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مدفوعة مدفوعة أكبر من عمر الدراسة



آلية تقديم البرامج

جهة تعليمية دولية

كلية تطبيقية

برنامج مشترك

جهة تدريبية

كلية تطبيقية

برنامج مشترك

محليةكلية 

كلية تطبيقية

برنامج مشترك

كلية تطبيقية

برنامج مستقل

داخليهكلية 

املعهد السعودي التقني للتعدين
الحديديةالسعودي التقني للخطوط املعهد

معهد الرياض للتقنية

تقنيات التصنيع الرقمي
اإللكتروميكانيكا

تقنيات الطباعة والتغليف
(اآلليحاسب بالباإلستعانةالتصميم والتصنيع )تقنية اإلنتاج 



الشهادة املزدوجة

Doubleالثنائيةالشهادة• Degree:
 منفصلينمؤهلينإكمالتشترط

 
األولىصصالتخمتطلباتإلكمالبحاجةأنكيعنيوهذا.اآلخرتلوواحدا

.الثانيالتخصصدراسةفيالبدءقبل

َعةالشهادة• َجمَّ
ُ
Combinedامل Degree:

.بهترغبذيالالثانيلتخصصكمختلفآخرمجالالختياراملرونةتمنحكمتكاملةبنيةعلىنظامهايعتمد
 درجتينمناملتداخلةمكوناتهماتدريسويتم

 
 وليسالوقتنفسفيمعا

 
.ول األ النوعكماتتابعا

(إدارة املحتوى )بكالوريوس اللغة العربية و ودبلوم اإلعالم 

بكالوريوس اللغة اإلنجليزية ودبلوم إدارة اعمال
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وحدة تطوير األعمال للشراكة مع 
القطاع الخاص

21مهارات القرن 
التفكير  االبتكاري 

تاملرونة وتحمل ضغوط العمل وحل املشكال 
الخ..... التواصل الفعال 

افر الخبرة العملية لخريجي  تو
الجامعة 

التدريب امليداني
مشاريع التخرج

بناء شخصية الطالب لخلق 
ل الوظائف وليس انتظارها، من خال

.  نشر مهارات تأسيس املشاريع
.نشر ثقافة العمل الحر

.التدريب
االستشارات

اإلرشاد
تيسير الحصول علي التمويل

تيسير الحصول علي التراخيص

افية  شهادات مهنية احتر
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كافيةفترة تزويد الطالب باملهارات األساسية من خالل تعريضه لبيئة العمل ومعطياته ل



مع سوق العملالدبلوماتمواءمة 
 الدبلوماتهيكلة برامج.
تشكيل لجنة لتتبع سوق العمل املحلي.
تحديث الخطط الدراسية وفق متطلبات املهن.
الناعمةتعزيز املهارات.
تطوير طرق التدريس ودعم املناهج للتدريب على املهارات املطلوبة لسوق العمل.
افر الخبرة العملية لخريجي الجامعة من خالل مقرر التدريب امليداني .تو
يةتزويد الطالب باملهارات األساسية من خالل تعريضه لبيئة العمل ومعطياته لفترة كاف.
لتدريب، التركيز على بناء شخصية الطالب لخلق الوظائف وليس انتظارها، من خالل نشر ثقافة ا

.ومهارات تأسيس الشركات، واالبتكار واإلبداع، ودعم توجهاته في هذا املجال
وحدة تطوير االعمال لتطوير االعمال والشراكات مع القطاع الخاص.
وتطبيقية تشجيع الطلبة من خالل األنشطة الصفية وبخاصة مشاريع التخرج، لتقديم أمثلة عملية

.تساعد الطالب في الحصول على مهارات حل املشكالت التي تواجه سوق العمل



مؤشرات األداء  املبادئ الرئيسية املحاور الفرعية

عدد وكفاءة االتفاقيات ومذكرات التفاهم

مع جامعات خارجية ومحلية االستراتيجيةالشراكات •
الشراكات مع ارباب العمل•
ل الشراكات مع الغرف التجارية والهيئات الحكومية مث•

وزارة العمل وصندوق تنمية املوارد البشرية

الشراكات االستراتيجية

عدد عروض العمل للطالب على مقاعد الدراسة
الوطنية عدد الطالب  الذين تم توظيفيهم في املشاريع

في املنطقة
 اريةاالستشعدد التخصصات املقترحة من املجالس

طاع تأسيس مجالس استشارية بالكليات بعضوية الق•
.الخاص

مشاركة املجالس في تحديد التخصصات•
نطقة تكوين مجالس موحدة بين الوحدات التعليمية في امل•

لتحديد العرض والطلب

املجالس االستشارية

عدد البرامج التى تمول من القطاع الخاص
دخل نسبة االيرادات من االستثمارمرافق الكلية من

الكلية
 للبرامج املقدمة من الكليةالرعاياتعدد

االستغالل االمثل ملرافق الكلية•
زيادة كفاءة املوارد املالية وتنوعها•
إستثمار مرافق الكلية للدعم املالي والرعايات•

وتنوع املوارد املاليةالتمويل

تكلفة الطالب
تكلفة الخريج

ليل التعاون في استخدام مصادر التعليم والبرامج وتق•
النفقات

كفاءة االنفاق



مؤشرات األداء  املبادئ الرئيسية املحاور الفرعية

عمل عدد البرامج املعدة بالتعاون مع سوق ال
عدد اللجان املشتركة ومذكرات التفاهم

التخصصات , مشاركة أرباب العمل في املناهج •
الخ..والتدريب

تجابة لهاالبحث املستمر للتغيرات في سوق العمل واالس•
مؤسسات التنسيق في قبول خريجي الثانوية العامة بين•

املختلفةالتعليم والتدريب 

التكامل بين العرض والطلب

 عدد عروض العمل للطالب على مقاعد
الدراسة

 عدد الطالب  الذين تم توظيفيهم في
املشاريع الوطنية في املنطقة

عدد طالب التدريب املنتهي بالتوظيف

العمل على استحداث برامج العقود لخدمة شركات •
.ومصانع محلية

حويلي, تقديم صيغا متعددة من التدريب كالتدريب الت•
.وإعادة التدريب, والتدريب على رأس العمل

توظيفدعم الصناديق الحكومية للتدريب املنتهي بال•

عاونيالرعاية والتوظيف والتدريب الت
و التدريب املنتهي بالتوظيف



كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح



كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح 

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةإدارة االعمال االلكترونيةدبلوماسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

لمدرسة تحالف مانشستر لألعمامدرسة كاس لألعمالكلية إمبريال كوليدجكرانفيلدجامعة  جامعة كامبريدج

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

نقاط التجارة االلكترونيةجميع شركات القطاع الخاصاملراكز املاليةاملناطق الحرةيةالبنوك واملؤسسات املالية السعود

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
، املحاسبة ،االقتصاد البياناتاعديغطي هذا التخصص املجاالت الدراسية التي تجمع بين العلوم اإلدارية والتكنولوجيا والتي تتضمن  أنظمة املعلومات ، شبكة االنترنت ،قو 

.ويهدف الى تخريج طلبه قادرين على زيادة حجم املبيعات واالرباح واملنتجات وتحقيق الدقة والسرعة العالية. ،والتمويل

 لرؤية اململكة 
ً
2030ويهدف التخصص الى تشجيع التحول الرقمي لألعمال وفقا

رقمي ممارسة إدارة األعمال بشكل 

.متكامل 

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر
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والدراسات االنسانية برماحالعلومكلية

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةدبلوم ادارة املشاريعاسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
اليوجد

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

كندا-مونتريالجامعةبريطانيا-جامعة مانشسترابريطاني-جامعه كامبريدج روما-مدرسة روما لالعمالجامعة اكسفورد بريطانيا

كندا-جامعة تورنتوكندا-جامعة اونتريا

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

هيئة الترفيه االستثماراتصندوق البنوك
جميع الشركات واملؤسسات املاليةالشركات الكبرى 

ملعلوماتاقطاع تكنولوجيا العقود بالشركات ادارةخنيوم وال: االقتصادية الجديدهدنامل
شركات املقاوالت

املصانع

:البرنامجالعتماد معطيات داعمة 
.نشاطات اقتصادية الرؤبة اململكة نحو التحول الوطني واالعتماد االقل على النفط بتنوع 

. دعم املنشآت واملشاريع الصغيرة 

.دعم قطاع السياحه بتقديم مشروعات جديده من خالل هيئة الترفيه

يعد اقتصاد اململكة اكبر اقتصادات 

غيرة الصتوجه نحو اقامة املشاريع املنطقةامل

نتيجة ارتفاع معدالت النمو بالدولة

.التوسع في االستثماروسياسات 

في دعم القطاعاملساهمهبالجامعهريادة 

ص والخاالحكومي 

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

من داخل الجامعة وخارجها استقطاب أعضاء58



كلية

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةاإلدارة املاليةدبلوماسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة

ك جامعة املل-كلية املجتمع 

سعود

جامعة االمام-الكلية التطبيقية 

محمد بن سعود اإلسالمية 

–املجتمعخدمةعمادة

الشقراءجامعة

موالتعلياملجتمعخدمةعمادة

امسطاألمير جامعة–املستمر

م عمادة خدمة املجتمع والتعلي

جامعة تبوك -

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

كلية أندرسون إلدارة 

ا جامعة كاليفورني-األعمال

(لوس أنجلوس)

ة جامع-كلية روس إلدارة األعمال
(آربرآن )ميشيغان 

-كلية هاس إلدارة األعمال
ليجامعة كاليفورنيا بيرك

نياكاليفور -جامعة ستانفورد
-الكلية كولومبيا إلدارة األعم

(نيويورك)جامعة كولومبيا 

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

السوق املالية السعوديةجميع شركات القطاع الخاصاملشاريع الريادية املشاريع الحرةالجمارك السعودية

افة شركات التأمينالشركاتالبنوك التجارية  املؤسسات املالية شركات الصر

-:معطيات داعمة العتماد البرنامج
.م2030ملكةتطور القطاع املالي خالل السنوات األخيرة مما ادى الى ارتفاع معدالت النمو االقتصادي وفقا ألهداف برنامج القطاع املالي ورؤية امل•

.باململكةاع املالي ضرورة  وجود برامج تواكب نمو االقتصاد و توفر احتياجاته من الكوادر البشرية الوسيطة  ليتم املساهمة في تطوير العمل في القط•

اقبة آدائها ومتابعة نتائجها• .تخطيط األنشطة املالية ومر

.اكتساب مهارات الرقابة املالية والتدقيق والضبط الداخلي واملرتبطة بادارة املخاطر•

.املوقع الجغرافي ملدينة رماح وقربها من مدينة الرياض•

لطالب الضغط الهائل على التخصصات املالية بجامعات الرياض مما يوفر ل•

.بديل قريب و متاح

دد كبير من توسط املنطقة لعدة مناطق ذات كثافة سكانية عالية و يتوفر بها ع•

املدارس الثانوية في رماح و ما حوله

.غالبية السكان من الفئات العمرية املستهدفة الطالب والشباب•

•
اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر
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برماحكلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةوالترجمة الفوريةدبلوم الترجمةاسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
ال يوجد

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة
UNSWجامعة RMITجامعة 

 Londonجامعة 

Metropolitan

 Universityجامعة

of Stirling

جامعة

University of Warwick

بريطانيابريطانيابريطانيااستراليااسترالياالدولة

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

يةوالبتر وكيميائالشركات البتروليةوزارة السياحةمؤسسات القطاع الخاصاملستشفيات واملراكز الصحيةيةوزارة الخارج–الدبلوماسية البعثات 

:البرنامجمعطيات داعمة العتماد 

.حافل و املؤتمراتيهدف الدبلوم الى تخريج طلبه قادرين على الترجمة بمختلف أنواعها باإلضافة إلى الترجمة الفورية في امل

اقع االلكترونية و نشر ثقافة املجتمع ديني  مما ويهدف التخصص الى خدمة املجتمع من خالل ترجمة الكتب و املو
ً
 وثقافيا

ً
ا

 لرؤية اململكة 
ً
2030يسهم في تحقيق تعزيز القيم االسالمية و الهوية الوطنية وفقا

:امجمسميات وظيفية لخريجي ا البرن
.صانع محتوى رقمي-1

عربية مترجم تحريري من اللغة اإلنجليزية إلى ال-2

.والعكس

ربية مترجم شفوي من اللغة اإلنجليزية إلى الع-3

.والعكس

.محرر ومدقق لغوي -4

مذيع أخبار ومراسل، مقدم برامج )إعالمي -5

(بودكاست/ راديو تلفزيونية ومضيف، مذيع 

ة احتياج املوارد البشرية من أعضاء هيئ

قسم اللغة اإلنجليزية–التدريس 

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر
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«قسم الدراسات اإلسالمية«والدراسات اإلنسانية برماحكليةالعلوم

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةدبلوم الدراسات العدليةاسم البرنامج يالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
اليوجد

ولكن وجد مركز تدريب 

مستقل تابع لوزارة 

التدريب »العدل اسمه 

«العدلي

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

الدبلوم املتوسط مساعد 

الكلية العصرية ، عدلي

الجامعية في فلسطين

كلية ، دبلوم مساعد عدلي 

جامعة، الدراسات املتوسطة 

األدرن اإلسراء في 

،  هنيةدبلوم العدل في الكلية امل

في تركياكابادوكياجامعة 
__

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

مكاتب املحاماة العامة والخاصةديوان املظالمالتابعة لوزارة العدلاإلنهائيةالدوائر كتابات العدل التابعة لوزارة العدلاءمشروع امللك عبد هللا لتطوير القض

العامهيئة التحقيق واالدعاء
بسبب فتح فروع، الطلب العالي في سوق العمل فيما يخص دراسات هذا الدبلوم/ 1:البرنامجمعطيات داعمة العتماد 

.جديدة في أماكن ومناطق  متعددة  سواء في وزارة العدل أو مكاتب املحاماة الحكومية والخاصة

.توجه الدولة لسن أنظمة جديدة متعلقة في الدراسات العدلية بشكل عام/  2

افق مع سوق العمل/ 3 السعي نحو التطور والرقي في الجامعة بما يتو

 مع رؤية / 4
ً
افق هذا الدبلوم لتطلعات الدولة من تمكين عمل  املرأة تماشيا 2030تو اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

التعاون مع األقسام املناظرة عند الحاجة208



برماحكلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةدبلوم املحاسبة التطبيقياسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
نورة طالباتجامعة األميرة 

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة
، دبيHeriot-Wattجامعة الجامعة اإلسالمية ماليزياجامعة والية ديلتا، أمريكاجامعة بالتيمور، أمريكااجامعة مانشستر، بريطاني

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

جميع الشركات واملؤسسات العقاريةاملركز املالي، البنك املركزي السعوي شركات القطاع الخاص الصناعيةيةوالخاصة والتجار الشركات الحكوميةوزارة املالية 

صالحكومي والخاكل شركات القطاعيناملنصات الحكومية ذات العالقة
هللا ، مدينة امللك عبدنيوم: املدن الجديدة

كواالقتصادية، وشركات االتصاالت وارام

البحر . ش: شركات الوجهات الجديدة

األحمر، مشروع القدية، بوابة الدرعية
انوزارة الشؤن البلدية والقروية واإلسك

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
افق - ISIC4مع التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية التو

مباشرة منهي . ة للعمل فـي مجاالت املحاسبة/تأهيل الطالب. -

ملعاهد أو ا)توفـير الفرص التعليمية والتدريبية للدارسين والدارسات من حملة الشهادة الثانوية . -

(.التجارية املماثلة

سوق العمل ورفد.املحاسبةإعداد الكوادر الوطنية املؤهلة فـي مجال . -

التطوير الوظيفـي والذاتي من خالل تلبية رغبات العاملين. 4-

طاعـين يتيح البرنامج  لخريجيه القيـام بأعمـال المحاسـبة سواء في الق

محاسب. محاسب تطبيقي: الحكومي أو الخاص، في المجاالت التالية

محصل إيرادات، مأمور مبيعات، أمين صندوق، مأمور صرف،،كاشير 

مأمور عهدة، مراقب عهدة، مراقب مخزون، أمين مستودع، مفتش تموين،

، مساعد (في اإلدارة المالية)مأمور مشتريات، مراقب تجاري، كاتب

(في مجال التخصص)مدرب 

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

من الرياضاالستعانة بخبراء مهنيين في املحاسبة واملراجعة واملاليةسيتم )88



العلوم والدراسات اإلنسانية برماحكلية

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةإدارة املوارد البشريةدبلوماسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة امللك عبدالعزيزجامعة امللك سعود

د بجامعة األميرة نورة بنت عب

الرحمن 
جامعـة حائـلجامعة أم القرى 

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

University of 

Michigan

University of Southern 
California

Stanford UniversityUniversity of GlasgowUniversity of Manchester

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

شركات الطيرانجميع شركات القطاع الخاصوزارة الصحةالجامعات السعوديةاالداري شركات التدريب

شركات االتصاالتالفنادقاملصانعالبنوكمينتأالكاتر ش

أهمية البرنامج:معطيات داعمة العتماد البرنامج
:  أسباب اقتصادية–أ 

حاجات سوق العمل لخريجي البرنامج•مواكبة متطلبات التنمية االقتصادية•

.  مجال ريادة األعمال وادارات املؤسسات ذات الصلة بالتخصص•

:أسباب اجتماعية أو ثقافية–ب 

مواجهة ظروف االجتماعية ومتطلبات الحياة بالحصول على دخل من خالل التوظف•

.بشريةإدارة املوارد المواكبة متطلبات العصر في ضوء التطورات العلمية والثقافية سيما ما يتعلق بمجال •

