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 مبادرة المشروع المجتمعي )رفق(           

 للتعريف بالقبول في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل              

 1439تقرير عام         

 عمادة القبول والتسجيل
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 المراحررررررل أكثررررررر مررررررن التخصصررررررا  إحررررررد  علرررررر  للقبررررررول االلتحررررررا  وطلرررررر  للجامعررررررة التقرررررردم مرحلررررررة تعتبررررررر

 تمرررررر قبرررررول فتررررررة كرررررل مررررر  المسرررررتقبلية  و حياتررررر  علررررر  تررررر  ير مرررررن لهرررررا لمرررررا الطالررررر  حيررررراة فررررري الحرجرررررة

 وأ نرررررررا  قبرررررررل الطلبرررررررة تواجررررررر  التررررررري والتحرررررررديا  واالستفسرررررررارا  المراجعرررررررا  حررررررراال  ترصرررررررد بالجامعرررررررة

 فرررري مناسرررر  قرررررار اتخررررا  لرررردع  مبكرررررة مراحررررل فرررري الطلبررررة احترررروا  أهميررررة تعكرررر  والترررري القبررررول وبعررررد

 الطلرررررر  متابعررررررة و االلتحررررررا  لطلرررررر  التقرررررردي  بكيفيررررررة ال زمررررررة االرشررررررادا  خرررررر ل مررررررن التخصرررررر  اختيررررررار

 والتسررررررجيل القبررررررول لعمررررررادة الرسررررررمية الحسررررررابا  فرررررري المتاحررررررة المعرفيررررررة المصررررررادر مررررررن واالسررررررتفادة

ادرة) مشروع فكان  ( رفق مب

 

 الهدف العام من مشروع )رفق(

بنا  شررررررراكة مجتمعية فاعلة ومسرررررردولة بين عمادة القبول والتسررررررجيل ومدارق التعلي  في المنطقة بهدف      

 .نوعي للطلبة من خ ل التعريف بالجامعة وبرامجها وشروط القبول فيهاالستقطاب االرشاد واإلالمساهمة في 

 التفصيلية األهداف

نوعية لطلبة المدارق في المرحلة الوقائية لألخذ التزام الجامعة بمسدوليتها االجتماعية وتقدي  خدمة  .1

 باألسباب قبل التقّدم بطل  القبول في الجامعة.

 التعريف بالجامعة وكلياتها وبرامجها وشروط القبول. .2

 توضيح شروط القبول بالجامعة من خ ل الموق  االلكتروني وكيفية االستفادة من بوابة القبول اإللكترونية. .3

إللكتروني وأن القبول يعتمد عل  المنافسة حس  النس  الموزونة لتغطية الشواغر شرح آلية القبول ا .4

 )نشر  قافة القبول التنافسي المعمول بها بالجامعة(

 توضيح الشروط الخاصة لبعض المسارا  او الكلية مثل المسار الصحي وكلية التربية. .5

 توعية الطلبة حول نظام الدراسة والبرامج ولغة الدراسة. .6

 إنشا  شبكة تواصل اجتماعية توعوية بين الجامعة وطلبة المرحلة الثانوية. .7

 ضمان إيصال المعلومة بالشكل الصحيح ألكبر عدد ممكن من الطلبة وفي الوقت المناس   .8

 التعريف بوسائل التواصل م  الجامعة والعمادة ا نا  القبول. .9

ة والثانوية بالتواصل م  الجها  المختصة استقطاب ودع  الفئا  الخاصة من طلبة المرحلتين المتوسط .10

وفرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالمنطقة  –مثل مدسسة الملك عبد العزيز ورجال  لرعاية الموهوبين 

 مستفيدي الضمان االجتماعي( –مجهولي النس   -الشرقية )االيتام 

 

  

 المقدمة
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 التنمية  ارتباط مشروع )رفق( باألهداف االستراتيجية للرؤية و وزارة التعلي  و خطط

 :وأهمها 2030األهداف االستراتيجية لوزارة التعلي  المرتبطة ب هداف الرؤية 

 إتاحة خدما  التعلي  لكافة شرائح الط ب .1

 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار .2

 التعلي  لتلبية متطلبا  التنمية واحتياجا  سو  العمل.تعزيز قدرة نظام  .3

 األهداف والسياسا   ا  الع قة بخطة التنمية العاشرة

 تطوير الكفا ة الداخلية والخارجية لمنظومة التعلي  والتدري . .1

 رف  الكفا ة التعليمية والتربوية للمعل  والمعلمة وخاصة تطوير قدراته  المعرفية والمهارية .2

البيئة التعليمية  لتصبح أكثر جا بية وتشويقا للنش   ودافعة له  للتعلي  الذاتي والقرا ة الناقدة تطوير  .3

 واكتساب المعارف والمهارا  المختلفة

 الموا مة بين مخرجا  التعلي   ومتطلبا  سو  العمل. .4

   سو  العمل.االهتمام بالتعلي  والتدري  في مجاال  العمل في المدسسا  الصغيرة والمتوسطة وتنظي .5

المشروعأهداف الجامعة االستراتيجية  ا  الع قة     ب

 .  تقدي  خدما  معرفية وتعليمية عالية الجودة من حيث:1

 ( تخطيط وإدارة القدرة االستيعابية وتدفق الطلبة.1.1.1) -( توسي  فرص التعلي  والتعل 1.1)    

 ( متابعة متطلبا  االعتماد المدسسي.1.4.1) -( استكمال االعتماد األكاديمي والمهني1.4)    

 .  تعزيز المسدولية والشراكة المجتمعية من حيث:3

 ( تعزيز الصورة الذهنية للجامعة.3.1.2) -( تعزيز الهوية والتواصل اإلع مي والمهني3.1)     

 ( توسي  وتنوي  خدمة الجامعة للمجتم .3.2.4)-( تطوير الشراكا  المجتمعية3.2)     

 ترسيخ قي  الجامعة وتنمية قدرا  منسوبيها من حيث:. 4

  ( تفعيل نظام إرشادي ومهني فاعل للطلبة.4.2.1) -( تنمية الموارد البشرية4.2)    
 

 هداف عمادة القبول والتسجيلأ

العمل عل  إيجاد مقعد في الجامعة لكل طال  مستجد أو محول أو زائر يتحقق لدي  شروط القبول ضمن  .1

 المتاحة من المقاعد م  األخذ بمبدأ الشفافية والعدالة. اإلمكانيا 

الحرص عل  استقطاب أفضل الط ب إل  الجامعة من خريجي المرحلة الثانوية من خ ل استخدام النسبة  .2

 الموزونة.

ار الرقمي لتحقق األ  ف:ادهالمعي

 %80نسبة رضا المستفيدين ال تقل عن  .1

 مدرسة للط ب والطالبا  فصلًيا. 20عن ال تقل الزيارا  واالستضافا  والمعارض  .2

 %60ال تقل نسبة حضور المرشدين والمرشدا  في حلق النقاش سنوًيا عن  .3

 طال  وطالبة  400ال تقل نسبة حضور الطلبة للورش المصاحبة للمعرض التعريفي السنوي عن  .4

 عيمشاهده لوسائل التواصل االجتما 500ال يقل معدل متابعة تصامي  مبادرة رفق عن  .5

 طال  وطالبة سنوًيا 100نسبة استقطاب المتميزين ال تقل عن  .6

 المقدمة
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ادرة المشروع  ان تفصيلي ألنشطة وفعاليا  مب يتضمن هذا التقرير بي

الية:   المجتمعي )رفق( التي ت  تفعيلها من خ ل المراحل األربعة الت  

 

 ومرشدا  المدارق الثانوية بالمنطقة الشرقية()حلق نقاش م  مرشدي  المرحلة األول  •

 )اللقا ا  بطلبة المرحلة الثانوية( المرحلة الثانية •

فررر عل  فررري اختبرررار القررردرا   90المرحلرررة الثالثرررة )االسرررتقطاب للطلبرررة الحاصرررلين علررر  درجرررة  •

 والموهوبين(.

 المرحلة الرابعة )حملة رفق اإللكترونية( •

  

 مراحل مشروع )مبادرة رفق(
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 الهدف الفئة المستهدفة المضمون المرحلة

 األول 
حلق نقاش/ ورش 

 عمل

 ممثلي  )ممث  (

مررررررررررررررردارق المرحلرررررررررررررررة 

 الثانوية

إقامررررررة حلررررررق نقرررررراش وورش عمررررررل مرررررر  المرشررررررحين 

والمرشرررررحا  مرررررن المررررردارق لتحديرررررد بنرررررود االحتيرررررا  

واآلليررررررررا  المناسرررررررربة واألسررررررررالي  المثلرررررررر  فرررررررري 

 توعية كافة طلبة المدارق بالقبول

 الثانية

-اللقا ا  

النشر -المعارض 

 اإللكتروني 

 )طالبا ( الط ب 

 المرحلة الثانوية

بررررررررين  فاعلررررررررةإقامررررررررة شرررررررربكة تواصررررررررل اجتماعيررررررررة 

الجامعرررررررررة وطلبرررررررررة المررررررررردارق المرحلرررررررررة الثانويرررررررررة 

لتررررررروعيته  بشرررررررروط وتعليمرررررررا  وإجررررررررا ا  القبرررررررول 

قبرررررل فتررررررة التقررررردي  لتمكرررررنه  مرررررن اتخرررررا  القررررررارا  

المناسررررررربة وترتيررررررر  الرغبرررررررا  بنرررررررا  علررررررر  دراسرررررررة 

وعلرررررر  وتحقيررررررق االسررررررتفادة القصررررررو  مررررررن بوابررررررة 

 القبول االلكترونية للجامعة.

 الثالثة

استقطاب الفئة 

لمتميزة من ا

الطلبة 

المتفوقين 

 والموهوبين 

)الطالبررررررررررا (  الطرررررررررر ب 

الحاصررررررررررررررررلين علرررررررررررررررر  

درجرررررررا  مرتفعرررررررة فررررررري 

مرررررررر   اختبررررررررار القرررررررردرا 

 والموهوبين  ويه 

التعريرررررررررف برررررررررالبرامج األكاديميرررررررررة النوعيرررررررررة فرررررررررري 

الجامعرررررررة وفرصرررررررها الوجيفيرررررررة مرررررررن خررررررر ل إجررررررررا  

مقررررررررررراب   مررررررررررر  شرررررررررررريحة الطلبرررررررررررة المتميرررررررررررزين 

مجررررررال المتناسرررررر  مرررررر  لمسرررررراعدته  فرررررري اختيررررررار ال

قرررررردراته  مرررررر  شرررررررح لحاجررررررة خطررررررة التنميررررررة وفًقررررررا 

للتخصصررررررررررا  المختلفرررررررررررة 2030يررررررررررة المملكرررررررررررة ؤلر

 لهذه البرامج النوعية

 رفق اإللكترونية الرابعة

طالبرررررررررررا  الطررررررررررر ب وال

فرررررررري جميرررررررر  المراحررررررررل 

 الدراسية

تعريررررررف أكبررررررر شررررررريحة ممكنررررررة مررررررن طلبررررررة التعلرررررري  

وكلياتهرررررا بالجامعرررررة العرررررام فررررري المنطقرررررة الشررررررقية 

 وشروط االلتحا  بها.تها اومسار

تقرررررررررررررردي  أفضررررررررررررررل الخرررررررررررررردما  والمعلومررررررررررررررا  

اإللكترونيرررررررررة لرررررررررزوار موقررررررررر  الجامعرررررررررة وحسرررررررررابا  

  مواق  التواصل االجتماعي الرسمية.

 مراحل مشروع )مبادرة رفق(
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 األدا مدشر  آلية التنفيذ  المرحلة التنفيذية

ق  أدوا  القيا

للتحقيق من 

 الهدف

جمررر  بيانرررا  المشرررروع مرررن  1

خررررر ل إحصرررررائيا  مرررررردارق 

المرحلرررررررة الثانويرررررررة وعررررررردد 

  انوي الثالثطلبة الصف 

احصائيا  لعدد المدارق والط ب  مخاطبة إدارة التعلي 

 والطالبا  للمرحلة الثانوية

خطاب موج  

 إلدارة التعلي 

اإليجابيرررررة تعزيرررررز الع قرررررا   2

وبنرررررررا  قنررررررروا  التواصرررررررل 

المسرررررتدامة مررررر  ممرررررث   

مرررررررردارق الثانويررررررررة فرررررررري 

المنطقرررررررررررررررة الشررررررررررررررررقية 

للمشرررررررراركة فرررررررري ارشرررررررراد 

الطالبررررا  واط عهررررن علرررر  

 المستجدا  في الجامعة.

إقرررامرررة حررلررق نررقررراش وورش عررمرررل مرر  

 المرشحين والمرشحا  من المدارق

نسرررررربة حضررررررور ممثلي وممث    .1

مام مدارق المرحلة الثانوية من الد

والررظررهررران والررخرربررر والررقررطرريررف 

وسرررررريها  ودارين وصررررررفو  وام 

ساهك ورأق تنورة والجبيل بنسبة 

٧٠٪ 

قياق نسررربة الرضرررا المسرررتفيدين  .2

٨٠٪ 

قوائ  الحضررررررور 

ب سررررما  ممثلي 

ومررررررمررررررثرررررر   

الررمررردارق واردة 

 من إدارة التعلي 

اسرررررررتفادة جميررررررر  طالبرررررررا   3

المرحلرررررررررة الثانويرررررررررة مرررررررررن 

 مخرجا  البرنامج التعريفي

إجرا  تقيي  الكتروني لقياق مد  جودة  .1

تنفيررذ مراحررل المشررررررروع للمرشررررررردين 

والمرشررردا  حول االسرررلوب المفضرررل 

سررررررلوب تفعيل  مدرسرررررررة من حيث اف لل

 المرحلة الثانية من مبادرة رفق 

اسررررررتط ع رأي الطررالبررا  الحرراضرررررررا   .2

هرررررررررررر حول 1438-37البرنررامج التعريفي

 ماهية المقترحا  التطويرية للبرنامج

من المدارق لتحديد  ٪٨٠ اسررررتجابة .1

سررررلوب تفعيل المرحلة الثانية من  اف

مبادرة رفق )زيارة أو اسررررررتضررررررافة 

 لطلبة(ا

درة من درر كليرررا   ١١مشرررررررراركرررة  .2

الجررامعررة الصررررررحيررة والهنرردسرررررريررة 

والعلميرررة واإلنسررررررررانيرررة لتقررردي  

تعريف عن كليتهن وبرامج الكليرررة 

 ومجاال  العمل  

استبانة من 

 Q proنظام 

توعوية مباشرررررة تقدي  برامج  4

نويرررة  لثرررا حلرررة ا مر ل لطلبرررة ا

 بالمنطقة.

