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.. إلى أبنائي وبنا .. في كل مكان بالعالم  .. أخواني وأخواتي  تي 

.. كل األمل أن تساهموا في   .. كل التقدير  لكم مني كل الحب 

و  مجتمعاتكم  ورخاء  أوطانكم  جامعة  .ستقرارهاإنهضة 

ومعنى  التنمية  ومبادرة  اْلعرفة  وقف  هي  الذكية  الجميع 

بستاني   زهور  أثمن  وهي   .. الشعوب  بين  والتعاون  التكافل 

وأحيوها  وأصد أحفظوها  أرجوكم   .. ضميري  احتواه  ما  ق 

بالعلم والعمل وَل تبخلوا علينا وعلى والدينا ومملكتنا وملكنا  

 بالدعاء.

 املحيميد بن إبراهيم بن سعد  محبكم .. ناصر 

 



 

 

 

 نشأة الجامعة

على جميع مناحي الحياة وعطلتها، حيث شهد العالم   أثرتالتحديات التي نعيشها بسبب الظروف الوبائية والتي    إن

 
ً
 دفعنا إظرفا

ً
البحث   إلىتغيير بعض عاداتنا وتبني بعض املمارسات التي لم تكن خيارنا املفضل ودفعتنا  إلىستثنائيا

الفعالة والوحيدة بمواجهة الوباء. تلك الوسيلة    حترازيةنا اإل وسيلتنعزال والتباعد هو  فكان اإل  مبتكرة،عن حلول  

اإل إ  إلىدفعتنا   يحقق  التقليدي  التعليم  عن  مختلف  تعليمي  نموذج  والتكلفة  بتكار  والتشاركية  والجودة  ستدامة 

 .األبطالبتكار جامعة الجميع مدرسة إشبهها، فكان  أواملجانية 

والظروف التي كانت منطلق الحاجة ومسوغ    األحداثساعدتها    ،ق هللاجامعتنا الذكية هي أمنية تحققت بتوفي  إن

ونرجو أن تكون ركيزة  لتأسيس جيل قيادي عربي مميز بإمكانيات   .البدء لخيار تعليمي فريد نواجه فيه حدث وبائي 

صصية وذلك من خالل تطوير برامج جامعية تخ  ،حترافية عالية قادرة على صناعة التطوير في مختلف املجاالتإ

ستشارات والنشر ورعاية املتخصصين في كافة املجاالت اإلدارية وتنفيذ األبحاث وتعريب املعارف والعلوم وتقديم اإل 

العلمي   تحصيلهم  مستوى  ورفع  املعسرين  وخدمة  املجتمعات  وتنمية  املنظمة  استدامة  تضمن  رمزية  وبأسعار 

ليكونوا إضافة استثنائية في أي   ؛ العمل املختلفةوالثقافي لتمكينهم من خلق فرص النجاح والحصول على فرص  

 بيئة عمل ينضمون إليها.

 الرؤية والرسالة 

أن الذي  نحن نسعى  األول  الكيان  التعاوني يتبنى نكون  التعليمي  املجتمع  لتنمية  فيقدم مبدأ  العمل  مقابل  العلم 

املجتمعات بر وهذا  .  وبناء  وتقديم  االبتكار  املعارف وتشجيع  نقل  بمحتوى ذو جودة  من خالل  العالي  التعليم  امج 

 . لذا كان لنا أهداف محددة وهي:وبأسعار رمزية تناسب الجميع

 املجتمعات الفقيرة من إكمال تعليمهم الجامعي.  أفرادتمكين  •

 نقل املعارف من خالل التعريب والترجمة.  •

 املجتمع.  أفرادتشجيع التشاركية والتكافل بين  •

 املكتبة العربية بالبحوث والترجمات. وإثراءزيادة املحتوى  •



 

 

 

 الذكية وقيمها الجوهرية  جامعة الجميع فلسفة 

نتخبنا منها ما  إوفق قيم سامية    أن العلم والتعلم حق للجميع وأن على أفراد املجتمعات مسؤولية حفظ ذلك الحق.

