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 كلمة معالي مدير جامعة تبوؾ

 

  الحمد هلل كالصالة كالسالـ على أشرؼ خلق اهلل عليه كعلى آله كصحبه كبعد:

 

تطويرية تشمل كافة جوانبها، كفق خطة  تسير جامعة تبوؾ

ككل يوـ تشرؽ فيه الشمس تقابله بعمل جديد يمثل لبنة في 

بنائها المشرئب للعالمية كالتميز ،سواء في برامجها األكاديمية 

للمراحل المختلفة كالتخصصات التي تشكل نواة العلم ، أك 

 . مختلف البرامج الطموحة التي تتبناها

دافها إلى ثالثة كظائف أساسية كتستند الجامعة في تحقيق أه

كانطالقا من الرؤية السابقة للدكر ،  كهي التعليم ، البحث العلمي ،  كخدمة المجتمع

كالتعليم المستمر ، المنوط بالجامعة ككظيفتها المجتمعية تم إنشاء عمادة خدمة المجتمع 

مية إرساء انطالقا من قناعتنا بأهمية مواكبة تأصيل العمل المجتمعي كتطويرق، كأه

التكامل بين مهاـ ككظائف الجامعة األساسية التي تسعى لتحقيقها، كما تسعى العمادة من 

في  تحقيق رؤية كرسالة الجامعة ، فضال عن  خالؿ تنفيذ تلك المهاـ إلى المشاركة

 .لها  االستراتيجيةالتي ترسمها الخطة تحقيق أهدافها 

المستمر أنشطة خدمية للمجتمع ؛ تهدؼ إلى توظيف كتنفذ عمادة خدمة المجتمع كالتعليم 

كمواردها المادية كالبشرية في تقديم خدمات مجتمعية متنوعة لكافة فئات  إمكانات الجامعة

المجتمع، باإلضافة إلى تقديم برامج تعليمية كتدريبية تسهم في زيادة فرص قبوؿ الطلبة 

الحتياجات سوؽ العمل ، كما  ةفي تخصصات حيوية متوافقة مع خطط التنمية ، كمواكب

كتزكيد  تقدـ برامج تهدؼ إلى تطوير أداء العاملين في جميع القطاعات بمنطقة تبوؾ ،

 الخريجين بالمهارات الالزمة كمتطلبات للمنافسة في سوؽ العمل.

إف خدمة المجتمع تعني أف نعيش مشاكله كنستشعر حاجاته كهمومه كنندمج معه في 

شراكة حقيقية ، تكوف حجر الزاكية في التنمية البشرية كاالجتماعية كاالقتصادية، 

كمواصلة تطوير كتفعيل هذق الشراكة مع قطاعات المجتمع كشرائحه المختلفة  كتقديم 

كمهاراتهم الحياتية  ل على تطوير أفرادق كصقل قدراتهمبرامج تدريبية كمهارية متميزة تعم

 المختلفة.

 أ.د/ عبداهلل  بن  مفرح  الذيابي
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 كلمة ككيل الجامعة للتطوير كالجودة

الحمد هلل الذي علّم اإلنسان ما لم ٌعلم، وأُصلً وأُسلم على إمام المعلمٌن محمد علٌه وعلى آله 

 وصحبه أجمعٌن. 

تعالى بدأت خدمة المجتمع فً جامعة تبوك بوحدة بتوفٌق من هللا 

ن الجامعة تعد من إداب ، وحٌث داخل منظومة كلٌة التربٌة واآل

المؤسسات الرائدة فً تحقٌق التنمٌة البشرٌة واالقتصادٌة 

كافة شرائح  إلىواالجتماعٌة من خالل برامجها المتنوعة والموجهة 

أصحاب السعادة وكالء المجتمع ، وبدعم من معالً مدٌر الجامعة و

عمادة خدمة المجتمع والتعلٌم المستمر فً  إلىالجامعة تم تطوٌرها 

 هـ ، لكً تسهم وبشكل فاعل فً نشر الوعً بٌن فئات المجتمع بكافة أبعاده وتفاصٌله.1341عام 

غٌٌر وبما أن الجامعة هً بٌت الخبرة الذي ٌزخر بالكوادر العلمٌة الممٌزة والقادرة على إحداث الت 

والتطوٌر التً تحتاجه قطاعات المجتمع العسكرٌة والمدنٌة الحكومٌة والخاصة ، فً هذا العصر 

الذي ٌتمٌز بتطور المعرفة وتسارع التقنٌات الذي ٌوجب تدرٌب الكوادر تدرٌبا نوعٌا وتأهٌلها فً 

  اته لمواكبة هذا التطور العالمً .ئجمٌع قطاعات المجتمع وف

هدافها هً بوابة أدة خدمة المجتمع والتعلٌم المستمر فً رؤٌتها ورسالتها وولهذا فإن عما     

قلٌمً لتحقٌق رؤٌة الجامعة التً تنطلق من رؤٌة الجامعة ونافذتها نحو المجتمع المحلً واإل

ً تشكل تمٌن حفظهم هللا والحكومتنا الرشٌدة بقٌادة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن وولً عهده األ

 نبراسا للجامعة فً طرٌقها نحو الرٌادة المعرفٌة .توجٌهاتهم ودعمهم 

 وهللا من وراء القصد    

 / راشد بن مسلط الشرٌفأ.د       
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 كلمة عميد عمادة خدمة المجتمع كالتعليم المستمر

 

الحمد هلل الذم يقوؿ الحق كهو يهدم السبيل، كالصالة كالسالـ على سيدنا محمد 

  .كالمرسلين كبعدخاتم النبيين 

حملت جامعة تبوؾ على عاتقها خدمة المجتمع من منطلق 

مسؤكليتها الوطنية كتحقيقا للهدؼ الثالث من اهداؼ إنشائها بعد 

التعليم كالبحث العلمي ، فأنشأت عمادة خدمة المجتمع كالتعليم 

كلذلك فإف عمادة خدمة المجتمع  المستمر لتقوـ بهذا الدكر

كالتعليم المستمر كمن منطلق كاجبها كتحقيقا لدكرها الذم 

تسعي لالستثمار في العقوؿ البشرية كالتي ،حددته استراتيجيتها 

هي اساس التنمية كالتي يبنى عليها اقتصاد الدكؿ كهي اهم محاكر الرؤية الطموحة للدكلة 

٠٢٠٢ . 

ططها لخدمة المجتمع بجميع اطيافه ، حيث تقوـ العمادة لذلك قامت العمادة بوضع خ

بدراسة احتياجاته التدريبية كالتعليمية كالمعرفية كصياغة برامج مناسبة تغطي هذق 

المتطلبات للرفع من مستول كعيه المعرفي ، كتطوير مهاراته ليتمكن من تطوير ذاته ليكوف 

في افراد   مادة المجتمعي الينحصرعنصرا فاعال كمنتجا في المجتمع ، كما اف دكر الع

المجتمع فقط ، بل يتعداق الى مؤسساته الحكومية كاالهلية في جوانب متعددة ، فالعمادة تدعم 

تلك الجهات بالدراسات كاالبحاث كاالستشارات في شتى مجاالت التدريب المعرفية كالعلمية 

دهم بالمعارؼ كالمهارات التي كالتقنية كالطبية كغيرها ، كتطوير منسوبيها كتدريبهم كتزكي

كنحن من هذا المنطلق نتطلع .تزيد من انتاجيتهم ، مما يعود بالنفع على المؤسسة كمنسوبيها

لزيادة الشراكات مع مؤسسات المجتمع بأنواعها كالتعاكف معه في تبادؿ الخبرات كتقديم 

 .االستشارات كفتح المجاالت بأنواعها مع جميع الجهات الراغبة في ذلك

 

 

 

 د. ناصر بن محمد العنزم
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 بذة عن العمادة:ن

نظرا لرغبة الجامعة في نقل كتطوير كاستخداـ اإلمكانيات العلمية كالمعملية كالبحثية 

لخدمة المجتمع كلرغبة الجامعة في البدء بنشاطات كحدة خدمة المجتمع كالتعليم 

 هػ بإنشاء02٠8\0٠\٢0نواة لعمادة مستقلة ، فقد قامت الجامعة بتاريخ المستمر لتكوين 

كحدة بالجامعة بمسمى" كحدة خدمة المجتمع كالتعليم المستمر "، حددت مهامها 

كمسئولياتها في كل ما من شأنه خدمة المجتمع بكافة قطاعاته كفق السياسة التعليمية 

هػ تم ضم "مركز 02٠9\٢0\٠2كبتاريخ  للتعليم العالي بالمملكة العربية السعودية ،

التدريب كخدمة المجتمع " التابع لكلية المعلمين بالجامعة إلى كحدة خدمة المجتمع 

هػ صدرت 02٠0كالتعليم المستمر بالجامعة حسب الهيكلة المعتمدة للوحدة ، كفي عاـ 

، لتتولى  موافقة مجلس التعليم العالي بإنشاء عمادة خدمة المجتمع كالتعليم المستمر

 المهاـ المناطة بهذق العمادة كفق نظاـ التعليم العالي كالجامعات كلوائحه.

 

 

 

 

 

 وحدة خدمة اجملتمع والتعليم املشتمس

 هـ1428/12/01

التابع لكلية املعلمني باجلامعة اىل " اجملتمع مسكز التدزيب وخدمة "ضم 

 وحدة خدمة اجملتمع والتعليم املشتمس باجلامعة حشب اهليكلة املعتمة للوحدة

 هـ1429/01/25

 هـ1431"املشتمس عمادة خدمة اجملتمع والتعليم 
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 اإلستراتيجيةالرؤية كالرسالة كاألهداؼ 

 :الوصف العاـ 

المهمة في الهيكل التنظيمي للجامعة المنوط بها اإلسهاـ الفاعل في  هي إحدل العمادات

تحقيق الوظيفة الثالثة للجامعة كهي خدمة المجتمع ، كتتكوف من عدد من الوكاالت 

 التابعة لها كاألقساـ كالوحدات كفق هيكل تنظيمي. 

 :الرؤية 

قادرة على المنافسة محلينا عمادة متميزة تعليمينا كتدريبينا تلبي احتياجات المجتمع المحلي 

 كإقليمينا

 :الرسالة 

تقديم خدمات متميزة للمجتمع المحلي في مجاالت التعليم المستمر كالتدريب كالتأهيل 

 على المستول المحلي كاإلقليمي 

 :األهداؼ 

 تقديم تعليم كتدريب متميز يلبي احتياجات المجتمع المحلي بمدينة تبوؾ الهدؼ األكؿ :

 لمساهمة الفعالة في خدمة المجتمع المحلي كتنميته.االهدؼ الثاني:

 تطوير البيئة التعليمية كالتدريبية للعمادة . الهدؼ الثالث:

 توفير مصادر بديلة للتمويل بالعمادة الهدؼ الرابع:

 : القيم 

 تتبنى عمادة خدمة المجتمع كالتعليم المستمر القيم التالية :

: تطبيق معايير الجودة في العمل في جميع أنشطة العمػادة، ك التميػز فػي األداء     الجودة كالتميز

 األكاديمي كالتدريبي كاإلدارم .

 : ترسيخ ثقافة العمل بركح الفريق لدل منسوبي العمادة. العمل بركح الفريق

 تكارية كدعمها.: إيجاد المناخ األكاديمي كاإلدارم المحفز لألفكار اإلبداعية كاالباإلبداع كاالبتكار

: االلتزاـ ككضوح األنظمة كالتعليمات كدعم متطلبات المساءلة كالنزاهػة فػي   الشفافية كالمساءلة

 جميع المعامالت اإلدارية كاألكاديمية.

 : إتقاف العمل لتحقيق رؤية ك رسالة العمادة كأهدافها.إتقاف العمل

جميع المهاـ المطلوبة بػأعلى درجػة مػن     : الوالء للعمادة من خالؿ السعي لتنفيذكاالنتماءالوالء 

 إبماننا بأف ذلك سيرفع من شأنها كشأف منسوبيها.  الكفاءة

االلتػزاـ بأخالقيػات العمػل المهنيػة كاحتػراـ الجميػع مػن زمػالء العمػل           كااللتػزاـ:  االنضباط

 كالمستفيدين.

 منسوبي العمادة.: تنمية المهارات القيادية كتحمل المسؤكلية لدل القيادة كتحمل المسؤكلية

: ترسيخ ثقافة خدمة المجتمع كالعمل التطوعي كالتفاعل مع احتياجػات المجتمػع   خدمة المجتمع

 كمتطلباته. 

: ترسيخ مبدأ العدالة كتكافؤ الفرص عند تنفيذ جميع الدبلومات العدالة كالمساكاة كتكافؤ الفرص

  كالبرامج التدريبية كالخدمات المقدمة لخدمة أفراد المجتمع.
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 :ككالة العمادة
 

كف األكاديمية الشؤك بالتطوير كالجودة كيناط بها المهاـ كالمسؤكليات المتعلقة     

،  من دبلومات خاصة بالتعليم المستمر أك برامج تدريبية برامج العمادةبة في لللط

قساـ كالوحدات تقدـ الوكالة خدماتها من خالؿ األك،  كيقوـ عليها ككيل العمادة 

 التالية :

  قسم التطوير كالجودة 

 .قسم الدبلومات 

 .قسم الدكرات 

 التطوير كالجودة  

عن ضماف كتوكيد كاستمرارية جودة الدبلومات كالبرامج التدريبية  القسم المسؤكؿ

المقدمة بالعمادة من خالؿ كضع اآلليات كالسياسات كالخطط الالزمة لتطبيق معايير 

 اد البرامج المقدمة. جودة  كاعتم

العمادة  ةوكال

 وأقشامها

قشم التطويس  

 واجلودة

قشم 

 الدبلومات

قشم الربامج  

 التدزيبية

 ككاالت العمادة كأقسامها
 



 11 الصفحة

 

 المهاـ:

 –بالوحدات التابعة لها من ) التخطيط االستراتيجي اإلشراؼ على العاملين  -

 اإلحصاء كنظم المعلومات ( –المجتمع خدمة 

 تحديد احتياجات أقساـ العمادة من األدكات الالزمة لضبط كضماف جودة العمل. -

تطوير األدكات كالنماذج الالزمة لضبط كضماف جودة الدبلومات كالبرامج  -

 كالدكرات المقدمة في العمادة.

 لعمادة .مع ا المتعاقدينتحليل أداء المدربين كأعضاء هيئة التدريس  -

 تحليل أداء أقساـ العمادة كفقان للخطط الفصلية كالسنوية. -

 اقتراح المؤشرات  الالزمة لضماف جودة الحقائب التدريبية المقدمة للعمادة. -

 إعداد النماذج كاألدكات الالزمة لتوصيف البرامج كالمقررات المقدمة بالعمادة. -

 تمر بالعمادة.اتخاذ اإلجراءات الالزمة لرقابة جودة األداء المس -

 تطوير حقائب تدريبية في مجاؿ جودة األداء كتحسينه. -

تقديم الدكرات التدريبية الالزمة لمنسوبي العمادة في مجاؿ رقابة كضبط جودة   -

 األداء العاـ كالمهني.

 تقويم الخدمات التي تقدمها األقساـ اإلدارية كاألكاديمية بالعمادة. -

 مج العمادة كعرضه على الجهات األعلى.شامل عن جودة برا سنوم كتابة تقرير -

إجراء االتصاالت بغرض التحدث أك تمثيل العمادة في حدكد نطاؽ المهاـ  -

 األكاديمية لقسم التطوير كخدمة المجتمع .

 ك تشمل

 

 راتيجيكحدة التخطيط االست 

 التخطيط بمجاؿ كتختص مشرؼ التطوير كالجودة بالعمادة مباشرة تتبع كحدة

كمتابعة نسب اإلنجاز  كمتابعة، كتنفيذنا إعدادنا التنفيذية كالخطط االستراتيجي

 الخاصة بالخطة االستراتيجية للعمادة.

 :     المهاـ

 

 .للعمادة ستراتيجيةاال خطةال كتقييم كتنفيذ إعداد -

للعمادة بما يتواءـ مع الخطة  ستراتيجيةاال خطةال في تنفيذ اإلسهاـ -

 االستراتيجية للجامعة .

في العمادة   لتطويراألداء الجامعة كأكلويات باستراتيجيات مقترحات تقديم -

 .كإداريان أكاديميان

 .للعمادة التنظيمية للوحدات االستراتيجية للخطة التنفيذية الخطة على اإلشراؼ -

 التخطيط كحدة مع بالتنسيق للوحدة السنوية التنفيذية الخطة كضع -

 .إلقرارها للعمادة بها كالرفع االستراتيجي

 .العمادة من إقرارها بعد للوحدة السنوية التنفيذية الخطة فيذتن -
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  كحدة  خدمة المجتمع 

 للقضايا كايجابية بتكرةم بحلوؿ كمؤسساته المجتمع قدرات تنميةتعمل على 

 توعية برامج تقديم خالؿ من كالصحية االجتماعية كالمشكالت كالظواهر،

 المجتمعية الشراكة إلحداث الجودة عالية كتقنيات مؤهلة بكوادر كتدريبية

 .الفعالة

 :المهاـ

 

 برامج تستطيع التي الخدمات ككذلك كمشكالته، المجتمع قضايا أهم تحديد -

 .تلبيتها الكلية

 إليها يحتاج التي المتنوعة الخدمات تقديم في الكلية برامج بين التنسيق -

 .المجتمع

 .المجتمع لخدمة للكلية سنوية خطة كضع -

 .المعتمدة المجتمع خدمة خطة تنفيذ -

 .المقدمة المجتمعية الخدمات عن المجتمعية األطراؼ رضا قياس   -

 .الصلة ذات المجتمعية المؤسسات مع التواصل -

 .الكلية خدمات من المستفيدين مع دكرية اجتماعات عقد -

 تساهم التي التدريبية كالدكرات العلمية كالمحاضرات كالندكات اللقاءات تنظيم -

 .المجتمع خدمة في

 .للكلية المجتمعية للخدمات كالدعاية التركيج -

 .بالمجتمع الهامة كالمشكالت القضايا لحل العلمي البحث تشجيع -

 .انشطة كفعاليات عمادة خدمة المجتمع  -

 

 كحدة االحصاء كنظم المعلومات 

تبويب كتصنيف البيانات كاإلحصاءات الخاصة كحدة االحصاء كنظم المعلومات  -

 ككضع أسس تخزينها كاسترجاعها.، لعمادة با

إجراء الدراسات اإلحصائية التحليلية كاالستشارات التي تلبي احتياجات دعم  -

 القرار.

