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برامج الدبلومات المهنية

تهنئة للمقبولين

أبارك ألبنائي وبناتي المقبولين
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دليل القبول لبرامج الدبلومات المهنية

1443هـ
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برامج الدبلومات المهنية
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دليل القبول لبرامج الدبلومات المهنية

د .عابد بن عبدهلل المشايخي

مقدمة

6

الحمــد للــه رب العالميــن ،والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد ،وعلــى آلــه

1443هـ

الطالــب بالجامعــة للمرحلــة الجامعيــة ،وتبــدأ رحلتــه االكاديميــة فيهــا .وتحمــل

شروط القبول العامة

العمــادة علــى عاتقهــا مهمــة توفيــر كافــة المعلومــات عــن الجامعــة لطــاب

الجامعة قبل االلتحاق ببرامجها.

المبســط ليكــون خيــر معيــن للطالــب فــي عمليــة تقديــم طلــب االلتحــاق بالجامعــة

االلتحــاق بالجامعــة  ،والــذي ينتهــي بإجــراءات القبــول االلكترونــي فــي برامــج
الدبلومــات المهنيــة إضافـ ًـة الــى تعريــف الطالــب بنظــام الدراســة و التخصصــات
المتاحــة  ،و الفــروع و المقــررات الدراســية التــي يدرســها الطالــب فــي برامــج

الدبلومات المهنية و آلية التأجيل و طي القيد من الجامعة.

12
المالحق

معلومات تهمك

14

16

الفهرس

كلمة العميد

و ذلــك مــن خــال النظــام االلكترونــي  ،و يضــم هــذا الدليــل كافــة المعلومــات
التــي تهــم الطالــب بـ ً
ـدأ مــن اإلعــان علــى إتاحــة البوابــة االلكترونيــة لتقديــم طلــب

آلية القبول بالجامعة

10

المرحلــة الثانويــة ،وهــم علــى مقاعــد الدراســة ليكونــوا علــى معرفــة تامــة عــن
ً
وانطالقــا مــن المســؤولية التــي تقــع علــى العمــادة  ،فقــد أعــد هــذا الدليــل

6

1443هـ

وصحبه أجمعين ،ومن سار على نهجه الى يوم الدين  ....وبعد

إن عمــادة القبــول والتســجيل هــي البوابــة الرئيســية التــي يلتحــق مــن خاللهــا

البرامج المتاحة
للدبلومات المهنية

دليل القبول لبرامج الدبلومات المهنية

كلمة عميد القبول والتسجيل

الفهرس

وهنــاك معلومــات شــاملة يمكــن للطــاب الراغبيــن االلتحــاق بالجامعــة االطــاع
عليــهــــا مـــن خـــــال مــوقــــع عمــــادة القبول والتسجيل علـــــى الــرابــــط التــــالي
(.)admission.kau.edu.sa

وتأمــل عمــادة القبــول والتســجيل أن يحقــق هــذا الدليــل تطلعــات الطــاب

والطالبــات الراغبيــن فــي االلتحــاق ببرامــج الدبلومــات المهنيــة بالجامعــة ،وان

تكون معلوماته مستوفية لرغباتهم واستفساراتهم.

4

وفــي الختــام يطيــب لنــا أن نقــدم ألبنائنــا الطــاب والطالبــات صــادق التهنئــة
ً
داعيــا اللــه عــز وجــل أن
ونرحــب بهــم فــي جامعتهــم جامعــة الملــك عبدالعزيــز

يوفقهم لتحقيق طموحاتهم وآمالهم.

5

دليل القبول لبرامج الدبلومات المهنية

مقدمة
ارتأت الجامعة تعدد فرص القبول للطالب والطالبات لبرامج الدبلومات
ً
ً
واسعا
وطيفا
المهنية حيث تقدم البرامج خدمات تعليمية تطبيقية للمجتمع،
من البرامج المهنية المتخصصة والمواكبة لرؤية المملكة  ،2030والتي
تقدم الجامعة من خاللها ما يتناسب مع احتياجات سوق العمل واحتياجات
الطالب في آن واحد.

