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| مدخل

د .عبد اهلل بن
عثمان اليتيمي

يف العم���ادة أركان أربع���ة ترتك���ز عليه���ا
العملية التعليمية يف اجلامعة اإلسالمية :
قب���ول الس���عوديني ،وقب���ول ط�ل�اب املنح،
والتسجيل ،واجلودة والتطوير.
نس���عى جاهدي���ن للرقي خبدم���ات القبول
والتس���جيل لنحق���ق التميز والري���ادة متطلعني
ألن حنقق خالل عام�ي�ن أعلى درجات اجلودة
تبعا للتصنيفات الدولية.
يف ه���ذا الع���ام تط���ورت آلي���ة القب���ول
للسعوديني ،اجتهنا حنو حتقيق هدف اجلامعة
يف أن تك���ون للنخبة املتميزين ،ألغيت مقابالت
السعوديني ،فكانت النسبة املوزونة هي املعيار
احلقيقي للقبول.
حت���ول التس���جيل إىل عم���ادة القب���ول

والتس���جيل؛ بإشراف فريق متميز من العمادة
وتنفيذ مس���جلني متميزين من كليات اجلامعة،
احتضنته���م عمادة القبول والتس���جيل وهيأت
هل���م اإلمكان���ات والتدريب ليخرج التس���جيل
بانضباطية عالية وعدالة متفردة.
طورن���ا برنامج (منحيت) لقبول طالب املنح
اخلارجي���ة ،واس���تقبل الربنامج ما يقارب 60
ألف طل���ب للقبول ،وأعدنا هيكلة جلان القبول،
ورش���ح الدارس���ون م���ا يق���ارب  6آالف طالب
للقبول على مدار الفصلني .
رسالة ش���كر إلدارة اجلامعة ووكالئها بال
اس���تثناء ،ك ّونا معهم فريق عمل متميز ينش���د
النجاح ويسعى للتميز  ..واهلل املوفق .

عميد القبول والتسجيل
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| القبول

أحد أهم أركان العمادة ،وبوابة االلتحاق بالجامعة اإلسالمية ،ومقصد الطالب األول.
أوال  :قبول السعوديين
والمقيمين :

أ.د .محمد
برهجي
وكيل العمادة
للقبول

يعن���ى به���ذا اجلان���ب وكال���ة العمادة
لش���ؤون القب���ول ،فه���ي اجله���ة املختصة
لقب���ول الس���عوديني واملن���ح الداخلي���ة
(املقيمني) ومن مهامها :
• نش���ر آلي���ة القبول وش���روطه وإجراءاته
املعتمدة.
• التعري���ف باجلامع���ة وأنظمتها وكلياتها
يف احملافل املختلفة .
• اس���تقطاب الط�ل�اب املتميزي���ن عل���ى
مس���توى مدارس اململكة بالتعاون مع اجلهات

ذات العالقة .
• اق�ت�راح الضواب���ط املس���اعدة يف قبول
السعوديني واملقيمني.
• وإجراء عمليات الفرز واالختيار وتثبيت
الرغبات للطالب.
• متابع���ة احلركات األكادميية للطالب من
قيد وإعادة قيد وط ّيه وفصل أكادميي وتأجيل
واعتذار وحتويل من كلية ألخرى أو من جامعة
ألخرى.
وس���عيا من عمادة القبول والتسجيل
لتطوي���ر آلي���ة القب���ول وتيس�ي�رها فق���د
أجنزت هذه الوكالة هذا العام ما يأتي :
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• مت رب���ط نتائ���ج معاه���د اجلامعة اإلس�ل�امية والدور
(يس���ر) :ليس���هل قبوهل���م يف اجلامعات
التابعة هلا بنظام ّ
األخرى عند رغبتهم .
• تنفي���ذ ق���رار اجلامعة اإلس�ل�امية بإلغ���اء املقابالت
الشخصية للطالب السعوديني واملقيمني .
• الوص���ول ملراحل متقدمة يف حتوي���ل آلية القبول يف
اجلامعة اإلسالمية إىل القبول التفاعلي هلذا العام؛ ليكون
ً
تسهيال على املتقدمني وذلك بالتعاون مع عمادة
الكرتونيا
تقنية املعلومات .
• التواصل املستمر مع ثانويات املدينة املنورة املتميزة
ومركز (قياس) الس���تقطاب الطالب املتميزين واملوهوبني
م���ن خرجي���ي الثانوي���ات م���ن الس���عوديني واملقيمني على
ث���رى هذا البلد الطي���ب احلاصلني على أعلى الدرجات يف
التخصصات الشرعية النظرية والتخصصات العلمية.
***
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 أرق���ام يف القب���ول للس���عوديني واملقيم�ي�نوإحصاءات للعام 1439/1438هـ :
اجته���ت اجلامع���ة اإلس�ل�امية ممثل���ة بعم���ادة القبول
والتسجيل يف هذا العام اجتاها يقضي بتجويد املدخالت؛
رغب���ة منه���ا يف أن تك���ون جامع���ة للموهوب�ي�ن واملتميزين
واملتفوقني.
ولتحقيق سياس���ة اجلامعة القاضية بأن تكون نس���بة
الس���عوديني فيها  %15ونسبة طالب املنح  %85منهم %10
من طالب املنح الداخلية  .ويتمثل ذلك يف ما يلي :
الوقوف يف القبول على نسبة موزونة عالية:

كان���ت اجلامعة اإلس�ل�امية مقصدا للط�ل�اب الذين مل
حيصل���وا على قب���ول يف جامعات أخرى ،فكانت النس���ب
املوزون���ة متدنية نوعا م���ا .فعمدت العمادة بناء على توجيه
اهليئ���ة االستش���ارية باجلامع���ة على رفع س���قف النس���ب
املوزونة للقبول لتكون على النحو اآلتي :