 إعداد األدلة كالكتب كالنشرات التي توضح إنجازات الجامعة كمناسباتها. -

 إعداد التقرير السنوم للكلية. -

 العمل على تعديل البيانات كمراجعتها كتصحيحها. -

كإحصائيات دكرية لمعلومات أساسية لكل فصل دراسي لجهات معنية، تقارير  -

 يمكن تلخيصها كاآلتي:

 .عمادة مطبوعات إحصائية عن ال  إصدار  -

 توفير المعلومات كاإلحصائيات المطلوبة من كافة شرائح المستفيدين. -

 جمع البيانات الالزمة كتبويبها ككضعها في إصدارات.   -

 ت كمراجعتها كتصحيحها.العمل على تحديث البيانا   -

 نشر المعلومات كاإلحصائيات على أكعية متنوعة كمطبوعات كمواقع انترنت.   -
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 دعم المعلوماتية داخل كخارج الكلية.   -

إنشاء قواعد بيانات إحصائية بتصميم جداكؿ للبيانات اإلحصائية كضع    -

 العالقات بينهم.

مية كالبحثية مع جهات داخل دعم تبادؿ المنشورات اإلحصائية كاإلصدارات العل   -

 الجامعة كخارجها.

 العمادة توفير الدراسات كاالستشارات التي تلبي احتياجات دعم القرار في    -

 تطوير قواعد البيانات بإدارة المعلومات كاإلحصاء لتساند إدارة األداء.  -

كتشجيع المشاركة في برامج التدريب كالبرامج   التدريب على مهاـ الوحدة   -

 يرة التي تخدـ متخصصي المعلومات كاإلحصاء.القص

 

 :قسم الدبلومات
 

يتولى القسم اإلشراؼ على تنفيذ الدبلومات التي يرل مجلس العمادة أهميتها لخدمة قطاعات كفئات 

إلى تحقيق األغراض بشكل عاـ الدراسة في برامج الدبلومات التي تقدمها العمادة  المجتمع كتهدؼ

 اآلتية: 

اإلسهاـ  في إثراء المعرفة اإلنسانية بكافة فركعها عن طريق الدراسات المتخصصة كالبحث الجاد  -

 للوصوؿ 

 إلى إضافات علمية كتطبيقية مبتكرة كالكشف عن حقائق جديدة.        

 تمكين الطلبة المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا محليان. -

 ت العلمية المتخصصة كتأهيلهم تأهيالن عاليان في مجاالت المعرفة المختلفة .إعداد الكفاءا -

 ت العلمية على مسايرة التقدـ السريع للعلم كالتقنية كدفعهم إلى اإلبداع كاالبتكار     تشجيع الكفاءا -

 كتطوير البحث العلمي كتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع السعودم.       

 ل برامج المرحلة الجامعية لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا.االسهاـ في تحسين مستو -
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 صنف الدبلومات التً تقدمها عمادة خدمة المجتمع والتعلٌم المستمرت

 دبلومات ما بعد الثانوٌة العامة 

 دبلوم اإلدارة المكتبية

 دبلوم تقنية البرمجة 

 دبلوم الفندقة والسياحة

 دبلوم المحاسبة 

 دبلوم االدارة المالية

 دبلوم التسويق

 دبلوم المعامالت المصرفية

 دبلوم الحاسب اآللي التطبيقي

 دبلوم األنظمة

 دبلومات ما بعد البكالورٌوس 

 الدبلوم العام في التربية

 دبلوم مصادر التعلم

 دبلوم التوجيه واإلرشاد الطالبي

 دبلوم االرشاد األسري

 دبلوم سالمة المنشات والوقاية من الحريق 

 دبلوم القياس والتقويم التربوي 

 دبلوم إدارة الموارد البشرية

 دبلوم التصنيع الدوائي

 دبلوم القياس والتقويم التربوي 

 دبلوم األمن السيبراني

 دبلوم المحاماة
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 كفيما يلي كصف لبرامج الدبلومات:

 :أكال: دبلومات ما بعد البكالوريوس

 أربعة أياـ في األسبوع في الفترة المسائية. نظاـ الدراسة في الدبلوـ:

عمادة خدمة المجتمع كالتعليم المستمر بالتعاكف مع األقساـ العلمية في الكليات الجهة المنفذة: 

 المنفذة لبرامج الدبلومات .

 

 شركط خاصة للقبوؿ عدد الساعات المدة الزمنية اسم الدبلوـ ـ

 ساعة ٠8 عاـ دراسي كاحد الدبلوـ العاـ في التربية 0
أف يكوف حاصال درجة البكالوريوس من غير 

 التربية.كليات 

 أف يكوف حاصال على درجة البكالوريوس ساعة 20 عاـ دراسي كاحد مصادر التعلم 2

 أف يكوف حاصال على درجة البكالوريوس ساعة2٠ عاـ دراسي كاحد التوجيه كاإلرشاد الطالبي 6

 ساعة٠0 عاـ دراسي كاحد القياس كالتقويم التربوم 7
أف يكوف حاصال على درجة البكالوريوس في 

 التربية

 أف يكوف حاصال على درجة البكالوريوس ساعة٠2 عاـ دراسي كاحد االرشاد األسرم 8

9 
سالمة المنشآت كالوقاية من 

 الحريق
 ساعة٠2 عاـ دراسي كاحد

أف يكوف حاصال على درجة البكالوريوس في 

 الهندسة

 درجة البكالوريوسأف يكوف حاصال على  ساعة٠6 عاـ دراسي كاحد إدارة الموارد البشرية 0٢

 أف يكوف حاصال على درجة البكالوريوس ساعة٠٠ عاـ دراسي كاحد التصنيع الدكائي 00

 أف يكوف حاصال على درجة البكالوريوس ساعة٠٠ عاـ دراسي كاحد السيبرانياألمن  0٠

 أف يكوف حاصال على درجة البكالوريوس ساعة٠2 عاـ دراسي كاحد المحاماة 0٠
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 : الثانوية العامة بعدما دبلومات ثانيا:

 

 أربعة أياـ في األسبوع في الفترة المسائية. نظاـ الدراسة في الدبلوـ:

عمادة خدمة المجتمع كالتعليم المستمر بالتعاكف مع األقساـ العلمية في الكليات المنفذة  الجهة المنفذة:

 لبرامج الدبلومات .

 
 شركط خاصة للقبوؿ عدد الساعات الزمنيةالمدة  اسم الدبلوـ ـ

 ساعة ٠2 عاـ دراسي كاحد اإلدارة المكتبية 0
أف يكوف حاصال على شهادة  الثانوية العامة أك 

 ما يعادلها

٠ 
تقنية البرمجة كقواعد 

 البيانات
 ساعة 6٠ عاماف دراسياف

أف يكوف حاصال على شهادة  الثانوية العامة أك 

 ما يعادلها

 ساعة0٢٠ كنصفعاماف  كالسياحةالفندقة  ٠
أف يكوف حاصال على شهادة  الثانوية العامة أك 

 ما يعادلها

 ساعة 6٢ عاماف دراسياف األنظمة 2
أف يكوف حاصال على شهادة  الثانوية العامة أك 

 ما يعادلها

 ساعة6٢ عاـ دراسي كاحد االدارة المالية 2
أف يكوف حاصال على شهادة  الثانوية العامة أك 

 ما يعادلها

 ساعة 79 عاماف دراسياف المحاسبة 6
أف يكوف حاصال على شهادة  الثانوية العامة أك 

 ما يعادلها

 ساعة 8٢ عاماف دراسياف التسويق 7
أف يكوف حاصال على شهادة  الثانوية العامة أك 

 ما يعادلها

 ساعة 29 عاـ دراسي كنصف المعامالت المصرفية 8
الثانوية العامة أك   أف يكوف حاصال على شهادة

 ما يعادلها

9 
الحاسب اآللي 

 التطبيقي
 ساعة ٠2 عاـ دراسي كاحد

أف يكوف حاصال على شهادة  الثانوية العامة أك 

 ما يعادلها
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 : كحدة الشؤكف األكاديمية : قسم الدبلوماتكيتبع 
عمادة خدمة المجتمع كالتعليم المستمر بتاريخ  االكاديميةفي الشؤكف استحدثت كحدة

  .هػ2/9/02٠٠

 كتتمثل مهامها في اآلتي :

 العمادة من المقدمة  كالدبلومات بالبرامج الخاصة كالمعلومات النشرات توفير -

 .توفرها كمتابعة

 البرنامج شركط انطباؽ من كالتأكد كتدقيقها المرشحين ملفات استقباؿ -

 المطلوبة. المتطلبات ككافة المرشح، عليه المتقدـ أكالدبلوـ

 إلكتركنيان أكدبلوـ برنامج كل شركط حسب المتقدمين ملفات كتصنيف فرز -

 ككرقيان.

 المختص. للقسم كتصنيفها فرزها بعد المتقدمين طلبات إرساؿ -

 إليها. الرجوع لتسهيل الملفات حفظ -

 أكالطالب . المتدرب من تستوفى التي الجامعية الرسوـ تدقيق -

 كالدبلومات. البرامجإعالف  -

 تنفيذ إجراءات قبوؿ الطلبة بعد الترشيح النهائي لها من القسم المختص بالعمادة. -

 كسائل االتصاؿ بهم كالوسائل المتاحة. من خالؿ إعالف نتيجة القبوؿ للمرشحين  -

 إعداد قوائم الطلبة في كل البرامج حسب الشعبة، كالزمن، كالهيئة التدريسية. -

ما يتعلق بالوضع األكاديمي للطالب من الحذؼ كاإلضافة كالتأجيل إجراء كل  -

كاالعتذار كالنقل كغيرق كفق اللوائح كاألنظمة، ككفق ما يدخل في اختصاصات 

 العمادة.

المدفوعة كفق اإلجراءات  متابعة دفع الطلبة للرسوـ المالية للبرامج كالدبلومات -

 المالية المتبعة نظامان، كالتنسيق مع الشؤكف المالية بالعمادة في ذلك.

إعداد قوائم بأسماء الطلبة المفصولين أك المنسحبين كإبالغ الجهات المعنية  -

 المعنية بذلك.

تزكيد الجهات ذات العالقة بكل ما يتعلق بالطلبة أك المتدربين خالؿ دراستهم  -

 ة.بالعماد

التعاكف مع أعضاء هيئة التدريس في مجاؿ إرشاد الطلبة كمتابعتهم كزيادة  -

 تحصيلهم.

تزكيد الطلبة بالوثائق كاإلفادات التي يحتاجونها قبل بدء الدراسة كأثنائها مثل  -

 البطاقة الجامعية كغيرها كفق أنظمة الجامعة كلوائحها.
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من خالؿ العمادة لرفعه  مراجعة ملفات الطلبة المتوقع تخرجهم، ككتابة تقرير -

 للجهات ذات العالقة.

متابعة الطلبة المشمولين باالتفاقيات كتحقيق كافة بنودها كمتطلباتها بشكل  -

 مستمر.

التحضير لحفل التخرج كالمشاركة في الترتيبات الخاصة به مع اللجاف المكلفة  -

 به.

 إعداد قوائم بأسماء الطلبة المتفوقين في الئحة شرؼ العمادة . -

 
 :قسم البرامج التدريبية 

تنفيذ الدكرات التي يرل مجلس اقتراح كيتمحور اهتماـ القسم في اإلشراؼ على 

 ، كتتمثل مهامه في االتي : العمادة أهميتها لخدمة قطاعات كفئات المجتمع

المشاركة في تحديد احتياجات قطاعات المجتمع من برامج تدريبية كفقان لألبحاث  -

 كاالستطالعات.العلمية كالدراسات 

 تحديد مفردات حقائب التدريب بالتشاكر مع المدربين كالجهة المنفذة. -

إعداد خطة الدكرات التدريبية السنوية طبقان لالحتياجات التدريبية كالتأهيلية التي  -

 تم حصرها.

اإلشراؼ على تجهيز الجداكؿ التدريبية ككافة التجهيزات الالزمة لتنفيذ  -

 الدكرات.

راء المتدربين كمتطلباتهم كاالنتفاع بها في تخطيط آالتنفيذ كدراسة تقارير  -

 الدكرات كتطويرها.

 المشاركة في تصميم الدكرات التي تتضمنها الخطة السنوية للعمادة. -

 مراجعة المواد التدريبية التي تقدـ في العمادة. -

 تقييم الحقائب التدريبية المقدمة للعمادة من المدربين. -

 لحقائب التدريبية التي تنفذ في العمادة.اإلشراؼ على تطوير ا -

دراسة ترشيحات أعضاء هيئة التدريب في كافة الدكرات التدريبية كتقديم  -

 االقتراحات الالزمة.

التعرؼ على المشاكل كالمعوقات التي تعوؽ سير الدكرات التدريبية كالعمل على  -

 حلها.

 ادة.متابعة نتائج المتدربين كاعتمادها كعرضها على مجلس العم -

 إعداد تقارير نهاية كل دكرة تدريبية تقدمها العمادة. -

كتابة تقرير سنوم شامل عن الدكرات التي نفذت في العمادة كعرضها على مجلس  -

 العمادة.

 إجراء االتصاالت بغرض التحدث أك تمثيل العمادة في حدكد نطاؽ العمل. -

 رات..التعاكف مع أقساـ ككحدات العمادة بهدؼ تطوير أداء قسم الدك -
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 تصنيف الدوزات بالقشم

 دوزات اللغة االجنليزية

 دوزات املهازات احلاسوبية

 الدوزات اإلدازية وتطويس الرات

 الدوزات املالية واحملاسبية والقانونية 

 دوزات ذوي اإلعاقة والدوزات املهنية
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 كيتبع هذا القسم  مجموعة من الوحدات ك هي :

 كحدة العالقات  العامة كالتسويق:

تحتل العالقات العامة أهمية بالغة في النظم اإلدارية الحديثة، كتسند إليها أدكار حيوية 

تتعلق بإبراز الصورة المشرقة للجامعة، كما تقدمه من خدمات لمجتمعها؛ كهي بذلك 

تشكل حلقة اتصاؿ كتواصل كأداة تفاعل نشطة داحل الجامعة كخارجها، فنجاح الجامعة ال 

يتوقف على ما تحققه من إنجاز بل يتعداق إلى ضركرة إبراز هذا اإلنجاز إلى الفئات 

المستهدفة من طلبتها كالمتعاملين معها من خالؿ عرض الخدمات المقدمة كبرامج 

رجاؿ العالقات العامة بما لديهم من خبرات متميزة، كما  التطوير، كهذق المهمة يتحملها

 يتوفر لهم من إمكانات

لذا ُتعد إدارة العالقات العامة كاإلعالـ رافدان إداريان مهمان للعمادة؛ فهي تلعب دكران بارزان في 

التعامل مع األفراد كالجماعات داخل الجامعة كخارجها، كتقوـ كذلك بدكر فاعل في 

العمادة كغيرها من منشآت المجتمع العامة كالخاصة، باإلضافة إلى أف إدارة الربط بين 

العالقات العامة كاإلعالـ تساهم مساهمة فاعلة في تقوية العالقات بين منسوبي العمادة 

كالتعرؼ على اتجاهات الرأم العاـ تجاق العمادة، كالمساهمة في تصحيح الخاطئ منها، 

 .ب كالمزايا التي تزيد من مكانة الجامعة في المجتمعكتسعى كذلك إلى تحقيق المكاس

 :المهـــــــــــام

 متابعة الفعاليات كالمناسبات حسب الجدكؿ الزمني. -

 إنتاج األفالـ الوثائقية كالتوعوية. -

 التنسيق بين العمادة كاإلدارات األخرل. -

 توثيق المنتجات اإلعالمية المختلفة التي تنفذها الوحدة. -

يق الصلة بين العمادة كالمجتمع بكل كسائل التعريف المتاحة لتنمية الثقة كتحقيق توث -

 .التعاكف

دعم الصلة بين العمادة كالقطاع العاـ كالخاص، عن طريق تبادؿ المعارؼ كالبيانات  -

كاإلحصاءات لتنسيق العمل كتحقيق التعاكف سواء من العمادة  مباشرة أك عن طريق احد 

 .كحداته
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ع البيانات كاإلحصاءات كالخالصات الوافية، كالقوانين عن المشركعات كالخطط ، تجمي  -

كترتيبها ، كحفظها كفقنا لنظاـ كاضح يتيح االنتفاع بها في اإلعالـ كاالستعالـ في أسرع 

 .كقت

تنظيم الوسائل للرد على ما يوجه إلى العمادة أك كحداته من استفسارات مهمة ، أك   -

 .خاصة في أم شأف

القياـ بكل نشاط صحفي في العمادة ، كإصدار ما قد تراق العمادة إصدارق من صحف ، أك  -

 .مجالت ، أك نشرات متعاكنة في ذلك مع سائر القطاعات األخرل

 الوثائق كالسجالت األكاديمية: كحدة 

 كتتمثل مهامها في اآلتي :

بإجراءات التأكد من استيفاء كل متخرج لمتطلبات البرنامج قبل الشركع  -

 استخراج الوثيقة.

إعداد النماذج المطلوب استيفائها من الكليات المنفذة، كالالزمة إلجراءات التخرج  -

 كمنح الوثيقة أك اإلفادة، بما فيها السجل األكاديمي للطالب.

طباعة الوثيقة باللغتين العربية كاإلنجليزية بعد التأكد من صحة البيانات  -

 كمطابقة االسم باللغتين. 

االحتفاظ بصورة كرقية كإلكتركنية من الوثيقة الصادرة لكل طالب أك طالبة،  -

 كحفظها.

