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 ( الختيار التخصص الجامعي  المشروع التنموي )أُفق             

 هـ 1440تقرير عام         
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   المقدمة 

ــار مل أاحر المراح  الحراة في حيا   ــصــ الطالب تعتبر مرحلة التقدم للجامعة وطلب االلتحاق للقبول على إحدى التخصــ

لما لها مل تأثير على حياته المســـتقبلية  و مل ا  فتر  لبول تمر جالجامعة ترحـــد حاالر المرااعار واالاـــت ســـارار  

طلـبة لـب  وأثـناب وجـعد القبول والتي تعهم أهمـية احتواب الطلـبة في مراـح  مبهر  ـلدع  اتـخا  والتـحدـيار التي تواـاه ال

ــب في اختـيار التخصــــــص مل خ ل ا ــاالار ال يـمة جهي ـية التقـدي  لطـلب االلتـحاق و مـتاجعـة الطـلب إللرار مـنااــــ رشــــ

عماال  القبول لجامعة وراـــــمية للاالحســـــاجار ولهترونية اإلالموالل المتاحة في اـــــت اال  مل المصـــــاالر المعرفية واال

    الختيار التخصص الجامعي.   ة التنموياالنط لة )أُفق( والتسجي  فهان مشروع 

 الهدف العام مل مشروع )أُفق( 

جناب شرااة مجتمعية فاعلة ومسؤولة جيل عماال  القبول والتسجي  ومدارس التعلي  في المنطقة جهدف 

 وعي للطلبة مل خ ل التعريف جالجامعة وجرامجها وشروط القبول فيها.المساهمة في اإلرشاال واالاتقطاب الن

 الت صيلية   األهداف  

وتقدي  خدمة نوعية لطلبة المدارس في المرحلة الولائية لألخذ  المجتمعية التزام الجامعة جمســــؤوليتها  .1

 جاألاباب لب  التقّدم جطلب القبول في الجامعة.

 وشروط القبول. التعريف جالجامعة والياتها وجرامجها .2

ــي  شــــــروط القبول ـجالجـامعـة مل خ ل المولل اإل .3 ــت ـاال  مل جواـجة القبول توضــــ لهتروني واي ـية االاــــ

 اإللهترونية.

شـر  للية القبول اإللهتروني وأن القبول يعتمد على المنافسـة حسـب النسـب المويونة لت طية الشـوا ر   .4

 .)نشر ثقافة القبول التنافسي المعمول جها جالجامعة(

 والية الترجية.الهلية مح  المسار الصحي  أوضي  الشروط الخاحة لبعض المسارار وت .5

 توعية الطلبة حول نظام الدرااة والبرامج ول ة الدرااة. .6

 إنشاب شبهة تواح  ااتماعية توعوية جيل الجامعة وطلبة المرحلة الحانوية. .7

 .وفي الولت المناابضمان إيصال المعلومة جالشه  الصحي  ألابر عدال ممهل مل الطلبة  .8

 ناب القبول.أثالتعريف جواائ  التواح  مل الجامعة والعماال   .9

ــ  مل الجـهار  .10 ـــطة والـحانوـية ـجالتواحــــ ــة مل طلـبة المرحلتيل المتواــــ ااــــــتقـطاب والع  ال ـاار الـخاحــــ

ــة المـلل عـبد العزيز ورـااـله لرـعاـية الموهوجيل  ــة مـح  مؤاــــــســــ وفرع ويار  العمـ  والتنمـية   –المختصــــ

 .مست يدي الضمان االاتماعي( –مجهولي النسب  -يتام األجالمنطقة الشرلية ) االاتماعية 

 مساعد  الطلبة في اختيار التخصص الجامعي المنااب.   .11
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 ( جاألهداف االاتراتيجية للرؤية و ويار  التعلي  و خطط التنمية أُفقارتباط مشروع )

 

 وأهمها:   2030ؤية  ر  األهداف االاتراتيجية لويار  التعلي  المرتبطة جأهداف 

 .إتاحة خدمار التعلي  لهافة شرائ  الط ب .1

 .تحسيل البياة التعليمية المح ز  لإلجداع واالجتهار .2

 .تعزيز لدر  نظام التعلي  لتلبية متطلبار التنمية واحتيااار اوق العم  .3

 : الع لة جخطة التنمية العاشر  األهداف والسيااار  ار  

 ريب.اراية لمنظومة التعلي  والتدتطوير اله اب  الداخلية والخ .1

 .رفل اله اب  التعليمية والترجوية للمعل  والمعلمة وخاحة تطوير لدراته  المعرفية والمهارية .2

للتعلي  الذاتي والقراب  النالد  ا للنشب  والافعة له  تطوير البياة التعليمية  لتصب  أاحر اا جية وتشويق   .3

 .وااتساب المعارف والمهارار المختل ة 

 الموابمة جيل مخراار التعلي   ومتطلبار اوق العم . .4

 االهتمام جالتعلي  والتدريب في مجاالر العم  في المؤاسار الص ير  والمتواطة وتنظي  اوق العم . .5

    : جالمشروعأهداف الجامعة االاتراتيجية  ار الع لة  

 تقدي  خدمار معرفية وتعليمية عالية الجوال  مل حيث:.  1

 ( تخطيط وإالار  القدر  االاتيعاجية وتدفق الطلبة.1.1.1) -ل فرص التعلي  والتعل واي( ت1.1)    

 ( متاجعة متطلبار االعتماال المؤاسي.1.4.1) -( ااتهمال االعتماال األاااليمي والمهني1.4)    

 المسؤولية والشرااة المجتمعية مل حيث:تعزيز .  2

 ( تعزيز الصور  الذهنية للجامعة.3.1.2) -والمهني( تعزيز الهوية والتواح  اإلع مي 3.1)     

 ( توايل وتنويل خدمة الجامعة للمجتمل.3.2.4)-( تطوير الشرااار المجتمعية 3.2)     

 ترايخ لي  الجامعة وتنمية لدرار منسوجيها مل حيث:. 3

  ( ت عي  نظام إرشاالي ومهني فاع  للطلبة.4.2.1) -( تنمية الموارال البشرية4.2)    
 

 :  ار الع لة جالمشروع   عماال  القبول والتسجي  االاتراتيجية ل هداف  األ

 خ ل المباالرار التالية:مل  تعزيز المسؤولية المجتمعية وجناب الشرااار االاتراتيجية  

 متميز  ترتبط جالقبول والتسجي  في الجامعة.تقدي  خدمار مجتمعية  .1

 راالة عماال  القبول والتسجي . جناب الشرااار االاتراتيجية التي تسه  في تحقيق .2
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هـ  1439مشروع أفق    

 

   : المراح  

 المرحلة األولى   •

 )حلق نقاش مل مرشدي ومرشدار المدارس الحانوية جالمنطقة الشرلية(

 المرحلة الحانية   •

 )اللقابار جطلبة المرحلة الحانوية(

 المرحلة الحالحة   •

 ي اختبار القدرار والموهوجيل(.فأعلى ف 90)االاتقطاب للطلبة الحاحليل على الراة 

 المرحلة الراجعة  •

 )حملة رفق اإللهترونية( 

 

   : االحصائيار 
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: الجوائز   
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 حدارار اإل

  

 ه1439 مباالر  المشروع المجتمعي )رفق(تقرير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه 1440العام    في ت  تحقيقها    1439مشروع أفق    توحيار   

 

 الجامعة. طلبة  مل أفق وا يرار لس راب امتدمس فريق ااتحداث .1

 .أفق لمشروع اإللهتروني الجامعة  مولل على واإلع ني اإلع مي النشر تهحيف .2

 - األيتام) الشرلية  جالمنطقة  االاتماعية  والتنمية  العم  ويار  فرع مل جالتواح  الخاحة  ال اار الع  .3

 (االاتماعي الضمان مست يدي- النسب مجهولي

  

: ت  النشر      مولل اامعة اإلمام عبد الرحمل جل فيص  على لهتروني اإلأوال 

w.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/tqryr_mbdr_rfq_lm_1439_0.pdfhttps://ww 

ا:    مهراان الجناالرية  رال الجامعة جعدال مل النسخ في تمت المشاراة جثاني 

 

 

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/tqryr_mbdr_rfq_lm_1439_0.pdf
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 ت صيلي ألنشطة مشروع )أُفق( التي ت  ت عيلها   رير جيان ذا التق يتضمل ه 

 وتشم : هـ  1440- 1439عام  خ ل    

 

 حلق نقاش مل مرشدي ومرشدار مدارس المرحلة الحانوية جالمنطقة الشرلية. .1

 مل طلبة المرحلة الحانوية جالمنطقة الشرلية. الحرم الجامعيخارج والاخ  مباشر  لقابار  .2

 .لجامعي؟()ايف تختار تخصصل االبرنامج التدريبي  .3

 .المدارس لطلبة  فيها والقبول الجامعة وجرامج جهليار التعريف اب  تطويرورش عم  ل .4

 .حملة أُفق اإللهترونية .5

 

ف: ا د ه المعيار الرلمي لتحقق األ   

 

 .% 80عل الخدمة المجتمعية  فيوالتحسيل المستمر نسبة رضا المست يديل أال تق   .1

ا.م 20ضافار والمعارض عل ال تق  الزيارار واالاتأ .2  دراة للط ب والطالبار فصلي 

 .طالب وطالبة  400ال تق  نسبة حضور الطلبة للورش المصاحبة للمعرض التعري ي السنوي عل أ .3

 .لواائ  التواح  االاتماعي  مشاهد 50000ال يق  معدل متاجعة مشروع أفق اإللهترونية عل أ .4

ا 100نسبة ااتقطاب المتميزيل عل ال تق  أ .5  .طالب وطالبة انوي 

 .% 10 جنسبة  األمور وأولياب الطلبة  أو رشاالاإل مل أفق مشروع مل المست يديل عدال يياال  .6

 .البرنامجمل عدال المسجليل في  % 80ال تق  نسبة حضور الطلبة للبرامج التدريبية عل أ .7

  ا.فصلي   5 عل المجتمعية  الخدمار في المشارايل العماال  منسوجي عدال يق  أال .8

 

  

  

 

  



 

9 
  

 

 أنشطة مشروع )أُفق(  

 

 

 

 الهدف  ال اة المستهدفة  األنشطة   م 

1 
حلق نقاش/ ولقابار 

 فرالية  

 مرشديل  )مرشدار(

 مدارس المرحلة الحانوية

اآلليار المناابة واألااليب المحلى في توعية اافة طلبة  تحديد

 المدارس جالقبول

2 

ــر مل   لقـــابار مبـــاشــــ

ــارج  ــ  وخـ ــة الاخـ اـلطــلبـ

   الحرم الجامعي

 ط ب  )طالبار(

المرحلة الحانوية جالمنطقة 

 الشرلية

شبهة تواح  ااتماعية فاعلة جيل الجامعة وطلبة مدارس إلامة 

المرحلة الحانوية لتوعيته  جشروط وتعليمار وإارابار القبول لب  

فتر  التقدي  لتمهنه  مل اتخا  القرارار المناابة وترتيب الر بار 

االات اال  القصوى مل جواجة القبول   جناب على الرااة وعل  وتحقيق

في اختيار  متخصصة قدي  جرامج تدريبية لهترونية للجامعة وتاإل

 التخصص الجامعي

3 

 البرنامج التدريبي

)ايف تختار تخصـــصـــل  

 الجامعي؟(

 ط ب  )طالبار(

المرحلة الحانوية جالمنطقة 

 الشرلية

 يةنوع خدمة  وتقدي  االاتماعية  جمسؤوليتها الجامعة  التزام .1

 لب  جاألاباب لألخذ الولائية  المرحلة في المدارس لطلبة 

 الجامعة في القبول جطلب التقّدم

 مساعد  الطلبة في اختيار التخصص الجامعي المنااب .2

 القبول وشروط وجرامجها والياتها جالجامعة  التعريف .3

 وطلبة الجامعة  جيل توعوية  ااتماعية تواح  شبهة  إنشاب .4

 الحانوية المرحلة 

 مل ممهل عدال ألابر الصحي  جالشه  المعلومة  صاليإ ضمان .5

 المنااب الولت وفي الطلبة 

4 
   عم ة ورش

 )العصف الذهني(
 ا يرار مشروع أفق 

 لطلبة فيها والقبول الجامعة  وجرامج جهليار التعريف اب  تطوير

 المدارس

 حملة أفق اإللهترونية 5
الط ب والطالبار في 

 اميل المراح  الدرااية

التعلي  العام في ريحة ممهنة مل طلبة أابر شتعريف  .1

المنطقة الشرلية جالجامعة والياتها ومساراتها وشروط 

 االلتحاق جها 

تقدي  أفض  الخدمار والمعلومار اإللهترونية لزوار  .2

مولل الجامعة وحساجار موالل التواح  االاتماعي 

 الرامية
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 م 

 ب مؤشر األالا  التن يذ للية     المرحلة التن يذية 

أالوار القياس  

للتحقيق مل  

 الهدف 

1 

 

 

 

 
 

مــل لــ  يحضــر مــل  عــدال حصــر

 والمرشـــــــــــدار المرشـــــــــــديل

 أفـــــق مشـــــروع نقـــــاش لحلـــــق

ــل1439 ــدارس مــــ ــة  مــــ  المرحلــــ

 .الشرلية  جالمنطقة  الحانوية 

 جأاماب تزويدنا جشأن التعلي  إالار  مخاطبة 

 الحانوية  المرحلة  مدارس ومرشدار مرشديل

 نقاش حلق يف جالحضور ومقارنتها جالمنطقة 

 جخطاب العو  وإراال 1439 أفق مشروع

 الزمان موض  التعلي  إالار  إلى رامي

 1440 أفق مشروع نقاش حلق لحضور والمهان

 مدارس عدال حصائيارإ

 لمرحلة ا والطالبار الط ب

 الحانوية

 إلالار  مواه خطاب

 التعلي 

تعزيز الع لـار اإليجـاجيـة وجنـاب  2

لنوار التواحــــ  المســــتدامة  

مدارس  مرشـدي ومرشـدارمل 

الحانوية في المنطقة الشــرلية  

ــاال  ــاراة في ارشـــ  الطلبة للمشـــ

ــتجـدار   واط عه على المســــ

ــت ـاال  اميل و في الـجامعـة  ااــــ

ــة  ــة ـمل  ـطـلبـ ــاـنويـ ــة اـلحـ اـلـمرـحلـ

 مخراار البرنامج التعري ي

 مـدارس مرشـــــــدار مل نقـاش حلق إلـامـة  .1

  الشرلية  جالمنطقة  الحانوية  المرحلة 

  المرحلة  مدارس ديلمرش  مل فرالية   لقابار .2

 الحانوية 

ــداال .3 لـهـتـرونـي لـلـمـرشـــــــــديـل  إتـقـيـيـ   اعـ

ــ   والمرشـــــدار حول االاـــــلوب الم ضـــ

 المباشر  للقابار الطلبة 

مرشـدي  مل  حضـورال عدال .1

ــرشـــــــــدارو ــدارس مــ   مــ

ــة  ــة  اـلـمرـحلـ ــاـنويـ   ـحـلقلـ  اـلحـ

  النقاش

  المست يديل رضا نسبة  .2

ــتجــاجــة  .3 المرشـــــــديل  ااــــ

ــد  واـلـمرشـــــــــدار ــديـ ـلـتحـ

ـــلوب ااُل  اـلمـ ضـــــــــ   اــــ

 قاب الطلبة.والمنااب لل

 الحضور لوائ  .1

ــة  .2 ــان ــتب   مل ااــــ

 Q pro نظام

 للتعريف مباشـر  لقابار تقدي  4

 وجرامجهــا واليــاتهــا جــالجــامعــة 

 لطلبــة  القبول وشــــــروط ولليــة 

   الحانوية  المرحلة 

  جإلامة الرا بة  المدارس مخاطبار ااـتقبال .1

  واـــدولـــة مـــداراــــــه  في تعري ي لقـــاب

 الزيارار

ــاراــة  .2   يف المقــامــة  المعــارض في المشـــــ

 المدارس

ــة  .3 ــامـ ــابار إلـ ــة  لـقـ  الـقـبـول حـول تـعـريـ ـيـ

ــاحبــة  جــالجــامعــة   التعري ي للمعرض مصـــــ

 الجامعي الحرم الاخ  المقام

 عدال المست يديل. .1

 رضــــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــــبة  .2

 .لالمست يدي

ااتط ع رأي مل 

 Q proنظام 
 

 جيانار المراح  التن يذية لمشروع )أفق( 
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 مؤشر األالاب  للية التن يذ  المراح  التن يذية  م 
أالوار القياس للتحقيق  

 مل الهدف 

 تـــدريبي مججرنـــا تنظـــي  5

ــول ــف) حـــــ  تختـــــــار ايـــــ

 (الجامعي؟ تخصصل

 تقدي  في متخصص مدرب مخاطبة  .1

 التخصص جتحديد الخاحة التدريبية  البرامج

 وإالار  المدرب جيل والتنسيق الجامعي

 الجامعة

 البرنامج في  يللتسج راجط الاعدإ .2

 التدريبي

 البرنامج عل اإلع ن .3

 إلهتروني جريد جإراال التسجي  تأايد .4

 للدخول مراعي جرل  والمز للمسجليل

 التدريبي البرنامج

 فترار ث ث على البرنامج إلامة  .5

 الجامعة جبرامج الطلبة  تعريف .6

عدال المسجليل في  .1

 البرنامج.

عدال الحضور في  .2

 البرنامج.

 نسبة الرضا. .3
 

 في التسجي  راجط .1

 .CRM نظام

 رأي ااتط ع .2

 نظام مل المشارايل

Q pro 

 رأي ااتط ع  .3

 Q نظام مل الحضور

pro 

 الحضور شهاالار .4

   عم ة ورش 6

 )العصف الذهني(

مل عماال   القاعة لحجز إلهتروني طلب رفل .1

 .التعلي  اإللهتروني والتعل  عل جعد

 . العم  لورشة  تسجي  راجطانشاب  .2

 اراال جطالة العو  لس يرار أفق.  .3

 إلامة ورشة العم  جح ث لقابار.  .4

 انشاب راجط لتقرير ورش العم .  .5

 8ل ا يرار م 8مشاراة  .1

 الجامعة.جاليار 

األفهار المطروحة توثيق  .2

لتطوير اب  التعريف 

 جهليار وجرامج الجامعة

  وإط ع اميل الس يرار.

