
 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 



 المقدمة: 

عىل االنتقال  ، حيث تعملمكوناتهتعترب اجلامعات الطريق الرئيس لتطوير املجتمع بكافة 

به إىل جمال رحب من التطور والتقدم، وتوفري القوى العاملة املتسلحة بالعلم واملعرفة واملهارة، 

 فيتجه إىل الرخاء واالستقرار.

نتقلون من وأصبح طلبة العلم ي، التكنولوجياالتعليم اجلامعي عامليا يف عرص  حيث أصبح

لذا اهتمت اجلامعات كثريا بإبراز صور مرشفة إلنجازاهتا، بلد إىل آخر طلبا للعلم واملعرفة، 

يف براجمها  معاملجتتعزز ثقة لاحلكومي واملجتمعي،  املاديالدعم عىل  للحصولوبراجمها التعليمية، 

 (.166، ص2012)أمحد وهتامي، 

، يةاحليوللقطاعات  ، الرافد الرئيسألن خمرجاهتا اجلامعات،عىل  احلكوماتلذا تركز 

ايتها غعىل املشاركة الفاعلة يف حتقيق الربامج التنموية هو  صاحب القدرةفبناء اإلنسان املتعلم 

االقتصاد املعريف القائم عىل رأس املال البرشي )العجيمي  والتوجه نحو، لتحقيق أهدافها

 (.138، ص2016والتوجيري، 

 يتطلب إحداث التطوير والتغيريمما  ،باستمرار ورسعة ومتغري اليوم متطور عاملالو

اخلارجية، و ليةيف بيئتها الداخوالتعامل مع املتغريات ، مناسبةالعمل يف بيئة اجلامعات تستطيع ل

 (.5، ص2008بنجاح )القليب،  املتنوعة تنفيذ خططهال

 طرح من املسائل اهلامة، حيث ال يقترصوتعترب مسألة قبول الطالب يف التعليم اجلامعي 

هذه القضية عىل األبعاد املادية هلا من حيث االستيعاب ملؤسسات التعليم اجلامعي ومشكلة 

التصدي للطلب االجتامعي املتزايد عليه، ولكن تتعدى ذلك إىل األبعاد الفلسفية والسياسية هلذه 

ول تي تؤثر بشكل كبري عىل سياسات القباملسألة، وعالقة متشابكة من العوامل واملتغريات ال



 

، 2012إجراءاته بحيث ال يمكن التغايض عنها عند مناقشة هذه املسألة )مويس والعتيبي، 

 (.77ص

( أن ذلك ال يكون إال من خالل نظم وسياسات قبول فعالة 2، ص1439وتذكر القرين )

 يف ضوء تنافس جامعي.

( إىل 3، ص1439نقال عن القرين ) (Agboola et al, 2012, p.103)وكام أشار أقبوال 

أن سياسات القبول يف اجلامعات تعد أمرا هاما بقدر كبري، وعدم االهتامم بوجود سياسات قبول 

ذات جودة عالية يؤدي إىل عملية تقييم غري شاملة للسامت واخلصائص التي يتمتع هبا الطالب، 

 اخلاصة بالطالب الحقا.األمر الذي يرتتب عليه تدن يف مستويات جودة األداء 

ويمكن احلكم عىل فعالية القبول باجلامعة من خالل التنافس يف أكثر من منظور، فمن 

منظور الطالب: تعني الفعالية إتاحة التعليم اجلامعي والعايل هلم الذي يفتح أمامهم الفرص يف 

عىل  م عىل احلصولاحلياة. ومن منظور مؤسسات التعليم اجلامعي احلكومي: فإن ما هيم هو قدرهت

دور فعال يف اختيار الطالب وأن تتناسب قدرات الطالب املقيدين هبا مع رسالتها األكاديمية، أما 

بالنسبة ملنظور احلكومة: فإن القبول الناجح يعني وجود عملية تتسم بالعدالة والكفاءة وحتقيق 

 (OECD, 2010, PP 144-115)نتائج ختدم املواطن والوطن، وذلك لتحقيق تطلعات املجتمع 

 (.3، ص1439نقال عن القرين 

وعىل هذا األساس فإن التنوع يف مؤسسات التعليم اجلامعي قد أصبح مطلبا أساسيا يف 

توسيع فرص القبول وحتقيق املزيد من ديمقراطية التعليم وعموميته، وبالتايل فإن االعتامد عىل نظم 

ي، يف مستوى اجلودة املنشودة )موسى والعتيب قبول أكثر مرونة وأقل تعقيدا سوف يؤثر إجيابا

 (.78، ص2012



االستثامر  بأمهية "2030دور اجلامعات السعودية يف تفعيل رؤية "جاءت توصيات مؤمتر 

خمرجاته، من خالل تعزيز املامرسات اجليدة يف اجلامعات السعودية يف جمال  وجتويديف التعليم، 

 ل،لتتوافق مع متطلبات سوق العمخمرجاته،  وجتويداالستثامر يف مدخالت التعليم، ونظمه، 

جات املنظومة خمر مناسبة جتاهواقرتاح األفكار واآلليات املناسبة لتعزيز جهود اجلامعات السعودية 

 (.2017، 2030)مؤمتر دور اجلامعات السعودية يف تفعيل رؤية متطلباته  التعليمية مع

استهدفت عدة  2030( عىل أن رؤية اململكة 421، ص 2017وأكدت دراسة الداود )

، 2030جامعة بحلول  200أهداف منها أن تصبح مخس جامعات سعودية عىل األقل من أفضل 

م ختبارات الدولية واحلصول عىل تصني  متقدمع متكني الطالب من إحراز نتائج متقدمة يف اال

 يف املؤرشات العاملية للتحصيل العلمي.

ويؤدي نظام القبول يف اجلامعات وما يرتبط به من سياسات دورا مهام يف جودة 

املخرجات؛ وهلذا فإن إعادة النظر يف سياسات القبول وربطها بخطط التنمية وحاجات املجتمع 

طاقة االستيعاب للجامعات أصبحت من األمور التي ال يمكن والتنافس يف سوق العمل و

 (.9، ص2011وضعها جانبا )محيدات، 

وحيث تسعى اجلامعات للتجويد يف منظومتها يف ظل املستجدات الرتبوية ويف مقدمتها 

م، والتي ترتكز 2030نظم وسياسات القبول، خاصة يف ظل رؤية اململكة العربية السعودية 

 رأس املال البرشي وجودته ومهارته، فهو وحور االرتكاز يف تنفيذها وحتقيق ارتكازا كليا عىل

 أهدافها.

نوع يف الت "لذا ال بد من إعادة النظر يف سياسة القبول يف اجلامعات السعودية حيث إن 

مؤسسات التعليم العايل أصبح مطلبا أساسيا يف توسيع فرص العمل وحتقيق املزيد من ديمقراطية 



 

عموميته، ومن ثم فهي متثل مطلبا أساسيا العتامد نظم قبول أكثر مرونة وأقل تعقيدا، بام التعليم و

 (.87، ص 2012)موسى والعتيبي،  "ال يؤثر سلبا عىل مستوى اجلودة املنشودة

كام أن اختبارات القبول باجلامعات السعودية املمثلة يف اختبارات القدرات والتحصيل 

هيم الصدق التقليدي الختبارات القبول. ومل تدرس صدق قد ركزت يف جمملها عىل مفا

االختبارات من منظور التوجهات العاملية احلديثة بوصفه سلسلة من االفرتاضات التي ينبغي 

 (.40، ص 1434تتبعها )درندري، 

قبول التصور املقرتح لتطوير خدمات الما  الرئيس:يف السؤال الدراسة  مشكلة تلذا متثل

 ؟2030سعودية لتحقيق رؤية يف اجلامعات ال

 الفرعي التايل: السؤالنبثق منه تو

 ؟2030ما واقع خدمات القبول يف اجلامعات السعودية لتحقيق رؤية  -1

 ؟2030ما التصور املقرتح لتطوير خدمات القبول يف اجلامعات السعودية لتحقيق رؤية  -2

 .2030السعودية لتحقيق رؤية  التعرف عىل واقع خدمات القبول والتسجيل يف اجلامعات -1

تقديم التصور املقرتح لتطوير خدمات القبول يف اجلامعات السعودية لتحقيق رؤية  -2

 .م2030

 .2030إبراز دور خدمات القبول يف اجلامعات السعودية لتحقيق رؤية  -1

 االستفادة مما جاء يف هذا البحث يف إجراء بحوث ودراسات مستقبلية. -2

اقترصت الدراسة احلالية عىل التعرف عىل واقع خدمات القبول يف اجلامعات  احلدود املوضوعية:

يف جمال التعليم، ثم بناء تصور  2030السعودية باإلضافة للتعرف عىل رؤية 

 .2030مقرتح لتطوير خدمات القبول يف اجلامعات السعودية لتحقيق رؤية 



 هـ.1442 – 1441لفصل الدرايس األول للعام اجلامعي طبقت الدراسة يف ا احلدود الزمنية:

طبقت الدراسة عىل عدد من عمداء الكليات، ووكالؤهم ورؤساء األقسام  احلدود املكانية:

 بجامعات القصيم واجلوف وحائل.