1443هـ

هم الموظفين وخريجي الثانوية العامة ،وجميع أنواع الشهادات المعادلة للثانوية
العامة في المملكة العربية السعودية من داخل وخارج المملكة.

وعليك اختيار الرغبات وضرورة ترتيبها حسب األولوية ،الن فرز الرغبات
سيبدأ برغبتك األولى للتأكد من إمكانية تحقيقها وفي حال عدم تحقيقها يتم
االنتقال الى الرغبة التي تليها وهكذا لكل الرغبات.

1443هـ

الفئة المستهدفة

عزيزي المتقدم سيظهر لك في برنامج القبول جميع البرامج المتاحة في
جامعة الملك عبد العزيز.
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كيف يتم اختيار البرنامج؟

الدبلومات المهنية
1
2
3
مقدمة

6
7
8
9

10
11
12

6

13
14

17

أساسيات التصنيع الصيدالني

اإلرشاد النفسي

16

إعداد حاضنة (مقدمة الرعاية)

18

اإلرشاد األسري
إدارة خدمات الحج والعمرة
إدارة الترفيه

إدارة المؤتمرات والمعارض
الدولية

إدارة الخدمات األرضية

خدمات الضيافة الجوية
الطاهي الجوي
المرافعات الشرعية
صناعة المحتوى اإلعالمي
االتصال التسويقي الرقمي
األمن السيبراني

19
20
21
22
23
24
25
26

التجميل والعناية بالبشرة

مفاهيم نظم إدارة الجودة
للصناعات الدوائية

السالمة والحماية من الحريق
المسؤولية االجتماعية

مقدمة

4
5

علم النفس السبراني

15

الحاسب اآللي في البرمجة
التطبيقية

اللغة الصينية

اللغة الفرنسية للدبلوماسية
والعالقات الدولية
اللغة الفرنسية للسياحة
والفندقة

فني مختبرات مؤهل لألبحاث
إدارة واقتصاديات األوقاف

اللغة الفرنسية الطبية

7
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1443هـ
الرسوم الدراسية

2

اإلرشاد النفسي

طالب/طالبات

 16,100ريال

فصلين
دراسيين

 17أساسيات التصنيع الصيدالني

طالب/طالبات

 18,400ريال

فصلين
دراسيين

3

اإلرشاد األسري

طالب/طالبات

 17,250ريال

فصلين
دراسيين

18

مفاهيم نظم إدارة الجودة
للصناعات الدوائية

طالب/طالبات

 18,400ريال

فصلين
دراسيين

4

إعداد حاضنة (مقدمة الرعاية)