 يلي: 

 .باملتبادلة بين الجامعة والطال النزاهة التعليمية: املبنية على الثقة  •

 الصلة.نفتاح والوضوح مع كل الجهات ذات التي نجسدها باإل  الشفافية: •

من مختلف األقطار العربية  طالبنان يكون أتعميق االنتماء العربي حيث نسعى الى  العربية:نتماء للهوية اإل  •

 لخلق مجتمع من املفكرين والشركاء العرب.

 العربية. ة تعليمية من مختلف األقطار فنحن نشكل عائل التنوع: •

تنشــد الجامعــة تحقيــق أقــص ى مســتوى مــن التميــز في أدائهــا وتطبيــق مقاييــس علميــة موضوعيــة في   :التميـز •

 .التعليم والتعلم عن بعد

 نظام الساعات اْلعتمدة: 

لها، والنجـاح فيها وفق تعليمات وإرشادات الجامعة نظـام يقـوم علـى تحديـد السـاعات املعتمدة التـي يشـترط إكما

 للتخرج من البرامج الدراسية.

 الساعة اْلعتمدة: 

هــي وحــدة علميــة تســجل للطالــب في حالــة نجاحــه في املادة التــي يدرســها وتقــدر عــادة بســاعة دراســية تعليمية عن 

 بعد. 

 الفصل الدراس ي: 

 للفصول   15يمية املمتدة من بداية الدراسة للفصل الدراس ي إلى نهايته، وتكون الفترة الزمنية التعل
ً
 دراسيا

ً
أسبوعا

 ختياريه.إأسابيع للفصل الصيفي وتكون الدراسة  8العادية، أما الفصل الصيفي فمدته 

 

 أوقات املحاضرات  

 :تعتمد أوقات املحاضرات على توقيت مكة املكرمة لجميع البرامج 

ختيار بين فترتين صباحية من األحد إلى الخميس ويحق للطالب اإل   تكون املحاضرت  :برنامج البكالوريوس •

  .مكانيةحسب اإل  ومسائية



 

 

 

املاجستير • الجمعة والسبت،    خاللاملحاضرات  تكون    :  برنامج  ويحق للطالب أيام األسبوع، وكذلك يومي 

   .حسب االمكانية االختيار بين الفترتين

 

يمكن للطالب حضورها    محاضرة نظرية أسبوعية مسجلة ومتاحة على النظامفلكل مادة هناك  أما نظام الدراسة  

والتي ستكون   للمحاضرة  املصاحبة  إلى اإلجابة عن األسئلة  باإلضافة  يناسبه،  أي وقت  أعمالفي  تقييم   جزء من 

 ختبار نهائي بنهايته، باإلضافة إلى مشروع كل مادة.إختبار منتصف الفصل و إإلضافة إلى الطالب، با

 

 الفصل الدراس ي اَلعتيادي  

 . الفصل الدراس ي األول والفصل الدراس ي الثانيالفصول االعتيادية هي 

 

 البرامج الدراسية 

 بالغ األهمية في مجال األعمال.  
ً
صين في إدارة املشاريع لهم القدرة على  صختج مفالبرنامج يخر  تمثل إدارة املشاريع دورا

وضع الخطط التنفيذية املتكاملة لقطاعات األعمال والصناعة التي يشرفون عليها ويتحكمون بشكل فعال في تنظيم 

الطالب    تخاذ القرارات وممارسة الرقابة اإلدارية بمعناها الواسع. يركز تخصص إدارة املشاريع على إعدادإاملهام و 

اإلدارية   بالوظائف  املرتبطة  واملهارة  املعرفة  على  الطالب  حصول  وضمان  الحديثة  العلمية  لألساليب  وفًقا 

 . والتنفيذية

هو برنامج متكامل يحقق أهم املعارف واملهارات التي تتطلبها األعمال    :برنامج البكالوريوس في إدارة املشاريع  •

مال والصناعة، حيث تغطي الخطة الدراسية تعليم إدارة املشاريع من  اإلدارية والتنفيذية في منظمات األع

ستراتيجي بحيث تدمج الخطة الدراسية مختلف املمارسات العملية في مختلف إمنظور وظيفي ومن منظور  

ستراتيجيات والسلوك التنظيمي اإلداري للمنظمة. كما تركز الخطة إضافة إلى فهم السياسات واإل   .املجاالت

الدراسية الدراسي املقررات  في  تستخدم  التي  التعليمية  األنشطة  تنوع  خالل  من  العملية  املهارات  على  ة 