اسررررتضررررافة بعض المدارق في الحرم  .1

الجرررامعي للمشرررررررراركرررة في اللقرررا ا  

 التعريفية بالقبول. 

اسررررررتقبررال مخرراطبررا  المرردارق الراغبررة  .2

بإقامة البرنامج التعريفي في مدارسه  

 وجدولة الزيارا . 

رض المقامة في االمشرررررراركة في المع .3

 المدارق. 

ة ورش إرشرررررررراديرررة حول القبول إقرررامررر .4

 بالجامعة مصاحبة للمعرض التعريفي.

عرررررررررررردد المرررررررررررردارق الثانويررررررررررررة  .1

المسرررررررتفيدة مرررررررن المشرررررررروع ال 

مرررررررن مررررررردارق  ٪٧٠تقرررررررل عرررررررن 

 المنطقة.

نسرررررررررربة رضررررررررررا المسررررررررررتفيدين  .2

٨٠٪. 

استط ع رأي /١

 Q proمن نظام 

 صور/٢

 مراحل مشروع )مبادرة رفق(

انا  المراحل التنفيذية لمشروع ) رفق(بي  
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 مدشر األدا  آلية التنفيذ المراحل التنفيذية م
ق للتحقيق  أدوا  القيا

 من الهدف

تقررردي  برنرررامج تعريفررري  5

لطلبرررررة الصرررررف الثالرررررث 

  انوي المتميزين 

مخاطبررررررررة المركررررررررز الرررررررروطني  .1

للقيرررررررراق للحصررررررررول علرررررررر  

الطلبرررة الحاصرررلين علررر  درجرررة 

فررررررررر كثر بالقررررررررردرا  مررررررررر   90

 ناته  ابي

اعررداد رابررط تسررجيل مررن نظررام  .2

(Qpro وارسرررررررررال  برسرررررررررائل )

نصرررررررية للطلبرررررررة المتميرررررررزين 

ونشرررره عبرررر وسرررائل التواصرررل 

 االجتماعي 

إقامرررررررررة برنرررررررررامج تعريفررررررررري  .3

 للطلبة المتميزين.

% مررررررررن الطلبررررررررة 70تسررررررررجيل  .1

فرررر كثر 90الحاصررررلين علرررر  درجررررة 

 في اختبار القدرا .

مشررررراركة ممثلرررررين مرررررن )معهرررررد  .2

األبحرررراال واالستشررررارا  الطبيررررة 

ل مكترررر  برررررا ة االختررررراع ونقرررر –

وحرررردة ريررررادة وحاضررررنة  -التقانررررة 

الوحرررررررردا  البحثيررررررررة -األعمررررررررال 

 بكلية العلوم(

درة مرررررن درر كليرررررا   12مشررررراركة  .3

الجامعررررررة الصررررررحية والهندسررررررية 

والعلميرررررة واإلنسرررررانية لتقررررردي  

تعريررررررف عررررررن كليررررررتهن وبرررررررامج 

 الكلية ومجاال  العمل  

تقرير التسجيل من نظام  .1

Q pro 

استط ع رأي المشاركين  .2

 Q proمن نظام 

النشررررررررررر اإللكترونرررررررررري  6

 للمبادرة

إعرررررررررررداد وتصرررررررررررمي  رسرررررررررررائل 

إلكترونيرررة تعريفيرررة حرررول القبرررول 

 بالجامعة قبل فترة القبول

ان ال يقرررررررررررل متابعرررررررررررة النشرررررررررررر 

 ٥٠٠االلكترونرررررررري للمبررررررررادرة عررررررررن 

 مشاهدة

محتو  الحسابا  الرسمية  .1

لوسائل التواصل 

االجتماعي لعمادة القبول 

-انستقرام-والتسجيل )توتير

 شا (سناب 

 عدد التصامي  .2

 عدد المتابعين .3

رصررد توصرريا  التحسررين  7

 المستقبلية

إعداد التقارير الدورية والسررررررنوية 

 للمبادرة

 الفعاليرررررررررررررا تقرررررررررررررارير جميررررررررررررر  

 معرض(-زيارة -)استضافة 

 اإلحصا ا   .1

استط ع الرأي من نظام  .2

Q pro 

 توصيا  التقارير .3

 مراحل مشروع )مبادرة رفق(
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) مبادرة رفق (إحصا ا  مشروع  نتائج و     
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 النتائج وقياق األ ر 

حقق المشروع نتائج إيجابية بنسبة أعل  من المعيار الرقمي المتوق  لتحقيق أهداف المشروع  وفيما يلي 

 نوضح نتائج استط ع الرأي: 

ت  الحصول عل  النس  التالية في استبانا  قياق رضا الفئا  المستهدفة:       

  عن حلقة النقاش:المرشدا  استط ع رأي  .1

 رضا عن مناسبة مادة العرض. % 95.5 .أ

 إدارة حلقة النقاش.% رضا عن 92.6 .ب

 % رضا عن مناسبة مدة حلقة النقاش.81.9 . 

 % رضا عن تغطية االستفسارا .88.5 .د

 عن جودة التواصل.% رضا 93.44 .ه

  https://www.questionpro.com/t/PC2wBZazVa)رابط نتائج االستط ع(           

 عن حلق النقاش حصلنا عل :  المرشديناستط ع رأي   .2

 % رضا عن مناسبة مادة العرض. 85 أ.  

 حلقة النقاش. % رضا عن إدارة85 ب. 

 % رضا عن مناسبة مدة حلقة النقاش.80  .

 % رضا عن تغطية االستفسارا .75 د.

 % رضا عن جودة التواصل.90 ه.

 https://www.questionpro.com/t/PC5tsZa3We  )رابط نتائج االستط ع(               

 لزيارة الطالبا  في الحرم الجامعي  منسوبا  الهيئة اإلدارية والتعليميةاستط ع رأي  .3

 % رضا عن مناسبة فقرا  البرنامج. 100        أ.

 .تقدي  البرنامج% رضا عن 100 ب. 

 % رضا عن مناسبة مدة البرنامج.100  .

 % رضا عن تغطية استفسارا  الطالبا .100 د.

 جودة التواصل. % رضا عن100 ه.

 https://www.questionpro.com/t/PDB03ZbBg1)رابط نتائج االستط ع(            

 

 

 

 

 

 

 

نتائج و   إحصا ا  مشروع ) مبادرة رفق (  

 

https://www.questionpro.com/t/PC2wBZazVa
https://www.questionpro.com/t/PC5tsZa3We
https://www.questionpro.com/t/PDB03ZbBg1
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 لزيارة الطالبا  في الحرم الجامعي  منسوبا  الهيئة اإلدارية والتعليميةاستط ع رأي  .4

 رضا عن مناسبة فقرا  البرنامج.  %100      أ.  

 .تقدي  البرنامج% رضا عن 100 ب. 

 % رضا عن مناسبة مدة البرنامج.100  .

 % رضا عن تغطية استفسارا  الطالبا .100 د.

 % رضا عن جودة التواصل.100 ه.

 https://www.questionpro.com/t/PDB03ZbBg1)رابط نتائج االستط ع(            

 لزيارة منسوبا  المبادرة في المدارق منسوبا  الهيئة اإلدارية والتعليميةاستط ع رأي  .5

 % رضا عن مناسبة مادة العرض. 100    أ. 

 .تقدي  مادة العرض% رضا عن 94.74 ب. 

 % رضا عن مناسبة مدة العرض.100  .

 % رضا عن تغطية استفسارا  الطالبا .100 د.

 % رضا عن جودة التواصل.95 ه.

  https://www.questionpro.com/t/PC6nKZa4ol)رابط نتائج االستط ع(

عن اللقا  المصاح  للمعرض التعريفي لكليا  الجامعة في الحرم الطالبا  استط ع رأي  .6

                رضا المستفيدين  %95ممتاز رأي الطالبا  باللقا  ويعادل  %38.43رائ  و  %55.14الجامعي

 

 

   https://www.questionpro.com/t/PDW5EZbglJ   )رابط نتائج االستط ع(   

 

ومرررررن جانررررر  عررررردد الزيرررررارا  واالستضرررررافا  والمعرررررارض فرررررا  المتوقررررر  بشررررركل كبيرررررر حيرررررث بلررررر  

مدرسررررررة للطرررررر ب خرررررر ل العررررررام وكررررررذلك بلرررررر  نسرررررربة حضررررررور  91مدرسررررررة للطالبررررررا  و181العرررررردد 

% مررررررن مرررررردارق المرحلررررررة الثانويررررررة بالمنطقررررررة 80لمرشرررررردا  فرررررري حلررررررق النقرررررراش المرشرررررردين وا

طالرررررر  وطالبررررررة  124الشرررررررقية خرررررر ل العررررررام وأخيررررررًرا تجرررررراوز الحضررررررور فرررررري مرحلررررررة االسررررررتقطاب 

وعرررررر وة علرررررر  اسررررررتقطاب الصررررررف الثالررررررث  ررررررانوي المتميررررررزين فقررررررد شرررررراركت مبررررررادرة رفررررررق مرررررر  

طالرررررر   150فيصررررررل بعرررررردد حضررررررور  برنررررررامج موهبررررررة اإل رائرررررري بجامعررررررة االمررررررام عبررررررد الرررررررحمن بررررررن

 وطالبة.

  

نتائج و   إحصا ا  مشروع ) مبادرة رفق (  

 

https://www.questionpro.com/t/PDB03ZbBg1
https://www.questionpro.com/t/PC6nKZa4ol
https://www.questionpro.com/t/PDW5EZbglJ
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 المرحلة األول  

)حلق النقاش لمرشدي ومرشدا  

 مدارق المرحلة الثانوية 

 بالمنطقة الشرقية(
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             مرشدي ومرشدات مدارس المرحلة الثانوية في المنطقة الشرقية \ الفئة المستهدفة

 هر 1439-1438الفصل الدراسي األول  للعام الجامعي  \ وقت التنفيذ

 \الهدف من البرنامج 

التعريرررررف برررررالقبول فررررري جامعرررررة اإلمرررررام عبرررررد الررررررحمن برررررن فيصرررررل والتعريرررررف بمسرررررارا   .1

 الجامعة وكلياتها وبرامج الكليا  

إنشرررا  شررربكة تواصرررل اجتماعيرررة توعويرررة برررين الجامعرررة وطلبرررة المررردارق الثانويرررة واسرررتط ع  .2

 للوصول إل  الطر  المثل  في توعية كافة الطلبة بالقبول.الرأي 

 \فعاليات المرحلة األولى 

 لقا  مرشدا  الدمام والخبر والظهران ورأق تنورة والقطيف .1

 لقا  المرشدين  .2

  لقا  مرشدا  الجبيل .3

 \عدد الحضور 

 ( مرشدة المرحلة الثانوية 110) .1

  ( مرشد المرحلة الثانوية36) .2

المرشدين

25%

مرشدا  شر  الدمام

14%

مرشدا  غرب الدمام

16%

مرشدا  الخبر والظهران

14%

مرشدا  القطيف

23%

مرشدا  الجبيل

8%

انوية في حلقا   عدد حضور المرشدين و مرشدا  مدارق المرحلة الث

ش    النقا

 المرحلة األول  )حلق نقاش
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 ممثل الجامعة المكان الحضور الوقت األيام

 األحد

 ه2-2-1439

8-10 

 صباًحا

شر  مدارق مرشدا   .1

 ( 21عددهن )الدمام        

قاعة الدورات 

بمجمع األنشطة 

 في كلية العلوم 

 د. نهى المال .1

 القبول والتسجيل( وكيلة)

 أ. مريم الحجي .2

 ) مشرفة القبول)

 نادية اليامي وبشائر اليوسف  .3

متدربتين من وحدة الخريجين والتنمية )

 (المهنية

 ( من المتطوعات11عدد ) .4

 الثالثاء

 ه4-2-1439

مرشدا  مدارق غرب  .2

 (24عددهن )    الدمام     

 األربعاء

  ه5-2-1439

مرشدا  مدارق الخبر  .3

 (20عددهن )والظهران     

 الخميس

 ه6-2-1439

        مرشدا  مدارق القطيف      .4

 (33عددهن )

 اإلثنين

 ه17-2-1439

9-12 

 ظهًرا

 مرشدي مدارس الثانوية .1

 (23عدده  )

 د. صالح بن علي الراشد  .1 

 )عميد القبول والتسجيل(

 م. سيف السيف        .2

)مساعد عميد القبول والتسجيل  

 لشدون القبول(

 تركي التركي        أ.  .3

 )رئي  قس  القبول(

 فريق قس  القبول .4

 الخميس

 ه20-2-1439

 مرشدي مدارس الثانوية .2

 (13عدده  )

 اإلثنين

 ه23-3-1439

10-

 ظهًرا12

 مرشدات مدارس الجبيل .1

 (12) نعدده       

 د. نهى المال .1 كلية التربية بالجبيل

 القبول والتسجيل( وكيلة)

 د. منى الرميحي .2

 )وكيلة الشؤون األكاديمية(

 أ. هيا السويلي .3

مديرة وحدة اإلرشاد األكاديمي بكلية )

 (التربية بالجبيل

 أ. مريم الحجي .4

 ) مشرفة القبول)

 المرحلة األول  )حلق نقاش(

 تفاصيل المرحلة 
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  محاور حلقة النقاش 

 المنطقة.التعريف بالقبول في الجامعة وسبل إتاحة خدما  التعلي  الجامعي لطالبا   .1

 التحديا  التي يواجهها قطاعي التعلي  العام والعالي في القبول بالجامعة. .2

  التعريف بمبادرة )رفق( واستط ع الرأي حول نطا  وأدوار المبادرة. .3

 مطوية بعنوان )شروط وتعليما  االلتحا  بالجامعة( .1

شرررررررروط القبرررررررول ومراحرررررررل التقررررررردي  ومسرررررررارا  وكليرررررررا  الجامعرررررررة والحررررررروافز الررررررررتي  تتضرررررررمن

 يتمت  بها طلبة الجامعة.

