
 
 
 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 
الكلية التقنية بالدمام

تقرير  

التغيير اآللي للتخصص



 

عناصر التقرير

مقدمة

فكرة المشروع

أهداف المشروع

آلية العمل

مقارنة

فريق العمل

نماذج البرنامج

متطلبات التنفيذ

وظائف البرنامج



 

مقدمة

فكرة المشروع

إنـشاء بـرنـامـج الدارة وتنسـيق وتـنفيذ طـلبات الـتحويـل بـين الـتخصصات، بـحيث يـتم الـفرز والـتصنيف وفـق الشـروط الـمعتمدة 

بــشكل آلــي وفــي وقــت قــياســي دون الــحاجــة لــتدخــل إدارات االقــسام، والــذي بــدوره ســيوفــر مــجهود كــبير عــلى االدارة 

وسيلغي تمامًا جميع االشكاليات التي كانت تحدث سابقًا بين االقسام التخصصية.

يـعتمد تـغيير الـتخصص عـلى إجـراءات وشـروط محـددة، يـتم تـنفيذهـا وتـطبيقها فـي كـل فـصل تـدريـبي، ونـظرًا لـكثرة أعـداد 

الـمتدربـين الـراغـبين فـي تـغيير تـخصصاتـهم، فـإن ذلـك يسـبب مجـموعـة إشـكالـيات تـواجـه االقـسام فـي كـل فـصل تـدريـبي، مـنها 

عـلى سـبيل الـمثال، تـغيير نسـب الـقبول فـي االقـسام وعـدم اتـزانـها، وكـذلـك إسـتهالك وقـت ومـجهود مـن ادارات االقـسام 

في عملية اعادة تنظيم وتصنيف الراغبين في التحويل من وإلى التخصص. 



 

أهداف المشروع

- منصة برمجية تحوي قاعدة بيانات  

- جهاز كمبيوتر 

- طابعة

توفير الوقت والجهد المهدر في تنفيذ إجراءات التحويل بين االقسام -

الحفاظ على نسب القبول المعتمدة للتخصصات في كل قسم -

العدل بين المتدربين، عبر اتاحة فرصة التغيير للجميع وفق آلية موحدة -

تغطية أكبر عدد ممكن من رغبات المتدربين -

تعدد خيارات تغيير التخصص، بخالف ما كان معمول به سابقًا-

متطلبات التنفيذ



 

آلية العمل

إدخال البيانات:  

١- إدخال البيانات الشخصية والرغبات بواسطة المتدرب 

٢- إرسال طلب تغيير التخصص عبر منصة التغيير اآللي للتخصص 

٣- تجميع البيانات والرغبات من جميع المتقدمين بشكل آلي 

٤- تنفيذ عملية الفرز اآللي في اليوم االخير لتقديم طلبات تغيير التخصص 

٥- ترسل النتائج النهائية للمقبولين، من أجل استكمال تأكيد تغيير التخصص عبر موقع رايات

معالجة البيانات:  

١- يتم ادخال بيانات المتدرب الشخصية واالكاديمية، وتحديد الرغبات 

٢- جمع البيانات وفرزها وفق احتياج وشروط االقسام 

٣- تصنيف االسماء المقبولة لكل قسم



 مقارنة

النظام القديم: 

طريقة بدائية تستنزف الوقت والجهد، تتم عملية جمع البيانات وفرزها بشكل يدوي. -

يتطلب تغيير التخصص عقد اجتماعات ونقاشات بين ادارات االقسام. -

عدم توازن نسب القبول بين االقسام. -

محدودية فرص تحقيق رغبات المتقدمين لتغيير التخصص. -

اتاحة رغبة تغيير تخصص واحدة فقط للمتقدم. -

تحمل المتدرب عناء الحضور الى القسم. -

استهالك وقت ثمين لرؤساء األقسام. -

النظام الجديد: 

- طريقة متقدمة توفر الوقت والجهد، تتم عملية جمع البيانات وفرزها بشكل آلي. 

- عدم الحاجة لعقد اجتماعات واشغال ادارات االقسام من أجل تحقيق رغبات المتقدمين، سيتم ذلك بشكل آلي وسريع. 

- الحفاظ على نسب القبول لألقسام، عبر قاعدة بيانات توضح مستوى النقص والزيادة في أعداد المتدربين لكل قسم. 

زيادة نسب تحقيق رغبات تغيير التخصص، وفق آلية تحقق العدل بين جميع المتقدمين. -

اتاحة ثالث رغبات تغيير تخصص للمتقدمين.-



 

فريق العمل

- حافظ محمد الغامدي 

- فرح بن حسناوي حراثي



 

 

 

بعض نماذج منصة البرنامج

واجهة البرنامج

بيانات المتدرب



 

احتياجات االقسام

اختيار الرغبات



 

استعراض الطلبات

تصفية الرغبات



 

استعراض النتائج

تواريخ التقديم



 

ملخص وظائف البرنامج الرئيسية

إنشاء قاعدة بيانات للمتدربين ورغباتهم -

إنشاء قاعدة بيانات لالقسام والتخصصات المتاحة -

بناء جداول المتغيرات للمقارنة والفرز -

تحديد نسب االحتياج واالمكانيات لكل قسم -

 توزيع المتقدمين آليًا وفق المتغيرات المدخلة في النظام -

عمل مفاضلة حسب المعدل والرغبة االولى ومتدربي الفصل االول -

تصدير بيانات تغيير التخصص لجميع االقسام -

تبليغ المتقدمين بنتائج تغيير التخصص-