 عن تنوع 
ً
 . ستراتيجيات البرنامج في التدريس والتقييمإوالتدريب العملي فضال

 

 مدرسة أبطال األعمال برنامج املاجستير التنفيذي في إدارة املشاريع تما  توفر   :ماجستير إدارة املشاريع •
ً
 شيا

األعمال   منظمات  حاجة   مع 
ً
باملستوى   في  وإسهاما لالرتقاء  املنظمات  هذه  في  املسؤولين  طموحات  تلبية 



 

 

 

مما يساهم في   ،واكبة للتطورات العلمية واملستجدات العاملية واملحليةاملؤهلة و املاإلداري وإعداد الكوادر  

مجال   في  الوطنية  التنمية  عملية  بر   إدارةدعم  ويسعى  لتلبية  املشاريع.  املشاريع  إدارة  حتياجات إنامج 

العام  املستوى  تحسين  في  للمساهمة   
ً
علميا تأهيال  املؤهلة  البشرية  الكفاءات  من  املختلفة  القطاعات 

للممارسات اإلدارية. وفي هذا البرنامج تم مراعاة املعايير العاملية في مجال إدارة املشاريع ومتطلبات سوق 

 ل.العم

 للمقررات   السابقةاْلتطلبات 

 .خذ املواد التي تفوقها في املستوى أهي املواد التي يجب على الطالب دراستها بنجاح حتى يتمكن من 

  

 اْلستوى الدراس ي  

التي   الساعات  بعدد  للطالب  الدراس ي  املستوى  الطالب  يحدد  فيينجزها  ويصنـف    بنجاح  البكالوريوس،  برنامج 

 التي:او حالطالـب املسجل في البرنامج على الن

 ساعة دراسية 17اْلستوى الثاني:  ساعة دراسية  17اْلستوى األول: 

 ساعة دراسية  16اْلستوى الرابع:  ساعة دراسية 15اْلستوى الثالث: 

 ساعة دراسية 15: سادساْلستوى ال ساعة دراسية  15اْلستوى الخامس: 

 دراسية ساعة  15: ثامناْلستوى ال ساعة دراسية  16: سابعاْلستوى ال

 

 اْلادة الدراسية 

 الساعات. هي املادة التي يقوم بدارستها الطالب على مدى فصل واحد وتغطي عدد من 

 رقم اْلادة الدراسية 

 يدل على املستوى واملجال املعرفي وعلى البرنامج
ً
 املعرفي.ويتم تقسيم املواد حسب مجالها  ،تعطى كل مادة رقما

 مدة الدراسة  

 ساعة دراسية.  126دراسية بمجموع فصول   8مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس  •

 مدة الدراسة لنيل شهادة املاجستير في إدارة املشاريع سنة دراسية واحدة. •



 

 

 

 العالمة النهائية للمادة  

املخطط الدراس ي األسبوعي  ويكون    رسوبه.  أولكل مادة والتي تبين نجاح الطالب في املادة    ةهي مجموع العالمات النهائي

 االتي: وتوزيع العالمات خالل الفصل الدراس ي على النحو 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 %100توزيع الدرجات من  األعمال 

 الحضور إلزامي محاضرة نظرية مسجلة ترسل أسبوعيا للطالب  

 %26لكل محاضرة بمجموع  %2 أسئلة مصاحبة للمحاضرة تكون متاحة بشكل أسبوعي 

 الحضور اختياري  نقاش افتراضية إضافية تعقد أسبوعيا ملناقشة محتوى املحاضرة النظرية حلقة  

 %12 الواجبات 

 %20 االختبار الفصلي  

 %12 البحث/املشروع 

 %30 االختبار النهائي  



 

 

 

 جدول املحاضرات والواجبات 
 

 

 
 

