
 المملكة العربية السعودية         
 وزارة التعليم العالي          

 جامعة المجمعة            
 عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

 

 (الدبلومات)  شروط ومعايير القبول بالبرامج التعليمية والوثائق والمستندات المطلوبة

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 البرنامج
 التعليمي

 شروط ومعايير القبول

دبلوم 
التوجيه 
 واإلرشاد
 الطالبي

 شروط ومعايير القبول بالبرنامج
 .أن يكون المتقدم حاصالً على بكالوريوس تربوي -1
إرفاق السجل األكاديمي المتضمن للمقررات الدراسية )أن يكون المتقدم تربوياً  -2

إفادة من الجهة الحاصل منها على المؤهل الدراسي تفيد بأن )أو  (التي تم دراستها
 (المؤهل تربوياً 

إرفاق قرار )سنوات  3أن يكون المتقدم قد أمضى في التدريس مدة ال تقل عن  -3
 .(المباشرة في التعليم

المتقدم الحاصل علي مؤهل جامعي غير كلية التربية عليه تقديم ما يثبت أنه  -4
 تربوي
 في البرامج التعليميةآلية التسجيل 

 -:من خالل الرابط التالي بوابة التسجيل اإللكترونييتم التسجل من خالل  -1
http://dcsce.mu.edu.sa/list/educational   بالتسجيل بالبرامج الخاص

 .بالعمادةالتعليمية 
 .خالل الفترة المحددة في موقع العمادةالمحدد مقر التسليم األوراق المطلوبة ب -2

مسؤولية إدخال البيانات وأي بيان مدخل  (الطالبة/ الطالب ) يتحمل المتقدم -3
 .يعد الطلب الغياً  بصورة غير صحيحة

على الجوال إلى المتقدمين المقبولين نهائياً في  SMSسترسل العمادة رسائل  -4

 .البرامج التعليمية
هـ 1/7/1434اإللكتروني بالبرامج التعليمية يوم السبت الموافق يبدأ التسجيل  -5

هـ 15/7/1434، وينتهي يوم السبت الموافق  (م2113/ 11/5)
 (.م25/5/2113)

، (م2113/ 25/5)هـ 15/7/1434يبدأ استالم األوراق  يوم السبت الموافق  -6
 (م1/6/2113)هـ 22/7/1434وينتهي يوم  يوم السبت الموافق  

 المستندات المطلوبةالوثائق و

 .صورة من المؤهل الدراسي -1
 السجل األكاديمي المتضمن للمقررات الدراسية التي تم دراستها صورة من  -2
 .قرار المباشرة في التعليم -3
 .صورة من بطاقة األحوال للطالب وكارت األسرة للطالبات -4
 .صورة شخصية للطالب 2عدد  -5
 أصل الوثائق للمطابقة -6

 

http://dcsce.mu.edu.sa/list/educational
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 (الدبلومات)  شروط ومعايير القبول بالبرامج التعليمية والوثائق والمستندات المطلوبة

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

دبلوم القياس 
 والتقويم
 التربوي

 شروط ومعايير القبول بالبرنامج
 .أن يكون المتقدم حاصالً على بكالوريوس تربوي -1
إرفاق السجل األكاديمي المتضمن للمقررات الدراسية )أن يكون المتقدم تربوياً  -2

إفادة من الجهة الحاصل منها على المؤهل الدراسي تفيد بأن )أو ( التي تم دراستها
 (المؤهل تربوياً 

المتقدم الحاصل علي مؤهل جامعي غير كلية التربية عليه تقديم ما يثبت أنه  -3
 تربوي

 آلية التسجيل في البرامج التعليمية

 -:من خالل الرابط التالي بوابة التسجيل اإللكترونييتم التسجل من خالل  -1
http://dcsce.mu.edu.sa/list/educational   بالتسجيل بالبرامج الخاص

 .بالعمادةالتعليمية 
 .خالل الفترة المحددة المحدد في موقع العمادةمقر التسليم األوراق المطلوبة ب -2

مسؤولية إدخال البيانات وأي بيان مدخل  (الطالبة/ الطالب ) يتحمل المتقدم -3
 .يعد الطلب الغياً  بصورة غير صحيحة

على الجوال إلى المتقدمين المقبولين نهائياً في  SMSسترسل العمادة رسائل  -4

 .البرامج التعليمية
هـ 1/7/1434يبدأ التسجيل اإللكتروني بالبرامج التعليمية يوم السبت الموافق  -5