تسليم الوثائق للطلبة بعد التأكد من اكتماؿ الشركط بما فيها تسديد الرسوـ  -

 ككفق اإلجراءات الصحيحة.

تجهيز الوثائق أك اإلفادات كالسجالت األكاديمية بمدة ال تزيد عن أسبوع بعد  -

 وـ، كفي آخر يوـ بالنسبة للدكرة التدريبية.نهاية الدبل

 إصدار بدؿ فاقد للوثائق المستخرجة بعد التأكد من تسديد الرسوـ المستحقة. -

إعداد تقرير نهائي بعد كل دكرة أك دبلوـ يوضح أسماء الطلبة الذين منح لهم  -

 كثائق، كالطلبة الذين لم يمنح لهم من المتخرجين مع بياف األسباب.

 اـ الترجمة بالعمادة.القياـ بمه -
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 :دارية كالماليةالشؤكف اإل كحدة
كتعنى بمتابعة كل الوظائف التي تندرج تحت مدير اإلدارة في الهرـ الوظيفي كتكوف 

تابعة لسعادة عميد شؤكف أعضاء هينة التدريس كالموظفين كسعادة مدير شؤكف الموظفين 

 بالجامعة  .

  الوصف العاـ :

التي تتطلب خبرة عالية كقدرة على  اإلداراتكالمالية من  اإلداريةالشؤكف  إدارةتعتبر 

ف يكوف المسؤكؿ فيها ذك قدكة حسنة لموظفيه  ، كأسرعة كحسن التصرؼ كاالنضباط 

 االطالع على كافة الوظائف األخرل .إلى  باإلضافة 

 المهاـ:

 نجازها.كمتابعة إ اإلشراؼ العاـ على جميع األعماؿ بالعمادة .0

 .كؿ األكؿ في جهة عمله كتوّجهاتهنقل توجيهات المسؤ .٠

ليدرؾ الجميع أهمية عمله لغيرق، كأهمية عمل ؛  تعريف الموظفين بعمل زمالئهم .٠

 .غيرق بالنسبة له ، فال ُيعّطل أيهم اآلخر

 أنفسهم كذلكإبراز االهتماـ بالنواحي اإلنسانية بالموظفين كبث هذا السلوؾ في  .2

 خارجي كاالستماعبتفقد أحوالهم كأحواؿ أسرهم الصحية كالتفكير في إجراء لقاء 

 .إلى آرائهم جيدان في هذا المجاؿ

 .استيعاب األنظمة كاللوائح التي تحكم العمل في اإلدارة .2

 التأكد من كفاءة كمناسبة كافة الموظفين الذين يعملوف في المؤسسة  .6

 .تطوير بيئة العمل .7

 .من األدكات، كالمعدات الالزمة للعملاستكماؿ النواقص  .8

 .إعادة توزيع المهاـ كالصالحيات على مختلف المستويات الوظيفية في العمادة .9

 إعداد تقويم األداء الوظيفي كالرفع به إلى المسئوؿ العتمادق .0٢

متابعة دكاـ الموظفين كمدل التزامهم بأكقات العمل كإصدار العقوبات الالزمة  .00

 بحق المخالفين .

 

 :التالية  الوحداتضمن تت

 النظاـ في كتسجيلها الواردة المعامالت في استالـ ختصتك االتصاالت االدارية .0

 اإللكتركني المسح عمل للجهات. باإلضافة إلى الصادرة المعامالت كإرساؿ

 الخاص. األرشيف في حفظهاك كالواردة الصادرة للمعامالت

كتختص في تقديم طلبات الدعم الفني على نظاـ  الدعم الفني كالمساندة .٠

Helpdesk،  كمتابعة صيانة األجهزة كتحديث البرمجيات بجميع االجهزة

 المستخدمة بعمادة خدمة المجتمع كالتعليم المستمر.
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 نماذجال، كجردها في كتختص  في اإلحتفاظ كالعناية بالمخزكف المستودعات .٠

 . الرسمية

 

المالية كافة شؤكف طالب برنامج االنتساب المالية كفيما يلي نبذة عن برنامج  اإلدارةكتتولي 

 االنتساب التابع ماليا 

 لعمادة خدمة المجتمع كالتعليم المستمر .

 
 

 



 املممكة العربية السعودية 

 وزارة التعميم 

 جامعة تبوك 

 عمادة خدمة اجملتمع والتعميم املستمر 

 

 

 

 

 دلين قسم الربامج والدورات التدريبية

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -اجلامعة  ن مع خمتمف قطاعاتوبالتعا -تستطيع عمادة خدمة اجملتمع والتعميم املستمر 

 تطمبها اجلهات املستفيدة وغري مدرجة باخلطة التدريبية.تقديم أي دورة تدريبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طداد زطىم الدوزاث والبرامج الخدزيبيت ًخم على خظاب العمادة ببىً السياض زكم 

(4100341259940) 

 إلاصيد مً اإلاعلىماث والاطخفظازاث :

       0144563717                                                الاجصاٌ على   ) الاطخلباٌ ( :

     01447845 -   0144567812                                                         شعس العالباث :

    0144563710                  هاجف كظم الخىميت البشسيت وجعىيس الراث:

ت:  0144563721                                              هاجف كظم اللغت الاهجليًز

  0144563711                                                هاجف كظم الحاطب آلالي:

د الالىترووي للعمادة:  csu@ut.edu.sa                                                   البًر

 https://www.ut.edu.sa/ar/web/cscd/home   شيازة اإلاىكع الالىترووي للعمادة :

 



 الربامخ التدريبية الدورات و قضه 

اليت يزى زتلط العنادة أٍنيتَا  والربامخ التدريبية تيفيذ الدوراتاقرتاح ويتنحور اٍتناو الكضه يف 

 ، وتتنثل مَامُ يف االتي : رتدمة قطاعات وفئات اجملتنع

حتديد احتياجات قطاعات اجملتنع مً بزامخ تدريبية وفكًا لألحباث العلنية والدراصات  املشارنة يف -

 واالصتطالعات.

 حتديد مفزدات حكائب التدريب بالتشاور مع املدربني وادتَة امليفذة. -

 إعداد خطة الدورات التدريبية الضيوية طبكًا لالحتياجات التدريبية والتأٍيلية اليت مت حصزٍا. -

 .والربامخ التدريبية لى جتَيش ادتداول التدريبية ونافة التحَيشات الالسمة لتيفيذ الدوراتاإلشزاف ع -

 وتطويزٍا.التدريبية  راء املتدربني ومتطلباتَه واالىتفاع بَا يف ختطيط الدورات آدراصة تكاريز التيفيذ و -

 .اليت تتضنيَا ارتطة الضيوية للعنادة التدريبية املشارنة يف تصنيه الدورات -

 مزاجعة املواد التدريبية اليت تكدو يف العنادة. -

 تكييه اذتكائب التدريبية املكدمة للعنادة مً املدربني. -

 اإلشزاف على تطويز اذتكائب التدريبية اليت تيفذ يف العنادة. -

 دراصة تزشيحات أعضاء ٍيئة التدريب يف نافة الدورات التدريبية وتكديه االقرتاحات الالسمة. -

 التدريبية والعنل على حلَا. العنليةالتعزف على املشانل واملعوقات اليت تعوم صري  -

 متابعة ىتائخ املتدربني واعتنادٍا وعزضَا على زتلط العنادة. -

 إعداد تكاريز ىَاية نل دورة تدريبية تكدمَا العنادة. -

 ا على زتلط العنادة.اليت ىفذت يف العنادة وعزضَ التدريبية نتابة تكزيز صيوي شامل عً الدورات -

 إجزاء االتصاالت بغزض التحدث أو متثيل العنادة يف حدود ىطام العنل. -

 والربامخ التدريبية . وراتالتعاوٌ مع أقضاو ووحدات العنادة بَدف تطويز أداء قضه الد -

 

 ويتبع قضه الدورات والربامخ التدريبية عدة وحدات إدارية وٍي :

 

 

 قسم الدورات والربامج التدريبية 

 وحدة العالقات العامة والتسويق وحدة الوثائق



 

 

 وتتيوع زتاالت الدورات والربامخ التدريبية وفل احتياجات اجملتنع احمللي وميَا : 

 دورات اللغات .  -

 دورات اذتاصب اآللي . -

 الدورات اإلدارية وتطويز الذات . -

 دورات ادتودة وتطبيكاتَا . -

 دورات تزبوية وحبثية . -

 دورات ستاصبية ومالية وقاىوىية . -

 عالو .دورات يف العالقات العامة واإل -

 دورات لذوي اإلعاقة . -

 

 

 

 

 

 



: دوزاث مهازاث الحاطب وهظم اإلاعلىماث
ً
 أوال

 الفئت اإلاظتهدفت الخيلفت بالسياٌ عدد الظاعاث اإلادة مظمى الدوزة

 حميع فئاث املجخمع 2500 96 شهسان CITشهادة مهازاث جلىيت اإلاعلىماث 

 حميع فئاث املجخمع 1200 - الاخخبازخظب مىعد  CITاخخباز شهادة مهازاث جلىيت اإلاعلىماث 

 حميع فئاث املجخمع مجاهيت CIT 2 8شهادة مهازاث جلىيت اإلاعلىماث دوزة حعسيفيت ب

 حميع فئاث املجخمع Cisco CCNA (R&S) 10 40 2000الدوزة الاطاطيت في الشبياث 

 املجخمعحميع فئاث  Cisco CCNA (SEC) 10 40 2000الدوزة الاطاطيت في امً الشبياث 

 حميع فئاث املجخمع windows server 2012 10 40 2000ا طا طياث ويىدوش طيرفس 

 حميع فئاث املجخمع 2000 60 شهس +Aصياهت الحاطب الالي

 حميع فئاث املجخمع 2000 60 شهس +Nأ طاطياث الشبياث 

 حميع فئاث املجخمع Oracle SQL 10 20 2000كىاعد البياهاث 

 حميع فئاث املجخمع Oracle PL/ SQL 5 10 1000كىاعد البياهاث 

د الالىترووي  حميع فئاث املجخمع مجاهيت 5 1 إدازة البًر

 حميع فئاث املجخمع 2500 240 طخت أ شهس ت الىصىصلجإدخاٌ البياهاث ومعا

 حميع فئاث املجخمع 2000 120 زالزت أ شهس اطخخدام الحاطب في الاعماٌ اإلاىخبيت

 حميع فئاث املجخمع مجاهيت 5 1 سحابيالخخصيً ال

 حميع فئاث املجخمع Photoshop 10 40 1000 الصىز معاحلت 

 حميع فئاث املجخمع Moodle 10 40 1000 الالىتروويالخعليم 

 حميع فئاث املجخمع camtasia 10 40 1000اخساج واهخاج الفيدًى باطخخدام 

 فئاث املجخمعحميع  مجاهيت 5 1 الالىتروهيتطدباهه  جصميم  الا 

 حميع فئاث املجخمع VB.net 10 40 1000بلغت  البرمجت

 حميع فئاث املجخمع MS- Project 10 40 1000باطخخدام  اإلاشازيع إدازة 

 حميع فئاث املجخمع 500 20 5 الببسهامج الىىز ض 

 حميع فئاث املجخمع 3DX 5 20 500ألابعاد  بسهامج جصميم زالسي

 حميع فئاث املجخمع 200 8 2 الخعليم اطخخدام ؤلاًباد في

 حميع فئاث املجخمع مجاهيت 8 2 جصميم ملف الاهجاش الالىترووي

 حميع فئاث املجخمع 200 8 2 الخعلم عبر مىصت ادزان



اكع واإلاىخدًاث وجعىيسها  حميع فئاث املجخمع 1000 30 10 جصميم اإلاى

 املجخمعحميع فئاث  1000 20 5 جدليل  وجصميم هظم اإلاعلىماث

 حميع فئاث املجخمع MS Access 5 20 500بسحمت كىاعد البياهاث 

 حميع فئاث املجخمع Excel 5 20 500 الجداٌو الالىتروهيتالخعامل مع 

 حميع فئاث املجخمع Windows 5 20 500 الدشغيلإدازة هظام 

 حميع فئاث املجخمع 500 20 5 اإلاعلىماثأمً  أطاطياث       

  
ت : دوزاث زاهًيا  الصيىيت ( –الفسوظيت  –اللغاث ) الاهجليًز

 الفئت اإلاظتهدفت الخيلفت بالسياٌ عدد الظاعاث اإلادة مظمى الدوزة

 للمخلدمين الخخباز الاًلدع 2000 60 أ طابيع5 (IELTS) الخخباز الاًلدعر يدوزة الخدض

 للمخلدمين الخخباز الخىفل 2000 60 أ طابيعTOEFL 5)الخىفل) الخخباز ر يدوزة الخدض

ت اللغت   ظالب العب واإلامازطين للمهىت 2000 80 أ طابيع5 العبيت لألغساض   الاهجليًز

ت لألغساض الهىدطيت  ظالب الهىدطت واإلامازطين للمهىت 2000 96 أ طابيع6 اللغت الاهجليًز

ت  اللغت   زحاٌ ألاعماٌ 2000 80 أ طابيع5 لسحاٌ ألاعماٌ الاهجليًز

ت  اللغت   املحاطبين 2000 80 أ طابيع5 للمدا طبت الاهجليًز

ت  لألغساض اللغت  لألمً العام 2000 80 أ طابيع5 ألامىيت الاهجليًز

ت  اللغت   لللىاث اإلاظلحت 2000 80 أ طابيع5 العظىسيت لألغساض  الاهجليًز

ت دوزة اللغت  ٌ  اإلاظخىي - اإلاىشفت  الاهجليًز  فئاث املجخمع حميع 2000 96 شهسيً ألاو

ت  اإلاىشفت دوزة اللغت   حميع فئاث املجخمع 2000 96 شهسيً ويالشا اإلاظخىي  - الاهجليًز

ت دوزة اللغت   حميع فئاث املجخمع 2000 96 شهسيً الشالث اإلاظخىي  - اإلاىشفت   الاهجليًز

ت اإلاىشفتدوزة اللغت   املجخمعحميع فئاث  2000 96 شهسيً اإلاظخىي الظادض– الاهجليًز

تدوزة  ٌ  – املحادزت في اللغت الاهجليًز  حميع فئاث املجخمع 1000 32 شهس اإلاظخىي ألاو

ت دوزة   حميع فئاث املجخمع 1000 32 شهس اإلاظخىي الشاوي – املحادزت في اللغت الاهجليًز

ت دوزة   حميع فئاث املجخمع 1000 32 شهس اإلاظخىي الشالث – املحادزت في اللغت الاهجليًز

تدوزة اللغت  ٌ –الشاهىيت  البلع الاهجليًز  لعالب اإلاسخلت الشاهىيت 1000 36 شهس اإلاظخىي ألاو

تدوزة اللغت   لعالب اإلاسخلت الشاهىيت 1000 36 شهس اإلاظخىي الشاوي –الشاهىيت  البلع الاهجليًز

ت دوزة اللغت   اإلاسخلت الشاهىيتلعالب  1000 36 شهس اإلاظخىي الشالث –الشاهىيت  البلعالاهجليًز



 حميع فئاث املجخمع 2000 96 شهسيً الصيىيت  اللغت 

 حميع فئاث املجخمع 2000 96 شهسيً الفسوظيت اللغت 

 

ا
ً
 اللغىيتدوزاث ال: زالش

 الفئت اإلاظتهدفت الخيلفت بالسياٌ عدد الظاعاث اإلادة مظمى الدوزة

 الىاظلين باللغت العسبيتغير  2000 120 40 بها ينالىاظل ير اللغت العسبيت لغ

 اإلاهخمين بمهازاث اللغت العسبيت 1000 36 12 مهازاث اللغت العسبيت

 حميع فئاث املجخمع 500 20 5 الخغ العسبي وحماٌ الىخابت

 

 البدشيت وؤلاخصائيت دوزاث ال: زابًعا

 الفئت اإلاظتهدفت الخيلفت بالسياٌ عدد الظاعاث اإلادة مظمى الدوزة

 ظالب البدث العلمي 1000 15 5 البدث العلميمهازاث 

 ظالب البدث العلمي SPSS 10 40 2000الخدليل الاخصائي باطخخدام 

 ظالب البدث العلمي APA 2 10 200الخىزيم العلمي للمساحع  

 ظالب البدث العلمي 500 9 3 هخابت زطائل اإلااحظخير والدهخىزاه

 

    الدوزاث التربىيت: خامًظا

 الفئت اإلاظتهدفت الخيلفت بالسياٌ عدد الظاعاث اإلادة الدوزةمظمى 

 حميع فئاث املجخمع 500 12 4 جىميت مهازاث الخفىير

 حميع فئاث املجخمع 500 12 4 أطاليب التربيت الخاصت

 حميع فئاث املجخمع 500 12 4 مهازاث العسض الفعاٌ

 املجخمعحميع فئاث  500 12 4 اطخخدام الخىىىلىحيا في الخدزيع

 حميع فئاث املجخمع 500 12 4 الحدًشتالخدزيع  اجيجياثر تاط

 حميع فئاث املجخمع 1000 20 4 حخماعيالا  واإلاشسفجعىيس مهازاث ألاخصائي 

 حميع فئاث املجخمع 1000 25 5 جعبيم ملياض الرواء طخاهفىزد بييه ) الصىزة الخامظت(

 