 أسئلة املحاضرة    +  محاضرة نظرية  ▪ 

 حلقة نقاش افتراضية    ▪
 1األسبوع 

 أسئلة املحاضرة    +  محاضرة نظرية  ▪ 

 حلقة نقاش افتراضية    ▪
 2األسبوع 

 أسئلة املحاضرة    +  محاضرة نظرية  ▪ الواجب األول  

 حلقة نقاش افتراضية    ▪

 3األسبوع 

 أسئلة املحاضرة    +  محاضرة نظرية  ▪ موعد تسليم الواجب األول 

 حلقة نقاش افتراضية    ▪
 4األسبوع 

 أسئلة املحاضرة    +  محاضرة نظرية  ▪ 

 حلقة نقاش افتراضية    ▪
 5األسبوع 

 أسئلة املحاضرة    +  محاضرة نظرية  ▪ 

 حلقة نقاش افتراضية    ▪
 6األسبوع 

 أسئلة املحاضرة    +  محاضرة نظرية  ▪ البحث/املشروع 

 حلقة نقاش افتراضية    ▪

 7األسبوع 

 أسئلة املحاضرة    +  محاضرة نظرية  ▪ الواجب الثاني  

 حلقة نقاش افتراضية    ▪

 8األسبوع 

 موعد تسليم الواجب الثاني
 9األسبوع  االختبار الفصلي  ▪

 أسئلة املحاضرة    +  محاضرة نظرية  ▪ 

 حلقة نقاش افتراضية    ▪

 10األسبوع 

 أسئلة املحاضرة    +  محاضرة نظرية  ▪ 

 حلقة نقاش افتراضية    ▪

 11األسبوع 

 أسئلة املحاضرة    +  محاضرة نظرية  ▪ 

 حلقة نقاش افتراضية    ▪
 12األسبوع 

 أسئلة املحاضرة    +  محاضرة نظرية  ▪ الواجب الثالث  

 حلقة نقاش افتراضية    ▪
 13األسبوع 

 أسئلة املحاضرة    +  محاضرة نظرية  ▪ تسليم الواجب الثالث موعد 

 حلقة نقاش افتراضية    ▪
 14األسبوع 

 موعد تسليم البحث/املشروع
 15األسبوع  حلقة نقاش افتراضية    ▪

 
 اَلختبارات النهائية االختبار النهائي  ▪

 

  



 

 

 

 التقويم الدراس ي  

 من خالل الرابط  2021 - 2020للعام الدراس ي  األكاديمييمكن االطالع على التقويم 

calendar/-https://bcs.edu.sa/index.php/academic 

 لغة التدريس 

  من قبل أعضاء هيئة التدريس شرح  اليعتمد  حيث    .واإلنجليزيةتكون لغة التدريس في الجامعة مختلطة بين العربية  

 باللغة اإلنجليزية. عروض التقديمية فسيكون ومحتوى ال مادة الدراسة ، أما على اللغة العربية

 لغة اَلمتحانات  

خيتعتبر   وجود  مع  االمتحانات  لغة  هي  االنجليزية  للعربية  اللغة  الترجمة  تكون   أما،  ار  الدراسية  الواجبات  لغة 

 واإلنجليزية.مختلطة بين العربية 

 اْلواظبة والحضور والغياب  

بعد املحاضرات عن  املواظبة على حضور  املحاضرات  ،يجب  نهاية  في  تكون  التي  الواجبات  تأخر  إ  أما  .وتقديم  ذا 

 من   % من إجمالي عدد الواجبات،٧5بمعدل  الطالب في تقديم الواجبات التي تضمن حضوره 
ً
يعتبر الطالب محروما

.متحان النهائي وبالتالي يعتبر لل قدم تاملادة وال ي
ً
 راسبا

   األكاديمي اإلرشاد

   حددت
ً
 للطلبة بموجب قرار  أ  جامعة الجميع الذكية مرشدا

ً
تقديم الدعم    هيكون دور ي  ذوال  مجلس األمناءكاديميا

و كادأ  وإرشادهمللطلبة    ،
ً
باملنصة  إيميا وتعريفهم  بالتعليمات،  ومستمر  كامل  بشكل  الطلبة  ،  اإللكترونيةطالع 

 الدراسية. جتيازهم البرنامج باملواد والساعات الدراسية وتقديم الدعم الالزم إل  وإعالمهم

منصة    منيكون  تواصل  ال  * بالجامعة    LinkedInخالل    اإللكتروني البريد  خالل  من    أوالخاصة 

 ibraheem@bcs.edu.sa 

   خالل:من  األكاديميومهام املرشد  األكاديمي، اإلرشاد* يمكن االطالع على مهام ومواد لجنة 

https://bcs.edu.sa/ 

https://bcs.edu.sa/index.php/academic-calendar/
mailto:ibraheem@bcs.edu.sa
https://bcs.edu.sa/