طالبات فقط

 17,250ريال

فصلين
دراسيين

19

السالمة والحماية من الحريق

طالب/طالبات

 11,500ريال

فصلين
دراسيين

5

إدارة خدمات الحج والعمرة

طالب/طالبات

 13,800ريال

فصلين
دراسيين

20

المسؤولية االجتماعية

طالب/طالبات

 17,250ريال

فصلين
دراسيين

6

إدارة الترفيه

طالب/طالبات

 11,500ريال

فصلين
دراسيين

21

اللغة الصينية

طالب/طالبات

 32,000ريال

7

إدارة المؤتمرات والمعارض
الدولية

طالب/طالبات

 11,500ريال

فصلين
دراسيين

أربعة
فصول
دراسية

طالب/طالبات

8

إدارة الخدمات األرضية

طالب/طالبات

 23,000ريال

فصلين
دراسيين

22

اللغة الفرنسية للدبلوماسية
والعالقات الدولية

طالب/طالبات

9

خدمات الضيافة الجوية

طالب/طالبات

 23,000ريال

فصلين
دراسيين

23

اللغة الفرنسية للسياحة
والفندقة

10

الطاهي الجوي

طالب/طالبات

 23,000ريال

فصلين
دراسيين

11

المرافعات الشرعية

طالب/طالبات

 11,500ريال

فصلين
دراسيين

12

صناعة المحتوى اإلعالمي

طالب/طالبات

 20,700ريال

فصلين
دراسيين

13

االتصال التسويقي الرقمي

طالب/طالبات

 17,250ريال

فصلين
دراسيين

14

األمن السيبراني

طالب/طالبات

 23,000ريال

فصلين
دراسيين

15

الحاسب اآللي في البرمجة
التطبيقية

طالب/طالبات

 11,500ريال

فصلين
دراسيين

 24فني مختبرات مؤهل لألبحاث

 11,500ريال
 11,500ريال

25

إدارة واقتصاديات األوقاف

طالب/طالبات

26

اللغة الفرنسية الطبية

طالب/طالبات

فصلين
دراسيين
فصلين
دراسيين
فصلين
دراسيين

طالب
 15,000ريال
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1

علم النفس السبراني

طالب/طالبات

 19,550ريال

فصلين
دراسيين

16

التجميل والعناية بالبشرة

طالب/طالبات

 18,400ريال

فصلين
دراسيين

1443هـ

م

اسم البرنامج

الفئة المستهدفة

الرسوم الدراسية

مدة البرنامج

م

اسم البرنامج

الفئة المستهدفة

الرسوم الدراسية

مدة البرنامج

فصلين
دراسيين
فصلين
دراسيين

الرسوم الدراسية

8

البرامج المتاحة والرسوم الدراسية

*جميع الرسوم الدراسية شامة ضريبة القيمة المضافة

9

دليل القبول لبرامج الدبلومات المهنية

1443هـ
شروط البرامج النوعية

3

أن يحصل المتقدم/المتقدمة على موافقة جهة عمله إذا كان يعمل
(للقطاع العسكري فقط).

4

أن يتم سداد الرسوم الدراسية في الوقت المحدد حسب التواريخ
المعلنة على موقع عمادة القبول والتسجيل.

5

يتم تنافس جميع المتقدمين على المقاعد المحددة حسب
ً
مفاضلة فيما بينهم.
معايير القبول

6

ً
إلكترونيا مطابقة ألصل المستندات
أن تكون البيانات المدخلة
المرفقة.

2

أصل بطاقة الهوية.

3

صورة شخصية ملونة مقاس  6×4سم ،بخلفية
بيضاء (محجبة للطالبة).

4

أصل موافقة جهة العمل (للقطاع العسكري
فقط ).

5

الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة يجب
عليه إرفاق شهادة صحية من مركز االحتياجات
ً
موضحا نوع اإلعاقة.
المتقدم الذي يحصل على قبول مشروط
عليه احضار المستندات التي تطلب منه
في استمارة المراجعة

دليل القبول لبرامج الدبلومات المهنية

2

أن يكون معدل المتقدم/المتقدمة في الثانوية العامة  % 60فأكثر.

1

أصل الثانوية العامة.

1443هـ

1

أن يكون المتقدم/المتقدمة حاصل على شهادة الثانوية العامة السعودية
أو ما يعادلها

المستندات المطلوب رفعها الكترونيا على موقع الجامعة
للتقديم

شروط البرامج النوعية

10

شروط التقديم العامة

شروط القبول العامة

11
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1

المرحلة
األولــــى

مرحلة التقديم
ً
(الكترونيا)
مسؤولية
الطالب

ً
(الكترونيا)
مرحلة التقديم
التقديم في الفترة المحددة عن طريق بوابة الـقبول
في صفحة الجامعة الرئيـسية www.kau.edu.sa

1443هـ

سوف يرسل لك البرنامج كلمة السر التي قمت
بإدخالها على جوالك لالحتــفاظ بــهــا .يــرجـى عــدم
اإلفصاح عنها لآلخرين.
على المتقدم تعبئة جميع البيانات الشخصية
األكاديمية.

على المتقدم ترتيب رغبات القبول حسب األولوية.

آلية القبول بالجامعة

2

المرحلة
الثــانـيـة

مرحلة تأكيد الطلب
ً
(الكترونيا)
مسؤولية
الطالب

مسؤولية
الجامعة

4

المرحلة
الـرابـعـة

مرحلة إعالن النتائج وتأكيد
الرغبات والسداد
مسؤولية
الطالب

ً
(الكترونيا)
مرحلة تأكيد الطلب
تأكيد الطلب مهم ً
جدا الستكمال إجراءات القبول.