( بأنه: جمموعة من العمليات واإلجراءات التي 10، ص1439تعرفه القرين )التطوير: 

 تدعيم نقاط القوة ومعاجلة نقاط الضع  يف خدمة القبول.هتدف إىل 

نقال عن  (Polesel & Freemam, 2015, P. 5)يعرفها بوليسل وفريامن خدمة القبول: 

جمموعة من النظم املحددة من قبل اجلامعة والتي يتم بناء عىل "( بأهنا: 10، ص1439القرين )

 ."أساسها اختيار الطالب

 25هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية، تم اإلعالن عنها يف : 2030رؤية 

، ووطن طموح مزدهر،جمتمع حيوي، واقتصاد م، حيث ترتكز عىل ثالثة وحاور هي: 2016إبريل 

هدافها، وسبل وسياساهتا وأ وتضمنت الرؤية سبل التطوير التعليمي من حيث بناء فلسفة املناهج

رق التدريس، بط رتقاءالوربط ذلك بربامج إعداد املعلم وتطويره املهني، وا تطويرها وآلية تفعيلها

والرتكيز عىل بناء املهارات، وصقل الشخصية وزرع الثقة وبناء بيئة دراسية وحفزة ومرغبة للتعلم، 

 (.م2018 وزارة التعليم،) مرتبطة بمنظومة خدمات مساندة ومتكاملة

لقد تعددت وتنوعت معايري القبول تبعا للمرحلة الزمنية التي نعيشها، ففي الوقت الذي 

أظهرت مؤسسات التعليم العايل قدرهتا عىل استيعاب كافة املتقدمني من خرجيي الثانوية العامة 

 رشوخرجياهتا كانت أغلب مؤسسات التعليم العايل تعتمد عىل معيار نسبة الثانوية العامة كمؤ

للتنافس بني املتقدمني واملتقدمات، ولكن مع زيادة حجم الطلب عىل التعليم العايل مع هناية القرن 



 

املايض برزت قضية القبول واالستيعاب وأفرزت مفاهيم جديدة كاجلدارة واالستحقاق وتكافؤ 

الفرص وغريها ما فرض التعامل مع معطيات جديدة تتضمن حتقيق احلد املناسب من أهداف 

 (13، 1439تطلعات املؤسسة التعليمية. )القرين، و

وتعد خدمة قبول الطالب يف التعليم اجلامعي من اخلدمات احليوية وسيتناول هذا 

 ها.العرض أبرز

خطوات انتقال الطالب املتخرجني من املرحلة وتسهيل تسعى هذه اخلدمة لتنظيم 

واجلامعات، ويمكن تعري  عملية القبول يف التعليم العايل بأهنا: الثانوية إىل دخول الكليات 

واإلجراءات التي متكن الطالب من االنتقال من املرحلة الثانوية إىل مرحلة ما بعد  جمموعة النظم"

   (22، 1990، )الكاظمي "الثانوية

وافقة مويعرف القبول إجرائيا بأنه: جمموعة قواعد ومعايري حتددها اجلامعات كأساس لل

 عىل التحاق الطالب بكلياهتا. 

ويعترب  ،وتعمل إدارة القبول يف اجلامعة كحلقة وصل بني التعليم العام والتعليم العايل

 .يف أي جامعة هو بوابة الدخول إىل اجلامعةالتابع لعامدة القبول والتسجيل قسم القبول 

  :وهينظمة القبول إىل ثالث جمموعات عامة أيمكن تصنيف أنه ( 23ص م،1990ي )الكاظميرى 

ويقصد هبذا النظام عدم وجود متطلبات وحددة ومعايري ثابتة يقبل يف ضوئها  أوالً: القبول املفتوح:

الطالب بالكلية ويكتفى فقط بحصول الطالب عىل شهادة الثانوية أو ما يعادهلا من شهادة أو خربة 

عدم مراعاة الكليات أو اجلامعات للحاجات األساسية ملتطلبات املجتمع ، وسلبيته يف علمية

 خلطط التنمية باملجتمع. وظروفه وإرباك



وهذا النمط يرجح احتياجات التنمية وحاجات املجتمع عىل  املقنن(: )االختيارثانيًا: القبول املقيد 

هذا النمط من ، وخلدمة األهداف االجتامعيةالرغبات الشخصية أو ما يعرف بتوجيه التعليم 

امعة متعددة ينبغي أن تنطبق عىل املتقدم لاللتحاق بالكلية أو اجل وقوانني ومعايريالقبول له رشوط 

 إضافة إىل حصول الطالب املتقدم عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا.

تقدمني بني مستويات مرتفعة من امل يتيح هذا النمط فرصة التنافس ثالثًا: القبول التنافيس:

لاللتحاق بالكليات أو اجلامعات، لتتمكن املؤسسات التعليمية من اختيار أفضل العينات من 

بينهم فتحصل كل كلية أو جامعة عىل صفوة خمتارة من الطالب حتافظ عىل مستوى أكاديمي معني. 

ها العريقة التي هتتم بسمعتت واجلامعاومثل هذا النمط من القبول تلجأ إليه بعض الكليات 

 بني اجلامعات. ومكانتها األكاديميةالعلمية 

وبالنسبة هلذه التصنيفات فالتصني  األول نادرا ما يعمل به يف الوقت احلايل، أما      

التصني  الثاين هو املعمول به يف غالبية مؤسسات التعليم يف اململكة، وكذا التصني  الثالث 

 امعات منها جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن وبعض الكليات العلمية.فتعمل به عدد من اجل

 

ينبغي التأكيد عىل وجوب أن تساير املبادئ التوجهات العاملية  ( أنه1439ترى )القرين،  

 األساسية، وأمهها: 

 اخلاصة ببيئات التعليم اجلامعي.رضورة أن يتفق نظام القبول مع القدرة االستيعابية  -

 أن يتفق مع التغريات التي تطرأ عىل ساحة التعليم اجلامعي والزيادة الكبرية يف أعداد الطالب. -

 قدرة نظام التعليم اجلامعي عىل التكي  مع التنقل املتزايد للطالب من بيئة إىل أخرى. -

سات للقبول يف اجلامعات انطلقت من املنطلقات التالية: )رسور، إن أمهية وجود سيا

 ( 92، ص 2011



 

التدين الواضح ملستوى بعض اخلرجيني اجلامعيني والذي يرجع يف بعضه إىل عدم وجود  -

معايري واضحة ومقاييس وحددة للطالب اجلامعي القادر عىل مواصلة دراسته اجلامعية 

 بنجاح.

 سوق العمل احلديثة واملواصفات املشرتطة يف من يعمل فيها. التطور احلادث يف احتياجات -

االجتاه العاملي احلديث، والذي يتطلب االلتزام بمواصفات اجلودة يف املؤسسات التعليمية.  -

ومنها رضورة التأكد من أن الطالب امللتحق باملؤسسة تم اختياره بعناية ووفق أسس علمية 

 مدروسة.

طور احلالية واخلاصة بتفويض اجلامعات يف عقد اختبارات االستجابة السرتاتيجيات الت -

القبول اخلاصة هبا والتي تتحدد يف ضوء نتائجها نوعية الطالب القادرين عىل مواصلة 

 الدراسة اجلامعية.

مانة العامة ألوفيام ييل عرض لسياسات القبول يف مؤسسات التعليم العايل كام حددهتا ا

 (:1428/م ب( بتاريخ )3030ملجلس التعليم العايل بموجب القرار السامي رقم )

املادة الثانية: حيدد جملس اجلامعة، بناء عىل اقرتاح جمالس الكليات واجلهات ذات العالقة يف  -

 اجلامعة عدد الطالب الذين يمكن قبوهلم يف العام الدرايس اجلديد.

 لقبول الطالب يف اجلامعة اآليت: املادة الثالثة: يشرتط -

 .أن يكون حاصال عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا من داخل اململكة أو خارجها 

 .أال يكون قد مىض عىل حصوله عىل الثانوية العامة أو ما يعادهلا مدة تزيد عىل مخس سنوات 

 .أن يكون حسن السرية والسلوك 

 صية يراها جملس اجلامعة بنجاح.أن جيتاز أي اختبار أو مقابلة شخ 

 .أن يكون الئقا طبيا 



 .أن حيصل عىل موافقة عىل الدراسة من مرجعه إن كان يعمل يف جهة حكومية أو خاصة 

 .أن يستويف أي رشوط حيددها جملس اجلامعة وتعلن وقت التقديم 

فقا لدرجاهتم يف واملادة الرابعة: تكون املفاضلة بني املتقدمني ممن تنطبق عليهم مجيع الرشوط  -

 (32، 1439اختبار الثانوية العامة واملقابلة الشخصية واختبار القبول إن وجدت. )القرين، 

وقد رفعت وزارة التعليم العايل إىل جملس التعليم العايل مذكرة إنشاء املركز الوطني 

ييس املختلفة، اللقياس والتقويم يف التعليم العايل ليكون مركزا مستقال يعنى باالختبارات واملق

هـ( باملوافقة عىل قرار جملس 19/6/1421( بتاريخ )471/8وصدر األمر السامي برقم )

 التعليم العايل املؤيد بقرار جملس الوزراء املتضمن:

أن يكون من ضمن متطلبات القبول يف اجلامعات إجراء اختبارات تكون نتيجتها معيارا  -

 ويمكن أن جترى هذه االختبارات وفقا لآليت:يستخدم إىل جانب معيار الثانوية العامة 

 .اختبار لقياس قدرات الطلبة ومهاراهتم واجتاهاهتم والتحصيل العلمي 

 .أن يسمح بتكرار االختبارات أكثر من مرة يف العام 

إنشاء مركز للقياس والتقويم يسمى )املركز الوطني للقياس والتقويم يف التعليم العايل( ذو  -

 ي يكون له جملس إدارة يرأسه وزير التعليم العايل.استقالل مايل وإدار

كام نصت مذكرة إنشاء املركز عىل قيام املركز باالختبارات واملقاييس التي تستخدم ملزاولة  -

 (823-822، ص ص 2009آل سعود، )التعليم. املهن املرتبطة بمخرجات 

التوسع الكمي يف زيادة أعداد  ت يفالتعليم اجلامعي هنضة نوعية وكمية متثل شهد

هـ 1395اجلامعات والكليات؛ حيث زاد عدد اجلامعات من سبع جامعات حكومية فقط عام 

جامعة وكلية أهلية، وقد اهتمت وزارة  28جامعة حكومية و 28هـ إىل 1435ليصل عددها عام 

يث بلغ عدد ح عدد ممكن من خرجيي وخرجيات الثانوية العامة ربأكالتعليم بتوفري فرص القبول 



 

هـ 1436- 1435باجلامعات احلكومية للعام الدرايس  املستجدينب والطالبات الالط

ية باجلامعات احلكوم املقيدينب والطالبات الفيام وصل عدد الططالبا وطالبة  271453ونح

ملكة العربية السعودية م، وللوطالبة طالبا 1,2221,638 نحو 1436 -1435للعام الدرايس 

فادت جتربة وطنية جديدة يف العامل العريب، وقد است عدجتربة يف جمال سياسات القبول اجلامعي ت

د أدى م اجلامعي. ولقليار الطالب للتعيهذه التجربة من التجارب الدولية الناجحة يف جمال اخت

ة العديد من الفوائد بعضها يصب يف مصلحإىل حتديد  والتقويمركز الوطني للقياس املإنشاء 

 الصالح ملاالطالب وبعضها يف مصلحة اجلامعات، وبعضها يف مصلحة التعليم بشكل عام. وهذه 

مج قبولني للربااملب الصالح زيادة الثقة بالطامليمكن جتاهلها أو التخيل عنها. ومن أهم هذه 

 (35، ص 1439)القرين،  القبولنصاف يف واإلدر وزيادة العدالة اجلامعية وتقليل اهل

 تتشابه اخلدمات املقدمة من قبل اجلامعات بشكل كبري ومنها:

