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 Continuing Education التعليم المستمربرامج 
Programs 

 نبذة عن الخدمة:

 والعملية العلمية مهاراتهم لتنمية والخاصة الحكومية الجهات لمنسوبي جديدة وتأهيلية تعليمية فرص استحداث إطار في

 الغرض كان سواء ،  مختلفة وميادين مجاالت في جديدة معارف إكسابهم طريق عن لديهم الفكري المستوى ورفع ،

 عةطبي تتطلبها التي والتخصصات العمل سوق واحتياجات يتناسب بما تأهيلهم أو ، جامعية شهادة على الحصول

 ، هايعادل ما أو العامة الثانوية على الحاصلين والطالبات الطالب أعداد في المستمر للتزايد ونظرا   ، الراهنة المرحلة

 وتاريخ 1491/ب/7 رقم الكريم السامي للتوجيه واستجابة,  والطالبات الطالب جميع قبول على الجامعات قدرة وعدم

 أهيليةوت تدريبية برامج إقامة على الموافقة من الموقر الوزراء مجلس قرره ما بتنفيذ الرغبة المتضمن هـ7/11/1911

 عمادة قامت لذلك وتطبيقا ومراعاة  ،  العمل سوق متطلبات مراعاة مع سنتين أو سنة مدتها دبلوم شهادات لمنح

 ما أو العامة الثانوية لحملة أو ، الجامعية الشهادات لحملة سواء التأهيلية البرامج من عددا بطرح الجامعي المركز

 حتاجهات التي التخصصات في الجامعية أو العامة الثانوية على للحاصلين العلمية الكفاءة رفع إلى وتهدف ، يعادلها

 كزالمر عمادة وتعنى وتقدمه المجتمع نهضة في تساهم أساسية بنية ليكونوا يؤهلهم مما المملكة في التنمية برامج

 مستمرال فالتعليم ، الحياة مراحل جميع يغطي الذي التعليم من النمط بهذا المستمر والتعليم المجتمع لخدمة الجامعي

 معرفيوال العلمي التأهيل مستوى رفع أجل من المتغيرات من غيره أو السن اعتبار دون للتعليم الفرد مواصلة يعني

 كفاءة مستوى ذات برامج تقديم تضمن التي والنظامية العلمية اإلجراءات باتخاذ العمادة قامت وقد ،  الدارس لدى

 : في اإلجراءات هذه تجلت وقد ، العمل سوق ومتطلبات لحاجات وتحقيقها فاعليتها يضمن مما عالية وجودة

 

 سوق جاتواحتيا يتفق بما المقترحة الجديدة للبرامج مرئياتها على للتعرف الجامعة بكليات العلمية األقسام مخاطبة •

 . بالمملكة التنمية وخطط ، العمل

 هادراست بعد ، عليها والموافقة العتمادها العمادة مجلس على العلمية األقسام قدمتها التي البرامج مقترحات عرض •

 . مستفيضة علمية دراسة

 واعتمادها إلقرارها الجامعة مجلس إلى المقترحات هذه رفع •

 البرامج واعتماد تصنيف بشأن المدنية الخدمة وزارة لمخاطبة النظامية اإلجراءات اتخاذ •

 ونشرات كتيبات شكل في وطباعتها ، المختلفة اإلعالم وسائل خالل من البرامج هذه عن اإلعالن •


