
 شروط وضوابط القبول يف برامج الدبلومات العليا )بعد البكالوريوس(

 هـ1442/1443املقرر تنفيذها للعام اجلامعي 

 :ةاالجتماعيتصنيف وزارة املوارد البشرية والشؤون  حسب: مالحظات *

                 مينح املوظفني احلاصلني على الربنامج درجة إضافية يف مرتبة التعيني بالنسبة لدبلوم األمن الفكري:  *        

 .املوظف للحصول على الربنامجاملوافقة املسبقة على إيفاد  -1    التالية:وفق الشروط                          

 اجتياز الربنامج بتقدير ال يقل عن جيد. -2                               

 آخر.دم االستفادة من الربنامج ألي غرض وظيفي ع -3                               

 .وممارسته فعليًاالربنامج مع طبيعة العمل  جتانس -4                               

 (: بالنسبة لدبلوم )احملاماة، إدارة املوارد البشرية. األمن السيرباني، اإلرشاد األسري •

 .مينح احلاصل على الربنامج درجة إضافية يف مرتبة التعيني         

 لغة التدريس يف برنامج "األمن السيرباني" هي اللغة اإلجنليزية. •

( عشرين طالبًا، وتتم إعادة الرسوم للمتقدم يف حال عدم تنفيذ 20)ال يقام أي برنامج ألقل من  •

 الربنامج.

 شروط القبول مدة الدراسة اسم الربنامج م

 فصالن دراسيان إدارة املوارد البشرية 1

 أن يكون املتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس.-1

 .اختبار أو مقابلة شخصية تراها اجلامعةأن جيتاز بنجاح أي  -2

 أن يكون حسن السرية والسلوك. -3

 سداد الرسوم الدراسية املقررة. -4

2 
الدبلوم العالي يف 

 احملاماة
 فصالن دراسيان

 أن يكون املتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية:-1

 .أنظمة - حقوق   - شريعة -قانون 

 .جيتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تراها اجلامعةأن  -2

 أن يكون حسن السرية والسلوك. -3

 سداد الرسوم الدراسية املقررة. -4

3 
الدبلوم العالي يف 

 األمن الفكري
 فصالن دراسيان

 أن يكون املتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس.-1

 .شخصية تراها اجلامعةأن جيتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة  -2

 أن يكون حسن السرية والسلوك. -3

 سداد الرسوم الدراسية املقررة. -4

 فصالن دراسيان األمن السيرباني 4

 أن يكون املتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية:-1

املعلومات، هندسة الربجميات، تقنية املعلومات، علوم احلاسب، هندسة احلاسب اآللي، نظم 

 .هندسة الشبكات

 .أن جيتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تراها اجلامعة -2

 أن يكون حسن السرية والسلوك. -3

 سداد الرسوم الدراسية املقررة. -4

 فصالن دراسيان اإلرشاد األسري 5

 التخصصات التالية:أن يكون املتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس يف -1

 التخصصات الشرعية، أو علم االجتماع، أو علم النفس، أو اخلدمة االجتماعية.

 .أن جيتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تراها اجلامعة -2

 أن يكون حسن السرية والسلوك. -3

 سداد الرسوم الدراسية املقررة. -4