 

 

 

 األنظمة واللوائح الخاصة بجامعة الجميع الذكية 

الرابط يمكن للطلبة اإل من خال الذكية  ل  الجميع  الخاصة بجامعة  ستفسار من  اإل   أوطالع على األنظمة واللوائح 

 . بخصوص جميع األنظمة والتعليمات  األكاديميلجنة الدعم 

Procedures.pdf-and-/Policy11/2020content/uploads/-https://bcs.edu.sa/wp 

 شروط القبول 

 برنامج البكالوريوس  •

o شهادة الثانوية العامة لطلبة البكالوريوس . 

o  جواز السفرصورة بطاقة الهوية الوطنية أو . 

 برنامج املاجستير  •

o شهادة البكالوريوس. 

o  السجل األكاديمي . 

o  جواز السفرصورة بطاقة الهوية الوطنية أو . 

 ظام الحضور واْلنصة اإللكترونيةن

ويحصل الطالب على    ( مودل)فتراضية في البوابة التعليمية  حضور الطلبة سيكون عن بعد عن طريق الفصول اإل 

التعليمية   البوابة  في  املنتظم حضو   (مودل)بيانات حسابه  الطالب  وعلى  البرنامج.  في  قبوله  في بعد  املحاضرات  ر 

 . فتراضية املسجلة لهمنصة الفصول اإل 

   دفع ال الرسوم وإجراءات

فصلية  رسوم  هناك  ولكن  بتسجيلها.  الطالب  يقوم  التي  التعليمية  الساعات  على  رسوم  أي  الجامعة  تفرض  ال 

تقسيطها يمكن  املاجستير  لبرنامج  فصلية  ورسوم  للتقسيط  قابلة  غير  البكالوريوس  برنامج  على  على   مخفضة 

بأسبوعين على  فع الرسوم الفصلية قبل بداية كل فصل دراس ي  د  دفعتين لكل فصل باستثناء الفصل األول. ويتاح

 بريد اإللكتروني. عبر البها  بالطال  إبالغيتم التي  عن طريق بوابة الدفع اإللكتروني األقل 

https://bcs.edu.sa/wp-content/uploads/2020/11/Policy-and-Procedures.pdf


 

 

 

 الفصل الدراس ي عن  عتذار نسحاب أو اإل اإل إجراءات

   ،تقديم طلب اعتذار أو انسحاب من الفصل الدراس ي قبل التاريخ املحدد في التقويم الدراس ييحق للطالب  
ً
علما

ة   . الفصل الدراس ي إكمالبأن الرسوم الفصلية املدفوعة غير مستردة وذلك لضمان جدية التقديم وني 

 تأجيل الفصل الدراس ي  إجراءات

لفصل   التأجيل متاحبينما يكون    ،ة برنامج البكالوريوسفي كامل فتر   فقط  يحق للطالب التأجيل لفصلين دراسيين

ختبارات  وعليه في كال الحالتين التقدم بطلب رسمي بذلك قبل موعد اإل ،  في برنامج املاجستير  فقط  دراس ي واحد

 .الفصلية بأسبوعين على األقل

 ختبارات وتوزيع الدرجاتآلية التقييم واإل 

 -أدناه: حيث يتم تقييم الطلبة عن بعد عبر الطرق املوضحة يعتمد توزيع الدرجات على طبيعة املقرر 

  .اختبار نهائي واحد •

  .بحسب طبيعة املقرر  –اختبار فصلي •

  .ات"الكويز " الواجبات األخرى كاملناقشة والبحث و •

 .الحضور والتفاعل في املحاضرات االفتراضية للمقرر الدراس ي وإنجاز املهام املصاحبة لها •

 : التقدير من خمسة، وتحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلييعتمد وزن 

 5من       5   وزنــب   “أ+”    يحصل الطالب على تقدير ممتاز مرتفع  100 إلى   95من الدرجة  •

 5من  4.٧5بوزن      “أ”      يحصل الطالب على تقدير ممتاز   94إلى  90  من الدرجة  •

 مرتفع 89 إلى   85من الدرجة  •
ً
 5من  4.5    بوزن  ب+”“   يحصل الطالب على تقدير جيد جدا