هـ 15/7/1434، وينتهي يوم السبت الموافق  (م2113/ 11/5)
 (.م25/5/2113)

، (م2113/ 25/5)هـ 15/7/1434بت الموافق يبدأ استالم األوراق  يوم الس -6
 (م1/6/2113)هـ 22/7/1434وينتهي يوم  يوم السبت الموافق  

 الوثائق والمستندات المطلوبة

 .صورة من المؤهل الدراسي -1
 السجل األكاديمي المتضمن للمقررات الدراسية التي تم دراستها صورة من  -2
 .للطالباتصورة من بطاقة األحوال للطالب وكارت األسرة  -3
 صورة شخصية للطالب 2عدد  -4
 أصل الوثائق للمطابقة -5

 

دبلوم 
 المحاماة

 شروط ومعايير القبول بالبرنامج
 –الشريعة  في تخصصاتأن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس  -1

 .حقوق أو نظمةأ
 (5)من ( 3)أن ال يقل المعدل التراكمي للطالب  -2

 التعليميةآلية التسجيل في البرامج 
 -:من خالل الرابط التالي بوابة التسجيل اإللكترونييتم التسجل من خالل  -1

http://dcsce.mu.edu.sa/list/educational   بالتسجيل بالبرامج الخاص

http://dcsce.mu.edu.sa/list/educational
http://dcsce.mu.edu.sa/list/educational
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 .بالعمادةالتعليمية 
 .خالل الفترة المحددة موقع العمادة المحدد فيمقر التسليم األوراق المطلوبة ب -2

مسؤولية إدخال البيانات وأي بيان مدخل  (الطالبة/ الطالب ) يتحمل المتقدم -3
 .يعد الطلب الغياً  بصورة غير صحيحة

على الجوال إلى المتقدمين المقبولين نهائياً في  SMSسترسل العمادة رسائل  -4

 .البرامج التعليمية
هـ 1/7/1434رامج التعليمية يوم السبت الموافق يبدأ التسجيل اإللكتروني بالب -5

هـ 15/7/1434، وينتهي يوم السبت الموافق  (م2113/ 11/5)
 (.م25/5/2113)

، (م2113/ 25/5)هـ 15/7/1434يبدأ استالم األوراق  يوم السبت الموافق  -6

 (م1/6/2113)هـ 22/7/1434وينتهي يوم  يوم السبت الموافق  

 المطلوبةالوثائق والمستندات 

 .صورة من المؤهل الدراسي -1
 .صورة من بطاقة األحوال للطالب وكارت األسرة للطالبات -2
 صورة شخصية للطالب 2عدد  -3
 أصل الوثائق للمطابقة -4

 

دبلوم 
 محاسبة 

 شروط ومعايير القبول بالبرنامج
 .أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها -1
 .المتقدم عن جيدال يقل تقدير  -2

 آلية التسجيل في البرامج التعليمية
 -:من خالل الرابط التالي بوابة التسجيل اإللكترونييتم التسجل من خالل  -1

http://dcsce.mu.edu.sa/list/educational   بالتسجيل بالبرامج الخاص

 .بالعمادةالتعليمية 
 .خالل الفترة المحددة المحدد في موقع العمادةمقر التسليم األوراق المطلوبة ب -2

مسؤولية إدخال البيانات وأي بيان مدخل  (الطالبة/ الطالب ) يتحمل المتقدم -3
 .يعد الطلب الغياً  بصورة غير صحيحة

على الجوال إلى المتقدمين المقبولين نهائياً في  SMSسترسل العمادة رسائل  -4

 .التعليمية البرامج
هـ 1/7/1434يبدأ التسجيل اإللكتروني بالبرامج التعليمية يوم السبت الموافق  -5

هـ 15/7/1434، وينتهي يوم السبت الموافق  (م2113/ 11/5)
 (.م25/5/2113)

، (م2113/ 25/5)هـ 15/7/1434يبدأ استالم األوراق  يوم السبت الموافق  -6

http://dcsce.mu.edu.sa/list/educational
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 (الدبلومات)  شروط ومعايير القبول بالبرامج التعليمية والوثائق والمستندات المطلوبة

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (م1/6/2113)هـ 22/7/1434وينتهي يوم  يوم السبت الموافق  

 الوثائق والمستندات المطلوبة

 .صورة من المؤهل الدراسي -1
 .صورة من بطاقة األحوال للطالب وكارت األسرة للطالبات -2
 .صورة شخصية للطالب 2عدد  -3
 أصل الوثائق للمطابقة -4

