
الة عمادة القبول والتسجيل وك
لشؤون الخريجين



همسيرتخاللوالخريجالمستفيدخدمةإلىالمبادرةتهدف

ةوتوعويتعريفيةحملةعملعبروذلكبعدها،أواألكاديمية

وكيفيةالعمادةقبلمنالمتاحةبالخدماتللتعريف

الطالبسجالتنظامفيالمتاحةالمواردمناالستفادة

حضورللالعناءتكبددونكاملبشكلمنهااالستفادةلتتم

.ةالعمادلمقرللوصولللسفراالضطرارأوالعمادة،مقرإلى

ادرة تعريف المب



.مبادرة خدماتية للطالب والخريج داخليًا و خارجياً 

ادرة رؤية المب



حولوالخريجللمستفيدواإلجرائيالمعرفيالجانبتعزيز

سالمةلضمانالطالبسجالتنظامفيالمقدمةالخدمات

حولريجالخوتوعيةالتخرج،قبلوالدراسيةالشخصيةالبيانات

جالتخربعدماعملياتإلىالوصولتسهيلفيالعمادةدور

.المتاحةالتواصلوسائلكافةعبر

ادرة رسالة المب



خريجإدارة عمليات تحديث البيانات الشخصية والمعلومات األكاديمية للطالب وال.

مقدمة المساهمة في تحسين الخدمات اإللكترونية الخاصة بالمستفيد والخريج ال

.  في نظام سجالت الطالب

لمستفيد تنمية روح االبتكار والتحديث في تطوير الخدمات اإللكترونية فيما يخدم ا

.والخريج

اتترشيد اإلنفاق عبر أتمتة العمليات والمصادقة اإللكترونية لصحة البيان.

تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

ادرة أهداف المب



وكالة عمادة القبول والتسجيل لشؤون الخريجين

ادرة الجهة المنفذة للمب



اريخ  ادرة صلة بت 2020/ 12/ 29ُاطِلقت مب



ن كل فرد يحمل صفة قانونية للحصول على خدمة معينة م: المستفيد

.الخدمات المقدمة من قبل العمادة للمستفيدين

من ( دبلوم أو بكالوريوس)كل شخص حصل على درجة عملية : الخريج

.الجامعة

دراسات كافة كليات الجامعة األكاديمية وعمادة السنة التحضيرية وال: الكلية

.المساندة

ي كافة الجهات الحكومية والخاصة محليًا أو عالميًا والت: الجهات الخارجية

.تطلب بيانات الخريجين للمصادقة

ادرة الجهات المستهدفة في المب



طلب تحديث بيانات( 967)تم معالجة عدد -

(لطالب تحديث المعلومات الشخصية ل)طلبات تحديث بيانات جميع طلبة الجامعة من خالل 

ادرة  (الطالب) المستفيد األول من المب
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و الخاصة بخدمة تعديل البيانات ( وثيقتي) طلب تحديث بيانات من خالل ( 12979)تم معالجة عدد -

.الشخصية على وثيقة التخرج قبل الطباعة

(تي وثيق)طلبات تحديث بيانات المتوقع تخرجهم من خالل 
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ادرة  اني من المب (الخريج) المستفيد الث
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عدد الخريجين



سجيل يتم تشكيل لجنة مؤقتة في كل فصل دراسي بقرار اداري من سعادة عميد القبول و الت-

.بشأن إدارة أعمال التخريج، ويتم تفصيل دور كل عضو في اللجنة

ا حسب تتم طباعة وثائق التخرج والسجالت األكاديمية و تجهيز ملفات الخريجين و تصنيفه-

.الكليات

.ارسال ملفات الخريجات لكلية الدراسات و العلوم اإلنسانية بالجبيل-

.بعدعنوالتعلمااللكترونيالتعليملعمادةالخريجينشهاداتارسال-



ـة/الخريجعزيزي��

الستالم شهادة التخرج للفصل الدراسي األول للعام D3تبارك لكم عمادة القبول والتسجيل تخرجكم وتسعد باستقبالكم في مبنى العمادات المساندة 
:هـ، وذلك في الموعد المحدد لكليتك والموضح في الرابط 1443الجامعي 