   84 إلى   80من الدرجة  •
ً
 5من      4    بوزن      “ب”    يحصل الطالب على تقدير جيد جدا

 5من     3.5بوزن   “ج+”     يحصل الطالب على تقدير جيد مرتفع   ٧9 إلى   ٧5من الدرجة  •

 5من      3    بوزن      “ج”     يحصل الطالب على تقدير جيد   ٧4 إلى   ٧0من الدرجة  •

 5من  2.5    بوزن   “د+”    يحصل الطالب على تقدير مقبول مرتفع   69 إلى   65من الدرجة  •

 5من    2      بوزن     “د”    يحصل الطالب على تقدير مقبول  64 إلى   60من الدرجة  •



 

 

 

  "صفر" بوزن        “هـ”    ير راسب يحصل الطالب على تقد 59  إلى 0من الدرجة  •

 اْلكتبة اإللكترونية 

تحتوي املكتبة على جميع املقررات الدراسية في املكتبة اإللكترونية، باإلضافة إلى املراجع التي يحتاجها الطالب بهذا 

طالب   كل  يعطى  باإلضافإالخصوص  اإللكترونية،  املكتبة  إلى  للوصول  سري  ورقم  مستخدم،  تعاون    ةسم  إلى 

 سهيل مهمة وصول إلى املراجع العاملية. الجامعة مع العديد من املكتبات اإللكترونية العاملية لت

 عتمادات الجامعيةاإل 

مؤسسة علمية بحثية مقرها وهي    ، IPMA تعتبر جامعة الجميع الذكية معتمدة لدى الرابطة الدولية إلدارة املشاريع

مجال  على التعاون مع الجمعيات اإلقليمية واملحلية التي يتم تأسيسها لرعاية    حيث تعمل املؤسسةفي سويسرا،  

 حد املراجع الكبرى في إدارة املشاريع.أ، وهي إدارة املشاريع

 
 البوابة األكاديمية 

توفير بنية تحتية إلدارة كافة العمليات الخاصة بالطالب وعضو هيئة التدريس فيما   إلىالبوابة األكاديمية تهدف  

الجامع من  الطالب  تخرج  القبول حتى  الجامعية من لحظة  الدراسية  الحياة  بقبول يخص  نظام مختص  ة، وهي 

)املعلومات الشخصية، الخطة الدراسية، السجل    :شاملةوتحتوي على كافة معلومات الطالب    . وتسجيل الطالب

األكاديمي، قرار القبول، حالة الطالب وغير ذلك( كما تحتوي البوابة األكاديمية على كافة املعلومات عن أعضاء  

) املعلومات الش  وغير ذلك ( كما يتيح النظام خدمة مراجعة   ،خصية، الجدول الدراس يهيئة التدريس من حيث 

حسابات الطالب ويوفر خدمة الحذف واإلضافة ومعرفة معلومات الدرجات النهائية والسجل األكاديمي واملعلومات  

مية يتم استخدام خادم سحابي آمن لتشغيل خدمة البوابة األكادي  الشخصية من خالل "بوابة الخدمات الذاتية".

حتياطية دورية على خادم محلي آمن وذلك لضمان إويتم أخذ نسخ    ،ستيعاب عدد ال محدود من املستخدمينإل 

  عدم تعطل خدمات البوابة األكاديمية.

 



 

 

 

 خدمات البوابة األكاديمية

واإلضافة • كل    :الحذف  بداية  التسجيل  عملية  أثناء  الدراسية  املقررات  وإضافة  حذف  من  الطلبة  تمكن  فصل  خدمة 

 دراس ي.

البحث عن جدول املقررات: خدمة فرعية من تسجيل املقررات تتيح للطالب البحث عن مقرر معين أو عدة مقررات بما  •

 يتناسب مع جدوله الدراس ي. 

 ستعراض جدوله الدراس ي بشكل مفصل. إجدول الطالب الدراس ي: خدمة فرعية من تسجيل املقررات تتيح للطالب  •

قافات املوجودة لدى الطلبة من سجالت الطالب توفر هذه الخدمة إمكانية عرض كافة اإل عرض االيقاف: خدمة فرعية •

 سواء كانت مالية او أكاديمية. 