النسبة الموزونة للقبول
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المقبولون لهذا العام
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ثانيا :قبول المنح الخارجية :

يعن���ى به���ذا اجلان���ب وكال���ة العمادة
لش���ؤون املن���ح ،وق���د أنش���ئت ألن ط�ل�اب
اجلامعة اإلس�ل�امية من املن���ح اخلارجية
يشكلون الرافد األول مبا نسبته . %85

د .عبداهلل
النخار
وكيل العمادة
لشؤون المنح

ف���كان اهل���دف من إنش���اء ه���ذه الوكالة أن
ُتعن���ى بكل ما خيص قبول ط�ل�اب املنح ،بدءا
من اختيارهم وترشيحهم ،ثم ما يتبع ذلك من
إجراءات اس���تقدامهم للدراس���ة يف اجلامعة،
وانته���اء بتوجيهه���م إىل اجله���ات التعليمية
يف اجلامعة حبس���ب رغباتهم وما تسفر عنه
مقابالتهم .

وقد قام���ت الوكالة -وال تزال -بدور كبري
يف هذا ،حيث تعمل يف كل عام على اس���تقبال
طلبات الطالب املتقدمني إلكرتونيا عرب برنامج

(منح�ت�ي) اإللكرتوني  ،وفحصه���ا وتدقيقها،
واختيار أفضل الطالب للدراس���ة يف اجلامعة
ع���ن طريق جلان القب���ول اليت تضم خنبة من
أعض���اء هيئ���ة التدري���س اختارته���م العمادة
وصادقت على ذلك اإلدارة العليا باجلامعة.
 أرق���ام يف القب���ول للمن���ح اخلارجيةوإحصاءات للعام 1439/1438هـ :
أنه���ت اجلامع���ة يف وقت مبكر م���ن العام
املاضي إجراءات دراسة ملفات ملا يقارب من
 60ألف طلب للقبول يف اجلامعة يف مساراتها
املختلفة .
وكونت اللج���ان املختصة بفحص امللفات
وتدقيقها ومطابقتها وإجراء املقابالت العلمية
وترش���يح املتميزين الذين حققوا أعلى معايري
القبول .
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قبول طالب المنح

د .يوسف
الجابري
عضو لجان القبول

د .معاذ
سيف
عضو لجان القبول
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حركات طي القيد واالنسحاب
والفصل األكاديمي

أ .صالح
كومي
مدير وحدة
الحاسب اآللي
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| التسجيل

عماد العملية التعليمية في الجامعات .
وحينم���ا تريد اجلامعة اإلس�ل�امية أن
تكون رائدة ممي���زة يف كل اجملاالت يكون
ً
لزام���ا أن تك���ون ثقافة النظام س���ائدة بني

د .حسين
باناجة
وكيل العمادة
للتسجيل

مجي���ع أفراده���ا وينتظ���م س�ي�ر العملية
التعليمي���ة وف���ق لوائ���ح وقواع���د تضمن
احلياد والعدالة والوضوح والشفافية.
وحتم���ل وكالة التس���جيل بعم���ادة القبول
والتسجيل عبء تطبيق تلكم اللوائح والقواعد
طيلة انتظام الطالب يف دراسته مبتدئة:
* بالتسجيل للمقررات.
* يتلوه ما يتعلق باالختبارات.
* وانته���اء بتخ���رج الطال���ب واس���تالمه

الشهادة اجلامعية.
 وكان م���ن إجن���ازات عم���ادة القب���ولوالتس���جيل ممثل���ة يف وكال���ة التس���جيل
الفص���ل الدراس���ي الثان���ي م���ن الع���ام
اجلامعي 1439/1438هـ :
• التس���جيل املرك���زي  :القي���ام بكام���ل
عملي���ات التس���جيل من وضع اجل���دول العام
للمحاض���رات  ،والتوزي���ع اآلل���ي جل���داول
الط�ل�اب ،ومعاجلة ج���داول املتوقع خترجهم،
واس���تقبال مجي���ع الط�ل�اب يف صالة مجعت
موظفني ذوي خربة ومهني���ة عالية فيما يتعلق
بالتسجيل( .وسيأتي تقرير مفصل عن هذه التجربة)
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أ .أحمد
المشدق
مدير وحدة االختبارات

أ .أسامة
التركي
مدير وحدة الشهادات
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• كم���ا تق���وم الوكال���ة بإع���داد ج���داول
االختبارات النهائية ،والتنسيق مع الكليات
فيم���ا خي���ص جتهيزه���ا ،واإلش���راف على
تنفيذها.
• متابع���ة عملي���ات رص���د الدرج���ات
واعتمادها.
• وجتهي���ز قوائ���م املتخرج�ي�ن لرفعه���ا
إلدارة اجلامعة.
• تس���ليم الشهادات اجلامعية والسجل
األكادميي للطالب املتخرجني.
• وقد انربت الوكالة هذا العام للتسجيل
يف الفص���ل الصيفي بدءا من إتاحة إدخال
رغبات التس���جيل يف الصيفي إلكرتونيا ثم
جتهي���ز قوائم املق���ررات والش���عب وإعداد
اجلدول الدراسي وانتهاء بانتظام الدراسة
يف موعده احملدد وفق التقويم املعتمد.

أوال :التس��جيل المرك��زي ف��ي عم��ادة
القبول والتسجيل بالجامعة اإلسالمية.