على المتقدم متابعة طلبه من خالل صفحة
المتابعة في برنامج (القبول المهنية) والتأكد من
اكتمال جميع المراحل حتى مرحلة صدور الرقم
الجامعي والبطاقة الجامعية.

يحق للجامعة إلغاء قبول الطالب إذا تبين أنه لم
ِ
يستوف شروط القبول حتى بعد صدور البطاقة
الجامعية.
مرحلة إعالن النتائج وتأكيد الرغبات والسداد
بعد إعالن نتائج الفرز وترشيحك ألحد مقاعد
ً
فورا على صفحة
الجامعة يجب عليك الدخول
القبول إلكمال اإلجراءات بالموافقة على الرغبة
التي رشحت لها خالل الفترة المحددة.
برنامج القبول سوف يخصص لك وقت محدود
لكي تؤكد موافقتك على الرغبة وسداد الرسوم
الدراسية ليتم حجز مقعدك الدراسي والحــصــول
علــى الــرقـــم الجــامــعــي ويمهلك فترة زمنية
محددة لذلك وإال سيسقط حقك في المقعد.
عدم تأكيد الرغبة وسداد الرسوم الدراسية التي
تم ترشيحك عليها في الوقت المحدد سوف
يسقط حقك في القبول في الجامعة.

تأكيد الطلب لن يتم إال بعد إدخال جميع البيانات
المطلوبة من الطالب ،وال يمكن تعديل البيانات
بعد تأكيد الطلب.
عدم تأكيد الطلب في الفترة المحددة يعني إلغاء
طلب االلتحاق بالجامعة.

12

مرحلة القبول النهائي
وإصدار البطاقة الجامعية

3

المرحلة
الثــالـثـة

مرحلة تدقيق الطلب
يتم التأكد من بيانات الطلب الشخصية
واألكاديمية والمستندات المرفقة

آلية القبول بالجامعة

على المـتـقـدم رفـع أصل المستـنـدات المطلوبة
بشكل واضح (الهوية  +استمارة الثانوية  +صورة
شخصية ..إلخ).

المرحلة
الخامسة

يتم اعتماد قبول المتقدم بعد مطابقة مستنداته
األصلية والتأكد من صحة بياناته ،حيث يصدر
ً
أمرا بمنحه البطاقة الجامعية
النظام اإللكتروني
إذا انطبقت عليه شروط القبول وحسب المقاعد
الشاغرة.

1443هـ

اختيار تسجيل جديد ومن ثم تعبية البيانات المبدئية
إلتمام عملية فتح الملف (وهذي الخطوة هي
بمثابة فتح ملف وليس تقديم طلب)

5

مرحلة القبول النهائي وإصدار البطاقة الجامعية

دليل القبول لبرامج الدبلومات المهنية

آلية القبول بالجامعة

مرحلة تدقيق الطلب

يتم التــأكـد من بــيـانـات الطــالــب الشــخصـية
واألكاديمية والمستندات المرفقة (أصلية
وملونه)

مسؤولية
الجامعة

13
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ضوابط المفاضلة في الدبلومات المهنية

1443هـ

2

يقوم المتقدم  /المتقدمة بتعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة
على بوابة القبول.

3

يتابع المتقدم  /المتقدمة مراحل القبول عبر بوابة القبول اإللكتروني.

4

موافقة المتقدم  /المتقدمة على التعهدات اإللكترونية للقبول في
برامج الدبلومات المهنية بعد اإلطالع عليها.

5

يقوم المتقدم  /المتقدمة المرشحين للقبول بسداد الرسوم الدراسية
خالل المدة المحددة من الجامعة.

معايير القبول
معلومات تهمك

2

نسبة الثانوية (األولوية للنسب األعلى في الثانوية العامة).

3

تاريخ حصول المتقدم على شهادة الثانوية (األولوية للشهادات حديثة
التخرج).

4

توفر مقاعد شاغرة في البرنامج.

طي قيد الطالب
يطوى قيد الطالب في الحاالت التالية

14

1

في حالة تغيب الطالب عن الدراسة أو االنقطاع عنها.