إمكانية   • للطالب  الخدمة  هذه  توفر  الطالب  فرعية من سجالت  النهائية: خدمة  النهائية  إالدرجات  الدرجات  ستعراض 

 للمواد املسجلة لديه.

رعية من حسابات الطالب توفر هذه الخدمة للطالب ملخص لكافة الرسوم والدفعات ملخص الحساب املالي: خدمة ف •

 الخاصة بحسابه املالي.

 (Moodleالبوابة التعليمية )

يوفر نظام البوابة التعليمية أدوات تساعد على بناء خبرة تعليمية أفضل وفصول دراسية ومكاتب وأماكن افتراضية  

الطلبة وتوفير أساليب جديدة خاصة بجتماعات مما يسمح بمزيد من  لل  املتاحة لعدد كبير من  التعليم  الفرص 

والتعليم عن طريق األستاذ والتعامل مع كل طالب على مستوى منفرد. أيضا من خالل البوابة التعليمية  التواصلي  

الوصول   التدريس  هيئة  وأعضاء  للطلبة  اإلفتراض ي  املحتوى   إلىيمكن  مخت  التعليمي  أجهزة وذلك عن طريق  لف 

 . الذكيةالهواتف و الحاسب الشخص ي 

تمكن هذه الخدمة الطلبة من الوصول إلى املقررات الدراسية الخاصة بهم :  الوصول للمقررات الدراسية ✓

 وقراءتها وتنزيل املواد املرفقة. 

اإل  ✓ اإلالهي  )و :  فتراضيةالفصول  للتعلم لبيئة  يلتقي    (كترونية  التدريس  حيث  هيئه  لشرح   هبطالبعضو 

    حاضرات، وامل
ً
عضو هيئه مع   والفعال  يتمكن الطالب من طرح األسئلة والتواصل املباشرمن خاللها  أيضا

 . التدريس

املعلومات ✓ تبادل  في  :  حلقات  املقامة  الالمنهجية  األنشطة  على  الدخول  من  الطلبة  الخدمة  هذه  تمكن 

 الجامعة.



 

 

 

اإللكترونية ✓ تم:  الكتب  الدراس ي  املقرر  أدوات  فرعية من  الوصول  خدمة  الطلبة من  الخدمة   إلى كن هذه 

 . مما يساعد في حل األنشطة والواجبات الدراسية اإللكترونيةالكتب 

اإللكترونيةاإل  ✓ والواجبات  تتيح  :  ختبارات  والتي  التعليمية  واملهام  األسئلة  من  أنماط عديدة  النظام  يوفر 

 مخرجات التعلم بنجاح.  ستيفاءإألستاذ املقرر طرح طرق مختلفة لتقييم الطلبة والتأكد من 

التواصل   إمكانيةخدمة فرعية من أدوات املقرر الدراس ي تمكن هذه الخدمة للمستخدم  :  املناقشة الصوتية ✓

 يتم التواصل مع مستخدم آخر. أنمرتبط بلوحة املناقشات كما يمكن  رسائل صوتيةصوتيا عبر 

خدمة فرعية من أدوات املقرر الدراس ي تمكن هذه الخدمة الطلبة من إمكانية إرسال بريد  :  البريد الصوتي ✓

 لكتروني صوتي مباشرة إلى أي شخص ملتحق في نفس املقرر الدراس ي. إ

شتراك فيها وتلقي التحديثات  هو تسجيل صوتي بصيغ مختلفة والتي يمكن للطالب اإل :  التسجيالت الصوتية ✓

 
ً
عد عضو هيئة التدريس على تسجيل املحاضرات القصيرة أو استعراض ما تمت تساوهي خدمة  ،  تلقائيا

 دراسته خالل فترات محددة من الفصل الدراس ي.

  البريد اإللكتروني 

ستقبال الرسائل عبر  إوالذي يوفر خدمة كتابة وإرسال و ،  يتوفر لدى الطالب وأعضاء هيئة التدريس بريد إلكتروني  

 اإللكترونية. تصاالت نظم اإل

  تصاَلت اإلداريةنظام اإل

نظام متكامل للتعامالت اإللكترونية ويستطيع املستخدم من خالله إجراء عمليات الصادر والوارد وإحالة املعامالت 

 إلكترونيا والتعليق عليها وذلك حسب الهيكلة اإلدارية للجامعة.