 .تقديم خدمات القبول والتسجيل للطلبة عن طريق البوابة اإللكرتونية للجامعة -1

 .إصدار السجالت األكاديمية للطالب وتوثيقها  -2

  .تنظيم إجراءات قبول الطلبة املتميزين من غري السعوديني -3

 .تلقي طلبات التحويل من خارج اجلامعة -4

 . املشاركة يف اختبارات القبول للطالب املستجدين -5

  .الالزمة استقبال الوفود الطالبية الزائرة وتزويدهم باملعلومات والنرشات -6

 .حفظ ومتابعة نتائج الطالب ومجيع ما يتعلق هبا -7

 .متابعة سري الطالب حسب اخلطة الدراسية وتوثيق خترجه -8



تنفيذ قرارات جملس اجلامعة وجمالس الكليات واللجنة الدائمة للمشاكل الطالبية وجلنة  -9

    .تأديب الطالب

 .إجراء التعديالت املتعلقة باسم الطالب وهويته حسب األنظمة -10

 ما يتعلق بذلك من معادالتتنسيق عمليات حتويل الطالب من كلية إىل أخرى ومتابعة  -11

     .وخالفه

 .إجراء التسجيل اآليل للطالب، وإصدار اجلداول الدراسية للطالب -12

 .إصدار قوائم أسامء الطالب يف املقررات وإرساهلا للكليات -13

 .تلقي استفسارات الكليات واإلجابة عنها فيام خيص تسجيالت الطالب -14

 .د لدهيم مشاكل يف تسجيلهممعاجلة تسجيل الطالب املتوقع خترجهم ومن يوج -15

 .تقديم اخلدمات األكاديمية عىل أكمل وجه يف أقرص وقت وأقل جهد -16

ملجتمع ا اجلامعة ومتطلبات وضع آلية لقبول الطالب بمعايري وحّددة تتناسب مع إمكانيات -17

  .والبيئة

 .تأمني التجهيزات واألمكنة واملواد األخرى الالزمة لتنفيذ أعامل القبول والتسجيل -18

حتقيق أسس التعاون بني الكليات لتنفيذ األعامل املشرتكة والتشاور معها يف آليات القبول  -19

  .والتسجيل

 .للقبول إدارة عملية القبول وحتديد مواعيده وأماكن القبول، واالمتحانات -20

 ملحددةا املواعيد يف الدرايس العام من( مستوى) فصل كل مطلع يف التسجيل عمليةإمتام  -21

 للتسجيل.

  .إعالن قرار القبول للطلبة بعد استيفاء مسوغات القبول -22

 بني وبني كليات اجلامعة أ إجراء عمليات النقل والتحويل وفق األنظمة املتبعة يف الالئحة -23

 واجلامعاتاجلامعة 

 .القبول املنطبقة عليهم رشوط للطلبةالعمل عىل توفري مقعد يف اجلامعة  -24



 

 .ستغالل األمثل للتقنيةتطوير أليات القبول والتسجيل مع اال -25

          .اسة اجلامعةكليات بام يتفق مع سيالالتنسيق مع بتنفيذ اإلجراءات املقررة يف قبول الطلبة  -26

 معية.واألرقام اجلاجراءات القبول اإللكرتوين، واستخراج قوائم القبول النهائية إمتابعة  -27

  .الضوابط املنظمة لذلك وفقتنفيذ عمليات النقل والتحويل من داخل اجلامعة وخارجها  -28

 .يدلكرتونيًا، وإعادة الوثائق األصلية للطلبة عن طريق الربإالقيام بأرشفة ملفات املقبولني  -29

 يل جداوهلم ذاتياً تسج هتيئة الطالب للتسجيل قبل بداية الفصل الدرايس لتمكني الطلبة من -30

ام واألوقات يتعلق باألي القيام بإجراء التسجيل املبدئي للتعرف عىل رغبات الطلبة فيام -31

   .املناسبة هلم

 ( 2020ل، جامعة حائ)العرض. حتقيق العدالة يف القبول والرسعة يف اإلنجاز والشفافية يف  -32

يف اجلامعات عامدة القبول والتسجيل وتعترب هذه العامدة من  قبول الطالبويتوىل 

ملهمة تقديمها اخلدمات واإلرشادات االرئيسة يف اجلامعات لتعاملها املبارش مع الطلبة ول العامدات

 .هلم من بداية قبوهلم يف اجلامعة وحتى خترجهم

 هـ )موقع اجلامعة(1394عامدة شؤون القبول والتسجيل بجامعة امللك سعود: أنشأت عام 

امعة الطالب باجل والتسجيل واستقطاب أفضلعمليات القبول  والتميز يفالريادة  الرؤية:

 .للمسامهة يف بناء جمتمع املعرفة

ق اجلودة إطار حيق والتسجيل يف وخدمات القبولحتقيق التميز يف أداء كافة عمليات  الرسالة:

الطلبة، مع التوظي  األمثل للتقنية يف كافة العمليات من خالل عنارص  والشفافية والعدالة بني

الرشكاء داخل اجلامعة  والتعاون مععالية،  وذات جودهوحفزة  وأنظمة عملبرشية متميزة 

 .والوطنيوخارجها للمسامهة يف تنمية الشأن األكاديمي 



 : اليةنظومة القيم اجلوهرية التحتقق عامدة القبول والتسجيل رؤيتها ورسالتها من خالل م القيم:

تقيس العامدة أداءها من خالل تطبيق مقاييس رفيعة املستوى حترتم اجلودة والتميز:  -

والسعي وراء التميز من خالل االلتزام بأعىل املقاييس يف تقديم مجيع  ةالطموحات الكبري

 . خدماهتا

ق لدى قدرة عىل العمل بروح الفريتلتزم العامدة التزاما راسخا بتنمية الالعمل بروح الفريق:  -

 .كافة منسوبيها

 واملواق األشخاص  واحلياد والتجرد جتاهتلتزم العامدة باملوضوعية العدل والنزاهة:  -

 واملسؤوليات وآليات املراجعةمن خالل منظومة واضحة للمهام املسئولية واملحاسبة:  -

 .واملحاسبة

لجميع ووجود آليات واضحة لالعرتاض وضوح اإلجراءات وإتاحة املعلومات لالشفافية:  -

 .الشكاوى أو

حتقيق اجلودة واالعتامد، وفق معايري اجلودة جلميع اخلدمات التي تقدمها عامدة شؤون القبول  -

 .والتسجيل

 .تنمية كفاءة األداء، وتشجيع التميز واإلبداع لدى منسويب العامدة -

 .داخل وخارج اململكةتطوير آليات ومعايري قبول الطالب والطالبات،  -

 .تدعيم الرشاكة القائمة، داخل وخارج اجلامعة -

 .تطوير خدمات وعمليات القبول والتسجيل، مع التوظي  األمثل للتقنية -

 التعليمية واألكاديمية.اجلامعة للشؤون  الةيرتبط عميد القبول والتسجيل بوكو



 

وقواعد البيانات، السكرتارية الطبية، األنظمة، األعامل املحاسبة، الربجمة )برامج الدبلوم:  -

 . (املرصفية

 البكالوريوس.برامج  -

 اهليكل التنظيمي لعامدة شؤون القبول والتسجيل بجامعة امللك سعود:

 

 

 

 

 هـ )موقع اجلامعة(1426عامدة القبول والتسجيل بجامعة حائل: أنشأت عام 

والتسجيل إىل حتقيق اجلودة والتميز يف خدمات القبول والتسجيل تسعى عامدة القبول  الرؤيـة:

 .وفق أحدث األساليب والنظم اإللكرتونية احلديثة

تلتزم عامدة القبول والتسجيل بتقديم خدمات متميزة، وتسهيل إجراءات القبول  الرسالـة:

 لمثاأل االستخدام خالل من الطلبة، بني والعدالة والتسجيل يف إطار حيقق اجلودة

واملادية، وتوافر أنظمة عمل ذات جودة عالية، ودعم  البرشية واملوارد احلديثة، للتقنيات

منظومة اإلرشاد األكاديمي، وتطبيق سياسات ومعايري واضحة تضمن حتقيق الشفافية بني 

 .الطلبة، وتسهم يف تطوير األداء اجلامعي

 :عامدة القبول والتسجيل يفتتمثل األهداف االسرتاتيجية ل :األهـداف االسرتاتيجية

 .آليات ومعايري قبول الطالب والطالبات داخل وخارج اململكة تطوير-1

 



رشاد األكاديمي، وتقديمها جلميع منسويب مجيع أعامل القبول والتسجيل، واإل حوسبة-2

 .اجلامعة

ول بالقبجراءات اخلاصة التوظي  األمثل للتقنية احلديثة لضامن جودة اخلدمات، واإل -3 

 .والتسجيل

العمل عىل إجياد مكان )مقعد درايس( يف اجلامعة لكل طالب / طالبة وحقق لرشوط القبول  -4  

 .هبا

 .التحديث اإللكرتوين آلليات توثيق سجالت الطالب األكاديمية -5  

 .استقطاب أفضل الطالب والطالبات إىل اجلامعة من خرجيي املرحلة الثانوية -6  

 .لطالب بلوائح وأنظمة الدراسة، واالختبارات بمختل  كليات اجلامعةتوعية ا -7  

 األكاديمية.اجلامعة للشؤون  الةيرتبط عميد القبول والتسجيل بوكو

 .ة التحضرييةنالسوبرامج البكالوريوس وبرامج الدبلوم  الربامج االكاديمية:

 

 

 

 

 

 

 



 

 العاملية:أوال: النامذج 

 : الربيطانيةالتجربة 

 الل هيئة قبولخمن  يف اململكة املتحدة يلالتعليم العا ببيئات االلتحاقعادة ما تتم عملية 

 ينبغي عليهم وهنا نجد أن الطالبالكليات، و القبول اخلاصة باجلامعاتخدمات  وهيمركزية 

، األقلىل احدة عوتتضمن مرجعية  نينبغي أ والتيالشخصية،  االستامرة وحتميل البياناتملء 

هنا نجد أنه و. اخلاصة هبم يادرجات البكالور يف هذه احلالة تقديمالثانوية  املدارسينبغي عىل و

ا يستمر عادة م والذي يرغبون يف دراستهالتخصص الذي  أو الطالب حتديد املسارعىل  يتحتم

يتعني عليه يف هذه  نهفإ ب يف حتويل املسارالطالحالة رغبة  يف، أما لفرتة بني ثالث إىل أربع سنوات

 احلالة إعادة التقديم بطلب التحاق وإعادة الدراسة من بدايتها.

