرض الـدولي للجامعـات المنعقـد فـي.6

.مدينة الرياض 

الملخص الختامي 

أفق مشروع تنموي الختيار التخصص الجامعي
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الملخص الختامي 

:التحديات

.االستدامة في مشاركة طلبة بعض كليات الجامعة والمكاتب ذات العالقة للتعريف بخدمات وتخصصات الجامعة.1

.الحا ة لتحديث صفحات الكليات بالبرامج والخلط الدراسية.2

.الحا ة إلى زيادا فريق العما المشارك في المعارض الخار ية.3

لللبة المرحلة استقلاب المتحد ين والمدربين المتخصصين في البرامج التدريبية الختيار التخصص الجامعي المو أةصعوبة.4

.الثانوية

اميةالتوصيات :أُفقلمشروعالخت

روع االستمرار في تنظيم ا تماع بين إدارا التعليم والجامعة بدايـة كـا عـام دراسـي إلعـداد خلـة زمنيـة لتفعيـا أنشـلة مشـ.1

.أُفق والوقوف على التحديات التي وا أأا إدارا التعليم والجامعة في العام الماضي

.بالمئة سنوًيا20تغلية مدارس المنلقة الشرقية المستفيدا في المرحلتين المتوسلة والثانوية بما ال يقا عن .2

.نقا فكرا مشروع أُفق بشكا موسع على مستوى المملكة.3

. مع الوسائا في منصة واحدا باسم أُفق على المواقع اإللكترونية مع دراسة إنشا  تلبيق مرتبط بالمنصة.4

.العما على تفعيا الحجز اإللكتروني لتقديم أنشلة أُفق داخا وخارل الجامعة.5

.إتاحة الفرصة لللبة المرحلة الثانوية لزيارا الجامعة.6

.لتخرلإنشا  وتصميم فيديو قصير يحكي عن برامج كليات الجامعة ويوضح مجال الدراسة وطبيعة المأن المؤهلة لأا بعد ا.7

.إعداد زيارات افتراضية للالب وطالبات المدارس التي قد يتعبر وصول العمادا لأا.8

أفق مشروع تنموي الختيار التخصص الجامعي
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اإلحصائيات

أفق مشروع تنموي الختيار التخصص الجامعي

12000المستفيدين 

التوعويةالتصاميمةالتدريبيالبرامجافتراضيةاللقا ات

35اللقا ات     

6افتراضية            

29مباشرا              

المستفيدو  من مدارس المرحلة

الثانوية بالمنلقة الشرقية

مستفيدو  مباشرو 

مستفيدو  غير مباشرو 
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التصاميم التوعوية   

2نشرات توعوية   

تصاميم أفق
135اإللكترونية        

12000

مليو  14
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هـ1443فريق عما مشروع أفق للعام 

ه سعيد آل مريح . د تركي سليما  التركي . أعبد اللم

عبد الله سيف الخالدي . أعبير  علي رشيد . د

مريم محمد الحجي . أنأى عبد اللليف المال . د

بشائر إبراهيم الدامغ . أطفيا يوسف اليوسف . د

ه الغامدي . أالرشدانيمحمد راشد . أ ساره  ار اللم

يارا سليما  الفايز . أالسليما  عبدالرحمن محمد . أ

عبير سعد األحمدي . أمحمد يوسف الملير . أ

عأود زيد الحربي . أدغريرظافر حامد آل . أ

فاتن محمد العويد . أما د عبد الحميد السعرا  . أ
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إصدارات أفق 
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