الفكرة  :توحيد إجراءات التسجيل للجداول
الدراسية يف اجلامعة اإلسالمية وضبطها .
األه���داف  :يهدف التس���جيل املركزي إىل
اآلتي:
 /1ضبط اجلدول الدراسي.
 /2إلغاء التفاوت احلاصل بني الكليات .
 /3التقلي���ل م���ن اهل���در يف بن���اء الش���عب
الدراسية.
 /4زيادة تفعيل التقنية .
 /5سرعة اإلجناز.
 /6تعزيز مبدأ العدالة والشفافية
الق���رار :ج���اءت املوافق���ة على نق���ل عمليات
التس���جيل لعم���ادة القب���ول والتس���جيل من قبل
اهليئة االستشارية يف اجلامعة بناء على مقرتح
مرفوع من عمادة القبـــول والتسجيـــل متضمــن

فكرة معالي املدير -حفظه اهلل -يف نقل مركزية التسجيل
للعمادة وتكوين جلنتني للتسجيل :عليا وتنفيذية.
 )1اللجنة العليا للتسجيل :
الفكرة :
جلنة مرجعية للتسجيل وسلطة عليا لقراراته.
املهام :
• وضع السياسات العامة للتسجيل وإقرارها .
• وضع ضوابط احلذف واإلضافة والتعديل.
• رسم خارطة طريق لعمل اللجنة التنفيذية.
• النظ���ر يف ح���ركات التس���جيل املختلفة ومش���كالته
الطارئة وإقرار احللول واملعاجلات املمكنة .
• اعتماد اجلدول الدراس���ي ملرحل���ة البكالوريوس يف
اجلهات التعليمية .
• اعتماد اجلدول للفصل الصيفي .
 )2اللجنة التنفيذية للتسجيل :
الفك���رة :جلن���ة لتنفيذ عمليات التس���جيل واس���تقبال

الطالب.
املهام :
• معاجل���ة ج���داول الط�ل�اب املتعثري���ن وم���ن هم دون
العبء الدراسي .
• اس���تقبال الطالب وتقديم خدمة متميزة هلم تسجيال
وإرشادا .
• معاجلة جداول الطالب املتوقع خترجهم .
• إعداد اجلداول الدراسية وجدول الفصل الصيفي.
• إع���داد التقاري���ر اخلاص���ة بالتس���جيل وعم���ل
اإلحصاءات.
مراح��ل التس��جيل للفص��ل الدراس��ي الثاني
من العام الجامعي 1439/1438هـ:
أوال :اجلدول الدراسي للكليات :
اخلطة الزمنية :
• بدأ التنفيذ من األسبوع الرابع من الفصل الدراسي
األول للعام 1439/1438هـ وملدة مدة شهرين كاملني .
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• اعتمد اجلدول الدراس���ي للكليات يف جلس���ة اللجنة
العليا للتسجيل يوم االثنني املوافق 1439/4/7هـ.
آلية التنفيذ :
 -1إعداد إحصائية ملا قبل التسجيل.
 -2انتقاء أنسب جدول من جداول الكليـــات للفصول
السابقة وتكييفه وتعديله مبا يتوافق مع اإلحصائية.
 -3إفادة الكليات باجلدول املقرتح.
 -4اس���تقبال مقرتحات الكليات وتعديل اجلدول وفق
امللحوظات الواردة حبسب اإلمكان.
 -5اعتماد اجلدول الدراسي لكل كلية .
 -6خماطب���ة اجله���ات التعليم���ة إلدخ���ال أمس���اء
احملاضري���ن على الش���عب املطروح���ة قب���ل التوزيع اآللي
جلداول الطالب.
 -7التوزي���ع اآللي جلداول الطالب بعد إغالق الفصل
األول وحتديث املعدالت واحلاالت.
18

 -8إلغ���اء حج���ز الش���عب لكلي���ة معين���ة يف املقررات
املشرتكة.
اجلديد يف جدول الكليات يف هذا الفصل :
• إنقاص عدد الطالب يف الش���عب الدراس���ية مبقدار
. %30
• عدم التجاوز يف سعة القاعات والشعب الدراسية.
• إلغاء حجز ش���عبة مقرر مش�ت�رك لطالب كلية معينة
جبعله مشاعا لكل طالب اجلامعة .
• فت���ح اليوم الدراس���ي اجلامعي م���ن 08:00ص إىل
05:50م وتوزيع الشعب على كامل اليوم.
• إلغاء ش���عب يقل ع���دد طالبها عن عش���رة وميكنهم
التسجيل يف غريها بال تعارض.
ثانيا جداول الطالب :
اخلط���ة الزمنية  :مدة أس���بوعني بعد اعتماد اجلدول
الدراسي للكليات.

م .فائز
العمري
مدير وحدة
التسجيل

آلية التنفيذ :
 /1التوزي���ع اآلل���ي للط�ل�اب على اجلدول
الدراس���ي عق���ب إغ�ل�اق الفص���ل الس���ابق
وحتديث املعدالت واحلاالت.
 /2معاجل���ة جداول الطالب الذين نقصوا
ع���ن الع���بء واملتوق���ع خترجه���م قب���ل إعالن
اجلداول للطالب.
 /3نش���ــــر جـــداول الطالب عرب البوابـــة
االلكرتونية للطال���ب وإتاحة التعديل واحلذف
واإلضافة وفق السياس���ات املعتم���دة واملعلن
عنها يف البوابة واملوقع .
 /4استقبال طلبات تعديل اجلداول ملن مل
ميكنه تنفيذ املطلوب عرب البوابة االلكرتونية يف
صالة االستقبال بعمادة القبول والتسجيل.
اجلديد يف تسجيل جداول الطالب :

 /1معاجل���ة جداول الطالب الذين نقصوا
ع���ن الع���بء واملتوق���ع خترجه���م قب���ل إعالن
اجلداول للطالب.
 /2اس���تقبال طلب���ات التعدي���ل يف صالة
واحدة جلميع طالب اجلامعة.
 /3توحي���د اإلج���راء املتب���ع ل���دى مجي���ع
املسجلني.
 /4االقتصار يف طلبات التعديل على املدة
النظامية يف التقويم اجلامعي.
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أرقام وإحصاءات لتسجيل الفصل الدراسي الثاني 1439/1438