:تعليمات هامة
.قبل الحضور لالستالميجب تسليم البطاقة الجامعية للخريجين في مكتب األمن والسالمة��
.سيتم تسليم الشهادة بحضور الخريج شخصًيا مع إحضار االثبات الشخصي��

لوثائقإرسال رسائل نصية للخريجين والخريجات بمواعيد استالم ا



المةسلضمانوالجامعةالصحةوزارةمنبهاالموصىواالحترازيةوالتدابيراإلجراءاتبكافةالقاعاتتجهيز-

مقاعدبيناالجتماعيالتباعدمبدأتطبيقوللمقرالدخولقبلالحرارةقياستوكلنا،تطبيقإبراز)ـة/الخريجـ

.للمقروالخروجالدخولعندالذاتيةالمعقماتوتوفيراألرضيةالتباعدملصقاتوضعواالنتظار

ريجالخطرفإخالءاجراءاتوتسريعلتسهيلوذلكاألمنوإدارةالطالبشؤونعمادةلممثليمكاتبتجهيز-

.المقرنفسمن

وجينالخريوثائقبتسليمالخاصةاللجنةمقرفيمنصةلتجهيزخارجيةجهاتمنمتعهدينمعالتنسيق-

.الخريجات

.خريجاتالوللخريجيناليوميةالضيافةوالتذكاريةالهدايالتقديمخارجيةجهاتمنمتعهدينمعالتنسيق-

خرجتجهيزات مقر التسليم لوثائق الت















فرحةوالتسجيلالقبولعمادةشاركتاخيرا  

صةالمنعلىِصلة_مبادرة#وسمبإطالقالخريجين

البالطلمشاركةتويترعبرلهاالتابعةالرسمية

رسائلبوتهنئتهمالتخرجوثائقباستالمفرحتهم

فعلبردودالمبادرةحصدتومشارك،لكلخاصة

البهجةبمشاعرمفعمةالخريجينمنإيجابية

.والسرور

.جيلالتسوالقبولعمادةتويترعلىالخريجينمشاركاتمنبعض-





تالماالسلمقرالحضورعليهتعذرلمن(أرامكس)المعتمدالناقلعبرالتخرجوثائقاستالمخدمةإتاحة-

خدمة ارامكس إليصال الوثائق



ادرة  الث من المب (الكليات) المستفيد الث

بحضور06/02/2022الموافقالثالثاءيوم(الخريجينشؤونوتحسينتطوير):بعنوانعملورشةعقدتم

فياملالتكبغرضاالدارية،الهيئةمنالخريجينشؤونومسؤولياألكاديميةللشؤونالكلياتوكالءسعادة

.الخريجينخدماتتحسين



تم إعداد دليل اجرائي آللية اعتماد المتوقع تخرجهم و الخريجين على نظام سجالت الطالب من حساب 

.  عميد ووكيل الكلية



ادرة  (الجهات الخارجية) المستفيد الرابع من المب

الجهات الداعمة للجان 
الخريجين

الجهات الحكومية 
والخاصة 

ينلمصادقة وثائق الخريج



لتجهيزخارجيةجهاتمنمتعهدينمعالتنسيق-

وثائقبتسليمالخاصةاللجنةمقرفيمنصة

.الخريجاتوالخريجين

ائق التخرج الجهات الداعمة للجنة تجهيز وتسليم وث



.ريجاتالخوللخريجيناليوميةالضيافةوالتذكاريةالهدايالتقديمخارجيةجهاتمنمتعهدينمعالتنسيق-



تقديم شهادات شكر للجهات المشاركة في لجنة الخريجين



ائق الخريجين الجهات الحكومية والخاصة لمصادقة وث

جبرنامطريقعنالواردةالخاصةوالحكوميةالجهاتمنالواردةالرسميةالخطاباتعلىالرد-

.االلكترونيالبريدوالمراسالت