 دوزاث ذوي ؤلاعاكت ) التربيت الخاصت (   : طادًطا

 الفئت اإلاظتهدفت الخيلفت بالسياٌ عدد الظاعاث اإلادة مظمى الدوزة

 حميع فئاث املجخمع 1000 40 10 اإلاظخىي ألاٌو  –واضعساباث الىعم الخخاظب 



 حميع فئاث املجخمع 1000 40 10 اإلاظخىي الشاوي   –واضعساباث الىعم الخخاظب 

 حميع فئاث املجخمع 1000 40 10 لغت ؤلاشازة 

 حميع فئاث املجخمع 500 12 4 الاخخياحاث الخاصتالخعامل مع ذوي 

 حميع فئاث املجخمع 1000 25 5 لدي ظفل الخىخد اإلاهازاث الاحخماعيت

 حميع فئاث املجخمع 2000 25 5 الاخخياحاث الخاصت جصميم بسامج إزشادًت لروي 

 حميع فئاث املجخمع 500 15 3 الاخخياحاث الخاصت ؤلازشاد ألاطسي لروي 

 حميع فئاث املجخمع 1000 25 5 لدي ظفل الخىخد اإلاهازاث الاحخماعيت

 ذوي الاخخياحاث الخاصت 300 15 3 للعفل الىفيف اإلاهازاث الحظيتجىميت 

 الخاصتذوي الاخخياحاث  مجاهيت  20 5 اللساءة والىخابت بعسيلت بساًل

تاللغت   ذوي الاخخياحاث الخاصت 1000 36 شهس الاخخياحاث الخاصتلروي  الاهجليًز

 ذوي الاخخياحاث الخاصت 1000 36 شهس  مهازاث الحاطب آلالي للمىفىفين 

 

 دوزاث في العالكاث العامت والاعالم : طابًعا

 اإلاظتهدفتالفئت  الخيلفت بالسياٌ عدد الظاعاث اإلادة مظمى الدوزة

 حميع فئاث املجخمع 1000 16 4 الاعالم الالىترووي

 حميع فئاث املجخمع 1000 16 4 حمع وجدسيس الاخباز

 حميع فئاث املجخمع 1000 16 4 الاجصاٌ الفعاٌ في العالكاث العامت

 حميع فئاث املجخمع 1000 16 4 فىىن الدبلىماطيت واإلاساطم

 حميع فئاث املجخمع 500 9 3 الاحخماعاثجىظيم و إدازة 

 حميع فئاث املجخمع 1000 20 5 الخصىيس الفىجىغسافي الاخترافي

 حميع فئاث املجخمع 1000 20 5 جخعيغ وجىظيم الحمالث الاعالميت

 حميع فئاث املجخمع 1000 20 5 عداد وجىظيم اإلاعازض واإلاؤجمساثا

 حميع فئاث املجخمع 1000 25 5 فىىن الىخابت

 حميع فئاث املجخمع 1000 20 4 الخعامل مع وطائل الاعالممهازاث 

 حميع فئاث املجخمع 700 15 3 مهازاث العسض والخلدًم

 حميع فئاث املجخمع 500 10 2 مهازاث الخفاوض

 



ا : د
ً
 وزاث في الجىدة وجعبيلاتهازامى

 الفئت اإلاظتهدفت الخيلفت بالسياٌ عدد الظاعاث اإلادة مظمى الدوزة

 حميع فئاث املجخمع TQM 5 20 1000الشاملت  الجىدةإدازة 

 حميع فئاث املجخمع 3000 40 8 9001 : 2008 الاًصو مليم هظم حىدة 

 حميع فئاث املجخمع 500 15 3 الخخعيغ الاطتراجيجي

 حميع فئاث املجخمع 1000 16 4 اإلالازهت اإلاسحعيت

 املجخمعحميع فئاث  Six Sigma 4 16 1000طخت طيجما وجعبيلاتها 

 حميع فئاث املجخمع BSC 4 16 1000 اإلاخىاشن بعافت ألاداء 

 حميع فئاث املجخمع 1000 20 4 إعداد مؤشساث الاداء اإلاؤطس ي

 حميع فئاث املجخمع 1500 25 5 للخدظين اإلاظخمس في العمل اإلاؤطس يطخخدام الياًصيً ا 

 فئاث املجخمع حميع 1500 25 5 في العمل اإلاؤطس يجعبيم مدخل إدازة الخميز 

 

  دوزاث كاهىهيت : جاطًعا

 الفئت اإلاظتهدفت الخيلفت بالسياٌ عدد الظاعاث اإلادة مظمى الدوزة

 حميع فئاث املجخمع 1500 20 5 إعداد و صياغت العلىد

 حميع فئاث املجخمع 1500 20 5 جصائيتلهظام ؤلاحساءاث ا

 املجخمع حميع فئاث 1500 20 5 الىظام العمل والعماٌ الظعىدي

 حميع فئاث املجخمع 500 8 2 حخماعيتهظام الخأميىاث الا 

 حميع فئاث املجخمع 1000 15 3 الصياغاث اللاهىهيت لللسازاث ؤلادازيت

 حميع فئاث املجخمع 1000 15 3 الادازي والخظلماثالخدليم 

 

  دوزاث إدازيت وجعىيسيت : عاشًسا

 الفئت اإلاظتهدفت بالسياٌ الخيلفت عدد الظاعاث اإلادة مظمى الدوزة

افيتالا اإلاشازيع إدازة   حميع فئاث املجخمع PMP 10 40 3000 ختر

 حميع فئاث املجخمع 1000 16 4 اإلابيعاثمهازاث الدظىيم و 

 حميع فئاث املجخمع 1000 16 4 الليادًت وؤلادازيت اإلاهازاثجىميت 

 حميع فئاث املجخمع 1000 16 4 واجخاذ اللسازاث اإلاشىالثخل  فيالخفىسي ؤلابداعي 

 حميع فئاث املجخمع 500 9 3 العمل فيأ طساز الىجاح والخميز 



 حميع فئاث املجخمع 500 9 3 الخىظيم ؤلادازي والهييل الخىظيمي

 حميع فئاث املجخمع 500 9 3 يريإدازة الخغ

 حميع فئاث املجخمع 2000 30 5 اإلادزب املحترفصىاعت 

 حميع فئاث املجخمع 500 9 3 مهازاث الخفاوض الفعاٌ

 حميع فئاث املجخمع 500 9 3 اط الشخصيت والخعامل مع آلاخسيًأهم

 حميع فئاث املجخمع 1000 16 4 أ طاطياث أعماٌ الظىسجازيت

 حميع فئاث املجخمع 100 6 2 الخفىيرجىميت مهازاث 

 حميع فئاث املجخمع 500 15 3 الليادة وؤلابداع ؤلادازي 

 حميع فئاث املجخمع 500 15 3 الفعاٌ الاجصاٌمهازاث 

 حميع فئاث املجخمع 500 25 5 فً اإلاىياج )وظاء فلغ(

 حميع فئاث املجخمع 2000 50 10 البشسيت اإلاىازدإدازة 

 حميع فئاث املجخمع 300 10 2 إدازة الىكذ

 حميع فئاث املجخمع 300 10 2 وهخابت الخلازيس الخعاباثإعداد 

 حميع فئاث املجخمع 1000 20 4 الشاملت الجىدةإدازة 

 حميع فئاث املجخمع 500 15 3 الءمهازاث الخعامل مع العم

 حميع فئاث املجخمع 100 5 1 الراجيت الظيرةهخابت 

 حميع فئاث املجخمع 1000 20 4 الصغيرة اإلاشسوعاثجأطيع 

 حميع فئاث املجخمع 200 10 2 إدازة ميزاهيت ألاطسة

 حميع فئاث املجخمع 500 15 3 الحيتالخغرًت الع

 حميع فئاث املجخمع 300 15 3 (هيف جبدث عً وظيفت)ظسيلً لظىق العمل 

 حميع فئاث املجخمع 500 15 3 الدظىيليت الحمالثفً إعداد 

 حميع فئاث املجخمع 500 20 4 الخجازيت (املحالثمدًساث/مدًسي )جأهيل 

 فئاث املجخمع حميع 700 20 5 الخدزيبيت الحلائبجصميم 

 حميع فئاث املجخمع 300 15 3 حخماعي و طائل الخىاصل الا  في الالىترووي الدظىيم

 حميع فئاث املجخمع 700 20 4 إدازة الىىازر وألاشماث

 حميع فئاث املجخمع 700 20 4 يريو إدازة الخغ اإلاخميزةالليادة 

 حميع فئاث املجخمع 500 15 3 إدازة الىكذ و ضغىط العمل



 حميع فئاث املجخمع 500 15 3 صىاعت الىجاح

 حميع فئاث املجخمع 500 15 3 بىاء وكيادة فسيم العمل الىاجح

 حميع فئاث املجخمع 700 20 4 العمل ؤلادازي  في ينمهازاث الخفىيض والخمى

 حميع فئاث املجخمع 1000 20 4 مالءومهازاث الخعامل مع الع الخدمتحىدة  فيالخميز 

 حميع فئاث املجخمع 1000 15 3 وجعىيس ألاداء ؤلادازي  اإلاخميز اإلادًس 

 حميع فئاث املجخمع 2000 40 10 والظالمت اإلاهىيتألامً 

 حميع فئاث املجخمع 1000 25 5 ومهازاث الخعامل معهم الءخدمت العم فيفً ؤلابداع 

 فئاث املجخمعحميع  700 15 3 الشخص ي املحترفإعداد زحل البيع  فيخيامل اإلا اإلاىهج

ومخابعت جىفيرها  الاطتراجيجيمهازاث إعداد خعغ الدظىيم 

 في الظىق اإلاظتهدفت
 حميع فئاث املجخمع 800 15 3

 حميع فئاث املجخمع 1000 25 5 مىظماث ألاعماٌ فيأطع ومبادئ الدظىيم الفعاٌ 

 املجخمعحميع فئاث  1000 25 5 بيعاث داخل الشسواثاإلاالدظىيليت لخيشيغ  الاجصاالث

 

  دوزاث ماليت : الحادي عشس

 الفئت اإلاظتهدفت الخيلفت بالسياٌ عدد الظاعاث اإلادة مظمى الدوزة

 حميع فئاث املجخمع 2000 25 5 أطاليب اعداد املحخىي اإلاالي

 حميع فئاث املجخمع 2000 25 5 الجدوي الاكخصادًت للمشسوعاثدزا طاث 

 حميع فئاث املجخمع 2000 25 5 اإلاالي وأعداد اإلاىاشهاثالاطاليب الحدًشت في الخخعيغ 

 حميع فئاث املجخمع 1500 20 4 اإلاالي للمؤطظتإعداد الخلسيس  ير معاً

 حميع فئاث املجخمع 1500 20 4 الاججاهاث الحدًشت في الخدكيم اإلاالي

 حميع فئاث املجخمع 2000 25 5 الادازة اإلااليت الحدًشت

 حميع فئاث املجخمع 1500 20 4 والععاءاث الفعالت اإلاىاكصاثإحساءاث 

 حميع فئاث املجخمع 1500 20 4 وجدليل وجلييم دزاطاث الجدوي إعداد 

اث وأطاليب خفض الخيلفت  حميع فئاث املجخمع 1500 20 4 إدازة اإلاشتًر

 حميع فئاث املجخمع 2000 25 5 هظم اإلاعلىماث املحاطبيت

 حميع فئاث املجخمع 2000 25 5 هفاءة املحاطبين واإلادكلينالاججاهاث الحدًشت لسفع 

 حميع فئاث املجخمع 1500 20 4 اإلااليتمهازاث إعداد الخلازيس 



 

 

 

 

 حميع فئاث املجخمع 2000 20 4 العسق والاطاليب الحدًشت في ادازة الاصٌى الشابخت

 حميع فئاث املجخمع 2000 25 5 املحاطبيالخدكيم  ير معاً

 حميع فئاث املجخمع 1000 15 3 الخياليفمداطبت 

 حميع فئاث املجخمع 1500 20 4 املحاطبت الادازيتمبادئ 

 حميع فئاث املجخمع 2000 25 5 أطاليب اعداد املحخىي اإلاالي

 

 دوزاث إلايافدت املخدزاث  : الشاوي عشس

 الفئت اإلاظتهدفت الخيلفت بالسياٌ عدد الظاعاث اإلادة مظمى الدوزة

 حميع فئاث املجخمع مجاهيت 8 2 العلليت. املخدزاث واإلاؤزساثشيادة الىعي بأخعاز 

 حميع فئاث املجخمع مجاهيت 8 2 جلدًس الراث و إدازتها

 حميع فئاث املجخمع مجاهيت 8 2 باإلامازطاث الظلبيت مشل الخدخين وحعاظي املخدزاثالخىعيت 

 حميع فئاث املجخمع مجاهيت 8 2 منهاجىعيت الاطسة بأضساز املخدزاث وطبل الىكاًت 

 حميع فئاث املجخمع مجاهيت 8 2 حعصيص الليم وبىاء الشخصيت



 املىمكة العربية السعودية 

 وزارة التعميي 

 جاوعة تبوك 

 عىادة خدوة اجملتىع والتعميي املستىر 

 

 

 

 

 التعميي املستىر )الدبمووات(دلين قسي 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4100341259940)يتم على حساب العمادة ببنك الرياض رقم  الدبلوماتسداد رسوم 

 ملسيد من املعلومات والاستفسارات :

       0144563717                                                ( : الاتصال على   ) الاستقبال

     0144567845 -   0144567812                                                         شطر الطالبات :

    0144563710                  :الدبلومات هاتف قسم 

 csu@ut.edu.sa                                                   البريد الالكتروني للعمادة:

 https://www.ut.edu.sa/ar/web/cscd/home   زيارة املوقع الالكتروني للعمادة :

 



 عة تبوكإجراءات القبوه برباوج الدبمووات يف عىادة خدوة اجملتىع والتعميي املستىر جباو

 بايدبًَٛات: يًكبٍٛ ايعا١َ ايػسٚط

ٔ   املطًٛب١ )سطب ايتدؿصـ   ػٗاد٠اي ع٢ً ساؾاًل املتكدّ ٜهٕٛإٔ  - ٌ  َص  إٔ عًص٢  خازدٗصا َصٔ   ٜعادهلصا  َصا أٚ   املًُهص١  داخص

 ِ.ايتعًٝ بٛشاز٠ ايػٗادات َعادي١ دت١ٓ َٔ ؾادز٠ املعادي١ تهٕٛ

 بايدبًّٛ ايتشاقِٗ فرت٠ خالٍ ايكُإ َٔ َٜٔطتفٝد أِْٗ ٜفٝد َا االدتُاعٞ ايكُإ طًب١ ٜكدّ إٔ -

 فرت٠ ايدزاض١ ، ٚبعد ذيو الٜطتشل. خالٍ اال ايدبًّٛ زضّٛ اضرتداد ايكُإ أٚ غريِٖ تكدِٜ طًب  يطًب١ حيل ال -

 قٛاعد املفاق١ً بايدبًَٛات :

 األٚي١ٜٛ يًُتكدَني َٔ ادتٓط١ٝ ايطعٛد١ٜ. -

 االٚي١ٜٛ رتسجيٞ داَع١ تبٛى. -

 ت األع٢ً ) سطب املكاعد ايػاغس٠ األٚي١ٜٛ يًُعدال -

 : ايكبٍٛ بٛاب١ ع٢ً ايتكدِٜ َسس١ً

 اإليهرت١ْٝٚ ايبٛاب١ ع٢ً ايتكدِٜ خطٛات -

 : ايتايٞ بطسااي ع٢ً بادتاَع١ االيتشام طًب يتكدِٜ تبٛى دتاَع١ اإليهرت١ْٝٚ ايبٛاب١ ع٢ً ايدخٍٛ -

https://myut.ut.edu.sa/ut/ui/guest/application_online/index/typeApplicationOnlin
eIndex.faces  

ّ  عًص٢  جيصب  - ّ  املتكصد ٍ  طًصب  اثٓصا٤  املهصت   ايهُبٝصٛتس  دٗصاش  اضصتددا ّ  ٚجتٓصب  ايكبصٛ  أدٗصص٠  اضصتددا

 (Ipad).١ ايًٛسٝ األدٗص٠ أٚ)ادتٛاٍ(ايرن١ٝ اهلٛاتف

 ضصصٝتِ ايبٝاْصصات بعصص  بصصإ عًُصصا املٛقصص  ٜطًبٗصصا ايصصي األضاضصص١ٝ ايبٝاْصصات مجٝصص  تعب٦صص١ جيصصب -

 .ٜطس ْعاّ َٔ يٝاآدادٖا اضرت

 املٛافك١ ع٢ً غسٚط ايكبٍٛ  ٚال ٜتِ اْتكاٍ ايطايب يًدط٠ٛ ايتاي١ٝ اال بعد املٛافك١. -

  زغب١ ٚاسد٠ فكط َٔ بساَر ايدبًَٛات املتاس١ . إدخاٍ -

ِ  احملصدد٠  املصد٠  اْتٗصا٤  بعصد  - ٞ  يًتكصدٜ ِ  االيهرتْٚص ٔ  ايرتغصٝ   ضصٝت  املتكصدَني  بصني  املفاقص١ً  طسٜصل  عص

 املفاق١ً املع١ًٓ.قٛاعد  ٚفل تٓافطًٝا

 . االيهرت١ْٝٚ ايبٛاب١ طسٜل عٔ املطًٛب١ املطتٓدات زف  -

 ايطًب زف  ضٝتِ املطتٓدات يف َدٕٚ ٖٛ عُا املدخ١ً بايبٝاْات اختالف ٚدٛد ساي١ يف : ١َُٗ َالسع١

ًٝ املكبٛيني املسغشني امسا٤ اعالٕ َسس١ً  : اَبد٥

 ايرتغصصٝ  اضصصتُاز٠ ٚطباعصص١ ايكبصصٍٛ ْػصصس٠ يف احملصصدد٠ ايتصصٛازٜذ يف ايصصدخٍٛ املتكصصدّ عًصص٢ جيصصب -

 إزضصصاٍ عًٝصص٘ ، املتكصصدّ تسغصصٝ  مت سصصاٍ ٚيف ، املطصصتٓدات تطصصًِٝ منصصٛذز ٚ  املبصصد٥ٞ ايكبصصٍٛ(

ٍ  املُتصاش  اي ٜصد  عص   يًذاَعص١  املطًٛبص١  املطصتٓدات  ٍ  ْػصس٠  يف احملصدد٠  ايفصرت٠  خصال  ٖصرٙ  ٚيف ايكبصٛ

٘  ٜٚتٛقصف  َبصد٥ٝا  َكبصٛالً  ايطايصب  ٜعتص   اذتايص١  ٞ ايٓ قبٛيص ٘  تصدقٝل  بعصد  ٗصا٥  َٚطابكتٗصا  َطصتٓدات

 . املٛق  ع٢ً املطذ١ً يًبٝاْات

 . اضتبعادٙ ضٝتِ احملدد٠ ايفرت٠ خالٍ يًعُاد٠ املطًٛب١ املطتٓدات ايطايب ٜطًِ مل إذا -

 



 : عُاد٠يً تطًُٝٗا املطًٛب املطتٓدات

 ايرتغٝ  ٠زاضتُا. 