 في التسجي  راجط .1

 .Q pro نظام

 راجط ملخص الورشة  .2

 Q proفي نظام 

 

النشـــــــــر اإللهترونـــــــــي  7

 لمشروع )أفق(

إعداال وتصمي  راائ  إلهترونية تعري ية حول 

 لب  فتر  القبول القبول جالجامعة 

لنشر عدال المشاهدار ل .1

لمشروع لهتروني اإل

 أفق.

 نسبة الرضا .2

  عدال التصامي  .3

إحصابار الحساجار  .1

الرامية لواائ  

 التواح  االاتماعي 

  ااتط ع الرأي .2

رحـد توحـيار التحسـيل  8

 المستقبلية 

انهـــــــــاب التقـــــــــارير الدوريـــــــــة  للمشروعإعداال التقارير الدورية والسنوية 

للمشـــــــــــــروع والســـــــــــــنوية 

شــــــــــــــــــاملة إحصــــــــــــــــــابار 

 مشروع.وتوحيار ال
 

 التقرير الشام  للمشروع 
 

 جيانار المراح  التن يذية لمشروع )أفق( 
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حلق النقاش لمرشدي ومرشدار  

 لمرحلة الحانوية  مدارس ا 

 جالمنطقة الشرلية 
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            .مرشدي ومرشدار مدارس المرحلة الحانوية في المنطقة الشرلية \ال اة المستهدفة 

 .هـ 1440-1439ال ص  الدرااي الحاني للعام الجامعي  \ولت التن يذ 

 \الهدف مل البرنامج 

فـــــي اامعـــــة اإلمـــــام عبـــــد الـــــرحمل جـــــل فيصـــــ  والتعريـــــف جمســـــارار الجامعـــــة جـــــالقبول التعريـــــف  .1

 .والياتها وجرامج الهليار

الــــرأي إنشــــاب شــــبهة تواحــــ  ااتماعيــــة توعويــــة جــــيل الجامعــــة وطلبــــة المــــدارس الحانويــــة وااــــتط ع  .2

 للوحول إلى الطرق المحلى في توعية اافة الطلبة جالقبول.

 \عدال اللقابار 

 والجبي . الخبر والظهران ورأس تنور  والقطيفر الدمام ولقاب مرشدا .1

 مدارس المرحلة الحانوية. مرشديل فرالي مل لقاب  .2

 \عدال الحضور 

 .المرحلة الحانوية مل ( مرشد  55) .1

 .المرحلة الحانوية  يل مل( مرشد3) .2

 \ت احي  اللقابار 

 المشارايل في التقدي    المهان عدال الحضور الولت األيام

 عاباألرج

 ه 1440- 10-5
ا 9   -حباح 

ا 12  .ظهر 

 .مرشد  29

لاعة الدورار جمجمل 

 األنشطة في الية العلوم

 ال. نهى الم   .1

 )وايلة عماال  القبول والتسجي (

 القبول(أ. مري  الحجي )مشرفة  .2

 نور أجو عائشة )متدرجة( .3

 ( طالبة متطوعة12عدال ) .4

 الخميم

 ه 1440- 11-5

 

 .مرشد  26

المرشديل

5%

مرشدار  الدمام

29%

مرشدار الخبر والظهران

31%

مرشدار القطيف

33%

مرشدار الجبي 

2%

عدال حضور المرشديل و مرشدار مدارس المرحلة الحانوية في حلق النقاش 
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  التجهيزار  

  

  

 ملف متضمل: .1

   .التواح  متضمنة لهوال جواجة القبول اإللهترونية ار جطال •

 .مساحة للتدويل •

  .هـ1440الهجري لعام التقوي   •

 .جطالار لهتاجة الوحايا •

 .الجهاي ااتخدام طريقة  لشر  إرشاالية  جطالة  •

ـــــــيزار  .2 عـــــــرض تقـــــــديمي للتعريـــــــف ججامعـــــــة اإلمـــــــام عبـــــــد الـــــــرحمل جـــــــل فيصـــــــ  واليـــــــار وجـــــــرامج ومـم

 .لمشروع )أفق(وشروط وللية القبول وشر   الجامعة 

 أاهز  التصويت اإللهترونية: .3

 تعريف البرنامج على اهاي الهمبيوتر. •

 لو  تعري ية: .4

 الجامعة.شروط القبول في  •

 المميزار والحوافز التي يتمتل جها ط ب الجامعة. •

 ايف تحدال تخصصل. •

 .جرامج ومسارار الجامعة  •

 .رشاال جاتجاه لاعة الورشة إ .5

 .  لتسجي  جيانار الحضورائلو .6

 .ااتبانة ااتط ع الرأي حول اوال  حلق النقاش .7
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 محاور حلقة النقاش:  
 

 .المنطقة  لطالبار الجامعي التعلي  خدمار إتاحة  واب  جالجامعة  التعريف .1

 .جالجامعة  القبول في والعالي العام التعلي  لطاعي يوااهها التي التحديار .2

 .المشروع وأالوار نطاق حول الرأي وااتط ع ويعتوال( أفق) جمشروع التعريف .3

 التوعوي المشروع خ ل مل والعالي العام التعلي  جيل ال جو  رالم في للمساهمة  المجتمعية  الشرااة  لليار .4

 .الجامعة  في الطلبة  لقبول

 قة المنط في الحانوية  مدارس ممح ر مل المستدامة  التواح  لنوار وجناب اإليجاجية  الع لار تعزيز .5

 .الجامعة في المستجدار على واط عهل الطالبار إرشاال في للمشاراة 

  

ــ  جل الرحمل عـبد اإلـمام ـاامـعة  في والتســــــجـي  القبول عـماال  تهت    في والتميز الرـياال : وهي رؤيتـها جتحقيق فيصــــ

 األمح  اراـتحمجاال والتسـجي  القبول خدمار أاوال تقدي  إلى تهدف التي راـالتها إليصـال والتسـجي   القبول خدمار

ــا لتحقيق للموارال ــت يد رضـــ ــرااار وفق  المســـ ــان  العدالة : جقيمها وجالتحلي وخاراها  الجامعة  الاخ  فاعلة  شـــ  اإلحســـ

ا ال ريق رو  الش افية  المسؤولية   .اإلجداع وأيض 

  رالمرشــدا )أُفق( جااــتضــافة  مشــروع نشــطة أضــمل  نقاش حلق والتســجي  القبول عماال  ألامت المنطلق هذا ومل

 الشرلية. جالمنطقة  الحانوية  المرحلة  مدارس ملالط جيار 

ــهر  ـجدأر وايـلة عـماال  القبول والتســــــجـي   ــام الـطالـبار ـجالرـيان اـلداتور  نهى الم  حلـقة النـقاش ـجالترحـيب وشــــ أللســــ

المرشـــدار على حضـــوره  والتعريف جتاريخ الجامعة منذ نشـــأتها وتســـلســـ  األحداث مل انضـــمام اليار البنار إلى 

الجبي  والقطيف جمســمى اامعة الدمام حتى عام امعة الملل فيصــ  وان صــال الهليار في حاضــر  الدمام والخبر وا

ــلت على    2016 ــ   وادير جالذار أن الجامعة لد حصــ ــمى الجامعة إلى اامعة اإلمام عبد الرحمل جل فيصــ ت  ت يير مســ

ــي عام  ــســ ــنيف   2015االعتماال المؤاــ ــمل تصــ اما أن عدال مل اليار   2018ي عام لمي فالعا  QSوالخول الجامعة ضــ

ــلـت على االعتمـاال األاـااليمي مل هياـة تقوي  التعل وهي: اليـة الطـب واليـة طـب ي  والتـدريـب وجرامج الجـامعـة حصــــ

ــار اإلاــــــ مـية وجرـنامج الـتاريخ مل الـية اآلالاب ومل الـية العلوم الطب ـــنان والـية التمريض وجرـنامج اـلدرااــــ ة يـ األاــــ

ا للمحور األول ت  رعاية مج الالتطبيقية جرنا   المعرفي المســـتوى لياس  التن ســـية وجرنامج المختبرار اإلالينيهية وختام 

 للحضــور النتائج إظهار و اآللي التصــويت أاهز  جااــتخدام للجامعة   االلتحاق جطلب التقدي  ارابارإ و شــروط و آلليار

  الع لة  ار  التحديار ي لمنالشــة لمحور الحانالذهني في ا العصــف ااــتراتيجية  الصــحيحة  ُطبقت اإلااجار عرض ث 

ــرااة  ولليار ــت اال  ألصـــى لتحقيق الممهنة  الشـ ــروع مل ااـ ــب  على وللولوف المشـ  الطلبة  اافة  لتوعية  المحلى السـ

ــبهة  وإلامة  القبول حول ــ  شـ ت  التعريف  والراجل الحانوية  وجالمحور الحالث المدارس وطلبة  الجامعة  جيل ت اعلية  تواحـ

منالشـــــة للية الشـــــرااة جيل التعلي  العام والجامعة وما الطرق ووأاـــــباب الحااة لت عيلها وأهدافها  أفق(جمشـــــروع )

المحلى للوحـول إلى اميل طلبة المدارس للتعريف جالجامعة وشـروط وللية القبول والتوحـية جنشـر واـائ  التواحـ  

  االاتماعي لعماال  القبول والتسجي .
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حلق النقاش   مخراار   

 

   ر التحديا 

 جامعة.للقبول مقاج  الطالة االاتيعاجية جالالمتقدمار  عداالإ .1

  .معدل الطلبة التراامي جالمنطقة الشرلية عالي مقارنة جالمناطق األخرى .2

 وترتيب الر بار. وتخصصار الجامعة  جشروط وللية القبولالهافي عدم الوعي  .3

 ل تحديد التخصص.لدرتها ور بتها وفرحتها لتتمهل معدم معرفة الطالبة جذاتها مل  .4

 محدوالية ال رص المتاحة للقبول في اامعار المنطقة الشرلية. .5

 ضعف الل ة اإلنجليزية عند خريجي الحانوية. .6

مماراـــار خاطاـــة مـــل الطالبـــار فـــي إعطـــاب الـــدراار أو االات ـــاب فـــي الملخصـــار ممـــا يـــؤثر علـــى  .7

 النسبة المويونة.

 المهني في مدارس المرحلة الحانوية.رشاال ضعف اإل .8

 .اإلحباط الن سي لعدم القبول .9

  .االط ع على القنوار الموثولة في الولت المنااب .10

 .(%30)على مل المعدل التراامي للحانوية أ( المطلوجة للقبول %40)نسبة التحصيلي  .11

ســــنة التحضــــيرية حيــــث أن اميــــل مقــــررار الال جــــو  جــــيل الدرااــــة فــــي المرحلــــة الحانويــــة والجامعــــة   .12

 جالل ة اإلنجليزية.

 .المدارس للقدرار والتحصيلي ايد في إعدااليواد  ال .13

 الر بة جالدرااة في خارج المملهة.   .14

 عدم اعتبار ااعار العم  التطوعي في القبول. .15

 للة المقاعد في البرامج خاحة المطلوجة في اوق العم . .16

 الهليار اإلنسانية في الجبي  محدوال . .17

 القبول في اامعار المنطقة الشرلية.فص   .18

 انوي والقدرار والتحصيلي.ن سي للحالض ط ال .19

 ير اختيار التخصص الجامعي.الوعي الط جي جمعاي .20
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 مقترحار  

  .تحديد نسبة لبول له  مسار .1

 أولوية القبول لطالبار المنطقة.  .2

 أو العم  التطوعي. معايير لبول أخرى مح  المقاجلة الشخصية .3

 إعاال  النظر في معااللة النسبة المويونة. .4

 .نمية مهارار الطالبار في القدرار والتحصيليالمدارس لت عداال خطة فيإ .5

 الجي.ااتحداث الجلومار أاحر تقب  طالبار األ .6

 .ت عي  جرامج اإلرشاال المهني .7

 الرفل لمدير التعلي  جالتحديار والتوحيار. .8

 القبول في اامعار المملهة.ليار لتوحيد  .9

 موابمة المخراار جيل المدارس والجامعار. .10

 .للولوف على التحديار   التعلي  والجامعة إالارجيل  ااتماععم   .11

 .التدريب المنتظ  التدريجي على اختبارار لياس .12

 الور مراز لياس لتهياة الطالبار وتزويده  جمواال تعليمية. .13

 لذوار الدخ  المحدوال.توفير مصاالر تعلي  وأاهز   .14

 الور المدارس في نشر المواال التعليمية للقدرار والتحصيلي. .15

 .ول في الجامعة التقنية للقب ت عي  المصاالر .16

 .عداال مقاطل فيديو لمشروع )أفق( ونشرهإ .17

 واعتبار الجانب االلتصاالي. 2030التوال جالقبول جالهليار جما يخدم الرؤية  .18

 .) الذااب االاتماعي والعاط ي (تهياة الطالبار للتهيف الجامعي  .19

 .إشراك أولياب األمور في فعاليار مشروع )أفق( .20

جامعة لتعريف المدارس جالقبول في الجامعة وتحسب ااعار التطوع ق مل طالبار الا راب مشروع أف .21

 .تواح (ال)مهارار 

 رب في القبول االات اال  مل لنوار التواح  األاحر متاجعة مل الطلبة )اناب شار ( جمشاراة التجا .22

على عماال   الذا اان لزام   ,ام جداية ألنشطة مختل ة الاعمة لطلبة التعلي  العحلق نقاش مشروع )أفق( تعّد نهاية 

النقاش و  حلقالقبول و التسجي  ججامعة اإلمام عبدالرحمل جل فيص  العناية جمستوى رضا المست يديل  مل 

لهترونية جهدف الحصول على الت ذية الرااعة اأحد مماراار إمقترحاته  المستقبلية مل خ ل إراال راجط ااتبانة 

ياس األثر و تسعى لتوثيق الصلة الدائمة جيل المعنييل في التحسيل المستمر و لالجوال  التي تسه  في عمليار 

.المرحلتيل المدراية و الجامعية   

 (https://www.questionpro.com/t/PEnaCZdUpzنتائج ااتط ع رأي  )راجط

https://www.questionpro.com/t/PEnaCZdUpz
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ور  ــــــالص ور  ـــــالص   
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مباشر  خارج والاخ   ال لقابار  ال   

الحرم الجامعي مل طلبة المرحلة  

 الحانوية جالمنطقة الشرلية 
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                 . طلبة المرحلة الثانوية \ ال اة المستهدفة 

 .  هـ1439/1440العام الدراسي  \ يمل التن يذ  

 \ البرنامجالهدف مل 

 فــــي المــــدار  لطلبــــة نوع ــــة خدمــــة هتقــــدي  االجتماع ــــة بمســــتهل ت ا الجامعــــة التــــ ام .1

 .الجامعة في القبول بطلب التقّدم قبل باألسباب لألخذ الوقائ ة المرحلة

 .القبول هشرهط هبرامج ا هكل ات ا بالجامعة التعريف .2

 االســــتفا   هك ف ــــة لكترهنــــياإل الموقــــ  خــــ ل مــــ  بالجامعــــة القبــــول شــــرهط توضــــ   .3

 .اإللكترهن ة القبول بوابة م 

ــر  .4 ــة شــ ــول آل ــ ــي القبــ ــول هأن اإللكترهنــ ــد القبــ ــ  يعتمــ ــة علــ ــب المنافســ ــب حســ  النســ

ــة ــة الموزهنـــــ ــوا ر لتغط ـــــ ــر) الشـــــ ــة نشـــــ ــول ثقافـــــ ــا المعمـــــــول التنافســـــــي القبـــــ  ب ـــــ

 .(بالجامعة

ــ   .5 ــرهط توضــ ــة الشــ ــارا  لــــبع  الخاصــ ــة اه المســ ــار مثــــل الكل ــ ــة الصــــ ي المســ  هكل ــ

 .الترب ة

 .الدراسة هلغة هالبرامج الدراسة نظام حول الطلبة توع ة .6

 .الثانوية المرحلة هطلبة الجامعة   ب  توعوية اجتماع ة تواصل شبكة إنشاء .7

 هفـــــي الطلبـــــة مـــــ  ممكـــــ  عـــــد  ألكبـــــر الصـــــ    بالشـــــكل المعلومـــــة إيصـــــال ضـــــمان .8

 .المناسب الوقت

 .القبول اثناء هالعما   الجامعة م  التواصل بوسائل التعريف .9

 /  عاليار  ال 

:  أوًلا

 .لقاءا  )أفق( في المدار  هالمشاركة في المعارض

ا  :ثانيا

 ار  العمل هالتنم ة االجتماع ة بالمنطقة الشرق ة لمستف دي هز لقاءا  )أفق(

ا:  ثالثا

 .( المصاحبة للمعرض التعريفي بكل ا  الجامعةأفقلقاءا  )
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 والمشاراة في المعارض   لقابار )أفق( في المدارس: أوال  

 

 ممثل الجامعة  نوع اللقاء عدد الحضور   المكان األيام

 الخم س

 مدار  الظ ران األهل ة هـ 1/1440/  24
 387الطالبا : 

 16: عد  المدار  
 رضعم

 . أ. مري  ال جي1

 .أ. سار  الغامدي2

 . نور أبو عائشة )متدربة(3

 الث ثاء 

 مدار  الف صل ة األهل ة  ه 5/1440/ 16

 102الطالبا : 

 15عضاء ال  ئة التعل م ة هاإل ارية: أ

 2عد  المدار :

 معرض

 .  . ن   الم  1

 . نور أبو عائشة )متدربة(2

 الث ثاء

 هـ 5/1440/ 23
 بر ألهل  بالخالثانوية ا

 155الطالبا : 