 

دبلوم علوم 
) حاسب 
تقنية 
 (شبكات

 

 شروط ومعايير القبول بالبرنامج
في احدى ( طبيعي)شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلهاأن يكون حاصالً على  -1

 .الفروع العلمية
 .أن يكون الئقاً طبياً  -2
 .تقديم موافقة جهة العمل -3

 آلية التسجيل في البرامج التعليمية
 -:ابط التاليمن خالل الر بوابة التسجيل اإللكترونييتم التسجل من خالل  -1

http://dcsce.mu.edu.sa/list/educational   بالتسجيل بالبرامج الخاص

 .بالعمادةالتعليمية 
خالل الفترة   المحدد في موقع العمادةمقر التسليم األوراق المطلوبة ب -2

 .المحددة

مسؤولية إدخال البيانات وأي بيان مدخل  (الطالبة/ الطالب ) يتحمل المتقدم -3
 .يعد الطلب الغياً  صحيحةبصورة غير 

على الجوال إلى المتقدمين المقبولين نهائياً في  SMSسترسل العمادة رسائل  -4

 .البرامج التعليمية
هـ 1/7/1434يبدأ التسجيل اإللكتروني بالبرامج التعليمية يوم السبت الموافق  -5

هـ 15/7/1434، وينتهي يوم السبت الموافق  (م2113/ 11/5)
 (.م25/5/2113)

، (م2113/ 25/5)هـ 15/7/1434استالم األوراق  يوم السبت الموافق  يبدأ -6

 (م1/6/2113)هـ 22/7/1434وينتهي يوم  يوم السبت الموافق  

 الوثائق والمستندات المطلوبة

 .صورة من المؤهل الدراسي -1
 .خطاب موافقة جهة العمل -2
 .صورة من بطاقة األحوال للطالب وكارت األسرة للطالبات -3
 .خصية للطالبصورة ش 2عدد  -4
 أصل الوثائق للمطابقة -5

http://dcsce.mu.edu.sa/list/educational
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 (الدبلومات)  شروط ومعايير القبول بالبرامج التعليمية والوثائق والمستندات المطلوبة

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

دبلوم عام في 
 التربية

 شروط ومعايير القبول بالبرنامج
 .أن يكون المتقدم حاصالً على بكالوريوس غير تربوي -1
إرفاق السجل األكاديمي المتضمن للمقررات )تربوياً غير أن يكون المتقدم  -2

 (الدراسية التي تم دراستها
 التعليميةآلية التسجيل في البرامج 

 -:من خالل الرابط التالي بوابة التسجيل اإللكترونييتم التسجل من خالل  -1
http://dcsce.mu.edu.sa/list/educational   بالتسجيل بالبرامج الخاص

 .بالعمادةالتعليمية 
خالل الفترة   موقع العمادة المحدد فيمقر التسليم األوراق المطلوبة ب -2

 .المحددة

مسؤولية إدخال البيانات وأي بيان مدخل  (الطالبة/ الطالب ) يتحمل المتقدم -3
 .يعد الطلب الغياً  بصورة غير صحيحة

على الجوال إلى المتقدمين المقبولين نهائياً في  SMSسترسل العمادة رسائل  -4

 .البرامج التعليمية
هـ 1/7/1434برامج التعليمية يوم السبت الموافق يبدأ التسجيل اإللكتروني بال -5

هـ 15/7/1434، وينتهي يوم السبت الموافق  (م2113/ 11/5)
 (.م25/5/2113)

، (م2113/ 25/5)هـ 15/7/1434يبدأ استالم األوراق  يوم السبت الموافق  -6

 (م1/6/2113)هـ 22/7/1434وينتهي يوم  يوم السبت الموافق  

 لوبةالوثائق والمستندات المط

 .صورة من المؤهل الدراسي -1
 السجل األكاديمي المتضمن للمقررات الدراسية التي تم دراستهاصورة من  -2
 .صورة من بطاقة األحوال للطالب وكارت األسرة للطالبات -3
 صورة شخصية للطالب 2عدد  -4
 أصل الوثائق للمطابقة -5

 

http://dcsce.mu.edu.sa/list/educational
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 (الدبلومات)  شروط ومعايير القبول بالبرامج التعليمية والوثائق والمستندات المطلوبة

