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كلية
خدمة المجتمع والتعليم المستمر

قســــم الدبلومـــــات
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ــات  ــم الدبلوم ــي تقدي ــص ف ــم متخص قس
التعليميــة والتطبيقيــة

تقديــم برامــج الدبلومــات بمختلــف التخصصــات 
بمــا يخــدم المجتمــع ويلبــي حاجــة ســوق العمــل

الرؤية

الرسالة

األهداف

االســهام فــي توســيع قاعــدة قبــول الطــاب فــي الجامعــة	 
الملتحــق 	  خــال تهيئــة  مــن  للشــباب  العمــل  فــرص  توفيــر 

مــن  عــدد  فــي  مهنيــة  شــهادة  علــى  للحصــول  بالبرنامــج 
الحكومــي  القطاعيــن  حاجــة  تتطلبهــا  التــي  التخصصــات 

واألهلــي
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دبلوم الموارد البشرية

الدبلومات المتاحة

دبلوم إدارة الحج والعمرةدبلوم اإلدارة المكتبية



للعام الجامعي
01 44 44 11

7

دبلوم الموارد البشرية

نبذة عن الدبلوم

تصنيف البرنامج

نظام الدراسة

هــو دبلــوم متوســط نظــام الســنتين يؤهــل الخريج 

أو الخريجــة للعمــل فــي مجــاالت المــوارد البشــرية 

المختلفــة ســواء فــي القطــاع العــام أو الخــاص.

بالقــرار  المدنيــة  الخدمــة  مصنــف مــن قبــل وزارة 

/ 6 / 1427هـــ رقــم 904 / 6392 وتاريــخ 12 

مــدة الدراســة بهــذا البرنامــج ســنتان )أربعة فصول 

دراســية( )64 ساعة(.



قســــــــــــــــم 
8الدبلومات

مجال
العمل المناسب

مساعد مدرب

سكرتير

كاتب

مساعد إداري

ناسخ آلة
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دبلوم اإلدارة المكتبية

نبذة عن الدبلوم

تصنيف البرنامج

نظام الدراسة

دبلــوم متوســط نظــام الســنتين يؤهــل الخريــج أو 

المكتبيــة  اإلدارة  مجــاالت  فــي  للعمــل  الخريجــة 

المختلفــة ســواء فــي القطــاع العــام أو الخــاص.

مصنف من قبل وزارة الخدمة المدنية.

مــدة الدراســة بهــذا البرنامــج ســنتان )أربعة فصول 

دراســية( )64 ساعة(.
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مجال
العمل المناسب

مساعد مدرب

سكرتير

كاتب

مساعد إداري

مدقق طلبات
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دبلوم إدارة الحج والعمرة

نبذة عن الدبلوم

تصنيف البرنامج

نظام الدراسة

تأهيــل  إلــى  والعمــرة  الحــج  إدارة  برنامــج  هــدف 

وتدريــب خريجــي الثانويــة  العامــة تأهيــا علميــا 

الحــج والعمــرة  أداء مهــام  للعمــل علــى  مناســبا 

بمــا يفــي بمتطلبــات ســوق العمــل باإلضافــة إلــى 

علــى  وحصولهــم  التنافســية  قدراتهــم  زيــادة 

المناســبة الوظائــف 

مصنف من قبل وزارة الخدمة المدنية.

مــدة الدراســة بهــذا البرنامــج ســنة واحــدة موزعــة 

علــى فصليــن دراســيين.
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مجال
العمل المناسب

مراقب إسكان

مرشد

مراقب تموين

مساعد إداري

مراقب