 6عضاء ال  ئة التعل م ة هاإل ارية: أ
 م اضر 

 ال جيأ. مري   .1

 أ. بشائر الدامغ  .2

 األربعاء

 هـ 5/1440/ 24

الثانوية األهل  لت ف ظ  

 القرآن الكري  بالخبر 

 45الطالبا : 

 3عضاء ال  ئة التعل م ة هاإل ارية: أ
  . ن   الم         م اضر 

 ة األهل ةمدار  الجامع

 60الطالبا : 

 4عضاء ال  ئة التعل م ة هاإل ارية: أ

   3: عد  المدار 

 معرض 

 . أ. مري  ال جي1

 . نور أبو عائشة )متدربة(2

 األحد م 

 هـ 1440/  6/ 28 

 الث ثاء إل 

 هـ 6/1440/ 30

مرك  األم ر سلطان للعلوم 

 هالتقن ة )سايتك(  

 687الطالبا : 

 66 عد  المدار :

ا  شرمعرض اإل

التعل مي هالم ني 

لط ب هطالبا   

 المرحلة الثانوية 

 الغامدي. أ. سار  1

 .أ. مري  ال جي2

 . أ. ع و  التريكي3

 .أ. ع و  ال ربي4

 االثن  

 هـ 5/1440/ 29
 الثانوية السا سة بالدمام 

 135الطالبا : 

 4عضاء ال  ئة التعل م ة هاإل ارية: أ
 أ. مري  ال جي     م اضر 

 الث ثاء 

 ثانوية الشفاء بنت عبد الله  هـ 5/1440/ 30

 221الطالبا : 

 ال جي  أ. مري     م اضر  24عضاء ال  ئة التعل م ة هاإل ارية: أ

 االثن   

 الثانوية السابعة بالخبر  هـ 1440/ 6/6

 169الطالبا : 

 م اضر  10عضاء ال  ئة التعل م ة هاإل ارية:أ

 أ. ع و  ال ربي .1

 أ. مري  ال جي .2

 الث ثاء

7/6 /1440 
 مدار  السعد األهل ة 

 150الطالبا : 

 14عضاء ال  ئة التعل م ة هاإل ارية:أ
 أ. مري  ال جي      م اضر 

 األربعاء 

 هـ 1440/ 8/6

ثانوية أم المتمن   حفصة  

 بال ر  الوطني

 240الطالبا : 

 10عضاء ال  ئة التعل م ة هاإل ارية: أ
 م اضر 

 ال جي مري . أ .1

 يكيالتر ع و . أ .2

 االثن   

 هـ 6/1440/ 13
 الثانوية الثان ة بالثقبة  

 69الطالبا : 

 2عضاء ال  ئة التعل م ة هاإل ارية: أ
 م اضر 

 ال جي مري . أ .1

 أ. عب ر االحمدي.2
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 ممح  الجامعة   ب اللقا نوع    عدال الحضور                            لمهان ا  األيام  

 األربعاء

 هـ 6/1440/ 15

 مكتب تعل   القط ف 

 200الطالبا : 

 66أعضاء ال  ئة التعل م ة هاإل ارية: 

 25عد  المدار  :

لقاء 

اإلرشا  

الم ني 

 بالقط ف 

  . ن   الم       

 الثانوية الثالثة بالظ ران  
 440الطالبا : 

 15هاإل ارية: أعضاء ال  ئة التعل م ة 
 اضر  م

 ال جي مري  .أ .1

 لط فة الجمعة .أ .2

 األحد

 هـ 6/1440/ 26
 الثانوية الثالثة بالخبر  

 200الطالبا : 

 26عضاء ال  ئة التعل م ة هاإل ارية: أ
 م اضر 

 أ. مري  ال جي .1

 أ. بشائر الدامغ .2

 األربعاء

 هـ 6/1440/ 29
 الثانوية السابعة عشر بالدمام 

 250الطالبا : 

 11 ل م ة هاإل ارية:عضاء ال  ئة التعأ
 م اضر 

 ال جي مري  .أ .1

 لط فة الجمعة .أ.2

 االثن   

 هـ 1440/  7/ 4
 الثانوية الثان ة بالظ ران  

 85الطالبا : 

 4عضاء ال  ئة التعل م ة هاإل ارية: أ
 م اضر 

 ال جي مري . أ .1

 الدامغ بشائر. أ. 2

 االثن  

 هـ                          1440/  7/  11
 ناء الجعفري بالدمام ية سثانو

 220الطالبا : 

 10عضاء ال  ئة التعل م ة هاإل ارية: أ
 م اضر  

 ال جي مري . أ .1

 أ. عب ر االحمدي.2

 م  االثن  

 هـ 1440/   7/  18

حت  األربعاء 

 هـ 1440/   7/  20

المعرض التعريفي بكل ا  

 لطالبا  المرحلة الثانوية الجامعة 

 1329الطالبا : 

 46 عد  المدار :
 معرض

 . أ. سار  الغامدي1

 . أ. ع و  التريكي2

 .أ. ع و  ال ربي3

170; عدال المدارس

5144; عدال الطالبار

عدال أعضاب الهياة 

;  اإلالارية والتعليمية 

203
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 ممح  الجامعة   نوع اللقاب  عدال الحضور                             المهان  األيام  

 األربعاء

 هـ1440/   1/  23
 مدار  الظ ران األهل ة

 592الط ب:  

 21المدارس : 
 معرض

 . أ. عيسى العوام  1

 ران أ. مااد السع.  2

 الث ثاء

 هـ1440/   3/  12
 م اضر   96الط ب:   جبل النور الثانوية بالظ ران 

 . أ. ع س  العوام  1

 أ. ماجد السعران . 2

 م  االثن   

 هـ 1440/  25/3

 حت  االربعاء

 هـ1440/   3/  27

 الع ي  ب  باز الثانوية    مدرسة الش خ عبد 
 1300الط ب:  

 21المدار :  
 معرض )إل  مت ...؟( 

 وام   س  الع. أ. ع1

 أ. ماجد السعران . 2

 عبد الله الخالدي أ. . 3

 .عبد الم س  اب  شمسه )متطوع( 4

 م  األربعاء  

 هـ 1440/  6/ 1

 حت  الخم س  

 هـ 1440/  6/ 2

مرك  األم ر سلطان للعلوم هالتقن ة  

 )سايتك(  

 456الط ب:  

 30عد  المدار : 

رشا   معرض اإل

التعل مي هالم ني  

 نوية المرحلة الثا لطلبة

 . أ. ع س  العوام  1

 أ. ماجد السعران . 2

 م  اإلثن   

 هـ  1440/   6/  20

 حت  الخم س 

 هـ 1439/    6  /23

 الجامع ة ب و الكل ا  الص  ة في المدينة 
 2057الط ب:  

 79المدار :  

 

 

 معرض 

)المعرض التعريفي  

بكل ا  الجامعة لط ب  

 ( المرحلة الثانوية

 . أ. ع س  العوام  1

 عران أ. ماجد الس. 2

 عبد الله الخالدي أ. . 3

 مناهر العنبر أ.  . 4

 المج د العجال   . أ. عبد 5

 أحمد الدهسري . أ. 6

 .أ. إبراه   الغامدي 7

 عثمان الش خ.أ. 8

 .أ. عبد الرحم  السعران 9

 .أ. سامي القرني  10

 .أ. عبد الرحم  باموس  11

3961; عدال الط ب

133; عدال المدارس
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زار  ــــــالتجهي  

  

 زيارات المدارس

ــف بج .1 ــديمي للتعريـــــ ــرض تقـــــ ــرحمعـــــ ــد الـــــ ــام عبـــــ ــة اإلمـــــ ـــ  ا  امعـــــ ــــ ــرامج همـم ــا  هبـــــ ــل هكل ـــــ ــ  ف صـــــ   بـــــ

 .مشرهع )أفق(الجامعة هشرهط هآل ة القبول هشر  

 

كـــــــــو  هســـــــــائل التواصـــــــــل االجتمـــــــــاعي لعمـــــــــا   القبـــــــــول هالتســـــــــج ل هبطاقـــــــــة التواصـــــــــل متضـــــــــمنة  .2

 .بوابة القبول اإللكترهن ة

   .إل  المدرسةه مخاطبة إ ار  ال ركة لتوف ر هس لة نقل م   .3

 :األج    .4

 .حاسب آلي م مول •

• flash memory. 

 البرنامج التعريفي المقدم للطلبة. جو   حول الرأي استط ع استبانة .5

 المعارض

 لوح تعريفية: .1

 شرهط القبول في الجامعة. •

 الجامعة. طلبةالمم  ا  هال واف  التي يتمت  ب ا  •

 ك ف ت د  تخصصك. •

 .برامج همسارا  الجامعة •

 .عوام السابقةنسب القبول في األ •

   .طاهلة باس  عما   القبول هالتسج ل .2

ن ـــــــاء إشاشـــــــة لعـــــــرض مقـــــــاط  ف ـــــــديو عـــــــ  بوابـــــــة القبـــــــول هتوضـــــــ   طلـــــــب االلت ـــــــا  هعمل ـــــــة   .3

 هالتعريف بمشرهع )أفق(. جراءا  القبولإ

مســــــــــارا  هكل ــــــــــا  هبــــــــــرامج  -قــــــــــ   هأهــــــــــدا  القبــــــــــول –شــــــــــرهط هآل ــــــــــة القبــــــــــول ) نشــــــــــرا   .4

 .(الجامعة

 ع عل  المشرف  .اس  العما   توزهدايا تذكارية ب  .5

 حامل اللوحا    .6

 مفرش الطاهلة باإلضافة ال  هر  لت ي   الطاهلة .7

 .لو  خشبي لوض  ال دايا .8

ت  تج    مجموعة م  األسئلة حول القبول هعد  الكل ا  في الجامعة يت  طرح ا عل  الض و  هيمن  صاحب  .9

 اإلجابة الص   ة جائ  .
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اللقاب  محاور   

 .جامعة حول ال .1

 .الجامعة مسارار واليار  .2

 ايف تحدال تخصصل؟ .3

 .شروط وللية القبول .4

 .جواجة القبول اإللهترونية  .5

 ما ا عل رفق؟ .6

 .اإلااجة عل األاالة  .7

 تقــــدي  البرنــــامجوالهــــدف مــــل  جالحضــــورجــــالتعريف جن ســــه والترحيــــب البرنــــامج  مشــــروع )أفــــق(ممحــــ   يبــــدأ ▪

 فيها.وجرامجها وللية القبول وهو التعريف جالجامعة  لطلبة المرحلة الحانوية 

ــل  ▪ ــديث عـ ــة الملـــل والحـ ــالها عـــل اامعـ ــ  ان صـ ــل فيصـــ  ثـ ــت اامعـــة الملـ ــذ أن اانـ ــة العريـــق منـ تـــاريخ الجامعـ

 فيص  جاألحساب وتسميتها ججامعة الدمام ث  ت يير مسماها إلى اامعة اإلمام عبد الرحمل جل فيص .  

ا وحريصــــة علـــى اــــوال  الخـــدوأن  ▪ زايــــا هـــا وتقــــدم الهحيـــر مــــل الم جمار المقدمــــة لطالجامعـــة متميــــز  أاااليميـــ 

والخــــول الجامعــــة فــــي التصــــنيف  2015أنهــــا حصــــلت علــــى االعتمــــاال المؤاســــي عــــام امــــا للملتحقــــيل جهــــا  

ــار  ــالمي للجامعـ ــاال  QSالعـ ــار علـــى االعتمـ ــ ث اليـ ــلت ثـ ــار حصـ ــب الهليـ ــل اانـ ــااليمياألومـ ــرامج  اـ وجعـــض البـ

 .حصلت على االعتماال البرامجي

ــف جمـســ  ▪ ــ  ارار الجامـعــ التعريـ ــل اـ ــي تتبـ ــار التـ ــل الهليـــار ة والهليـ ــة مـ ــ  اليـ ــدمها اـ ــي تقـ ــرامج التـ مســـار والبـ

والدراـــة التــــي تمنحهــــا مــــل التنويــــه جــــأن البــــرامج والهليــــار تخضــــل للت ييــــر أو التحــــديث المســــتمر لــــذا ينصــــ  

   u.sawww.iau.ed لهترونيجالراوع إلى مولل الجامعة اإل

 جامعة.ااتعراض اي ية التقدي  على ال ▪

 .الجامعي ااتعراض فيديو ايف تحدال تخصصل ▪

ولليــــة القبــــول وأن القبــــول فــــي الجامعــــة تنافســــي حســــب النســــبة شــــروط القبــــول فــــي الجامعــــة شــــر   ▪

ــة ) ــانوي   30%المويونــ ــث ثــ ــبة ثالــ ــدرار    % 30نســ ــان القــ ــل امتحــ ــة  % 40مــ ــيلي( لت طيــ ــان التحصــ ــل االمتحــ مــ

 .الشوا ر

 .تولف عندها القبول لألعوام الخمم الساجقة ااتعراض النسب المويونة التي  ▪

ــق(التعريــــف  ▪ ــروع )أفــ ــة  جمشــ ــي جتوعيــ ــة والتــــي تعنــ ــة لتمه طلبــ ــة الحانويــ ــ المرحلــ ــار التخصــــصـيـ ــل اختيــ  نه  مــ

   الجامعي.

 ااتعراض الحساجار الرامية لواائ  التواح  االاتماعي الخاحة جعماال  القبول والتسجي . ▪

 .الطلبة ة على أاالاإلااجة  ▪

 

http://www.iau.edu.sa/
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   يجاجيار اإل     

 مل اانب الط ب          

 

 التنس ق المبكر م  المشر  عل  المعرض م  قبل مدرسة الش خ اب  باز. .1

 .مناسبة لجامعة في المعرضمساحة رك  ا .2

 .كب رعد  المدار  التي زار  المعرض  .3

 لتنظ  .   ار  مدرسة )الش خ اب  باز( في عمل ة اإاالهتمام الج د م  قبل  .4

 يام المعرض مناسبة الستقبال أكبر عد  ممك  م  المستف دي .أعد   .5

 ب.التنظ   الج د م  قبل عما   شتهن الط ب لدخول هخرهج الط  .6

 

 مل اانب الطالبار         

 

 .رك  العما  التفاعل الكب ر م  قبل  .1

ــا   .2 ــوف ر كافـــة احت اجـ ــران األتـ ــ  مـــدار  الظ ـ ــل )توصـــ    الالـــرك  مـ ــاء هل ـــة مثـ لـــو   –الـــدباب س  –ك ربـ

 .خشبي مت رك(

ــتقبال هالســـــتال المســـــتمر عـــــ   .3 ــ  هالمم ـــــ  فـــــي االســـ تعـــــاهن طالبـــــا  مـــــدار  الظ ـــــران األهل ـــــة الرائـــ

 احت اجا  الرك  هبعد انت اء المعرض ت  نقل تج   ا  الرك  إل  البوابة.

 عدا  الكب ر .األ ل ستفا   م  المعلوما  المتعلقة بالقبول في الجامعة ر  نصا  الطالبا  إ .4

ل يــــار  ممثلــــي مشــــرهع أفــــق لمدارســــ   لــــتع  الفائــــد  علــــ  جم ــــ  طالبــــا  حــــرش مرشــــدا  المــــدار   .5

 المدرسة.

 .حس  استقبال إ ار  المدرسة لممثلي مشرهع أفق .6

ــل  .7 ــ   لنقـ ــائل موصـ ــوف ر هسـ ــي تـ ــة فـ ــاركة إ ار  ال ركـ ــاء مشـ ــر اللقـ ــ  مقـ ــ  هإلـ ــق مـ ــرهع أفـ ــث   مشـ ممـ

 .رجه )المدار ( اخل ال رم الجامعي هخا
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 السلبيار:

 مل اانب الط ب  

 

 الج ا  المشاركة بالمعرض قل لة. .1

 عدم هجو  حواف  للمشارك   بالمعرض. .2

 الم  ان ة المخصصة للمعرض قل لة بالمقارنة م  عد  المستف دي  م  المعرض. .3

فتر  الطــالبــا  ف   فتر  الط ب بع ــد  ع   التعريفي بكل ــا  الجــامعــة المقــام في ال رم الجــامعيالمعرض  .4

 .االستفا   م  تج   ا  الرك  للط ب هالطالبا  يمك 

 

 البار مل اانب الط         

 

 ما لعدم توفر صوت ا  ج د  أه شاشا  عرض هاض ة.إبع  المدار    ر مناسبة لتقدي  البرنامج  .1

  المرحلة الثانوية رشـا  التعل مي هالم ني لط ب هطالبا معرض اإلتأخر هصـول خطاب الدعو  للمشـاركة في  .2

 المنظ  م  قبل إ ار  التعل  .