:أهداف البرنامج الرئيسية

ملختلفةتأهيل خريجين قادرين على العمل بفعالية وكفاءة في املنظمات ا-1

م املستمرتهيئة خريجين إلكمال دراستهم العليا وتحقيق التطور والتعلي-2

نية ونشرها تعزيز قدرات البحث العلمي للمساهمة في تطوير املعرفة االنسا-3

وتوطينها

في وره داملساهمة الفاعلة في تلبية احتياجات املجتمع املحلي وتعزيز -4

التنمية الوطنية املستدامة
اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر
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برماحكلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةةو الضيافدبلوم اللغة اإلنجليزية في االرشاد السياحياسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة

(برنامج إدارة السياحة)

HTMi. املعهد العالي للسياحة والضيافة Saudi Arabia

دبلوم الفندقة والضيافة

جامعة امللك عبدالعزيز–كلية السياحة 

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

جامعة لندن

قولدسمثكلية 
جامعة مدينة برمنجهام

والية كاليفورنياجامعة 

سان ماركو

نكريستأبلين جامعة 

تكساس

أكاديمية الفنون الجميلة

هلسنكي

فنلنداأمريكاأمريكابريطانيابريطانياالدولة

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

املنصات الحكومية ذات العالقةةوزارة الخارجي–البعثات الدبلوماسية وزارة الثقافة–هيئة املتاحفوزارة الثقافة–هيئة التراث وزارة السياحة

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
من خالل املساهمة بتطوير –2030إحدى برامج رؤية –إعداد قوى عاملة للمشاركة في تحسين جودة حياة الفرد واألسرة من موطنين و مقيمين -

.البيئة السعودية الجاذبة للتعريف بتقاليدنا العربية األصلية وتراثنا السعودي املضياف

خريجي يل و تأه. املساهمة مع  القطاعات الحكومية و الخاصة في استحداث خيارات إلقامة أحداث و أنشطة ثقافية و ترفيهية و رياضية و سياحية-

.2030إحدى برامج رؤية –البرنامج للمشاركة الوطنية في االستضافات الدينية من خالل برنامج خدمة ضيوف الرحمن

.في تدريس مقررات البرنامج و توفير محتوياته العلمية( ESP)استثمار مقررات تعليم اللغة اإلنجليزية ألغراض خاصة -

افق مع دعم - ".هدف"املقدم من صندوق تنمية املوارد البشرية برنامج توطين مهن قطاع السياحة والضيافةالتو

املحافظة على تراث اململكة اإلسالمي

.والعربي والوطني والتعريف به

لسوق تأهيل خريجي البرنامج لالنخراط في ا

يل مبدأ املحلي ملواكبة توجه الدولة في تفع

اقتصاديات املدن لزيادة التنويع 

.االقتصادي

ة احتياج املوارد البشرية من أعضاء هيئ

قسم اللغة اإلنجليزية–التدريس 

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر
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:املهممن

واملفرداتمالدبلو خطةفيتشاركاملستفيدةالجهاتمعشراكةفيهيكون دبلومكلأن

.عندهالتوظيفوإمكانيةلديهالتدريبيكون بحيث(منهيشريك)…العلمية
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علوم الحاسب واملعلوماتكلية 



College of Computer and Information Sciences

افق مع التصنيف املنهسنة واحدةمدة الدراسةالسيبرانيدبلوم األمن . 1اسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
معهد اإلدارة العامةجامعة حائل

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

University of Potomac, 

USA
University of Bahrin, Bahrin

Edith Cowan University, 

Australia

Odisha State Open 

University, India
Curtin University, Australia

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

شركات االتصاالتمركز املعلومات الوطنيالسيبرانيالهيئة الوطنية لألمن هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات
مراكز تقنية املعلومات في البنوك 

والقطاعات الحكومية

وزارة االتصاالت وتقنية املعلوماتقنيةمدينة امللك عبد العزيز للعلوم والت

، السيبرانيكات والفضاء املفاهيم االساسية ألمن الشب: والتي تشملالسيبرانيإلى تأهيل الدارسين للحصول على عدة مفاهيم وأساسيات في األمن السيبرانييهدف دبلوم األمن 

اقات املتسللين، التعرف على طرق األمن  تعرف على أساليب ، لحماية األنظمة والشبكات والتطبيقات والبيانات، الالسيبرانيالتعرف على أنواع مختلفة من منهجيات واختر

، التعرف على السيبرانيضاء اق في الفختر التشفير في حماية البيانات، التعرف على أساليب تحليلية في ادارة املخاطر وطرق حسابها الكمية والنوعية، التعرف على أبرز عمليات اال 

.أبرز األساليب املستخدمة في استعادة البيانات خالل انهيار او اختراق األنظمة او الشبكات، الحصول على فرص وظيفية أعلى بجهات مرموقة

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

ال يوجد نقص90

https://potomac.edu/degree-programs/diplomas/cybersecurity/
http://www.uob.edu.bh/en/index.php/colleges/college-of-applied-studies/technical/330-associate-diploma-in-cybersecurity-operations
https://www.ecu.edu.au/degrees/courses/graduate-diploma-of-cyber-security
https://osou.ac.in/programme-pgdcs.php
https://study.curtin.edu.au/offering/course-pg-graduate-diploma-in-cyber-security--gd-cybsec/


College of Computer and Information Sciences

افق مع التصنيف املنهسنة واحدةمدة الدراسةدبلوم الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة. 2اسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
ال يوجد

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

Univ. of London, UKUniv. of Adelaide, AustraliaBITS Pilani, IndiaIIT Bombay, IndiaMIT, India

IIIT Lucknow, IndiaEmeritus, Singapore

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

Saudi Data and AI AuthorityNEOMMinistry of Education
Saudi Advanced Industries 

Company 
IT Companies

Ministry of StatsEnterpreneurshipKing Abdullah Economic CityKAPSARCMinistry of IT

تم . البلدان إلى التحول من النماذج االقتصادية القديمة إلى اقتصاديات التعلم القائمة على هذه التقنيات( ML)وتعلم اآللة ( AI)دفع النمو السريع ملجال الذكاء االصطناعي 

، حيث يعمل الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي 2016، التي تصف أهداف اململكة العربية السعودية وتوقعاتها طويلة املدى ، في أبريل 2030إطالق رؤية اململكة العربية السعودية 

ن أكثر إمكانات األعمال يعد الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي اآلن م. في الرعاية الصحية والدفاع والترفيه والزراعة ، على سبيل املثال ال الحصر: على تسهيل الحياة بكل الطرق 

ا لألبحاث ، فإن لديها القدرة على تعزيز الناتج املحلي اإلجمالي العاملي بنسبة تصل إلى . املربحة في العالم
ً
ا قدره 2030٪ بحلول عام 14وفق

ً
15.7، وهو ما يمثل ارتفاًعا ملحوظ

.يتم استثمار مئات املاليين من الدوالرات محلًيا في اإلصالح على مستوى الصناعة ، مما أدى إلى خلق فرص عمل كبيرة. تريليون دوالر

ث في السنوات الثال . فرص العمل ممتازة

ي املاضية ، تضاعف عدد املتخصصين ف

تعلم التعيينات في الذكاء االصطناعي وال

اآللي على مستوى العالم ، حيث فاق 

.الطلب العرض بكثير

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

ال يوجد نقص80

https://london.ac.uk/machine-learning-and-ai-grad-dip
https://www.adelaide.edu.au/degree-finder/gdaim_gdaiml.html
https://bits-pilani-wilp.ac.in/certification-programmes/pgp-ai-ml.php
https://www.iiitb.ac.in/includefiles/userfiles/files/BROCHURE_ML_PGD%20(2).pdf
https://electronics-communication-engineering.mitwpu.edu.in/programs/pg-diploma-in-ai-ml
https://iiitl.ac.in/index.php/pgdai-ml/
https://certificates.emeritus.org/group/253378


،"السعوديةالعربيةللمملكةأوال السحابيةالحوسبة"بعنوان2020عاماملعلوماتوتقنيةاالتصاالتوزارةوثيقةصدور :البرنامجالعتمادداعمةمعطيات

.اململكةقطاعاتةكاففيالرقميالتحول الصلة،ذاتالحكوميةللبياناتالسحابيةللخدماترئيس يكمشغلسيعملالذيالكيانوهو الوطنياملعلوماتمركز استراتيجية

لسوق السنوي النمو معدلزيادةوتوقع.2030عامبحلول املعلوماتوتقنيةاالتصاالتقطاععلىاإلنفاقإجماليمن%30إلىالسحابية،الخدماتعلىاإلنفاقارتفاعمتوقع

%20بنسبةاململكةفيالسحابيةالخدمات

تعزيز املنظور السيبراني

املنظور التقني

املنظور التجاري 

ة اإلطار التنظيمي للحوسبة السحابي

(CCRF)

كلية علوم الحاسب واملعلومات

افق مع التصنيف املنهسنةمدة الدراسةدبلوم الحوسبة السحابية. 3اسم البرنامج نعميالتو

ج جامعات محلية لديها برام

مناظرة

ج جامعات عاملية لديها برام

مناظرة

Munster Technological 

University (MTU) Cork 

(Online)-Ireland

National College of Ireland-

Ireland

The Melbourn Building, 

Munster Technological 

University Cork- Ireland.

Dublin Business School 

(DBS)- Dublin, Ireland

University of Lethbridge 

Calgary Campus- Bow Valley 

College- Canada

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

االتشركات تكنولوجيا املعلومات واالتصقطاع األعمالاملنظمات غير الحكوميةالقطاعات الحكوميةكافة
ل التجارة اإللكترونية ووسائل التواص

االجتماعي

الشركات الصغيرة واملتوسطة

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

ال يوجد نقص90

https://cs.cit.ie/hdip-cloud:~:text=Cloud%20Computing%20(H
https://www.ncirl.ie/Courses/NCI-Course-Details/course/PGDCLOUD
https://tel.cit.ie/h_dip-in-cloud-computing
https://www.dbs.ie/course/professional-evening-diploma/diploma-in-cloud-computing
https://bowvalleycollege.ca/programs-courses/technology/cloud-computing-post-diploma-certificate


كلية علوم الحاسب واملعلومات

افق مع التصنيف املنهسنة أكاديميةمدة الدراسةهندسة الروبوتات. 4اسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
(ماجستير)جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

(اأمريك)جامعة براديلي (أمريكا)جامعة ماريالند 

(أمريكا) معهد الدراسات العليا للبحرية االمريكية العسكرية(أمريكا)جامعة وايدنر (كاأمري)معهد وورسيتر بوليتكنك 

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

سداياهيئة األمن السيبرانينيةمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقسابكارامكو

نيوممؤسسة الصناعات العسكريةباحث في الجامعات السعوديةهيئة الطيران املدنيوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات

ومة الصناعة يشهد مجال الصناعة والروبوتات في السنوات األخيرة تغيرات هائلة ويأتي ذلك كإستجابة للمتغيرات في منظ:معطيات داعمة العتماد البرنامج

المال ة رأس والروبوتات وذلك على اسس الدراسات اإلقليمية والدولية العديدة التي أكدت ضرورة تمكين اإلبتكار الصناعي والروبوتات من خالل تنمي

.  م2030ية المملكةويأتي دعماً لتعزيز دور الجامعة في تحقيق أهدافها بما يتوافق مع رؤلذا فإن استحداث مثل هذا البرنامج سيلبي هذا االحتياج . البشري

مواءمة وية وضمانكما يساهم البرنامج في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية عبر توفير معارف نوعية للمتميزين في المجاالت ذات األول

.مخرجات التعليم وسوق العمل وتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

ال يوجد نقص70

https://academiccatalog.umd.edu/graduate/programs/robotics-engineering-z084/robotics-engineering-pbc/
https://www.bradley.edu/academic/departments/me/certificate/robotics/
https://www.wpi.edu/academics/study/robotics-engineering-certificate
https://www.widener.edu/academics/graduate-studies/robotics-engineering-mse
https://nps.edu/web/mae/robotics#:~:text=PROGRAM%20OVERVIEW,%2C%20robotics%2C%20and%20autonomous%20systems.


كلية علوم الحاسب و املعلومات

افق مع التصنيف املنهسنة أكاديميةمدة الدراسةانترنت االشياء. 5اسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

(أمريكا)جامعة فلوريدا (أمريكا)نيوهيفين(أستراليا)ديكين(أمريكا)ستانفورد

(أمريكا)سانت توماس (ايرلندا)دبلن سيتي (أمريكا)ماساتشوستس

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

سداياهيئة األمن السيبرانينيةمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقسابكارامكو

نيوممؤسسة الصناعات العسكريةباحث في الجامعات السعوديةهيئة الطيران املدنيوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات

من المنشآت المحلية، % ٥٧تشير التحليالت المتعلقة بإنترنت األشياء في المملكة العربية السعودية إلى االعتماد الحالي، لما يقرب من :معطيات داعمة العتماد البرنامج

من المنشآت المحلية للتوسع، % 38وتشير تلك القراءات أيضاً إلى سعي ما يقرب من . م٢٠٢٠خالل عام % ٧٤لحلول تقنيات تعتمد على إنترنت األشياء، وهي زيادة بنسبة 

من المنشآت المحلية بالتخطيط الحالي للبدء في استخدام حلول إنترنت% ٢٥كما يقوم ما يقرب من . بشكل أكبر، في استخدام حلول إنترنت األشياء خالل السنوات القليلة القادمة

٧,٢صل إلى ومن جهة أخرى، تشير الدراسات المستقبلية إلى توقعات بنمو ضخم في حجم سوق إنترنت األشياء في المملكة لي. م القادمين٢٠٢3م و ٢٠٢٢األشياء خالل عامي 

كما يساهم البرنامج في تحقيق . م٢٠3٠هذا البرنامج  دعماً لتعزيز دور الجامعة في تحقيق أهدافها بما يتوافق مع رؤية المملكةيأتي . م٢٠3٠مليارات لاير بحلول عام 

حسين جاهزية البشرية عبر توفير معارف نوعية للمتميزين في المجاالت ذات األولوية وضمان مواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل وتمستهدفات برنامج تنمية القدرات

.الشباب لدخول سوق العمل

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

ال يوجد نقص70

https://online.stanford.edu/programs/internet-things-graduate-program
https://www.deakin.edu.au/course/graduate-certificate-internet-of-things
https://catalog.newhaven.edu/preview_program.php?catoid=23&poid=6318
https://iot.institute.ufl.edu/academics/iot-graduate-certificate/
https://www.umass.edu/graduate/programs/internet-things
https://springboardcourses.ie/details/9161
https://software.stthomas.edu/degree/certificates/iot/index.html#:~:text=The%20Graduate%20Certificate%20in%20Internet,implement%20IoT%20applications%20and%20solutions.


علوم الحاسب واملعلوماتكلية

افق مع التصنيف املنهسنةمدة الدراسةدبلوم ذكاء األعمال وتحليل البيانات. 6اسم البرنامج اليالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
الدولة

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

McGill University- CanadaEdith Cowan University- Australia 
Algonquin College in Ottawa, 

Canada 
The University of London- UK

The University of Missouri–St. 

Louis- USA

Wake Technical 

Community College-USA

Nova Scotia Community 

College- Canada

Kennesaw State 

University- USA
The University of Arizona, USA

Northern Alberta Institute of 

Technology, Canada

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

قطاع األعمالاملنظمات غير الحكوميةالقطاعات الحكوميةكافة
سالسل االمداد والتوريد واملبيعات 

والتسويق
التصنيع واإلنتاج العام

الخدمات املصرفية اإلستثماريةشركات التأمين وإدارة األصول 
ل التجارة اإللكترونية ووسائل التواص

االجتماعي
الشركات الصغيرة واملتوسطةاالتشركات تكنولوجيا املعلومات واالتص

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
مركز  ذكاء االعمال ودعم اتخاذ القرار  بجميع القطاعات الحكومية لتقديم البيانات املفتوحة تأسيس

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

ال يوجد نقص60

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/program/diploma-dip-digital-analytics-and-business-intelligence
https://www.ecu.edu.au/degrees/courses/graduate-diploma-of-business-analytics
https://www.algonquincollege.com/sat/program/business-intelligence-system-infrastructure/
https://london.ac.uk/courses/business-analytics
https://mba.umsl.edu/certificates/bicert.html
https://www.waketech.edu/programs-courses/credit/credit-programs/business-analytics/degrees-programs/c25350a
https://www.nscc.ca/learning_programs/programs/plandescr.aspx?prg=BZIA&pln=BZNTELADV
https://coles.kennesaw.edu/mba/business-intelligence-certificate.php
https://eller.arizona.edu/programs/non-degree/certificates/business-intelligence
https://www.nait.ca/coned/business-intelligence-analytics


إدارة األعمال باملجمعةكلية 



إدارة األعمالكلية

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةدبلوم املحاسبة والضرائباسم البرنامج نعميالتو

جامعة امللك سعودةجامعات محلية لديها برامج مناظر 

ةجامعات عاملية لديها برامج مناظر 

Warwickshire 

College-بريطانيا

Hackney Community College

بريطانيا

Irish Tax Institute

إيرلندا

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

جميع الجهات الحكوميةالديوان العام للمحاسبةمكاتب املراجعة قطاع األعمالجميع منشآتهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صندوق االستثمارات العامةاملدن الصناعيةهيئة السوق املاليةالعام للمحاسبةالديوانالسعوديالبنك املركزي 

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
والتيريالمليار 226البالغةم2020فيمستوياتهاعن%30.2بنمو.م2021العامخاللريالمليار 295مبلغالسعوديةميزانيةفيالضرائبتساهم-