 ملف متضمن: .2

 مطوية القبول  •

 مساحة للتدوين  •

 2018التقوي  لعام  •

عررررررررض تقرررررررديمي للتعريرررررررف بجامعرررررررة اإلمرررررررام عبرررررررد الررررررررحمن برررررررن فيصرررررررل وكليرررررررا  وبررررررررامج  .3

 . )لمبادرة )رفق وممريزا  الجامعة وشروط وآلية القبول وشرح

 أجهزة التصويت اإللكترونية: .4

 تعريف البرنامج عل  جهاز الكمبيوتر. •

 تصمي  بطاقة إرشادية لشرح طريقة استخدام الجهاز. •

 لوح تعريفية: .5

 شروط القبول في الجامعة. •

 المميزا  والحوافز التي يتمت  بها ط ب الجامعة. •

 كيف تحدد تخصصك. •

 برامج ومسارا  الجامعة •

 باتجاه قاعة الورشة ارشاد .6

م بشرررررررعار جامعرررررررة اإلمرررررررام عبرررررررد الررررررررحمن برررررررن 2018دفترررررررر م حظرررررررا  وقلررررررر  وتقررررررروي  لسرررررررنة  .7

 .فيصل

المطبوعرررررررا : )لرررررررروح إرشرررررررادية للمبررررررررادرة توضررررررررح مكررررررران اللقررررررررا  / كررررررررو  توضررررررررح الحسررررررررابا   .8

الرسرررررررمية لعمرررررررادة القبرررررررول والتسرررررررجيل فررررررري قنررررررروا  التواصرررررررل االجتمررررررراعي وأيضرررررررا تحتررررررروي 

تسرررررررهل للطالررررررر  معرفرررررررة كيفيرررررررة تقررررررردي  طلررررررر  االلتحرررررررا  وكيفيرررررررة انهرررررررا   علررررررر  بررررررراركودا 

 .اجرا ا  القبول االلكترونية عند الترشيح

 قوائ  لتسجيل بيانا  الحضور .9

 استبانة استط ع الرأي حول جودة حلق النقاش .10

لتجهـيــــــــزاتا  

ش( المرحلة األول  )حلق نقا  
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المبادرة آليا  الشراكة المجتمعية للمساهمة في ردم الفجوة بين التعلي  العام والعالي من خ ل  .4

 التوعوية لقبول الطلبة في الجامعة.

تعزيز الع قا  اإليجابية وبنا  قنوا  التواصل المستدامة م  ممث   مدارق الثانوية في  .5

 المنطقة للمشاركة في ارشاد الطالبا  واط عهن عل  المستجدا  في الجامعة

 

ش  مخرجا  حلق النقا

  التحديا 

 الجامعة/الط /المعامل.ال توجد زيارا  ميدانية لكليا   .1

 نسبة القبول عالية جًدا .2

 نسبة الثانوية في المدارق منخفضة جًدا .3

 قلة المقاعد في البرامج خاصة المطلوبة في سو  العمل وقس  الط . .4

 عدم  با  معدل السنة التحضيرية. .5

 عدم وضوح معدل كل كلية. .6

 ضوابط اجتياز السنة التحضيرية شديدة جدا حيث أن الرسوب مرفوض. .7

 تفاو  القبول بين الط ب والطالبا . .8

 عدد الطالبا  مقابل عدد مقاعد الجامعة. .9

 التوج  للجامعا  الخاصة يحد من تركيز الطلبة عل  التحصيل العلمي. .10

 عدم تفعيل القس  اإلداري. .11

 الضغط النفسي للثانوي والقدرا  والتحصيلي. .12

 ضيق وقت التحصيلي. .13

 تعلي  المنتسبا  وتعلي  الكبيرا . .14

عررردم تصرررنيف الطالبرررا  حسررر  المسرررتو  العلمررري والقررردرا  فررري المرحلرررة الثانويرررة يرررددي  .15

 إل  خفض المستو .

 القبول عل  مستو  المملكة ولي  المنطقة بالجامعة. .16

 عدد الشواغر ال يفي بالعدد في المدارق. .17

 فجوة بين مخرجا  المدارق التعليمية والقدرا . .18

 الجهل بالتقدي   .19

 برنامج نور دون التنسيق م  االختبارا  في قياق.توقيت رصد الدرجا  في  .20

 مقترحا  

 لتنفيذ المرحلة الثانية )المحاضرة التوعوية( .1

 الزيارة المتبادلة. .أ

   المجموعا  الصغيرة أفضل ل ستفسارا . .ب

ش( المرحلة األول  )حلق نقا  
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 لقا  مسائي م  أوليا  األمور. . 

 للتعريف بالجامعة. onlineدورا   .د

 نقل المعرفة من خ ل الطالبا  في التدري  الميداني. .2

  الث  انوي فقط ولكن تبدأ من أول   انوي. الصف عل  الزيارا  ان ال تقتصر  .3

 تنفيذ معرض في أحد المدارق الكبر  الستضافة مجموعة مدارق يوميا .4

 دورا  إلكترونية/فيديوها  للتعريف بالقبول في الجامعة .5

 تواجد ركن للجامعة في األسبوع المهني الذي يقام في بعض المدارق .6

 حضور معرض القطيف المهني.  .7

 التواصل م  المدارق لمعرفة السبل المثل . .8

 التوصيا  

تزويررررد الطلبررررة بمهررررارا  السررررنة التحضرررريرية فرررري المرحلررررة الثانويررررة مررررن قبررررل طلبررررة السررررنة  .1

 التحضيرية.

 الستثمار المباني.إتاحة دوام مسائي بالجامعا   .2

توعيررررة طلبررررة المرحلررررة المتوسررررطة ب هميررررة المرحلررررة الثانويررررة واالجتهرررراد مررررن األول الثررررانوي  .3

 العتماد القبول في الجامعة عل  المعدل التراكمي للثانوي.

  .استدامة مخرجا  موهبة ووجود مراكز ومعاهد بحثية وكذلك سو  العمل .4

 تطوير دع  الطلبة في القدرا  والتحصيلي عل  مد  سنوا  الثانوية.  .5

 بين سو  العمل والمخرجا . الموا مة .6

 احتوا  الجمي  في التعلي  الجامعي ولو بمبل  رمزي. .7

 إضافة معايير أخر  للقبول باعتبار المواه . .8

 التواصل اإللكتروني للتوعية بالقبول. .9

 تخدم سو  العمل وفتح تخصصا  مطلوبة.إعادة النظر في استمرار برامج ال  .10

 إعادة النظر في القبول أكثر من خم  سنوا . .11

 أن تكون النسبة الموزونة خاصة بنسبة  الث  انوي. .12

 أن يتضمن برنامج األسبوع التمهيدي لطلبة األول  انوي التعريف بالجامعا . .13

 توحيد الخطة الزمنية للقبول. .14

 وعي األهالي بالتقدي  للجامعة. .15

 معرفية الختبار قياق. تهيئة .16

 أن تكون اختبارا  القدرا  والتحصيلي في فترة اإلجازة الصيفية. .17

 الدور اإلع مي واحتوا  العقول في التعلي  العالي. .18

 النظر في عودة مركزية أسئلة الثانوي. .19

      زيادة التخصصا . .20
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 إقامة معرض مهني تعريفي بالتخصصا . .21

 التوعية بمعايير النسبة الموزونة. .22

 التعريف بشروط القبول للمدارق )تعامي (. .23

 الزيارا  المكثفة للمدارق. .24

لذا كان  ,تعّد نهاية المرحلة األول  من مبادرة )رفق(  بداية ألنشطة مختلفة داعمة لطلبة التعلي  العام 

لزاما عل  عمادة القبول و التسجيل بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل العناية بمستو  رضا 

المستقبلية من خ ل إرسال رابط استبانة الكترونية بهدف   من حلقا  النقاش و  مقترحاته دين المستفي

تحسين المستمر و قياق الحصول عل  التغذية الراجعة ك حد ممارسا  الجودة التي تسه  في عمليا  ال

( نتائج 1)مرفق ) األ ر و تسع  لتو يق الصلة الدائمة بين المعنيين في المرحلتين المدرسية و الجامعية

( نتيجة استط ع رأي المرشدا  (2استط ع رأي المرشدين ()مرفق )  

 

 :المرشدين ستط عباومن أبرز المقترحا  التي ت   كرها 

  انوية الملك فهد بالظهران

كجان  نظري    زيارة الط ب للجامعة  أواًل اقتراح دمج االسلوبين بحيث تكون زيارة فريق قس  القبول 

 كجان  تطبيقي

 الحصان األهلية الثانوية

 منح المرشدين شهادة حضور دورة_ القيام بزيارا  للمدارق المختلفة 

  انوية مكة المكرمة

 حقيبة تعريفية مبسطة للمرشد الط بي

 األهلية الثانويةالحصان 

 استضافة الط ب وتوجيهه 

 العروبة الثانوية بالراكة

 شراكة الجامعة م  المدرسة في المرفقا  المتاحة وعمل دورا  أكاديمية للط ب

  انوية األمير سلطان

استضافة الط ب المتميزين في اختبار القدرا  والحاصلين عل  أعل  النس  في االختبارا  من داخل 

منطقة وعند استضافتك  لط ب الصف الثالث  انوي ل ط ع عل  المسارا  والكليا  يحدد العدد وخار  ال

 من قبلك  حس  إمكانيا  الجامعة.

  انوية جبل النور بالخبر

استقطاب الطلبة األوائل والمتميزين بعمل زيارة خاصة له  تعرفه  وتطلعه  عل  الكليا  واألقسام 

 مل رعاية للطلبة المتفوقين والراغبين االلتحا  بالجامعة من الصفوف الثانوية.المتاحة بالجامعة وأيضًا ع

 العزيز بن باز الثانوية مدرسة الشيخ عبد

 تطوير معرض يوم المهنة واستق لية المعرض الموج  لط ب الثانوي. -1
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يوضح مجال الدراسة وطبيعة وإنشا  وتصمي  فيديو قصير يحكي أبرز التخصصا  في كل كلية  -2

 المهن المدهلة لها بعد التخر .

 الصف الثالثبداًل من   انوياألول  الصفتوجي  االرشاد المهني والجامعي لطال  الثانوية من  -3

 وكلياتها.تصمي  مسابقة لط ب الثانوية تهدف للتعرف عل  الجامعة  -4

وض  اسئلة بموق  التسجيل للت كد من معرفة الطال  بما هو مقدم بش ن  من االلتزام لمدة       -5

 سنوا .5

 استقطاب الطلبة المميزين وتجهيز البرامج المناسبة له . -6

 )طلبة وخريجين( للتعريف بالجامعة وزيارة المدارق. اعداد برنامج سفرا  الجامعة -7

لتوجيف الخريجين وإبراز  لك عند تسجيل  طاع الخاص )الشركا  الكبر (التواصل والتعاون م  الق -8

 المستجدين.

الفرصة لطال  الثانوية لزيارة الجامعة بشكل فردي  نفس   اتاحةمن باب اعتماد الطال  عل   -9

 )موق  يسجل ب  طلبا  الزيارة (.

ا نسبة من الدرجة تضمين اختبارا  الميول المهنية من متطلبا  التسجيل بالجامعة ويكون له -10

 الموزونة.

  

 ور ـــــالص

 

 

 

 

     

 

      

     

 

        

 

 

ور ــــــالص  
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               طلبة المرحلة الثانوية \الفئة المستهدفة 

 1439\1438العام الدراسي  \زمن التنفيذ 

 \ البرنامجالهدف من 

ـــزام .3 ـــة بمســـؤوليتها الجامعـــة الت ـــة خدمـــة وتقـــديم االجتماعي ـــة نوعي  فـــي المـــدارس لطلب

 .الجامعة في القبول بطلب التقّدم قبل باألسباب لألخذ الوقائية المرحلة

 .القبول وشروط وبرامجها وكلياتها بالجامعة التعريف .4

ـــة القبـــول شـــروط توضـــي  .5 ـــالل مـــن بالجامع ـــع خ ـــة االلكترونـــي الموق  االســـتفادة وكيفي

 .اإللكترونية القبول بوابة من

 النســــب حســــب المنافســــة علــــى يعتمــــد القبــــول وأن اإللكترونــــي القبــــول آليــــة شــــر  .6

 (بالجامعة بها المعمول التنافسي القبول ثقافة نشر) الشواغر لتغطية الموزونة

 وكليــــة الصــــحي المســــار مثــــل الكليــــة او المســــارات لــــبع  الخاصــــة الشــــروط توضــــي  .7

 .التربية

 .الدراسة ولغة والبرامج الدراسة نظام حول الطلبة توعية .8

 .الثانوية المرحلة وطلبة الجامعة بين توعوية اجتماعية تواصل شبكة إنشاء .9

ــــة إيصــــال ضــــمان .10 ــــر الصــــحي  بالشــــكل المعلوم ــــدد ألكب ــــن ع ــــن ممك ــــة م ــــي الطلب  وف

 المناسب الوقت

 .القبول اثناء والعمادة الجامعة مع التواصل بوسائل التعريف .11

 / فعاليات وانشطة المرحلة الثانية

 .الحرم الجامعيفي المدارس )رفق( استضافة  .1

 .والمشاركة في المعارض زيارات )رفق( للمدارس .2

 لقاءات )رفق( المصاحبة للمعرض التعريفي بكليات الجامعة  .3
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)رفق( المدارق في الحرم الجامعيأواًل: استضافة   

 

 

  

 ممثل الجامعة   الحضور                                        نوع الفعالية المدارس الوقت  األيام 

 11-9 األربعاء 

 24الطالبات:   مدارس السالم األهلية

 3اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية: 
 محاضرة 

 د. نهى المال  .1

 )وكيلة عمادة القبول

والتسجيل ألقسام 

 الطالبات بالريان(

 ابتهال التريكي  أ. .2

 أ. مريم الحجي  .3

مشاركة متدربتين من  .4

وحدة الخريجين والتنمية 

 المهنية.