نتائج التسجيل المركزي وإيجابياته:

• التس���جيل يتم آليا للط�ل�اب مجيعهم ،وينحصر دور
اللجن���ة التنفيذي���ة يف معاجلة مش���كالت ج���داول الطالب
املتعثري���ن واملتوق���ع خترجهم ممن مل يس���جل هل���م النظام
اآللي الساعات املطلوبة.
• شاركت اللجنة التنفيذية يف عمليات التسجيل للطالب
وفق املتاح نظاما وشرحت للطالب آلياته وضوابطه .
• العم���ل اجلماع���ي املنضب���ط وف���ق خط���ة مرس���ومة
20

ومنهجية واضحة .
• القضاء على بعض مش���كالت التس���جيل الس���ابقة
والتجاوز فيه زمانا ونظاما .
• اخلروج مبقرتحات واضحة ميكن تطبيقها تسهم يف
انضباط أكثر للتسجيل خالل الفصل القادم .
• نش���ر س���لطة النظ���ام األكادمي���ي للتس���جيل وثقافة
االلتزام به.
• حفظ حق الطالب وحق األس���تاذ وحق القسم ونشر
العدالة والشفافية بني اجلميع .

أرقام وإحصاءات لتسجيل الفصل الصيفي 1439/1438

مؤشرات نجاح وتميز لتسجيل الفصل الصيفي
1439/1438هـ::

• ألول م���رة يف تاري���خ التس���جيل باجلامع���ة يف ّع���ل
التس���جيل االلكرتون���ي للمق���ررات باختي���ار الطالب عرب
بوابته اإللكرتونية .
• ألول م���رة يت���م فت���ح مق���ررات من مجيع مس���تويات
الدراسة باجلامعة ومن مجيع الكليات حبياد .
• ألول م���رة تت���م اإلف���ادة بأمس���اء مدرس���ي الفصل
الصيفي قبل عملية التسجيل .

• ألول م���رة يتم إعداد جدول االختبارات النهائية قبل
التس���جيل يف الصيفي ،وكانت نس���خة منه على كل مكتب
من مكاتب التس���جيل يف قاعة االس���تقبال للعرض والنظر
من قبل الطالب .
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| الجودة والتطوير والتقنية
بعمادة القبول والتسجيل.

د .محمد
الترجمي
وكيل العمادة
للتطوير
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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�ل�ام
على أش���رف األنبياء وس���يد املرس���لني ،سيدنا
ونبين���ا حممد ب���ن عبد اهلل ،وعل���ى آله وصحبه
أمجعني ،وبعد؛
فمن حرص اجلامعة اإلسالمية على مواكبة
التط���ور ،ومزامنة عجلة التق���دم ،وإلميانها بأن
اجلودة رحلة مستمرة حنو الرقي والتقدم قامت
بإنش���اء عمادة اجل���ودة واالعتم���اد األكادميي،
ولكي تتم الـمنظوم���ة ،وتتكاتف اجلهود ،وتتحد
الرؤية قامت عمادة اجلودة باستحداث وكاالت
هلا يف كليات اجلامعة وعماداتها الـمساندة.
وتع���د عم���ادة القب���ول والتس���جيل بواب���ة

اجلامع���ة اليت م���ن خالهلا يدخل ط�ل�اب العلم،
ورواد الـمعرف���ة هذا الصرح العلمي الش���امخ،
لذا فإن وكالة اجلودة بالعمادة تسعى للتحسني
الـمس���تمر لـمدخ�ل�ات اجلامع���ة وخمرجاته���ا
وف���ق معايري الـمركز الوط�ن�ي للتقويم والتطوير
واالعتماد األكادميي؛ وذلك من خالل استقطاب
الط�ل�اب ذوي الكفاءات العالية من مجيع أحناء
العالـ���م ،وتقدي���م الربامج التعريفي���ة والتوعوية
هل���م ،بدءا م���ن تقدميهم على اجلامع���ة ،وانتهاء
بتخرجه���م منه���ا ،وم���ن خ�ل�ال تطوي���ر هيكل���ة
العم���ادة ،وإجراءاتها وخدماته���ا الـمتنوعة ،يف
شتى اجملاالت.

الرؤية:
الريادة والتميز يف تطوير آلية القبول والتسجيل.
الرسالة:
التحسني املستمر آلليات القبول والتسجيل باستخدام
أفضل الوسائل التقنية احلديثة.
السياسة:
تس���عى وكال���ة التطوي���ر يف عمادة القبول والتس���جيل
إىل رف���ع مس���توى ثقاف���ة اجلودة ب�ي�ن منس���وبي العمادة
وتدريبهم بشكل مس���تم ّر ،وتطوير أنظمة العمادة ،وتوفري
البيئة املناس���بة اليت تسهم يف حتس�ي�ن خمرجات العمل،
وتعزي���ز مبدئه ضم���ن الفريق الواحد ،حت���ت إدارة قيادية
مؤثرة تس���عى إىل حتقيق متطلبات املس���تفيدينَ ،وفق رؤية
اجلامعة االسرتاتيجية وتطلعاتها.
وتعمل الوكالة عل���ى املراجعة الدورية ألنظمة العمادة،
وهيكلته���ا اإلدارية ،وتطبيق معايري اجل���ودة العاملية ،كما