.النفطيةغير الدولةايراداتإجماليمن%80تعادل

.(منشأة)مكلفمليون 1.3منأكثر للضريبةاملسجليناملكلفينإجمالي-

.املحاسبةملهنة"هدف"البشريةاملواردتنميةصندوق خاللمنوالتوظيفالدعمقرار تطبيق-

فيالجامعةمخرجاتتنويع

.متخصصةتخصصات

.كةحجم األنشطة اإلقتصادية باململ

رؤية املساهمة في تحقيق مستهدفات

م2030

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

اليوجد.16



الهندسةكلية 



كلية الهندسة

افق مع التصنيف املنهثالث سنواتمدة الدراسةو االتصاالتاإللكترونياتدبلوم تقنية هندسة اسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة حائلكلية االتصاالت و املعلومات بالرياضجامعة األميرة نورة

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

جامعة التقنية والعلوم التطبيقة

باملصنعة عمان
جامعة كواالملبور ماليزياكلية نيويورك التقنية أمريكا

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

وزارة الداخليةوزارة الدفاعهيئة االتصاالت وتقنية املعلوماتوتقنية املعلوماتوزارة االتصاالتاالعالموزارة

القطاع املصرفيشركات تقنية املعلوماتشركات موبايليشركة االتصاالت السعوديةهيئة الحكومة الرقمية

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
.  برنامج التحول الرقمي لتعزيز البنية التحتية لقطاع االتصاالت-

.مؤشرات التوسع في برامج التغطية الكاملة للنطاق العريض وتوصيل خدمة االنترنت فائقة السرعة لجميع مناطق اململكة-

.تقدم اململكة في برامج الذكاء االصطناعي وعلوم البيانات املعتمد على خدمات االتصاالت-

.  مليار ريال سعودي70يقدر 2021حجم سوق االتصاالت في اململكة عام -

أكبر مستخدمي خدمات االتصاالت في 

.منطقة الشرق األوسط

كة اململتحول قطاع الخدمات اليومية في 

.على االتصاالت عن بعدلالعتماد 

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

اليوجد100



كلية الهندسة

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةدبلوم هندسة اإلنشاءاتاسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

جامعة وسط فلوريداجامعة شرق لندنجامعة برمنغهام

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

وزارة الشؤون البلدية والقروية 

واإلسكان
الهيئة السعودية للمقاولينأمانات مناطق اململكةالوزارات الحكومية وزارة الصناعة والثروة املعدنية

الهيئة السعودية للمدن الصناعية 

ومناطق التقنية

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 

واملتوسطة
اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي

طوير الهيئات املليكة والجهات املعنية بت

املدن 
كافة شركات املقاوالت

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
.  2030برنامج اإلسكان وهو أحد البرامج الرئيسية في رؤية اململكة -

.امةومالحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السالمة والصحة العكود البناء السعودي وهو مجموعة االشتراطات واملتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذيه-

. والبحر األحمرونيومبرامج تطوير املدن كبرنامج تطوير الدرعية التاريخية ومشاريع تطوير املدن كمشروع القدية -

إطار االستراتيجية العمرانية الوطنية وهي

مل رقعة عام لتوجيه التنمية املكانية على كا

ه اململكة العربية السعودية والذي أعدت

ان وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسك

يبمشاركة برنامج األمم املتحدة اإلنمائ

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

البرنامجالتعيين أو التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس في مجال التخصص الستحداث54



كلية الهندسة

افق مع التصنيف املنهسنة واحدةمدة الدراسةدبلوم هندسة السالمة املهنيةاسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة حائلجامعة امللك عبدالعزيز جامعة امللك سعود

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

جامعة يوركإمآندجامعة تكساس إيه جامعة بيتسبرغ

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

املديرية العامة للدفاع املدنيوزارة الطاقةوزارة الصناعة والثروة املعدنيةوزارة النقل والخدمات اللوجستيةوزارة الدفاع

الهيئة السعودية للمدن الصناعية 

ومناطق التقنية
هيئة الصناعات العسكرية

ة الشركة السعودية للصناعات األساسي

(سابك)
كافة شركات املصانعأرامكو السعودية

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
. 2030ورؤية اململكة 2020البرنامج الوطني االستراتيجي للسالمة والصحة املهنية وهو أحد برامج وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية في التحول الوطني -

.2022في عام % 70قرار توطين مهنة السالمة والصحة املهنية بحيث ال تقل عن -

ممارس ومحترف : نخالل مساريمن برنامج كوادر السالمة والصحة املهنية وهي مبادرة تم إطالقها لتعزيز معرفة ومهارة الكوادر البشرية في مجال السالمة والصحة املهنية -

.وذلك بهدف تعزيز تطبيق ممارسات السالمة والصحة املهنية في املنشآت

والتي تتطلب لتوطين مهنة هندسة السالمة املهنية2030برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن رؤية -

قرب مدينة سدير للصناعة واألعمال من

جامعة املجمعة وحاجة املصانع لهندسة 

.السالمة املهنية

نشر الوعي بأهمية برامج نظم السالمة

.وثقافة السالمة املهنية

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

البرنامجالتعيين أو التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس في مجال التخصص الستحداث35



كلية الهندسة

سنهمدة الدراسةتقنية تصنيع البالستك دبلوماسم البرنامج
افق مع التصني ف التو

املنهي
نعم

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة

المعهد العالي للصناعات

البالستيكية

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

جامعة فيتشبورغ

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

سابكارامكو
طيف واسع من مصانع 

البالستيك 

:البرنامجمعطيات داعمة العتماد 

الوطنية تحقيق احد املحاور  االساسية لرؤية اململكة وهي اقتصاد مزدهر، حيث ان البرنامج يدعم بناء القدرات والكوادر 

لتلبية احتياج سوق العمل  

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

تعاقد او تعاون 35



كلية الهندسة

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةدبلوم تقنية هندسة الطاقةاسم البرنامج نعميالتو

(دبلوم عالي)جامعة أم القرى رةجامعات محلية لديها برامج مناظ

رةجامعات عاملية لديها برامج مناظ

، بريطانياهدرسفيلدجامعة جامعة تيسايد, بريطانيا، بريطانيابورتسموثجامعة جامعة بوسطن

، استرالياادياليدجامعة 
معهد نيو جيرس ي للتكنولوجيا، أمريكا

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

انوزارة الشؤن البلدية والقروية واإلسكالشركة السعودية للكهرباءمركز كفاءة الطاقةالذريةمركز امللك عبدهللا للطاقة املتجددة و وزارة الطاقة

ملزدوج هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج ا
صندوق االستثمارات العامة والشركات 

التابعة له 

الطاقة، الصناعة )الوزارات الحكومية 

مات والثروة املعدنية، الدفاع، النقل والخد

... (اللوجستية، التعليم، الصحة، 

،نيوم) الجهات املعنية بتطوير املدن 

العال، البحر األحمر، القدية، الجبيل ، 

...(ينبع، 

نية مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتق

:معطيات داعمة العتماد البرنامج

والتي توليه اململكة جل اهتمامها من تعليم وتطوير  وصناعة2030قطاع الطاقة يعد من أهم اهداف رؤية -

، والذي يحتاج لكوادر  وطنية لتحقق تلك 2023جيجاوات من الطاقة املتجددة بحلول 9.5يعمل البرنامج الوطني للطاقة املتجددة على إنتاج -

األهداف

والتي تحتاج مساهمة فاعلة من جميع القطاعات2030٪  بحلول 50مصادر الطاقة املتجددة إلى تهدف اململكة إلى رفع مزيج الطاقة و تنويع -

تطوير  قطاع  الطاقة الواعد، وبناء القدراتاملساهمة في دعم -

والكوادر الوطنية، لتوطين تقنيات هندسة الطاقة

تحسين سمعة وصورة الجامعة من خالل املساهمة في بناء -

.الكوادر الوطنية

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

ال يوجد80



العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاطكلية 



كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

افق مع التصنيف املنهفصول دراسية4مدة الدراسةدبلوم البرمجة التطبيقيةاسم البرنامج متوافقيالتو

جامعة امللك خالدجامعة االمام محمدةجامعات محلية لديها برامج مناظر 

مج جامعات عاملية لديها برا

مناظرة

Seneca International 

Academy-CanadaMumbai University
Andhra University India

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

مراكز الحاسب اآللي في كافة 

اإلدارات الحكومية والخاصة

شركات تطوير نظم المعلومات 

.رنتوقواعد البيانات وتطبيقات اإلنت
مختلف المؤسسات والشركات 

الصناعية والتجارية والعلمية التي

.تستخدم الحاسب

بنك الراجحي واألهلي :البنوك مثل 

والبالد والرياض

فات المستشفيات الحكومية والمستوص

االهلية

العملسوقايحتاجهالتيالالزمةاألساسيةبالمهاراتوالطالباتالطالبلتزويدالتطبيقيةالبرمجةدبلوميـهدف:البرنامجالعتمادداعمةمعطيات

الدبلوميجيلخريمكن.المناسبةالشاغرةالوظائفعلىالحصولفيالبرنامجخريجيفرصوتعظيمالحاسب،وشبكاتالبياناتوقواعدالبرمجةمجالفي

دعممسؤولأوتطبيقاتمطورمساعداومبرمجمساعد:مثلالفنيالدعمأوالبرمجةفيمتخصصةوظائففيالخاصالقطاعأوالعامالقطاعفيالعمل

.اآلليبالحاسبالعالقةذاتالوظائفمنوغيرهامدربمساعدأومعلوماتمسجلأوفني

خطة الدبلوم مقترح المقررات في 

ية تجمع بين المفاهيم النظرية والعمل

مل ليصبح الخريج مؤهالً وجاهزاً للع

في الوظائف ذات العالقة بمجاالت 

.الحاسب اآللي المختلفة

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

75



كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

افق مع التصنيف املنهفصول دراسية4مدة الدراسةدبلوم تطوير تطبيقات األجهزة الذكيةاسم البرنامج متوافقيالتو

جامعة االميرة نورةزةالكلية التطبيقية بعنيةجامعات محلية لديها برامج مناظر 
جامعة االمام عبد الرحمن بن 

فيصل

مج جامعات عاملية لديها برا

مناظرة

Centennial College-Canadaجامعة القدسنجامعة بوليتكنك فلسطي

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

الهواتفتطبيقاتتطويرشركات

وتقنياتهاالذكية

خدماتوتطويرتصميمشركات

الهواتفبتطبيقاتالمرتبطةالويب

.الذكية
والحكوميةالخاصةالمؤسسات

التخصصمجالفيوالتدريس
الذكيةالهواتفصيانةوورشمشاغلاإللكترونيالتسويقمجال

: البرنامجمعطيات داعمة العتماد 
.أعطالهاوتشخيصوصيانةالذكيةالهواتفتطبيقاتبمجالالمتعلقةالمحليالسوقحاجاتتلبيةعلىقادرينخريجينتوفير

.وصيانتهاالذكيةالهواتفتطبيقاتبرمجةمجالفيمحترفينمطورينإعداد
(Hybrid)والهجينةNative(Native)األصيلة: بنوعيهاالتطبيقاتإنتاجفيالمستخدمةالتقنياتتعليم

Backendبالـيعرفومابالتطبيقالمرتبطالسيرفرخدماتبرمجياتوبرمجةإعدادإتقان

ر يستطيع الخريج العمل على تطوي

التطبيقات الذكية التي تقوم على
iosو االندريدمنصات مختلفة مثل 

ت كما يستطيع الطالب بناء تطبيقا

كاملة لألجهزة الذكية، كما يمكنه أن 

ل التشغييتعرف على تقنيات نظم 
.المختلفة ومهارات الحاسب اآللي

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

التعاون مع كليات نظيرة75



كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

افق مع التصنيف املنهفصول دراسية4مدة الدراسةدبلوم مطور الويب املتكاملاسم البرنامج متوافقيالتو

جامعة طيبةةجامعات محلية لديها برامج مناظر 

مج جامعات عاملية لديها برا

مناظرة

Fanshawe Collage –

London
CDI Collage-India

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

القطاعات الحكومية والخاصة ذات 

نية الطابع التقني والخدمات االلكترو

ة والقطاعات المقدمة للخدمات التقني

بوالمتعلقة بتصميم وتطوير الوي

اء الهيئة السعودية للبيانات والذك

(SDAIA)االصطناعي 
ثمار الشركة السعودية للتنمية واالست

(تقنية)

الشركة السعودية لتبادل المعلومات

(تبادل)الكترونياً 

مية مراكز البيانات في القطاعات الحكو

والخاصة

ً مؤهلينخريجينإعدادإلىالبرنامجيـهدف:البرنامجالعتمادداعمةمعطيات معرفةبالومجهزينالويب،تطويرمجالفيومتخصصينمهنيا

.والعالميالمحليالمجتمعاحتياجاتتلبيالتيالمهنيةللممارساتالالزمةوالمهارات

تخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل•
تزويد الدارسين بالمهارات التقنية والتطبيقية الالزمة في مجال انشاء وتطوير مواقع الويب• 

.تعزيز المعارف والمهارات لتخريج مطوري ويب متكامل، قادرين على تصميم وبناء وإدارة مواقع الويب، كمطور ويب مستقل، أو كجزء من فريق• 

:فرص التوظيف

مبرمج تطبيق ، مبرمج كمبيوتر، 

مطور موقع األعمال اإللكترونية 

،مطور ويب متنقل، مطور برامج، 

مصمم الويب ،مبرمج على شبكة 

اإلنترنت ،المسؤول عن الموقع

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

75



كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

افق مع التصنيف املنهسنتينمدة الدراسةمسار الرياضة والترفيه-دبلوم إدارة األعمال اسم البرنامج نعميالتو

ال يوجدةجامعات محلية لديها برامج مناظر 

مج جامعات عاملية لديها برا

مناظرة

EU Business SchoolFull Sail UniversityUIBS University of Stirling
Florida Institute of 

Technology

Geneva Business SchoolECU UniversityUniversity of EuropeKAMK UniversityThei

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

منشأة رياضية85عدد الرباضيةجميع القنوات الهيئة العامة للترفيهوزارة الرياضةاالتحاد السعودي لكرة القدم

صندوق االستثمارات العامةاللجنة األوملبية العربية السعوديةمشاريع الترفيه السعوديةالقديةنادي رياض ي159عدد 

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
سنوات3اخر فى% 170مليار ريال،  بنسبة نمو 6.5إلى 2.4الناتج املحلي اإلجمالي من -

من الناتج املحلى االجمالي% 3الى % 0.8الهدف لرفع مساهمة الرياضة من -

مليار ريال2.5دعم األندية الرياضية بمقدار -

االستحواذ على نادي نيوكاسل اإلنجليزي -

الهيئات الرياضية ورفع كفاءتهاوحوكمةتمكين 

تحسين كفاءة وانتاجية املوظفين

تخصيص األندية ورفع قدرتها التنافسية 

إيجاد فرص وبيئة جاذبة للفعاليات واالستثمار في القطاع

لدعم املشاريع والبرامج الرياضية( الحكومي والخاص وغير الربحي)تعزيز الشراكات مع القطاعات الثالث 

افق الرياضية وتحسين بيئة املالعب تعزيز كفاءة إدارة املنشآت واملر

حسن استثمار املنشآت الرياضية والشبابية للوزارة

تعزيز دور اإلعالم الرياض ي في ترسيخ ثقافة الرياضة ونشر مبادئها وقيمها

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

(سيتم تعليق مسار املوارد البشرية)250



كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

افق مع التصنيف املنهسنتينمدة الدراسةمسار العقارات واألوقاف-دبلوم إدارة األعمال اسم البرنامج نعميالتو

ال يوجدةجامعات محلية لديها برامج مناظر 

مج جامعات عاملية لديها برا

مناظرة

، دبيHeriot-Wattجامعة جامعة واشنطن، أمريكاجامعة والية ديلتا، أمريكاجامعة بالتيمور، أمريكااجامعة مانشستر، بريطاني

جامعة100وأكثر من اجامعة والية كولورادو، أمريك، بريطانياكارديفجامعة ، نيوزيالنداأوكالندجامعة FIUجامعة فلوريدا 

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

الشركات واملؤسسات العقاريةجميعالهيئة العامة لألوقافالهيئة العامة لعقارات الدولةالجمعيات الخيريةجميعالهيئة العامة للعقار

صندوق االستثمارات العامةاملنصات الحكومية ذات العالقة
هللا ، مدينة امللك عبدنيوم: املدن الجديدة

االقتصادية، الخ

البحر . ش: شركات الوجهات الجديدة

األحمر، مشروع القدية، بوابة الدرعية
انوزارة الشؤن البلدية والقروية واإلسك

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
(.  عقارية)٪ من ميزانية التحول الوطني موجهة لبرامج اإلسكان 22-

أي بزيادة أكثر 2030بحلول ( باملليون )ريال 316،167إلى ( باملليون )ريال 197،241يستهدف القطاع العقاري النمو في الناتج املحلي اإلجمالي من -

٪60من

للمهن العقارية" هدف"تطبيق قرار الدعم والتوظيف من خالل صندوق تنمية املوارد البشرية -

افق مع التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية - ISIC4التو

أكبر سوق عقاري في املنطقة

كانيالطلب العالي للعقار نتيجة النمو الس

توجه الدولة لتنظيم السوق العقارية 

وحكومتها

البورصة العقارية 

محجم األوقاف الخيرية باململكة الضخ

تحسين سمعة وصورة الجامعة
اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

(سيتم تعليق مسار املوارد البشرية)250



طب األسنان بالزلفيكلية 



كلية طب األسنان

دبلوم صحة األسنان----اسم البرنامج Dental Hygiene Diplomaافق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسة غير مصنف يالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة امللك فيصل 

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

جامعة كارديف، اململكة 

املتحدة
، كنداكاموسون كلية ، كندامانيتوباجامعة كلية نيو كاليدونيا، كندا

، اململكة شيفلدجامعة 

املتحدة

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

مراكز األسنان التخصصيهعيادات األسنان الخاصةاملدن الطبية املستشفيات األهليةاملستشفيات الحكومية 