طالبة( 35مشاركة ) .5

متطوعة في التنظيم 

  والتغطية اإلعالمية

 136الطالبات:   والعشرون الخامسة الثانوية

 7اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية: 

 11-9 الخميس

 20الطالبات:  الثانوية األولى بالقاعدة الجوية

 2اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية: 

 محاضرة 

 25الطالبات:  مدرسة رواد الخليج األهلية

 3اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية: 

 19الطالبات:  الثانوية األولى لتعليم الكبار بالخبر

 2اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية: 

 64الطالبات:  مدارس الجامعة األهلية 

 4اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية: 

الطالبا  

288

6, المدارق

21, األعضا 

 )اللقا  بطلبة المرحلة الثانوية(المرحلة الثانية 
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 مطوية بعنوان )شروط وتعليمات االلتحاق بالجامعة( .11

ــــــــــات المتضــــــــــمن  ــــــــــل التقــــــــــديم ومســــــــــارات وكلي ــــــــــول ومراح لشــــــــــروط القب

 الجامعة والحوافز الـتي يتمتع بها طلبة الجامعة.
 إعداد وتنفيذ:

 عمادة القبول والتسجيل

 ملف متضمن: .12

 مطوية القبول  •

 مساحة للتدوين  •

 م2018التقويم لعام  •

 للطالبات اإيصالهكلمة تود المعلمة  •

 : وتنفيذ فكرة

 أ. مريم الحجي 

ــــــرحمن بــــــن فيصــــــل عــــــرض  .13 تقــــــديمي للتعريــــــف بجامعــــــة اإلمــــــام عبــــــد ال

وكليـــــــات وبـــــــرامج وممــــــــيزات الجامعـــــــة وشـــــــروط وآليـــــــة القبـــــــول وشـــــــر  

 . (رفقمبادرة )ل

 إعداد: 

 وكلية عمادة القبول والتسجيل  .1

 د. نهى المال 

 أ. مريم الحجي  .2

 لو  تعريفية: .14

 القيم-الرسالة  -الرؤية-اسم الجامعة  •

 الجامعة.شروط القبول في  •

 المميزات والحوافز التي يتمتع بها طالب الجامعة. •

 كيف تحدد تخصصك. •

  برامج ومسارات الجامعة •

 

 

 

 

 تصميم: 

 إدارة الهوية 

 مطبوعات: .15

 قوائم لتسجيل بيانات الحضور •

 ارشاد باتجاه قاعة الورشة •

 أوراق تدوين للطالبات •

 لوحات باسم كل مدرسة  •

 بطاقات المقاعد  •

 بأسماء الدرر واللجنة اإلعالمية والتنظيميةبطاقة التعريف  •

 

 : إعداد وتنفيذ

 مريم الحجي .أ

 :وتنفيذ فكرة

 الحجي مريم. أ

 تصميم: تصميم عبارة ترحيبية خاصة بشاشة العرض عند القاعة 

 رابطة صديقات الوكالة 

 

  

 الترجهيرررررررررزا  

 )اللقا  بطلبة المرحلة الثانوية(المرحلة الثانية 

 



 

26 
 

 

 

 فقرا  البرنامج

 الجامعةحول  .1

         مسارات وكليات الجامعة .2

 كيف تحدد تخصصك؟ .3

 شروط وآلية القبول .4

 بوابة القبول اإللكترونية .5

 ماذا عن رفق؟ .6

 اإلجابة عن األسئلة .7

 وصايا وإرشادات .8

 .للدرر المشاركات واللجنة التنظيمية واإلعالمية شكر وتقدير .9

ـــالتعريف  ـــات الجامعيـــة بمجمـــع الريـــان د. نهـــى المـــال ب ـــة عمـــادة القبـــول والتســـجيل للكلي ـــامج مـــن قبـــل وكيل بـــدأ البرن

بنفســـها والترحيـــب بالحضـــور والحـــدي  عـــن الجامعـــة وتاريخهـــا مـــن انضـــمام الكليـــات إلـــى جامعـــة الملـــك فيصـــل ثـــم 

ها جامعـــة اإلمـــام عبـــد الـــرحمن بـــن بتســـميت 2017انفصـــالها بمســـمى الـــدمام حتـــى صـــدور األمـــر الملكـــي فـــي عـــام 

ـــا فـــي المنطقـــة الشـــرقية )الـــدمام  19فيصـــل وتضـــم الجامعـــة عـــدد  الخبـــر -كليـــة وتـــم توضـــي  توزيـــع الكليـــات جغرافًي

 الجبيل(  –القطيف  –

ألـــف مـــن األعضـــاء الهيئـــة التعليميـــة واإلداريـــة والطـــالب والطالبـــات  وأن الجامعـــة  46ويبلـــد عـــدد منســـوبيها أكثـــر 

ــــق تقــــدم عــــدد  ــــى التطــــوير وتحقي ــــزات والخــــدمات والحــــوافز للطلبــــة الملتحقــــين بهــــا وتســــعى دائمــــا إل مــــن الممي

علـــى االعتمـــاد المؤسســـي وحصـــل ثـــالت بـــرامج مـــن كليـــات الجامعـــة علـــى  2015ر الجـــودة فقـــد حصـــلت عـــام يمعـــاي

 التمري (  -طب األسنان–االعتماد األكاديمي )الطب 

وبــــرامج الجامعــــة وأنهــــا خاضــــعة للتغييــــر والتطــــوير لــــذا ينصــــ  بــــالرجوع مســــارات وكليــــات  عــــن بإســــهاب تحــــدثت ثــــم

ـــة  ـــديو لكيفي ـــم عـــرض في ـــول وت ـــب القب ـــات فـــي النظـــام لطل ـــل إدخـــال الرغب ـــرامج قب ـــى موقـــع الجامعـــة لمعرفـــة الب إل

ـــة الدراســـة  ـــل كليـــة ونظـــرة عامـــة عـــن البرنـــامج ومـــدة الدراســـة ولغ ـــة بـــرامج ك ـــدخول علـــى موقـــع الجامعـــة ومعرف ال

 لوظيفية وخططها  ثم تم استعراض التالي:والفرص ا

 فيديو كيف تحدد تخصصك؟ •

ة ونبــــذه مختصــــره عــــن البرنــــامج وأهــــم المهــــارات التــــي تحتاجهــــا يــــبــــرامج بعــــ  الكليــــات وفرصــــها الوظيف •

درة مـــــن  11الطالبــــة عنـــــد الرغبــــة بااللتحـــــاق بهــــذا البرنـــــامج وكــــان ذلـــــك مــــن قبـــــل درر الكليــــات وعـــــددهن 

 ية والعلمية واإلنسانية. الكليات الصحية والهندس

 شروط القبول مع شر  آللية القبول. •

 بوابة القبول االلكترونية مع شر  أهم االيقونات  •

 فيديو ماذا عن رفق؟ •

 .والتسجيل القبول بعمادة الخاصة االجتماعي التواصل لوسائل الرسمية الحسابات استعراض •

 وصايا وإرشادات  •

شـــــؤون الطالبـــــات لألنشـــــطة بمجمـــــع كليـــــات الريـــــان د. هنـــــادي بغـــــدادي فـــــي تقـــــديم نبـــــذه عـــــن  وكيلـــــةشـــــاركت 

 المختبرات البحثية بالجامعة وعن أنشطة الجامعة واألندية الالمنهجية.

 وفي الختام فت  باب الرد على أسئلة واستفسارات الطالبات. 
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  األسئلة

 هل صحي  أنه على حسب نوع المدرسة الثانوية يوجد أولوية في القبول؟ .1

 هل يمكن التسجيل في أكثر من جامعة أو كلية في نفس الوقت؟ .2

 في كلية الهندسة الطبية أن تكون سعودية؟  للقبولهل يشترط  .3

 هل من المتوقع فت  تخصص هندسة معمارية؟ .4

 الجنسيات غير السعودية؟ما هو عدد كراسي قبول الطالبات من  .5

 هل يؤثر عدد الشهادات المقدمة عند التقديم مثل التوفل وغيره؟ .6

 ماهي مجاالت عمل تخصص الجرافيك ديزاين بعد التخرج؟ .7

 هل يوجد طب لألجنبيات؟ .8

 ماهي نسبة القبول المناسبة لقبول الطالبة؟ .9

 ماهي المجاالت الموجودة للقسم األدبي؟ .10

 محاماة؟هل يوجد لديكم تخصص  .11

 كم عدد تخصصات األدبي؟ .12

 كم نسبة القدرات والتحصيلي التي تدخل للجامعة؟ .13

 التخصص؟ نستطيع تحديدفي السنة التحضيرية  .14

 كم نسبة القبول لغير السعوديات؟ .15

 كم نسبة القبول للتخصص العلمي؟ .16

ير من اإلشاعات عن كيف يتم التحقق من عدالة توزيع العالمات على الطالبات من األستاذات؟ فنحن نسمع الكث .17

 حاالت تحيز المعلمات ضد الطالبات  في حالة حدوت هذا األمر كيف سنعالج المشكلة؟

 لماذا نسب القبول الجديدة ال نجدها في الموقع؟ .18

 هل نسب القبول في هذه السنة تعتمد على نسب القبول في السنوات السابقة؟ .19

ت ثم اضطرت للتحويل الخارجي هل تعيد الدراسة من هل إذا درست الطالبة في أحد الجامعات عدد من السنوا .20

 جديد أم تكمل على الذي توقفت عنده؟

 ما هي بدائل دخول الجامعة في حال الطالبة لم يحالفها الحظ بالقبول؟ .21

 هل يوجد اختالف أو أولوية بالقبول لطالبات االنتظام أو االنتساب أو تعليم الكبيرات؟ .22

 في الجامعة؟هل يوجد تخصص الموارد البشرية  .23

 هل النسب الموزونة للقدرات والتحصيلي والثانوي ثابتة في كل الجامعات؟ .24

 هل الجامعة تحدد اجتياز اختبار معين حين القبول كالتوفل مثاًل؟ .25

 هل يمكن التحويل من جامعة إلى أخرى داخل المملكة؟ .26

 هل يسم  للطالبة بتغيير مسارها في حال لم يتوافق مع رغباتها؟ .27

 م للجامعات محدود بعدد معين؟هل التقدي .28

 )اللقا  بطلبة المرحلة الثانوية(المرحلة الثانية 
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 لماذا التخصصات الصحية مقاعدها قليلة؟ .29

 هل القبول في التخصصات العلمية تكون فيها األولوية للسعوديات؟ .30

 هل يوجد تخصص يشمل علم النفس؟ .31

 المتفوقات؟هل هناك من  خارجية لطالبات السنة التحضيرية  .32

     إذا كان تخصص الطالبة علمي هل بإمكانها الدراسة في التخصصات األدبية؟ .33

 هل تستطيع الطالبة الدراسة عن بعد؟ .34

 ما هي التخصصات التابعة لكلية الطب؟ .35

 هل هناك تخصص هندسة معمارية أو مدنية للطالبات؟ .36

 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع؟ما الفرق بين دراسة إدارة األعمال في كلية إدارة األعمال وفي  .37

 

  المقترحا 

 التواصل مع الكليات لتوفير مادة تعريفية عن كل برامج الكلية وفرص العمل وأهم المهارات التي تحتاجها الطالبة.  .1

 إلى فيديو احترافي. تطوير العرض  .2

 (QuestionPro)متضمن على استبانة إلكترونية لتقييم البرنامج التعريفي من نظام  أجهزة اآليبادتوفير عدد من  .3
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 زيارا  )رفق( للمدارق والمشاركة في المعارض انًيا: 
 

 ممثل الجامعة نوع اللقاء عدد الحضور   المكان الزمن األيام

 الثالثاء

 هـ18-2-1439

9-11 
 مدارس الحصان األهلية

 90الطالبات: 

 6اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية: 
 محاضرة

 أ. مريم الحجي .1

 ابتهال التريكي أ. .2

 األحد

 هـ8-3-1439

الثانوية الثانية لتحفيظ القرآن  10-12

 بالدمام

 31الطالبات: 

 1اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية: 
 محاضرة

 الحجي مأ. مري    

 الخميس

 هـ12-3-1439

8-11 
 مدارس البسام األهلية

 170الطالبات: 

 20اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية: 

معرض + 

 محاضرة

 الحجيأ. مريم  .3

 أ.سارة الغامدي .4

 اإلثنين

 هـ16-3-1439

10-12 
الثانوية الثالثة والعشرون 

 بالدمام

 79الطالبات: 

 محاضرة 10اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية: 

 .أ. مريم الحجي1

 .نادية اليامي )متدربة(2

 األحد

 هـ22-3-1439

الثانوية الرابعة والعشرون  9-11

 بالدمام

 220الطالبات: 

 10الهيئة التعليمية واإلدارية:  اعضاء
 محاضرة

 الحجي مأ. مري    

 الخميس

 هـ26-3-1439

8:30-1 

 مدارس الظهران األهلية

 48الطالبات: 

