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وفق �آليات و�إجراءات قبول متطورة ودعم فني و�أكادميي متوا�صل
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قبول أكثر من  12ألف طالب وطالبة على درجات
البكالوريوس والدبلوم والمشارك

تم إتاحة التقديم على القبول بتاريخ  23/11/1441عبر بوابة القبول الموحد للطالب والطالبات

في خطوة استثنائية تم إلغاء المقابالت الشخصية
للمرشحين للقبول في مسار الكليات الصحية
���ص��رح ع��م��ي��د ����ش����ؤون ال��ق��ب��ول
والت�سجيل الدكتور �سعد بن حمد
بن عمران �أن العمادة � مَ َّ
أت ْت �أعمال
القبول لهذا العام اجلامعي 1442هـ
وف��ق �اً ل�ل��أع���داد وال�����ش��روط التي
�أقرها جمل�س اجلامعة ،وا�ستمراراً
للجهود املبذولة؛ فقد كثفت العمادة
ا�ستعداداتها ملو�سم ال��ق��ب��ول منذ
منت�صف الف�صل ال��درا���س��ي الأول
للعام اجلامعي 1441هـ وتهيئته
لي�شمل عدة جوانب� ،أبرزها :درا�سة
املعايري املعتمدة للقبول ،والأع��داد
املر�شحة للقبول ،وجتهيز بوابات
القبول ،و�صوالً للتهيئة لبداية العام
الدرا�سي.
وق���د تكللت ه���ذه اجل��ه��ود وهلل
احلمد بقبول �أك�ثر من اثني ع�شر
�أل���ف ط��ال��ب وطالبة على درج��ات
البكالوريو�س والدبلوم وامل�شارك
من خ�لال �آل��ي��ات و�إج����راءات قبول
م��ت��ط��ورة ودع����م ف��ن��ي و�أك���ادمي���ي
متوا�صل ،مفيداً �أن القبول �شمل
خمتلف �شرائح املجتمع مبن فيهم
ذوي الإعاقة �أمثال الطلبة املكفوفني
وال�صم و�ضعاف ال�سمع� ،إ�ضافة
لتحقيق رغبات قبول الفئات التي
�شملتهم التوجيهات ال�سامية مثل
�أبناء ال�شهداء ومن يف حكمهم.
اال�ستعداد للقبول
و�أو����ض���ح عميد ���ش ��ؤون القبول
والت�سجيل انه بتوجيهات من معايل
رئي�س اجلامعة الأ���س��ت��اذ الدكتور
ب�����دران ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر
ومتابعة من �سعادة وكيل اجلامعة
ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
 رئي�س اللجنة ال��دائ��م��ة للقبولالأ�ستاذ الدكتور حممد بن �صالح
النمي؛ ف ��إن اال���س��ت��ع��دادات ملو�سم
القبول بد�أت منذ وقت مبكر� ،سواء
على م�ستوى �أعمال جل��ان القبول
امل��وح��د للجامعات احل��ك��وم��ي��ة يف
ال��ري��ا���ض� ،أو على م�ستوى جتهيز
بوابات القبول اخلا�صة باجلامعة،
حيث متت درا���س��ة معايري القبول
والأعداد املر�شحة للقبول يف خمتلف