:البرنامجالعتمادداعمةمعطيات
ً المنشورةالدراساتمنالعديداثبتت ً ومحليا ً السعودي،المجتمعافرادبينترتفعالتسوسنسبةانعالميا التحولبرنامجفيالمملكةرؤيةمنوانطالقا

درجةعلىأسنانوفمصحةفنيتأهيلوتدريبالىيُهدفبدورهالبرنامجهذافإناألمراض،منالوقايةفيالمواطنوعيرفعالىالسعيفيالصحي

نانواألساللثةأمراضمنللوقايةالوعينشرفيهامبدوريساهمواوكيالصحي،األسنانفريقفيفاعلينكأعضاءليعملواالكفاءةمنعالية

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

05
فتح باب االستقطاب و التعاون ألعضاء هيئة التدريس

 
ً
املتميزين محليا



كلية طب األسنان

افق مع التصنيف املنهسنةمدة الدراسةالبرنامج الوطني  ملساعد طبيب أسناناسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
ال يوجد

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

، الوالياتبيتسبرغجامعة 

املتحدة
دةكلية فيستا ، الواليات املتح

MedQuest College ،

الواليات املتحدة
حدةكلية اريزونا، الواليات املت

Blue Cliff College،

الواليات املتحدة

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

املدن الطبية و املراكز الصحيةعيادات األسناناملستشفيات الخاصةكافة املستشفيات الحكومية

:البرنامجالعتمادداعمةمعطيات
العملسوق اجةوح،"أسنانطبيبمساعد"مهنةفيالوطنيةالكوادر لقلةونظرااألسنان،طبلعيادةالتشغيليةالعمليةفيمحوريعنصر األسنانطبيبمساعديعتبر

إلىالبرنامجويهدفنة،املههذهفيوطنيةكوادر لتأهيلالصحيةللتخصصاتالسعوديةبالهيئةالصحيةاألكاديميةإشرافتحتوطنيبرنامجانشاءتمفقدإليهم،املاسة
 عملهفيماهر أسنانطبيبمساعدتأهيل

ً
.البشريةاملواردوزارةللوائحوفقامصنفوالعملسوق حاجةسدعلىقادرا

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

010
س فتح باب االستقطاب و التعاون مع أعضاء هيئة التدري

املتميزين محليا



كلية طب األسنان

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةدبلوم طب أسنان األسرةاسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة

مستشفى  و مركز 19يوجد 

ةأسنان تخصص ي باململك

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

National Postgraduate 

Medical College,

Nigeria

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

ةاملراكز الصحية في املناطق الطرفيعيادات األسنان الخاصةاملستشفيات الخاصة كافة املستشفيات الحكومية 

:البرنامجالعتمادداعمةمعطيات
ليكونوااألسنان،بطكلياتخريجيتأهيلاليالبرنامجويهدف،الصحيةللتخصصاتالسعوديةالهيئةإشرافتحتعليا،دراساتدبلومبرنامجهو األسرةأسنانطبدبلوم
لكلمتخصصعالجيقدمأناألسرةأسنانطبيبيستطيعبحيثاملختلفة،اإلكلينيكيةأسنانطبتخصصاتمنالشاملةاألساسيةاملهاراتيتقنون محترفينأسنانأطباء
تنظيمفيلبرنامجامخرجاتتساهمسوفوبذلك،(ذلكتستدعيالتياملتقدمةالحاالتمنقليلةنسبةعدا)األسنانطبأخصائيينبينللتنقلالحاجةدون األسرةأفراد

 البرنامجيساهمكمااملجتمع،وللفرداملقدمةاألسنانطبخدماتجودةوتحسين
ً
زيادةخاللمنلكة،باملماألسنانطبقطاعتوطينبسرعةالعملسوق تطوير فيايضا

.األسرةأسنانطبتخصصفيأول نائب/نائبدرجةعلىاململكةفيالسعوديينالصحييناملمارسينعدد

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر
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سفتح باب االستقطاب و التعاون مع أعضاء هيئة التدري

 
ً
املتميزين محليا



العلوم بالزلفيكلية 



العلوم:كلية

افق مع التصنيف املنهسنةمدة الدراسةالعلوم البيئيةدبلوماسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة

جامعة امللك عبد العزيز

دبلوم العلوم البيئية

جامعة طيبة

الدبلوم العالي للبيئة

جامعة تبوك

يئيةالدبلوم العالي في العلوم الب

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

McGill University

Canada

University of South Africa

South Africa

Murdoch University 

Dubai 

University of Southern 

Queensland - Australia

The open University  

United Kingdom

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

اإلدارة العامة للصرف الصحياملحطات الفرعية للرصد البيئياملحميات الطبيعيةريةاملركز الوطني لتنمية الحياة الفطوزارة البيئة واملياه والزراعة

ؤون التخطيط وصحة البيئة بوزارة الش

البلدية والقروية
م البيئياملركز الوطني للرقابة على االلتزا

ي املركز الوطني لتنمية الغطاء النبات

ومكافحة التصحر

وانية مختبرات التربة واملياه والثروة الحي

والنباتية
املركز الوطني لألرصاد

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
ية كجزء من قبل ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان مع تركيزها على البيئة واالستدامة البيئ2030تم إطالق رؤية السعودية 2016في عام •

أساس ي من التنمية

أمر ملكي بإنشاء مجلس للمحميات امللكيةتم إطالق االستراتيجية الوطنية للبيئة والذي تزامن مع اصدرا2018وفي عام •

تم إنشاء مراكز بيئية وطنية مع إطالق مشروع الرياض الخضراء2019ثم في عام •

تم إنشاء القوات الخاصة لألمن البيئي و إنشاء صندوق أبحاث للطاقة والبيئة2020وفي عام •

2030إطـــــالق العديـــــد مـــــن مشـــــاريع رؤيـــــة 

امة مــــــع التركيــــــز علــــــي االســــــتد: واملحميــــــات

عطيــات كركيــزة أساســية يعتبــر مــن أكثــر امل

يــــة الداعمــــة العتمــــاد دبلــــوم العلــــوم البيئ

ادر قــادرة نظـرا ألهميتـه الكبيـرة فـي بنـاء كـو 

2030علي تحقيق رؤية اململكة 

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر
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كلية العلوم بالزلفي 

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةالرياضيات التطبيقية واملالية املحوسبةاسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة امللك فهد

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

املعهد امللكي 

لمستوكهو فيللتكنولوجيا
جامعة يورك بريطانياجامعة واشنطن، أمريكايابريطان، جامعة نوتنغهام 

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

جميع الشركات واملؤسسات املاليةواملؤسسات االستثماريةالبنوكالتعليم
في الوحدات )جميع الوزارات الحكومية 

(املالية واالحصائية

لإلحصاءالعامةالهيئةاملالسوق هيئةاملاليةوالحلول االستثمارشركاتالتأمينشركات

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
.الداعمة للتحول الرقمي2030رؤية اململكة -

.يستهدف قطاع البنوك واألسهم والشركات االستثمارية النمو في الناتج املحلي االجمالي-

افق مع تصنيف االطار الوطني للمؤهالت- التو

في الجامعاتقلة عدد البرامج املناظرة

السعودية

تحسين تصنيف وصورة الجامعة

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

من خالل التعاون مع الجامعات الوطنية160

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85


الزلفي–كلية العلوم : الكلية

(ساعة30)عام الدراسةمدةدبلوم في األمن النووياسم البرنامج
افق مع التصني ف التو

املنهي
نعم

ال جامعات محلية لديها برامج مناظرة

جامعات عاملية لديها برامج مناظرة
جامعة نيفاداذريةالوكالة الدولية للطاقة الجامعة تكساس ايه اند ام

جامعة االقتصاد الوطني 

والعالمي
تينيسيجامعة 

جامعة١٠٠وأكثر من كمبرياجامعة المعهد العالمي لألمن النوويوجياجامعة أونتاريو للتكنولجامعة هارفارد

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

هيئة الرقابة النووية و االشعاعية
النوويةاملفاعالت

مدينة امللك عبدهللا للطاقة الذرية (تخصص عسكري )ضابط أمن نووي 

واملتجددة
هيئة املواصفات واملقاييس

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
12عالن عن فتح عد اإل ا بالتوجه النوعي للمملكة العربية السعودية في مجال األمن النووي واستحداث هيئات و مجاالت وظيفية متعددة متعلقة باملجال  النووي خصوص-

.%30مفاعال نوويا مع نسبة توطين تصل الى 
:تغطية حاجة سوق العمل في الجهات التالية -

رصد ومراقبة الممارسات اإلشعاعية                            -

تأسيس كفاءات تنظيمية لمراقبة المرافق النووية-

تعزيز األمن النووي ونظام عدم االنتشار-

اململكة التوجه الكبير في املجال النووي في

.العربية السعودية

في اكبر مصدر للطاقة تعتمد عليه الدول 

.عملالقرن الحالي و زيادة الطلب في سوق ال

اهم برنامج نوعي والذي من خالله سوف يس

ية في زيادة دخل الجامعة و  بناء برامج نوع

تدعم سوق العمل

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر
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العلوم بالزلفيكلية

افق مع التصنيف املنهسنةمدة الدراسةديبلوم القياس واألجهزةاسم البرنامج يالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
ال يوجد

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

Aix-Marseille - FranceIUT-FranceBCIT - CanadaPolytechnic- CanadaCoburg Univ, - Germany

Glasgow -UKDerby -UK

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

الطاقة النووية والبديلةشركات تجارية مرتبطة بالقياسشركات بتروليةهيئة القياس واملعايرة

شركات الغذاء واملشروباتلقطاع الطبي األجهزة في اشركات تسويق املعدات العلمية هيئة الغذاء والدواء

:البرنامجمعطيات داعمة العتماد 
:يوجد إحتياج متزايد ملعايرة أجهزة القياس في املؤسسات الصناعية والغذائية والشركات البترولية واملستشفيات مثل

o أجهزة االستشعار الدقيقة وأنظمة الكشف

o األجهزة لقطاع الطاقة النووية

o التسويق في األجهزة العلمية

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر
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العلوم بالزلفيكلية

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةالنوويةماجستير الفيزياءاسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة القصيمجامعة امللك سعود

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

جامعة كاليفورنياجامعة تنس يجامعة نيفاداجامعة أونتاريو الكنديةجامعة هارفارد

معهد ماساشستوس

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

(تخصص عسكري )ضابط أمن نووي النوويةاملفاعالتهيئة الرقابة النووية و االشعاعية
مدينة امللك عبدهللا للطاقة الذرية 

واملتجددة
هيئة املواصفات واملقاييس

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
مفاعال نوويا مع نسبة 12واستحداث هيئات و مجاالت وظيفية متعددة متعلقة باملجال  النووي خصوصا بعد اإلعالن عن فتح الطاقة النووية التوجه النوعي للمملكة العربية السعودية في مجال -

%.30توطين تصل الى 

:تغطية حاجة سوق العمل في الجهات التالية -

افق النووية- اقبة املر تأسيس كفاءات تنظيمية ملر

تعزيز األمن النووي ونظام عدم االنتشار-

اململكة التوجه الكبير في املجال النووي في

.العربية السعودية

في اكبر مصدر للطاقة تعتمد عليه الدول 

.القرن الحالي

برنامج نوعي من خالله سوف يساهم في

زيادة دخل الجامعة وبناء برامج نوعية 

تدعم سوق العمل

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر
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العلوم بالزلفيكلية

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةالليزرماجستير فيزياءاسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة امللك عبد العزيزجامعة امللك سعود

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

جامعة كاليفورنياجامعة تنس يجامعة نيفاداجامعة أونتاريو الكنديةجامعة هارفارد

جامعة رودوفاجامعة اولو الفنلندية

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

هيئة املواصفات واملقاييساملصانع الوطنيةمدينة امللك عبد العزيزالتدريس في املدارسالسعوديةالجامعات

املهن الفنية في الجهات العسكرية

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
2030علوم الليزر مما يحقق رؤية النوعي للمملكة العربية السعودية في مجال سعالتو -

العمل على تطوير أنظمة القطع بالليزر لشركات التصنيع ، -

بعلوم الليزر مثل املصانع الوطنيةاستحداث هيئات و مجاالت وظيفية متعددة -

:تغطية حاجة سوق العمل في الجهات التالية -

.  تعمب علي إنتاج معدات متطورة لإلجراءات الجراحيةتأسيس كفاءات -

.تأسيس كفاءات خبيرة في العمل على أنظمة مالحية للجيش-

إنشاء مصانعالتوجه الكبير في مجال 

.ةفي اململكة العربية السعوديمتعددة 

برنامج نوعي من خالله سوف يساهم في

زيادة دخل الجامعة وبناء برامج نوعية 

تدعم سوق العمل

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

130



العلوم بالزلفيكلية

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةاملوادماجستير فيزياءاسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة القصيمجامعة امللك سعود

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

جامعة كاليفورنياجامعة تنس يجامعة نيفاداجامعة أونتاريو الكنديةجامعة هارفارد

جامعة رودوفاجامعة اولو الفنلندية

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

هيئة املواصفات واملقاييساملصانع الوطنيةمدينة امللك عبد العزيزالتدريس في املدارسالسعوديةالجامعات

املهن الفنية في الجهات العسكرية

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
2030علوم املواد مما يحقق رؤية النوعي للمملكة العربية السعودية في مجال سعالتو -

بعلوم املواد مثل املصانع الوطنيةاستحداث هيئات و مجاالت وظيفية متعددة -

:تغطية حاجة سوق العمل في الجهات التالية -

لهيئة املساحة الجيولوجية لفحص املواد املكتشفةتأسيس كفاءات تنظيمية -

تأسيس كفاءات خبيرة بالثروة التعدينية-

في ويات البتروكيماالتوجه الكبير في مجال 

.اململكة العربية السعودية

برنامج نوعي من خالله سوف يساهم في

زيادة دخل الجامعة وبناء برامج نوعية 

تدعم سوق العمل

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر
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العلوم:كلية

افق مع التصنيف املنهسنة واحدةمدة الدراسةدبلوم عالي في كيمياء البيئة اسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة

جامعة تبوك باململكة العربية 

الدبلوم العالي في العلوم,السعودية

البيئية

طيبة باململكة العربيةجامعة 

ئةالعالي للبيالدبلوم  ,السعودية

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

University of Newcastle, 
Australia

Kwantlen Polytechnic 

University, Canada

The Open university, 

United kingdom

University of Limerick, 

Ireland

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

ندسيةأخصائي تحليلي في االستشارات الهمحلل التقييم البيئيمشارك باحث في الجامعاتاملدقق البيئيالبيئةوزارة 

ياه اخصائي معالجة املياه في معالجة امل

والتخلص من النفايات
شركات االدوية

، أغذية ، ورق)ضمان الجودة في التصنيع 

(كيماويات ، بالستيك

وزعي منسق الصحة والسالمة البيئية في م

املنتجات الكيميائية

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
.والتي أولت اهتماًما كبيًرا بالبيئة والقطاعات املرتبطة بالبيئة2030هذا البرنامج يتماش ى مع رؤية اململكة العربية السعودية •

إعداد الطالب لإلبداع الفكري في مجال الكيمياء وعلوم البيئة من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثة•

.دعم وتشجيع البحث العلمي من خالل التواصل بين املؤسسات العامة والخاصة التي تدعم وتمول البحث العلمي•

.املساهمة في نشر الثقافة العلمية وتقديم االستشارات في العلوم البيئية للمؤسسات العامة والخاصة•

.يمكن هذا البرنامج إرضاء سوق العمل في العديد من املجاالت•

.ووزارة البيئة•

هـــــذا البرنـــــامج يهـــــدف إلـــــى إعـــــداد الخبـــــراء

 فــــي علــــوم ال
ً
بيئــــة والــــرواد املــــؤهلين علميــــا

ط وتطبيقاتهـــــــــا لتلبيـــــــــة احتياجـــــــــات خطــــــــــ

.التنمية وسوق العمل في اململكة

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر
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كلية العلوم بالزلفي

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةدبلوم إدارة مركز البياناتاسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة بيشة

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

معهد جنيف

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

إدارة التحكم في املستشفياتاملصانعالشركاتاملؤسسات اقسام حماية امن املعلومات

مراكز املعلوماتالوزاراتالبحث الجنائيكليات إدارة االعمالمجاالت التكنولوجيا

:معطيات داعمة العتماد البرنامج

جديدةوظيفيةفرصلخلقتهدفالتيالبياناتمراكزإدارةفيوالتميزالعملسوقمواكبة-

لمؤسساتامعظمفيالكبيرالبياناتحجمبسببطلبااألكثرالتخصصاتأحدالبياناتمراكزإدارةتخصصيعتبر-

المعلوماتيةةالتحتيالبنيةوإدارةالبياناتوتخزينالبياناتاستخراجمثلالضروريةالتقنيةالمهاراتالطالبإكساب-

.البياناتتحليلعلىقائمةقراراتاتخاذعلىقادرةقياديةكوادرتأهيل

تطبيق أفضل الممارسات -

إلنشاء خطة شاملة إلدارة 

مراكز البيانات

تطوير المهارات األكاديمية-

والمهنية

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر
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كلية العلوم بالزلفي

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسة(الثورة الصناعية الرابعة)دبلوم التقنيات الحديثة اسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة الباحة

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

جامعة االسكندريةمعهد جنيف

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

صيانة األجهزة الطبيةاملصانعالشركاتاملؤسسات اقسام حماية امن املعلومات

الجامعاتصيانة الروبوتاتقطاعات الذكاء االصطناعيسيسكومجاالت التكنولوجيا

:معطيات داعمة العتماد البرنامج

تتمتع هذه . قدم التقنيالثورة الصناعية الرابعة تختلف اختالفاً جوهرياً عن الثالثة السابقة، حيث تميزت بشكل رئيسي بالت