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شروط ومعايير القبول بالبرنامج إدارة مكتبية
 .حاصالً على الثانوية العامة أو ما يعادلهاأن يكون المتقدم  -1
 .أن يكون المتقدم الئقاً طبياً  -2
 الكليةالمقابلة الشخصية أو أية اختبارات أخرى تجريها  المتقدم ازتجيأن  -3
 .المتقدم قد صدر بحقه فصالً تأديبياً من أي جامعة سعوديةيكون  أن ال -4
 .الحصول على موافقة جهة عمله إذا كان موظفاً  -5
 التسجيل في البرامج التعليميةآلية 

 -:من خالل الرابط التالي بوابة التسجيل اإللكترونييتم التسجل من خالل  -1
http://dcsce.mu.edu.sa/list/educational   بالتسجيل بالبرامج الخاص

 .بالعمادةالتعليمية 
خالل الفترة   المحدد في موقع العمادةمقر البة بتسليم األوراق المطلو -2

 .المحددة

مسؤولية إدخال البيانات وأي بيان مدخل  (الطالبة/ الطالب ) يتحمل المتقدم -3
 .يعد الطلب الغياً  بصورة غير صحيحة

على الجوال إلى المتقدمين المقبولين نهائياً في  SMSسترسل العمادة رسائل  -4

 .البرامج التعليمية
هـ 1/7/1434التسجيل اإللكتروني بالبرامج التعليمية يوم السبت الموافق يبدأ  -5

هـ 15/7/1434، وينتهي يوم السبت الموافق  (م2113/ 11/5)
 (.م25/5/2113)

، (م2113/ 25/5)هـ 15/7/1434يبدأ استالم األوراق  يوم السبت الموافق  -6

 (م1/6/2113)هـ 22/7/1434وينتهي يوم  يوم السبت الموافق  

 الوثائق والمستندات المطلوبة

 .صورة من المؤهل الدراسي -1
 .إذا كان موظفاً  خطاب موافقة جهة العمل للمتقدم -2
 .صورة من بطاقة األحوال للطالب وكارت األسرة للطالبات -3
 .صورة شخصية للطالب 2عدد  -4
 أصل الوثائق للمطابقة -5

 

دبلوم حاسب 
 آلي تطبيقي

برمجة )
 (تطبيقية

 بالبرنامجشروط ومعايير القبول 
 .أن يكون المتقدم حاصالً على الثانوية العامة أو ما يعادلها -1
 .أن يكون المتقدم الئقاً طبياً  -2
 أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية أو أية اختبارات أخرى تجريها الكلية -3
 .أن ال يكون المتقدم قد صدر بحقه فصالً تأديبياً من أي جامعة سعودية -4
 .مله إذا كان موظفاً الحصول على موافقة جهة ع -5

http://dcsce.mu.edu.sa/list/educational
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 (الدبلومات)  شروط ومعايير القبول بالبرامج التعليمية والوثائق والمستندات المطلوبة

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 آلية التسجيل في البرامج التعليمية
 -:من خالل الرابط التالي بوابة التسجيل اإللكترونييتم التسجل من خالل  -1

http://dcsce.mu.edu.sa/list/educational   بالتسجيل بالبرامج الخاص

 .بالعمادةالتعليمية 
خالل الفترة   المحدد في موقع العمادةمقر التسليم األوراق المطلوبة ب -2

 .المحددة

مسؤولية إدخال البيانات وأي بيان مدخل  (الطالبة/ الطالب ) يتحمل المتقدم -3
 .يعد الطلب الغياً  بصورة غير صحيحة

في على الجوال إلى المتقدمين المقبولين نهائياً  SMSسترسل العمادة رسائل  -4

 .البرامج التعليمية
هـ 1/7/1434يبدأ التسجيل اإللكتروني بالبرامج التعليمية يوم السبت الموافق  -5

هـ 15/7/1434، وينتهي يوم السبت الموافق  (م2113/ 11/5)
 (.م25/5/2113)

، (م2113/ 25/5)هـ 15/7/1434يبدأ استالم األوراق  يوم السبت الموافق  -6

 (م1/6/2113)هـ 22/7/1434  وينتهي يوم  يوم السبت الموافق

 الوثائق والمستندات المطلوبة

 .صورة من المؤهل الدراسي -1
 .إذا كان موظفاً  خطاب موافقة جهة العمل للمتقدم -2
 .صورة من بطاقة األحوال للطالب وكارت األسرة للطالبات -3
 صورة شخصية للطالب 2عدد  -4
 أصل الوثائق للمطابقة -5

دبلوم 
المعامالت 
 المصرفية

 