ال��درج��ات العلمية والتخ�ص�صات
املتاحة مبا يتالءم مع احتياج �سوق
العمل.
تطوير الآليات
وا�ضاف الدكتور بن عمران :مت
العمل على تطوير �آل��ي��ات القبول
و�إج����راءات����ه ل��ه��ذا ال���ع���ام ،وو���ض��ع
���س��ي��ن��اري��وه��ات خم��ت��ل��ف��ة ت��راع��ي
ظروف احلالة مبا يالئم املتغريات
التي ط��ر�أت نتيجة لتف�شي جائحة
كورونا .كما �أن العمادة عملت على
ا�ستجالب ب��ي��ان��ات املتقدمني من
وزارة العمل والتنمية االجتماعية
ووزارة اخلدمة املدنية وامل�ؤ�س�سة
ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��أم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة،
ب��الإ���ض��اف��ة للبيانات ال�����واردة من
نظام نور واملركز الوطني للقيا�س،
كما مت �إع��داد مقاطع ا�سرت�شادية
�صوتية ومرئية ،ون�صائح للطلبة
حول طريقة التقدمي على البوابات
واختيار التخ�ص�صات والإجابة عن
�أب����رز اال���س��ت��ف�����س��ارات خ�ل�ال ف�ترة
القبول.
بدء التقدمي
مت �إت��اح��ة التقدمي على القبول
للعام اجلامعي  1442ه��ـ بتاريخ
 1441/11/23ه���ـ ع�ب�ر ب��واب��ة
القبول الإلكرتوين املوحد للطالب
يف اجل��ام��ع��ات احلكومية مبنطقة
الريا�ض ،وبوابة القبول الإلكرتوين
املوحد للطالبات يف مدينة الريا�ض.
وق���د �أ���س��ه��م��ت ع��م��ادة التعامالت
الإل��ك�ترون��ي��ة واالت�����ص��االت بتقدمي
الدعم الفني ل�ضمان عمل البوابات
طوال فرتة التقدمي.
خطوة ا�ستثنائية
ويف خطوة ا�ستثنائية ،مت هذا
ال���ع���ام �إل���غ���اء الأي������ام املخ�ص�صة
للمقابالت ال�شخ�صية للمر�شحني
للقبول يف م�سار الكليات ال�صحية
�ضمن اجل����دول ال��زم��ن��ي ل��ك��ل من
بوابتي القبول الإل��ك�تروين املوحد
للطالب والطالبات ب�سبب اجلائحة
م��راع��اة ل�ل��إج���راءات االح�ترازي��ة
والتدابري الوقائية الرامية للحدّ
من انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد

القبول شمل مختلف شرائح المجتمع بمن فيهم ذوي
اإلعاقة وأبناء الشهداء ومن في حكمهم
للقبول الإل��ك�تروين
مت ت���ق���دمي ال��دع��م
الفني امل�ستمر على
مدار اليوم من خالل
ال�بري��د الإل��ك�تروين
املخ�ص�ص لكل بوابة،
م��ن �أج��ل ال��رد على
جميع اال�ستف�سارات
الواردة ب�شكل يومي،
�إ�ضافة �إىل الإجابة
ع��ن اال�ستف�سارات
ال����ت����ي ت������رد ع��ل��ى
ح�ساب العمادة على

«.»COVID-19
وب�������ع�������د ذل������ك
مت الإع����ل����ان ع��ن
امل��ر���ش��ح�ين للقبول
يف ب��اق��ي ال��ك��ل��ي��ات
وال��ت��خ�����ص�����ص��ات،
وطلب ت�أكيد القبول
ال��ذي مت على �أك�ثر
من مرحلة ل�ضمان
اال���س��ت��ف��ادة امل��ث��ل��ى
من املقاعد املتاحة،
ت��ل�ا ذل�����ك �إت���اح���ة
�أ.د� .سعد بن عمران
التقدمي �إلكرتونياً من
خ�لال بوابتي القبول الإل��ك�تروين «تويرت».
ومب����ا ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع ال���ظ���روف
لربامج الدبلوم واالنتقايل وبرنامج
بكالوريو�س احلو�سبة التطبيقية احل���ال���ي���ة ال��ن��اج��م��ة ع���ن تف�شي
فريو�س كورونا امل�ستجد ،وتطبيقاً
باجلامعة للطالب والطالبات.
وق��د �أ�سهم ذل��ك �إىل ح��دّ كبري ل�ل�إج��راءات االح�ترازي��ة املبلغة من
وع���ل���ى ن��ح��و م��ل��ح��وظ يف خ��دم��ة اجل��ه��ات ذات االخت�صا�ص؛ فقد
املتقدمني بعد �إعالن نتائج القبول عمِ دت العمادة �إىل �إن�شاء �أكرث من
ح�ساب ٍ
بريد �إلكرتوين وتكوين فرق
امل���وح���د دون احل���اج���ة مل��راج��ع��ة
ِ
اجل��ام��ع��ة؛ ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �إت��اح��ة عمل للرد على ا�ستف�سارات الطلبة
التقدمي على بوابة �إكمال درا�سة و�أولياء �أمورهم.
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أنه متت
البكالوريو�س للمتميزين من خريجي
وخ��ري��ج��ات ال��دب��ل��وم باجلامعة يف تهيئة اال�ستقبال للمراجعني يف مقر
العمادة بفرعي الطالب والطالبات
م�سار تخ�ص�صاتهم.
من خالل حجز موعد م�سبق� ،سوا ًء
دعم م�ستمر وت�ضافر للجهود
بالتزامن مع فتح بوابات التقدمي م��ع �أق�����س��ام ال��ع��م��ادة �أو م��ع عميد