 12اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية:
 معرض

 +محاضرة

 أ.عهود التريكي .1

 أ. مارية الحربي .2

 أ.مريم الحجي .3

 اإلثنين 

 هـ12-5-1439

الحادية والعشرون الثانوية  10-11:30

 بالدمام

 )مجمع األمير محمد بن فهد(

 170الطالبات: 

 محاضرة 8اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية:

 أ. مريم الحجي .1

 أ. عهود الحربي  .2

 الخميس

 هـ15-5-1439

9:30-11 
 مدارس اإلحسان األهلية بالدمام

 36الطالبات: 

 3اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية: 
 محاضرة

 الحجي مريم. أ .1

 الحربي عهود. أ .2

 األربعاء 

 هـ21-5-1439

ثانوية أم المؤمنين حفصة  10:15-11:15

 بالحرس الوطني

 79الطالبات: 

 18اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية: 
 محاضرة

 الحجي مريم. أ .1

 لولو الفهيد )متدربة(.2

 الخميس 

 هـ22-5-1439

9-12 

 مدارس العزيزية األهلية

 70الطالبات: 

 معرض 2اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية: 

 الحجي مريم.أ .1

 سارة الغامدي.أ .2

 الثالثاء 

 هـ27-5-1439

10-11:30 
 الثانوية الخامسة عشر بالدمام

 211الطالبات: 

 6اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية: 
 الحجي مريم. أ محاضرة

 اإلثنين

 هـ3-6-1439

10-11:30 
 الثانوية السادسة بالدمام

 248الطالبات: 

 35اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية: 
 الحجي مريم. أ محاضرة
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عدد الحضور                           نوع  لمكانا الزمن األيام 

 اللقا 

 ممثل الجامعة 

 الثالثاء

 هـ4-6-1439

10:15-

11:15 

الثانوية األولى لتحفيظ القرآن 

 بالخبر

 41الطالبات: 

 1اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية: 

 محاضرة 
 الحجي مريم. أ

بع  مدارس المرحلة الثانوية   9:30- 8:30 

 بالقطيف 

 235الطالبات :

 12اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية:

 محاضرة
 د. نهى المال

 األربعاء

 هـ5-6-1439

 130الطالبات:  الثانوية الرابعة بالدمام  8-1

 40اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية: 

معرض+ 

 محاضرة 
 الحجي مريم. أ

بع  مدارس المرحلة الثانوية   9:30- 8:30 

 بالقطيف 

 121الطالبات :

 12اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية:

 محاضرة
 أ. ابتهال التريكي

 األربعاء 

 هـ19/6/1439

 98الطالبات:  الثانوية الرابعة بالظهران  9-10

 37اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية: 

 محاضرة 
 الحجي مريم. أ

 اإلثنين

 هـ24-6-1439

10:15-

11:30 

 315الطالبات:  الثانوية الثالثة بالظهران 

 اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية: 

 محاضرة 
 الحجي مريم. أ

 الثالثاء

 هـ3-7-1439

 306الطالبات:  الثانوية األولى بالراكة  8:30-9:30

 6اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية: 

 محاضرة 
 الحجي مأ. مري

 األربعاء

 هـ4-7-1439

10:15-

11:30 

 142الطالبات:  الثانوية الثامنة بالخبر

 2اعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية:

 محاضرة 
 الحجي مريم. أ

الطالبا  

5521

,  المدارق

181

,  األعضا 

391
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 ممثل الجامعة  نوع اللقا  عدد الحضور                            المكان الزمن األيام 

 األربعاء

25 -3-1439 
 مدارس الظهران األهلية 8:30-1

 281الطالب: 

 مدرسة 6من 
 معرض

 

من اإلثنين إلى 

 األربعاء

 هـ1439/  6 /10-12

8:30-1 
بهو الكليات الصحية في المدينة 

 الجامعية

 1521الطالب: 

 مدرسة 51من 

 معرض

)المعرض 

التعريفي بكليات 

الجامعة لطالب 

 (المرحلة الثانوية

 . أ. عيسى العوام 1

 أ. ماجد السعران. 2

 عبد الله الخالديأ. . 3

 مناور العنبرأ. . 4

 . أ. عبد الحميد الرجيعي5

 . أ. وائل القرني6

من األحد الى 

 األربعاء

 هـ1439/ 7 /1-4

 ثانوية الخليج بالدمام 9:30-11:30
 750الطالب: 

 مدرسة 27من 

 معرض

أبني نفسي ... )

 (2ليرتقي وطني 

 . أ. عيسى العوام 1

 أ. ماجد السعران. 2

 عبد الله الخالديأ. . 3

من السبت إلى 

 اإلثنين

 هـ1439/  7/  7-9

8:00- 11:30 

 صباًحا

 مساء 4:30-8:30

 مجمع الواحة
 390الطالب: 

 مدرسة42من 

 معرض

 )من إنتاجي(

 . أ. عيسى العوام 1

 أ. ماجد السعران. 2

 مناور العنبرأ. . 3

 . أ. عبد الحميد الرجيعي4

 االحد 

 هـ15-7-1439

9-11 

 

 أ. ماجد السعران محاضرة  140الطالب : ثانوية العروبة 

 أ. وائل القرني محاضرة  111الطالب : ثانوية الفضل بن الربيع 

 اإلثنين 

 هـ16-7-1439

9-11 

 

 أ. وائل القرني محاضر  140الطالب : ثانوية الشاطئ

بن باز عبد العزيز الشيخ ثانوية  أ. ماجد السعران محاضرة  187الطالب : 

 الثالثاء

 هـ17-7-1439
9-11 

 أ. ماجد السعران محاضرة  210:الطالب  ثانوية الثقبة 

 أ. وائل القرني محاضرة  140الطالب : ثانوية اإلمام محمد بن سعود 

 األربعاء

 هـ18-7-1439
 أ. وائل القرني محاضرة 100الطالب : ثانوية الجهاد 9-11

3961, عدد الط ب

133, عدد المدارق

 )اللقا  بطلبة المرحلة الثانوية(المرحلة الثانية 
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زات ــــــالتجهي  

 

 

 

  

 زيارات المدارس

 مطوية بعنوان )شروط وتعليمات االلتحاق بالجامعة( .1

القبـــــــول ومراحـــــــل التقـــــــديم ومســـــــارات وكليـــــــات الجامعـــــــة والحـــــــوافز الــــــــتي يتمتـــــــع المتضـــــــمن لشـــــــروط 

 بها طلبة الجامعة.

ـــــــرامج وممــــــــيزات  .2 ـــــــات وب ـــــــن فيصـــــــل وكلي ـــــــرحمن ب ـــــــد ال ـــــــف بجامعـــــــة اإلمـــــــام عب عـــــــرض تقـــــــديمي للتعري

 . ) رفقالجامعة وشروط وآلية القبول وشر  لمبادرة )

 مخاطبة إدارة الحركة لتوفير وسيلة نقل من إلى المدرسة   .3

 :األجهزة .4

 حاسب آلي محمول  •

• flash memory. 

 البرنامج التعريفي المقدم للطلبة. جودة حول الرأي استطالع استبانة .5

 المعارض

 لو  تعريفية: .1

 شروط القبول في الجامعة. •

 المميزات والحوافز التي يتمتع بها طالب الجامعة. •

 تحدد تخصصك. كيف •

 برامج ومسارات الجامعة •

 نسب القبول في األعوام السابقة  •

 طاولة باسم عمادة القبول والتسجيل  .2

تـــــــوفير شاشـــــــة لعـــــــرض مقـــــــاطع فيـــــــديو عـــــــن بوابـــــــة القبـــــــول وتوضـــــــي  طلـــــــب االلتحـــــــاق وعمليـــــــة  .3

 انهاء اجراءات القبول.

 مطويات بعنوان )شروط وتعليمات االلتحاق بالجامعة( .4

 أقالم( –هدايا )مفكرة مكتب  .5

 حامل اللوحات خشبي  .6

تم تجهيز مجموعة من األسئلة حول القبول وعدد الكليات في الجامعة يتم طرحها على الضيوف ويمن  صاحب  .7

 .ةاالجابة الصحيحة جائز
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الزيارة محاور  

 الجامعة حول .1

 الجامعة وكليات مسارات .2

 تخصصك؟ تحدد كيف .3

  القبول وآلية شروط .4

 اإللكترونية القبول بوابة .5

 رفق؟ عن ماذا .6

 وصايا وإرشادات  .7

 األسئلة عن اإلجابة .8

ـــــدأ  - ـــــل الجامعـــــة  يب ـــــامج ممث ـــــالتعريفالبرن ـــــب بنفســـــه ب ـــــامج مـــــن والهـــــدف بالحضـــــور والترحي  فـــــي تقـــــديم البرن

 .فيها القبول وآلية وبرامجها بالجامعة التعريف وهو المدارس

ـــاريخوالحـــدي  عـــن  - ـــذ العريـــق الجامعـــة ت ـــات+  فيصـــل الملـــك جامعـــة كانـــت أن من ـــات  كلي  تحـــت انضـــمامهم ثـــم البن

 ثـــم الـــدمام بجامعـــة وتســـميتها باألحســـاء فيصـــل الملـــك جامعـــة عـــن انفصـــالها ثـــم  فيصـــل الملـــك جامعـــة مســـمى

 . فيصل بن الرحمن عبد اإلمام جامعة إلى مسماها تغيير

 المزايـــــا مـــــن الكثيـــــر وتقـــــدم هـــــاالبلط المقدمـــــة الخـــــدمات جـــــودة علـــــى وحريصـــــة أكاديمًيـــــا متميـــــزة الجامعـــــةوأن 

 2015 عام المؤسسي االعتماد على حصلت أنهاكما  بها  للملتحقين

ــــف - ــــة بمســــارات التعري ــــات الجامع ــــع التــــي والكلي ــــل تتب ــــي والبــــرامج مســــار ك ــــدمها الت ــــل تق ــــة ك ــــات مــــن كلي  الكلي

 بـــالرجوع ينصـــ  لـــذا المســـتمر التحـــدي  أو للتغييـــر تخضـــع والكليـــات البـــرامج بـــأن التنويـــه مـــع تمنحهـــا التـــي والدرجـــة

  www.iau.edu.sa االلكتروني الجامعة موقع إلى

 .الجامعة على التقديم كيفية استعراض -

 .القبول بوابة على الدخول خالل من الكلية في البرامج استعراض -

 (.رفق قاعدة) الدراسي تخصصك تحدد كيف فيديو استعراض -

ـــول شـــروطشـــر   - ـــة  الجامعـــة فـــي القب ـــول فـــي الجامعـــة تنافســـي حســـب النســـبة الموزون ـــول وأن القب وآليـــة القب

 لتغطية الشواغر (التحصيلي االمتحان من% 40+  القدرات امتحان من% 30+ ثانوي ثال  نسبة 30)%

  التخصص اختيار من لتمكنهم الثانوية المرحلة طالب بتوعية تعني والتي رفق بمبادرة التعريف -

 .والتسجيل القبول بعمادة الخاصة االجتماعي التواصل لوسائل الرسمية الحسابات استعراض -

  الطلبةاإلجابة على أسئلة  -
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http://www.iau.edu.sa/


 

35 
 

 

   

 مقترحا       

 اعداد فيديو تعريفي عن كليات وبرامج الجامعة مزود بصور للكليات. .1

عن البرنامج على صيغة باركود وطباعتها على بطاقة تتضمن  الطلبةاعداد استبانة إلكترونية لقياس مدى رضا  .2

     وسائل التواصل االجتماعي لعمادة القبول والتسجيل.

في صفحة عمادة القبول العمل على انشاء رابط تسجيل للمدارس الراغبة بزيارة ممثلي الجامعة للمدرسة  .3

 والتسجيل لموقع الجامعة اإللكتروني.

يحضر أي برنامج في الحرم لمن لم  ةبرنامج تعريفي بالجامعة لطلبة المرحلة الثانويانشاء رابط تسجيل حضور  .4

 خارج أوقات الدوام الرسمي.يكون إقامة البرنامج  الجامعي أو في المدارس بحي 

 .سالرحمن بن فيصل يتم توزيعه على مشرفين المدار توفير فالش او سي دي عن جامعة االمام عبد .5

 المعارض. تجهيزاتت مع مكبر صوتوفير ميكرفون مع  .6

 .في المعرض التعريفي المقام في الجامعة للعمادة المخصص المقر مساحة زيادة .7

 .تخصيص طالبين من طالب الجامعة للمشاركة بالمعارض القادمة .8
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  لقاء         الفعالية:نوع 

عدد  عدد المدارس  الحضور األيام

 اللقاءات 

 ممثل الجامعة 

أعضاء الهيئة 

 التعليمية واإلدارية 

 الطالبات 

 الثالثاء

 هـ11-6-1439

 مريم الحجيأ.  .1 4 6 151 6

 الحربي عهود. أ .2

 طالبتين من صديقات العمادة للتنظيم  .3

 األربعاء

 هـ12-6-1439

 مريم الحجيأ.  .1 8 32 654 32

 عائشة السالم . أ .2

 طالبتين من صديقات العمادة للتنظيم .3

 الخميس

 هـ13-6-1439

 مريم الحجيأ.  .1 5 13 379 13

 لطيفة الجمعة . أ .2

 من صديقات العمادة للتنظيم اتطالب( 3) .3

  17 51 1184 51 المجموع

 فكرة وإعداد وتقديم:

 بالريان( مشرفة مبادرة )رفق(: مريم الحجي )وكالة عمادة القبول والتسجيل ألقسام الطالبات 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

اللقا ا  المصاح  للمعرض التعريفي بكليا  

الحضور من الطالبا  الجامعة 

الحضور من الهيئة التعليمية 

المدارق

  الًثا: لقا ا  )رفق( المصاحبة للمعرض التعريفي بكليا  الجامعة   
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 محاور اللقا      

 رفق؟ عن ماذا .1

      القبول وآلية شروط .2

 اإللكترونية القبول بوابة .3

 تخصصك؟ تحدد كيف .4

 وإرشادات وصايا .5

 األسئلة عن اإلجابة .6

عمادة القبول والتسجيل أ. مريم الحجي بالترحيب بالحضور )طالبات والمرافقات وكالة ابتدأ اللقاء مشرفة القبول في 