 مسارا  هكل ا  هبرامج الجامعة. لوحة متابعة تأخر .3

 .سايتكعد  الطالبا  ال ائرا  م  كل مدرسة قل ل بالنسبة إلمكان ا  همكان المعرض المقام في  .4

 عد  ممث   مشرهع أفق قل ل بالنسبة لعد  اللقاءا  العام الواحد. .5

 .م  هإل  مقر المعرض  طاهلة( -هدايا – نشرا  –حوامل  –لوحا     ا  المعرض )صعوبة نقل تج  .6

   .عدم هجو  صور احتراف ة لتغط ة الفعال ة .7

 صوت ا  ج د  أه شاشا  عرض هاض ة.بع  المدار    ر مناسبة لتقدي  البرنامج إما لعدم توفر  .8
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 االات سارار 

 لقبول؟لماذا ال يت  زيا   عد  المقاعد الشا ر  ل ▪

 سنوا  هل يت  قبولي؟ 3عند التقدي  بعد التخرج ب ▪

 ل  يناسبني؟ ههل هذا يتثر علي؟ إذاهل م  الممك  تغ  ر تخصصي  ▪

ــل  ▪ ــل  إذاهــــــ ــي الت ويــــــ ــالي يمكننــــــ ــدل عــــــ ــت معــــــ ــي هحققــــــ ــار العلمــــــ ــت بالمســــــ ــ قبلــــــ ــار  إلــــــ المســــــ

 الص ي؟

 الل اقة الم ن ة للمسار الص ي؟ اختبارما هو  ▪

 را ؟هل يمك  الت ويل ب   المسا ▪

 حساء؟كثر م  كل ة مث  في الدمام هالراكة هالقط ف هاألأهل يمكنني التسج ل في  ▪

 ل  كل ة الدراسا  التطب ق ة؟إويلي الت ض رية هل يت  ت  ةجتاز السنأذا ل  إ ▪

 تخصص؟أماهي التخصصا  ال ندس ة المتوفر  للطالبا ؟ همت   ▪

 ك  المد  ب    فعا  القبول؟ ▪

 عة؟ ههل يمك  خفض ا؟ماهي نسب القبول بالجام- ▪

 مت  يبدأ التقدي  للجامعة؟ ▪

 هل هناك اختبار بعد القبول؟ ▪

 للطالبا ؟ما هو سبب ارتفاع النسب خصوصا  ▪

 للطالبا ؟   أكثرلماذا ال يت  است داث تخصصا   ▪

 لماذا عند انخفاض النسب تقل فقط األرقام بعد الفواصل؟ ▪

  ق بالمستشف ؟ما هو تخصص ال ندسة الطب ة ال  وية؟ ههل يت  التطب ▪

  بي؟هاألهل هناك مكافأ ؟ هك  المبلغ للعلمي  ▪

 هل يمك  التقدي  في الفصل الدراسي الثاني؟ ▪

 رصة للطالبا  للتقدي  عل  الجامعة؟ك  ف ▪

 ك  نسبة القبول في تخصص طفولة مبكر ؟ ▪

 هل يوجد تقدي  يدهي؟ ▪

 الت ض رية؟ السنةماهي التخصصا  التي ال تتب   ▪

 ص لي المطلوبة؟ك  نسب القدرا  هالت  ▪

 نساني؟م  المسار اإل أعمالموار  بشرية هحاسب هإ ار   ▪

 أهال؟األهلوية لم  يقدم  أه أنهل هناك مفاضلة بالنسب الموزهنة - ▪

 جراحة؟الطب هالك  عد  سنوا  الدراسة في برنامج  ▪
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 للجامعة؟ك  ر بة يمك  إ خال ا عند التقدي   ▪

 ل ة؟أي إجراءا  أخرى؟ هماهي اآل هأالقبول هل هناك إجراءا  يدهية  ةبعد رسال ▪

 م  ر بة في أي ر بة يت  قبولي؟ أكثرعند اخت ار  ▪

 هل هناك تخصص ترجمة؟ ▪

 هل هناك تخصص بدن ة؟ ▪

 بتعاث يلغي قبولي بالجامعة؟هل التقدي  عل  اإل ▪

 هل هناك تخصص فنون تطب ق ة؟ ▪

 ما سبب اخت   النسب ب   مدن المملكة؟ ▪

 هل الجامعة حكوم ة أم أهل ة؟ ▪

 هل يوجد تخصص التصم  ؟ ▪

 هل يوجد من ة؟ ▪

 فتر  القبول؟ معرفةيمك  ك ف  ▪

 نتساب؟ راسة في الجامعة بنظام االهل يوجد  ▪

ــذ  إذا لــــــ  أتمكــــــ  مــــــ  التقــــــدي  علــــــ  القبــــــول فــــــي جامعــــــة اإل ▪ ــد الــــــرحم  بــــــ  ف صــــــل هــــ مــــــام عبــــ

 السنة هل بإمكاني التقدي  السنة القا مة؟

 يا ؟ك  نسبة قبول كل ة ال ندسة لغ ر السعو  ▪

 ؟ك  المبلغ المدفوع لكل ة ال ندسة ▪

 الممك  قبول الطالبة بالقدرا  فقط؟هل م   ▪

 ك  نسبة قبول كل ة ال اسب لغ ر السعو يا  هماهي شرهط ا؟ ▪

 ص دلة في الجامعة هك  نسبة القبول ف  ا؟الهل يوجد برنامج  ▪

 ماهي أقل نسبة للقبول؟ ▪

 ماهي المسارا  المتاحة للطالبا    ر السعو يا ؟ ▪

 رهني؟ك  تخصص أستط   أن أختار أثناء التقدي  اإللكت ▪

 هل تقبل الجامعة تخصصا  األ بي هماهي التخصصا ؟ ▪

 المسار الص ي في الدمام أم الجب ل؟ ا كل  ▪

 ما األهرا  المطلوبة للقبول في الجامعة؟ ▪

 هل يوجد طب ب طري؟ ▪

 هل يت  قبول   ر السعو يا  في الطب أه طب األسنان هالص دلة؟ ▪

 الموزهنة للقبول؟نسبة ك  ال ▪

 تخصص قانون للطالبا  قريًبا؟هل هناك فرصة لفت   ▪
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 هل كل ة التصام   تقبل أ بي؟ ▪

 النسب تتغ ر أم ثابتة؟ ▪

 سنوا ؟ 6ماذا لو مض  عل  ش ا   الثانوية  ▪

 هعل  االجتماع؟ تخصصي الخدمة االجتماع ةما الفر  ب    ▪

 عل  النفس في المسار األ بي أم العلمي؟ ▪

    أزياء أ بي؟تخصص تصمهل يوجد  ▪

 أسباني؟ هل يوجد تخصص لغا  ▪

 هل أستط    راسة تخصص تقن ة المعلوما  هأنا أ بي؟ ▪

 هل يتوفر تخصص "عل  النفس اإلكل ن كي"؟ ▪

 ك  مبلغ الرسوم؟ ▪

 مام؟ما هو اإلجراء في حال القبول في جامعة أخرى هكذلك في جامعة اإل ▪

 عمال؟ك  تخصص في كل ة إ ار  األ ▪

 التقدي  عل  البكالوريو ؟بدرجة الدبلوم هل يمك  الطالبة  اذا تخرجت ▪

مام عبدالرحم  ب  ف صل ث  في جامعة الملك سعو  هل يمك  انس اب ا  اذا ت  قبول الطالبة في جامعة اإل ▪

 مام عبدالرحم  ب  ف صل؟م  جامعة اإل

 ه هي النسبة موحد ؟أنسب القبول هل تختلف م  كل ة ال  كل ة  ▪

 تائج؟ي  هإع ن النمت  هقت التقد ▪

 عل  االجتماع هالدراسا  التطب ق ة؟ يتخصص لفر  ب  ا ما ▪

 تخصص عل  النفس ت ت أي مسار؟ ▪

 هو تخصص الطب النفسي هل هو تخصص مستقل أه يندرج ت ت الطب؟ ما ▪

 هل س ت  فت  برنامج أح اء بكل ة العلوم هالدراسا  اإلنسان ة بالجب ل؟ ▪
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 ــــورالصـــــــــــــــــ
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ا لقابار )أفق( لمست يدي ويار  العم  والتنمية االاتماعية جالمنطقة الشرلية  :  ثاني   

 

 

  

              ماعية جالمنطقة الشرلية لعم  والتنمية االاتمست يدي فرع ويار  ا \ال اة المستهدفة 

 هـ.1440-1439ال ص  الدرااي الحاني للعام الجامعي  \ولت التن يذ 

 \الهدف مل البرنامج 

 المرحلــــة  فــــي المــــدارس لطلبــــة  نوعيــــة  خدمــــة  وتقــــدي  االاتماعيــــة  جمســــؤوليتها الجامعــــة  التــــزام .1

 .الجامعة  في القبول جطلب التقّدم لب  جاألاباب لألخذ الولائية 

 مساعد  الطلبة في اختيار التخصص الجامعي المنااب.   .2

 .القبول وشروط وجرامجها والياتها جالجامعة  التعريف .3

 .الحانوية  المرحلة  وطلبة  الجامعة  جيل توعوية  ااتماعية  تواح  شبهة  إنشاب .4

 المنااب. تولال وفي الطلبة  مل ممهل عدال ألابر الصحي  جالشه  المعلومة  إيصال ضمان .5

 ( 115  ) \ مست يديلعدال ال

 .    مشرفيل والمشرفار التعليميار ال( مل   20 ) .1

 ارالطالب( مل    70 ) .2

 ( مل الط ب25) .3

 \ت احي  اللقابار 

 في اللقاب المشارايل  المهان الولت   األيام

 السبت  

 هـ16/7/1440

 طالبار
ا 8   –حباح 

 مساب   12
فرهع هزار  قاعة 

التنم ة العمل ه

 االجتماع ة

 بالمنطقة الشرق ة 

 ال. نهى الم  )وايلة عماال  القبول والتسجي (   .1

 أ. مري  الحجي )مشرفة القبول(  .2

 اليــــــار لتمحيــــــ  أفــــــق اــــــ يرار مــــــل اــــــ ير  13 مشــــــاراة  .3

  األراان في الجامعة 

 .للتنظي  العماال  أحدلاب مل طالبار 3 .4

 ط ب
 – مساب  4

 مساب  8

 القبول(ول والتسجي  لشؤون ميد القب)مساعد عم. ايف السيف  .1

 أ. تراي التراي )رئيم لس  القبول( .2

 أ. مااد السعران  .3

 ط ب مل ا راب مشروع أفق للتعريف جهليار الجامعة  4مشاراة  .4

 طالب مل أحدلاب العماال  للتنظي   .5

 اراان تعري ية جمسارار واليار وجرامج الجامعة  أنشطة مصاحبة /
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 التجهيزار  

  

ــديمي للتعريـــــــف .1 ــرض تقـــــ ــد عـــــ ــام عبـــــ ــة اإلمـــــ ـــ  ا   بجامعـــــ ــــ ــرامج همـم ــا  هبـــــ ــل هكل ـــــ ــ  ف صـــــ ــرحم  بـــــ الـــــ

 .مشرهع )أفق(الجامعة هشرهط هآل ة القبول هشر  

 

ــة  .2 ــرامج الجامعـــــ ــا  هبـــــ ــارا  هكل ـــــ ــة )مســـــ ــا ية هتوعويـــــ ــرا  إرشـــــ ــرهط القبـــــــول  –نشـــــ القبـــــــول فـــــــي  –شـــــ

 الجامعة(

 طاهلة باس  عما   القبول هالتسج ل. .3

 :األج    .4

 .حاسب آلي م مول •

• flash memory. 

 هدايا تذكارية باس  العما  . .5

 للمشاركا  شكر ش ا   .6

 .Q proفي نظام  الرأي استط ع استبانة .7
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 مخراار ال عالية: 

 

:اإليجاجيار  

 

  للتعريف جبرامج اميل اليار الجامعة.مشاراة ا راب وا يرار اُفق  ▪

 لتنمية االاتماعية تعاون عماال  القبول والتسجي  مل فرع ويار  العم  وا ▪

 تهياة المهان المنااب مل فرع الويار  مشهوريل لتن يذ البرنامج  ▪

لمست يدي ويار  العم  والتنمية جأن تن ذ اللقابار التعري ية  1439تحقيق احدى توحيار مشروع اُفق  ▪

 االاتماعية.

 

 :التحديار

 

 وجالتالي تأخر جدب التقدي  لطالبار لمقر اللقاب تأخر وحول ا ▪

 تواهه الطالبار لرال التخصصار واالات اال  مل خبر  الس يرار.   تواه ة لل ▪

 عدال الحضور نسبة الى عدال ال اة المستهدفة.  للة  ▪

 

 التوحيار: 

 

المستهدفة لحضور أنشطة إراال العو  خاحة ل رع ويار  العم  والتنمية االاتماعية جهدف تشجيل ال اة  ▪

 البرامج التدريبية(-ري ي جهليار الجامعة اُفق المن ذ  الاخ  الجامعة )المعرض التع

 ااتشار   وي االختصاص لتحديد أفض  الطرق لجذب ال اة المستهدفة  ▪

رار التواح  مل الطالبة  دير اال  خريجة الية اآلالاب جرنامج االتصال وتقنية االع م جهدف انضمامها لس ي ▪

 أفق في مح  هذه اللقابار.

 اتقبال اات سارار الطالبار امل جيانار الس يرار الرا بار ال ▪
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 الصـــــــــــــــــــــور
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         .لقاء الفعال ة:نوع 

عدد  عدد المدارس  الحضور األيام

 اللقاءات 

 ممثل الجامعة 

أعضاء الهيئة 

 التعليمية واإلدارية 

 الطالبات 

 االثن  

 هـ1440- 18-7

 مري  ال جيأ.  .1 5 17 331 6

 م  صديقا  العما   للتنظ    طالبة .2

 مري  ال جيأ.  .1 8 23 528 20 الث ثاء

 طالبت   م  صديقا  العما   للتنظ   .2

 الخم س

 هـ1439- 13-6

 مري  ال جيأ.  .1 6 21 407 12

 م  صديقا  العما   للتنظ   طالبة  .2

  19 61 1266 38 المجموع

 فكر  هإعدا  هتقدي :

 .(من أعضاء  مشروع أفق   – بالريان وكالة عمادة القبول والتسجيل ألقسام الطالباتمشرفة القبول ب) مريم الحجيأ. 

ا ( المصاحبة للمعرض التعري ي جهليار الجامعة    أفق)  مشروع   : لقابارثالح   
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 محاور اللقاب

 .حول الجامعة .1

 .مسارا  هكل ا  الجامعة .2

 .شرهط هآل ة القبول .3

 .بوابة القبول اإللكترهن ة  .4

 ؟ماذا ع  أفق  .5

 ك ف ت د  تخصصك؟ .6

ــدأ  ــاء بـ ــرفة  اللقـ ــي مشـ ــول فـ ــة القبـ ــور )هكالـ ــب بال ضـ ــي بالترح ـ ــري  ال جـ ــج ل أ. مـ ــول هالتسـ ــا   القبـ ــا  العمـ طالبـ

ــ   ــا  مـ ــدار ( أهالمرافقـ ــة بالمـ ــة هالتعل م ـ ــة اإل اريـ ــاء ال  ئـ ــا إهعضـ ــا همم  ات ـ ــة هتاريخ ـ ــ  الجامعـ ــوء علـ ــاء الضـ لقـ

  إلــــ  التطــــور عــــة تســـعالجام نأه Qsالعــــالمي  التصـــن فهحصـــول ا علــــ  االعتمــــا  المتسســـي ه خول ــــا ضــــم  

ا حصــــل ـ ـــ علــــ  االعتمــــا  األكــــا يمي هعــــد  مــــ  برامج حصــــلت ف  ــــا كل ــــا  ثــــ ث أن كمــــاهت ق ــــق معــــاي ر الجــــو   

 .عل  االعتما  البرامجي

بعــــرض نســــب القبــــول لألعــــوام الســــابقة هآل ــــة القبــــول متكــــد  أن القبــــول تنافســــي شــــرحت شــــرهط القبــــول ثــــ  

هألقـــــت الضـــــوء علـــــ  بوابـــــة القبـــــول هالتعريـــــف بأيقونات ـــــا هأهم ـــــة ، يمكـــــ  ت ديـــــد نســـــب القبـــــول مســـــبًقا هال

ا،الرجــــوع للبوابــــة فــــي كــــل مراحــــل التقــــدي  هأن التقــــدي  ال يــــت  إال مــــ  خــــ ل البوابــــة أن التقــــدي  إلكترهنــــي   تمامــــً

مــــــ  ذكــــــر أهم ــــــة ت ديــــــد الم ـــــول هالقــــــدرا  قبــــــل اخت ــــــار التخصــــــص ؟ صصـــــكخف ــــــديو ك ــــــف ت ــــــد  ت ضهعـــــر

هختمــــت اللقــــاء بعــــرض هســــائل  (منصــــة اكتشــــا )اقــــ  المتخصصــــة فــــي هــــذا المجــــال مثــــل هاالســــتفا   مــــ  المو

 هالر  عل  أسئلة هاستفسارا  الطالبا .   التواصل االجتماعي لعما   القبول هالتسج ل 

  

0

2

4

6

8

عدد اللقاءات

اليوم األول   اليوم الثاني  اليوم الثالث

0

5

10

15

20

25
عدد املدارس 

اليوم األول   اليوم الثاني 



 

42 
  

 

زائر  للمعرضطالبار المدارس الحانوية ال مقترحار  

 يوضل هذا التعريف جداية الترم االول مل السنة االخير  جالحانو .1

 التهل  عل التخصصار االالجية الها .2

 تخصيص ولت لإلااجة عل اات سارار الطالبار .3

 تعلي  اي ية التسجي  في المولل .4

 المساعد  في النسب للقبول-أابرلبول عدال - .5

 اختصار ولت الشر  الن الجميل عارف االنظمة - .6

 يياال  عدال المقاعد .7

 أابرشاشة عرض  .8

 روعة االاؤا  لهل مزعجيل الحضور .9

 معار خارج الشرليةعلى اا االط ع .10

 اضافة تخصص اديد 'لانون' .11

 يياال  الولت ليست يد الحضور -اتمنى ولت اطول وطريقة تواح  مل االخريل  .12

 أاحرتوفير اشياب تجذب االنتباه  .13

 االراج حور توضيحية لطريقة التسجي  في الجامعة .14

 مجهوال تشهرون عليهاام  ومرضي و .15

 جيةوجاألخص التخصصار األال يياال  تخصصار .16

 مجهوال رائل واتمنى المزيد .17

 أاحرالتعلي  جعمق  – أاحرالتهل  جعمق  .18

 ااالتي وت  اإلااجة علىاعجبني  .19

 نسب القبول تقلي  .20

 اضافة مسارار اديد  تنااب الر بار -ة مسارار اديد  ويياال  فرص القبول اضاف .21

 عرض التخصصار جت صي  النسبة والدراار المويونة .22

 عرفت ايف اختار تخصص .23

 بار ث  البدب حتى ال تحدث ضجة ولطل اله م المه الطال انتظار .24

 أاحرفرص لبول  -مسارار اديد   .25

 التعري يةاتمنى عرض الهحير مل العروض  .26

 العرض  ير واض  .27

 في الخلف ال نرى العرض التقديمي .28

 عدال ممهل مل طالبار الحانوي أابرورشة م يد  اتمنى تطبيقها على  .29

 تعبنا نبي ارااي ومحطار راحة .30

 وم يد م شا .31
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ان تهون هناك فرص للموهوجيل الون الحصول على نسب مويونة الن هناك عقوب م هر  مبدعة ال تهون  .32