 ٞايتصصاي ايصصسابط عصص  يًذاَعصص١ ْٝصص١اإليهرتٚ ايبٛابصص١ َصصٔ ٜطبصص ( يًعُصصاد٠  املطصصتٓدات تطصصًِٝ منصصٛذز : 

http://edugate.ut.edu.sa/ut/init 
 ٌعرز أٟ حتت ايؿٛز تكبٌ ال( َػًف غري ايعا١َ ايجا١ْٜٛ غٗاد٠ دزدات نػف أؾ . 

         حتصصت ايؿصصٛز تكبصصٌ ال(أؾصصٌ غصصٗاد٠ ايبهصصايٛزٜٛع ٚايطصصذٌ االنصصادتٞ يصصدبًَٛات َصصا بعصصد ايبهصصايٛزٜٛع 

  . عرز أٟ

 ايٛط١ٝٓ اهل١ٜٛ(  املد١ْٝ األسٛاٍ بطاق١ ؾٛز٠   

 املد١ْٝ األسٛاٍ بطاق١ أٚ يًطايبات األَس يٛيٞ ايعا١ً٥ بطاق١ ؾٛز٠ . 

 املطًٛب١ املطتٓدات منٛذز. 

 بايػصصٗاد٠ ارتصصاف املعاديصص١ خطصصاب ازفصصام ٜصصتِ املًُهصص١ خصصازز َصصٔ ايجاْٜٛصص١ غصصٗاد٠ ناْصصت سصصاٍ يف 

 .ايتعًِٝ ز٠اٚش َٔ ٚايؿادز

 يف  ٍ ٔ  ايبهصايٛزٜٛع  غصٗاد٠  ناْصت  سصا ِ  املًُهص١  خصازز  َص  بايػصٗاد٠  ارتصاف  املعاديص١  خطصاب  ازفصام  ٜصت

 .ايتعًِٝ ز٠اٚش َٔ ٚايؿادز

 يًعُاد٠ املطتٓدات تطًِٝ سا٤اتاد

 َا طباع١ املبد٥ٞ ايكبٍٛ بعد ايطايب ع٢ً ٜتعني ًٜٞ: 

 بٍٛايك بٛاب١ َٔ ) املبد٥ٞ ايكبٍٛ( ايرتغٝ  اضتُاز٠ 

 يًعُاد٠  املطتٓدات تطًِٝ منٛذز. 

 ٍايرتغٝ  اضتُاز٠ يف احملدد٠ املطًٛب١ املطتٓدات اضتهُا. 

 الضتكباٍ يف ايعُاد٠.ا ملٛظف تطًُٝٗا قبٌ يًكبٍٛ املطًٛب١ املطتٓدات مجٝ  إنُاٍ َٔ ايتأند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وك الدبمووات املقدوة وَ عىادة خدوة اجملتىع والتعميي املستىر جباوعة تب

 دبمووات وا بعد الجاٌوية  دبمووات وا بعد البكالوريوس

 األٌظىة  األوَ السيرباٌي

 اإلدارة املكتبية  إدارة املوارد البصرية 

 تقٍية الربجمة  احملاواة 

 احلاسب اآللي التطبيقي سالوة املٍصآت والوقاية وَ احلريق

 احملاسبة  التصٍيع الدوائي 

 قالتسوي اإلرشاد األسري

 املعاوالت املصرفية  الدبموً العاً يف الرتبية 

 الفٍدقة والسياحة  القياس والتقويي الرتبوي 

  التوجيه واإلرشاد الطالبي

  وصادر التعمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قطِ ايدبًَٛات :

ايدزاض١  تُ  ٚتٗدفاجملٜتٛىل ايكطِ اإلغساف ع٢ً تٓفٝر ايدبًَٛات ايي ٜس٣ زتًظ ايعُاد٠ أُٖٝتٗا رتد١َ قطاعات ٚف٦ات 

 إىل حتكٝل األغساض اآلت١ٝ: بػهٌ عاّ يف بساَر ايدبًَٛات ايي تكدَٗا ايعُاد٠ 

 اإلضٗاّ  يف إثسا٤ املعسف١ اإلْطا١ْٝ بهاف١ فسٚعٗا عٔ طسٜل ايدزاضات املتدؿؿ١ ٚايبشح ادتاد يًٛؾٍٛ  -

 إىل إقافات ع١ًُٝ ٚتطبٝك١ٝ َبتهس٠ ٚايهػف عٔ سكا٥ل ددٜد٠.           

 متهني ايطًب١ املتُٝصٜٔ َٔ مح١ً ايػٗادات ادتاَع١ٝ َٔ َٛاؾ١ً دزاضاتِٗ ايعًٝا ستًًٝا. -

 ت ايع١ًُٝ املتدؿؿ١ ٚتأًِٖٝٗ تأٖٝاًل عايًٝا يف زتاالت املعسف١ املدتًف١ .٤اإعداد ايهفا -

 هاز     ت ايع١ًُٝ ع٢ً َطاٜس٠ ايتكدّ ايطسٜ  يًعًِ ٚايتك١ٝٓ ٚدفعِٗ إىل اإلبداع ٚاالبت٤اتػذٝ  ايهفا -

 ٚتطٜٛس ايبشح ايعًُٞ ٚتٛدٝٗ٘ ملعادت١ قكاٜا اجملتُ  ايطعٛدٟ.           

 ضٗاّ يف حتطني َطت٣ٛ بساَر املسس١ً ادتاَع١ٝ يتتفاعٌ َ  بساَر ايدزاضات ايعًٝا.اال -

 ٜٚتب  ايكطِ ٚسد٠ ايػؤٕٚ األنادت١ٝ .  -

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أوال: دبمووات وا بعد البكالوريوس :

 إدارة املوارد البشرية دبلوم 

 إدارة املوارد البصريةدبموً  وسىى الربٌاوج

  إداز٠ األعُاٍ  ايتدؿـ ايس٥ٝطٞ

 ض١ٓ دزاض١ٝ )فؿالٕ دزاضٝإ   َد٠ ايدزاض١ 

 ضاع١  63 عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ 

 َطا١ٝ٥  تٛقٝت ايدزاض١ 

ايبػس١ٜ، ب٦ٝتٗا، ٖٝانًٗا ايٛظٝف١ٝ ٚأُٖٝتٗا ايتعسف ع٢ً َبادئ ٚأضظ َٚفاِٖٝ إداز٠ املٛازد  - اي ْاَر  أٖداف

  يف حتكٝل األٖداف اإلضرتاتٝذ١ٝ يًُٓع١ُ.  

ايتعسف ع٢ً نٝف١ٝ عٌُ األفساد داخٌ إداز٠ املؤضطات، دٚافعِٗ، دٜٓاَٝه١ٝ اجملُٛع١ ٚممٝصات  -

 ايكٝاد٠.

 ١ً.االملاّ بهٝف١ٝ ايتدطط يًُٛازد ايبػس١ٜ ٚحتدٜد استٝادات املٓع١ُ َٔ ايك٣ٛ ايعاَ -

 َعسف١ إدسا٤ات ايتٛظٝف ٚأضايٝب تكِٜٛ األدا٤ ٚايتشفٝص ٚقٛاْني ايعٌُ.  -

َجٌ : ايبًدٜات ٚايٛشازات ٚادتٛاشات ٚ ادتاَعات ٚايٛسصدات اذتهَٛٝص١    مجٝ  ادتٗات اذته١َٝٛ ايف١٦ املطتٗدف١ 

األخس٣ ، ٚنصريو ايكطصاع ارتصاف  َٚؤضطصات٘ َصٔ املؿصازف ٚغصسنات ايتصأَني ٚاملطتػصفٝات          

 نات املدتًف١. ٚايػس

 . َساقب تٛظٝف -                              . باسح تٛظٝف َطاعد - زتاالت ايعٌُ املٓاضب١

 . باسح ق٣ٛ عُاي١ٝ -.                                   باسح أدٛز عُاي١ٝ -

 . باسح اضتكداّ َطاعد -                                .باسح تٛظٝف عُايٞ -

 باسح َطاعد )زٚاتب . -ا١ًَ َطاعد.                          باسح ق٣ٛ ع -

 باسح تطٜٛس إدازٟ َطاعد. -باسح َطاعد )تدزٜب ٚابتعاخ .                  -

 باسح تٛدٝ٘ ٚإزغاد َٗين. -باسح تٓعِٝ َطاعد.                                 -

 . ع٢ً غٗاد٠ ايبهايٛزٜٛع ساؾاًل إٔ ٜهٕٛ املتكدّ - غسٚط َٚعاٜري ايكبٍٛ باي ْاَر 

 أال ٜكٌ ايتكدٜسايرتانُٞ عٔ دٝد. -

 .ادتٝاش االختبازات ايتشسٜس١ٜ  ايي حتددٖا ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر ) إٕ ٚدد  -

 .ادتٝاش املكاب١ً ايػدؿ١ٝ ايي حتددٖا ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر ) إٕ ٚدد  -

   . ضداد ايسضّٛ املطتشك١ يً ْاَر -

 ؾٛز٠ َٔ إثبات ايػدؿ١ٝ  + األؾٌ يًُطابك١. - دات املطًٛب١ ايٛثا٥ل ٚاملطتٓ

 ؾٛز٠ َٔ ٚثٝك١ املؤٌٖ ايدزاضٞ + األؾٌ يًُطابك١.  -

 ن١ًٝ إداز٠ األعُاٍ  ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر 

 عُٝد ن١ًٝ إداز٠ األعُاٍ    املػسف ايعاّ ع٢ً اي ْاَر 

 

 

 



 اخلطة الدراسية لدبلوم إدارة املوارد البشرية 

 طت٣ٛ األٍٚ امل

 ايطاعات املعتُد٠ اضِ املكسز

 6 إداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ 

 2 ايطًٛى ايتٓعُٝٞ 

 6 ْعِ املعًَٛات اإلداز١ٜ يًُٛازد ايبػس١ٜ 

 6 اقتؿادٜات ضٛم ايعٌُ

 6 ت١ُٝٓ َٗازات ايعاًَني باملٛازد ايبػس١ٜ

 2 ْعاّ ايعٌُ يف ارتد١َ املد١ْٝ 

 2 ايبػس١ٜحتًٌٝ ٚتؿٓٝف ٚظا٥ف املٛازد 

 81 زتُٛع ايطاعات 

 املطت٣ٛ ايجاْٞ 

 ايطاعات املعتُد٠ اضِ املكسز

 6 ختطٝط ٚتطٜٛس املٛازد ايبػس١ٜ 

 6 ْعِ اإلداز٠ االضرتاتٝذ١ٝ يألدا٤ 

 2 إداز٠ ايتعٜٛكات يف املٛازد ايبػس١ٜ 

 6 قٝاع ٚتكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝفٞ

 2 ١ٜ قكاٜا زتتُع١ٝ َعاؾس٠ يف أدا٤ املٛازد ايبػس

 2 إداز٠ ايتػٝري يف املٓعُات

 6 ايتدزٜب ايعًُٞ

 83 زتُٛع ايطاعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  احملاماة:دبلوم 

 احملاواة دبموً وسىى الربٌاوج

  احملاَا٠  ايتدؿـ ايس٥ٝطٞ

 ض١ٓ دزاض١ٝ )فؿالٕ دزاضٝإ   َد٠ ايدزاض١ 

 ضاع١  63 عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ 

 َطا١ٝ٥  تٛقٝت ايدزاض١ 

عُصصٌ احملاَصصا٠ ٚتطبٝكاتٗصصا ايالشَصص١ يف شتتًصصف زتصصاالت انطصصاب ايدازضصصني املعصصازف ٚاملٗصصازات  - اي ْاَر  دافأٖ

 ايٛظٝف١ٝ .

  ٚارتاؾ١. مجٝ  ادتٗات اذته١َٝٛ ايف١٦ املطتٗدف١ 

 قاْْٛٞ َطاعدستكل  –                        . َطاعد ممجٌ إدعا٤ - زتاالت ايعٌُ املٓاضب١

 قكاٜا َطاعدباسح  -     .                ستكل غسعٞ َطاعد -

 . َطاعد قاْْٛٞباسح  -                               ستاَٞ َطاعد -

 أَني ضس دا٥س٠ . -                             أْع١ُ      باسح  -

 إدازٟ َطاعد.ستكل  –                      َفتؼ إدازٟ َطاعد. -

يف ايكإْٛ أٚ ايػسٜع١ أٚ األْع١ُ أٚ ساؾاًل ع٢ً غٗاد٠ ايبهايٛزٜٛع  إٔ ٜهٕٛ املتكدّ - غسٚط َٚعاٜري ايكبٍٛ باي ْاَر 

 اذتكٛم.

 .ادتٝاش االختبازات ايتشسٜس١ٜ  ايي حتددٖا ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر ) إٕ ٚدد  -

 .ٕ ٚدد ادتٝاش املكاب١ً ايػدؿ١ٝ ايي حتددٖا ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر ) إ -

   . ضداد ايسضّٛ املطتشك١ يً ْاَر -

 ؾٛز٠ َٔ إثبات ايػدؿ١ٝ  + األؾٌ يًُطابك١. - ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات املطًٛب١ 

 ؾٛز٠ َٔ ٚثٝك١ املؤٌٖ ايدزاضٞ + األؾٌ يًُطابك١.  -

 ن١ًٝ ايػسٜع١ ٚاألْع١ُ   ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر 

 ٚاألْع١ُ    عُٝد ن١ًٝ ايػسٜع١ املػسف ايعاّ ع٢ً اي ْاَر 

 

 

 

 

 

 

 

 



 احملاماة:اخلطة الدراسية لدبلوم 

 املطت٣ٛ األٍٚ 

 ايطاعات املعتُد٠ اضِ املكسز

 8 فك٘ املعاَالت

 2   8املسافعات ايػسع١ٝ  ) 

 2   8ْعاّ االدسا٤ات ادتصا١ٝ٥ ) 

 8 املدخٌ إىل األْع١ُ 

 2   8املسافعات يف ايككا٤ اإلدازٟ ) 

 2 احملاَا٠ فكٗا ْٚعاَا ٚاخالقا

 2 ايٓعاّ ايتذازٟ

 8   8ؾٝؼ ايعكٛد ٚايًٛا٥  ٚاملرنسات اَاّ ايككا٤ ايعاّ ) 

 2 اْع١ُ ادتسا٥ِ ايتعصٜس١ٜ 

 2 تدزٜب َٝداْٞ

 81 زتُٛع ايطاعات 

 املطت٣ٛ ايجاْٞ 

 ايطاعات املعتُد٠ اضِ املكسز

 8 فك٘ ادتٓاٜات

 2   2املسافعات ايػسع١ٝ  ) 

 2   2ْعاّ االدسا٤ات ادتصا١ٝ٥ ) 

 8 االختؿاف ايككا٥ٞ

 2   2املسافعات يف ايككا٤ اإلدازٟ ) 

 2 طسم االثبات

 2 األْع١ُ غب٘ ايككا١ٝ٥

 8  2)  اإلدازٟؾٝؼ ايعكٛد ٚايًٛا٥  ٚاملرنسات اَاّ ايككا٤ 

 2 ايطسم ايبد١ًٜ يف  املٓاشعات ) ايؿً  ٚايتشهِٝ  

 2 دازٟأَاّ ايككا٤ اإل تدزٜب َٝداْٞ

 81 زتُٛع ايطاعات 

 

 

 

 

 



  التصهيع الدوائي:وم دبل

 التصٍيع الدوائي وسىى الربٌاوج 

 ايؿٝدالْٝات ايتدؿـ ايس٥ٝطٞ

 ض١ٓ )فؿالٕ دزاضٝإ  َد٠ ايدزاض١ 

 ضاع١ 62 عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ 

 َطا٥ٞ  تٛقٝت ايدزاض١ 

يالش١َ املطًٛب١ يطٛم ايعٌُ إنطاب خسجيٞ نًٝات ايعًّٛ ٚايهًٝات املػاب١ٗ ارت ات ٚاملٗازات ا اهلدف ايعاّ َٔ اي ْاَر 

 يف ؾٓاع١ ايدٚا٤ ٚايسقاب١ ايدٚا١ٝ٥ 

 خسجيٞ ن١ًٝ ايعًّٛ ٚايهًٝات املػاب١ٗ  ايف١٦ املطتٗدف١ 

 قطاع ايؿٓاعات ٚايسقاب١ ايدٚا١ٝ٥ - زتاالت ايعٌُ املٓاضب١

 اهل١٦ٝ ايعا١َ يًػرا٤ ٚايدٚا٤ -

عًّٛ يف ختؿـ ايهُٝٝا٤، ايفٝصٜا٤ أٚ األسٝا٤ أٚ بهايٛزٜٛع ن١ًٝ اذتؿٍٛ ع٢ً بهايٛزٜٛع اي غسٚط َٚعاٜري ايكبٍٛ باي ْاَر 

أخس٣ َػاب١ٗ يف ذات ايتدؿـ بتكدٜس عاّ ال ٜكٌ عٔ دٝد خالٍ ارتُظ ايطٓٛات ايطابك١ 

 .يًتكدّ يً ْاَر

 ؾٛز٠ َٔ إثبات ايػدؿ١ٝ  + األؾٌ يًُطابك١. - ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات املطًٛب١ 

 + األؾٌ يًُطابك١.ؾٛز٠ َٔ ٚثٝك١ املؤٌٖ ايدزاضٞ  -

 ايؿٝدي١ ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر 

  عُٝد ن١ًٝ ايؿٝدي١  املػسف ايعاّ ع٢ً اي ْاَر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 التصهيع الدوائي" "اخلطة الدراسية لدبلوم 

 املطت٣ٛ األٍٚ 

 ايطاعات املعتُد٠ اضِ املكسز

 6 8-املطتشكسات ايؿٝدي١ٝ 

 2  8-نُٝٝا٤ عك١ٜٛ ؾٝدي١ٝ 

 6 يؿٝدي١ ايفٝصٜا١ٝ٥ ا

 6 8-تكٓٝات ايتشًٌٝ ايدٚا١ٝ٥ املتكد١َ 

 2 8-أْع١ُ ادتٛد٠ يف َؿاْ  األد١ٜٚ

 2 8-خٛاف املٛاد 

 81 زتُٛع ايطاعات 

 املطت٣ٛ ايجاْٞ 

 ايطاعات املعتُد٠ اضِ املكسز

 2 2-املطتشكسات ايؿٝدي١ٝ 

 2 2-نُٝٝا٤ عك١ٜٛ ؾٝدي١ٝ 

 2 2-د١ٜٚأْع١ُ ادتٛد٠ يف َؿاْ  األ

 2 ايتهٓٛيٛدٝا ايؿٝدي١ٝ

 6 2-تكٓٝات ايتشًٌٝ ايدٚا١ٝ٥ املتكد١َ 

 2 2-خٛاف املٛاد 

 2 ايتك١ٝٓ اذت١ٜٛٝ ايدٚا١ٝ٥

 2 تطذٌٝ املطتشكسات ايؿٝدي١ٝ

 81 زتُٛع ايطاعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دبلوم اإلرشاد األسري:

 اإلرشاد األسريدبموً  وسىى الربٌاوج

  رتب١ٝ ٚاآلداب  ن١ًٝ اي ايتدؿـ ايس٥ٝطٞ

 ض١ٓ دزاض١ٝ )فؿالٕ دزاضٝإ   َد٠ ايدزاض١ 

 ضاع١  63 عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ 

 َطا١ٝ٥  تٛقٝت ايدزاض١ 

  ايتعسف ع٢ً املعازف ٚاالجتاٖات ٚاألضايٝب ايع١ًُٝ فُٝا ٜتعًل مبا ١ٖٝ االزغاد األضسٟ.   - اي ْاَر  أٖداف

ضصسٟ يًكٝصاّ بصدٚزٖا يف َٛادٗص١ ايعٓصف املتصاٜصد يف       يف االزغصاد األ إعداد ايهفا٤ات املتدؿؿص١   -

 زتاٍ األضس٠.