سسات بشكل التقنيات بإمكانيات كبيرة لالستمرار في إيصال مليارات األشخاص إلى الويب، وتحسين كفاءة األعمال والمؤ

جاالت بما في جذري، فيهدف دبلوم التقنيات الحديثة الي اعداد كوادر متخصصة في اختراق التقنية الناشئة في عدد من الم

بتأهيلهم ذلك الروبوتات والذكاء االصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وانترنت األشياء وغيرها من المجاالت المختلفة وذلك

.بالمعارف الضرورية في هذه المجاالت

االستفادة من تجربة 

المؤسسات في التعامل مع 

جائحة كورونا وتأثيرها 

وفوائدها على المؤسسات

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

املبتعثين-25



كلية العلوم بالزلفي

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسة(سيسكو)دبلوم الشبكات املتقدمة اسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة جازانالجامعة االسالميةجامعة االمام فيصلجامعة امللك خالدجامعة امللك عبدالعزيز

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

RMIT UniversityCharles UniversityTechnology University

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

الوزاراتشبكات االتصالاملطاراتشركات تقنية املعلوماتاالجهزة االمنية

الجامعاتاالتصاالتالبحث العلميمراكز املعلوماتاملؤسسات الحكومية

:معطيات داعمة العتماد البرنامج

ات للتعامل مع توفير الكوادر المهنية المتخصصة في تقديم الدعم التقني لشبكات الحاسب، التي تمتلك المعارف والمهار

عالمية في مجال الشبكات بدأً من التركيب وتحميل البرامج ومرورا بالصيانة وحماية أمنها، وانتهاًء بمواكبتها للتطورات ال

.الشبكات ونظم المعلومات، بما يفي بمتطلبات سوق العمل في المملكة العربية السعودية

اإللمام بالمبادئ األساسية-

ألمن البيانات والمعلومات،

القدرة على حل مشاكل -

الشبكات الموسعة

مهارات أمن الشبكات-

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

املبتعثين-25



كلية العلوم بالزلفي

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةدبلوم علوم البياناتاسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة االميرة نورة

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

ايواسيتيجامعة جامعة ميشيغانجامعة اريزونا امريكاجامعة هونيف املانياجامعة القاهرة

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

التعليماملصانعالشركاتاملؤسسات اقسام حماية امن املعلومات

املجال الصحيالبحث العلميمجاالت التكنولوجيا

:معطيات داعمة العتماد البرنامج

ر تحديات أصبح تطبيق العلوم الحديثة وتقنيات الذكاء االصطناعي لتحليل البيانات واستنباط أنماط المعرفة من أكب

أحد فمازال سوق العمل يعاني من نقص الكوادر المؤهلة في هذا المجال، لذا يعتبر تخصص علوم البيانات. المؤسسات

اصل االجتماعي التخصصات األكثر طلبا في سوق العمل، وذلك للتطور الكبير في استخدام شبكة االنترنت وتطبيقات التو
.وانترنت األشياء

تطبيق أفضل الممارسات 

إلنشاء خطة شاملة إلدارة 

المشاريع

تطوير المهارات األكاديمية 

والمهنية

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

املبتعثين-25



العلوم بالزلفيكلية

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةفي املعلوماتية الحيويةماجستير اسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة امللك عبدهللا

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

Melbourne UniversityRITMichigan UniversityBirmingham UniversityOxford University

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

التعليم العاليوزارةالصحيةالقطاعات
القطاعات الخاصة املهتمة بالتامين 

الصحي
البحث العلمي

الحصاء مع املعلوماتية الحيوية هي نقطة التقاء تخصصات البيولوجي والرياضيات وا:معطيات داعمة العتماد البرنامج

تجنب اإلصابة تخصص علوم الحاسب لدراسة البيانات املتعلقة بصحة املواطنين واستنتاج القرارات التي يجب اتخاذها ل

عليه كثيرا وهو املشروع القومي الكبير الذي يعمل، بأمراض معينة او تفش ي وباء معين او تحديد أسباب تفش ي مرض معين

.التخصصللحاجة لهذامن دول العالم في الفترة األخيرة ولعل انتشار فيروس كورونا يعتبر مثال كبير 

من استهداف أكبر فيئة للطالب-

.يةالتخصصات الصحية والتقن

عاملين تطوير وتأهيل املهنيين وال-

ة في مجال الرعاية الصحية وقاد

املستقبل

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر
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كلية

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةماجستير ذكاء األعمالاسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
اليوجد

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

University of HuddersfieldAston UniversityCreighton universityThe University of Edinburgh

Hochschule Neu-Ulm 

university of applied science

University of Law Business 

School

International Islamic 

University Malaysia
University of NorthamptonUniversity of Southampton

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

نيوم، مدينة امللك : املدن الجديدة

عبدهللا االقتصادية، الخ
العامليةالبرصات

مكاتب ومراكز االستشارات املالية 

.ودراسات الجدوى االقتصادية

الشركات الخاصة التي تعتمد لغات 

"علم"البرمجة الحديثة مثل 
.مؤسسة النقد العربي السعودي

يةالشركة السعودية للمعلومات االئتمان.هيئة سوق املالشركات االتصاالت الطيران السعوديةشركات
القطاع املصرفي واملؤسسات املالية

.األخرى 

:  معطيات داعمة العتماد البرنامج

.تأهيل كوادر قيادية قادرة على إدارة املنظمات-

.اكساب الطالب الخبرات الكافية لالنضمام الى االقتصاد الرقمي-

.امةالتي تمكنهم من القيام بدورهم في التنمية املستداملهارات التحليلية واملهنية رفع املستوى العلمي والتقني لألجيال القادمة من خالل إكسابهم -

.مواكبة سوق العمل والتميز في تقنيه املعلومات التي تهدف لخلق فرص وظيفية جديدة-

ذكاء األعمالسد االحتياج  في تخصص 

ي حل والعمل على توظيف العلوم التقنية ف

.األعمالاملشكالت في  قطاع 

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر
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العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سديركلية 



كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةإدارة األعمال التطوعية والوقفيةدبلوماسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
ال يوجد

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

St Marys

University- UK

City, University of 

London.

Islamic Science University 

of Malaysia (USIM)

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

الهيئة العامة لألوقاف
جميع الجمعيات واملؤسسات الخيرية

400التي يزيد عددها عن 
الهالل األحمر السعوديالجمعية السعودية للعمل التطوعي

مجالس األوقاف في الغرف التجارية

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
 للقطاع الحكومي والقطاع الخاص ،

ً
ال ا مكّمِّ

ً
 العمل التطوعي بصفة عامة يعتبر قطاًعا ثالث

َّ
ت عليها رؤية اململكة العربية والتطوع يعدُّ قضية استراتيجية وطنية حث

خدمة برنامج التحول الوطني، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج: ، وذلك من خالل مؤشرات أداء واضحة وجلية في البرامج املختلفة، مثل2030السعودية الطموحة 

 حيث تقدر  أصولها بأكثر من تريليون ريال. ضيوف الرحمن
ً
 اقتصاديا كبيرا

ً
مج تعليمية لتأهيل ومن ذلك تتجلى أهمية إيجاد برا. أما األعمال الوقفية فتلعب دورا

.  خريجين في مجال إلدارة األعمال التطوعية والوقفية لخدمة اهذين لقطاعين املهمين

أكبر حجم أصول للقطاعات االقتصادية في •

.املنطقة

توجه الدولة للعناية بتنظيم أعمال قطاعي •

األعمال التطوعية والوقفية وحكومتها

حجم األوقاف الخيرية باململكة الضخم•

تعزيز دور الجامعة في خدمة املجتمع •

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر
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كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةدبلوم التسويقاسم البرنامج نعميالتو

جامعة شقراءجامعة طيبةجامعة امللك عبدالعزيزجامعة تبوكجامعة امللك سعودجامعات محلية لديها برامج مناظرة

جامعات عاملية لديها برامج مناظرة

Kwantlen Polytechnic 

University-CANADA

Auckland University of 

Technology-New Zealand 
Curtin University-Australia 

National University of Ireland, 

Galway- Ireland

University of Technology Sydney –

UTS -Australia

Nipissing University-CANADALa Trobe University -AUSTRALIA
INTI International University and 

Colleges - MALAYSIA

McGill University - Montreal, 

Canada

McMaster University - Hamilton, 

Canada

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

ة العديد من املنشآت الصناعية بمدين

سدير للصناعة واألعمال
شركة زهرة الربيعمن مصانع املشروبات الغازيةالعديدشركة املراعيشركات االتصاالت

ideal-جدة
SAUDI WHITE CEMENT 

COMPANY-الرياض

Star Al Khaleej for Food Services Co.

الرياض-
شركة عبداللطيف جميلمن مصانع املياهعدد

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
ة وفق متطلبات املسار دور املنشآت الصغيرة في تسويق منتجاتها والذي يتطلب توفير موارد بشرية مؤهلة قادرة على تحقيق الرؤياملمثل في زيادة 2030دعم تحقيق رؤية اململكة -

.االستراتيجي

الطلب الحالي و املتوقع على تلبيةرة املوقع االستراتيجي للكلية وقربها من منطقة سدير للصناعة واألعمال والنمو املستمر بحجم األعمال والحاجة املتجددة لكوادر وطنية قاد-

.ألفراد من العنصرين الرجالي والنسائي قادرة على تغطية ذلك الطلب

. القرب من مدينة الرياض والتوسع في حجم االستثمارات فيها مما يتيح فرصة لتوفير خريجين يسهمون في تلبية االحتياج-

تستهدف النمو املتوقع في االستثمار األجنبي حيث-

تثمار اململكة العربية السعودية زيادة صافي االس

10خالل % 1816األجنبي املباشر املتدفق بنسبة 

، أي مضاعفته بأكثر 2030حتى 2021أعوام من 

ز ذلك ويستدعى ذلك املساهمة في تعزي.. مرة19من 

م تلك بتوفير  متخصصين تسويق قادرين على دع

.االستثمارات

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر
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كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير

افق مع التصنيف املنهسنتان ونصفمدة الدراسةدبلوم إدارة املوارد البشريةاسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة

جامعة األميرة نورة بنت 

عبدالرحمن
جامعة تبوكجامعة جازانجامعة امللك فيصلجامعة امللك سعود

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

UNIVERSTY OF HARVERD (BARNEY)جامعة يوتا، أمريكاجامعة والية تكساس، أمريكا
UNIVERSITY OF WISCONSIN –

MILWAUKEE

CALIFORNIA STATE UNIVERSTIY 

NORTHRIDGE

SAIN LOUIS UNIVERSITYTHE UNIVERSTY OF ALABAMAUNIVERSTY OF COLORADO-DENVER
ALGONQUIN COLLEGE-OTTAWA-

CANADA

UNIVERSTY OF OTTAWA –

OTTAWA-CANADA

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

ات في و املنشآت واملنظمجميع املؤسسات

القطاعين العام والخاص

ة من املنشآت الصناعية بمدينالعديد

سدير للصناعة واالعمال
شركات قطاع البترول يةالعديد من املنظمات التطوعية والخير الشؤون البلدية و القروية

القطاعات العسكرية املراعيشركة
Royal Al Waha Trading-

الرياض، الصالحية

Al-Nafie Steel Co. Ltd-

الرياض، السلي

Mohammed Al-Askar Trading Co

الخرج-

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
 ، و 2030أحد برامج تحقيق رؤية اململكة برنامج تنمية القدرات البشرية يمثل -

ً
 لسوق العمل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محلًيا وعاملًيا، ليكون املواطن مستعدا

.رفةالحالي واملستقبلي بقدرات وطموح ينافس العالم، وذلك من خالل تعزيز القيم، وتطوير املهارات األساسية ومهارات املستقبل، وتنمية املع

.وتخريج كوادر قادرة على املساهمة في تطوير املوارد البشرية باملنطقة2030هدف البرنامج لإلسهام في تحقيق رؤية اململكلة -

.يهاتزايد في حجم االستثمارات فاملحاجة املنطقة االستراتيجية لتبني مثل هذه البرامج حسب مستجدات وطموح املنطقة املتمثلة في وجود مدينة سدير للصناعة واألعمال والنمو -

.  2030النمو السريع في هياكل املوارد البشرية باململكة وتزايد الحاجة لتوظيف كوادر وطنية قادرة على املساهمة في تحقيق رؤية اململكة -

.أكبر سوق في املنطقة-

ملة استقطاب اململكة للشركات العاملية العا-

.ةباملنطقة ليكون املقر اإلقليمي بالسعودي

ازدياد حجم الشركات املتوسطة والصغيرة -

. والحاجة إلى متخصصين باملوارد البشرية

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

20--



عمادة السنة األولى املشتركة



املشتركةعمادة السنة األولى

افق مع التصنيف املنهفصلين دراسيينمدة الدراسةاملطاعمللسياحة والفندقة وادارةاللغة األنجليزيةالدبلوم املنهي فياسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة اليمامةجامعة امللك سعودزجامعة امللك عبد العزي

ة كلية لورييت للسياح

والفندقة

األكاديمية الوطنية 

للتدريب

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة
Cornell University

Michigan State 

University

University of Nevada, 

Las Vegas
University of Surrey

Virginia Polytechnic 

Institute

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

رحالت السفاري والتخييمالسعوديةشركات الطيرانواملنتجعاتالفنادقسالسل املطاعم العامليةسالسل املطاعم املحلية

مرات مؤسسات تنظيم الفعاليات واملؤت

واملعارض
هيئة العامة الترفيةالقطاعات املقدمة لخدمات الترفيةمكاتب السفر والسياحةشركات خدمات العمالء

.2028مليون وظيفة في عام 2.8الوظيفية الى يتوقع ان يزيد عدد الفرص و فيما ارتفاع ناتج املحلي لقطاع السياحة % 2.2•:معطيات داعمة العتماد البرنامج
.مليون 2.859اجمالي 2028مليون وفي عام 2.127اجمالي 2023الفرص الوظيفية املتوقعة في قطاع السياحة مباشرة او غير مباشرة في عام  •
.  كيفية تحول السعودية إلى وجهة سياحية إقليميا وعاملياللمملكة العربية السعودية 2030احد اهداف رؤية •
.قني واملنهياملؤسسة العامة للتدريب الت-صندوق تنمية املوارد البشرية-وزارة السياحة: التنسيق العتماد الدبلوم مع القطاعات التالية•
.جهات توظيف الستقبال الكوادر البشرية بعد التخرج من البرنامجالدعم واملوافقة مع •

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

مع االشخاص املختصيناو التعاون بالتعاقد 40



الطبكلية 



قسم التعليم الطبي -الطبكلية 

افق مع التصنيف املنه1مدة الدراسةPostgraduate diploma in Medical educationاسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
امللك سعود بن عبدالعزيز الصجيةامللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

University College 

London, UK
Dundee University,UK

University of Nottingham, 

UK
Swansea University, UK

University Of Cambridge, 

UK

University of Warwick, 

UK
ف خريجي البرنامج

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

املستشقيات الحكوميةكليات الطب الخاصه الحكوميةكليات الطب

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
افق بينلعميعتبر التعليم الطبي من البرامج التي تساهم في بناء املخرجات االساسية في كليات الطب  التي بدورها تقوم بتخريج اطباء اكفاء لسوق ا مخرجات التعليم واحتياج سوق ل اضافة الى انه يساهم في ضمان التو

 العمل كما انه يساعد في صقل املهارات العضاء هيئة التدريس حيث انه يقوم يتعزيز قدرات الطالب وتطوير املناهج الدراسية والتعليم وال
ّ
إلشراف على مشاريع البحوث بما م والتقييم والقيادة وتطوير مقترحات البحث واتعل

طرق التعلم ق بالقياده وايجادكما ان البرنامج يعتبر من احد البرامج التي تساهم في رفع الكفاءات في املجال الصحي حيث انه يقوم بتطويرهم فيما يتعل، يؤهل الطالب للقيام بدور قيادي وريادي بالقطاع الصحي واملجتمع

افق مع  روية . للممارسين الصحيين وبناء برامج تعليميه لهم في املنشاءات الصحية .ياةوتوفير فرص التعلم مدى الح. في التعليم والذي هو أحد دعائم الدول املتقدمة التي تسعى للريادة والتميز2030ويعتبر هذا البرنامج متو

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

110
فتح باب التعاون مع اصحاب التخصص محليا وعمل 

اتفاقيات مع الجامعات الخارجية  باملشاركة



قسم العلوم الطبية االساسية -الطبكلية 

افق مع التصنيف املنه1مدة الدراسةSurgical and Clinical Anatomyاسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
اليوجد

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

Otago University, New 

Zealand 

University of Melbourne, 

Australia 
University of Dundee, UK

University of Edinburgh, 

UK 

QUEEN'S UNIVERSITY 

BELFAST, North Irland

Keele University, UK

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

برامج الزماالت املستشقيات الحكومية والخاصةكليات الطب الخاصه الحكوميةكليات الطب

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
ون في التقديم على برامج الزماالت كذلك يساعد االطباء الخريجين الذين يرغب. لميهالععتبر هذا البرنامج من البرامج التي تساعد في بناء املعرفه التشريحية للجراحين والتي بدورها تساعد في تأهليهم من الناحيه العمليه و 

افق بين مخرجات التعليم واحتياج سوق العمل(غيرها… على سبيل املثال جراحه عامه ، جراحة عظام )الجراحيه بمختلف تخصصاتها  .وهذا يساهم في ضمان التو

كليات الصحيه وتوطين الوظائف الكما ان البرنامج يهدف الى تاهيل املختصين الصحيين التشريح السريري وهذا يساهم في سد النقص العضاء هيئة التدريس في تخصص التشريح في

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

فتح باب التعاون مع اصحاب التخصص محليا55



قسم طب املجتمع والصحة العامة-الطبكلية 

افق مع التصنيف املنهyears 2مدة الدراسةDiploma in Epidemiology and Biostatisticsاسم البرنامج YESيالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة

College of Public Health and Health 
Informatics,  King Saud Bin Abdulaziz

University for Health Sciences

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

University of Hong KongDrexel University, USA
University of Lethbridge, Alberta, 

Canada
University of Sunshine Coast, 

Australia
University of Maryland, USA

University of California, Berkeley

School of Public Health, USA

University of Southern California, 

USA
Lancaster University, UKWestern University, Canada

The University of Melbourne, 

Australia

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

مراكز البحوث الطبيةكليات الصحة العامةالجامعاتأي مراكز بحثية
اإلدارات الصحية لحكومات الواليات 

والحكومات املحلية

فريق العلماءالشركات الطبيةصناعة األدوية والتجارب السريريةاملستشفيات
ي يمكن لعلماء اإلحصاء الحيوي العمل ف

مجموعة متنوعة من الصناعات

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
Biostatisticians play a unique role in safeguarding public health and improving lives through quantitative research. By combining across quantitative disciplines, biostatisticians are able to collaborate with other 

biomedical researchers to identify and solve problems that pose threats to health and to quality of life. From assessing the health consequences of air quality to designing and evaluating new cancer studies, 
biostatisticians develop new methods to ensure that policies are based on evidence of benefit—whether targeted to populations or to individuals in need of care. This in in line with the Vision 2030 of the 

Kingdom of Saudi Arabia Forbes listed Biostatistics as best No 1 degree for jobs
Specialist in Biostatistics are very less, it’s a rare field

When a disease occurs in a population, epidemiologists help us to understand where the disease is coming from, and who it is most likely to impact. The information gathered can then be used to control the 
spread of the disease and prevent future outbreaks. It is the scientific method of  investigation problem-solving used by disease detectives—epidemiologists, laboratory scientists, statisticians,

physicians and other health care providers, and public health professionals—to get to the root of health problems and outbreaks in a community

.