د من العدي توفريلكليات، تعمل عىل وا القبول اخلاصة باجلامعاتخدمات  وهنا نجد أن

  جماليفمن أجل دعم عملهم  العايلالتعليم  للعاملني يف جمال واإلرشاديةالتدريبية  الربامج

ضمن تت التيرشادية السنوية إلاإصداره لعدد من الكتيبات  إىلإضافة هذا ، القبولعمليات 

 بالكفايات الدولية اخلاصة بقبول الطالب يف اململكة املتحدة.معلومات متعلقة 

تعتمد د أهنا نجفإننا  احلديث عن املعايري املنظمة للقبول يف اجلامعات بربيطانيا ما عندأ

ما عن قرارات أمستويات الكفاءة األكاديمية واللغوية، مع التأكد من  التقديم اإللكرتوين نظامعىل 

ء عىل فريق القبول وغريه من األقسام األكاديمية ذات الصلة. أما بنا اختاذهاالنهائية فيتم  القبول

ني اجتياز مفيام يتعلق ببعض التخصصات مثل االلتحاق بربامج إعداد املعلم فإنه ينبغي عىل املتقد

 املتطلبات اخلاصة بالتعليم األويل للمعلم.

 وسوف نتناول أهم أسس القبول يف جامعة أكسفورد يف بريطانيا: 

      Oxford of (the University))جامعة أكسفورد 



انوية العامة عدل الرتاكمي للثاملتقدمني للجامعة عىل القبول بناء عىل: املب اليتنافس الط

 اختباروييل، التحص ختباراال، ودرجات (حتتوي عىل مواد ختصصية، كتمهيد للتخصص) تقدمةامل

  .القدرات والتقرير الشخيص للطالب الذي يضم اهلوايات، وخربات العمل والطموحات

حياء ألاثال يف كلية الطب يتم التنافس يف القبول بناء عىل أن تتضمن دراسة املفعىل سبيل 

رياضيات، ودرجات اختبار القبول بكلية الطب، والتقرير الشخيص الذي والكيمياء والفيزياء، وال

أما يف  ،سنوات الثث اللعدل الرتاكمي للدراسة التمهيدية خامليظهر الرغبة يف دراسة الطب، و

 دراسة تقدمة عىل أن تشتمل عىلاملكلية العلوم اهلندسية فيتم بناء: عىل درجات الثانوية العليا 

اء، ودرجات اختبار القدرة الفيزيائية، وتقرير الشخص عن نفسه الذي يظهر الرياضيات والفيزي

فس الطالب ، ويف ختصص علوم احلاسب يتناقابلةاملجلنة  الرغبة يف دراسة العلوم اهلندسية، وتقرير

بناء عىل درجات الثانوية العليا املتقدمة عىل أن تتضمن دراسة الرياضيات والفيزياء، وتقرير 

الشخص عن نفسه الذي يظهر رغبته يف دراسة علوم احلاسب، وتقرير جلنة املقابلة، وخطاب 

 .نواتس لعدة الثانويةاملرحلة يف  كام يتطلب كل برنامج دراسة مواد معينةتوصية املعلمني، 

 (6، ص2012)الزامل، 

  التجربة األمريكية:

ختبارات اال مريكية من أوائل الدول يف جمال استخداماأل تحدةامليات الالو تعد 

ستخدمة ملانظامها التعليمي بدرجة عالية من التنوع مما أدى إىل تنوع النامذج  قاييس حيث يتميزاملو

من  كثري تبارول يف اعاألقام املالتي حتظى ب عايرياملدل الثانوية العامة من أهم مع للقبول، ويعترب

مريكية األ( من اجلامعات %74)مريكية عند صناعة قرار القبول حيث تعتمد حوايل األاجلامعات 

 مريكية احلق يف وضعاأل تحدةمليات االيف الو ً عىل معيار الثانوية. وبالرغم من أن لكل جامع

 :ط التاليةأهنا مجيعا تشرتك يف معظم الرشو التطلبات اخلاصة بالقبول هبا إط واملالضوابالرشوط و

 (.90، ص 2012)موسى والعتيبي، 

 مريكيةألارحلة الثانوية: حيث تشرتط اجلامعات املعدل الرتاكمي لتقديرات الطالب يف امل -

 .4أصل  من ( 2.5) عادةرحلة الثانوية املحصول الطالب عىل معدل تراكمي يف 



 

كل جامعة اختبارات خاصة لقياس  تضعكلية:  اختبارات قبول تضعها كل جامعة أو -

 .قسام لدهياألالقدرات اخلاصة با

درسة الثانوية: تشرتط بعض التخصصات دراسة موضوعات املسجل الطالب الدرايس يف  -

 .رحلة اجلامعيةاملناظر يف املرحلة الثانوية حسب التخصص املمعينة يف 

ن درسة عن الطالب: وهي عبارة عاملصية التي تكتبها خالتوصية والتقارير الشطابات خ -

التي  هاراتاملثابرة وواملسنوات دراسته من حيث اجلدية  اللعلمني للطالب خاملحظات الم

 .أتقنها الطالب

تطلب التخصصات التي ت صية: ويقترص استخدامها عىل بعض الكليات أوشخقابلة الامل -

 .عيار مثل كليات الطب والكليات العسكريةاملكش  عنها غري هذا ي الخصائص معينة 

عقد ستعدادات التي تاالاختبارات قبول عىل مستوى الدولة: وهي اختبارات التحصيل و -

ارات للكليات ختباالبواسطة هيئتني قوميتني مها جملس امتحان القبول بالكليات وبرنامج 

 Scholastic, (SAT)واختبار  (ACT)اختبار ختبارات هوالمريكية وأهم هذه ااأل

Aptitude Test  

ادات رشإلية تتوىل مسؤولية وضع امريكية نجد أن كل والاألتحدة امليات والالويف 

قبول يات تستخدم تلك السياسات يف وضع معايري الالاخلاصة بسياسات القبول، بل أن بعض الو

لسياسات ادرات الفيدرالية تؤثر عىل اباملحيان نجد أن بعض ألدرسية، ويف بعض اامليف البيئات 

لقبول ا قررات الدراسية يشرتكون يف وضع معايريامليات، كام أن القائمني عىل تقديم الاخلاصة بالو

مريكية األتحدة ملايات الوالوعند النظر يف إجراءات قبول الطالب يف البيئات اجلامعية يف ، قررامليف 

لقبول ا أنه وبصورة عامة يمكن القول بأن معايري الياسات، إفإنه ينبغي التأكيد عىل تنوع تلك الس

واختبارات التحصيلية ، SATية ختبارات مثل اختبارات الكفاءة الدراسالتعتمد عىل عدد من ا



واختبارات إدارة  ، standardized ACT tests achievementمريكيةألعيارية للكليات اامل

    Graduate Management  Admissions Test  .القبول للطالب اجلامعيني

ات هاراملختبارات فهو عادة ما يتضمن الحتوى اخلاص بتلك ااملأما عند احلديث عن 

ايات خرى لقياس الكفاألدوات من األنطقية، واللغوية، واللفظية، والرياضية، وكذلك العديد ملا

 .عرفيةامل

 ليات األمريكية هو أمر يعتمد عىل نوعويمكن القول بأن استخدام معايري القبول يف الك

( من املؤسسات العامة ذات األربع سنوات حتتاج احلصول عىل %97املؤسسة؛ فبالرغم من أن )

( من مؤسسات التعليم العايل حتتاج إىل احلصول عىل تلك %83.7دبلومة املدرسة العليا، إال أن )

لكليات املجتمعية تعمل عىل توظي  ( من ا%62الدبلومة، إضافة إىل أن هناك ما يقارب من )

( فقط من مؤسسات التعليم %7.5سياسات القبول املفتوحة، وعىل اجلانب اآلخر فإننا نجد أن )

العايل ذات األربع سنوات هي التي تعتمد عىل سياسات القبول املفتوح، ولكن بصورة عامة يمكن 

ليات أم اجلامعات تعتمد عىل القول بأن معظم مؤسسات التعليم العايل سواء أكانت من الك

 اختبارات القبول واألداء األكاديمي للطالب يف املدارس العليا.

ونظام القبول يف الواليات املتحدة األمريكية يعتمد عىل الالمركزية بصورة أكرب؛ حيثام 

نجد أن إجراءات القبول عادة يتم وضعها من قبل البيئات اجلامعية التي حتدد أعداد الطالب، 

عايري القبول، واملتطلبات اخلاصة باالختبار وهنا نجد أن اهليئات الفيدرالية والواليات ال يكون وم

لدهيا املسؤولية عن إدارة عمليات القبول. وعادة ما تتوىل جمالس الكليات مسؤولية تطوير وإدارة 

 االختبارات املعيارية متضمنة يف ذلك اختبارات الكفاءة الدراسية.

 :مريكية كمثال فيام ييلاألياسة القبول يف جامعة هارفارد وسوف نتناول س

 : University Harvard جامعة هارفارد

، ختبار بناء التحصييلاالتقدمني إليها عىل درجات املمن الطالب  %9ختتار اجلامعة أفضل 

علمني السابقني، ودرجات الثانوية العامة، وتفضل اجلامعة الطالب املالقدرات، تقييامت  واختبار



 

إجراء مقابلة للطالب بعد حساب ويتم واهب اخلاصة، املمن لغة، وأصحاب  الذين لدهيم أكثر

 .معدل القبول الكيل له

ويتنافس الطالب للقبول يف كلية الطب بناء عىل: درجات اختبار القبول بكلية الطب 

، والقدرة (حياء والكيمياء العضويةألالكيمياء والفيزياء، وا)ت يف العلوم االالذي يتكون من جم

رتبطة ملاعدل الرتاكمي للمقررات التمهيدية املعدل الرتاكمي للدراسة التمهيدية، وملاللفظية، وا

الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات واختبار مهارة الكتابة والقدرة عىل و ،حياءاأل اتبتخصص

 ختبارا هارات الشخصية، ويعترباملنجليزية واختبار اإلالتحليل، واستخدام احلاسوب، واللغة 

 .مريكيةألساسية للقبول يف كل كليات الطب ااأل عايرياملالقبول من 

ل م التطبيقية: بناء عىل دراسة ومعدويتنافس الطالب للقبول بكلية اهلندسة والعلو

قررات التمهيدية التالية: مقدمة يف الرياضيات، الرياضيات التطبيقية، مقدمة يف العلوم اهلندسية، امل

 بداع اهلنديس، مقدمة يف اهلندسة الكهربائية، استخدام احلاسب يفاإلالعلوم البيئية والتكنولوجيا، 