 ايعاًَني يف زتاٍ االزغاد األضسٟ .االضٗاّ يف تطٜٛس أدا٤  -

 ايتدزٜب ع٢ً ٚق  ٚتؿُِٝ اي اَر ٚاملػسٚعات ايي حيتادٗا أفساد األضس٠. -

  ٚاألقطاّ ايػسع١ٝ . خسجيٛ أقطاّ ارتد١َ االدتُاع١ٝ ٚعًِ االدتُاع ٚعًِ ايٓفظ ايف١٦ املطتٗدف١ 

 ايباسجني ٚاالخؿا٥ٝني االدتُاعٝني . ضًط١ً ف٦ات ٚظا٥ف - زتاالت ايعٌُ املٓاضب١

 ضًط١ً ف٦ات ٚظا٥ف املساقبني االدتُاعٝني . -

 ضًط١ً ف٦ات ٚظا٥ف املػسفني االدتُاعٝني . -

 ضًط١ً ف٦ات ٚظا٥ف املسغدٜٔ ايدٜٓٝني . -

 ضًط١ً ف٦ات ٚظا٥ف أعكا٤  اهل٦ٝات ايد١ٜٝٓ . -

 ضًط١ً ف٦ات ٚظا٥ف األخؿا٥ٝني ايٓفطٝني . -

 ضًط١ً ف٦ات ٚظا٥ف املدزضني أٚ املدزبني ٚاملٛدٗني ٚاملسغدٜٔ ايطالبٝني. -

يف ارتد١َ االدتُاع١ٝ أٚعًِ االدتُاع  ساؾاًل ع٢ً غٗاد٠ ايبهايٛزٜٛع إٔ ٜهٕٛ املتكدّ - غسٚط َٚعاٜري ايكبٍٛ باي ْاَر 

 .  أٚعًِ ايٓفظ أٚ أسد األقطاّ ايػسع١ٝ 

 .ادتٝاش االختبازات ايتشسٜس١ٜ  ايي حتددٖا ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر ) إٕ ٚدد  -

 .ادتٝاش املكاب١ً ايػدؿ١ٝ ايي حتددٖا ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر ) إٕ ٚدد  -

   . ضداد ايسضّٛ املطتشك١ يً ْاَر -

 ؾٛز٠ َٔ إثبات ايػدؿ١ٝ  + األؾٌ يًُطابك١. - ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات املطًٛب١ 

 ؾٛز٠ َٔ ٚثٝك١ املؤٌٖ ايدزاضٞ + األؾٌ يًُطابك١.  -

  ايرتب١ٝ ٚاآلدابن١ًٝ  ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر 

    ايرتب١ٝ ٚاآلداب عُٝد ن١ًٝ  املػسف ايعاّ ع٢ً اي ْاَر 

 

 

 

 



 اخلطة الدراسية لدبلوم اإلرشاد األسري

 املطت٣ٛ األٍٚ

 عدد ايطاعات اضِ املكسز

 2 األضسٟ ْعسٜات ٚمناذز اإلزغاد

 2 اإلزغاد ٚايعالز ادتُعٞ

 2 إزغاد األطفاٍ ٚاملساٖكني 

 2 َٗازات يف ايعالقات األضس١ٜ ٚطسم تُٓٝتٗا

 2 أسهاّ األضس٠ ٚايصٚاز يف ايػسٜع١ اإلضال١َٝ

 2 األضس١ٜ ٚايصٚد١ٝ  تاملػهال

 2 َٗازات االتؿاٍ 

 2 ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ 

 املطت٣ٛ ايجاْٞ

 يطاعاتعدد ا اضِ املكسز

 2 َٗازات املكاب١ً يف اإلزغاد األضسٟ

 2 اإلزغاد ٚاضتدداّ ٚضا٥ٌ االتؿاٍ اذتدٜج١

 2 دزاض١ اذتاي١ 

 2 األضس٠ َٚػهالت ايعٛمل١ 

 2 تطبٝكات سٍٛ نٝف١ٝ ايتعاٌَ َ  املػهالت األضس١ٜ

 2 األضس١ٜ ٚنٝف١ٝ عالدٗا تمناذز قكا١ٝ٥ َٔ املػهال

 3 تطبٝكات يف اذتاضب اآليٞ 

 2 ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دبلوم سالمة املهشآت والوقاية مو احلريق:

 سالوة املٍصآت والوقاية وَ احلريق وسىى الربٌاوج 

 ٖٓدض١ ايتدؿـ ايس٥ٝطٞ

 ض١ٓ )فؿالٕ دزاضٝإ  َد٠ ايدزاض١ 

 ضاع١ 62 عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ 

 َطا٥ٞ  تٛقٝت ايدزاض١ 

اهلٓدضصص١ املٗصصازات ايالشَصص١ يًعُصصٌ يف زتصصاٍ ضصصال١َ املٓػصص ت ٚايٛقاٜصص١ َصصٔ    ١نطصصاب خسجيصصٞ نًٝصصإ اهلدف ايعاّ َٔ اي ْاَر 

  اذتسٜل.

  اهلٓدض١ مبدتًف ايتدؿؿات خسجيٞ ن١ًٝ  ايف١٦ املطتٗدف١ 

ٗات ٚاملؤضطات ارتاؾ١ ادت املهاتب اهلٓدض١ٝ ٚ ايعٌُ يف زتاٍ ضال١َ املٓػ ت مبدتًف - زتاالت ايعٌُ املٓاضب١

 .باإلْػا٤ات

أٚ بهايٛزٜٛع ن١ًٝ أخس٣ َػاب١ٗ  اتتدؿؿشتتًف اييف  اهلٓدض١اذتؿٍٛ ع٢ً بهايٛزٜٛع  غسٚط َٚعاٜري ايكبٍٛ باي ْاَر 

 .يف ذات ايتدؿـ بتكدٜس عاّ ال ٜكٌ عٔ دٝد 

 ؾٛز٠ َٔ إثبات ايػدؿ١ٝ  + األؾٌ يًُطابك١. - ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات املطًٛب١ 

 ؾٌ يًُطابك١.ؾٛز٠ َٔ ٚثٝك١ املؤٌٖ ايدزاضٞ + األ -

 اهلٓدض١. ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر 

  . اهلٓدض١عُٝد ن١ًٝ  املػسف ايعاّ ع٢ً اي ْاَر 

 

 

 

 

 

 

 



 : احلريق مو والوقاية املهشآت سالمة دبلومخلطة الدراسية لا

 األٍٚ  املطت٣ٛ

 عدد ايطاعات اضِ املكسز

 6 اغرتاطات اذتُا١ٜ َٔ اذتسٜل

 2 يهٛد ايطعٛدٟ حتًٌٝ ٚتكِٝٝ املداطس )ا

 2 ايطال١َ ٚايؿش١ امل١ٝٓٗ 

 2 املٛاد ارتطس٠ 

 2 اذتطابات اهلٝدزٚيه١ٝ 

 2 ايطال١َ ايؿٓاع١ٝ 

 2 إداز٠ ايطال١َ يف املباْٞ 

 ايجاْٞ املطت٣ٛ

 عدد ايطاعات اضِ املكسز

 6 َعاٜري تسنٝب ْعاّ ايسؽ ايتًكا٥ٞ

 6 َتطًبات اذتُا١ٜ َٔ اذتسٜل )ايهٛد ايطعٛدٟ 

 6 تؿُِٝ شتازز ايطٛازئ ٚاملُسات

 6 ْعاّ ايت١ٜٛٗ ٚايت ٜد يف املباْٞ 

 6 َعاٜري تسنٝب ْعاّ اإلْراز 

 2 إعداد ايتكازٜس ايف١ٝٓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دبلوم األمو السيرباني:

 األوَ السيرباٌيدبموً  وسىى الربٌاوج

    اذتاضبات ٚتك١ٝٓ املعًَٛاتن١ًٝ  ايتدؿـ ايس٥ٝطٞ

 ض١ٓ دزاض١ٝ )فؿالٕ دزاضٝإ   ض١ َد٠ ايدزا

 ضاع١  62 عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ 

 َطا١ٝ٥  تٛقٝت ايدزاض١ 

ايالش١َ يف شتتًف زتاالت أَٔ املعًَٛات ذتُا١ٜ بٝاْات انطاب ايدازضني املعازف ٚاملٗازات  - اي ْاَر  أٖداف

 املؤضطات َٔ خطس ادتسا٥ِ املعًَٛات١ٝ.

 اذتاضبات ٚتك١ٝٓ املعًَٛات ٚعًّٛ اذتاضب ٖٚٓدض١ اذتاضب.ن١ًٝ خسجيٛ  ايف١٦ املطتٗدف١ 

 أخؿا٥ٞ أَٔ َعًَٛات. - زتاالت ايعٌُ املٓاضب١

 َٗٓدع ايػبهات. -

 .فين ايػبهات -

 ايٛظا٥ف االغساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ تك١ٝٓ املعًَٛات. -

 ٚظا٥ف خ ا٤ َٚطتػازٟ تك١ٝٓ املعًَٛات. -

 ٚظا٥ف إداز٠ َػازٜ  تك١ٝٓ املعًَٛات. -

 يف  اذتاضب اآليٞ ٚعًَٛ٘. ساؾاًل ع٢ً غٗاد٠ ايبهايٛزٜٛع إٔ ٜهٕٛ املتكدّ -  ايكبٍٛ باي ْاَر غسٚط َٚعاٜري

 .ادتٝاش االختبازات ايتشسٜس١ٜ  ايي حتددٖا ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر ) إٕ ٚدد  -

 .ادتٝاش املكاب١ً ايػدؿ١ٝ ايي حتددٖا ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر ) إٕ ٚدد  -

   . ١ يً ْاَرضداد ايسضّٛ املطتشك -

 ؾٛز٠ َٔ إثبات ايػدؿ١ٝ  + األؾٌ يًُطابك١. - ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات املطًٛب١ 

 ؾٛز٠ َٔ ٚثٝك١ املؤٌٖ ايدزاضٞ + األؾٌ يًُطابك١.  -

  اذتاضبات ٚتك١ٝٓ املعًَٛات ن١ًٝ  ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر 

     اذتاضبات ٚتك١ٝٓ املعًَٛاتعُٝد ن١ًٝ  املػسف ايعاّ ع٢ً اي ْاَر 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اخلطة الدراسية دبلوم األمو السيرباني

 املطت٣ٛ األٍٚ 

 ايطاعات املعتُد٠ إضِ املكسز

 3 أضاضٝات عًِ ايتػفري

 3 أَٔ أْع١ُ ايتػػٌٝ

 3 أَٔ ايػبهات ٚاإلتؿاالت

 3 َباد٤ٟ أَٔ املعًَٛات

 83 زتُٛع ايطاعات

 املطت٣ٛ ايجاْٞ  

 ايطاعات املعتُد٠ إضِ املكسز

 3 يتطٜٛس األَٔ يً زتٝات ا

 3 اإلخرتام األخالقٞ

 3 إداز٠ أَٔ املعًَٛات

 3 ادتسا٥ِ ايسق١ُٝ 

 83 زتُٛع ايطاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثاًٌيا: دبمووات وا بعد الجاٌوية :

 دبلوم اإلدارة املكتبية :

 دبموً اإلدارة املكتبية وسىى الربٌاوج

 اإلداز٠ املهتب١ٝ ايتدؿـ ايس٥ٝطٞ

 عاّ دزاضٞ َكطِ إىل فؿًني دزاضٝني  زاض١ َد٠ ايد

 ضاع١  63 عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ 

 َطا١ٝ٥  تٛقٝت ايدزاض١ 

إنطصصاب ايدزاضصصٝني َٗصصازات اإلداز٠ املهتبٝصص١ ٚايطصصهستاز١ٜ ٚاالتؿصصاالت اإلدازٜصص١ َٚٗصصازات ايطباعصص١          اهلدف ايعاّ َٔ اي ْاَر 

 َر املهتب١ٝ املتكد١َ بايًػ١ ايعسب١ٝ ٚاإلصتًٝص١ٜ إقاف١ إىل بع  اي ا

 مجٝ  ادتٗات اذته١َٝٛ ٚارتاؾ١ . ايف١٦ املطتٗدف١ 

 َساقب شتصٕٚ . -              َطاعد إدازٟ . -َطذٌ ْتا٥ر اختبازات .        - زتاالت ايعٌُ املٓاضب١

 َساقب عٗد. -         َساقب متٜٛٔ .      -                 َطاعد َدزب.      -

 ضهستري. -        ناتب.      -   َدقل ْتا٥ر اختبازات. -                        َساقب.         -

 ناتب ضذٌ                         -           َأَٛز َػرتٜات. -ستؿٌ إٜسادات.                    -

 إٔ ٜهٕٛ املتكدّ ساؾاًل ع٢ً غٗاد٠ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ .  - غسٚط َٚعاٜري ايكبٍٛ باي ْاَر 

 %  36أال ٜكٌ ايتكدٜس ايرتانُٞ عٔ  -

 ادتٝاز االختبازات ايتشسٜس١ٜ ايي حتددٖا ايه١ًٝ املٓفر٠ ) إٕ ٚدد   -

 ادتٝاش املكاب١ً ايػدؿ١ٝ ايي حتددٖا ايه١ٝ املٓفر٠ ) إٕ ٚدد    -

 ضداد ايسضّٛ املطتشك١ يً ْاَر . -

 ؾٛز٠ َٔ إثبات ايػدؿ١ٝ + األؾٌ يًُطابك١ . - ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات املطًٛب١ 

 ؾٛز٠ َٔ ٚثٝك١ املؤٌٖ ايدزاضٞ + األؾٌ يًُطابك١ . -

 ن١ًٝ اجملتُ  . ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر 

 .عُٝد ن١ًٝ اجملتُ   املػسف ايعاّ ع٢ً اي ْاَر 

 

 

 

 



 

 : اخلطة الدراسية لدبلوم اإلدارة املكتبية

 املطت٣ٛ األٍٚ 

 عات املعتُد٠ايطا اضِ املكسز

 3 َكد١َ يف اذتاضب اآليٞ ْٚعِ ايتػػٌٝ 

 3 َبادئ ايطهستاز١ٜ ٚاالتؿاالت اإلداز١ٜ 

 6 ايًػ١ االصتًٝص١ٜ 

 3 َعادت١ ايٓؿٛف ٚادتداٍٚ ٚااليهرت١ْٝٚ 

 2 َٗازات ايطباع١ بايًػ١ ايعسب١ٝ 

 81 زتُٛع ايطاعات 

 املطت٣ٛ ايجاْٞ 

 ايطاعات املعتُد٠ اضِ املكسز

 2 اضٝات اذتاضب اآليٞ بايًػ١ االصتًٝص١ٜ أض

 1 تٓعِٝ املعًَٛات ٚإداز٠ اي ٜد

 2 َٗازات ايطباع١  بايًػ١ االصتًٝص١ٜ 

 2 املساضالت بايًػ١ االصتًٝص١ٜ 

 3 بساَر َهتب١ٝ َتكد١َ 

 81 زتُٛع ايطاعات 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دبلوم احلاسب اآللي التطبيقي: 

 ي التطبيقيدبموً احلاسب اآلل وسىى الربٌاوج

 اذتاضب اآليٞ ايتدؿـ ايس٥ٝطٞ

 عاّ دزاضٞ َكطِ إىل فؿًني دزاضٝني  َد٠ ايدزاض١ 

 ضاع١  63 عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ 

 َطا١ٝ٥  تٛقٝت ايدزاض١ 

يكصصد مت تؿصصُِٝ ٖصصرا اي ْصصاَر مبصصا ٜٛافصصل االستٝادصصات ايتدزٜبٝصص١ يف ضصصٛم ايعُصصٌ احملًٝصص١ ٚذيصصو              اهلدف ايعاّ َٔ اي ْاَر 

عتُاد ع٢ً املعٝاز املٗين ايٛطين ملطاعد َ َر َٚطٛز تكٓٝات اإلْرتْت ، سٝح ٜتكُٔ ايتدزٜب باال

يف ٖرا اي ْصاَر عًص٢ املٗصازات األضاضص١ٝ يف بسزتٝصات اذتاضصب ٚتطصٜٛس تكٓٝصات اإلْرتْصت باإلقصاف١           

إىل املٗصصازات ايتدؿؿصص١ٝ يف زتصصاٍ بسزتٝصصات اذتاضصصب نتًصصو املتعًكصص١ بتشًٝصصٌ ٚتؿصصُِٝ أْعُصص١       

ٛاعصصد ايبٝاْصصات ٚاضصصتدداّ يػصصات اي زتصص١ يف تطصصٜٛس ايتطبٝكصصات املدتًفصص١ باإلقصصاف١ إىل اضصصتدداّ    ق

 ايتكٓٝات املدتًف١ يف تطٜٛس َٛاق  اإلْرتْت .