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

70Can be arrange for interim basis



الطبكلية 

افق مع التصنيف املنهyears 2مدة الدراسةDiploma in Occupational Health & Safetyاسم البرنامج YESيالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
King Saud Bin Abdulaziz University

Riyadh 
Imam Abdulrehman Bin Faisal 

University, Dammam

Prince Sultan Military College for Health 

Sciences

Dhahran 

Batarjee Medical College

Jeddah

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

University of Utah

USA

Western Sydney University
Australia 

University of Queensland
Australia

University of Alberta

Canada

Victoria University of Wellington

New Zealand

Edith Cowan University

Australia

Cardiff Metropolitan University
United Kingdom

Embry-Riddle Aeronautical University
USA

The University of Melbourne, 

Australia

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

للمناطق واملحافظاتاإلدارات الصحية مراكز البحوث الطبيةكليات الصحة العامةالجامعاتالبلديات

مختلف املصانع فريق العلماءالشركات الطبيةاألدويةصناعة املستشفيات

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
Occupational health & Safety is a leading program in the fields of  Public health. This helps a student to prepare as an Occupational health specialist who will monitor the health & safety conditions in all areas of the Kingdome. 

This branch would also focus on areas involving environmental health too., including water, air & soil and how to maintain them. An Occupational specialist is someone who would analyze work environment and work 

procedure. They inspect workplace for adherence to regulations on safety, health, and  the  environment. They also design programs to prevent disease or injury to workers and damage to the environment. They work in a verity 

of settings, such as offices, factories and mines.  This in in line with the Vision 2030 of the Kingdom of Saudi Arabia.  

.

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

77
This course can be conducted with the available  

faculty strength 



كلية الطب

افق مع التصنيف املنهمدة الدراسةاسم البرنامج يالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة

جامعة امللك سعود بن 

ةعبدالعزيز للعلوم الصحي

جامعة االمام عبدالرحمن بن 

فيصل

كلية –جامعة مللك سعود 

الطب

جامعة امللك خالد

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

Bellmont University, 

Tennessee, USA

University of Stirling, UKIslamic University Sudan
University of Medical  

Science and Technology, 

Sudan

University of Dundee, UK

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

املنظمات غير  الحكوميةاملستشفيات-القطاع الخاص وزارة الحرص الوطنيوزارة الصحةوزارة الصحة

الحاجة املاسة .2متخصص 500000تشير منظمة الصحة العاملية الى أن النقص في اختصاص ي الصحة العامة يبلغ  .1:معطيات داعمة العتماد البرنامج

ديدا تغير املناخ والتحديات البيئية فضال عن تغير أسلوب الحياة للمجتمعات يضيف عبئا ج. 3.ملتخصصين في الصحة والوبائيات خاصة بعد التحديات املتمثلة في الكرونا

يساهم هذا . 5. الحاجة ملتخصصين في االدرة الصحية للمساهمة في ادارة العمل الصحي الذي يواجه التحديات بصورة مستمرة. 4يحتاج ألطر الصحة العامة للتعامل معه 

.التخصص في ترقية مكانة الجامعة كمنارة للعلم واملعرفة

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

حسب شروط املوارد البشرية72

نعمسنتان  PUBLIC HEALTH DIPLOMAدبلوم الصحة العامة



-الطبكلية 

افق مع التصنيف املنهمدة الدراسةاسم البرنامج يالتو

جامعات محلية لديها 

برامج مناظرة
معظم الجامعات املحلية تدرس البرنامج ككورس تابع لدبلومة الصحة العامة و الوبائيات او ككورس منفصل 

جامعات عاملية لديها 

برامج مناظرة

جامعة دونيا بالهند يا جامعة فلندرز باسترال
و مركز االمارات للدراسات

البحوث االستراتجية 

جامعة اريزونا بالواليات

املتحدة االمريكية 
راليا جامعة كوينزالند باست

جامعة جيمس كوك  

بسنغافورة 

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

املعاهد العليا الجامعاتاملنظمات غير  الحكوميةوزارة الصحة

لالرتقاء بالبحث العلمي . 1:معطيات داعمة العتماد البرنامج

الجودة  يساهم في عمل بحوث صحية عالية -3ترقية الجامعة  . 2

يساهم في رفع مستوى البحث العلمي لألطباء و الكوادر الصحية و أساتذة الجامعات و املعاهد  الصحية و العلمية -

.يساهم في تحضير طلبة و طالبات املاجستير و الدكتوراة  لعمل بحوث ذات جودة  عالية -3

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

حسب شروط املوارد البشريةأساتذة 5الى 74

نعمسنةدبلوم البحث العلمي 



العلوم الطبية التطبيقيةكلية 



قسم الصحة العامة–كلية العلوم الطبية التطبيقية 

افق مع التصنيف املنهسنةمدة الدراسةدبلوم األمن الصحياسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة أم القرى 

الجامعة السعودية 

االلكترونية
جامعة امللك سعود

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

University of CincinnatiGeorge Mason UniversityInternational Association 

for Healthcare Security 

and Safety (IAHSS)

University of AlaskaAugusta University

Capella UniversityBoston UniversityIndianapolis University

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

املنصات الحكومية ذات العالقة
هد ، مدينة امللك فنيوم: املدن الجديدة

الطبية، الخ
صندوق تنمية املوارد البشريةالهيئة العامة لإلحصاءاملركز الوطني للمعلومات الصحية

الهيئة السعودية للتخصصات الصحيالخدمات واملديريات الصحية وزارة الصحة السعوديةالحكومية واالهليةاملستشفيات 

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
 على توفير بيئة آمنة وسليمة من املخاطر وفق أعلى املعايير-

ً
.توفير الدعم املنهي والعلمي ليصبح مسؤول األمن الصحي قادرا

.2030توجه الدولة في التطوير الطبي لرعاية املرض ى في اململكة العربية السعودية والتي تكون ضمن رؤية -

.املساهمة في الخطة التنفيذية لبرنامج التحول االلكتروني للقطاع الصحي -

.إعادة هيكلة القطاع الصحي في اململكة وتعزيز قدراته ومكانته كقطاع ّفعال ومتكامل يضع صحة أفراد املجتمع على قمة أولوياته-

.2030ضمن رؤية اململكة " مجتمع حيوي "املساهمة في تحقيق مستهدفات محور -

 على توفير بيئة آمنة وسليمة من املخاطر وفق أعلى املعايير-
ً
.توفير الدعم املنهي والعلمي ليصبح مسؤول األمن الصحي قادرا

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

(التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من داخل اململكة العربية السعودية)40



قسم الصحة العامة–كلية العلوم الطبية التطبيقية 

افق مع التصنيف املنهسنةمدة الدراسةدبلوم الترميز الطبياسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة امللك سعودبيةمدينة امللك عبد هللا الط

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

جامعة سوليفان، أمريكاجامعة أالسكا، أمريكاCowley College, USADavenport Universityكانسنويسالكلية التقنية في 

جامعةهيرزينج،أمريكا، نيوزيالنداأوكالندجامعة اكوتاالكلية التقنية بوالية د
جامعة والية كاليفورنيا، 

أمريكا
تالكلية التقنية ساوث ايس

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

املركز الوطني للمعلومات الصحيةةالهيئة السعودية للتخصصات الصحياملستشفيات الحكومية واألهليةوزارة الصحة السعوديةالعيادات االكلينيكية

يةاملستشفيات والعيادات  التخصصاملنصات الحكومية ذات العالقة
، مدينة امللك فهدنيوم: املدن الجديدة

الطبية، الخ

اع القط–صندوق تنمية املوارد البشرية 

الصحي
الصحية الخدمات واملديريات 

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
.التحسين التحولي واملستمر للرعاية الصحية من خالل استخدام املعلومات والتقنيات التي تدعم تقديم الرعاية الصحية والبحوث السريرية-

.تحليل البيانات التي تقوم في وقت ما بالعمل على البيانات في محال الصحة-

تجمع الصحة اإللكترونية بين األفراد والعمليات والخدمات الصحية في اتحاد تعاوني بهدف مشترك أال وهو تحسين الرعاية الصحية للمرض ى-

.بدء تطبيق الصحة االلكترونية والترميز الطبي-

.2030توجه الدولة في التطوير الطبي لرعاية املرض ى في اململكة العربية السعودية والتي تكون ضمن رؤية -

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

(التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من داخل اململكة العربية السعودية)40



كلية العلوم الطبية التطبيقية

اسم البرنامج
(املرحلةاألولى)ممارس سالمة وصحة مهنية  

(  يةاملرحلة الثان)محترف سالمة وصحة مهنية 
مدة الدراسة

أشهر 3

أشهر 4
افق مع التصنيف املنهي نعمالتو

جامعات محلية لديها برامج مناظرة
كليات التميز جامعة امللك عبدالعزيز 

معهد التقنيات الصناعية العالى للتدريب

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

الخدمات واملديريات الصحية املدن الطبيةالتجمعات الصحيةالحكومية واالهليةاملستشفيات وزارة الصحة

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
البرنامج مدعوم من وزارة املوارد البشرية والتنمية األجتماعية-

اعتماد مجلس الوزراء النشاء املجلس الوطني للسالمة والصحة املهنية -

املساهمة فى زيادة نسبة التوطين وسد الفجوة الحيتاجات سوق العمل -

احتياج املوارد البشرية من أعضاء هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

-4
اعتماد مدربين من اعضاء هيئة التدريس  

التعاون مع املدربين املعتمدين من الهيئة



كلية العلوم الطبية التطبيقية

افق مع التصنيف املنهيأشهر تدريب3+ شهر 12مدة الدراسةدبلوم الوقاية من العدوى ومكافحتهااسم البرنامج نعمالتو

جامعات محلية لديها برامج مناظرة
"أشهر3دبلوم "مستشفى امللك فيصل التخصص ي ومركز االبحاث مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

القطاع الخاص الصحي"يالتشغيل الذات"املدن الطبية "التشغيل الذاتي"التجمعات الصحية (قايةو )املركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها يةاملستشفيات العسكرية والتخصص

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
البرنامج معتمد لدى هيئة التخصصات الصحية -

(وقاية)املركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها البرنامج مدعوم من -

املساهمة فى زيادة نسبة التوطين وسد الفجوة الحيتاجات سوق العمل -

"القطاع الخاص-التشغيل الذاتي" الحاجة املاسة للتخصص في القطاع الصحي ملكافحة العدوى -

احتياج املوارد البشرية من أعضاء هيئة التدريس
(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

التعاون مع املدربين املعتمدين من الهيئة بنظام الساعة4-



التربية باملجمعةكلية 



(قسم الرياضيات)كلية التربية باملجمعة

افق مع التصنيف املنه4مدة الدراسةالرياضيات اإلكتوارية واملاليةاسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة أم القرى جامعة امللك فهدجامعة امللك سعود

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

The Ohio State 

University
McMaster University

Oklahoma State 

University
Purdue UniversityTemple University

University of 

Pennsylvania
Florida State University

University of Texas at 

Dallas

Carnegie Mellon 

University
University of Wisconsin

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

وزارة االقتصاد والتخطيط وزارة املالية البنوكشركات التأمينمؤسسة النقد العربي السعودي

ارامكومؤسسة التأمينات االجتماعيةمصلحة معاشات التقاعدوزارة التجارة واالسكان 

:معطيات داعمة العتماد البرنامج

سوق العمل ملختصين  في مجال العلوم اإلكتوارية واملالية حاجة

تخصص متنوع يشمل مقررات خمسة أقسام أكاديمية  لتوفير املفاهيم واملهارات في العلوم اإلكتوارية واملالية  

خريجينقادرين على تلبية االحتياجات التنموية  للمملكة في جميع املجاالت ذات الصلة بالعلوم االكتوارية واملالية

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

أقسام من كليات تدرس مقررات البرنامج90



(قسم الرياضيات)كلية التربية باملجمعة

افق مع التصنيف املنه4مدة الدراسةالعلوم الرياضيةاسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة أم القرى جامعة األميرة نورة 

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

University of MichiganUNSW Sydney

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

املهن التقنية م التدريس في مؤسسات التعليم العاالتعليم العالي العمل في مؤسسات
نية العمل في مراكز البحوث العلمية والتق

قنيةكمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والت
البنوك 

وزارة العدل ووزارة الصحةمعهد االحصاءات العامة السعودية مؤسسة التأمينات االجتماعيةسابك أرامكو

:معطيات داعمة العتماد البرنامج

تزويد سوق العمل بخريجين مؤهلين لخدمة املجتمع 

يشمل مقررات في الريلضيات البحتة واالحصاء والرياضيات الحاسبة والتطبيقية

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

90



التربية الخاصة-كلية التربية

افق مع التصنيف املنهسنةمدة الدراسةدبلوم تدريب وتأهيل ذوي اإلعاقة لسوق العملاسم البرنامج -يالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
ال يوجد

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

Central Lakes CollegeOLS Bellevue College University of Arkansas 

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

طاع ق-املنشئات البسيطة واملتوسطة

املصانعقطاع االيواء الفندقيقطاع املقاهي واملطاعمالتجزئة

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
ل المثال للحصر ، جميع برامج ومستهدفات الرؤية على سبيفي وضعت المملكة العربية السعودية خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة في قائمة أولوياتها ويتضح ذلك جليا في تضمين مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة ●

كما وأن . مبادرة موجهة لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة٢3وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على تنفيذ . برنامج جودة الحياة ، برنامج خدمة ضيوف الرحمن ، برنامج تنمية القدرات البشرية 

منهم في ٤%من قانون ذوي اإلعاقة والخاص بتشغيل ١٥و١٤لتمكين اندماج األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل من خالل تفعيل  المادتين 3٧برنامج التحول الوطني خصص هدفا كامال من أهدافه الـ

وضعها في مكانها موارد البشرية وللمن األشخاص ذوي اإلعاقة في المملكة العربية السعودية سوف يخلق فرص تنموية مستدامة بالشكل الذي يجعلنا قادرين على االستثمار األمثل% ٤إن تشغيل . القطاع الخاص

.الصحيح

دريب عدم كفاءة برامج الت:  وبالنظر إلى واقع حال تشغيل ذوي اإلعاقة نالحظ أن الغالبية العظمى من األشخاص ذوي اإلعاقة تعاني من البطالة لألسباب التالية( ٢٠١8)وحسب ما ذكر في صحيفة الوطن ●

عدم قناعة تتناسب مع قدرات وإمكانيات األشخاص ذوي اإلعاقة ،ل لوتطوير المهارات الموجهة إليهم، عدم اعتراف بعض أرباب العمل بالشهادات الممنوحة لهم، الحاجة إلى إجراء تعديالت الزمة في بيئة العم

لشكل الذي يجعلهم ية تلبي حاجات وقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة بامهنأصحاب العمل بقدرات ذوي اإلعاقة  وبالنظر لهذه األسباب يرى قسم التربية الخاصة بأنه من األهمية بمكان أن يتم تقديم برامج تنموية و

٢٠3٠كة مملقادرين على سرعة االندماج مع واقع وبيئة سوق العمل في المملكة العربية السعودية وبالقدر الذي سيساعدنا على تحقيق مستهدفات رؤية ال

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

من األقسام األخرى .14



باملجمعةالتربيةكلية

افق مع التصنيف املنهعامين مدة الدراسةدبلوم اللغة االنجليزيةاسم البرنامج الدبلوم المتوسطيالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامة االمير سطامجامعة طيبةجامعة االميرة نورهجامعة امللك عبدالعزيزجامعة حائل 