 نظام الدعم الفني 

 إ لبالغات  ستقبال الطلبات واإنظام دعم يعمل على  
ً
عن طريق فتح )تذكرة طلب( وإدخال املعلومات الالزمة لوصف      لكترونيا

للجهة املختصة ملتابعتها وحلها بشكل مباشر كما يمكن للعميل متابع   وإرسالها ، املشكلة وطبيعة املساعدة التي يبحث عنها

 حالة التذكرة الخاصة به.

الجهة    إلىستفسارات حول الخدمات املقدمة  إ  أولكترونية لرفع املشاكل  إتذكرة    إنشاءخدمة تتيح  :  تذكرة جديدة  إنشاء •

 املعنية لتقديم الدعم الالزم. 



 

 

 

املرفوعة للدعم    اإللكترونيةمرفق للتذكرة    إضافةلكترونية تتيح  إلن التذكرة ا خدمة فرعية م:  مرفق للحادثة  إضافة •

 املشكلة.  إيضاحالفني وذلك لتسهيل 

للحادثة  إضافة • التذكرة  :  مالحظة  من  فرعية  للتذكرة    إضافةتتيح    اإللكترونية خدمة  املرفوعة    اإللكترونيةمالحظة 

 .املشكلة بعد رفعها إيضاحللدعم الفني وذلك إلتاحة 

تتيح للمستخدمين تقييم مستوى الدعم املقدم    اإللكترونيةخدمة فرعية من التذكرة  :  تقييم مستوى جودة التذكرة •

 لهم.

 مهام وحدة القبول والتسجيل  

الدوائر   أكثر  من  والتسجيل  القبول  دائرة  األكاديمية  التعد  العملية  عليها  تقوم  التي  على  ،  حيوية  مسؤولة  فهي 

إجراءات تسجيل الطلبة الجدد، وضمان تطبيق القوانين والتعليمات كافة املتعلقة بالعملية األكاديمية ومن املهام 

 التي تقوم دائرة القبول والتسجيل في جامعة الجميع الذكية:

   .األكاديميتسجيل مواد الطلبة بالتعاون مع املرشد  .1

 متحانات النهائية بصورة منظمة. ترتيب برامج اإل  .2

   .رصد عالمات الطلبة وتوثيقها وإعالن النتائج الفصلية في نهاية كل فصل دراس ي .3

  .إصدار جدول املواد .4

 إصدار وثائق التخرج ومتابعة إرسالها عن طريق البريد اإللكتروني. .5

 تدقيق الخطط الدراسية وطباعتها. .6

  :مع دائرة القبول والتسجيل في جامعة الجميع الذكية من خالل البريد اإللكتروني مكن التواصلي

contact@bcs.edu.sa   

 ن ستبيانات وقياس رضا اْلستفيديدليل اإل 

وقياس    بتقييم  ةواضحة معنيمتطلبات    وضع  على  عملت  لذا،  تطوير مخرجاتها التعليمية  على  جامعة الحرص  ت  •

األداء األكاديمية واإلدارية،    العمليات  مستوى   على  فاعلية  التي  إوتعد عمليات    هذاواألنشطة  الرأي  ستطالعات 

نوعية    ةوبخطو   عتمدت الجامعةإ  لذلك  .  تخاذ القرارإتعتمد عليها الجامعة أحد العمليات الهامة إلسهامها في دعم  

البيانات  ويقوم هذا بتحليلوري باستطالعات الرأي وبشكل دحديث للقيام ا وتقويم تكنولوجي مركز قياس توفير

التوصيات  النتائج  ستخالصإو   ستخراجهاإتم    التي تنفي  وتقديم  عرض    النتائج.  ذومتابعة  يلي  لجميع  فيما 



 

 

 

التياإل  القياس  ستبانات  مركز  بتصميمها  يقوم  ليكرت   ستخدامإوب  ومراجعتهاختبارها  إ و   والتقويم  مقياس 

 ي: الخماس 

 التعليمية.ستبانة جودة الخدمة إ •

. إ •
ً
 ستبانة جودة املواد التعليمية إلكترونيا

 ستبانة فاعلية البرامج األكاديمية. إ •