وإن دور هذه مبادرة رفق من اعضاء الهيئة اإلدارية والتعليمية بالمدارس( و عرض فيديو )ماذا عن رفق؟(   والتحدت عن 

على المعلومات  الطالبة تحصلوفي المرحلة الوقائية ما قبل التقديم للجامعة المبادرة يتمثل في مساندة الطالبات 

واإلجابة على جميع القبول والتسجيل مادة الصحيحة من مصادرها وتزويد الطالبات بوسائل التواصل الرسمية لع

عة. تساؤالتهن حول االلتحاق بالجام  

يمكن  ال وبعرض نسب القبول لألعوام السابقة وآلية القبول مؤكدة أن القبول تنافسي شرحت شروط القبول ثم 

وألقت الضوء على بوابة القبول والتعريف بأيقوناتها وأهمية الرجوع للبوابة في كل   تحديد نسب القبول مسبًقا

؟ صصكخالبوابة أن التقديم إلكتروني تماًما ,وعرض فيديو كيف تحدد تمراحل التقديم وأن التقديم ال يتم إال من خالل 

اللقاء بوصايا وإرشادات والرد على أسئلة واستفسارات الطالبات.   توختم  

  األسئلة

 المهنية؟اختبار اللياقة  ما هو -

  عند قبولي بالرغبة الثانية واكملت اإلجراءات هل يتم اشعاري عند قبولي بالرغبة األولى؟ -

 اإلجراءات؟هل ممكن تغيير الرغبة بعد القبول واكمال  -

 هل أكمل اإلجراءات بدون تنشيط حتى يتم ترقية الرغبة؟ -

 ؟تقيدنيهل النسب الموزونة لألعوام السابقة  -

 عند قبولي بجامعة أخرى قبل جامعة االمام هل يلغى ترشيحي لديكم؟ -

 هل فعال يتم قبول الطالب على الرغبة األخيرة؟ -

 ت عند عدم اكمالي إلجراءات القبول؟ماذا يحد -

 ما الفرق بين ترشيحي للقبول والقبول؟ -

 عند اختيار الرغبات هل اختار المسار او الكلية؟ -

 كيفية إجراءات االنسحاب من القبول؟  -

 عند تحديد الرغبة أحدد الكليات او التخصصات؟ -

 كيف يمكن التواصل عند وجود استفسار؟ -

 الرغبة األقل منها هل يمكن ذلك؟عند قبولي في رغبة وأريد  -

 كم المدة بين ترقيه الرغبات وإعالن الدفعات؟ -

 هل هناك اختبار مطلوب غير القدرات والتحصيلي؟ -

 هل عند االنسحاب من القبول أستطيع التقديم في العام التالي؟ -

 )اللقا  بطلبة المرحلة الثانوية(المرحلة الثانية 
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 أخرى هل يمكنني التقديم لديكم؟إذا تم انسحابي من جامعة  -

 هل بإمكاني تغيير التخصص بعد الدراسة؟ -

 هل ممكن التحويل من كلية التمري  الى المسار الصحي؟ -

 هل ممكن للطالبة التسجيل مرة أخرى اذا انسحبت بعد القبول؟ -

                                   ما الفرق بين نسب القبول في الدفعة األولى والدفعة الثانية؟ -

 هل اختبار تحديد المستوى لجميع التخصصات او فقط للمسار الصحي ؟ -

 عند قبولي في رغبة وأريد الرغبة األقل منها هل ممكن ذلك؟ -

 كلية الشريعة والقانون في جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل؟ توجدهل  -

 راسات تطبيقية ؟هل تحول الطالبة إدارة اعمال اذا انقبلت د -

 هل لجامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل األولوية في قبول سكان المنطقة ؟ -

 هل ممكن للطالبة ان تحول من المسار العلمي الى المسار االنساني ؟ -

 اخذ ماجستير ؟ تستطيعست الطالبة دبلوم هل راذا د -

 ماهي طبيعة األسئلة في المقابلة الشخصية ؟ -

 م في اكثر من منطقة ؟هل ممكن للطالبة ان تقد -

 كم مدة الفترة التي تكون بين الدفعات ؟ -

 هل القبول الجديد يلغي القبول القديم ؟  -

 هل يحسب معدل السنة التحضيرية ؟ -

 هل يحدد الوزن في اختبار اللياقة؟ -

  

 )اللقا  بطلبة المرحلة الثانوية(المرحلة الثانية 
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 المرحلة الثالثة 

 )االستقطاب( 

ف عل  باختبار  90للطلبة الحاصلين عل  درجة 

 القدرا  والموهوبين
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           في اختبار القدرات  90على درجة  والحاصلينالصف الثال  ثانوي  طلبةأ/الفئة المستهدفة: 

 هـ1439-1438الثاني للعام الفصل الدراسي  زمن التنفيذ:

  :البرنامجالهدف من 

 الوقائيـــة المرحلـــة فـــي المـــدارس لطلبـــة نوعيـــة خدمـــة وتقـــديم االجتماعيـــة بمســـؤوليتها الجامعـــة التـــزام .1

 .الجامعة في القبول بطلب التقّدم قبل باألسباب لألخذ

 .القبول وشروط وبرامجها وكلياتها بالجامعة التعريف .2

 .القبول بوابة من االستفادة وكيفية االلكتروني الموقع خالل من بالجامعة القبول شروط توضي  .3

 لتغطيــــة الموزونــــة النســــب حســــب المنافســــة علــــى يعتمــــد القبــــول وأن اإللكترونــــي القبــــول آليــــة شــــر  .4

 (بالجامعة بها المعمول التنافسي القبول ثقافة نشر) الشواغر

 .التربية وكلية الصحي المسار مثل الكلية او المسارات لبع  الخاصة الشروط توضي  .5

 .الدراسة ولغة والبرامج الدراسة نظام حول الطلبة توعية .6

 .الثانوية المرحلة وطلبة الجامعة بين توعوية اجتماعية تواصل شبكة إنشاء .7

 المناسب الوقت وفي الطلبة من ممكن عدد ألكبر الصحي  بالشكل المعلومة إيصال ضمان .8

 .القبول اثناء والعمادة الجامعة مع التواصل بوسائل التعريف .9

ـــالل  .10 ـــة مـــن خ ـــة فـــي الجامعـــة وفرصـــها الوظيفي ـــة النوعي ـــالبرامج األكاديمي ـــف ب ـــاءاتالتعري مـــع شـــريحة  لق

ــــزين  ــــة المتمي ــــار المجــــال المتناســــب مــــع قــــدراتهم مــــع شــــر  والموهــــوبين الطلب لمســــاعدتهم فــــي اختي

 للتخصصات المختلفة لهذه البرامج النوعية2030خطة التنمية وفًقا لروية المملكة  حاجة

 ثل العمادة:مم

 في لقاء الطالبات في لقاء الطالب

 د. صال  الراشد عميد القبول والتسجيل )كلمة ترحيبية( -1

)وســــــائل وكيــــــل العمــــــادة لشــــــؤون التسجيل العنــــــزي تركــــــي د. -2

  التواصل(

 العميد لشؤون القبول )عرض عن القبول(م. سيف السيف مساعد  -3

 تركي التركي رئيس قسم القبول )عرض عن القبول( -4

 ماجد السعران )اللجنة التنظيمية(. -5

 حمد العويد )اللجنة التنظيمية(. -6

 محمد المطير )اللجنة اإلعالمية(. -7

 نايف العسوم )اللجنة اإلعالمية(. -8

 مناور العنبر )اللجنة اإلعالمية(. -9

 د. نهى عبد اللطيف المال  .1

 أ. عهود التريكي  .2

 أ. عائشة السالم  .3

 أ. مريم الحجي  .4

( طالبــــــة مــــــن صــــــديقات عمــــــادة 25عــــــدد ) .5

القبــــــــول والتســــــــجيل فــــــــي االســــــــتقبال 

 والتنظيم والضيافة 

 المرحلة الثالثة )االستقطاب (   
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 وشارك في اللقاء

 الطالبات الطالب

 فيصل الزهراني )متحدت من معهد األبحات(.  -1

ـــــــــة الدراســـــــــات  -2 ـــــــــب بكلي ســـــــــعود النويشـــــــــي )طال

 التطبيقية وخدمة المجتمع(.

 المنذر المزروع )طالب بكلية الشريعة والقانون(. -3

 متعب الشمري )طالب بكلية العمارة والتخطيط(. -4

 عبد العزيز البرجس )طالب بكلية الهندسة(. -5

ـــــة -6 ـــــب بكلي ـــــا بشـــــير خرســـــه )طال ـــــوم الحاســـــب  زكري عل

 وتقنية المعلومات(.

 

 . دانه المهيزعيد .1

 (معهد األبحات االستشارات الطبية )متحدثة من

 د. هنادي بغدادي .2

مـــــــن وحـــــــدة المعامـــــــل البحثيـــــــة )كليـــــــة  )متحدثـــــــة

 العلوم(

 أ. منال السلوم  .3

 (من مكتب براءة االختراع ونقل التقانة )متحدثة

طالبــــات  مــــن  كليــــاتهنبــــرامج ( درة متحدثــــة عــــن 11) .4

  الجامعة 

 D3في مسر  العمادات المساندة مبنى : مكان التنفيذ

 مساء 7-4هـ من الساعة 1439-8-2 األربعاءمساء يوم  الطالبوقت التنفيذ: 

 مساء 7-4هـ من الساعة 1439-8-3الطالبات مساء يوم الخميس                     

 طالب  37: عدد الحضور

   طالبة 87                   
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للبرنــــــامج التعريفــــــي بــــــالقبول فــــــي  ((Qproانشــــــاء رابــــــط تســــــجيل مــــــن نظــــــام  .1

الجامعــــــــة ضــــــــمن مبــــــــادرة المشــــــــروع المجتمعــــــــي )رفــــــــق( للطلبــــــــة الحاصــــــــلين 

 فأعلى بالقدرات  90على 
 مريم الحجي .أ

 اعالن للتسجيل في البرنامج متضمن رابط التسجيلتصميم  .2
 الحجي مريم .أ

 :إلى التقرير تصنيف ثم ومن القدرات درجة من للتأكد التسجيل تقرير ومراجعة فرز .3

 التسجيل( تأكيد إلرسال) بالقدرات فأعلى 90 على حاصلين طلبة .1

 ) اعتذار إلرسال) القدرات اختبار في 90 من أقل على حاصلين طلبة .2

 (اعتذار إلرسال) ثانوي الثاني الصف طلبة .3

 أ. تركي التركي  .1

 أ. مريم الحجي  .2

 تصميم بطاقة تأكيد التسجيل متضمن )اليوم والوقت والمكان( .4
 الحجي مريم .أ

عـــــرض تقـــــديمي للتعريـــــف بجامعـــــة اإلمـــــام عبـــــد الـــــرحمن بـــــن فيصـــــل وكليـــــات  .1

 . (رفق) مبادرةوبرامج وممـيزات الجامعة وشروط وآلية القبول وشر  ل

 م. سيف السيف  .1

 )مساعد عميد القبول والتسجيل لشؤون القبول(

  د. نهى المال  .2

 )وكيلة عمادة القبول والتسجيل(           

 أ. تركي التركي  .3

 أ. مريم الحجي  .4

 لو  ترحيبية وتعريفية: .2

 شروط القبول في الجامعة. •

 المميزات والحوافز التي يتمتع بها طالب الجامعة. •

 تخصصك.كيف تحدد  •

  برامج ومسارات الجامعة •

 

 

 تصميم: 

 إدارة الهوية 

 مطبوعات: .3

 قوائم لتسجيل بيانات الحضور •

 أوراق تدوين أسئلة الطالبات  •

 أوراق لتدوين مقترحات وأراء الحضور  •

 بطاقات المقاعد  •

 بطاقة التعريف بأسماء الدرر واللجنة اإلعالمية والتنظيمية •

 شهادات شكر للمتحدثات درر الكليات المشاركات  •

 

 عهود التريكي  .أ الضيافة   .4

 

 

 

 

 

 التجهيررررزا 
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 فقرا  لقا  الط ب

بدأ البرنامج سعادة عميد القبول والتسجيل الدكتور صال  الراشد بالتعريف بنفسه والترحيب بطالب المدارس 

مسارات وكليات الجامعة  بعدها تقدم مساعد العميد لشؤون القبول المهندس سيف عن ة الثانوية وقدم نبذ

السيف ورئيس قسم القبول األستاذ تركي التركي بشر  شروط وآلية القبول بالجامعة وخطوات التقديم واختيار 

 الجامعة والمرشحين  وبعدها أتيحت الكلمة لطالب  الرغبات وأيضًا اكمال اجراءات القبول اإللكترونية عند الترشي 

من قبل كلياتهم بعرض تجاربهم الدراسية من بداية قبولهم بالجامعة وحتى قرب تخرجهم لمساعدة الطالب 

تقدم وكيل العمادة لشؤون التسجيل الدكتور تركي العنزي حي   ثم  الحاضرين بتحديد رغباتهم بالشكل الصحي 

لجامعة وقنوات التواصل االجتماعي الموحدة وفي ختام هذا أوض  عن أهمية تحري الدقة واالعتماد على موقع ا

اللقاء تقدم كل من المهندس سيف السيف واالستاذ تركي التركي باإلجابة على استفسارات الطالب ومناقشتهم 

 حول ما تم عرضه.

 

 األسئلة

 هل يمكن التقديم في أكثر من جامعة؟-

 واحدة فقط.نعم لكن اكمال اجراءات القبول يكون في جامعة 

 

 هل صحي  يوجد أولوية في القبول حسب نوع المدرسة؟-

 ال غير صحي  حي  أن معيار القبول هو النسبة الموزونة.