 الدرااية عاليةلدرتها 

 ان يهون هناك ملخص له  شي الن هناك معلومار تداخلت .33

 توضي  جعض النقاط .34

 توضي  وظائف التخصصار .35

 اضافة عل  ن م .36

 رفل شاشة العرض –عدم التحدث جسرعة  .37

 المهافأ ت  التعريف عل مقدار ي ل  .38

 فيديو تعري ي عل طبيعة العم  جالمستقب  .39

 إجداع الطالب تحدال مستوى نسب التحصيلي والقدرار ال .40

 ااتقبال طالبار أاحر .41

 اعطاب العرض المزيد مل الولت .42

 ا م مهرر ت  لوله في مدراتنا .43

 تعريف عل ا  تخصص والنسب المويونة .44

 رفل حور المتحدثار .45

 صصارتوضي  التخ .46

 في البداية الرااب عدم التسرع في الشر اإلطالة  .47

 الحضور مزعجيل لهل االاؤا  روعة .48

 المعلومار فقط اات ت جإعطاب الباراواللس  التسجي  ل  يعطي  .49

 المقاطعة أثناب اله م .50

اتمنى ان يهون هناك في -هون هناك تخصص حقوق ياتمنى جأن  -ة نسب البنار مرت ع-تخصصاتها لليلة  .51

 مل اامعه حراأالدمام 

 طريقة تقدي  طلب القبول .52

 ييارار متهرر  إلفاال  الطالبار. .53
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 األاالة  

 

 التقدي  عل  أكثر م  جامعة؟هل يمك   -

 ما األهرا  المطلوبة عند التقدي ؟ -

 ع ن نتائج الدفعة هالدفعة التي تل  ا؟إك  المد  ال من ة ب    -

 الم ن ة؟اختبار الل اقة  هو ما -

 ت ا عند التقدي ؟ك  ر بة متا  إضاف -

 هل يوجد تخصص القانون؟ -

 الطالبا  الموهوبا  هل ي صلون عل  أهلوية بالقبول؟ -

 ماهي شرهط القبول لخريجا  تعل   الكب را ؟ -

  شعاري عند قبولي بالر بة األهل ؟إكملت اإلجراءا  هل يت  أعند قبولي بالر بة الثان ة ه -

  ي لديك ؟لغ  ترش مام هل ي عند قبولي بجامعة أخرى قبل جامعة اإل -

 هل م  الممك  قبولي عل  أكثر م  ر بة؟ -

 المستوى؟مت  يكون موعد اختبار ت ديد  -

  بي؟ما المسارا  التي تقبل طالبا  األ -

  رست في مسار هفي العام الذي يل ه يمك  الت ويل إل  مسار آخر؟ إذا -

 ؟لماذا نسب القبول في الجامعة عال ة -
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 البرنامج التدريبي  

 (  الجامعي؟   ايف تختار تخصصل ) 
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             .طلبة المرحلة الحانوية  \المستهدفة اة ال 

 .هـ 1440-1439ال ص  الدرااي الحاني للعام الجامعي  \ولت التن يذ 

 \الهدف مل البرنامج 

ــزام .1 ــة  التـــ ــؤوليتها الجامعـــ ــة  جمســـ ــدي  االاتماعيـــ ــة  وتقـــ ــة  خدمـــ ــة  نوعيـــ ــدارس لطلبـــ ــي المـــ ــة  فـــ  المرحلـــ

 .الجامعة  في القبول جطلب التقّدم لب  جاألاباب لألخذ الولائية 

 مساعد  الطلبة في اختيار التخصص الجامعي المنااب.   .2

 .القبول وشروط وجرامجها والياتها جالجامعة  التعريف .3

 .الحانوية  المرحلة  وطلبة  الجامعة  جيل توعوية  ااتماعية  تواح  شبهة  إنشاب .4

 .مناابلا الولت وفي الطلبة  مل ممهل عدال ألابر الصحي  جالشه  المعلومة  إيصال ضمان .5

 .مستشار التطوير المهني –د. ياسر بكار  \تقدي  

 ( 1943) \ مست يديلعدال ال

 .( مل األعضاب الهياة التعليمية واإلالارية13) .1

 حضور مل خارج الجامعة( 37) .2

 .( مل الطلبة 1893) .3

 \ت احي  اللقابار 

 المشارايل في التقدي    المهان الولت   األيام

 السبت  

 هـ4/6/1440
 بارطال

ا 8  مساب 1 –حباح 

قاعة المؤتمرات 

 بالمدينة الجامعية

 

 ال. حال  الراشد )عميد القبول والتسجي ( .1

 ال. نهى الم  )وايلة عماال  القبول والتسجي (   .2

 أ. تراي التراي )رئيم لس  القبول( .3

 أ. مري  الحجي )مشرفة القبول(  .4

 نائلة العموالي )طالبة جهلية الطب والر  الجامعة( .5

 مساب 8 –مساب  4

 األحد 

 هـ5/6/1440
ا 8 ط ب  مساب 1 –حباح 

 / في اللجان التنظيمية واإلع مية  المشارايل

 مل منسوجي الجامعة  18 ▪

  مل طلبة الجامعة  106 ▪

 .عرض تعري ي عل مسارار واليار وجرامج الجامعة  أنشطة مصاحبة /

  الرعا  /
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 الفكر         

في  رعل ه ت  عقد اجتماع م   . ياسر بكاهـ   1439عام  في مشرهع أُفق التنموي لهل  توص ا  المرحلة األانبثقت م  

 هــ 1440/ 2/ 23

 

 

 

 

 

         

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

توحيار المرشديل 

والمرشدار في 

الحانوية المدارس 

 جالمنطقة الشرلية

 م ضر اجتماع مناقشة الرؤية المناسبة لمساعد  

 الطلبة عل  اخت ار تخصص   الجامعي 
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 التخط ط  

 التواصل م   . ياسر بكار لت ديد الوقت المناسب  -    

 الجامعة داعمة  اخل هخارج الج ا  ال التواصل م    -    

 عدا  جدهل الم ام هتوزي  األ هار هت ديد المستهل إ -    
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 التنف ذ  
 .حج  قاعة المتتمرا  -    

 .CRMإنشاء رابط التسج ل في  -    

 .تصم   هنشر اإلع ن -    

 .إعدا  العرض التقديمي -    

 .طباعة ال ق بة التدريب ة -    
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 التنف ذ      

 رئ س قس  القبول األستاذ تركي التركي  ا ام التي قام باإلشرا  عل  تنف ذها مشكورً الم    
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 التنف ذ  
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 التنف ذ
 

التي قامت باإلشرا  عل  ا مشكور  )الفتر  األهل ( تقس   م ام المتطوعا   

المع د  بقس  االتصال هتقن ة اإلع م في كل ة اآل اب شمائل العبو     
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 التنف ذ
 

التي قامت باإلشرا  عل  ا مشكور  )الفتر  الثان ة( تقس   م ام المتطوعا   

المع د  بقس  االتصال هتقن ة اإلع م في كل ة اآل اب شمائل العبو     
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 التوث ق

 تقرير المشارك   هالمشاركا  م  منسوبي الجامعة  -    

  م ة هاإلع م ة تقرير المشارك   في اللجنة التنظ -     

 تقرير المستف دي   -     

 ش ا ا  ال ضور    -     

 م ضر اجتماع الدره  المستفا   م  لقاءا  مشرهع )أُفق(  -     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد مستلمي الشهادة التدريبية بعد التقييم التدريبي  
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 تج   ا   ال

 للمنظم   هالمشارك  .التعريف ة بطاقا  ال .1

 .(التقديمي حاسب آلي م مول للعرض –أج    مكتب ة  5)عد  لي آلاسب ااج    ال  .2

 .كبار الشخص ا ( -عند مداخل القاعة )الطلبة  ةلوحت   ترح ب  .3

 .طاهلة متنقلة باس  العما   .4

م  هنا 6-منطقة انتظار1-ض افة2-تسعدني مساعدتك2-تسج ل 2لوحة إرشا ية موزعة كالتالي ) 13عد   .5

 البرنامج التدريبي(.

 .هالمدعوي  هالمسجل  ض افة المنظم    .6

 .(4أج    قارئة للباركو  )عد   .7

 .تقديميالعرض ال .8

 .طاهال (8طاهال  عد  ) .9

 .مكاتب استقبال هتسج ل .10

 .(6حوامل للوحا  )عد   .11

 .قرطاس ة .12
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 البرنامج التدريبي سبقت م ام 

 .) . ياسر بكار( م  المدرب هالتنس قالتواصل  .1

 التقديمي.ج ل هالعرض مراجعة رابط التس .2

 التأكد م  توزي  األ هار همخاطبة ج ا  الخدما  هاألم  هالمطبعة. .3

 متابعة تج   ا  القاعة هالعرض هالتقن ا . .4

 رابط تق    ال ضور هالعامل  . .5

  هار المنظما .أعدا  هألقاء مشرفة فريق ع   هت ديد  .6

 للتسج ل. CRMالمشاركة في تج    نظام  .7

 التواصل م  الرعا . .8

 التواصل م  الج ا   اخل الجامعة ذا  الع قة. .9

 االتفا  م  فند  كراهن ب زا لترت ب الض افة. .10

 م  مطبعة الجامعة.اللوحا  اإلرشا ية طباعة همتابعة  .11

 .(هالتسج ل ستقبالمكاتب ل ) تج     .12

 .نترنتلي في االستقبال هالتمديدا  لشبكة اإلآلترت ب اج    ال اسب ا .13

 خ ء للقاعة.إاألم  هشر  م ام العمل ألعضاء اللجنة ههض  خطة تشك ل أعضاء لجنة  .14

 إعدا  العرض التقديمي للط ب هالطالبا . .15

 .فلتر سناب شا  ( -الترح ب لوحة -اللوحا  اإلرشا ية  –تصم   )إع ن الدهر   .16

 طباعة التصام   م  المطبعة. متابعة  .17

  اإلرشا ية.توف ر ال وامل  .18

 لمرطبا  هالم ا .لث جا   هتوف ر الطلبةلض افة التج    هالتواصل  .19

شمائل بشأن طلب متطوعا  هالم ام المناطة ل   م  حصر الساعا  التطوع ة هأهم ة  أ.م   اجتماععقد  .20

 لل صول عل  ش ا   التطوع.االنصرا  هبال ضور التوق   

 في القاعة. ال قائب التدريب ةترت ب  .21

 .كا  هالطلبةللمشارك   هالمشارالتق     استبانا إعدا   .22

 مقترحا .هض  خطة بديلة في حاال  الطوارئ هطر  بع  ال .23

االجتماع م  فريق التنظ   في العما   هتوزي  الم ام هالترت با  هالتواصل المستمر للمساعد    .24

 هسرعة إنجاز العمل. 

 . عة اخل القا الض افة(طاهال   - ال وامل هاللوحا  اإلرشا ية   -ترت ب هتنظ   )األعمد  البنك ة   .25

 .كترهنيلإل ام  خ ل البريد  الدهر ع نا  ع   هإخبار استباق ة أ .26
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ثناء البرنامج التدريبي أم ام   
 

 ا.لكترهن ً إشرا  عل  تسج ل هت ض ر الطالبا  اإل .1

 طالبا   اخل القاعة.التفويج  .2

 شرا  عل  تنقل مكبرا  الصو   اخل القاعة.اإل .3

 ل  . االستبانةسال إرعدا  ال ضور هأحصر  .4

 .ا  عل  موظفا  األم  النسائيشراإل .5

 .الفترت  خ ل شرا  عل  عام   النظافة هالتواصل م  مشرفات   اإل .6

 ل.ئتوج ه المتطوعا  إل  أماكن   هاالشرا  عل    م  أ. شما   .7

                                     . 

 م اهر اللقاء 
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 اإليجابيـــات 

 بي الجامعة من تقرير المشاركين والمشاركات من منسو 

 

 المشرهع.ت ق ق هد  هام في  .1

 تفاعل ال ضور.- مشاركة فريق ع   للتنظ   هالتغط ة .2

 ل وية المشرهع هاللقاء.أبو عائشة نور المتدربة تصام    .3

 حرش فريق العمل هتكامل األ هار. .4

 ال ل السري  للمشك   الطارئة. .5

 مشاركة األم  هالخدما  هالع ا  . .6

  اية اإليجاب ة.تفاعل ال ضور كان امر في  .7

 .تسج ل بع  الطالبا  م  كثافة ال ضور بدهن تأخ ره الت قق م   .8

 .يجاب ةإبداخل الجامعة هخارج الجامعة البرنامج صداء أ .9

 .اإليجاب ا  أكثر ار  الفعال ة بشكل متم   هتفاه  فريق العمل ف ما ب ن   م  إ .10

 الضخ . ل ذا العد  البرنامجثناء أضبط القاعة هااللت ام بال دهء  .11

 بالوقت هتنف ذ الم اهر كما ت  التخط ط ل ا.االلت ام  .12

 .افعل ً  الطلبةهيف د  امتم   جدً  البرنامجم توى  .13

 .هالتعاهن هتقبل المقترحا ة العمل بره  الفريق هالتنظ   المسبق لكل تفاص ل الفعال ة بكل  ق .14

 .المدربم   الطلبةتفاعل  .15

 اإلقبال عل  البرنامج ج د. .16

 الطالبا  بر   العطل الفني في النظام.هت ض ر س سة تسج ل  .17

 تنظ   رائ  هفريق عمل مم  . .18

 .االستفا   م  كم ة المعلوما  التي تف د الطلبة في المستقبل للتقدي  عل  الجامعة .19

 (الخدما  - التج   ا  – األسر  طب مرك  -األم )إ ار   مشاركة .20
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  اإليجابيـــات 

 التنظيمية واإلعالمية  من تقرير المشاركات في اللجان

 

 تعاهن المتطوعا  هتعاهن أ. شمائل. .1

 العمل كفريق بره  هاحد . .2

  .اكتساب خبر .3

 .ةهاع  ةخرجت  فعأا هم ه كب ر  جدً أكانت الفعال ة ذا   .4

 المرحلة الثانوية. لبةا مف د لطجدً  البرنامج .5

 .ممتازالتنظ   هإ ار  الوقت  .6

 ال ة. ار  تنظ   الفعإتعل  امور جديد  هك ف ة  .7

 منظ . برنامجخراج إالمساعد  عل   .8

 .مناسبالالتخصص الخت ار  مساعد  الطلبة .9

 فريق العمل كان جًدا رائ ، المكان ممتاز. .10

 بكل المواقف. الخلقبالنسبة لنا كمتطوعا  تعلمنا م ار  الصبر هضبط األعصاب هحس   .11

 بوركت الج و . البرنامجم   م  الطالبا ا يًض أاستفدنا ن    اجدً  ةترماإل ار  كانت متعاهنة هم  .12

ســــاتذ  همســــاند  عم د الكل ة  كل شــــي كان رائ  هيســــت ق الثناء م  القاعة هالنظافة هالضــــ افة هتقدي  األ .13

ــ  اإل ــة قســـ ــاركا ، الكل اجت د فعً    التنظ   هالتغط ة اإلإلع م هرئ ســـ كان العمل   ع م ة هج و  المشـــ

في  لمشــــاركتي  ســــع دهلعمل مرضــــي هعل  أكمل هجه ا أصــــب   مل ئًا بالتعاهن هالمســــتهل ة حت  ممت

 .البرنامج

 س ولة التنظ   هالعمل الجماعي كان جدا رائ . .14

 م توى هعرض جم ل هرائ ، تنظ   هحضور ره ب. .15

 .المدرباخت ار  البرنامج،موق   .16

 عل  التخصصا  المتاحة ل   في الجامعة. الطلبة يتعر جم ل أن  .17

 ت مل الضغط.هد  القدر  عل  التنظ   ر   كثر  الع .18
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   التحديات   
 

  من تقرير المشاركين والمشاركات من منسوبي الجامعة    

 

 .التقن ةتج   ا  القاعة  .1

 .رسائل التذك ر بعد التسج ل  .2

 .الضوئي هالماس ج    الت ض ر هأبطاقا  ال ضور  .3

 .ال ئق هالمظ رعدم الت ام بع  المنظما  بالم ن ة  .4

 .استراحة هن  البرنامج ملل بع  ال ضور م  مد   .5

 .التسج لتكّد  الطلبة عل  مكتب  .6

 . CRMالمشاكل التقن ة في نظام  .7

 .الصوت ا مشاكل  .8

 .القاعةل  مكان همدخل إرشا ية تش ر إعدم هجو  لو   .9

 .بالقاعةمشاكل بع  فت ا  الك رباء هنقاط النت  .10

 .كب ر عدا  ال ضور أ .11

 .المغربقاعة عند ص   تنظ    خول هخرهج الطالبا  م  هإل  الصعوبة  .12

 .عدم تنوع الم توى في الفعال ة .13

 .التسج ل طاهلة  از حام الطالبا  عل  إل ى أقلة عد  الموظفا  في التسج ل  .14

 .  اخت ط الطالبا  المسج   م    ر المسج  إل ى أمكان انتظار الطالبا  بعد مكان التسج ل  .15

 مكان الص   صغ ر. .16

 ة بوقت كافي.عدم تجربة العرض قبل الفعال  .17

 عدم هضو  خط بع  شرائ  العرض. .18

 ج    حديثة للعرض. أعدم احتواء القاعة عل   .19

 الفني )عدم هضو  الصو  في القاعة(.األعطال   ر المتوقعة في الدع   .20

 قلة عد  مكبرا  الصو . .21

 كثر  عد  المتطوعا  أ ى إل  صعوبة التواصل هالتوج ه. .22

م   أكثره فت  أ    التسج ل عند هصول العد  الم د  إن يت  أض كب ر يقلل م  االستفا   يفترالالعد   .23

 هقت لل ضور عند التسج ل.
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 التحديات        

 من تقرير المشاركات في اللجان التنظيمية واإلعالمية         

 

 الوقت كان سيء. .1

 عدم هجو  قوان   صارمه لل د م  ازعاج الطالبا  مما يتثر عل  انتبا    ره . .2

نّني كنُت م  المشاركا  أهاًل ث  ب م  تي هكنُت اعل  بأننا ل  نخ ُب الظ  هلك  بما أهاثقه بنفسي كنُت  .3

هاجه بع  المشاكل المتعلقة بال ضور م  ح ث التصوير هلك  كل الشكر أنني أع م ة خش ت بالتغط ة اإل

 ل   هكنُت م ترمه لخصوص ت  .