  مجٝ  ادتٗات اذته١َٝٛ ٚارتاؾ١ .  ايف١٦ املطتٗدف١ 

   . ايطالب ٚايطايبات اذتاؾًني ع٢ً غٗداد٠ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ أٚ َاٜعادهلا 

 زتاالت ذات ايعالق١ ٚايتطبٝل يًشاضب اآليٞ. يف عاًَني ٚايعاَالتاي ناف١ 

 ايعٌُ نُطاعد َٗٓدع ؾٝا١ْ ساضب آيٞ  - زتاالت ايعٌُ املٓاضب١

 ايعٌُ نُطاعد َ َر ساضب آيٞ   -

 ايعٌُ نُطاعد َػسف قٛاعد بٝاْات    -

 ايعٌُ يف زتاٍ ايطهستاز١ٜ   -

 دّ ساؾاًل ع٢ً غٗاد٠ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ . إٔ ٜهٕٛ املتك - غسٚط َٚعاٜري ايكبٍٛ باي ْاَر 

 %  36أال ٜكٌ ايتكدٜس ايرتانُٞ عٔ  -

 ادتٝاز االختبازات ايتشسٜس١ٜ ايي حتددٖا ايه١ًٝ املٓفر٠ ) إٕ ٚدد   -

 ادتٝاش املكاب١ً ايػدؿ١ٝ ايي حتددٖا ايه١ٝ املٓفر٠ ) إٕ ٚدد    -

 ضداد ايسضّٛ املطتشك١ يً ْاَر . -

 ؾٛز٠ َٔ إثبات ايػدؿ١ٝ + األؾٌ يًُطابك١ . - طًٛب١ ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات امل

 ؾٛز٠ َٔ ٚثٝك١ املؤٌٖ ايدزاضٞ + األؾٌ يًُطابك١ . -

 ن١ًٝ اذتاضبات ٚتك١ٝٓ املعًَٛات . ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر 

 عُٝد ن١ًٝ اذتاضبات ٚتك١ٝٓ املعًَٛات .  املػسف ايعاّ ع٢ً اي ْاَر 

 

 



 طبيقياخلطة الدراسية احلاسب اآللي الت

 املطت٣ٛ األٍٚ 

 ايطاعات املعتُد٠ اضِ املكسز

 3 َكد١َ يف اذتاضب اآليٞ ْٚعِ ايتػػٌٝ  

 6 يػ١ إصتًٝص١ٜ

 3 َعادت١ ايٓؿٛف ٚادتداٍٚ اإليهرت١ْٝٚ

 Access 6      أضاضٝات قٛاعد ايبٝاْات

 Visual Basic 6     أضاضٝات اي زت١

 81 زتُٛع ايطاعات 

 املطت٣ٛ ايجاْٞ 

 ايطاعات املعتُد٠ ضِ املكسزا

 3 غبهات اذتاضب اآليٞ

 6 قٛاعد ايبٝاْات )َطت٣ٛ َتكدّ 

 3 بسزت١ َتكد١َ

 6 َػسٚع ايتدسز

 6 أضاضٝات اذتاضب اآليٞ بايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ

 81 زتُٛع ايطاعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دبلوم تقهية الربدلة: 

 تقٍية الربجمة دبموً  وسىى الربٌاوج

 اذتاضب اآليٞ  ٞايتدؿـ ايس٥ٝط

   فؿٍٛ دزاض3١ٝعاَإ دزاضٝإ َكطُإ إىل ) َد٠ ايدزاض١ 

 ضاع١   32 عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ 

 َطا١ٝ٥  تٛقٝت ايدزاض١ 

 جتُٝ  اذتاضب - اي ْاَر  أٖداف

 باملػازن١ يف األعُاٍ املتعًك١ بتؿُِٝ غبهات اذتاض -

 جتٗٝص خط١ عٌُ تٓفٝر غبه١ اذتاضب -

 تٓفٝر غبه١ ساضب -

 ساقب١ آدا٤ غبه١ اذتاضبَ -

 تكدِٜ ايدعِ ايفين يف األعُاٍ املتعًك١ بػبه١ اذتاضب -

 قُإ اضتُساز١ٜ عٌُ ايػبه١ -

 إداز٠ املطتٛدعات ٚاملدصٕٚ ٚاإلدازات املاي١ٝ يف ايكطاعات اذته١َٝٛ ٚارتاؾ١   ايف١٦ املطتٗدف١ 

 َطاعد َدزب ) يف زتاٍ ايتدؿـ  -ت     فين غبها -    َػعٌ أدٗص٠ ساضب آيٞ - زتاالت ايعٌُ املٓاضب١

 فين َٛاؾفات َٚكاٜٝظ.  -       َطذٌ َعًَٛات -       فين َعٌُ ساضب آيٞ  -

 َساقب إضهإ -    َطاعد باسح فٓادم -             َأَٛز إضتعالَات -

 َطاعد َدزب ) يف زتاٍ ايتدؿـ  -

 .ايجا١ْٜٛ ايعا٠١َ إٔ ٜهٕٛ املتكدّ ساؾاًل ع٢ً غٗاد - غسٚط َٚعاٜري ايكبٍٛ باي ْاَر 

 .%  36أال ٜكٌ ايتكدٜسايرتانُٞ عٔ  -

 .ادتٝاش االختبازات ايتشسٜس١ٜ  ايي حتددٖا ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر ) إٕ ٚدد  -

 .ادتٝاش املكاب١ً ايػدؿ١ٝ ايي حتددٖا ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر ) إٕ ٚدد  -

   . ضداد ايسضّٛ املطتشك١ يً ْاَر -

 ؾٛز٠ َٔ إثبات ايػدؿ١ٝ  + األؾٌ يًُطابك١. - طًٛب١ ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات امل

 ؾٛز٠ َٔ ٚثٝك١ املؤٌٖ ايدزاضٞ + األؾٌ يًُطابك١.  -

 ن١ًٝ اذتاضب اآليٞ   ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر 

 عُٝد ن١ًٝ اذتاضب اآليٞ. املػسف ايعاّ ع٢ً اي ْاَر 

 

 

 

 

 

 



 اخلطة الدراسية لدبـــلـــوم تقهية الربدلة  :

 األٍٚ املطت٣ٛ  

 اضِ املكسز عدد ايطاعات

 زٜاقٝات ساضب 6

 يػ١ إصتًٝص١ٜ 6

 أضاضٝات اي زت١ 6

 َكد١َ يف تطبٝكات اذتاضب 3

 أضاضٝات غبهات 3

 اجملُٛع 81

 املطت٣ٛ ايجاْٞ

 تطبٝكات ساضب َتكد١َ 6

 )ختؿؿ١ٝ  ١يػ١ إصتًٝصٜ 6

 تؿُِٝ ؾفشات اْرتْت 6

 8-بسزت١  3

 اْاتَكد١َ يكٛاعد ايبٝ 6

 اجملُٛع 83

 املطت٣ٛ ايجايح

 بسزت١ اْرتْت 6

 2-بسزت١  6

 تؿُِٝ قٛاعد ايبٝاْات 6

 إداز٠ ْعِ ايتػػٌٝ 6

 حتًٌٝ ٚتؿُِٝ ايٓعِ 2

 اجملُٛع 83

 املطت٣ٛ ايساب 

 أخالقٝات امل١ٓٗ 8

 بسزت١ اْرتْت َتكدّ 6

 6-بسزت١  6

 َاد٠ شتتاز٠ 6

 بسزت١ قٛاعد بٝاْات 6

 سزَػسٚع خت 2

 اجملُٛع 81

 

 



 دبلوم األنظمة :

 دبموً األٌظىة  وسىى الربٌاوج 

 أْع١ُ إداز١ٜ ٚقا١ْْٝٛ. ايتدؿـ ايس٥ٝطٞ

   فؿٍٛ دزاض١ٝ  1عاَإ   ْٚؿف َكط١ُ إىل )  َد٠ ايدزاض١ 

 ضاع١  862 عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ 

 َطا١ٝ٥  تٛقٝت ايدزاض١ 

 يف اجملاالت ايكا١ْْٝٛ ايي حتتادٗا دٗات ايدٚي١ ٚايكطاع ارتاف .تٛفري نفا٤ات يًعٌُ  - اهلدف َٔ اي ْاَر 

 االضٗاّ يف ْػس ٚتطٜٛس ايجكاف١ ٚايٛعٞ ايكاْْٛٞ يف اجملتُ . -

تعُٝل ايؿالت بني املٗتُني بايدزاضصات يف ختؿصـ ايكصإْٛ َصٔ داخصٌ املًُهص١ َص  ْعصسا٥ِٗ          -

 يف ايدٍٚ األخس٣.

ُازى، ادتٛاشات ، ١٦ٖٝ ايتشكٝل ٚاإلدعا٤ ايعاّ، ايٓٝاب١ ايعا١َ ، أغًب ٚشاز٠ ايعدٍ، إداز٠ ادت ايف١٦ املطتٗدف١ 

 ايكطاعات ارتاؾ١.

 َطاعد إدازٟ.          -َطاعد َدزب )يف زتاٍ ايتدؿـ        –َساقب جتازٟ .         - زتاالت ايعٌُ املٓاضب١

 دا٥س٠ قكا١ٝ٥. أَني ضس  –َدقل طًبات.                          -ناتب ضذٌ            -

 إٔ ٜهٕٛ املتكدّ ساؾاًل ع٢ً غٗاد٠ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ .  - غسٚط َٚعاٜري ايكبٍٛ باي ْاَر 

 %  36أال ٜكٌ ايتكدٜس ايرتانُٞ عٔ  -

 ادتٝاز االختبازات ايتشسٜس١ٜ ايي حتددٖا ايه١ًٝ املٓفر٠ ) إٕ ٚدد   -

 د   ادتٝاش املكاب١ً ايػدؿ١ٝ ايي حتددٖا ايه١ٝ املٓفر٠ ) إٕ ٚد -

 ضداد ايسضّٛ املطتشك١ يً ْاَر . -

 ؾٛز٠ َٔ إثبات ايػدؿ١ٝ + األؾٌ يًُطابك١ . - ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات املطًٛب١ 

 ؾٛز٠ َٔ ٚثٝك١ املؤٌٖ ايدزاضٞ + األؾٌ يًُطابك١ . -

 ن١ًٝ ايػسٜع١ ٚاألْع١ُ. ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر 

 ع١ُ. عُٝد ن١ًٝ ايػسٜع١ ٚاألْ املػسف ايعاّ ع٢ً اي ْاَر 

 

 اخلطة الدراسية لدبلوم األنظمة 

 املطت٣ٛ األٍٚ 

 ايطاعات املعتُد٠ اضِ املكسز

 6 َبادئ ايكإْٛ

 6 ايكإْٛ اإلدازٟ

 2 تطبٝكات ع٢ً اذتاضب ايػدؿٞ

 6    8ايٓعاّ ادتصا٥ٞ  ) 

 9   8ايًػ١ االصتًٝص١ٜ ) 

 26 زتُٛع ايطاعات 

 املطت٣ٛ ايجاْٞ 

 املعتُد٠ايطاعات  اضِ املكسز

 6 املعا١ًَ املاي١ٝ يف ايفك٘



 9    2ايًػ١ االصتًٝص١ٜ  ) 

 2 ْعاّ األضس٠

 6 َؿادز االيتصاّ

 6 أسهاّ ايكُإ ايعٝين ٚايػدؿٞ

 2 ايعكٛد اإلداز١ٜ

 22 زتُٛع ايطاعات 

 املطت٣ٛ ايجايح 

 ايطاعات املعتُد٠ اضِ املكسز

 6 ايكإْٛ ايتذازٟ

 6 أسهاّ االيتصاّ 

 6 ّ ايككا٤ ٚاإلثباتْعا

 6 إدسا٤ات ايتكاقٞ ٚايتٓفٝر

 2 ْعاّ ايصنا٠ ٚايكسا٥ب

 6   2ايٓعاّ ادتصا٥ٞ  ) 

 6 ايعكٛد املد١ْٝ

 26 زتُٛع ايطاعات 

 املطت٣ٛ ايساب  

 ايطاعات املعتُد٠ اضِ املكسز

 6 ايعكٛد ايتذاز١ٜ ٚعًُٝات ايبٓٛى

 6 ْعاّ ايعٌُ ٚايتأَٝٓات اإلدتُاع١ٝ

 6 ام ايتذاز١ٜ ٚاإلفالعاألٚز

 6 اإلدسا٤ات ادتصا١ٝ٥

 6 أسهاّ املًه١ٝ ايؿٓاع١ٝ ٚايتذاز١ٜ

 2 ايكإْٛ ايدٚيٞ ارتاف 

 6 ْعاّ املًه١ٝ ٚاألَٛاٍ

 26 زتُٛع ايطاعات 

 املطت٣ٛ ارتاَظ 

 ايطاعات املعتُد٠ اضِ املكسز

 26 ايتدزٜب املٝداْٞ

 26 زتُٛع ايطاعات

 

 

 

 



 املصرفية :دبلوم املعامالت 

 دبموً املعاوالت املصرفية وسىى الربٌاوج

 إداز٠ االعُاٍ ايتدؿـ ايس٥ٝطٞ

   فؿٍٛ دزاض١ٝ  6عاّ   ْٚؿف َكط١ُ إىل )  َد٠ ايدزاض١ 

 ضاع١  39 عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ 

 َطا١ٝ٥  تٛقٝت ايدزاض١ 

 ب .تطٜٛس املٗازات ايفهس١ٜ ٚايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ يًطال  اهلدف َٔ اي ْاَر 

    ِٖٝتطصصصٜٛس قصصصدز٠ ايطصصصالب عًصصص٢ فٗصصصِ املٛاقصصصٝ  ٚاملعكصصصالت املايٝصصص١ ٚاإلقتؿصصصاد١ٜ َصصصٔ خصصصالٍ املفصصصا

 ٚايتطبٝكات ايع١ًُٝ.

 .تطٜٛس قدز٠ ايطالب يفِٗ املٛاقٝ  املتعًك١ بكطاع املؿازف ٚغسنات ايتأَني ٚاملؤضطات املاي١ٝ 

 ات املاي١ٝ.تطٜٛس قدز٠ ايطالب ع٢ً اضتدداّ تك١ٝٓ املعًَٛات يف اختاذ ايكساز 

  .ٞايتدزٜب ٚتعصٜص زٚح ايعٌُ ادتُاع 

 ٜتٝ  يًدسٜر ايكٝاّ باألعُاٍ املؿسف١ٝ يف املؤضطات املاي١ٝ املدتًف١ ٚايي تتكُٔ :  ايف١٦ املطتٗدف١ 

ايبٓٛى ٚ ايؿٓادٜل املتدؿؿ١ ٚ َؤضط١ ايٓكد ايعسبٞ ايطعٛدٟ نريو تًب١ٝ سادات ايكطاعات 

 األعُاٍ املؿسف١ٝ يف ايكطاع ارتاف.االقتؿاد١ٜ فُٝا ٜتعًل بكطاع 

 َطاعد َدزب )يف زتاٍ ايتدؿـ   –ستؿٌ إٜسادات .               - زتاالت ايعٌُ املٓاضب١

 َساقب عٗد                      -أَني ؾٓدٚم                  –َأَٛز َبٝعات.                  -

 َساقب شتصٕٚ. -            َأَٛز عٗدٙ.       –َأَٛز ؾسف.                    -

 َأَٛز َػرتٜات               -َساقب متٜٛٔ                 -أَني َطتٛدع                   -

 ناتب يف اإلداز٠ املاي١ٝ   –َساقب جتازٟ                 -عداد ْكٛد.                      -

 ع٢ً غٗاد٠ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ .  إٔ ٜهٕٛ املتكدّ ساؾاًل - غسٚط َٚعاٜري ايكبٍٛ باي ْاَر 

 %  36أال ٜكٌ ايتكدٜس ايرتانُٞ عٔ  -

 ادتٝاز االختبازات ايتشسٜس١ٜ ايي حتددٖا ايه١ًٝ املٓفر٠ ) إٕ ٚدد   -

 ادتٝاش املكاب١ً ايػدؿ١ٝ ايي حتددٖا ايه١ٝ املٓفر٠ ) إٕ ٚدد    -

 ضداد ايسضّٛ املطتشك١ يً ْاَر . -

 ٛز٠ َٔ إثبات ايػدؿ١ٝ + األؾٌ يًُطابك١ .ؾ - ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات املطًٛب١ 

 ؾٛز٠ َٔ ٚثٝك١ املؤٌٖ ايدزاضٞ + األؾٌ يًُطابك١ . -

 ن١ًٝ إداز٠ األعُاٍ. ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر 

 عُٝد ن١ًٝ إداز٠ األعُاٍ.  املػسف ايعاّ ع٢ً اي ْاَر 

 