تعمل على ضمان اس���تمرارية تطبي���ق نظام إدارة اجلودة
يف العمادة بكفاءة وفعالية وجودة عالية ،وتقنية عصرية.
املهام:
 -1نشر ثقافة اجلودة يف العمادة.
 -2حتديد االحتياجات التدريبية ملنسوبي العمادة.
 -3تقيي���م مس���توى األداء يف العمادة وف ًقا ملؤش���رات
األداء الواردة يف نظام اجلودة يف اجلامعة ومعايري اهليئة
الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي.
 -4املراجعة الداخلية والتقويم الذاتي للجودة ،ومتابعة
إجراءات االعتماد األكادميي ،وتطبيق نظام اجلودة.
 -5تنفيذ اخلطط اإلسرتاتيجية للعمادة.
 -6وض���ع خطة س���نوية خاصة باجلودة تنس���جم مع
اخلطة اإلسرتاتيجية للعمادة.
 -7حتدي���د مواط���ن التحس�ي�ن املمكن���ة ،واق�ت�راح
املشروعات الالزمة لتحقيقها.
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 -8تش���كيل ف���رق العم���ل للمه���ام واملش���روعات اليت
تشرف عليها الوكالة ،وتقديم التسهيالت الالزمة هلا.
 -9توثي���ق البيان���ات واملعلوم���ات ومؤش���رات األداء
اخلاصة بأنش���طة اجلودة يف العمادة أو الوحدات التابعة
هلا.
 -10إع���داد تقاري���ر دورية عن مس���توى األداء ورضا
املستفيدين.
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 -11تعمل كحلقة وصل بني عمادة القبول والتس���جيل
وعم���ادة اجلودة ،ومتابع���ة تنفيذ تعليم���ات عمادة اجلودة
يف مجي���ع م���ا يتعلق باجل���ودة واالعتم���اد األكادميي على
مستوى العمادة.
 -12عم���ل الدراس���ات الالزم���ة لتطوي���ر القب���ول
والتسجيل.
 -13اقرتاح اخلطط التطويرية للعمادة بعد دراستها.

إعادة هيكلة العمادة والوحدات اإلدارية
يف هذا العام أعيد النظر يف هيكلة العمادة فاستحدثت وحدات إدارية وألغيت أخرى ..ودجمت بعض الوحدات لتكون
اهليكلة اجلديدة يف العمادة على النحو اآلتي :

عميد العمادة
وكالة العمادة
لشؤون القبول

وكالة العمادة
لشؤون التسجيل

وكالة العمادة
للتطوير

إدارة العمادة

قبول واستقطاب

وحدة
خدمات القبول

وحدة
التدقيق

وحدة
التسجيل

وحدة ضمان
الجودة

وحدة المتابعة
اإلدارية

وحدة الملفات
واألرشيف

وحدة
التأشيرات

وحدة تعديل
البيانات

وحدة
االختبارات

وحدة التخطيط
واإلحصاء

وحدة الخدمات
المساندة

وحدة الشؤون
األكاديمية

وحدة
الترجمة

وحدة
المعادالت

وحدة الشهادات
والوثائق

وحدة التطوير
والتقنية

هد
وحدة ُ
الع َ

وحدة
األقليات

وحدة
المقابالت
والترشيح

وحدة العالقات
واإلعالم

وحدة االتصاالت
اإلدارية

وحدة

السعوديين والمقيمين

وكالة العمادة
لشؤون المنح

27

28

|| وفد من الجامعة اإلسالمية في ضيافة
جامعة الملك سعود :
زار وف���د م���ن اجلامع���ة اإلس�ل�امية -برئاس���ة معالي
مدي���ر اجلامعة د .حامت املرزوقي ومش���اركة عميد القبول
والتسجيل :د .عبداهلل اليتيمي -جامعة امللك سعود.
وج���رى على هامش الزيارة اجتم���اع بني عميد القبول
والتس���جيل باجلامع���ة د .اليتيم���ي ونظ�ي�ره يف جامع���ة
امللك س���عود :د .باس���ل الس���دحان عرض فيه اجلانبان
جت���ارب متع���ددة يف التس���جيل والقبول وتنفي���ذ اجلداول
الدراسية واعتمادها  ،وكذلك الرؤى التطويرية يف برنامج
( ) E-registerوع���رض د .اليتيم���ي فكرة اجلامعة يف
التوج���ه حنو التس���جيل املركزي وتبادل اخلربات يف هذا
اجلانب.
شرف اللقاء سعادة وكيل اجلامعة للتطوير  :د .عبداهلل
العتييب وعدد من أعضاء هيئة التدريس من اجلانبني .

|| الزيارة األولى لمركز قياس  2017 /11 /16 :م :
مدير اجلامعة :مركز قي���اس يقدم عمال مهنيا متطورا
عامليا بروح الفريق الواحد
جاء ذلك يف زيارة ملركز (قياس) بالرياض يف السادس
عشر من نوفمرب ،وهي زيارة تهدف لتأسيس مذكرة تفاهم
وتعاون مشرتك يقضي باعتماد بعض االختبارات لطالب
اجلامع���ة املتقدم�ي�ن للقبول من خ���ارج اململك���ة ،رغبة من
اجلامعة يف حتسني املدخالت وجتويدها.
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شارك يف اللقاء سعادة عميد القبول والتسجيل وعميد
معهد البحوث والدراسات االستشارية د .حممد عداس .
حظي اللقاء باستقبال صاحب السمو األمري  :فيصل
بن عبداهلل املشاري رئيس املركز.

|| الزيارة الثانية لمركز قياس  2018/4/5:م :