 (.2012العثامين، ) .الكميةولوجيا التصميم، الكيمياء والفيزياء، الفسي

 التجربة األملانية:

د شهادة إمتام الدراسة الثانوية. وتعتم هو األملانيةتحاق باجلامعات لالل سايسألاالرشط 

 كمعيار أسايس AP رنتائج اختبا األملانيةجلامعات اكاديمية التي ختضع لنظام األمجيع اهليئات 

قبول للجامعات الفرصتهم يف AP تستند عليه يف عملية قبول الطلبة، كام أن الطلبة احلاصلني عىل

ثانوية تعطي أولوية القبول خلرجيي ال األملانيةكاديمية ألاأكثر من غريهم، كام أن اهليئات  األملانية

تقل درجاهتم  الأيف اختبارات منوعة، رشط  AP تمخسة اختباراالعامة الذين قدموا من أربع إىل 

 16رحلة الثانوية عىل امللطالب  األكاديميدرجات. وجيب أن يشمل السجل  3يف كل اختبار عن



 والرياضيات والدراسات االجتامعيةنجليزية ودراسة لغات أخرى إلمادة دراسية تشمل اللغة ا

 .يقدم عليهالذي   APختباراواد التي درسها الطالب، يتم حتديد نوع ملعىل ا والعلوم وبناء

 .قىوسيملوااختبارات قدرات بعد الثانوية العامة لراغبي الدراسة بكليات الفنون  -

 .ت الدراسةاالالتوزيع اجلغرايف يف بعض جم -

 السنة التحضريية حسب التخصصات الدراسية: -

  سنة حتضريية جلميع فروع الدراسة اهلندسة والرياضية والعلوم الطبيعية باستثناء علم األحياء

 الرسم اهلنديس –الكيمياء  –الفيزياء  –وتدرس هبا مواد : الرياضيات ( T- Kurse) ىوتسم

 اللغة األملانية. –

  سنة حتضريية للطب والصيدلة وعلم األحياء وما شابه ذلك وتسمى(M- Kurse ) وتدرس

 اللغة األملانية. –الرياضيات  –الكيمياء  –الفيزياء  –هبا مواد: علم األحياء 

  سنة حتضريية جلميع الفروع االقتصادية وتسمى(W- Kurse)  وتدرس هبا مواد: الرياضيات

 اللغة األملانية. –علم االجتامع  –التاريخ واجلغرافيا  –علم االقتصاد  –

  سنة حتضريية جلميع فروع علم اللغة األملانية والفروع التارخيية واألدبية والفلسفية وتسمى

(G- Kurse)  زية اللغة اإلنجلي –األدب األملاين  –التاريخ  –وتدرس هبا مواد: اللغة األملانية

 اجلغرافيا. –علم االجتامع  –

  سنة حتضريية جلميع فروع اللغات )ما عدا اللغة األملانية( وتسمى(S- Kurse)  وتدرس هبا

 األملاين. األدب –الجتامع علم ا –لغة أجنبية ثالثة  –لغة أجنبية ثانية  –مواد: اللغة األملانية 

 التدريب العملي:

متحانات يف كثري من التخصصان الدراسية مثل اهلندسة الئحة االيقرر النظام الدرايس و

 .والعلوم الطبيعية، أن حيصل الطالب عىل فرتة تدريب عميل مرتبط بالدراسة

 وسطاملترحيل املمتحان االدة قبل البدء يف الدراسة أو قبل أداء املجيب قضاء نص  

Vordiplom)  ) .(.84، ص 1439)القرين، عىل أبعد حد 



 

مل عىل العو يف مرصاجلامعي بوضع السياسة العامة للتعليم  اجلامعات جملس خيتص

لتحقق ل اجلامعات اخلاصةفحص طلبات إنشاء البالد و يتفق مع حاجات بام هذه السياسةتوجيه 

املقبولني دد ع وحتديد االمتحاناتتطوير نظم  واقرتاحعليها  للضوابط املنصوصاستيفائها  من

متابعة أنشطة و ،املتوفرة فيهاواملادية البرشية  بالكليات واملعاهد اخلاصة بام يتناسب مع اإلمكانات

، تي متنحهاالالدرجات العلمية  املتعلقة بمعادلةعداد الدراسات وإأدائها  املرصية كتقييماجلامعات 

  :فيام ييل رشوط القبول يف اجلامعات املرصية

 احلصول عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا. -

 النجاح يف املواد املؤهلة للقبول بكلية املراد االلتحاق هبا. -

نويا جملس ساستيفاء املعدل األدنى للقبول يف الكلية املراد االلتحاق هبا وفقا ملا يقرره  -

 اجلامعات يف ضوء نتيجة الثانوية العامة واألماكن املتاحة.

يتم قبول احلاصلني عىل الثانوية العامة أو ما يعادهلا العام احلايل أو األعوام السابقة بحد أقىص  -

سنوات لاللتحاق  10مخس سنوات بالنسبة ملن يرغب يف االلتحاق بالكليات العملية و

 استيفاء املواد املؤهلة واملعدل املقرر.بالكليات النظرية رشط 

يتم قبول الطالب احلاصلني عىل الدبلومات التجارية والصناعية ودبلوم الفنادق والسياحة  -

يف الكليات املناظرة ملؤهالهتم بذات معدل قبول احلاصلني عىل الثانوية العامة عىل أن حتتسب 

 جماميعهم بعد حذف املواد العملية.

احلاصلني عىل الثانوية األزهرية بالكليات التي تناسب القسم الذي درسوه  يتم قبول الطالب -

برشط استيفاء املواد املؤهلة واملعدل األدنى املقرر عىل أن حتتسب جماميعهم بعد حذف املواد 

 (.2008)وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،  الدينية.



ة وهو اجلهة املختص "قبولمكتب تنسيق ال"ويكون ذلك عن طريق مركز يطلق عليه 

 هم للجامعاتوترشيحقانونيا بقبول أوراق الطالب املرصيني احلاصلني عىل الشهادات املختلفة 

 احلكومية واملعاهد العالية واملتوسطة.

كام يقوم املكتب بأداء مهامه بتوزيع الطالب عىل الكليات واملعاهد املختلفة، وذلك يف 

ويف ضوء الضوابط والرشوط والقواعد التي خيتص املجلس حدود النسب واألعداد املقررة، 

األعىل للجامعات بمسؤولية إصدارها، وتنفيذها مكتب التنسيق. ومكتب التنسيق تابع إداريا 

 لعايل.الإلدارة املركزية لتنسيق القبول للتعليم العايل، بقطاع التعليم بوزارة التعليم 

هلامة التي جيب عىل الطالب اتباعها خالل حيث يوجد هناك عدد من اخلطوات الرئيسية ا

تعاملهم مع مكتب التنسيق وذلك حتى يمكنهم إمتام عملية التنسيق بطريقة ميرسة وبأقل حد من 

األخطاء، وتبدأ هذه اخلطوات برصف األوراق ودليل القبول، وتنتهي بتسليم األوراق ومراجعتها 

تب للجامعات املختلفة. )املوقع الشبكي لك وإعالن نتائج الرتشيحات النهائية وإرسال امللفات

 (2017التنسيق الرئييس بمرص، 

 ثانيا: التجربة األردنية:

حيدد جملس العمداء قبل بداية كل عام جامعي أعداد الطلبة الذين يمكن قبوهلم يف كل    

 كلية/ ختصص يف ذلك العام، وذلك يف ضوء احتياجات األردن وإمكانيات اجلامعات، ويتم قبول

 الطلبة يف اجلامعات األردنية الرسمية وفقا للرشوط التالية:

 أن يكون الطالب حاصال عىل شهادة الثانوية العامة األردنية أو ما يعادهلا. -

يسمح لطلبة الثانوية الفرع العلمي التقدم للقبول للتخصصات العلمية والعلوم اإلنسانية  -

 واالجتامعية والرشيعة.

 الفرع األديب والرشعي التقدم للقبول يف ختصصات العلوم اإلنسانيةيسمح لطلبة الثانوية  -

 واالجتامعية والرشيعة ونظم املعلومات اإلدارية.



 

يسمح لطلبة الثانوية فرع اإلدارة املعلوماتية التقديم للقبول يف ختصصات عدة أدبية أو علمية  -

 وحددة يف القانون.

ع مهني التقدم للقبول يف ختصصات وحددة لكل فريسمح لطلبة الثانوية العامة الفروع املهنية  -

رشط دراسة املادتني اإلضافيتني املقررتني للفرع املهني املعني )الفرع الصناعي، الفرع 

 التجاري، فرع االقتصاد املنزيل، الفرع الفندقي، الفرع الزراعي، ...(.

( %65اصة( بـ )وهناك جلنة أكاديمية تقوم بتوحيد معدل قبول اجلامعات )الرسمية واخل 

مع رفع معدالت القبول يف ختصصات تتطلب دراستها مهارات أساسية ال تتوفر يف املعدالت 

 (.%70املتدنية إىل )

رفع مستوى التعليم العايل، وجتويد نوعية بام "حيث أن اهلدف من توحيد املعدالت  

زيز عمل وتعيصب يف مصلحة خمرجات مؤسسات التعليم العايل، وانعكاس ذلك عىل سوق ال

 ."التنافسية خلرجيي اجلامعات األردنية سواء يف السوق املحيل أو اإلقليمي والعاملي

وتشرتط أسس القبول باجلامعات الرسمية واخلاصة أن يكون احلد األدنى ملعدالت  

( يف كليات: %80( يف كليات: الطب، وطب األسنان و)%85القبول يف اجلامعات الرسمية )

( يف كليات: العلوم الطبية املساندة، وعلوم التأهيل والطب البيطري. %75لة. و)اهلندسة، والصيد

( يف كليات: الرشيعة، والتمريض، واحلقوق، والقانون، والزراعة، والصحافة واإلعالم. %70و)

 ( لبقية التخصصات )باستثناء هندسة احلاسوب(.%65و)

الذين  عام درايس، أعداد الطلبةوبحسب األسس حيدد جملس التعليم العايل قبل بداية كل 

يمكن قبوهلم يف كل ختصص من ختصصات اجلامعات الرسمية يف ذلك العام بناء عىل النسب 

املحددة من قبل كل جامعة من هذه اجلامعات، ويف ضوء توصية جملس هيئة اعتامد مؤسسات 

 التعليم العايل، بحيث يكون القبول تنافسيا وفق العنارص التالية:

 معدل الطالب يف امتحان الشهادة الثانوية أو ما يعادله.من  50% -



من عالمات الطالب يف امتحان القدرات اخلاص بطبيعة التخصص الذي يتقدم  50% -

 الطالب لاللتحاق به.