الموق  لبع  األح ان لك  نج نا في  ك هجو  خلل فيالتسج ل كان ت دي بالنسبة لنا، فقد كان هنا .4

 .التسج ل

 التعامل م  مختلف الشخص ا .صعوبة  .5

 ضبط الطالبا  م  ن اية الوقت.صعوبة  .6

 .م  النسائيعدا  كاف ة م  األأعدم هجو   .7

 يوجد هقت استراحة ل  . ا هالالوقت طويل همتعب عل  طالبا  المدار  هالمنظما  أيًض  .8

لقاعة مثل  هرا  الم ا  )كُثر الستال عل  ا( الخاش ب الخلف ة ع  ال  كل هل  يك  لدي لقاعة هل مر  ا خل األ .9

 .عل  ب نة م  ذلك ماعدا ذلك ال مد لله ممتاز أك نا شخصً ا ل  أه
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 التوصيات 

    

 من تقرير المشاركين والمشاركات من منسوبي الجامعة 

 

 المنطقة.هالمطرهحا  بشكل موس  عل  مستوى نقل الفكر   .1

 موظفا  األم .لبطاقا   .2

 .الطالبا  يختلف ع رابط تسج ل مستقل للط ب ه .3

 هالمدعوا . المدعوي العناية بديكورا  مدخل القاعة هطاهال   .4

 .ض افة الطلبة قبل البرنامج هتقل ص هقت البرنامج .5

 العام  .التأكد م  هجو  أ ها  النظافة كاملة لدى  .6

 رم ي هتوف ر هجبا  بمقابل بس ط. بمبلغا التسج ل الحقً إمكان ة  .7

 تفع ل  هر رابطة أصدقاء العما  . .8

 .CRM تطوير نظام .9

 حث ا ار  القاعة عل  االهتمام ب ا هص انت ا باستمرار. .10

 حث ال م ء في التج   ا  عل  تطوير نظام الصوت ا . .11

 بشكل سل  .توف ر ج از الب توب جديد لتشغ ل العرض  .12

 يم ل منفر  إلرسال الكو  هالش ا ا .إيم ل فكل طلب تسج ل له اإلعند التسج ل ال يسم  بتكرار  .13

صوا    مجموعا  نظرية هاستقبال األسئلة م  كل مجموعة عل  التوالي لعدم تداخل األإلتقس   القاعة  .14

 هإل ار  الوقت.

ة تسلمه ةخارج  ةح ث تسجل الطالبة الستال في هرق ال  كتاب ً إ اسئلة م  شف  ً م  الممك  استبدال األ .15

 سئلة للر  عل  ما يستدعي اإلجابة بدهن تكرار.المنظمة ال  الدكتور في فقر  األ

 .سئلة عن ا للتقل ل م  مد  اللقاءع  الجامعة هإلغاء فقر  التعريف ب ا هاأل ةاالكتفاء بلو  تعريف  .16

عا  كان موض  ن عد  الساأللفوض  حت  مرهر نصف الوقت م  مد  اللقاء ح ث  ا    بوابا  الخرهج منعً إ .17

 عند تسج ل الطالبة لنفس ا هال يوجد سبب يستدعي الخرهج.

 تنوع م توى الفعال ة ب يا   عد  المت دث   في نفس موضوع الفعال ة. .18

ث طارئ هللتنظ   همن   خول م  هالس مة بما يت ءم م  مكان الفعال ة في حالة حدزيا   عد  موظفا  األ .19

 المأكوال .
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 التوصيات 

    

 قرير المشاركين والمشاركات من منسوبي الجامعة من ت 

 ت ديد مكان   للص  . .20

 مكان انتظار الطالبا  يكون قبل منطقة التسج ل هل س بعدها. .21

 .التقديمي توف ر ج از ذه جو   عال ة للعرض .22

 إعدا  لوحا  ب وية أفق. .23

 ال ضور بأهرا  لتنظ   فتر  المناقشة.جم  أسئلة  .24

 برنامج لل فاظ عل  هقت ال ضور.تتجل األسئلة إل  ن اية ال .25

 هتنوع مقدم  ا. ا اللقاء  هنأمل استمرار مثل هذ االترت ب ممتاز جدً  .26

 

 من تقرير المشاركات في اللجان التنظيمية واإلعالمية 

 ال بعد انت اءها.إعند الط ب هالطالبا  ف ناك م  ل  يعل  ب ا  أكثرن ينتشر صدى الفعال ة أ .1

 لقا مة يكون في نفس المستوى هأفضل.شاء الله في المرا  ا إن .2

ن  قائق في منتصف الم اضر  هاستكمال بعد ذلك ما يتبق  من ا أل 10ن يكون هناك استراحة لمد  أ .3

 .معلوما  يتلقاها في آن هاحد لمد  خمس ساعا بطب عة ال ال العقل البشري ال يستف د م  
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مالحظات الطلبة     

قبل اللقاء         

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بطاقة ال ضور  اإلع ن  الوقت 

شـكرا عل  كل ما قدمتمو ، هلك  أتمن  -

ــت  ــدم تغ  ر هقـ ــة عـ ــا مـ في المرا  القـ

اللـقاء ـخاصـــــــة أـنه في اإلع ن ـقد ذكر أـنه 

تغ  ر الوقت م  الصـبا  إل  الظ ر ث  ت   

 إل  المساء،

أه بإمكانك  إضــافة خ ار عند التســج ل لكل 

شـــــــخص بــأن يختــار هــل يريــد في الفتر  

 شكرك  مر  أخرىألصباح ة أم المسائ ة، ا

برنــامج جم ــل جــدا هلك  لو هضـــــــ  في  -

ــل ألنه يوم  يوم الجمعة اه الخم س أفضــ

 عدنا من ك  حد  راسة هاأل

  

إرســـــــــال أكثر م  بطــاقــة عل  ت   - هاض ا هل س مخف ا 

 لكترهنيالبريد اإل

تمن  لو كــانــت بطــاقــة ال ضـــــــور أ -

 بدهن رق  ال وية
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 مالحظات الطلبة   

أثناء اللقاء          

  

 المد  ال من ة   التغذية   فتر  االستراحة   التنظ    

طلبة م عج   هل   الكان بع  -

يقوموا بإسكات   هل  أستط   

 % 100سماع المدرب بنسبة 

جو   الصو  بمقاط     -

 الف ديو ل ست ج د  

 هض  مكبرا  صو  أكثر  -

مكبرا   ر م  بعد  أك توف ر 

تاحة الفرصة ألكبر  إل الصو 

عد  م  الطالبا  إللقاء  

 األسئلة 

رف  م  مستوى التنظ    ال   -

فقر   )فريق العمل( خاصًة عند

 طر  األسئلة 

لقد فت ت موق  اكتشا   -

ه خلت ع هذا االختبار م  قبل  

حضوري للقاء بمد  طويلة، كان  

م  الممك  م  حضرتك  توق   

هذا الشيء هتقدي  شيء  

ا قدم في  مختلف هزيا   عم

 اللقاء. تشكر ج و ك  

هض  فتر  راحة في  -

منتصف اللقاء كي  

تتجد  طاقة الطالب  

هيستري  الدكتور فلقد  

بدا لي في النصف  

ن الدكتور كان  أالثاني 

 ن ًكا م

هض  فواصل ب    -

 الفقرا  ل ستراحة 

فتر  استراحة   هجو -

 للطعام 

  استراحة ن يتوفر هقت أ-

 أطول 

فقط  ا أن يكون صباحً 

لو كان ل وم     )حت  

 متتال  ( 

آلة لب   الق و     توفر-

هبع  المأكوال  اثناء  

 فتر  االستراحة 

 تقل ل مد  الم اضر :  •

تقل ل الفتر  ال من ة   •

  )  هتغ  ر الوقت للم اضر  

  ر هذا كانت م اضر   

 ( ممتعه 

خ ل  يكون اللقاء أن  •

فتر   الهمتتال    يوم   

صباح ة أفضل م   ال

 مسائ ة الفتر   ال

 الدهر  لعد  أيام قامة  إ •

  ر أهقا   ن يكون في أ •

 الدهام المدرسي 

ثناء  أت ديد هقت لألسئلة  •

اللقاء ألجل توف ر الوقت  

ن في اللقاء ت   هذلك أل

أخذ هقت كب ر عل   

 لب األسئلة  أاألسئلة ه

 كانت مكرر  

تقل ل استقبال األسئلة   •

 الم اضر  في منتصف 

 فقر  االسئلة طويلة  •
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 مالحظات الطلبة   

بعد اللقاء          

 توص ا   

 عمل  هر  أه برنامج ع  التخصصا  بالتفص ل، ب  ث نأخذ فكر  ع  كل تخصص هنجد إجابة لتساؤالتنا. .1

 .قامة  هرا  تثق ف ة لطالبا  المرحلة الثانوية للتعريف بمضمون التخصصا  الجامع ةإ .2

 .تفص لالعمل برنامج يتكل  ع  التخصصا  فقط ب  .3

 .)ك ف تختار تخصصك الجامعي؟( نرجو تكرار الدهر  .4

 .)ك ف تختار تخصصك الجامعي؟( الدهرا   كثار م  هذاإل .5

 .يخص الجامعةف ما تفع ل البرنامج بشكل مستمر ه .6

 .خر ب د  التوع ة هالتثق ف المستمرآن يت  تكث ف البرنامج هعمل برنامج أ .7

لتي تصـــــــب في مصـــــــلـ ة هطنـنا  الوط  اـنأـمل أن تكون البرامج طوال الـعام لكي نســـــــتفـ د م  خبرا  أهـل  .8

 .الغالي

 .طالبا طوارئ للالطب تخصص فت   .9

 .هذ  الدهرا  في المدار  إقامة .10

 .تقل ل  رجة القبول للطب العام ألن ا مرتفعة .11

التعاهن م  خريجا  ثانوية المقررا  بنظام )التسـري ( في السـنة القا مة، بفت  تسـج ل التخصـصـا  هالقبول   .12

 . هـ1441-1440الثاني للعام الدراسة م  الترم هبدء 

 .هالموا  ا التخصص م  مختلف التخصصا  نستفسر من   ع  طب عةنتمن  هجو  الدكاتر  هالطالبا   .13
 

 .ل  يت  النقاش حول ال ا  القبول، هفعال ة االختبار   ر  ق ق .14

 .الفتر  ال من ة لكل م ور في البرنامج توض   .15

 .بشكل هاض  مسارعرض نسب القبول لكل  .16

 للبق ة الجلو  بالمنتصف، س صعبه ال م   أجلس شخص بال سار لو الترت ب البس ط بالمقاعد ب  ث  .17

 .شكرون ل ذ  االعمال نشكرك  ألف نت ديث الف ديوها  التعريف ة بالجامعة )قديم   جدًا( هن   كط ب ممت .18

 .رشا ية خارج ة ل تعر  الطالب عل  القاعةإآمل هجو  لوحا   .19
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 الصـــور  

 

 

 

  



 

70 
  

 

  الصـــور   



 

71 
  

 

 الصـــور
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  جهليار   التعريف   اب    لتطوير   عم    ورش 

 المدارس   لطلبة   فيها   والقبول   الجامعة   وجرامج 
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            ا يرار مشروع أفق )مل طلبة الجامعة( \ال اة المستهدفة 

 هـ 1440-1439ال ص  الدرااي الحاني للعام الجامعي  \ولت التن يذ 

 \الهدف مل البرنامج 

 معة ضمل أنشطة مشروع أفق.الجا وجرامج جهليار اب  التعريف تطوير

 9عدال الحضور /                                          3 \عدال اللقابار 

 \ت احي  اللقابار 

 المشارايل في التقدي    المهان الحضور الولت األيام

 الخميم

 ه 1440- 16-6
12-2 

شولي مل أ. فاطمة األ .6

 عماال  التعلي  االلهتروني 

ماني طالبار )ريان الي 4 .7

 اال  حمي -الية التمريض

ميس  -الحااب الية علوم 

روان -ال داغ الية الهنداة 

 االحمري الية اآلالاب(

 

لاعة فضاب اإللهام 

 ال. نهى الم  .D5 1مبنى 

 (والتسجي  القبول عماال  وايلة )   

 الحجي مري  .أ .2

 (القبول مشرفة )

 نور أجو عائشة )متدرجة( .3

 

 الح ثاب

 ه 1440- 21-6

10-12 
)فضة الخالدي الية  ارطالب 4

نائلة العموالي الية  –العلوم 

اار  الرفاعي الية  –الطب 

مرو  الشوشان الية  –الصيدلة 

 إالار  األعمال(

 لاعة مدار اإللهام 

 D5مبنى 

12-2 
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 .طلب إلكترهني ل ج  القاعة رف  .1

 https://www.questionpro.com/t/AOTCWZdrFz رابط تسج ل لورشة العمل. .2

 تصم   بطاقة  عو . .3

 .) فقبمشرهع )أعرض تقديمي للتعريف  .4

 ملف متضمل:   .5

 .جطالة التواح  متضمنة لهوال جواجة القبول اإللهترونية  •

 .مساحة للتدويل •

 .هـ1440الهجري لعام التقوي   •

   .مطبوعة تقديمي الشرائ  العرض  •

 :األج    .6

 .حاسب آلي م مول

 .ت  توزيع ا عل  ال ضور هدايا تذكارية باس  العما   .7

 .ش ا ا  حضور .8

   ـــــزارالتجهيـ

https://www.questionpro.com/t/AOTCWZdrFz
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 محاور اللقاب 

 تعريف مشروع أفق   •

   التي يوااهها المشروع تحديار •

 مقترحار  •

 توحيار   •

 

 

 

 

  

 التحديار  

 شروط القبول  •

 التخصصار الدليقة  •

 للية القبول  •

 الر السليمة االمص •

 عدم القبول  •

 نسب عالية  •

 ااتشارار  •

 ه  والصديقار تأثير األ •

 ال رص المتاحة  •

  2030ال رص المطلوجة  •

معرفية

وظي ية

ةن سي
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 م حظار   المحتوى    المقتر   م 

1 
ويتر  نشاب حساب في ت إ

  جاا  )مشروع أفق(

 أنشطة مشروع أفق  .1

ــرهـا لطلبـة المرحلـة الحـانويـة مل تعريف  .2 أه  المعلومـار المراال نشــــ

 جالجامعة والياتها وجرامجها 

 

 مدونة أفق  2

 اا  المتحدث  .1

 نبذ  عل التخصص  .2

 مقرراته   .3

 مد  الدرااة   .4

 ل ة الدرااة   .5

 طبيعة البرنامج   .6

 ر األخرى أهمية التخصص وارتباطه جالتخصصا .7

 ال رص الوظي ية  .8

 طريقة مذاار  مقررار التخصص  .9

 عوام  اختيار التخصص  .10

 النسبة الماوية لطبيعة المقررار في الخطة  الدرااية  .11

 

3 Podcast 

 مقاج ر مل خريجي الجامعة  .1

 مام عبدالرحمل جل فيص مقاج ر مل موظف مل خريجي اامعة اإل .2

 حوار حول الجامعة وتخصصاتها  .3

 ات سارار للرال على األاالة الشائعةحلقة اال .4

ــدثيل : لبنى  ــار للمتحـ مقترحـ

 الخميم و ر د القحطاني

4 
ان وارافيل )فيديو أو 

 را  اهيتش (

 طبيعة المواال والتخصص  

 ال رص الوظي ية 

 

5 You tube 

 وحف الوظائف المرتبطة جالتخصص  .1

 مل والل حيا  موظف    .2

 ااتياي السنة التحضيرية   .3

 لطالب يوم مل حيا  ا .4

البحث عل يوتيوجر  و لاعد  

 اماهيرية  

6 
Zoom     منصة(

 للمؤتمرار إلهتروني (

  

 تتضمل اميل أنشطة مشروع أفق  إعداال خطة إع مية  7
يت  إعداالها مل لب  مختصي  

 التسويق 

8 

مشاراة ا يرار  

مشروع أفق في ييار   

 المدارس 

ر الطالبار في التعريف جبرامج الجامعة جدلة والرال على اات سارا

 التخصص  

 

   مقترحار 
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 النشر.شروط وللية القبول( لب   -اليار ومسارار وجرامج الجامعة –جناب محتوى متهام  عل )الجامعة  .1

 إعداال اللي  مبسط له  واائ  النشر مزوال جأه  المعلومار المطلوب تضمينها. .2

 االاتعانة جمتخصصي التسويق إلعداال خطة إع مية. .3

ــة وا .4 ــائ  في منصـ ــاب تطبيق مرتبط امل الواـ ــة إنشـ ــ  أفق على الموالل اإللهترونية مل الرااـ حد  جااـ

 جالمنصة.

 لمشروع وإعدااله جحيث يهون منصة ثانية .النظر في ااتحداث حساب في التويتر جاا  ا .5

 أن يهون تصمي  اميل الواائ  المقترحة جهوية واحد . .6

ــاـجار والمـباالرار التي تـهدف إلى توعـية ط .7 لـبة المرحـلة الـحانوـية لـب  اـلدخول االط ع على جعض الحســــ

ل اـــــت اال  هي منظومة تطوعية تهدف لخدمة طلبة العل  جه  مهان(    -للجامعة مح  )منظومة إضـــــاب 

 مل رؤيتها.