صحيفة اليوم (اجلمعة 20رجب 1439هـ) :
وق���ع املدير التنفيـ���ذي للمركز الوطنـــ���ي للقيـــاس األميــر
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الدكت���ور فيصل بن عبداهلل املش���اري آل س���عود و مدير
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة الدكتور حامت بن حسن
املرزوقي خالل زيارته مبقر املركز بالرياض مذكرة تعاون
مشرتكة مشلت  9جماالت.
وتضمنت املذكرة التع���اون يف جمال إجراء اختبارات
قي���اس الالزمة للراغبني يف االلتح���اق باجلامعة من داخل
اململكة وخارجهــا ،وللراغبــــني فــــي االلتحــــاق بالوظائف
األكادميية واإلدارية ،وإجراءات اختبارات حتديد املستوى
والكفايات للغتني العربي���ة واالجنليزية ،وتطوير اختبارات
خاصة باجلامع���ة وتنفيذها حمل ًيا ودول ًي���ا ،وقياس نواتج
التعل���م للربام���ج األكادميي���ة والتأهيلي���ة للغ���ة العربي���ة
واإلجنليزية.
واش���تملت املذك���رة عل���ى إنش���اء مرك���ز لالختب���ارات يف
اجلامعة ،مع تقديم اخلدمات االستشارية يف سبيل وضع
االختبارات املعيارية واقرتاح املقاييس املناســـبة ملخــتلف

قطاعات اجلامعة مبا يضمن رفع مستوى العدالة واجلودة
والشفافية ،باإلضافة إىل دعم إجراء الدراسات املنفذة يف
اجلامع���ة واملتعلقة بتعميم اختبارات القب���ول دول ًيا ،ودعم
إجراءات اختبارات طالب املنح.

|| زيارة وفود من جامعة الجوف والقصيم
والطائف واإلمام :
يف الس���ابع والعشرين من ديسمرب لعام 2017م استقبل
س���عادة عميد القبول والتس���جيل وفدا من جامعة اجلوف
برئاسة عميد شؤون الطالب د .هزاع الفويهي.
ه���دف اللقاء لالطالع على جتربة اجلامعة اإلس�ل�امية يف
قب���ول طالب املن���ح اخلارجية وحرصا عل���ى التعاون بني
اجلامعات وافقت العمادة على ترش���يح بعض طالب املنح
للقبول يف جامعة اجلوف .
حض���ر اللق���اء س���عادة عميد ش���ؤون الط�ل�اب باجلامعة

اإلسالمية د .حسني العبدلي .
ويف احل���ادي عش���ر من ماي���و  2017زار العمادة وفد من
جامعة اإلمام برئاسة عميد شؤون الطالب .
وكانت العمادة قد استقبلت يف وقت سابق من هذا العام
وفدا م���ن جامعة القصيم ووفدا آخر م���ن جامعة الطائف
لالطالع كذلك على جتربة اجلامعة الرائدة يف قبول طالب
املنح عرب برنامج (منحيت) .
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|| االستقطاب :
تسعى عمادة القبول والتسجيل ألن تنفذ خطة اجلامعة
الطموح���ة يف أن تك���ون جامع���ة للنخبة م���ن الطالب على
املستوى احمللي والعاملي .
وقد شكلت العمادة فريقا خاصا باالستقطاب يشرف عليه
س���عادة عميد العم���ادة د .عبداهلل اليتيم���ي ويضم وكيل
العمادة لش���ؤون القب���ول أ.د .حممد برهج���ي وأ .فارس
الدبيسي رئيس قسم القبول ووحدة األقليات .
كما يرأس س���عادة عميد العم���ادة اللجنة املكلفة من اهليئة
االستش���ارية لتحس�ي�ن املدخالت وجتويده���ا يف الكليات
العلمية .
ويف سبيل حتقيق هذه الرؤية مت تنفيذ ما يلي :
 التواص���ل م���ع مركز قي���اس للحصول عل���ى نتائجاملتميزي���ن يف اختب���ارات الثانوي���ات والق���درات العام���ة
والتحصيل���ي به���دف اس���تقطابهم للدراس���ة يف اجلامعة
وتسهيل إجراءات قبوهلم .
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 عق���د الفريق اجتماعات متعددة م���ع بعض مديريالثانويات الرائدة باملدين���ة املنورة كثانوية اخلندق وثانوية
طيبة وثانوية العقيق وغريها ،ومت خالل هذه االجتماعات
وض���ع السياس���ة املقرتحة للتعري���ف باملس���ارات العلمية
باجلامعة واستقطاب املتفوقني هلا .
|| استقبال طالب مدرسة العقيق الدولية
بالمدينة المنورة :
حرصا من اجلامعة على التعريف بكليــــاتها العلميــــة
واس���تقطاب املتميزين اس���تضافت كلية العلوم مبش���اركة
عم���ادة القب���ول والتس���جيل باجلامع���ة يف اخلام���س من
ديسمرب طالب مدرسة العقيق الدولية باملدينة املنورة .
قدم يف اللقاء سعادة وكيل العمادة للقبول أ .د .حممد
برهج���ي ورئي���س قس���م القبول أ .ف���ارس الدبيس���ي نبذة
تعريفية عن سياسة القبـول وآلياته وضوابطــــه ،مع بيـــان
توجه اجلامعة ألن تكون هلا الريادة يف استقطاب الكفاءات
من الطالب
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|| استقطاب طالب المنح المتميزين من
خالل  :مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية
لحفظ القرآن الكريم :

ش���ارك وكيل عمادة القبول والتسجيل لشؤون القبول
أ.د.حممد بن امحد برهجي ووكيل العمادة لش���ؤون املنح:
د .عب���داهلل ب���ن مبارك النخ���ار يف حضور مس���ابقة امللك
عبدالعزيز الدولية حلفظ القرآن الكريم بهدف اس���تقطاب
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الطالب الفائزين باملسابقة للقبول يف اجلامعة اإلسالمية،
حي���ث عق���د الوكيالن ع���دة جلس���ات مع املس���ؤولني على
املس���ابقة وأجريا العديد من املقابالت للطالب وترشيحهم
للقبول الفوري باجلامعة .
تأت���ي ه���ذه اخلطوة يف ظل س���عي اجلامع���ة ألن تكون
جامعة للموهوبني واملتميزين على مستوى العامل.
|| ل��ق��اء علمي للطالب المتفوقين في
المرحلة الثانوية :
يف خطوة متقدمة حنو استقطاب الطالب املتميزين من
ثانويات املدينة املنورة ،وتعزيزا لرسالة اجلامعة يف خدمة
اجملتمع احمللي.
نظمت عمادة القبول والتس���جيل بالتعاون مع الكليات
العلمي���ة وبإش���راف مباش���ر من س���عادة وكي���ل اجلامعة
للشؤون التعليمية د .رباح بن رضيمان العنزي نظمت لقاء
علميا بعنوان (مسارك التخصصي بعد الثانوية -إىل أين)