2

في حالة صدور قرار إداري بطي قيده.

3

إذا رغب الطالب في االنسحاب خالل األسبوعين األولين من بدء الدراسة
يحسم  % 25من مبلغ الرسوم الدراسية.

4

إذا رغب الطالب في االنسحاب بعد مرور األسبوعين من بدء الدراسة
يحسم  % 50من مبلغ الرسوم الدراسية.

5

إذا رغب الطالب في االنسحاب بعد انتهاء األسبوع الرابع من بدء الدراسة
ال يحق للطالب استرجاع أي جزء من الرسوم الدراسية.

6

يحق للطالب إسترجاع الرسوم الدراسية في حال عدم حصوله على جدول
دراسي.

7

إضافة ضريبة القيمة المضافة  %15في جميع برامج الدبلومات المهنية.

معلومات مهمة
أخي الطالب /الطالبة عليك قراءة المعلومات الهامة

السداد وتفعيل الحساب

يتحمل الطالب تأخير تفعيل حسابه الدراسي وما يترتب عليه من فوات االختبارات
في حال تأخره عن سداد الرسوم الفصلية وقف الوقت المحدد له بالسداد.

معلومات تهمك

1

األولية في الفرز للسعوديين.

2

إذا رغب الطالب في سحب ملفه قبل بدء الدراسة للبرنامج يحسم %10
من مبلغ الرسوم الدراسية كرسوم إدارية.

1443هـ

1

يقوم المتقدم  /المتقدمة بتعبئة الطلب اإللكتروني عن طريق برنامج
القبول للبرامج المهنية على بوابة القبول في الجامعة.

1

يقوم المرشح/المرشحة للقبول بالسداد خالل الوقت المحدد من الجامعة.

دليل القبول لبرامج الدبلومات المهنية

معلومات تهمك

الضوابط المالية

استرداد الرسوم

ينبغي قراءة الضوابط المالية بعناية والتنبيه أن استرداد الرسوم يتطلب وقت
منذ بدء التقديم وحتى استالم المبلغ.

تأجيل الفصل الدراسي

ال يوجد في الدبلومات المهنية تأجيل لفصل دراسي حيث المتأخر عن فصل
دراسي يعتبر منسحب من الدراسة.

التحويل الدراسي

ال يمكن تحويل التخصص إلى تخصص آخر في الدبلومات المهنية بعد السداد.

15

دليل القبول لبرامج الدبلومات المهنية

دليل القبول لبرامج الدبلومات المهنية

هذه المنشآت متوفرة تحت اشراف مدربين مختصين
وهنالك قاعات للمطالعة ومقهى انترنت.

1443هـ

1443هـ

اندية طالبية

يوجد في الجامعة اندية طالبية متعددة واهمها  :نادي
المسرح ونادي التراث ونادي الفنون الهوايات ونادي الخط
العربي ونادي الحاسب اآللي ونادي االبتكارات العلمية.

معلومات تهمك

عمادة شؤون الطالب

هاتف)012( 6952859 :

واتس اب0501111052 :
st_affairs

بريد إلكترونيfas@kau.edu.sa :

موقع الكترونيfas.kau.edu.sa :

st_affairs

st_affairs

الئحة الطالب الجامعي
الحقوق والواجبات

اإلعتمادات الدولية

16

المالعب والمسابح والصاالت الرياضية

17

دليل القبول لبرامج الدبلومات المهنية

250-201
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1

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﺎﺋﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺮاءات
اﻻﺧﺘﺮاع ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ 2020م
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1443هـ

المالحق

االعتمادات

في جامعة الملك عبدالعزيز

36

Green Metric

109

QS Ranking

42

US News Ranking

101-150

ARWU Ranking

إعتمادات الجامعة
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ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺮﻛﺰ

ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻋﺮﺑﻴ
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البريد اإللكتروني
help@kau.edu.sa
موقع قياس
www.qiyas.org

dar@kau.edu.sa

kauadmission

admissionweb

admissionskype

kauadmission

KAUAdmission

KAUadmission