 

 

 أفق عليهت  إعداال راجط لملخص الورش لتوثيق األفهار واط ع اميل ا يرار مشروع 

 راجط الملخص 

 https://www.questionpro.com/t/AOTCWZdy51 

 اجط النتائج  ر

https://www.questionpro.com/t/PFPnhZdy51 

 

 

   توحيار 

   ملخص الورش 

https://www.questionpro.com/t/AOTCWZdy51
https://www.questionpro.com/t/AOTCWZdy51
https://www.questionpro.com/t/AOTCWZdy51
https://www.questionpro.com/t/AOTCWZdy51
https://www.questionpro.com/t/PFPnhZdy51
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 أُفق اإللهترونية 
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ــامعي، هت ق  ــ   قبــــل الجــ ــة مــــ  قطــــاع التعلــ ــراكة تكامل ــــة فاعلــ ــة بنــــاء شــ ــا مــــ  أهم ــ ــة انط قــ ا لرؤيــ ــً قــ

هتفعــــ ً  لرســــالة هقــــ   المســــتهل ة المجتمع ــــة فــــي جامعــــة اإلمــــام  2030المملكــــة العرب ــــة الســــعو ية 

ــر   ــاء  فكـ ــدالرحم  بـــ  ف صـــل جـ ــاء إعبـ ــرهعنشـ ــ  فـــق اإللكترهنـــيأ مشـ ــة يُ ي ذاـل ــة طلبـ ــة عنـــ  بتوع ـ المرحلـ

ا  هبـــرامج جامعـــة اإل ــّ ــاالثانويـــة حـــول القبـــول فـــي الجامعـــة مـــ  خـــ ل التعريـــف بكل ـ الـــرحم  بـــ   م عبـــدمـ

ف صـــــل هشـــــرهط االلت ـــــا  ب ـــــا مـــــ  خـــــ ل هســـــائل التواصـــــل االجتمـــــاعي الرســـــم ة لعمـــــا   القبـــــول 

ــد   ــائ  قاعـ ــق ركـ ــب هفـ ــص المناسـ ــار التخصـ ــ  اخت ـ ــتمك  مـ ــج ل للـ ــص: األأهالتسـ ــار التخصـ ــق الخت ـ ــ مفـ ة نـ 

 ست دفة.لكترهن ة المستخدمة م  قبل شرائ  الفئة المهالفرصة هالقدر  عبر أبرز القنوا  اإل

فق اإللهتروني مشروع أالخطة الزمنية ل  

 

 المرحلة  المحتوى  عدال التصامي  المنشور   

حور    50  

 

  لهترونياإل أفق جمشروع التعريف

أفق وحايا ونشر  
 األولى

حور    710  
مساراتها  جالجامعة و التعريف 

الياتهاو   
 الحانية 

حور    61  

فيديو   3  

  التعريف جبواجة القبول اإللهترونية

ة األاالة الشائعة وت طي  
 الحالحة 

حور   3  

 للطلبة  جالتوفيق  التمنيار

  مساند  جتطبيقار واإلفاال 

م يد  ومراال  

 الراجعة 

حور    1  الخامسة ااتط ع الرأي 

حور   221  

فيديو 3  
 المجموع
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ال تر   #

 الزمنية

 التصمي  المرحلة

شعبان  30 1

 رمضان 8 –

التعريف 

جمشروع 

أفق 

لهتروني اإل

ونشر 

 ا أفق وحاي

 لهتروني. التعريف جمشروع أفق اإل • شعبان 30

 المة العميد.  •

 لهترونية. التعريف جبواجة القبول اإل • رمضان 1

فيديو توضيحي لبواجة القبول اإللهترونية:  •

FFrxkRc&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=pL0b 

  .  هـ 1441لهترونية للعام الجامعي توضي  طريقة الدخول على جواجة القبول اإل •

 لنوار اات سارار القبول.  •

 . يقونار البواجة جعنوان )أيقونار تهمل(ألى أه  إشار  اإل •

 وحايا أفق.  • رمضان 2-7

 .   2030فق مل رؤية المملهةاللي  التخصصار الجامعية والدجلومار التي تتوا • رمضان 8

 لهتروني. مولل ااتشاف اإل •

  –رمضان  9 2

 رمضان  24

التعريف 

جالجامعة  

ومساراتها  

 والياتها

 رؤية اامعة اإلمام عبدالرحمل جل فيص . • رمضان 9

 أعداال منسوجي اامعة اإلمام عبدالرحمل جل فيص  والياتها.  •

 االعتماال المؤاسي والبرامجي لبعض اليار الجامعة.  •

 يزار والخدمار والحوافز التي يتمتل جها ط ب اامعة اإلمام عبد الرحمل جل فيص . المم •

 التعريف جمسارار اامعة اإلمام عبدالرحمل جل فيص . • رمضان 10

 التعريف جهليار المسار الصحي  في اامعة اإلمام عبدالرحمل جل فيص . •

 بي .التعريف جالمسار الصحي لهلية العلوم الطبية التطبيقية جالج •

 التعريف جهليار المسار العلمي في اامعة اإلمام عبدالرحمل جل فيص . •

 التعريف جهليار المسار الهنداي في اامعة اإلمام عبدالرحمل جل فيص . •

 التعريف جهليار المسار اإلنساني جالدمام في اامعة اإلمام عبدالرحمل جل فيص .  •

 لدرااار اإلنسانية جالجبي .التعريف جالمسار اإلنساني والعلمي لهلية العلوم وا •

 يص  التي ال تتبل مسار السنة التحضيرية: التعريف جهليار اامعة اإلمام عبدالرحمل جل ف •

 الية الشريعة والقانون.  ▪

 الية الدرااار التطبيقية وخدمة المجتمل.  ▪

 الية المجتمل جالدمام والقطيف. ▪

 ي للجامعة. لهترونطريقة التعرف على جرامج اليار الجامعة مل المولل اإل •

 التعريف جهليار المسار الصحي جشه  م ص  :  • رمضان 11

 .الية الطب ▪

https://www.youtube.com/watch?v=pL0bFFrxkRc&feature=youtu.be
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 .الية طب األانان ▪

 .الية التمريض ▪

 .الية الصيدلة اإلالينيهية ▪

 . الية الصحة العامة ▪

 تاجل التعريف جهليار المسار الصحي جشه  م ص  :  • رمضان  12

 .الية العلوم الطبية التطبيقية ▪

 م ص . يف جالمسار الصحي لهلية العلوم الطبية التطبيقية جالجبي  جشه  التعر • رمضان  13

 .التعريف جهليار المسار اإلنساني والعلمي لهلية العلوم والدرااار اإلنسانية جالجبي  •

 التعريف جهليار المسار العلمي جشه  م ص  :  • رمضان  14

 . الية إالار  األعمال ▪

 مسار العلمي جشه  م ص  : تاجل التعريف جهليار ال • رمضان  15

 . الية العلوم ) عام ( ▪

 . العلوم ) جرامجها والتخصصار ال رعية (الية  ▪

 . الية العلوم ) رياضيار / فيزياب ( ▪

 تاجل التعريف جهليار المسار العلمي جشه  م ص  :  • رمضان  16

 . تاجل الية العلوم ) ايمياب / أحياب (  ▪

 ار العلمي جشه  م ص  : تاجل التعريف جهليار المس • رمضان  17

 . وتقنية المعلومارالية علوم الحااب  ▪

 التعريف جهليار المسار اإلنساني جشه  م ص  :  • رمضان  18

 .الية الترجية ▪

 . الية اآلالاب ) عام ( ▪

 . الية اآلالاب ) جرامجها والتخصصار ال رعية ( ▪

لمعلومار  الية اآلالاب ) الل ة العرجية / الل ة اإلنجليزية / الج رافيا ونظ  ا ▪

 . الج رافية (

 تاجل التعريف جهليار المسار اإلنساني جشه  م ص  :  • رمضان  19

تاجل الية اآلالاب ) تاريخ / الدرااار اإلا مية / المهتبار والمعلومار /  ▪

 . االتصال وتقنية اإلع م / عل  االاتماع / الخدمة االاتماعية (

 : جشه  م ص  التعريف جهليار المسار الهنداي • رمضان  20

 . الية التصامي  ▪

 : تاجل التعريف جهليار المسار الهنداي جشه  م ص  • رمضان  21

 .الية العمار  والتخطيط ▪

 : تاجل التعريف جهليار المسار الهنداي جشه  م ص  • رمضان  22

 .الية الهنداة ▪
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 ار السنة التحضيرية: التعريف جهليار اامعة اإلمام عبدالرحمل جل فيص  التي ال تتبل مس • رمضان  23

 الشريعة والقانون. الية  ▪

 الية المجتمل جالدمام والقطيف. ▪

تاجل التعريف جهليار اامعة اإلمام عبدالرحمل جل فيص  التي ال تتبل مسار السنة   • رمضان  24

 التحضيرية: 

 الية الدرااار التطبيقية وخدمة المجتمل.  ▪

  –شوال 6 3

 شوال 29

التعريف 

جبواجة  

القبول  

ترونية لهاإل

وت طية  

األاالة 

 الشائعة 

 لهترونية.التعريف جبواجة القبول اإل • شوال 6

 فيديو توضيحي لبواجة القبول اإللهترونية : •

https://www.youtube.com/watch?v=pL0bFFrxkRc&feature=youtu.be   

 . هـ  1441لهترونية للعام الجامعي  طريقة الدخول على جواجة القبول اإل توضي  •

 لنوار اات سارار القبول.  •

 . شار  الى أه  ايقونار البواجة جعنوان )أيقونار تهمل(اإل •

 . الخطة الزمنية ألعمال القبول •

 . توضي  للية التقدي   في الجامعة • شوال 7

 معااللة حساب النسبة المويونة %. •

 ل النسبة المويونة %. تنويه حو  •

 .النسب المويونة لألعوام الساجقة للط ب والطالبار •

 مرحلة تقدي  الطلب. • شوال 8

 . لهترونيشروط تعباة طلب القبول اإل •

 . شروط متعلقة جالجنسية •

 . الشهاال  الحانويةشروط متعلقة جأح    •

 . شروط خاحة جالقبول في المسارار الصحية •

 . الشريعة والقانون الشروط الخاحة للقبول في الية •

 فيديو توضيحي لطريقة تقدي  طلب االلتحاق جالجامعة :  • شوال 9

https://www.youtube.com/watch?v=9Ys4pZlBJ5o&feature=youtu.be   

 . شروط وضواجط أخرى •

 . شوط عامة •

 . ر السعوالييلالقبول ل ي •

 . القبول لط ب القبائ  النايحة •

 . لبول الط ب مل أم اعوالية •

 . التعليمار الخاحة جتحقيق الر بار • شوال 10

 . تنويه حول القبول •

 .التعريف جمعرف المستخدم والمة المرور في طلب التقدي  • شوال 11

https://www.youtube.com/watch?v=pL0bFFrxkRc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9Ys4pZlBJ5o&feature=youtu.be
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 .توضي  طريقة ااتعاال  المة المرور  •

 . تنويه حول إارابار القبول •

 .ي  طرق التواح  فيما يخص طلب القبولتوض •

 . الهليار التاجعة لمسارار السنة التحضيريةتوضي  للية القبول في   • شوال 12

 . اؤال شائل حول اخت ف طريقة التقدي  عل العام الماضي •

 . اؤال شائل حول طريقة التقدي  لمل ابق له التقدي  في الجامعة •

 . الخالهااؤال شائل حول عدال الر بار التي يجب إ •

 .اؤال شائل عل الراة القدرار • شوال 13

 .أولوية القبول حسب تاريخ التقدي اؤال شائل حول  •

 . اؤال شائل حول أولوية القبول للحاحليل على شهاال  الحانوية لهذا العام •

 . اؤال شائل حول خطأ في الراة القدرار أو التحصيلي أو معدل الحانوية • شوال 14

 .  هـ1435/1436طلب لبول لخريجي اؤال شائل حول تقدي   •

 .  هـ 1438/1439التقدي  على المسار الصحي لخريجي عام اؤال شائل حول  • شوال 15

 . تنويه حول عدم اعتماال أي معلومة إال مل حساجار العماال  الرامية • شوال 16

 . اؤال شائل حول اي ية معرفة نتيجة القبول • شوال 17

 .ائج لطلب القبولع ن النتإمرحلة  • شوال 18

 إارابار القبول اإللهترونية : فديو توضيحي لطريقة إنهاب  •

https://www.youtube.com/watch?v=5deVjRg24Yk&feature=youtu.be 

 . رشي ت طية االات سارار الشائعة حول لليار القبول والت •

 . ب المرشحيل وال ير مرشحيل للقبولع ن النتائج للط إتوضي  لليار مرحلة  •

 لهترونية.نهاب اارابار القبول اإلإطريقة  •

 االنسحاب مل القبول.  •

 .عد الترشي ج ارابار ماإاؤال شائل حول  • شوال 19

 . تنويه حول طباعة اشعار القبول •

 . مل األولىتنويه حول الترشي  في ر بة أل   • شوال 20

 .القبول اإللهترونيةتنبيه حول إامال إارابار  •

 . تنويه حول عدم إامال إارابار القبول اإللهترونية •

 . اؤال شائل حول التنشيط • شوال 21

 .اؤال شائل حول إعاال  ترتيب الر بار جعد ح ظها •

 . ت طية االات سارار الشائعة حول لليار القبول والترشي  • شوال 22

 لهترونية.ارابار القبول اإلإب نهاإطريقة  •

 . ت طية االات سارار الشائعة حول لليار القبول والترشي  • شوال 26

 لهترونية.رابار القبول اإلإاهاب إنطريقة  •

https://www.youtube.com/watch?v=5deVjRg24Yk&feature=youtu.be
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التمنيار  شوال  30 4

جالتوفيق 

للطلبة 

واإلفاال  

جتطبيقار 

مساند   

ومراال  

 م يد 

 . التمنيار جالتوفيق للطلبة •

 تنظي  الدرااة جالمرحلة الجامعية. رحة للمساند  في لهترونية مقتإتطبيقار  •

 مراال م يد .  •

 والقعد  1 5

–  

  والقعد 2

ااتط ع 

 الرأي

 . ااتط ع الرأي حول مشروع أفق اإللهتروني •
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 مقترحار 

إضافة حور إلى الراائ  المهتوجة فهذا أاه  على ط ب الحانوي مل لراب  النص وأالعى أن   .1

 . یست یدوا منها

 . جالمحتوى  اإلخ ل عدم مل  ممهل  مدى أل   إلى المهتوب  النص  اختصار .2

 في واائ  التواح  االاتماعي.  لمشروع أفق خاص  حساب انشاب .3

  تعلق  ادارية  ملصقار او  جطالار شه  على الحانوية المرحلة لمدارس  حساب مشروع أفق راجط يصالإ  .4

 على الطلبة.  تويع  او  المدارس ادران على

 . والياتها الجامعة ومسارار  الجامعية الدرااة أنظمة  أه  تشر  جالبرنامج  احة خ إلهترونية  ح حة عم  .5

 . الجامعية المرحلة لطلبة  النصائ  نشر في  اتمراريةاال .6

 الهليار.  لب   مل  التخصصار  مرااعة .7

 .والجم  العبارار طول مل  التقلي  .8

 . التصمي  في  االن وارافیل  ااتخدام .9

 التسجي .  للية تشر  فيديو  مقاطل تصمي   .10

 ة. الحمل  اثناب التأخر وعدم المحدال جالولت  االلتزام .11

  لتص  الشرلية  مدارس اميل  على  تعميمها يجب ج  محدوال  مدارس  فقط وليم  أابر فاة  ااتهداف .12

 .أابر لعدال

  يعرضها  الشرلية مدارس  اميل  واع   الحملة محتوى اميل يشر  متهام  فيديو تجهيز الممهل  مل .13

 . والطالبار الط ب  مل عدال ألابر يص   ى حت جالمجمعار يعرض  وأيضا للطلبة

 . فقط المنطقة  جحدوال لیم  أاحر مباالرار هناك  یهون لو اتمنى .14

 . عنها المعلومار ويیاال   البرامج جت احي  تزوال .15

  لنشر تجمعار  ااواق عارممج العامة  االماال إلى تذهب  أي االلهتروني اإلطار  خارج التعريف یهون  أن .16

 . المجتمل مل  ةشريح أابر  ولتص  أاحر ةالتوعي
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 ـــور  الصــــ

 هيمكنك  االط ع عل  الم يد م  المعلوما  م  خ ل الرابط التالي 

https://admitportal.iau.edu.sa/web//Article/Index/50 

 

 

https://admitportal.iau.edu.sa/web/Article/Index/50
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 الملخص الختامي 
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 أنشــــــطتهضــــــ  ب      الذيا المشــــــرهع  إتمام هذ  فييســــــر هأعان    ن مد الله عل  ما 

الطلبــة في مراحــل مبكر  لــدع  اتخــاذ قرار في اخت ــار أهم ــة احتواء اســـــــتشـــــــعــارا بــ 

أن نكون ُهفقنا   ة، هنسأل الولي القدير رشا ا  ال زمم  خ ل اإل  الجامعي  التخصص

بالجامعة في  ع    عما   القبول هالتســــــج لســــــاه   تقدمنا  لنا  هُهدينا لما  لما أمل

 دج ل هاع تقبلي لشـاملة حول التخط ط المسـ   هاحتضـان طلبة المدار ، هتوج ه رسـالة

   .يق س ر باته هيستثمر فرصه هيوّظف قدراته ل خدم مجتمعه

 

 اإليجاجيار: 

ى مـــدى حااـــة الطلبـــة للـــدع  خـــ ل مرحلـــة مســـاهمة اللقـــابار المباشـــر  مـــل الطلبـــة فـــي التعـــرف عـلــ  .1

 اتخا  القرار جشأن التقدي  على جرامج الجامعة واالااجة على تساؤالته .  