يستهدف الطالب املتفوقني األوائل يف ثانويات املدينة
املنورة.
ويه���دف اللق���اء لزرع ثقاف���ة حتديد املس���ار يف أذهان
الطالب ومس���اعدتهم يف اختيار ختصصاتهم العلمية بعد
الثانوية العامة.
أدار اللق���اء فريق خمتص يف التدريب والتطوير بقيادة
الدكتور :أمحد عبدالعزيز وخنبة من األساتذة يف الكليات
العلمية والسنة التحضريية.
مشاهد من اللقاء:
• ش���رف اللق���اء معال���ي مدي���ر اجلامعة وألق���ى كلمة
إرشادية وافية للطالب .
• ع���رض يف اللق���اء جت���ارب ناجحة لط�ل�اب الكليات
العلمي���ة الذي���ن خترجوا بأعلى الدرج���ات ونالوا وظائفهم
يف جماالت شتى .
• دار النقاش مع عمداء الكليات العلمية وعميد القبول

والتسجيل ومع الطالب .
• شاركت عمادة شؤون الطالب يف توفري بعض اهلدايا
للطالب وعرض الفيلم التعريفي عن اجلامعة اإلسالمية .
• حضر عدد من املرشدين واملشرفني الرتبويني للقاء.
• زار الطالب مع مرشديهم مرافق اجلامعة املختلفة .
• ب���ادرت عم���ادة القبول والتس���جيل حبص���ر أمساء
الط�ل�اب املتفوق�ي�ن وأخ���ذ بياناته���م متهيدا الس���تقطابهم
للقبول يف اجلامعة .
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|| توسيع دائرة القبول في دول األقليات –
آمال وطموح:

ميث���ل ط�ل�اب املن���ح نس���بة  %85م���ن ط�ل�اب اجلامع���ة
اإلس�ل�امية ،وحترص عمادة القبول والتسجيل على توسيع
القبول يف شتى أحناء العامل لتحقيق رؤية اجلامعة ورسالتها
العاملية وأهدافها السامية.
وتش���كل دول القليات املسلمة هدفا اسرتاتيجيا للقبول،
ومن هذا اجلانب أقامت العمادة حلقة نقاش بعنوان (توسيع
دائ���رة القب���ول يف دول األقلي���ات –آم���ال وطم���وح) ش���ارك
فيه���ا عدد كبري من طالب دول األقليات املس���لمة من أوروبا
واألمريكيتني ،وخلصت احللقة بتوصيات عدة منها :
• توس���يع القبول يف دول األقليات املس���لمة وزيادة عدد
املقاعد الدراسية.
• إيص���ال صورة اجلامعة اإلس�ل�امية والتعريف بها يف
هذه البلدان من خالل السفارات وامللحقيات .
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|| لقاء مفتوح بعنوان ( :نظرة مستقبلية
لما بعد السنة التحضيرية):
اخلميس  19رجب 2018/4/5 1439م .
أقيم لقاء مفتوح يف اجلامعة اإلس�ل�امية لطالب السنة
التحضريي���ة وأولي���اء أمورهم مع عمداء الكلي���ات العلمية
ومبش���اركة عم���ادة القبول والتس���جيل وحبضور فضيلة
وكي���ل اجلامعة للش���ؤون التعليمي���ة .تناول اللقاء ش���رحا
وافيا لطريقة التسكني بالكليات العلمية  .كما تناول أيضا
التعري���ف بالكلي���ات العلمي���ة الث�ل�اث ( العلوم واهلندس���ة
واحلاس���ب اآلل���ي) حيث ق���دم كل عميد من العم���داء نبذة
خمتص���رة ع���ن الكلي���ة وأقس���امها ووحداته���ا  ،واملعامل
املوج���ودة بكل قس���م  ،وإمكانات هذه املعام���ل من أجهزة
وغريها.
وحتدث أيضا أحد خرجيي كلية العلوم عن مس�ي�رتهم
العلمية طوال فرتة الدراس���ة وكفاحهم وتفوقهم الدراسي