 ومعايير القبول بالبرنامجشروط 
 .أن يكون المتقدم حاصالً على الثانوية العامة أو ما يعادلها -1
 .أن يكون المتقدم الئقاً طبياً  -2
 .أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية أو أية اختبارات أخرى تجريها الكلية -3
 أن ال يكون المتقدم قد صدر بحقه فصالً تأديبياً من أي -4

 .جامعة سعودية
 .على موافقة جهة عمله إذا كان موظفاً الحصول  -5

 آلية التسجيل في البرامج التعليمية
 -:من خالل الرابط التالي بوابة التسجيل اإللكترونييتم التسجل من خالل  -1

http://dcsce.mu.edu.sa/list/educational   بالتسجيل بالبرامج الخاص

 .بالعمادةالتعليمية 
خالل الفترة   المحدد في موقع العمادةمقر التسليم األوراق المطلوبة ب -2

http://dcsce.mu.edu.sa/list/educational
http://dcsce.mu.edu.sa/list/educational
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 وزارة التعليم العالي          
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 عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

 

 (الدبلومات)  شروط ومعايير القبول بالبرامج التعليمية والوثائق والمستندات المطلوبة

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .المحددة

مسؤولية إدخال البيانات وأي بيان مدخل  (الطالبة/ الطالب ) يتحمل المتقدم -3
 .يعد الطلب الغياً  بصورة غير صحيحة

على الجوال إلى المتقدمين المقبولين نهائياً في  SMSسترسل العمادة رسائل  -4

 .البرامج التعليمية
هـ 1/7/1434يبدأ التسجيل اإللكتروني بالبرامج التعليمية يوم السبت الموافق  -5

هـ 15/7/1434، وينتهي يوم السبت الموافق  (م2113/ 11/5)
 (.م25/5/2113)

، (م2113/ 25/5)هـ 15/7/1434يبدأ استالم األوراق  يوم السبت الموافق  -6

 (م1/6/2113)هـ 22/7/1434وينتهي يوم  يوم السبت الموافق  

 الوثائق والمستندات المطلوبة

 .صورة من المؤهل الدراسي -1
 .خطاب موافقة جهة العمل للمتقدم إذا كان موظفاً  -2
 .صورة من بطاقة األحوال للطالب وكارت األسرة للطالبات -3
 .صورة شخصية للطالب 2عدد  -4
 ئق للمطابقةأصل الوثا   -5

الدبلوم العام 
في اللغة 
 اإلنجليزية

 شروط ومعايير القبول بالبرنامج
 .أن يكون المتقدم حاصالً على الثانوية العامة أو ما يعادلها -1

 آلية التسجيل في البرامج التعليمية
 -:من خالل الرابط التالي اإللكترونيبوابة التسجيل يتم التسجل من خالل  -1

http://dcsce.mu.edu.sa/list/educational   بالتسجيل بالبرامج الخاص

 .بالعمادةالتعليمية 
خالل الفترة   المحدد في موقع العمادةمقر التسليم األوراق المطلوبة ب -2

 .المحددة

مسؤولية إدخال البيانات وأي بيان مدخل  (الطالبة/ الطالب ) يتحمل المتقدم -3
 .يعد الطلب الغياً  بصورة غير صحيحة

على الجوال إلى المتقدمين المقبولين نهائياً في  SMSسترسل العمادة رسائل  -4

 .البرامج التعليمية
هـ 1/7/1434يبدأ التسجيل اإللكتروني بالبرامج التعليمية يوم السبت الموافق  -5

هـ 15/7/1434وم السبت الموافق  ، وينتهي ي(م2113/ 11/5)
 (.م25/5/2113)

، (م2113/ 25/5)هـ 15/7/1434يبدأ استالم األوراق  يوم السبت الموافق  -6

 (م1/6/2113)هـ 22/7/1434وينتهي يوم  يوم السبت الموافق  

http://dcsce.mu.edu.sa/list/educational


 المملكة العربية السعودية         
 وزارة التعليم العالي          

 جامعة المجمعة            
 عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

 

 (الدبلومات)  شروط ومعايير القبول بالبرامج التعليمية والوثائق والمستندات المطلوبة

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الوثائق والمستندات المطلوبة

 .صورة من المؤهل الدراسي -6
 .رة للطالباتصورة من بطاقة األحوال للطالب وكارت األس -7
 .صورة شخصية للطالب 2عدد  -8
 أصل الوثائق للمطابقة -9

 


