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عمادة القبول والتسجيل
جامعة شقراء



فكرة عامة عن الممارسة  -١
:والهدف منها 

 تقديم عرض شامل عن القبول في
ات الجامعة وأنواع التخصصات في الكلي

والمميزات التي تقدمها الجامعة 
.للطالب

 الهدف من هذه الممارسة هو
استقطاب المتميزين من خريجي 

ة الثانوية العامة من المحافظات التابع
ة لها وتعريف الطالب بالجامعة وكيفي
 التقديم عليها واختيار التخصصات

.المناسبة لهم



:الفئة المستفيدة -٢
.طالب المرحلة الثانوية المتوقع تخرجهم    



ر ارتباط الممارسة المتميزة بنظم الجودة ومعايي -٣
) :البرامجي / المؤسسي ( االعتماد األكاديمي 

:                               المجال المرتبطة بها الممارسة -أ
مجال إدارة شؤون الطلبة والخدمات المساندة

:                              المعايير المرتبطة بها الممارسة -ب
معيار قبول الطلبة

:المؤشرات المرتبطة بها الممارسة -ت
على  أن يتم تطبيق متطلبات القبول بصورة منتظمة وعادلة

.  جميع الطالب
 ،أن تتاح كافة المعلومات المتعلقة بالمؤسسة للجميع

ويشمل ذلك المعلومات الخاصة بأنواع البرامـج والمقررات 
التي تقدمها، ومتطلبات البرنامج، والتكاليف المالية، 

ن والخـدمات، وغيرها من المعلومات المتصلة بها، بحيث تكو
.حاقفي متناول الطلبة وعائالتهم قبل تقديم طلبات االلت



:  إجراءات وخطوات التنفيذ -٤
 التنسيق مع إدارات التعليم في

المحافظات التابعة لنطاق الجامعة 
 إلقامة لقاء تعريفي بالجامعة لطالب

.الصف الثالث ثانوي
 تقديم عرض مرئي للطالب يتضمن

شروط وإجراءات القبول والتخصصات 
.المتاحة في الجامعة

:النتائج المتحققة  -٥
معرفة الطالب بالجامعة وأنظمة القبول 

ات والتسجيل ومعرفة الكليات والتخصص
.الموجودة بها

استقطاب الطلبة المتميزين.



:  العوامل التي ساهمت في تميز الممارسة وتحقيقيها -٦
 من أهم العوامل التي ساهمت في تميز الممارسة هو فريق العمل القائم            

على تنفيذها وكذلك وجود مكان مهيأ في الجامعة ساهم في إقامة 
.الملتقى

:أهم الصعوبات وطرق التغلب عليها  -٧
اتساع النطاق الجغرافي للجامعة.
يل وتم التغلب على هذه الصعوبات بإنشاء فروع لعمادة القبول والتسج

.للقيام بأعمالها

ية المؤشرات التي استخدمت لقياس فعال/ أهم المقاييس -٨
:  التحقق للممارسة 

ة أهم المؤشرات التي استخدمت لقياس فعالية التحقق هي معرفة نسب    
.الطالب المتميزين الملتحقين للجامعة من المحافظات التابعة لها



نتمنى للجميع التوفيق والنجاح