ويعقد اختبار القدرات مرة واحدة جلميع الطلبة املتقدمني بطلبات االلتحاق ويشمل 

 القبول.مجيع التخصصات والفئات املحددة يف أسس 

كام تقدم اجلهات املسؤولة عن تنفيذ عملية قبول الطلبة ضمن التخصصات والفئات 

الواردة يف هذه األسس بالتنسيق مع اجلامعة املعنية وتزويدها بأسامء الطلبة املرشحني للقبول ضمن 

كل ختصص، وقبل وقت كاف من عقد االمتحان، وبعد ذلك تقوم اجلامعة املعنية بقبول العدد 

قرر لكل ختصص من الطلبة احلاصلني عىل أعىل املعدالت يف معيار املفاضلة، وأخريا: يكون امل

هناك رشوط إضافية يقررها جملس عمداء اجلامعات املعنية لاللتحاق هبا. )موقع وزارة التعليم 

 العايل والبحث العلمي، اململكة األردنية(

 :تناولة يف هذه الدراسةملية والعربية املالعابرز سياسة القبول يف التجارب ألويف ما ييل ملخص 

 املعايري

 التجربة

املعدل الرتاكمي 

 للثانوية العامة

اختبار 

 القدرات

االختبار 

 التحصييل

التقرير الشخيص 

 للطالب

خطابات 

 التوصية

التدريب 

 العميل

   √ √ √ √ الربيطانية

  √ √ √ √ √ األمريكية

 √    √ √ األملانية

      √ املرصية

     √ √ األردنية

    √ √ √ السعودية

نحو  والتوجهات عايريملية والعربية قدمت العديد من املحظ أن جتارب اجلامعات العانالو

 ىل بعضععايري بمعايري جامعاتنا السعودية نجد أن جامعاتنا تعتمد ملمقارنة تلك ا القبول، وعند

جانب  ختبار التحصييل، إىلالقدرات واال واختبارالثانوية العامة  الكمية مثل اختبار عايريملا

صات ت الشخصية التي جترهيا يف بعض التخصالقابملعايري النوعية مثل ااملاعتامدها عىل بعض 

 .ةتحاق بالكلية كام هو احلال يف السنة التحضرييااللكرشط للقبول، ودراسة مقررات معينة قبل 



 

 جمتمع حيوي: قيمه راسخة، بيئته عامرة، بنيانه متني. -

 اقتصاد مزدهر: فرصه مثمرة، استثامره فاعل، ذو تنافسية جاذبة، موقعه مستغل. -

 وطن طموح: حكومته فاعلة، مواطنه مسؤول. -

 ويف جمال تطوير التعليم أكدت الرؤية عىل:

 القيم اإلجيابية وبناء شخصية مستقلة ألبناء الوطن.ترسيخ  -

تزويد املواطنني باملعارف واملهارات الالزمة ملوائمة احتياجات سوق العمل املستقبلية )رؤية  -

 (.2030اململكة 

 ( أن الرؤية ركزت بشكل كبري عىل جماالت رئيسة منها:361، ص 2017ويرى الداود )

 ختدم سوق العمل واستبداهلا بغريها. إعادة النظر يف التخصصات التي ال -

الرتكيز عىل جودة التعليم اجلامعي املقدم من خالل بناء رشاكات اسرتاتيجية مع اجلامعات  -

جامعات سعودية عىل األقل من  5العاملية، ومراقبة جودة املخرجات التعليمية، وأن تصبح 

 .2030جامعة دولية بحلول  200أفضل 

عىل األهداف  2030لوزارة التعليم املنبثق من رؤية  ونص برنامج التحول الوطني

 االسرتاتيجية اآلتية:

 تعزيز القيم واملهارات األساسية للطالب. -

 تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل. -

 حتسني البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع واالبتكار. -

 هم وتطويرهم.حتسني استقطاب املعلمني وتأهيل -

 إتاحة خدمات التعليم لكافة رشائح الطالب. -

 حتسني الكفاءة املالية لقطاع التعليم. -

 رفع مشاركة القطاع األهيل واخلاص يف التعليم. -

 (https://2u.pw/Y6Jia)(، 2030)برنامج التحول الوطني للمملكة العربية السعودية 

https://2u.pw/Y6Jia


 

تطوير سياسة القبول يف اجلامعات السعودية لتحقيق "( بعنوان: 1439دراسة القرين )

 واقع هدفت الدراسة إىل التعرف عىل. "القدرة التنافسية يف ضوء التجارب العاملية تصور مقرتح

القبول  ةسياسة القبول يف اجلامعات السعودية، والتعرف عىل أبرز التجارب العاملية يف سياس

باجلامعات السعودية لتحقيق القدرة التنافسية، وتقديم تصور مقرتح لتطوير سياسات القبول يف 

اجلامعات السعودية لتحقيق القدرة التنافسية، وكان جمتمع الدراسة مجيع القيادات من عمداء 

، يووكالء يف اجلامعات احلكومية السعودية، واستخدمت املنهج الوصفي املسحي والوثائق

 وتوصلت للنتائج التالية:

 أن واقع سياسات القبول يف اجلامعات السعودية جاءت بدرجة عالية. -

أن املتطلبات الالزم توفرها لتطوير سياسة القبول يف اجلامعات السعودية لتحقيق القدرة  -

 التنافسية يف ضوء التجارب العاملية جاءت بدرجة عالية.

 رب العاملية بعني االعتبار.يمكن أخذ املعايري املطبقة يف التجا -

 تقديم تصور مقرتح قابل للتطبيق. -

سياسة القبول يف مؤسسات التعليم اجلامعي "( بعنوان: 2016دراسة العبد املنعم )

رف عىل واقع وهدفت إىل التع. "دراسة حتليلية"باململكة العربية السعودية: الواقع وسبل التطوير 

والتعرف عىل أبرز توجهات سياسة التعليم الثانوي  سياسة القبول يف اجلامعات السعودية،

الداعمة لتطوير سياسة القبول يف التعليم اجلامعي باململكة، واقرتاح تصور لتطوير سياسة القبول 

بالتعليم اجلامعي باململكة يف ضوء االجتاهات املعارصة يف جمال سياسة القبول بالتعليم اجلامعي يف 

 جتارب بعض الدول املختلفة لتطوير سياسة القبول يف جامعاهتا بعض دول العامل، والوقوف عىل

لالسرتشاد هبا واإلفادة منها يف حتديد البدائل املقرتحة لتطوير نظم القبول احلالية، ومدى إمكانية 

تطبيقها يف اجلامعات السعودية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل واشتملت عينة 

عىل تنفيذ سياسة القبول باجلامعات من أعضاء هيئة التدريس املعنيني  الدراسة عىل القائمني

 وموظفي عامدات القبول والتسجيل يف اجلامعات، ومن أبرز النتاج ما ييل:



 

وجود انخفاض كبري يف املامرسات التي جيب أن تنهض عليها سياسة القبول يف اجلامعات  -

 السعودية.

 معات ذات التقدير املنخفض جدا.حتديد جوانب واقع سياسات القبول باجلا -

أن توجهات سياسة التعليم الثانوي الداعمة لسياسة القبول باجلامعات من وجهة نظر العينة  -

 ككل حظيت بتقدير منخفض جدا.

اتفقت العينة ككل وبتقدير عايل عىل أمهية معيار درجات الثانوية واختبارات القبول كمعيار  -

 أسايس للقبول باجلامعات.

الدراسة تصورا مقرتحا لتطوير سياسات القبول بمؤسسات التعليم اجلامعي قدمت  -

 باململكة.

 التعليق عىل الدراسات السابقة:

( باهلدف 2016) مالعبد املنع( ودراسة 1440اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة القرين )

تم  اور التيمن الدراسة وهو معرفة واقع سياسة التعليم يف اجلامعات السعودية، وبعض املح

 بحثها.

( 2016) مالعبد املنع( ودراسة 1440واختلفت الدراسة احلالية عن دراسة القرين )

 .2030بإضافة وحور رؤية 

( بربط 2016) مالعبد املنع(، ودراسة 1440ومتيزت الدراسة احلالية عن دراسة القرين )

 .2030القبول برؤية 

 الباحث املنهج الوصفي، ملناسبته هلذه الدراسة.استخدم  منهج الدراسة:

جمتمع الدراسة يف املجتمع املكون من مجيع العمداء ووكالؤهم ورؤساء  لمتث :الدراسةجمتمع 

 فردا.  500األقسام يف جامعات القصيم وحائل واجلوف وعددهم التقريبي 



وائية بسيطة وتم اختيار عينة عش قام الباحث بتوزيع استبانة إلكرتونية عىل املجتمع، عينة الدراسة:

 فرد واجلدول التايل يبني عددهم: 35من أفراد املجتمع، حيث بلغ عدد من استجاب 

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغري )العمل احلايل(1جدول رقم )

 النسبة العدد العمل احلايل م

 %17.1 6 عميد العامدة 1

 %28.6 10 وكيل العامدة 2

 %54.3 19 القسمرئيس  3

 %100 35 املجموع

 ( التوزيع ألفراد عينة الدراسة.1ويتضح من اجلدول )

تم استخدام االستبانة جلمع البيانات، وقام الباحث بعمل االستبانة باالستعانة باألدب 

 عبارة.  37النظري والدراسات السابقة، وتكونت االستبانة من وحورين، وبلغت عدد العبارات 

 ؟2030اجلامعات السعودية لتحقيق رؤية النتائج املتعلقة بالسؤال األول: ما واقع خدمات القبول يف 

( استجابات أفراد عينة الدراسة املحور األول )واقع خدمات القبول يف اجلامعات 2يوضح اجلدول رقم )

 السعودية( البعد األول )جمال العدالة وتكافؤ الفرص(

 النسب والتكرارات العبارة الرقم

 موافق البعد األول: جمال العدالة وتكافؤ الفرص
موافق إىل 

 حد ما

غري 

 موافق

 حتديد درجة الثانوية العامة للطالب املستحق للقبول. 1
30 5 0 

85.7% 14.3% 0% 

2 
تعد نتيجة الثانوية العامة هي أحد املعايري الرضورية للقبول يف اجلامعة وليست 

 املعيار الوحيد.

33 2 0 

94.3% 5.70% 0% 



 

 النسب والتكرارات العبارة الرقم

 موافق البعد األول: جمال العدالة وتكافؤ الفرص
موافق إىل 

 حد ما

غري 

 موافق

3 
عىل التخصصات ذات العالقة بقدراهتم  لتحقيق العدالة يف توزيع الطالب

 وميوهلم.