الذي توج يف النهاية بتعيينهم معيدين بكلية العلوم.
كما أش���ار فضيلة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية د.
رباح العنزي إىل مدى حرص اجلامعة اإلسالمية وإدارتها
وكافة منس���وبيها على خدمة أبنائها الطالب وتذليل كل ما
من شأنه خدمة العملية التعليمية ألبنائنا الطالب باجلامعة.
|| حلقة تدريبية عن آليات الترشيح
والمفاضلة لطالب المنح الخارجية :
/10صفر 1439/هـ /30-أكتوبر 2017م
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أقام���ت العمادة حلق���ة تدريبية موجه���ة ألعضاء جلان
القب���ول والدارس�ي�ن ،لبي���ان آلي���ة الرتش���يح واملفاضل���ة
باس���تخدام برنام���ج (منحيت) الذي يتقدم ل���ه طالب املنح
اخلارجية للقبول يف اجلامعة اإلسالمية.
ق���دم اللق���اء د .مع���اذ س���يف (عض���و جل���ان القبول)
مبش���اركة وكيل العمادة لشؤون املنح :د .عبداهلل النخار
واملشرف على القبول د .عابد العويف ورئيس قسم القبول
ووحدة األقليات أ .فارس الدبيسي .
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وقد مت خالل اللقاء التأكيد على أن معيار القبول األول
هو التميز والكفاءة العلمية والتفوق الدراس���ي؛ س���عيا من
العمادة لتجويد املدخالت .
|| عميد القبول والتسجيل يشارك في
البرنامج المتقدم لإلداء الحكومي
المتميز بإشراف معهد  mileومدينة
المعرفة االقتصادية :
شارك عميد القبول والتسجيل د.عبداهلل اليتيمي يف
الربنامج املتقدم لألداء احلكومي املتميز الذي نظمته مدينة
املعرفة االقتصادية باملدينة املنورة عرب معهد  mileيف الفرتة
من  ٢١إبريل إىل  ٢٦إبريل مبشاركة عدد من قيادي اململكة.
يهدف الربنامج لالطالع على جتارب الدول املتقدمة
يف جماالت التقدم والتطوير اإلداري واجلودة والتحول
الوطين دعما لتحقيق رؤية اململكة . ٢٠٣٠
قدم الربنامج خنبة من أساتذة الفن من بريطانيا وكندا

واإلمارات وغريها من الدول الرائدة .
وشرف اللقاء حبصور نائب أمري منطقة املدينة املنورة
صاحب السمو امللكي األمري سعود بن خالد الفيصل
الذي كرم املشاركني بالشهادات يف ختام الربنامج .
|| االجتماع الثاني والعشرون لعمداء القبول
والتسجيل بالمملكة :
األربعاء 1439 /6/26هـ  14 -مارس2018/

ألن تكون حاضنة للنخبة املتميزة برفع س���قف النسبة
املوزونة للقبول ،وكذلك توجه القبول يف اجلامعة ألن يكون
تفاعليا مع إلغاء املقابالت الشخصية للطالب السعوديني
 ،وكذلك ربط بيانات طالب ثانوية اجلامعة اإلسالمية بنظام
(يسر) تيسريا لقبوهلم يف خمتلف اجلامعات السعودية .
ِّ
وقد مت خالل اللقاء طرح فكرة إنشاء القبول اإللكرتوني
املوحد للجامعـــــات من قبـــل أ.د.عبدالرمحن بن سليــمان
العنقري املش���رف العام عل���ى اإلدارة العام���ة للمعلومات

وقياس األداء.
وألقى وكيل الوزارة لش���ؤون البنني د .نياف اجلابري
نبذة خمتصرة عن إلغاء مس���ارات الرتبية باجلامعات وما
حتققه من حتسني مستمر .
كما ش���ارك عدد م���ن العمداء يف ط���رح وجهات النظر
وتب���ادل اخل�ب�رات فيم���ا يدعم عملية التحس�ي�ن املس���تمر
إلجراءات القبول والتسجيل.
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|| جائزة التميز للموظفين المثاليين في
العمادة :
يف العم���ادة رج���ال خملصون وهبوا انفس���هم خلدمة
طالب اجلامعة ومنس���وبيها بروح الفري���ق الواحد؛ ولذلك
حرص���ت عمادة القبول والتس���جيل عل���ى تكريم املوظفني
املثاليني ش���هريا خالل هذا العام بناء على ترش���يح وكالء
العمادة ورؤساء األقسام فيها.
واملوظفون املثاليون هلذا العام هم:
 .1فائز بن حممد العمري.
 .2صاحل بن حممد كومي
 .3ماجد هشام كردي.
 .4حسن بن شلوة السهلي.
 .5د .عايد بن عيد احلجيلي.
 .6د .أنس آل علي .
 .7عبداهلل مطلق املطلق .
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 .8أمين ناشي املغذوي
 .9فارس بن محد الدبيسي.
 .10عبداهلل بن ربيع اجلهين.
 .11عبداجلليل التمبكيت
 .12سامي بن محيد الرحيلي.
 .13فهد بن شلية الرحيلي
 .14أمين الرحيلي.
 .15أمحد األمحدي.
 .16د .أنس حسني ولد عبداهلل.

45

46

|| تعيينات وترقيات :
يف حبر هذا العام زخرت العمادة بش���خصيتني
إداريتني من ذوي الكفاءة والقيادة :
 يف ش���هر صف���ر ص���در ق���رار معالي وزي���ر التعليمبتعي�ي�ن الدكت���ور :أم�ي�ن بن مصطف���ى الش���نقيطي وكيال
للعم���ادة للجودة والتطوير والتقنية :ثم بعد ذلك بش���هرين
ص���در قرار معالي وزير التعليم بتعيينه عميدا ملعهد تعليم
اللغة العربية باجلامعة .
 يف 1439/5/7هـ ص���در قرار معالي وزير التعليمبتعي�ي�ن الدكتور :حممد بن حبيب الرتمجي وكيال للعمادة
للجودة والتطوير والتقنية.
|| ترقيات إدارية :
 أ.د.حمم���د بن أمحد برهجي (وكيل العمادة للقبول)ترقية لدرجة أستاذ بكلية القرآن الكريم
 -حممد بن سامل احلارثي ؛ للمرتبة التاسعة .

 فواز عائش احلبيشي ؛ للمرتبة السابعة . عبداحملسن بن سعود الرحيلي؛ للمرتبة السادسة . أمين بن حممد احليدري ؛ للمرتبة اخلامسة .|| درجات علمية:
 حصل د .عابد بن بنيه العويف (املش���رف على وحدةالقبول) على درجة الدكتوراه من قسم األنظمة .
 وحص���ل د .عاي���د بن عيد احلجيلي (املش���رف علىوحدة قبول آسيا) على درجة الدكتوراه من قسم األنظمة .
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التقويم الجامعي للجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
للعام الدراسي  1440 / 1439هـ
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