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

املستشفيات
الترجمة العالقات العامة في الفنادقشؤكات السياحة السكرتارية 

ةالدرجة الخامسترقية املظفين على

:معطيات داعمة العتماد البرنامج

.حاجة سوق العمل ملوظفين يتقننون اللغة االنجليزية تحدثا وكتابة وترجمة 

حاجة الكثير من املتدريب الجتياز اختبارات اللغة 

يعتبر هذا الدبلوم املصنف فرصة للموظفين للترقية على الدرجة الخامسة في سلم الوظائف

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

االستعان باعضاء من اقسام اللغة االنجليزية املناظرة1010



التربية بالزلفيكلية 



قسم الدراسات اإلسالمية/ التربية بالزلفيكلية 

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةوالدعوة واإلرشاددبلوم اإلمامةاسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
ال يوجد

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

ال يوجد

ال يوجد

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجالياتكرهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنوزارة األوقاف

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
ألوقاف، ظفي وزارة ايستهدف تنمية املدارك والكفايات العلمية واملساهمة في االرتقاء الوظيفي، وتطوير املهارات للعاملين في املساجد من أئمة ومو -

.وهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وجمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات

وجود عدد كبير من العاملين في وزارة 

عن األوقاف، وهيئة األمر باملعروف والنهي

ة املنكر، و جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعي

.الجاليات

تحسين سمعة وصورة الجامعة

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر



التربية بالزلفي كلية 

افق مع التصنيف املنهسنةمدة الدراسةدبلوم في تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بهااسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 
ال يوجد مناظرة

رةجامعات عاملية لديها برامج مناظ
كامبريدج

Delta

في والية ” كنساس“جامعة 

ميزوري 
ياجامعة اوكالند  للتكنولوج

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

وزارة التعليم 

الحكومي القطاع

وزارة التعليم 

القطاع األهلي والخاص 
املدارس العاملية 

اخرى 

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
.في تعليم وتعلم اللغة اإلنجليزية لتحقيق االندماج مع العالم الخارجي في شتى املجاالت2030يعمل البرنامج علي تحقيق رؤية اململكة العربية السعودية -

يعمل البرنامج علي تأهيل قطاع كبير من معلمي اللغة اإلنجليزية في القطاعين الحكومي والخاص مما يدفع نحو مخرجات تعليمية افضل-

للبرنامج قيمة وجدوى  اقتصادية  -
اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

1400



كلية التربية بالزلفي

مدة الدراسةالقياس والتقويمدبلوم اسم البرنامج
فصلين 

دراسيين
افق مع التصنيف امل نعمنهيالتو

ةجامعات محلية لديها برامج مناظر 
اإلمام محمد بن جامعة 

سعود
جامعة أم القرى 

ةجامعات عاملية لديها برامج مناظر 
Miriam CollegeNorthumberiaالجامعة األردنية UniversityAmerican University

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

مجلس الوزراءالهيئات الدبلوماسيةاملنظمات الدولية واإلقليميةالسفارات والوزارات الكليات العسكرية

التعليموزارة

ماملركز الوطني للقياس والتقوي
دريبهيئة تقويم التعليم والت

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
.مواكبة متطلبات التطور التنموية اليت يشهدها اجملتمع السعودي

.توفري متخصصني يف القياس والتقومي للعمل على تقومي الربامج التطويرية اليت تقوم هبا اهليئات والوزارات ابململكة
.تنمية قدرات املعلمني على التقومي الصحيح للطلبة، ودعم املتميزين منهم وعالج مشكالت املخفقني

.القدرة على اكتشاف املوهوبني ودعمهم

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر
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التربية بالزلفيكلية

افق مع التصنيف املنهفصل دراس ي واحدمدة الدراسةالتحرير العربي والكتابة اإلبداعيةدبلوماسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة  اإلمام

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

ت القطاعات الحكومية واملؤسساكافة

الخاصة في جانب العالقات العامة 

واإلعالم

:معطيات داعمة العتماد البرنامج

.العامة واإلعالمحاجة السوق في كافة القطاعات الحكومية واملؤسسات الخاصة في جانب العالقات 

.وجود الرغبة والقدرة والخبرة لدى القسم

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

ال يوجد نقص204



التربية بالزلفيكلية

افق مع التصنيف املنهعام  دراس ي مدة الدراسةدبلوم التربية الدوليةاسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة حلوان

جامعة الخليج العربي 

في البحرين
جامعة قطر

University of Oxford

في بريطانيا

Stanford University

في الواليات املتحدة 

االمريكية

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

Universiteit van

Amsterdam

في هولندا 

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

مجلس الوزراءالهيئات الدبلوماسيةاملنظمات الدولية واإلقليميةالسفارات والوزارات الكليات العسكرية

:معطيات داعمة العتماد البرنامج

.مواكبة متطلبات التطور التنموية اليت يشهدها املجتمع السعودي

.دعم دور اململكة العربية السعودية في توطيد العالقات وتعزيز االستقرار والتنمية اإلقليمية والدولية

صادي، والبيئة الدبلوماسية والعالقات الدولية للمملكة العربية السعودية وانعكاسها على التجارة الدولية، واالزدهار االقت

ويين الدولي       الى نتائج ملموسة على املستمايؤديالعاملية، والجرائم املنظمة العابرة للحدود الوطنية، والحروب، و واألمن 

و الوطني

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر
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ة   ة  المالي  اب  لوم الرف  ة  دي  ة  دراسي  ة  سي  امعي  هادة  الج  الش 

د   ي  ق  ي 
اء الي  ص 

لوم ف  ة  دي  ة  دراسي  ة  سي  امعي  هادة  الج  الش 

ة   ي  اب  ث  لوم العدالة  الخ  ة  دي  ة  دراسي  ة  سي  امعي  هادة  الج  الش 

عهد 
الم
لومات   رامج  دي  ماد) ب  خث  الدراسة  والأغي  (ب 



امج   ري  ولمدة  الدراسة  اسم الي  هل الدح  مو 

ة   ي  ي  ت  ة  الي  حماب 
لوم ال ان  دي  ث  ة  ست  وب 

اي  هادة  الث  الش 

ة   ي  مي  ة  الأ  اب  س  والرف  ي  ي 
ق  لوم الي  ان  دي  ث  ة  ست  وب 

اي  هادة  الث  الش 

ة   ي  اب  د  ة  والشلامة  الع  ي  ت  لوم الي  ان  دي  ث  ة  ست  وب 
اي  هادة  الث  الش 

اعي   صث 
من  ال لوم الأ  ان  دي  ث  ة  ست  وب 

اي  هادة  الث  الش 

ة   صخي 
ال
ة   ي  معلوماب 

لوم ال ان  دي  ث  ة  ست  وب 
اي  هادة  الث  الش 

ة   اخي  ع السث  اري  ة والمش  ي  رف  دارة  الي  لوم ا  ان  دي  ث  ة  ست  وب 
اي  هادة  الث  الش 

لوم الصخة  العامة   ان  دي  ث  ة  ست  وب 
اي  هادة  الث  الش 

ة   ي  ت  لوم علوم الي  ان  دي  ث  ة  ست  وب 
اي  هادة  الث  الش 

ة   ي  راف  غ  ح 
معلومات  ال

م ال
ظ  لوم ن  ان  دي  ث  ة  ست  وب 

اي  هادة  الث  الش 

عهد 
الم
لومات   رامج  دي  ع ب  اي  ماد) ي  خث  الدراسة  والأغي  (ب 



امعة  ا خ ري ا  لج  ف  مد شاي 
لوم معي  امج  دي  ري  ماد ب  راءات  اغي  خ  ا 

2

3

ي   ة  الأخ  مي 
ي  ة  والي  رب  ش  ارة  الموارد الت  ف  من  ور  مد ومصي 

لوم معي  امعة  ا خ ريدي  ة  لج  ماغي 

لوم علي ها الدي  مد ب 
امعة  المعي  خصول من  الج 

_:ال

امج  -1 ري  ة  للي  ظة  الدراسي 
.الخ 

ماد-2 .صورة  من  ف رار الأغي 

ش   ارة  الموارد الت  ور  ف  ي 
اي  م الوظ  ي  ي 

ق  ف  وي  ي  صي 
دارة  العامة  لب  ة  الأ  اطي  ة  مج  ماغي  ي  ة  الأخ  مي 

ي  ة  والي  رب 

امج   ري  ف  الي  ي  صي 
لطلث  ب 

ماد :مدة  الأغي 

هر  اور  مدة  ش  ج 
ت  لأ ب 



خدت  
لوم مست  امج  دي  ري  ماد ب  راءات  اغي  خ  ا 

امج   ري  اج  سوق  العمل للي  ث  ة  لأخي  سخي 
م
راء دراسة   خ  ا 

هدف  
هات  المست  ات  الخ  ث  ة  لمرب  طلاغي  غداد دراسة  اسب  امج  ا  ري  ة  من  الي 

رر  ف  المف  وصي  ة  وي  ة الدراسي  ظي 
مل ح  ش  امج  وت  ري  صور  الي 

غداد ب  ات  ا 

امج   ري  م الي  كي 
ح ب 
اء و ث  م وب  مي 

ص ب 

امع  الج  ة  ي  ي  معي 
الس ال مج 

و ال ة  ا  طط الدراسي 
ة  الخ  ي  صور من  لخ 

ماد الب  ة  اغي 

صصات  
خ 
للت 
ة   ة  السعودب  ي  لهي 

ل
ع 
م الرف 

ي  حي  ب 
امج  ص ري  ي  حال كان  الي 

هاف 
هت  ماد من  خ  ة  للاغي  صخي 

ال

امج   ري  ماد الي  م لأغي  لي 
ع الي 

ارة   ات  ور  طلث 
اء  مب  ف  ي  است 

ج  معلومات   مود 
ا ب  مث 

ص  امج  مب  ري  ماد الي  اء ملف  ظلث  اغي  ف  ي  ة  است  ظة  الدراسي 
امج   والخ  ري  الي 

صة  ي   ب  مخ 
ال
دارة   رشالة للا  اج  وا  ث  ررات  ودراسة  الأخي  ف  المف  وصي  ة  وي  رب  ش  ارة  الموارد الت  ور 

ة   ماغي  ي  ة  الأخ  مي 
ي  والي 

ن   لي عامي  راوج من  عام ا  ي  لال مدة  ب  امج  ح  ري  ماد الي  م اغي 
ي  ب 

صي   خدت  ولم ب 
لوم مست  ي  الدي 

ف  لأ 
ا   ف  هة  شاي  خ 

1

8

6



كامل ي  دب  هات  من  العدب  ة  الخ  مي  كادب  ة  الأ  دارب  لوالأ  امعة  داح  ي  الج 
د  ف  ي  ق  ي 

رامج  ب  لومات  ب  ة  الدي  ة  كالكلي  ي  ق  ي  ظي 
الب 

ات  من  وغددا  ، امعة  كلث  عهدو الج 
م

دمات  الدراشات   ة  والخ  ارب  ش 
عض  الأست  العمادات  وي 

، دة  رجالمشاب  ي  ق 
ما ن  وي 

ي  كاملب  ي  الي 
د  ف  ي  ق  ي 

ق  الي  صوروف 
الي  الب  :الث 

رامج   دارة  ب  رج لأ  ي 
صور مق 

لومات  ب  امعة  الدي  الج  ي 

لوم ف  الدي  ي  صي 
لوم ب  وع الدي  ون  ي  هدف 

د  المست  ي  ق  ي 
ر الي  ولة  مف  مسو 

هة  ال دة  الخ  هات  المشاب  امي  الخ 
ط  د الب  السي 

ارك  دون  رسوممش  ة  العامة  ب  وب 
اي  ي  الث  ح 

امعة  خ رب  ل الج  ة  داح  ي  ق  ي  ظي 
الب 
ة   لم الكلي 

الع
شامها 

امعة  وا ف  ات  الج  ة  كلث  ي 

خة  ( 47)المادة  
من  اللاب 

ون  الم  و  لس 
ل
مة  

ظ  مب 
ال

ة   الي 
امعات   الج  (دلة  المع )ي 

ي  
وسط / مهي  ارك/ مي  ل م عالي  / مش  اي  رسوم ومف  الي  ب 

ة  العامة  او وب 
اي  ي  الث  ح 

خ رب 

وس كالوري  الب 
امعة   ل الج  داح 

عهد
م

دمات   الدراشات  والخ 

ة   ارب  ش 
الأست 

ات   صضكلث 
خ 
الت 
ق   امعة  وف  الج 

ي  
وسط / مهي  ارك/ مي  ل م عالي  / مش  اي  رسوم ومف  الي  ب 

ة  العامة  او وب 
اي  ي  الث  ح 

خ رب 

وس كالوري  الب 
امعة   ارج  الج  ح 

عهد
م

دمات   الدراشات  والخ 

ة   ارب  ش 
الأست 

ة   لي  ث 
ع  س  ة  ت  مي  هات  ا كادب  عد ي  –خ 

مة   ات  اللار  ف  خصول علي المواف 
-ال

عي   سث  لة مرح  ي  لت 
لوم مهي  ة  دي  مي  ة  ا كادب 

امعة   ات  الج  شام كلث 
ا ف  ي 

ل م  اي  رسوم ومف  الي  ب 
ة  العامة  او وب 

اي  ي  الث  ح 
خ رب 

وس كالوري  الب 
امعة   ارج  الج  ح 

عهد
م

دمات   الدراشات  والخ 

ة   ارب  ش 
الأست 

ة   لي  ث 
ع  س  ة  ت  مي  هات  ا كادب  عد ي  –خ 

مة   ات  اللار  ف  خصول علي المواف 
-ال



 
لت 
ق  والســــــداد  ي  وف  ع الي  مي  ح 

لل
ق  ا شا ل الله  ي  حق 

ا هــــداف  

ـــــامعـــــــة   طلعـــــــات  الج 
ـ  ت

و

امـــا   ـ  ت خ 



الكلية التطبيقية



الكلية التطبيقية

افق مع التصنيف املنه(ساعة70)سنتان مدة الدراسة(Oracle)دبلوم البرمجة وقواعد البيانات اسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة الجوفجامعة القصيمجامعة امللك سعودجامعة نجران

جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية

Stark State College , USAرةجامعات عاملية لديها برامج مناظ
Hudson and Valley 

Community College , USA

Metropolitan College 

Computer Science, Boston 

University , USA

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

رات بالوزااملعلومات أقسام تكنولوجيا

الحكومية

الشركات الخاصة املتخصصة 

بتكنولوجيا املعلومات

هللا نيوم، مدينة امللك عبد: املدن الجديدة 

االقتصادية

ومات شركات االتصاالت و تكنولوجيا املعل

STC, Mobily…etcمثل 
املنصات الحكومية ذات العالقة

بالجامعاتعمادات تقنية املعلومات
اقع االنترنت ذات العمل الحر عبر مو

.االحتياج

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
2030تطوير برامج مهارات مهنية متخصصة مستقبلية للوفاء بخطط وبرامج رؤية •

حسب إحصائية وزارة التعليم )وظيفة 43966وظيفة ، وفي المجال الضيق للبرنامج تصميم وإدارة قواعد البيانات والشبكات بما يعادل 49570انكشاف مهني بالمسار العام للبرنامج تقنية االتصاالت والمعلومات بما يعادل •

(.الواردة في الخطة التفصيلية للكليات التطبيقية

.م2030ة أحد برامج رؤية المملك: حت برنامج تنمية القدرات البشرية ج تيعد التأهيل في مجال صناعة البرمجيات والتطبيقات صقالً لمهارات القوى البشرية بتعلم مهارات مرتبطة بالتقنيات الحديثة ، والذي يندر•

.دعم االستثمارات المحلية في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات ، من خالل توفير القوى العاملة في مجال صناعة البرمجيات والتطبيقات•

.الميالعتوطين القوى البشرية العاملة في مجال تطوير تطبيقات األجهزة الذكية ، والذي يعد من المجاالت الواعدة تقنياً على الصعيدين المحلي و•

.حسب احصائيات الوزارة  خطة التحول للكلية التطبيقيةشاغر 26009منطقة الرياض من أعلى المناطق احتياجا لقطاع تكنولوجيا المعلومات بعدد  تعتبر احتياجات•

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

30---



الكلية التطبيقية

افق مع التصنيف املنه(ساعة68)سنتان مدة الدراسةإدارة املستودعات وسالسل االمداداسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة طيبة الكلية التطبيقيةCommunity College Qatifاملجتمع بالدمام

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

Edgecombe Community Collegeكلية مجتمع جونسون بكالورينا

Volunteer State Community CollegeCommunity College   Columbus State

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

اقع التجارة اإللكترونية شركات الشحن و التفريغشركات النقل البري وسكك الحديداملوانيء واملطارات(Logistics)شركات اإلمدادات شركات و مو

اعمشركات تصنيع األلبان و سالسل املطشركات تصنيع األغذية املحفظةشركات االستيراد و التصديرمدينة امللك عبد هللا لألعمال شركات البترول 

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
دعم دور اإلدارة اللوجستية المستدامة كأحد روافد التنمية في المملكة-

و من أهم ركائز هذه الرؤية تحويل المملكة إلى المحور اللوجستي المفضل في المنطقة2030بإطالق رؤية -

.من تجارة النقل العالمي للحاويات تعبر  من طريق التجارة بين آسيا و أوروبا الذي تقع عليه لموانئ السعودية % 12-

في قطاع النقل والخدمات اللوجستية( مليار دوالر133.34)مليار لاير 500المملكة تخطط الستثمار أكثر من -

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

75---



التطبيقيةالكلية

افق مع التصنيف املنهساعة69سنتان مدة الدراسةدبلوم األمن والسالمة املهنيةاسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
رةجامعة طيبة باملدينة املنو جامة األمير سطام

الجامعة األسالمية باملدينة

املنورة
جامعة األميرة نورهجامعة امللك سعود

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

Asia Metropolitan 

University

Eastern 

Kentucky University

University of CalgaryMillersville UniversityUniversity of 

Washington

Western Sydney 

University

The American University 

in Cairo

Southern Institute of 

Technology (SIT)