17 17 1 

48.6% 48.6% 2.8% 

4 
يساهم اختبار القدرات والتحصييل التي ينفذها املركز الوطني للقياس والتقويم يف 

 حتقيق العدالة بني الطالب.

17 18 0 

48.6% 51.4% 0% 

 للطالب.يساهم اختبار القدرات يف إبراز املواهب االبتداعية  5
4 19 12 

11.4% 54.3% 34.3% 

6 
تعتمد اجلامعة معايري قبول مبارشة دون احتساب معدل السنة التحضريية يف حتديد 

 التخصص.

2 2 31 

5.7% 5.7% 88.6% 

7 
يتم إجراء دراسات التأكيد من أن الطالب موزعني حسب اجلنس بشكل يتناسب 

 مع توزيعهم يف املجتمع.

5 30 0 

14.3% 85.7% 0% 

 يتم اختاذ اإلجراءات واخلطوات لضامن العدالة يف قبول الطالب. 8
16 19 0 

45.7% 54.3% 0% 

9 
يتم مسبقا حتديد الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة للعمل عىل توفري الدعم هلذه 

 الفئة يف الوقت املناسب.

11 24 0 

31.4% 68.6% 0% 

 اجلامعة واضحة.خدمات وإجراءات القبول يف  10
21 14 0 

60% 40% 0% 

 تتوافق خدمات القبول يف اجلامعة مع أهداف اجلامعة. 11
25 10 0 

71.4% 28.6% 0% 

 يتم تزويد الطالب بدليل حيدد بوضوح رشوط القبول باجلامعة. 12
21 14 0 

60% 40% 0% 

 باجلامعة.يتم توضيح ترتيبات وآليات القبول من خالل التسجيل  13
22 13 0 

62.9% 37.1% 0% 

 يتم تنظيم إجراءات قبول الطالب غري السعوديني من طالب املنح املخصصة. 14
23 12 0 

65.7% 34.3% 0% 

15 
يتم اختاذ إجراءات دورية لتعريف طالب املدارس الثانوية بأقسام اجلامعة 

 وختصصاهتا املختلفة.

9 22 4 

25.7% 62.9% 11.4% 



باملحور األول: واقع خدمات القبول يف اجلامعات  ( واملتعلق2ويتضح من اجلدول رقم )

السعودية، البعد األول: جمال العدالة وتكافؤ الفرص أن أعىل جمموع استجابات ألفراد عينة 

تعد نتيجة الثانوية العامة هي أحد "بدرجة موافق لصالح عبارة  94.3الدراسة جاءت بنسبة 

ديد درجة الثانوية حت "، تليها العبارة: "ورية للقبول يف اجلامعة وليست املعيار الوحيداملعايري الرض

، وتعزى هذه املوافقة إىل الداللة %85.7يف املرتبة الثانية بنسبة  "العامة للطالب املستحق للقبول.

 قوة.ات بالقوية عىل االعتامد عىل معدل الثانوية وأنه املعيار الوحيد الذي تتمسك به اجلامع
( استجابات أفراد عينة الدراسة املحور األول )واقع خدمات القبول يف اجلامعات السعودية( البعد الثاين: 3يوضح اجلدول رقم )

 (2030)مواءمة نظام القبول ورؤية 

 النسب والتكرارات العبارة الرقم

 موافق 2030البعد الثاين: مواءمة نظام القبول ورؤية 
موافق إىل 

 حد ما
 غري موافق

 2030يتم قبول الطالب يف اجلامعات طبقا الحتياجات حتقيق رؤية  16
4 30 1 

11.4% 85.7% 2.9% 

17 
يوجد تنسيق مسبق بني اجلامعات لتحديد عدد املقبولني يف التخصصات 

 املختلفة.

0 11 24 

0% 31.4% 68.6% 

18 
يق رؤية األكثر طلبا لتحقتعمل اجلامعة عىل فتح ختصصات هلا صلة بالوظائف 

2030. 

3 29 3 

8.60% 82.9% 8.6% 

 .2030يتم وضع نظام إلجراء مراجعة التخصصات حسب متطلبات رؤية  19
4 30 1 

11.4% 85.7% 2.9% 

 هناك ربط بني خدمات االستيعاب اجلامعي وحاجات التنمية الشاملة. 20
3 29 3 

8.6% 82.9% 8.6% 

واملتعلق باملحور األول: واقع خدمات القبول يف اجلامعات  (3ويتضح من اجلدول )

؛ أن أعىل جمموع استجابات جاء بدرجة 2030السعودية، البعد الثاين: مواءمة نظام القبول ورؤية 

يتم قبول الطالب يف اجلامعات طبقا "لصالح العبارتني  %85.7موافق إىل حد ما بنسبة 

م وضع نظام إلجراء مراجعة التخصصات حسب يت "و  "2030الحتياجات حتقيق رؤية 

  "2030متطلبات رؤية 



 

تعمل اجلامعة عىل فتح ختصصات هلا صلة بالوظائ  األكثر طلبا  "وجاءت العبارتني: 

 "هناك ربط بني خدمات االستيعاب اجلامعي وحاجات التنمية الشاملة "و  "2030لتحقيق رؤية 

ذه النتيجة املتوسطة إىل أن اجلامعات الزالت تسعى إىل ، وتعزى ه%82.9يف املرتبة الثانية بنسبة 

 .2030مواءمة رؤية 

( استجابات أفراد عينة الدراسة املحور األول )واقع خدمات القبول يف اجلامعات السعودية( البعد 4يوضح اجلدول رقم )

 الثالث: )التقويم والتطوير لنظام القبول(

 النسب والتكرارات العبارة الرقم

 موافق والتطوير لنظام القبول الثالث: التقويمالبعد 
موافق إىل 

 حد ما
 غري موافق

21 
تعمل اجلامعة عىل تعديل نظام القبول بام يتامشى مع التغيري يف حمتوى الربامج 

 األكاديمية.

5 30 0 

14.3% 85.7% 0% 

22 
 يف يوجد توازن بني أعداد الطالب املقبولني يف الكليات اإلنسانية والعلمية

 اجلامعة.

4 5 26 

11.4% 74.3 14.3% 

23 
يتم حتديد التخصص بناء عىل كال من: معدل السنة التحضريية والدرجة املوزونة 

 للطالب يف مرحلة الثانوية حسب النسب التي حتدده كل جامعة.

19 16 0 

54.3% 45.7% 0% 

 اجلامعة.جتري اجلامعة تقويام ذاتيا دوريا خلدمات القبول يف  24
14 21 0 

40% 60% 0% 

 يتم وضع نظام إلجراء مراجعة التخصصات حسب توجهات الطالب. 25
9 23 3 

25.7% 65.7% 8.6% 

 تعمل اجلامعة عىل إضافة معايري أخرى بام يتناسب وطبيعة كل كلية. 26
10 25 0 

28.6% 71.4 0% 

27 
وى معينة بغض النظر عىل مستحتافظ اجلامعة عىل رشوط القبول يف ختصصات 

 اإلقبال عليها.

9 25 1 

25.7% 71.4% 2.9% 

28 
تعقد اجلامعات امتحانات خاصة للتأكد من توافر القدرات األساسية لبعض 

 التخصصات.

6 19 10 

17.1% 54.3% 28.6% 

( واملتعلق باملحور األول: واقع خدمات القبول يف اجلامعات 4ويتضح من اجلدول )

السعودية، البعد الثالث: التقويم والتطوير لنظام القبول؛ أن أعىل جمموع استجابات جاء بدرجة 



تعمل اجلامعة عىل تعديل نظام القبول بام يتامشى "لصالح عبارة:  %85.7موافق إىل حد ما بنسبة 

قبولني يوجد توازن بني أعداد الطالب امل "، تليها عبارة: "غيري يف وحتوى الربامج األكاديميةمع الت

، وتعزى هذه %74.3بدرجة موافق إىل حد ما بنسبة  "يف الكليات اإلنسانية والعلمية يف اجلامعة

 النتيجة إىل سعي اجلامعات عىل التقويم املستمر املتوازن لرباجمها.

( استجابات أفراد عينة الدراسة يف املحور الثاين: املتطلبات الالزم توفرها لتطوير خدمات القبول يف 5يوضح اجلدول رقم )

 .2030اجلامعات السعودية لتحقيق رؤية 

 النسب والتكرارات العبارة الرقم

 موافق 
موافق إىل حد 

 ما
 غري موافق

 اجلامعة.يعد أحد األهداف الرئيسة لنظام القبول يف  2030حتقيق رؤية  1
30 5 0 

85.7% 14.3% 0% 

2 
توفري خطط وآليات اسرتاتيجية واضحة ومعلنة لتطوير القبول اجلامعي بام 

 .2030يالئم متطلبات رؤية 

14 21 0 

40% 60% 0% 

3 
 2030االعتامد عىل خرباء واستشاريني متخصصني يف برامج حتقيق رؤية 

 لتطوير خدمات القبول يف اجلامعات.

13 22 0 

37.1% 62.9% 0% 

 يتم تطوير جوهر القبول ليكون منصبا عىل النوعية وليس الكمية. 4
15 19 1 

42.9% 54.3% 2.9% 

 يتم االستفادة من اخلربات والتجارب العاملية املتعلقة بنظم وخدمات القبول. 5
15 20 0 

42.9% 57.1% 0% 

 االستحقاق واجلدارة.يتم القبول يف اجلامعات السعودية وفق  6
19 15 1 

54.3% 42.9 2.9% 

7 
تعمل اجلامعات بشكل مستقل، بحيث يكون لكل جامعة نظام قبول خاص 

 هبا.

13 21 1 

37.1% 60% 1.9% 

8 
العمل عىل احلد من اهلدر االقتصادي الناتج عن الرسوب وتغيري التخصصات 

 من خالل مراجعة معايري القبول.

13 18 4 

37.1% 51.4% 11.4% 

9 
العمل عىل تناسب أعداد املقبولني يف اجلامعة مع القدرة االستيعابية املادية 

 والبرشية.

12 18 5 

34.3% 51.4% 14.3% 



 

( واملتعلق باملحور الثاين: املتطلبات الالزم توفرها لتطوير 5ويتضح من اجلدول رقم )

، أن أعىل جمموع استجابات جاءت 2030رؤية خدمات القبول يف اجلامعات السعودية لتحقيق 

يعد أحد األهداف الرئيسة لنظام  2030حتقيق رؤية "لصالح عبارة  %85.7بدرجة موافق وبنسبة 

 "يتم القبول يف اجلامعات السعودية وفق االستحقاق واجلدارة"تليها عبارة:  "القبول يف اجلامعة

إىل التوجه نحو املستقبل وحتقيق الرؤية ، وتعزى هذه النتيجة %54.3بدرجة موافق وبنسبة 

 وجتويد املخرجات.