�ش�ؤون القبول والت�سجيل ،بغر�ض
ال��وق��وف ع��ل��ى ط��ل��ب��ات امل��راج��ع�ين
وا�ستف�ساراتهم ومعاجلة �أو�ضاعهم
ق���در الإم���ك���ان و مب��ا ي��ت��واف��ق مع
الأنظمة املتبعة ،وت��وف�ير البدائل
املنا�سبة من جهة �أخرى.
تغيري القبول �إلكرتونيا
وا�ستكماال جل��ه��ود ال��ع��م��ادة يف
�أمتتة اخلدمات املقدمة؛ مت بف�ضل
اهلل �إت��اح��ة خ��دم��ة تغيري القبول
�إلكرتونياً بعد �إعالن نتائج القبول
للطلبة ال��ذي��ن ���ص��درت لهم �أرق��ام
ج��ام��ع��ي��ة� ،إن رغ��ب��وا ب��ذل��ك ،ومب��ا
يتوافق مع معايري القبول واملقاعد
ال�شاغرة ،ويتم طلب التغيري من
خ�لال دخ���ول ال��ط��ال��ب امل��ق��ب��ول –
والذي �صدر له رقم جامعي -على
ح�سابه يف ال��ب��واب��ة الإل��ك�ترون��ي��ة
للنظام الأكادميي.
تنوع وتعدد
و�إمي���ان���اً م��ن اجل��ام��ع��ة بواجبها
االجتماعي نحو كافة �أبناء املجتمع،
فقد حر�صت على حتقيق رغبات
ال��ق��ب��ول ل��ع��دد م��ن ف��ئ��ات و�شرائح
امل��ج��ت��م��ع �شملت ال��ط��ل��ب��ة الأي��ت��ام
الذين ترعاهم اجلمعيات اخلريية.
كما مت وفقاً للتوجيهات ال�سامية
حتقيق رغ��ب��ات ال��ق��ب��ول ل��ع��دد من

�أب��ن��اء ال�����ش��ه��داء وم��ن يف حكمهم،
وا�ستمراراً لنهج اجلامعة يف دعم
الطلبة املكفوفني وك��ذل��ك الطلبة
من فئة ال�صم و�ضعاف ال�سمع فقد
مت قبول دفعة جديدة منهم و�إتاحة
الفر�صة لهم ال�ستكمال م�سريتهم
العلمية.
التحويل اخلارجي
من جانب �آخر ،ا�ستقبلت عمادة
���ش��ؤون القبول والت�سجيل طلبات
التحويل من خ��ارج اجلامعة خالل
ال�صيف املا�ضي من خ�لال خدمة
ال��ت��ح��وي��ل اخل��ارج��ي امل��ت��اح��ة عرب
البوابة الإلكرتونية للنظام الأكادميي،
وقد حققت اجلامعة رغبات عدد
م��ن املتقدمني واملتقدمات –وفق
ال�����ش��روط وال�����ض��واب��ط امل��ع��ت��م��دة
للتحويل اخلارجي -وذلك بقبولهم
كطلبة حمولني من جامعات �أخرى،
�أو منحهم فر�صة القبول كطالب
م�����س��ت��ج��دي��ن يف اجل���ام���ع���ة ممن
ان��ط��ب��ق��ت عليهم ���ش��روط القبول
املعتمدة من جمل�س اجلامعة واملعلنة
على البوابة.
التهيئة للدرا�سة
وحر�صاً على انخراط الطالب
امل�ستجدين يف الدرا�سة من الأ�سبوع
الأول؛ فقد عمِ لت العمادة وبالتعاون
م��ع الكليات على الإع����داد اجليد
للجداول الدرا�سية يف وقت مبكر،
و�إع����ادة النظر يف �سعة امل��ق��ررات
العملية بعد �إق��رار اجلامعة لآلية
تنفيذ العملية التعليمية للف�صل
ال��درا���س��ي الأول ل��ل��ع��ام اجلامعي
 1442هـ والتي ن�صت على �أن يكون
منط التعليم للمقررات النظرية عن
بعد ،وح�ضورياً لأن�شطة املقررات
العملية ،م�صحوباً با�ستمرار التن�سيق
م��ع الكليات فيما يتعلق بجدولة
االختبارات الف�صلية والنهائية التي
تقرر �أن تكون ح�ضورية.
و�أتاحت العمادة اجلدول الدرا�سي
جلميع الطالب امل�ستجدين الذين
�أدوا اختبار حتديد م�ستوى اللغة
الإجنليزية الذي ت�شرف عليه عمادة
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة.