Massey UniversityUniversity of New 

Brunswick

بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توّظف خريجي البرنامج

القطاع الصحىشركات النقل والسكك الحديداملوان ئ واملطاراتشركات الكهرباءالدفاع املدنى

شركات  الشحن والتفريغشركات الطاقةاملدن الترفيهية والفنادققطاع األنشاءاتجميع شركات التصنيع

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
(.القطاع الصحي، القطاع المدرسي، قطاع اإلنشاءات، قطاع النقل، القطاع الفندقي، المصانع والشركات، المدن الترفيهية وغيرها)تم اختيار هذا الدبلوم نظرا ألهميته في جميع الوظائف العامة والخاصة -

م2030تلبية االحتياجات المهنية لبرنامج الرؤية -

وزارة العمل والتنمية االجتماعية أصدرت قراًرا بتوطين وظائف السالمة والصحة المهنية-

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من كليات مساندة74



التطبيقيةالكلية

افق مع التصنيف املنهساعة69سنتان مدة الدراسةدبلوم املحاسبة والضرائباسم البرنامج نعميالتو

ج جامعات محلية لديها برام

مناظرة
جامعة األميرة نورهجامعة امللك سعودنورةالجامعة األسالمية باملدينة املجامعة امللك خالدمعهد األدارة العامة

ج جامعات عاملية لديها برام

مناظرة

OM Sterling Global 
University

University of MumbaiUniversity of LuxembourgMillersville CanterburyUniversity of Dunia

University of South Africa University of WaterlooUniversity of ManchesterUniversity of StanfordUniversity of Malborne

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

شركات الكهرباء واملياةجميع الشركات التجارية
وزارة التجارةشركات النقل والسكك الحديداملوان ئ واملطارات

قطاع األنشاءاتجميع شركات التصنيع
شركات  االتصاالت شركات الطاقة املدن الترفيهية والفنادق

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
.وظيفة 143574انكشاف مهنى في مجال مهنة المحاسبة والضرائب بما يعادل •

م2030تلبية االحتياجات المهنية لبرنامج الرؤية •

وزارة العمل والتنمية االجتماعية أصدرت قراًرا بتوطين مهنة المحاسبة•

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من كليات مساندة34



الكلية التطبيقية

افق مع التصنيف املنه(ساعة70)سنتان مدة الدراسةتطوير تطبيقات األجهزة الذكيةدبلوماسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة القصيمجامعة األميرة نورة

جامعة االمام عبد الرحمن بن 

فيصل

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

Southampton

university

University of 

London
San Diego State University

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

رات بالوزااملعلومات أقسام تكنولوجيا

الحكومية

الشركات الخاصة املتخصصة 

بتكنولوجيا املعلومات

هللا نيوم، مدينة امللك عبد: املدن الجديدة 

االقتصادية

ومات شركات االتصاالت و تكنولوجيا املعل

STC, Mobily…etcمثل 
املنصات الحكومية ذات العالقة

بالجامعاتعمادات تقنية املعلومات
اقع االنترنت ذات العمل الحر عبر مو

.االحتياج

: معطيات داعمة العتماد البرنامج
2030تطوير برامج مهارات مهنية متخصصة مستقبلية للوفاء بخطط وبرامج رؤية •

حسب إحصائية وزارة التعليم )وظيفة 43966وظيفة ، وفي المجال الضيق للبرنامج تصميم وإدارة قواعد البيانات والشبكات بما يعادل 49570انكشاف مهني بالمسار العام للبرنامج تقنية االتصاالت والمعلومات بما يعادل •

(.الواردة في الخطة التفصيلية للكليات التطبيقية

.م2030ة أحد برامج رؤية المملك: حت برنامج تنمية القدرات البشرية ج تيعد التأهيل في مجال صناعة البرمجيات والتطبيقات صقالً لمهارات القوى البشرية بتعلم مهارات مرتبطة بالتقنيات الحديثة ، والذي يندر•

.دعم االستثمارات المحلية في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات ، من خالل توفير القوى العاملة في مجال صناعة البرمجيات والتطبيقات•

.الميالعتوطين القوى البشرية العاملة في مجال تطوير تطبيقات األجهزة الذكية ، والذي يعد من المجاالت الواعدة تقنياً على الصعيدين المحلي و•

.حسب احصائيات الوزارة  خطة التحول للكلية التطبيقيةشاغر 26009منطقة الرياض من أعلى المناطق احتياجا لقطاع تكنولوجيا المعلومات بعدد  تعتبر احتياجات•

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر
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الكلية التطبيقية

افق مع التصنيف املنهساعة66/ عامينمدة الدراسةإدارة املوارد البشريةاسم البرنامج نعميالتو

جامعة أم القرى ةجامعات محلية لديها برامج مناظر 
الجامعة اإلسالمية 

باملدينة املنورة
جامعة امللك سعود

جامعة األميرة نورة بنت 

عبدالرحمن
كليات الخليججامعة حائل

ةجامعات عاملية لديها برامج مناظر 
University of 

South Florida

University of 

Wisconsin

Michigan State 

UniversityUniversity of 

Nevada

Southern Illinois 

University

Oklahoma State 

University 
University of Cincinnati

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

أخصائي موارد بشرية لدي جميع أنواع

صالشركات سواء بالقطاع العام أو الخا
وكالء السياراتشركات التجارة واالستثمار شركات املقاوالت شركات املقاوالت 

الوزارات وكافة القطاعات الحكوميةيكشركات صناعة الورق والبالستالصناعات الغذائية

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
تنمية القدرات البشرية كأحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة . .تسارعةالم، سعياً لتطوير قدرات جميع مواطني المملكة العربية السعودية، ولتحضيرهم للمستقبل واغتنام الفرص التي توفرها االحتياجات المتجددة و12030

التوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط اإلبداعي واالبتكار. 2.

قياس وإدارة األداء وتحقيق التميز المؤسسي ، وأيضاً مستقبل رواد األعمال في رؤية السعودية . 32030.

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

.جذب الكوادر الوطنية املتخصصة في هذا املجال53



التطبيقيةالكلية

افق مع التصنيف املنهسنتانمدة الدراسةدبلوم املخاطر والتاميناسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة امللك عبدالعزيز

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

جامعة اوكالند نيوزيالنداجامعة كارديف بريطانياFIUجامعة فلوريدا جامعة واشنطن امريكاجامعة سانت جون امريكا 

Volunteer State 

Community C
جامعة مانشسيتر بريطانيا

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

الشركة الوطنية للتامينالشركة الخليجية العامة للتامينالشركة السعودية العادة التاميناملجموعة املتحدة للتامينالراجحي للتامين التعاوني

ونيشركة اليانز السعودية للتامينالتعاالشركة العاملية للتامين التكافليشركة االنماء  مارتن للتامينشركة اكسا للتامينالشركة العربية السعوديةللتامين

:معطيات داعمة العتماد البرنامج

المواءمة مع القطاعات المالية العالمية وخاصة قطاع التامين والمخاطر–1

وفقا لمتطلبات التوجه الوطني(البضائع –النقل –تامين المباني )الحاجة الي دعم وصناعة التامين وما تشمله من عناصر –2

من حيث ركيزة المحور اللوجستي واالمدادات ودعم المواني بالتغطية التامينية2030التوافق مع رؤية –3

مليار دوالر في قطاع النقل والخدمات اللوجستية500دعم نظام مراقبة شركات التامين  وحماية االستثمارات المتوقع استثمارها في اللملكة والتي قدرت بحوالي –4

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر
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الكلية التطبيقية

افق مع التصنيف املنهساعة66/ عامينمدة الدراسةالتسويق والتجارة االلكترونيةاسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة امللك خالدالجامعة السعودية االلكترونيةجامعة جازان

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

Harvard University
University of 

Oxford

Arizona State 

University

Massachusetts 

Institute of 

Technology

UCL (University 

College London)
Imperial College London

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

ء التسويق لجميع أنواع الشركات سوا

بالقطاع العام أو الخاص
اقع التجارة االلكترونية مثل نون  وامازون وغيشركات االعالن شركات االستيراد والتصديرنشاط البيع بالتجزئةرهامو

تنظيم الفعاليات التسويقية تصميم املحتوي الرقميمجاالت بحوث السوق 

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
يعد التسويق اإللكتروني من أهم األدوات المستخدمة لتحقيق رؤية . .في السعودية12030

أهميته كمجال لالستثمار، أو للترويج ألنواع االستثمار األخرى. 2.

دعم المشروعات بكافة أنواعها وخلق فرص تسويقية واسعة وبيئة جاذبة لالستثمار ومساعدة الشباب والمشروعات الصغيرة على تصدير منتجاتها. .دماتهاوخ3

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر

.جذب الكوادر الوطنية املتخصصة في هذا املجال53



العملسوق معومواءمتهاالدبلوماتبرامجملتقى

تصميم برامج الدبلومات



 
 
:مرتكزات تحديد و اختياربرنامج الدبلوم: أوال

:التصنيف السعودي للمهن •

.هـ1441/ 10/ 24, وتاريخ (660)التصنيف السعودي للمهن صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 

:التصنيف السعودي املوحد للمستويات و التخصصات التعليمية•

:مستويات تعليمية منها 8هـ , 1441الصادر عن وزارة التعليم عام 

دبلوم مشارك4املستوى -

دبلوم متوسط و دبلوم متقدم5املستوى -

يليه الدبلوم العالي( البكالوريوس)6املستوى -



المستوى الرابع

مؤهل الدبلوم المشارك األكاديمي أو التطبيقي أو المهني

٢٤اجتياز ما ال يقل عن 

ساعة وحدة معتمدة

تستغرق مدة الدراسة 

ة للحصول على المؤهل سن

ى أو فصلين دراسيين عل

األقل

عرفة تحقق نواتج التعلم الم

م والفهم، والمهارات، والقي

المستهدفة في المستوى

الرابع

يمالحصول على شهادة التعل

الثانوي أو ما يعادلها شرط

لاللتحاق بالبرنامج

ت 
با
طل

مت
كي

س
الت

ن

4321



المستوى الخامس

مؤهل الدبلوم المتقدم األكاديمي أو التطبيقي أو المهني. ٢

٧٢اجتياز ما ال يقل عن 

وحدة معتمدة-ساعة

تستغرق مدة الدراسة 

6للحصول على المؤهل 

فصول على األقل

عرفة تحقق نواتج التعلم الم

م والفهم، والمهارات، والقي

المستهدفة في المستوى

الخامس

يمالتعلشهادةعلىالحصول

الثانوي أو ما يعادلها شرط

لاللتحاق بالبرنامج

ت 
با
طل

مت
كي

س
الت

ن

4321

مؤهل الدبلوم المتوسط األكاديمي أو التطبيقي أو المهني. ١

6٠اجتياز ما ال يقل عن 

وحدة معتمدة-ساعة

تستغرق مدة الدراسة 

٤للحصول على المؤهل 

فصول على األقل

عرفة تحقق نواتج التعلم الم

م والفهم، والمهارات، والقي

المستهدفة في المستوى

الرابع

يمالحصول على شهادة التعل

الثانوي أو ما يعادلها شرط

لاللتحاق بالبرنامج

ت 
با
طل

مت
كي

س
الت

ن

4321



المستوى السادس

مؤهل الدبلوم العالي األكاديمي أو التطبيقي أو المهني

٢٤اجتياز ما ال يقل عن 

وحدة معتمدة -ساعة

دمة ترتبط بمقررات متق

ذات العالقة بتخصص

أكاديمي أو مهني معين 

بعد البكالوريوس

تستغرق مدة الدراسة 

ة للحصول على المؤهل سن

يين دراسية أو فصلين دراس

ا بنظام التفرغ الكامل أو م

الييعادلها في التعليم الع

عرفة تحقق نواتج التعلم الم

م والفهم، والمهارات، والقي

المستهدفة في المستوى

السادس

من الحصول علىاإلنتهاء

البكالوريس

ت 
با
طل

مت
كي

س
الت

ن

4321



المتطلبات العامة لتسكين المؤهالت 

الموافقة النظامية
مشاركة أصحاب

المصلحة جهات 

العمل

اسم الهدف من المؤهل
المؤهل

تقويم نواتجمكوّنات المؤهل

التعلم

مكتمل يتطلب تسكين المؤهالت الوطنية في قطاع التعليم أو التدريب أن يكون المؤهل

ة، يجب العناصر؛ وقد حّدد اإلطار الوطني للمؤهالت ستة متطلّبات عامة للمؤهالت الوطني

استيفاؤها لكي تسكَّن تلك المؤهالت في كل مستوى من مستويات اإلطار

654321

ة حيصل املؤهل على اعتماد اجله
ية أو التدريبية املختصة ابملؤسسة التعليم

.املاحنة

ة وتراجع مبشاركاملؤهاتتصمم 
.صأصحاب املصلحة وخرباء التخص

يكون للمؤهل هدف حمدد، يوضح
تصميمه االحتياج الفعلي، والدوافع ل

.  وطرحه

يُستخدم اسم مناسب، حيّدد 
.  التخصص بشكل واضح

مستوى املؤهل، وخمرجات: تشمل
.التعلّم، والساعات املعتمدة

افة، وقابلة تُستخدم معايري تقومي شف
.واتج التعلمللقياس؛ للتأكد من حتقيق ن



 
 
:مجاالت و برامج الدبوامات : ثانيا

:مجاالت منها 9املجاالت •

.إلخ... إتصاالت –حاسب آلي –هندسية –ادارية و مالية –زراعية و بيطرية –الخدمات –الصحية 

:البرامج •

.برنامج مقترحة 70حدد الوزارة نحو 



 
 
:بطاقة البرنامج و خطة البرنامج: ثالثا

:بطاقة البرنامج •

التخصصات –الوظائف –الدرجة العلمية –الرمز –املسارات –االسم 

خطة البرنامج •

نقاط الخروج –املقررات –املستويات 



الكلية التطبيقية

افق مع التصنيف املنهساعة 68سنتانمدة الدراسةإدارة المستودعات وسالسل االمداداسم البرنامج نعميالتو

جامعات محلية لديها برامج 

مناظرة
جامعة طيبة الكلية التطبيقيةCommunity College Qatifاملجتمع بالدمام

جامعات عاملية لديها برامج 

مناظرة

Edgecombe Community Collegeكلية مجتمع جونسون بكالورينا

Volunteer State Community CollegeCommunity College   Columbus State

ف خريجي البرنامج
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظ

شركات الشحن و التفريغشركات النقل البري وسكك الحديدالموانيء والمطارات(Logistics)شركات اإلمدادات ية شركات و مواقع التجارة اإللكترون

شركات تصنيع األلبان و سالسل المطاعمشركات تصنيع األغذية المحفظةشركات االستيراد و التصديرمدينة الملك عبد هللا لألعمال شركات البترول 

:معطيات داعمة العتماد البرنامج
دعم دور اإلدارة اللوجستية المستدامة كأحد روافد التنمية في المملكة-

و من أهم ركائز هذه الرؤية تحويل المملكة إلى المحور اللوجستي المفضل في المنطقة2030بإطالق رؤية -

.من تجارة النقل العالمي للحاويات تعبر  من طريق التجارة بين آسيا و أوروبا الذي تقع عليه لموانئ السعودية % 12-

في قطاع النقل والخدمات اللوجستية( مليار دوالر133.34)مليار لاير 500المملكة تخطط الستثمار أكثر من -

اء احتياج املوارد البشرية من أعض

هيئة التدريس

(إن وجد)آلية توفير النقص العدد املطلوبالعدد املتوفر
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:اإلطار العام لخطط برامج دبلومات الكلية التطبيقية: رابعا

(ساعة20-12)شهادة تدريبية ( : 1)نقطة خروج •

(طبيقيةحزمة مشتركة لجميع برامج دبلومات الكلية الت)مقررات للغة االنجليزية و املهارات األساسية 

(ساعة40-20)دبلوم مشارك منهي شهادة ( : 2)نقطة خروج •

.حزمة مقررات مشتركة لبرنامج الدبلوم

(ساعة60-40)شهادة مهنية + شهادة مشارك منهي ( :3)نقطة خروج •

.حزمة مقررات تخصصية ملسار من مسارات الدبلوم

(ساعة80-60)شهادة مهنية + دبلوم متوسط منهي شهادة ( :4)نقطة خروج •

.حزمة مقررات ملسار دقيق و مقررات تخدم املنطقة الجغرافية



 
 
:طرق التعليم و التعلم : خامسا

:التعليم داخل نطاق الجامعة•

.تعليم حضوري تقليدي

:تعلم خارج نطاق الجامعة•

أو عن طريق التدريب في شركات و منظمات –تعليم ذاتي للدارس باستخدام التكنولوجيا 

:تعليم مدمج•

يجمع بين خصائص النوعين السابقين



 
 
:البرنامجوحوكمةتطويروالتعليممخرجاتتقييموالجودةضمان:سادسا

:ضمان الجودة و تقييم مخرجات التعليم •

.قياس مخرجات التعلم للمقررات و البرنامج كل فصل دراس ي: على املدى القصير -

.عن طريق التوظيف و جهات التوظيف و املقارنات املرجعية: على املدى البعيد -

:تطوير البرنامج •

.خطط تحسين مبنية على تقييم مخرجات التعليم في املدى القصير و البعيد 

:حوكمة البرنامج •

.استخدام األئئتمة و النماذج و األدلة



مالحظات 

:برنامج املقترحة من الوزارة ( 70)يمكن إضافة و اقتراح برامج أخرى خالف ال •

.يلتزم في البرامج املقترحة بنقاط الخروج

:دبلوم حسب طلب جهات معينة •

..ال يشترط االلتزام بنقاط الخروج
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نشكركم لحسن استماعكم،،، 
،،،التحاياوتقبلوا خالص 