ويتبني من نتائج الدراسة وفقا ملحاورها وأبعادها إمجاال أن هناك رغبة جادة لدى عينة الدراسة يف تطوير خدمات 

 القبول، حيث حصلت استجاباهتم بدرجة موافق عىل أعىل النسب املئوية يف حتليل النتائج كام ييل:

املحور األول )واقع خدمات القبول يف اجلامعات السعودية( البعد األول )جمال العدالة وتكافؤ الفرص( كانت أعىل نسبة بدرجة يف 

 %94.3وبلغت  "تعد نتيجة الثانوية العامة هي أحد املعايري الرضورية للقبول يف اجلامعة وليست املعيار الوحيد"موافق لصالح عبارة 

( كانت أعىل نسبة بدرجة 2030خدمات القبول يف اجلامعات السعودية( البعد الثاين: )مواءمة نظام القبول ورؤية  املحور األول )واقع

  "2030يتم قبول الطالب يف اجلامعات طبقا الحتياجات حتقيق رؤية "موافق لصالح العبارتني 

 .%85.70ت ، وبلغ "2030يتم وضع نظام إلجراء مراجعة التخصصات حسب متطلبات رؤية  "و 

 قاملحور األول )واقع خدمات القبول يف اجلامعات السعودية( البعد الثالث: )التقويم والتطوير لنظام القبول( كانت أعىل نسبة بدرجة مواف

 .%85.7بلغت ، و"تعمل اجلامعة عىل تعديل نظام القبول بام يتامشى مع التغيري يف حمتوى الربامج األكاديمية"إىل حد ما لصالح عبارة: 

، كانت أعىل نسبة بدرجة 2030املحور الثاين: املتطلبات الالزم توفرها لتطوير خدمات القبول يف اجلامعات السعودية لتحقيق رؤية 

 .%85.7، وبلغت "يعد أحد األهداف الرئيسة لنظام القبول يف اجلامعة 2030حتقيق رؤية "موافق لصالح عبارة 

مهية الكبرية ملعدل الثانوية العامة وأهنا املعيار األول ويرى الباحث أن النتائج تعكس األ

واألهم ضمن معايري القبول، باإلضافة للمعايري األخرى والتي ال تقل أمهية عنها، ويرى الباحث 

ومراعاهتا ألمهية التخصصات املطلوبة لتحقيق الرؤية، وأيضا  2030اهتامم اجلامعات برؤية 

أمهية التقويم والتطوير املستمر لنظام القبول بام يتواكب مع الحظ الباحث اهتامم اجلامعات ب

، 2030التغريات املتالحقة، وأن اجلامعات تسعى لتطوير معايري القبول فيها بام يتالءم مع رؤية 



وبام حيقق العدالة وتكافؤ الفرص بني مجيع املتقدمني، والسعي لتقديم اخلدمة للطالب بأساليب 

 وطرق عادلة.

تعلقة بالسؤال الثاين: ما التصور املقرتح لتطوير خدمات القبول يف اجلامعات السعودية النتائج امل

 ؟2030لتحقيق رؤية 

 تكامل أهداف جودة التعليم اجلامعي مع التعليم العام من خالل دعمه للتنمية املجتمعية. -1

 .2030احتياجات رؤية تكافؤ الفرص والعدل يف القبول يف ضوء  -2

 .2030اجلودة يف مدخالت التعليم اجلامعي الداعمة لتحقق متطلبات رؤية  -3

 قبول الطالب بناء عىل القدرات واملهارات وامليول من خالل وضع اختبار يقيسها بدقة. -4

 تقديم جمموعة من اآلليات الالزمة لتنفيذ التصور املقرتح. -5

يعها الطلبة الراغبني بااللتحاق بالتعليم اجلامعي وتنوالسعي لتنويع معايري قياس مستوى  -6

 لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

أن التعليم اجلامعي يستهدف الشمولية يف قبول الطالب وحفظ حقوقهم يف احلصول عىل  -

 للدراسة.قبول 

 مراعاة العدل واملساواة يف القبول. -

 لية القبول اجلامعي.اإلقرار بأمهية التطوير يف عم -

 االهتامم بالطلبة بوصفهم هدف لتطوير آليات القبول. -

 وضع آليات ورشوط لكل جامعة بناء عىل ما تقدمه من ختصصات. -

 اإلفادة من اخلربات والتجارب العاملية املتعلقة بنظم القبول. -



 

دى ماألخذ باالعتبار احتياج الدولة املستقبلية من خمرجات اجلامعة يف التخصصات، و -

 .2030مالئمتها لسوق العمل يف ضوء رؤية 

 يف سوق العمل. ااالعتامد عىل القبول املقنن من أجل جتويد املخرجات واستيعاهب -

 .2030مراجعة نظم القبول باجلامعات من أجل التطوير لتلبية املتطلبات املستقبلية يف ضوء رؤية  -

 .2030بام حيقق رؤية  احلاجة املاسة لتطوير نظام القبول احلايل يف اجلامعات -

أن تتنوع التخصصات يف اجلامعات بحسب طبيعة املنطقة، وأن تلغى التخصصات املكررة  -

 يف اجلامعات القريبة من بعضها.

أمهية حتديد األدوار واملسؤوليات لكل طرف من األطراف املعنية بعمليات آليات القبول  -

 املستفيدين.وفتح املجال للعمل التشاركي من قبل مجيع 

األعداد الكبرية من فئة الشباب املتخرجني من الثانوية والراغبني يف مواصلة التعليم اجلامعي  -

 يف التخصصات التي تلبي رغباهتم.

 .2030الرتكيز عىل احتياجات سوق العمل من اخلرجيني يف التخصصات املتنوعة املحققة لرؤية  -

عليمية املقدمة يتوجب النظر لإلمكانات من أجل املحافظة عىل مستوى جودة اخلدمة الت -

 املادية والبرشية املتوفرة يف اجلامعات والكليات.

تعاون اجلامعات مع اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص بتحديد احتياجات سوق العمل  -

 .2030املستقبلية يف ضوء رؤية 

 .2030قا لرؤية فتكوين قاعدة بيانات بعدد الفرص املتاحة لكل ختصص يف احلارض واملستقبل و -

 هتيئة طلبة قادرين عىل تلبية احتياجات سوق العمل متحلني باملهارة اإلتقان. -1

 التفوق والتقدم يف الربامج التي يلتحق هبا الطالب ويتقنها بمهارة. -2

 الرضا املجتمعي عىل آليات القبول ومدى حتقيقها لتطلعاهتم بكل عدل ودقة. -3



ام اجلامعات بتحقيق رغبة الطالب وميوله من خالل تسهيل قبوله يف التخصص املناسب قي -4

 لضامن تقدمه العلمي بمهارة وإتقان.

العمل عىل جعل اجلامعة بوابة لسوق العمل من خالل ضخ طلبة ماهرين قادرين عىل تلبية  -5

 .2030احتياجات أرباب العمل ومؤسسات الدولة من الوظائ  لتحقيق رؤية 

 اهلادفة لسد احتياج سوق العمل من اخلرجيني أصحاب املهارة. 2030قيق تطلعات وآمال رؤية حت -6

 .2030استيعاب مجيع اخلرجيني يف ختصصات ختدم متطلبات سوق العمل وحتقق أهداف رؤية  -7

 استفادة اجلامعات من التجارب اإلقليمية والعاملية يف إجراءات القبول وآلياته. -8

احلفاظ عىل اختبارات القدرات والتحصييل والثانوية يف كافة اجلامعات وإضافة اختبارات  -1

 تقيس االبداع واملوهبة.

 عقد امتحانات خاصة للتأكد من توافر القدرات األساسية لبعض التخصصات. -2

 كاديمية.األتعديل نظام القبول يف اجلامعات بام يتامشى مع التغري يف وحتوى الربامج  -3

توجيه القبول للطالب بام يتناسب مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية يف ضوء رؤية  -4

 ، وبام ال يتعارض مع إمكانات ورغبات الطالب يف الدراسة اجلامعية.2030

 توزيع الطلبة املقبولني عىل التخصصات ذات العالقة بقدراهتم وميوهلم، حتقيقا ملبدأ العدالة. -5

جلامعة يف خدمة املجتمع والبحث العلمي بتقديم مبادرات تتعلق باحتياجات تفعيل دور ا -6

الدولة من التخصصات والتعري  هبا ونرشها يف املؤمترات ويف خمتل  الوسائل، وتكون 

 .2030موجهة جلميع أطياف املجتمع وبام يواءم رؤية 

 املتاحة.العمل عىل تناسب أعداد املقبولني مع اإلمكانيات املادية والبرشية  -7

 .2030استحداث ختصصات مستقبلية قد حيتاجها سوق العمل تلبي متطلبات رؤية  -8



 

إنشاء مركز مستقل تتوىل وزارة التعليم متويله، يتوىل إجراء الدراسات العلمية لكل ما يتعلق  -9

 بآليات وإجراءات القبول.

 يد عىل االلتحاق بالتعليم واجلامعي، ورغبتهم يفالرغبة املجتمعية العالية والطلب املتزا -1

 بال استثناء. اخلرجينياستيعاب مجيع 

 تدين مستوى بعض خرجيي الثانوية العامة. -2

 الضع  العام يف التنسيق بني اجلهات املعنية بالقبول يف مؤسسات التعليم اجلامعي. -3

اعدها يف ديثة تسويمكن التغلب عىل هذه املعوقات بتبني اجلامعات سياسات وآليات ح

 التغلب عىل املعوقات السابقة.

إجراء مزيد من الدراسات حول سياسات وخدمات القبول يف اجلامعات لتتواكب مع   -1

 احتياجات العمل املستقبلية.

 إجراء دراسات عن خدمات القبول مع تغيري عينة الدراسة. -2

 اجلامعات السعودية والعاملية.إجراء دراسات مقارنة بني سياسات وخدمات القبول يف  -3

التوجه الفوري إلغالق ختصصات ال حيتاجها سوق العمل والتوجه إىل التخصصات املحققة  -1

 .2030لرؤية 

 العمل عىل اختيار الطالب أصحاب املهارة ووضع اختبارات تقيس املهارة والقدرة. -2
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