تهـــويل حلقــــة وحـــ  مباشــــر  جـــيل الجامعــــة ومـــدارس المرحلــــة الحانويـــة جالمنطقــــة مـــل خــــ ل مرشــــدي   .2

 .ومرشدار المدارس 

 .لمرشدار والطلبة تصحي  م اهي  وللية القبول في الجامعة لدى المرشديل وا .3

ــة  .4 ــيل الجامعـ ــرااة جـ ــق شـ ــة والســـما   الار إوتحقيـ ــدارس للجامعـ ــة المـ ــير ييـــار  طلبـ ــ ل تيسـ ــل خـ التعلـــي  مـ

 لممحلي الجامعة جتقدي  البرامج التعري ية جالمدارس على مدار العام.

ــراكإ .5 ــزيل فــــي ا شــ ــة المتميــ ــة الجامعــ ــة الطلبــ ــة المرحلــ ــدع  طلبــ ــوع لــ ــز رو  التطــ ــروع وتعزيــ ــة لمشــ حانويــ

 اإلع مية. وأالتنظيمية  وأاواب مل الناحية العلمية 

 تعريف الطلبة جمميزار وحوافز وخدمار الجامعة التي يتمتل جها طلبة الجامعة. .6

ــر مــــل خــــ ل  .7 ــتبانة ليــــاس األثــ ــ  االاــ ــام  ة اإللهترونـيـ ــول علــــى  QProفــــي نظــ ــة جهــــدف الحصــ ــ  مرحلــ لهــ

 ة التحسيل المستمر.  الت ذية الرااعة اأحد مماراار الجوال  التي تسه  في عملي

ــة  .8 تعزيـــــز التواحـــــ  والتحقيـــــف مـــــل خـــــ ل نشـــــر مقـــــاطل فيـــــديو وتصـــــامي  إرشـــــاالية وتعري يـــــة خاحـــ

جالمشـــــروع فـــــي اميـــــل المراحـــــ  اـــــواب مـــــل خـــــ ل اللقـــــابار أو عبـــــر واـــــائ  التواحـــــ  االاتمـــــاعي 

ــر نطــــاق ممهــــل لتمهــــيل ل ــر الــــوعي علــــى أابــ ــالة لمســــاهمة فــــي نشــ طلبــــة المــــدارس مــــل طــــر  األاــ

 اات اال .   لصىأاجعة الحملة اإللهترونية وتحقيق على المستجدار ومت  عطالوا

 إضافة تصامي  مشروع أفق التوعوية لبواجة القبول في مولل الجامعة. .9

 جالمنطقة الشرلية. اتماعية االيدي فرع ويار  العم  والتنمية ت عي  لقابار خاحة لمست  .10

ــدريبي  .11 ــامج تـــ ــي  جرنـــ ــارالتنظـــ ــامعي  ختيـــ ــص الجـــ ــافة اجالتخصـــ ــاال  اتضـــ ــي اإلرشـــ ــص فـــ ــدرب متخصـــ مـــ

 المهني.
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  السلبيار:

  .للة الموارال البشرية والتقنية للتوال في المشروع جشه  ابير .1

 .اختبارار الطلبة  وأالجامعة تعارض أولار إلامة جرامج المشروع مل فعاليار  .2

ار وتخصصار في مشاراة طلبة جعض اليار الجامعة والمهاتب  ار الع لة للتعريف جخدم اتدامة اال .3

  .الجامعة 

 .التصار المشروع على طلبة المرحلة الحانوية جالمنطقة الشرلية  .4

 .ع مياإلوضعف الدور اإلع ني  .5

 .الدرااية والخطط جالبرامج الهليار  ح حار لتحديث الحااة  .6

 والطالة  الشرلية  المنطقة  طلبة أالاب تميز جسبب الجامعة  في القبول عندها يتولف التي النسب ارت اع .7

 .المنطقة  طلبة مل احير على تحدي يشه  الجامعة  لمقاعد االاتيعاجية 

 .النسائي الجانب ململ إالار  التعلي   التواح  وتأخر حعوجة  .8
 

 : ( فق أ ) شروع  التوحيار الختامية لم 
 

ــة  .1 ــي  والجامعـ ــيل إالار  التعلـ ــاع جـ ــروع أفـــق  ااتمـ ــطة مشـ ــ  أنشـ ــة لت عيـ ــة يمنيـ ــداال خطـ ــام الرااـــي إلعـ ــ  عـ ــة اـ جدايـ

 .التي وااهها إالار  التعلي  والجامعة في العام الماضي التحديار ىعل لولوفوا

 .الجامعة لتعريف المدارس جالقبول في الجامعة  طلبة مشروع أفق مل  وا يرار ا رابت عي  الور  .2

 ارض التعري ية جالجامعة المقامة الاخ  وخارج الجامعة.الميزانية المخصصة للمعيياال   .3

 .اتراتيجية االرااار وحد  لخدمة المجتمل والشنشاب إ .4

 .اانوي   العماال  منسوجي مل جالماة 20 عل المجتمل لخدمة  الورار مل المست يديل عدال يق  أال .5

ــة  .6 ــدارس ت طيـ ــة  مـ ــرلية  المنطقـ ــت يد  الشـ ــي المسـ ــرحلتيل فـ ــطة  المـ ــة  المتواـ ــا والحانويـ ــ  ال جمـ ــل يقـ ــة 20 عـ  جالماـ

 .اانوي  

 نق  فهر  مشروع أفق جشه  موال على مستوى المملهة. .7

ــة  مــــل اإللهترونيــــة  الموالــــل علــــى أفــــق جااــــ  واحــــد  منصــــة  فــــي الواــــائ  امــــل .8 ــرتبط تطبيــــق إنشــــاب الرااــ  مــ

 .جالمنصة 

 الاخ  وخارج الجامعة.العم  على ت عي  الحجز اإللهتروني لتقدي  أنشطة أفق  .9

 عداال خطة عم  الخدمة المجتمعية السنوية في عماال  القبول والتسجي .إ .10

 .ارية توعوية أ جية ولقابار طتوايل نطاق مشروع أفق  .11

ــة  إتاحــــة  .12 ــة  ال رحــ ــة الحانويــــة  لطلبــ ــار  المرحلــ ــة  لزيــ  اإللهترونــــي الجامعــــة  مولــــل خــــ ل مــــل) فــــرالي جشــــه  الجامعــ

 .) الزيار  طلبار جه  يسج 

ــاب .13 ــمي  إنشــ ــديو وتصــ ــير فيــ ــي لصــ ــة  يحهــ ــار الجامعــ ــرامج اليــ ــل جــ ــ و عــ ــال يوضــ ــة  مجــ ــة  الدرااــ ــل وطبيعــ  المهــ

 .التخرج جعد لها المؤهلة 

 الجامعة. في جالقبول للتعريف فيديوهار وإنتاج/إلهترونية  رارالو إعداال .14

 المهني. اإلرشاال على والرا بيل المشروع في المشارايل العماال  منسوجي تدريب .15

 لوضل خطة إع مية للمشروع. ع ماإللس  االتصاالر وتقنية  التعاون مل .16
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 الميزانـــية   

   

 م  جنوال الميزانية  المبلغ 

 البرنامج التدريبي  

 1  افة وال داب مل فندق اراون ج ياليمة الضي 10008

 2 البرنامج حوالة إلى حساب مقدم  7500

 3 أرجعة أاهز  لارئ جاراوال 2100

 4 ارتون ماب مل شراة جيريل 100 1500.45

 5 فطائر وايل ضيافة للطالبار والط ب  1470

 6 فليلطباعة لوحار على لوحار  1260

 7 ااتاند إع ن 4عدال  560

 8 ك ومحولأا  224

 9 طباعة جواترار 89.25

 10 خمسيل   ف جطالار للجنة المنظمة مل مهتبة ارير 80

 11 الل طاجعة 33

 12 الحق اياج  21.5

 13 220أفياش  20

 14 جطاريار 12.5

 حلق نقاش 

 1 الضيافة  1000

 المجموع  25878.7
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 الت طية اإلع مية  

 :يدار الت ر   رواجط       
  

https://twitter.com/IAU_AR/status/1047917695000358912 

 https://twitter.com/IAU_AR/status/1047408098548355073 

 https://twitter.com/IAU_AR/status/1047404136042569728 

 :الصحف اإللهترونية 

 

https://www.spa.gov.sa/1884425        ححي ة ابق اإللهترونية 

      https://barq-org.sa/405806         ححي ة جرق اإللهترونية 

http://nbdalarab.com/236023/         ححي ة نبض العرب اإللهترونية 

          24.com/new/s/160833-http://www.ham     ححي ة هام اإللهترونية  

-8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81https://alshaamal.com/3%d

-8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8d%

-9%88%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a9d%

-9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%88%d9%86d%

%d9%83/-7%d9%85%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a-9%85%d9%86d% 

ححي ة      

الشمال اإللهترونية      

  

https://twitter.com/IAU_AR/status/1047917695000358912
https://twitter.com/IAU_AR/status/1047408098548355073
https://twitter.com/IAU_AR/status/1047404136042569728
https://www.spa.gov.sa/1884425
https://barq-org.sa/405806
http://nbdalarab.com/236023/
http://www.ham-24.com/new/s/160833
https://alshaamal.com/3%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d9%83/
https://alshaamal.com/3%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d9%83/
https://alshaamal.com/3%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d9%83/
https://alshaamal.com/3%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d9%83/
https://alshaamal.com/3%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d9%83/
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 المعيار الرلمي: 

 

  

 مدى التحقق  التحقق  المعيار الرلمي لتحقق األهداف 

والتحسيل نسبة رضا المست يديل أال تق  

 .% 80عل  ألنشطة أفق المستمر 
 84.62نسبة رضا المست يديل  √ 

 20عل ال تق  الزيارار واالاتضافار والمعارض أ

ا.  مدراة للط ب والطالبار فصلي 
 384 عدال المدارس المست يد  √ 

نسبة حضور الطلبة للورش المصاحبة ال تق  أ

 .طالب وطالبة  400للمعرض التعري ي السنوي عل 
 1266عدال الحضور مل الطلبة  √ 

ال يق  معدل متاجعة مشروع أفق اإللهترونية عل أ

 .ماعيلواائ  التواح  االات  مشاهد 50000
 5111608عدال المشاهدار  √ 

طالب  100نسبة ااتقطاب المتميزيل ال تق  عل 

ا    .وطالبة انوي 

 مل أفق مشروع مل المست يديل عدال يياال 

   .% 10 جنسبة  األمور وأولياب الطلبة  أو اإلرشاال

ال تق  نسبة حضور الطلبة للبرامج التدريبية عل أ

 .البرنامجمل عدال المسجليل في  % 80
 1893عدال الحضور  √ 

 في المشارايل العماال  منسوجي عدال يق  أال

ا. 5 عل المجتمعية  الخدمار   فصلي 
 23عدال المشارايل  √ 
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 نتائج ااتط ع الرأي  

 المرحلة الحانوية جالمنطقة الشرلية  مدارس ومرشدار  لمرشدي النقاش حلقااتط ع الرأي عل  .9

 https://www.questionpro.com/t/PEnaCZdUpz 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

96.00%

4.00%

ممتاي ا ايداد  ايد

 العرض ماال  مناابة

100.00%

ممتاي ا ايداد  ايد

 النقاش حلقة إالار 

94.00%

6.00%

ممتاي ا ايداد  ايد

 النقاش حلقة مد  مناابة

96.00%

4.00%

ممتاي ا ايداد  ايد

 التواح  اوال  االات سارار ت طية

98.00%

2.00%

ممتاي ا ايداد  ايد

https://www.questionpro.com/t/PEnaCZdUpz
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مل طلبة المرحلة الحانوية جالمنطقة الشرلية.  الجامعيمباشر  خارج والاخ  الحرم لقابار .2   

 مدارس المرحلة الحانوية.لقابار الطلبة في  •

https://www.questionpro.com/t/PEi4fZdO9D 

  

https://www.questionpro.com/t/PEi4fZdO9D
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 المشاراة في المعارض التعري ية المقامة في مدارس المرحلة الحانوية   •

https://www.questionpro.com/t/PEkFdZdQpU 

 

  

الزيار لب    التواح اوال     

100.00%

ممتاي ا ايداد  ايد

المعرضفي  الجامعةمناابة تجهيزار رال   

 

100.00%

ممتاي ا ايداد  ايد

 الشه  العام للرال

 

100.00%

ممتاي ا ايداد  ايد

المعرضت طية اات سارار يوار   

100.00%

ممتاي ا ايداد  ايد

 اوال  التواح  اثناب الزيار  

100.00%

ممتاي ا ايداد  ايد

 اوال   التواح جعد الزيار 

 

98.00%

ممتاي ا ايداد  ايد

https://www.questionpro.com/t/PEkFdZdQpU
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 مقام في الحرم الجامعي  اللقابار المصاحبة للمعرض التعري ي ال •

https://www.questionpro.com/t/PGNpDZd3QR 

 

  

1.00%

15.00%

83.00%

مرضي ير مرضي رائل 

https://www.questionpro.com/t/PGNpDZd3QR
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 . البرنامج التدريبي )ايف تختار تخصصل الجامعي؟( .8

 المشاركين والمشاركات من منسوبي الجامعة  .أ

                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 https://www.questionpro.com/t/AOTCWZdqtK.          رابط استط ع الرأي-   

       https://www.questionpro.com/t/PE2R8ZdqtKنتائج استط ع الرأي      رابط  -  

 المشاركات في اللجنة التنظيمية واإلعالمية   . ب

 

 

      https://www.questionpro.com/t/AOTCWZdsiP  رابط استط ع الرأي.                 - 

 https://www.questionpro.com/t/PE393ZdsiP          رابط نتائج استط ع الرأي     -   

 

https://www.questionpro.com/t/AOTCWZdqtK
https://www.questionpro.com/t/PE2R8ZdqtK
https://www.questionpro.com/t/AOTCWZdsiP
https://www.questionpro.com/t/PE393ZdsiP
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 المستفيدين من البرنامج   .ج

 

  

 

  

 البرنامج وضو  اإلع ن عل 

 

   البرنامجلتسجي  لحضور اهولة ا

  

الحضور جطالة ااتخراج اهولة وواضحة متوفر  اإلرشاالية اللوحار   

اللقاب إللامة القاعة مناابة مناابة التوليت الزمني ليوم اللقاب  
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 لرار التخا  المقدمة الماال  محتوى أهمية (ااعار 5) للبرنامج الزمنية المد  مناابة

التخصص اختيار في الي   

 تحقيق في المدرب أالوب تميز

البرنامج مل هدفل  
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مدى االات اال  مل االات سارار حول شروط 

 ليار القبول في الجامعة ول
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 . حملة أُفق اإللهترونية .9

 

      
  وم يد واض  المحتوى اان

92.00%

8.00%

نع  ال محايد

 لمشروع اإللهترونية الحملة لراائ  أهمية أاد

  المست يد  لل اة أفق

92.00%

8.00%

نع  ال محايد

 اإللهترونية الحملة راائ  تصامي  ااهمت

 لل اة المعلومة إيصال في أفق لمشروع

 ويسر جسهولة المست يد 

84.00%

3.00%

13.00%

نع  ال محايد

 اإللهترونية الحملة راائ  ااهمت

 وعي مستوى ارت اع في أفق لمشروع

 جاألعوام مقارنة المست يد  ال اة

 : الماضية

81.00%

19.00%

نع  ال محايد



 

102 
  

 

 اإلحصائيار  
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 اإلحدارار  

 : نشرار ولوحار إرشاالية 

 

1 

 

 اإلمام عبد الرحمل جل فيص هليار والتخصصار المتاحة لدى اامعة ال

 

 

  القبول جالجامعة شروط  2

  القبول ججامعة اإلمام عبد الرحمل جل فيص   3

 والحوافز التي يتمتل جها طلبة الجامعة  المميزار والخدمار 4
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 مل منسوجي ومنسوجار عماال  القبول والتسجي     مشروع أفق المشارايل في 

 

  

 ال. نهى الم  ال. حال  الراشد 

 جشائر الدامغ أ.  م. ايف السيف

 أ. اار  ال امدي أ. تراي التراي

 أ. مري  الحجي أ. محمد المطير 

 ريهي أ. عهوال الت أ. عيسى العوام 

 عبير األحمديأ.  عبد الرحمل السعرانأ. 

 أ. عهوال الحرجي  السعرانأ. مااد 

 أ. لطي ه الجمعة  أ. عبد الله الخالدي 

  أ. مناور العنبر 

  أ.عبد المجيد العجاليل

  أحمد الدواري .أ

  أ.اجراهي  ال امدي 

  أ.عحمان الشيخ

  اامي القرني  .أ

  عبد الرحمل جامواى  .أ
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 المحتويار   

 المقدمة 3

 1439مشروع أفق  5

 1440أنشطة مشروع أفق التي ت  ت عيلها  8

12 
 حلق النقاش لمرشدي ومرشدار 

 جالمنطقة الشرلية  مدارس المرحلة الحانوية

20 
 اللقابار المباشر  خارج والاخ  الحرم الجامعي 

 جالمنطقة الشرلية  مل طلبة المرحلة الحانوية

46 
 البرنامج التدريبي

 ايف تختار تخصصل الجامعي؟() 

 ورش عم  لتطوير اب  التعريف جهليار وجرامج الجامعة 72

 أفق اإللهترونية 78

 الملخص الختامي 87
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ــة  ــارايل المباراـــ ــوال المشـــ ــ  لجهـــ ــاه ثـــ ــي  عطايـــ ــ  جعظـــ ــه المت ضـــ ــهر للـــ ــد والشـــ الحمـــ

ــهاماته إو ــي  اـــ ــر  فـــ ــق(المحمـــ ــروع )أفـــ ــطة مشـــ ــل أنشـــ ــي  اميـــ ــه العلـــ ــأل اللـــ ونســـ

 القدير التوفيق والسداال والزياال  في جذل الخير ون ل الناس.
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