 

 هل وجود شهادات لغة انجليزية وغيرها تعطي للطالب أولوية للقبول؟-

 ال حي  أن معيار القبول هو النسبة الموزونة.
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 لقا  الطالبا  فقرا  

 

  

 المسدول الفقرا    المدة

 رابطة أصدقاء عمادة القبول والتسجيل   التسجيل 3:30

 الطالبة جواهر اليامي  بدء البرنامج )الترحيب بالحضور والتعريف بمحاور الورشة( 4:00

 د. نهى المال : حول الجامعة المحور األول 4:05

  مميزات وخدمات وحوافز الجامعة  

 ممثلة من معهد األبحات االستشارات الطبية معهد األبحات واالستشارات الطبية                  4:15

 د. دانه المهيزعي

 ممثلة من وحدة المعامل البحثية )كلية العلوم( وحدة المعامل البحثية )كلية العلوم(                  4:20

 بغداديد. هنادي 

 ممثلة من مكتب براءة االختراع ونقل التقانة مكتب براءة االختراع ونقل التقانة                 4:25

 ا. منال السلوم 

 عرض تقديمي  وحدة ريادة األعمال                  4:30

 ا. مريم الحجي : مسارات وكليات الجامعةالمحور الثاني 4:35

 ساعة 

4:40-5:40 

لكل دقائق 5)

 درة(

  التعريف بكليات الجامعة وبرامجها  

 درة كلية الطب نائلة العامودي كلية الطب 

 درة كلية طب األسنان رهف الغامدي كلية طب األسنان 

 درة كلية الصيدلة سارة الرفاعي كلية الصيدلة اإلكلينيكية

 درة كلية العلوم الطبية التطبيقية حنين القروني  كلية العلوم الطبية التطبيقية

 درة كلية الهندسة )الهندسة الطبية( ميسم الفداغ  كلية الهندسة )الهندسة الطبية(

 درة كلية التصاميم لطيفه الزيد كلية التصاميم

 ممثلة كلية علوم الحاسب اآللي غادة حميد كلية علوم الحاسب اآللي

 درة كلية إدارة األعمال مريم العمري كلية إدارة األعمال

 درة كلية العلوم هيا السلولي كلية العلوم 

 ممثلة كلية اآلداب جواهر الغامدي كلية اآلداب

 درة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع مريم اليامي  كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 

 ا. مريم الحجي  : القبول في الجامعة  حور الثال مال  5:40

  استراحة 6:00

 د. نهى المال  : مبادرة رفق  المحور الرابع 6:20

 درر الكليات  –عائشة السالم  –د.نهى المال  : المناقشة والرد على استفسارات الطالبات المحور الخامس 6:25

 د.نهى المال  شكر وتقدير  6:50

 (المرحلة الثالثة )االستقطاب    
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وكيلة عمادة القبول والتسجيل د. طالبات وأمهاتهن الفاضالت  كما تفّضلت من ال ترحيب بالحاضراتبالاللقاء  بدأ    

وحصول بع  برامجها على االعتماد  2015على االعتماد المؤسسي عام  و حصولهابالجامعة  التعريفب ُنهى المال

 كما ذكرت بع  المميزات والخدمات والحوافز التي يتمتع بها طلبة الجامعة .األكاديمي 

 المرتكزة علىتعريف موجز عن معهد األبحات واالستشارات الطبية ورؤيته ورسالته د. دانة المهيزعي  قدمت بعدها

عّرفت أيًضا بأقسام المعهد التي تتمثل  كما لخدمة المجتمع ليصب  مرجًعا وطنًيا علمًيا  األبحات البح  العلمي وتوجيه

 . الفيزياء الحيوية. ٤. طب النانو. ٣. األمراض الوبائية. ٢. قسم أبحات الخاليا الجذعية. ١في: 

منها فت  المعامل   خدماتها و المعاملنبذة عن  د. هنادي بغدادي رئيسة الوحدات البحثية في كلية العلوموقدمت 

صعب استخدامها في المدارس وربط ذلك بطالبات مركز موهبة والمراكز الصيفية ونّوهت لتجربة بع  المواد التي ي

 مختبر للبح  المتقدم  ١٤على وجود 

نبذة مختصرة عن المكتب الذي تم تأسيسه  أ. منال السلوم ممثلة مكتب براءة االختراعات ونقل التقانة تحّدثت بعد ذلك

دولية في مجاالت مختصة وانتقلت للحدي  عن خدماته المقدمة وشرحت  م والذي يتميز بشراكات٢٠١٣في نهاية سنة 

العالمات و معنى الملكية الفكرية لالختراعات وهي: عبارة عن نتاج لفكر اإلنسان والتي تشمل )حقوق النشر لمدى الحياة

عن مدى حماسها الختراعات  التجارية واألسرار التجارية وبراءات االختراع( ووّضحت خطوات تسجيل براءة االختراع وعّبرت

 فيهن خيًرا بإذن الله. ة الطالبات الحاضرات متفائل

وأكملت بعدها مشرفة القبول في عمادة  خدماتها وأقسامهاعن وحدة ريادة األعمال من  اتقديمي اض عرضاتم استعر

وكلياتها مع توضي  الكليات التي تتبع السنة التحضيرية  الجامعةمسارات القبول والتسجيل أ. مريم الحجي  لتتحدت عن 

 والكليات التي ال تتبع السنة التحضيرية.

وطريقة التدريس فيها ومزاياها وعن الفرص الوظيفية بعد التخرج   نتهاللتحدت عن كلي بدأت بعدها درر الكليات المختلفة

 وكّن كاآلتي: 

 الدرة الكلية الدرة الكلية

 مريم اليامي كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع نائلة العمودي كلية الطب

 سارة الرفاعي كلية الصيدلة  رهف الغامدي كلية طب األسنان

 ميسم الفداغ  كلية الهندسة الطبية لطيفة الزيد كلية التصميم

 مريم العمري  كلية إدارة األعمال حنين القروني التطبيقيةالطبية كلية العلوم 

 جواهر الغامدي كلية اآلداب هيا السلولي كلية العلوم 

 غادة حميد كلية الحاسب

 

شرحت بعدها د. نهى المال معنى درة الكليات  وشروط وطرق الحصول على مسمى الدرة  بعدها وّضحت آلية القبول 

  ونصحت الطالبات بالدخول إلى النظام اإللكتروني وموقع الجامعة لالعتياد ١٤٣٩شوال/ ٦في الجامعة وموعد بدايته 

 .لإلجابة عليهاالبات عليه قبل وقت التسجيل  واستقبلت أخيًرا استفسارات الط
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 متى يتم اإلعالن عن نسب القبول في الجامعة وأين أجدها؟ -

 أو غير المسجلين في نظام نور؟ المدارس العالميةكيفية التقديم طالب  -

 ما الفرق بين كلية العلوم التطبيقية في الدمام والجبيل؟ -

    أتقدم من خالل الموقع على المسارات العلمية؟اثناء فترة التسجيل كيف  -

من  األدنىهل صحي  إذا دخلت طب مثاًل ولم أحظى بالدرجة المطلوبة هل يحولني النظام للتخصص  -

 الطب دون استشارتي؟

 رغبات يعني بالنسبة للمسارات أو الكليات؟6 -

 الرجاء التوضي  نسبة االرتفاع في النسب القبول ولماذا ترتفع؟ -

 قع كلية الحاسب؟اين ت -

 توضي  عدم التسجيل في أكثر من جامعة؟ -

 توضي  القبول حسب الرغبات الست؟ -

 النسبة الموزونة تحدد قبولي في التخصص أو المسار؟ -

 

 التوصيات

 توضي  المكان والزمان في إعالن البرنامج  .1

تنفيذ البرنامج في األسبوع العاشر من الدراسة مع التأكد من مواعيد اختبارات قياس )القدرات والتحصيلي(  .2

 حتى ال يتزامن مع اختبارات قياس 

باختبارات مركز هم واختيار األوقات المناسبة قبل انشغال ةالثانويالمرحلة  طلبة للقاءإعداد خطة زمنية سنوية   .3

 قياس واالختبارات النهائية 

 .اللقاءبوابة القبول مبكرًا قبل  إطالق .4

 البح  في مدى إمكانية إقامة الحلقة في عطلة نهاية األسبوع. .5

 احضار ممثل من كل كلية للتعريف عن كليته والحدي  عن تجربته. .6

 .اللقاءاتمكتبات في اشراك عمادة السنة التحضيرية وعمادة شؤون الطالب وعمادة شؤون ال .7
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ور ــــــالص  
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            الصيفي على مستوى المملكة   اإلثرائيبرنامج موهبة طالبات طالب و ب/ الفئة المستهدفة:

  :البرنامجالهدف من 

 الوقائيـــة المرحلـــة فـــي المـــدارس لطلبـــة نوعيـــة خدمـــة وتقـــديم االجتماعيـــة بمســـؤوليتها الجامعـــة التـــزام .1

 .الجامعة في القبول بطلب التقّدم قبل باألسباب لألخذ

 .القبول وشروط وبرامجها وكلياتها بالجامعة التعريف .2

ـــول شـــروط توضـــي  .3 ـــي الموقـــع خـــالل مـــن بالجامعـــة القب ـــة االلكترون ـــة مـــن االســـتفادة وكيفي ـــول بواب  القب

 .اإللكترونية

 لتغطيــــة الموزونــــة النســــب حســــب المنافســــة علــــى يعتمــــد القبــــول وأن اإللكترونــــي القبــــول آليــــة شــــر  .4

 (بالجامعة بها المعمول التنافسي القبول ثقافة نشر) الشواغر

 .التربية وكلية الصحي المسار مثل الكلية او المسارات لبع  الخاصة الشروط توضي  .5

 .الدراسة ولغة والبرامج الدراسة نظام حول الطلبة توعية .6

 .الثانوية المرحلة وطلبة الجامعة بين توعوية اجتماعية تواصل شبكة إنشاء .7

 المناسب الوقت وفي الطلبة من ممكن عدد ألكبر الصحي  بالشكل المعلومة إيصال ضمان .8

 .القبول اثناء والعمادة الجامعة مع التواصل بوسائل التعريف .9

ـــالل  .10 ـــة مـــن خ ـــة فـــي الجامعـــة وفرصـــها الوظيفي ـــة النوعي ـــالبرامج األكاديمي ـــف ب ـــاءاتالتعري مـــع شـــريحة  لق

 الــــربطلمســــاعدتهم فــــي اختيــــار المجــــال المتناســــب مــــع قــــدراتهم مــــع والموهــــوبين الطلبــــة المتميــــزين 

 . هذه البرامج النوعيةفي للتخصصات المختلفة 2030ية المملكة ؤالتنمية وفًقا لر طحاجة خطب

 

 ثل العمادة مم

 في لقاء الطالب في لقاء الطالبات

 المشاركات: 

 د. نهى عبد اللطيف المال   .1

 أ. عائشة السالم  .2

 أ. مريم الحجي .3

 روان االحمري )صديقات عمادة القبول والتسجيل( .4

)متــدربــة من كليــة الــدراســــــــات منيرة الجــاســــــر  .5

 التطبيقية(

 :المشاركين

 تركي التركي رئيس قسم القبول )عرض عن القبول( -1

 الرحمن الحميدان )كلية طب االسنان( عبد -2

 سعود النويشي )كلية الدراسات التطبيقية( -3

 زكريا خرسه )كلية الحاسب(  -4

 (ةمحمد الزرعه )كلية الهندس -5

ـــذ:  ـــان التنفي ـــوم زمـــان ومك ـــة المجتمـــع مســـاء فـــي مســـر   7-2:30هــــ مـــن الســـاعة 1439-10-29 الموافـــقالجمعـــة ي كلي

 كلية الهندسة للطالب. للطالبات و بالدمام

 .الثاني متوسط حتى الثاني ثانوي طالب( من60طالبة و 90) 150: عدد الحضور

 الثالثة )االستقطاب ( المرحلة   
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بجامعــــــة اإلمــــــام عبــــــد الــــــرحمن بــــــن فيصــــــل وكليــــــات عــــــرض تقــــــديمي للتعريــــــف .1

 . (رفقمبادرة )وبرامج وممـيزات الجامعة وشروط وآلية القبول وشر  ل

 إعداد: 

 وكلية عمادة القبول والتسجيل  .3

 د. نهى المال 

 أ. مريم الحجي  .4

 روان االحمري  .5

  مطبوعات:.2

 والتنظيمية واللجنة اإلعالميةالجامعة  سفيرات كلياتبطاقة التعريف بأسماء  •

 بطاقة وسائل التواصل الرسمية لعمادة القبول والتسجيل  •

 

  جهاز حاسب آلي محمول .3

 

  

 التجهيــــــزات 

 الثالثة )االستقطاب( المرحلة   
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 فقرات البرنامج

     

         

 

 

 

 

 

 

 المتحدال الفقرا  

 د. نهى المال  ماذا عن رفقالمحور األول: 

 المحور الثاني: حول الجامعة 

 مميزات والخدمات والحوافز في الجامعة 

 مكتب براءة االختراع ونقل التقانة مديرة مكتب براءة االختراع ونقل التقانة                

 ا. منال السلوم 

  د. اشتياق الفرج  بنك العطاء الوطني                 

 ا. مريم الحجي  القبول في الجامعة  شروط وآلية حور الثال : مال

 المحور الرابع: بوابة القبول اإللكترونية 

 المحور الخامس: كيف تحدد تخصصك؟

 د. نهى المال  مسارات وكليات الجامعة السادس:المحور 

  التعريف بكليات الجامعة وبرامجها  

 رزان الشمريكلية الطب  سفيرة كلية الطب 

 العقيل  جمانةكلية طب األسنان سفيرة  كلية طب األسنان 

 كلية الصيدلة سارة الرفاعي سفيرة كلية الصيدلة اإلكلينيكية

 كلية العلوم الطبية التطبيقية حنين القروني  سفيرة كلية العلوم الطبية التطبيقية

 سفيرة كلية التمري  رزان يماني كلية التمري  

 كلية الهندسة )الهندسة الطبية( ميسم الفداغ  سفيرة كلية الهندسة )الهندسة الطبية(

 كلية التصاميم لطيفه الزيد سفيرة كلية التصاميم

 كلية علوم الحاسب اآللي غادة حميد سفيرة كلية علوم الحاسب اآللي

 منال الشيخكلية إدارة األعمال سفيرة  كلية إدارة األعمال

 روان الزهرانيكلية العلوم  سفيرة كلية العلوم 

 كلية اآلداب جواهر الغامدي سفيرة كلية اآلداب

 سفيرة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل مها الغامدي كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل

  نجد الصايلكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع سفيرة  كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 

 سفيرة كلية المجتمع زينب آل قيصوم  كلية المجتمع 

  ليان المال  الجامعة قبول قبل لما االستعداد: السابعحور مال

 د.نهى المال  شكر وتقدير 

 الثالثة )االستقطاب ( المرحلة   
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والشكر إلدارة موهبة على االستضافة الكريمة وإتاحة الفرصة لتقديم )مبادرة رفق( لما الحاضرات بترحيب بالاللقاء  بدأ

من طالبات برنامج موهبة االثرائي الصيفي على مستوى المملكة في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن  90يزيد عن 

التعريف بالجامعة ومميزتها وأن الجامعة قد حصلت ب وكيلة عمادة القبول والتسجيل د. ُنهى المالكما تفّضلت فيصل 

وحصول بع  برامجها على االعتماد األكاديمي ودخول الجامعة في تصنيف  2015على االعتماد المؤسسي عام 

 )QSالعالمي ألفضل الجامعات بالعالم(

  وقدمت نبذة مختصرة عن المكتب الذي مكتب براءة االختراعات ونقل التقانة   مديرةأ. منال السلوم  تحّدثت بعد ذلك

م  والذي يتميز بشراكات دولية في مجاالت مختصة  وانتقلت للحدي  عن خدماته ٢٠١٣تم تأسيسه في نهاية سنة 

المقدمة  وشرحت معنى الملكية الفكرية لالختراعات وهي: عبارة عن نتاج لفكر اإلنسان والتي تشمل )حقوق النشر 

التجارية واألسرار التجارية وبراءات االختراع(  ووّضحت خطوات تسجيل براءة االختراع  وعّبرت عن  لمدى الحياة  العالمات

 مدى حماسها الختراعات الطالبات الحاضرات متفائلًة فيهن خيًرا بإذن الله. 

تمع والتنمية المشرف العام على البوابة اإللكترونية لبنك المسؤولية في عمادة خدمة المج د. اشتياق الفرجوشاركت 

 لتعريف عن بنك العطاء الوطني وإيداع ساعات التطوع لتوثيقها في السجل المهاري للطالب.باالمستدامة 

لتحدت عن شروط وآلية القبول في  وأكملت بعدها مشرفة القبول في عمادة القبول والتسجيل أ. مريم الحجي 

الجامعة وشر  لبوابة القبول اإللكترونية بعد اجراء استطالع رأي الحضور لبع  من األسئلة المتعلقة بالقبول في 

 الجامعة 

فيها ومزاياها  وعن  ميزوطريقة التبرامج الكلية   للتحدت عن (14وعددهن ) الكليات المختلفة سفيراتبدأت بعدها ثم 

 .الوظيفية بعد التخرج الفرص

لحاضنات  )برنامج بادر( من قبل فريق ي المجال التقنيالدكتور تركي اللقاء مشاركة الستقطاب المواهب خللوقد ت

 التقنية ومسرعات األعمال من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

 

ثم   لتحفيز الموهوبات الحصول على مسمى الدرة و متطلباتشرحت بعدها د. نهى المال معنى درة الكليات  

موقع الجامعة ة للقبول من اإللكترونيبوابة لى العالطالبات بالدخول  و نصحتوّضحت آلية القبول في الجامعة 

ثم تم تقديم سبل التميز في اختبارات القدرات و التحصيلي و اختبار   قديمقبل وقت الت لالستفادة من معلوماته

 ستفسارات الطالبات.تخصصات الجامعية  ثم تمت إتاحة المجال الد الميول في البسيط لتحدي

 

 :التوصيا 

 ساعا  لهذا البرنامج الثري  5تخصي  ما ال يقل عن -1

 جم  أسئلة الطالبا  مسبقا-2

 توفير هدايا مناسبة لسفيرا  الكليا  و شهادا  شكر معّدة في وقت مبكر-3

 

 

 

 الثالثة )االستقطاب ( المرحلة   
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 الصـــور 

 االستقطاب ( الثالثة )المرحلة   
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 المرحلة الرابعة

 رفق اإللكترونية 
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ــــة  ــــا لرؤي ــــل الجــــامعي  وتحقيًق ــــيم قب ــــة مــــع قطــــاع التعل ــــة فاعل ــــاء شــــراكة تكاملي ــــة بن انطالقــــا مــــن أهمي

وتفعــــياًل لرســــالة وقــــيم المســــؤولية المجتمعيــــة فــــي جامعــــة اإلمــــام  ٢٠٣٠العربيــــة الســــعودية المملكــــة 

عبـــدالرحمن بـــن فيصـــل جـــاءت فكـــرة انشـــاء مبـــادرة رفـــق اإللكترونيـــة التـــي ُتعنـــى بتوعيـــة طلبـــة المرحلـــة 

ـــات وبـــرامج جامعـــة االمـــام عبـــد الـــرحمن بـــن  الثانويـــة حـــول القبـــول فـــي الجامعـــة مـــن خـــالل التعريـــف بكلّي

فيصـــــل وشـــــروط االلتحـــــاق بهـــــا مـــــن خـــــالل وســـــائل التواصـــــل االجتمـــــاعي الرســـــمية لعمـــــادة القبـــــول 

والتســــجيل للــــتمكن مــــن اختيــــار التخصــــص المناســــب وفــــق ركــــائز قاعــــدة رفــــق الختيــــار التخصــــص: الرغبــــة 

 والفرصة والقدرة عبر أبرز القنوات االلكترونية المستخدمة من قبل شرائ  الفئة المستهدفة.

منية لمبادرة رفق اإللكترونيةالخطة الز  

 

عدد التصامي  المنشورة   األسبوع المحتو  

صورة 14  

فيديو 2  
 األول التعريف بمبادرة رفق اإللكترونية

صورة 102  الثاني التعريف بالجامعة وكلياتها 

صورة 54  

فيديو 3  
 الثالث التعريف ببوابة القبول اإللكترونية

صورة 25  الراب  وصايا رفق 

 

 

 

  

 الرابعة )رفق اإللكترونية(المرحلة   
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https://admitportal.iau.edu.sa/web//Article/Index/50 

  

ور ـــــــالص  

 الرابعة )رفق اإللكترونية(المرحلة   

 

التالي  الرابطويمكنكم االطالع على المزيد من المعلومات من خالل   

https://admitportal.iau.edu.sa/web/Article/Index/50
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 الملخ  الختامي
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أنشطتها إتمام هذه المبادرة التي ضمت بين  فييسر وأعان  نحمد الله على ما 

في اختيار  فصليأهمية احتواء الطلبة في مراحل مبكرة لدعم اتخاذ قرار ماستشعارا ب

أن نكون ُوفقنا  ة  ونسأل الولي القديرمن خالل االرشادات الالزم الجامعي التخصص

بالجامعة في دعم  عمادة القبول والتسجيلساهم تقدمناه للما أملناه وُهدينا لما 

 دجيل واعشاملة حول التخطيط المستقبلي ل واحتضان طلبة المدارس  وتوجيه رسالة

   .مجتمعه وعالمهيقيس رغباته ويستثمر فرصه ويوّظف قدراته ليخدم 

 

امية لم ادرة رفقم)شروع التوصيا  الخت  (ب

 أن تشمل لقا ا  المبادرة أوليا  األمور وطلبة المرحلة المتوسطة. .1

 تدري  منسوبي العمادة المشاركين في المبادرة والراغبين عل  اإلرشاد المهني. .2

  سفرا  وسفيرا  رفق من طلبة الجامعة.مستدام لاستحداال فريق  .3

للمدارق الراغبة بزيارة ممثلي الجامعة للمدرسة في صفحة الكتروني  رابط تسجيلانشا   .4

 عمادة القبول والتسجيل لموق  الجامعة اإللكتروني.

 ين الفصل األول والثاني.ئتفعيل المرحلة الثالثة في لقا .5

 اإللكتروني لمبادرة رفق.النشر اإلع مي واإلع ني عل  موق  الجامعة تكثيف  .6

 م  بالتواصل والثانوية المتوسطة المرحلتين طلبة من الخاصة الفئا  ودع  استقطاب .7

 وزارة وفرع – الموهوبين لرعاية ورجال  العزيز عبد الملك مدسسة مثل المختصة الجها 

 مستفيدي – النس  مجهولي - االيتام) الشرقية بالمنطقة االجتماعية والتنمية العمل

 (االجتماعي الضمان

من خ ل موق  الجامعة ) فردي بشكل الجامعة لزيارة الثانوية لطال  الفرصة اتاحة .8

 الزيارة( طلبا  ب  يسجل اإللكتروني

 الجامعة. في بالقبول للتعريف فيديوها وانتا  /إلكترونية دورا إعداد  .9

 الدراسة مجال يوضح كلية كل في التخصصا  أبرز يحكي قصير فيديو وتصمي  إنشا  .10

 .التخر  بعد لها المدهلة المهن وطبيعة

 

 

 

 

ا اًم  ختررر
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 يةـــالميزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م بنود الميزانية المبل 

 1 حامل للوحات خشبي )حجم كبير( 400

 2 حامل للوحات خشبي )حجم صغير( 200

 3 حامل للوحات االرشادية مزود بمكان مخصص للمطويات 1600

 4 طاولة معارض 1200

 5 استاند شفاف )حجم وسط( 80

 6 (tags)بطاقات أسماء  240

 7 هدايا )مفكرة كبيرة( 2500

 8 هدايا )مفكرة صغيرة( 3000

 9 هدايا )أقالم( 1000

 10 ضيافة حضور 8000

 المجموع 18220

ا اًم  ختررر
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 التغطية اإلع مية 

 :أسما  الصحف

 الشر  صحيفة .1

                                  اليوم صحيفة .2

 عكاظ صحيفة .3

            واق صحيفة .4

 المناطق صحيفة .5

 التعلي  صحيفة .6

 اإلخبارية صحيفة .7

               

 

 :الرسمية صحفلا في( رفق) مشروع مقاال  روابط

 السعودي التعلي  صحيفة

-138-A7%D8%B1%D9%83%D8%A9http://saudied.com/%D9%85%D8%B4%D8%

-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%A7

-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7

-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9

%D8%B1%D9%81%D9%82/?mobile=1 

 

 السعودية األنبا  وكالة

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1686448 

 

  بر  صحيفة

http://www.brgnews.com/227430 

 عكاظ صحيفة

http://www.okaz.com.sa/article/1588469/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7

%D8 

 

 

 

ا اًم  ختررر

http://saudied.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-138-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D9%82/?mobile=1
http://saudied.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-138-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D9%82/?mobile=1
http://saudied.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-138-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D9%82/?mobile=1
http://saudied.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-138-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D9%82/?mobile=1
http://saudied.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-138-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D9%82/?mobile=1
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1686448
http://www.brgnews.com/227430
http://www.okaz.com.sa/article/1588469/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8
http://www.okaz.com.sa/article/1588469/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8
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 الهيكل التنظيمي لمبادرة )رفق(

  

ا اًم  ختررر
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 المشاركين في مبادرة رفق من منسوبي ومنسوبا  عمادة القبول والتسجيل  

 

 

 

 

 

 

 

 د. نه  الم  د. صالح الراشد

 أ. مارية الحربي م. سيف السيف

 أ. سارة الغامدي أ. تركي التركي

 أ. مري  الحجي أ. محمد المطير

 أ. عائشة السال  أ. عيس  العوام

 أ. عهود التريكي أ. نايف العسوم

 أ. ابتهال التريكي ماجد السعرانأ. 

 أ. عهود الحربي أ. عبد الل  الخالدي

 أ. لطيف  الجمعة أ. مناور العنبر

 أ. لمي  الحرير أ. عبد الحميد الرجيعي

  وائل القرني .أ

  حمد العويد  .أ

ا اًم  ختررر
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 الصفحة العنوان  م

 3 المقدمة  1

 5 مراحل مشروع مبادرة )رفق( 2

 9 نتائج واحصا ا  مشروع مبادرة )رفق( 3

 12 المرحلة األول  )حلق نقاش( 4

 22 المرحلة الثانية )اللقا ا  بطلبة المرحلة الثانوية( 5

 
 فعاليا  وانشطة المرحلة الثانية:

 أواًل: استضافة )رفق( المدارق في الحرم الجامعي.

23 

 
 

 30 المعارض. انًيا: زيارا  )رفق( للمدارق والمشاركة في 

 

 

 39  الًثا: لقا ا  )رفق( المصاحبة للمعرض التعريفي بكليا  الجامعة

 43 المرحلة الثالثة )االستقطاب( 6

 44 في اختبار القدرا  ف عل 90أواًل: لقا  الطلبة الحاصلين عل  درجة  

 53  انًيا: لقا  الموهوبا   

 58 المرحلة الرابعة )رفق االلكترونية(  7

 61 الملخ  الختامي 8

   

 المحتويا    
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 التقريرتصمي  وتنسيق 

 نور نبيل أبو عائشة •

الحمرررررد والشررررركر للررررر  المتفضرررررل بعظررررري  عطايررررراه  ررررر  لجهرررررود المشررررراركين المباركرررررة 

هررررررر ونسرررررر ل اللرررررر  1439واسررررررهاماته  المثمرررررررة فرررررري جميرررررر  مراحررررررل مبررررررادرة رفررررررق 

 العلي القدير التوفيق والسداد والزيادة في بذل الخير ونف  الناق.
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