 

 

 



 اخلطة الدراسية لدبلوم املعامالت املصرفية 

 املطت٣ٛ األٍٚ 

 ايطاعات املعتُد٠ ملكسزاضِ ا

 2 أدب ٚأخالم امل١ٓٗ يف اإلضالّ

 6 ستاضب١ َاي١ٝ 

 6 ايٓكٛد ٚايبٓٛى ٚاألضٛام املاي١ٝ 

 2 َبادئ اإلسؿا٤ 

 6 ايعًُٝات املؿسف١ٝ ايداخ١ًٝ 

 2 دزاضات جتاز١ٜ بايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ 

 2 َبادئ االقتؿاد 

 6 َكد١َ يف عًّٛ اذتاضب 

 26 زتُٛع ايطاعات 

 املطت٣ٛ ايجاْٞ 

 ايطاعات املعتُد٠ اضِ املكسز

 2 َبادئ إداز٠ األعُاٍ املهتب١ٝ 

 6 ستاضب١ املٓػ ت املاي١ٝ 

 6 إداز٠ ايعًُٝات املؿسف١ٝ ايدٚي١ٝ 

 6 ؾٝؼ ايتٌُٜٛ اإلضالَٞ

 6 إداز٠ اإل٥تُإ املؿسيف 

 2 دزاضات َؿسف١ٝ بايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ

 3 تطبٝكات ع٢ً اذتاضب

 26 ايطاعات  زتُٛع

 املطت٣ٛ ايجايح 

 ايطاعات املعتُد٠ اضِ املكسز

 9 تدزٜبات ٚ تطبٝكات ع١ًُٝ 

 9 زتُٛع ايطاعات

 

 

 

 

 



 دبلوم التسويق: 

 التسويقدبموً  وسىى الربٌاوج

 إداز٠ تطٜٛل ايتدؿـ ايس٥ٝطٞ

   فؿٍٛ دزاض3١ٝعاَإ دزاضٝإ َكطُإ إىل ) َد٠ ايدزاض١ 

 ضاع١   16 ١ٝ عدد ايٛسدات ايدزاض

 َطا١ٝ٥  تٛقٝت ايدزاض١ 

 تأٌٖٝ ايدازع يًعٌُ يف زتاٍ ايتطٜٛل .  - اهلدف ايعاّ َٔ اي ْاَر 

   إعداد ايهٛادز ايٛط١ٝٓ املؤ١ًٖ يف زتاٍ ايتطٜٛل.   -

ايتطٜٛس ايٛظٝفٞ ٚايراتٞ َٔ خالٍ تًب١ٝ زغبات ايعاًَني يف ٖرا اجملاٍ يف ايكطاعني اذتهَٛٞ  -

 .ٚارتاف

 مجٝ  ادتٗات اذته١َٝٛ ٚارتاؾ١  ملطتٗدف١ ايف١٦ ا

 .َأَٛز َبٝعات   - زتاالت ايعٌُ املٓاضب١

 .َطاعد َدزب )يف زتاٍ ايتدؿـ   -

 .َدقل َػرتٜات َطاعد  -

 .ستؿٌ إٜسادات   -

 .َأَٛز َػرتٜات     -

 َساقب جتازٟ.  -

 ناتب ) يف اإلداز٠ املاي١ٝ، املػرتٜات، املبٝعات ، اإلٜسادات   -

 .ايجا١ْٜٛ ايعا١َإٔ ٜهٕٛ املتكدّ ساؾاًل ع٢ً غٗاد٠  - كبٍٛ باي ْاَر غسٚط َٚعاٜري اي

 .%  36أال ٜكٌ ايتكدٜسايرتانُٞ عٔ  -

 .ادتٝاش االختبازات ايتشسٜس١ٜ  ايي حتددٖا ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر ) إٕ ٚدد  -

 .ادتٝاش املكاب١ً ايػدؿ١ٝ ايي حتددٖا ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر ) إٕ ٚدد  -

   . ّٛ املطتشك١ يً ْاَرضداد ايسض -

 ؾٛز٠ َٔ إثبات ايػدؿ١ٝ  + األؾٌ يًُطابك١. - ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات املطًٛب١ 

 ؾٛز٠ َٔ ٚثٝك١ املؤٌٖ ايدزاضٞ + األؾٌ يًُطابك١.  -

 ن١ًٝ إداز٠ األعُاٍ  ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر 

 عُٝد ن١ًٝ إداز٠ األعُاٍ    املػسف ايعاّ ع٢ً اي ْاَر 

 

 

 

 



 الدراسية لدبـــلـــوم التســـــــويــق اخلطة 

 املطت٣ٛ األٍٚ  

 اضِ املكسز عدد ايطاعات املعتُد٠

 َبادئ إداز٠ األعُاٍ 6

 َٗازات االتؿاٍ 6

 تطبٝكات ع٢ً اذتاضب ايػدؿٞ 6

 8-ستاضب١ َاي١ٝ  6

 8-ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ  9

 اجملُٛع 26

 املطت٣ٛ ايجاْٞ

 َبادئ االفتؿاد 6

 2-اإلصتًٝص١ٜ ايًػ١  9

 ايكإْٛ ايتذازٟ 6

 َبادئ ايتطٜٛل 6

 اإلسؿا٤ ايعاّ 2

 اجملُٛع 26

 املطت٣ٛ ايجايح

 إداز٠ َٓػ ت ايتطٜٛل 6

 إداز٠ ايتطعري 2

 حبٛخ ايتطٜٛل 6

 إداز٠ ايرتٜٚر 6

 ايتٛشٜ  املادٟ 2

 إداز٠ عًُٝات ايبٝ  6

 ضًٛى املطتًٗو املٗين 2

 لساالت ع١ًُٝ يف ايتطٜٛ 2

 اجملُٛع 26

 املطت٣ٛ ايساب 

 ايتدزٜب املٝداْٞ 26

 اجملُٛع 26

 

 

 

 

 



  احملاسبة:دبـــلـــوم 

 احملاسبةدبموً  وسىى الربٌاوج

 األعُاٍ إداز٠  ايتدؿـ ايس٥ٝطٞ

   فؿٍٛ دزاض3١ٝعاَإ دزاضٝإ َكطُإ إىل ) َد٠ ايدزاض١ 

 ضاع١   19 عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ 

 َطا١ٝ٥  تٛقٝت ايدزاض١ 

 تكدِٜ ايفِٗ ايالشّ يًُشاضب١ َٔ ايٓٛاسٞ ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝك١ٝ يًطًب١.  - اي ْاَر  أٖداف

 تأٌٖٝ ايطًب١ يًعٌُ يف شتتًف االعُاٍ ارتاؾ١ ٚاذته١َٝٛ.   -

تطٜٛس َٗازات ايطايب احملاضب١ٝ ، ايٛقٛف ع٢ً َبادئ إداز٠ األعُاٍ ٚاإلقتؿاد ، ايتعسف ع٢ً  -

 داز١ٜ ٚاحملاضب١ ايكسٜب١ٝ.احملاضب١ اذته١َٝٛ ٚاإل

 إداز٠ املطتٛدعات ٚاملدصٕٚ ٚاإلدازات املاي١ٝ يف ايكطاعات اذته١َٝٛ ٚارتاؾ١   ايف١٦ املطتٗدف١ 

 .َأَٛزَبٝعات  -.                            ستؿٌ إٜسادات - زتاالت ايعٌُ املٓاضب١

 .َأَٛز ؾسف  -.                                أَني ؾٓدٚم -

 َساقب عٗد. -                               َأَٛزعٗد٠.     -

 اَني َطتٛدع. -                         َساقب شتصٕٚ .     -

 .َأَٛز َػرتٜات -.                              َساقب متٜٛٔ  -

 .ناتب ) اإلداز٠ املاي١ٝ    -.                              َساقب جتازٟ  -

 ب ) يف زتاٍ ايتدؿـ  َطاعد َدز -

 .ايجا١ْٜٛ ايعا١َإٔ ٜهٕٛ املتكدّ ساؾاًل ع٢ً غٗاد٠  - غسٚط َٚعاٜري ايكبٍٛ باي ْاَر 

 .%  36أال ٜكٌ ايتكدٜسايرتانُٞ عٔ  -

 .ادتٝاش االختبازات ايتشسٜس١ٜ  ايي حتددٖا ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر ) إٕ ٚدد  -

 .املٓفر٠ يً ْاَر ) إٕ ٚدد ادتٝاش املكاب١ً ايػدؿ١ٝ ايي حتددٖا ايه١ًٝ  -

   . ضداد ايسضّٛ املطتشك١ يً ْاَر -

 ؾٛز٠ َٔ إثبات ايػدؿ١ٝ  + األؾٌ يًُطابك١. - ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات املطًٛب١ 

 ؾٛز٠ َٔ ٚثٝك١ املؤٌٖ ايدزاضٞ + األؾٌ يًُطابك١.  -

 ن١ًٝ إداز٠ األعُاٍ  ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر 

 ز٠ األعُاٍ .ُٝد ن١ًٝ إداع املػسف ايعاّ ع٢ً اي ْاَر 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :اخلطة الدراسية لدبـــلـــوم احملاسبة 

 املطت٣ٛ األٍٚ  

 اضِ املكسز عدد ايطاعات

 َبادئ إداز٠ االعُاٍ 6

 َٗازات اإلتؿاٍ 2

 تطبٝكات ع٢ً اذتاضب ايػدؿٞ 6

 8ستاضب١ َاي١ٝ  6

 8ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ  9

 اجملُٛع 26

 املطت٣ٛ ايجاْٞ

 ادئ اإلقتؿادَب 6

 ْعاّ ايكإْٛ ايتذازٟ 2

 2ستاضب١ َاي١ٝ  6

 2ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ  9

 اإلسؿا٤ ايعاّ  6

 اجملُٛع 26

 املطت٣ٛ ايجايح

 احملاضب١ اإلداز١ٜ  6

 اذتاضب١ اذته١َٝٛ 2

 اضتدداّ اذتاضب اآليٞ يف احملاضب١  6

 املسادع١ 6

 احملاضب١ ايكسٜب١ٝ ٚايصنا٠ 6

 َات احملاضب١ْٝعِ املعًٛ 2

 قٛاعد ايبٝاْات 2

 اجملُٛع 89

 املطت٣ٛ ايساب 

 ايتدزٜب املٝداْٞ 26

 اجملُٛع 26

 

 

 

 

 



 دبلوم الفهدقة والسياحة  

 الفٍدقة والسياحةدبموً  وسىى الربٌاوج

 ايفٓدق١ ٚايطٝاس١  ايتدؿـ ايس٥ٝطٞ

   فؿٍٛ دزاض3١ٝعاَإ دزاضٝإ َكطُإ إىل ) َد٠ ايدزاض١ 

 ضاع١   36 يٛسدات ايدزاض١ٝ عدد ا

 َطا١ٝ٥  تٛقٝت ايدزاض١ 

تصٜٚد ايطالب باملعسف١ ايكسٚز١ٜ ٚاملٗازات ايالش١َ يتُهني خسجيٞ ايكطِ َٔ ممازض١ ايعٌُ  - اي ْاَر  أٖداف

 اإلدازٟ يف زتاالت ايطٝاس١ ٚايفٓدق١ 

 اإلغساف ع٢ً األعُاٍ يف املؤضطات ايطٝاس١ٝ ٚايفٓدق١ٝ بهفا٠٤ ٚفعاي١ٝ . -

إعصصداد نفصصا٤ات ٚطٓٝصص١ ٚنصصٛادز بػصصس١ٜ قصصادز٠ عًصص٢ ايعُصصٌ يف زتصصاٍ إداز٠ ٚتطصصٜٛل خصصدَات           -

 ايطٝاس١ ٚايفٓدق١.

دعِ استٝادات اجملتُ  ايطعٛدٟ َٔ ٖرٙ ايهفا٤ات ٕ ٚيتهٕٛ زافدا ٖاَا يًػسنات ايطٝاس١ٝ  -

 ٚايفٓدق١ٝ ايعامل١ٝ

متسات ٚايفعايٝات يف ادتٗات اذته١َٝٛ ، َهاتب أقطاّ خد١َ ايعُال٤ يف ادتٗات اذته١َٝٛ ، املؤ ايف١٦ املطتٗدف١ 

غصصسنات ايطصصريإ ، إداز٠ اإلغصصساف ايصصداخًٞ ، إداز٠ تػرٜصص١ اجملُٛعصصات، إداز٠ املطصصاعِ ، ايكصصٝاف١     

 ادت١ٜٛ ، تٓعِٝ املٓاضبات اهلا١َ ، إداز٠ ايفٓادم، اإلزغاد ايطٝاسٞ ، املهاتب ايطٝاس١ٝ.

 .َأَٛز إضتعالَات - زتاالت ايعٌُ املٓاضب١

 .َطاعد باسح فٓادم  -

 .َساقب إضهإ   -

 َطاعد َدزب ) يف زتاٍ ايتدؿـ   -

 .ايجا١ْٜٛ ايعا١َإٔ ٜهٕٛ املتكدّ ساؾاًل ع٢ً غٗاد٠  - غسٚط َٚعاٜري ايكبٍٛ باي ْاَر 

 .%  36أال ٜكٌ ايتكدٜسايرتانُٞ عٔ  -

 .ادتٝاش االختبازات ايتشسٜس١ٜ  ايي حتددٖا ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر ) إٕ ٚدد  -

 .ادتٝاش املكاب١ً ايػدؿ١ٝ ايي حتددٖا ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر ) إٕ ٚدد  -

   . ضداد ايسضّٛ املطتشك١ يً ْاَر -

 ؾٛز٠ َٔ إثبات ايػدؿ١ٝ  + األؾٌ يًُطابك١. - ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات املطًٛب١ 

 ؾٛز٠ َٔ ٚثٝك١ املؤٌٖ ايدزاضٞ + األؾٌ يًُطابك١.  -

 داز٠ األعُاٍ ن١ًٝ إ ايه١ًٝ املٓفر٠ يً ْاَر 

 .  عُٝد ن١ًٝ إداز٠ األعُاٍ املػسف ايعاّ ع٢ً اي ْاَر 

 

 

 

 



 اخلطة الدراسية لدبـــلـــوم الفهدقة والسياحة 

 املطت٣ٛ األٍٚ  

 اضِ املكسز عدد ايطاعات

 )ْعس١ٜ اْتاز ايطعاّ 8اْتاز طعاّ  8

  8) تطبٝكات املطبذ ايطاخٔ ٚايبازد2اْتاز ايطعاّ  2

 )تطبٝكات اذتًٜٛات ٚايؿش١ ٚايطال١َ امل١ٝٓٗ 3ايطعاّ إْتاز  2

 8ْعس١ٜ خد١َ األغر١ٜ ٚاملػسٚبات  2

 تطبٝكات خد١َ األغر١ٜ ٚاملػسٚبات) ايهٛيف غٛب َٚطاعِ ارتد١َ ايرات١ٝ   2

  8) ْعس١ٜ املهاتب األَا8١َٝاإلٜٛا٤  8

 )ْعس١ٜ إداز٠ ايػسف  2اإلٜٛا٤ 8

 األَا١َٝ ٚإداز٠ ايػسف  )تطبٝكات املهاتب6اإلٜٛا٤  8

 ايبٝ  املباغس ٚخد١َ ايعُال٤ 2

 َٗازات اإلتؿاٍ ) ايًفع١ٝ ٚايػري يفعٝ٘  2

 اي ٚتٛنٛالت ايدٚي١ٝ 8

 8ايًػ١ ايفسْط١ٝ  8

 8ايٓػاطات ايالَٓٗذ١ٝ 8

 اجملُٛع 89

 املطت٣ٛ ايجاْٞ

  2) تطبٝكات املطبذ ايطاخٔ ٚايبازد  6إْتاز ايطعاّ  8

 2ألغر١ٜ ٚاملػسٚباتْعس١ٜ ا 8

 2تطبٝكات خد١َ األغر١ٜ ٚاملػسٚبات  2

 ارتد١َ يف املطاعِ ارتُظ صتّٛ 2

 ْعاّ إداز٠ املُتًهات 3اإلٜٛا٤  2

 قبط ايتهايٝف 8إداز٠ األغر١ٜ ٚاملػسٚبات  8

 ) املصٜر ايتطٜٛكٞ  8تطٜٛل َٚبٝعات  2

 َٗازات ايكٝاد٠ ٚاإلداز٠ 8إداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ  2

 األْع١ُ احملاضب١ٝ املٛسد٠ 8ستاضب١  2

 االقتؿاد ادتص٥ٞ ٚايهًٞ 8

 ايكإْٛ ٚأخالقٝات امل١ٓٗ 8

 2ايًػ١ ايفسْط١ٝ  8

 2ايٓػاطات ايالَٓٗذ١ٝ 8

 اجملُٛع 89

 املطت٣ٛ ايجايح

 إداز٠ اإلٜسادات 1اإلٜٛا٤  2

 ) ختطٝط ٖٚٓدض١ قا١ُ٥ ايطعاّ 2إداز٠ األغر١ٜ ٚاملػسٚبات  8



 ) ايرتٜٚر ٚاملٓاضبات ٠6 األغر١ٜ ٚاملػسٚبات إداز 8

 ) إداز٠ عالقات ايعُال٤ ٚاإلضِ ايتذازٟ 2ايتطٜٛل ٚاملبٝعات  2

 ) إداز٠ ايعالقات ٚاملٛظفني  2إداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ  2

 )تدزٜب املٛظفني  6إداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ  6

 ) املٝصا١ْٝ  2ستاضب١  2

 اعتُاد ايُٓاذز املتدؿؿ١ 8

 إعداد تكسٜس ايتدزٜب ايعًُٞ 8

 ايٓػاطات ايالَٓٗذ١ٝ 8

 اجملُٛع 83

 املطت٣ٛ ايساب 

 ايتدزٜب املٝداْٞ 3

 اجملُٛع 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


