ملتقى
برامج الدبلومات ومواءمتها مع سوق العمل

شكروتقدير
لسعادة رئيس الجامعة

ا .د .صالح بن عبدهللا املزعل

شكروتقدير
ملعهد الدراسات والخدمات االستشارية
د .سعد بن محمد ال رشود

نظام فصول الدراسة
نظام فصلين
Trimester

الشرائح املستهدفة
فصل 1
فصل 1

فصل 2
فصل 2

فصل 3

في عمرالدراسة

خريجو الثانوية

طالب الجامعات
(نقاط خروج)

أكبرمن عمرالدراسة

خريجو الجامعات

على رأس العمل

رسوم الدراسة

نظام توقيت الدراسة
اوقات الدوام

صباحي

مسائي

طبيعة الدوام

دوام كامل

دوام جزئي

درجة علمية

شهادة قصيرة

في عمرالدراسة

مكافاءة

مدفوعة

أكبرمن عمرالدراسة

مدفوعة

مدفوعة

آلية تقديم البرامج
برنامج مشترك

برنامج مشترك

برنامج مشترك

جهة تعليمية دولية

جهة تدريبية

كلية محلية

كلية داخليه

كلية تطبيقية

كلية تطبيقية

كلية تطبيقية

كلية تطبيقية

املعهد السعودي التقني للتعدين
املعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية
معهد الرياض للتقنية

برنامج مستقل

تقنيات التصنيع الرقمي
اإللكتروميكانيكا
تقنيات الطباعة والتغليف
تقنية اإلنتاج (التصميم والتصنيع باإلستعانة بالحاسب اآللي)

الشهادة املزدوجة
•الشهادة الثنائية : Double Degree
تشترط إكمال مؤهلين منفصلين واحدا تلو اآلخر .وهذا يعني أنك بحاجة إلكمال متطلبات التخصص األولى
قبل البدء في دراسة التخصص الثاني.
ُ
َ
َ
َّ
•الشهادة املجمعة : Combined Degree
يعتمد نظامها على بنية متكاملة تمنحك املرونة الختيار مجال آخر مختلف لتخصصك الثاني الذي ترغب به.
ويتم تدريس مكوناتهما املتداخلة من درجتين معا في نفس الوقت وليس تتابعا كما النوع األول.
بكالوريوس اللغة العربية و ودبلوم اإلعالم (إدارة املحتوى)
بكالوريوس اللغة اإلنجليزية ودبلوم إدارة اعمال

01

تو افرالخبرة العملية لخريجي
الجامعة
التدريب امليداني
مشاريع التخرج

7

بناء شخصية الطالب لخلق
الوظائف وليس انتظارها ،من خالل
نشرمهارات تأسيس املشاريع.
نشرثقافة العمل الحر.
التدريب.
االستشارات
اإلرشاد
تيسيرالحصول علي التمويل
تيسيرالحصول علي التراخيص

مهارات القرن 21
التفكير االبتكاري
املرونة وتحمل ضغوط العمل وحل املشكالت
التواصل الفعال  .....الخ

02
شهادات مهنية احتر افية

03

04

05

وحدة تطويراألعمال للشراكة مع
القطاع الخاص

تزويد الطالب باملهارات األساسية من خالل تعريضه لبيئة العمل ومعطياته لفترة كافية

مواءمة الدبلومات مع سوق العمل












هيكلة برامج الدبلومات.
تشكيل لجنة لتتبع سوق العمل املحلي.
تحديث الخطط الدراسية وفق متطلبات املهن.
تعزيزاملهارات الناعمة.
تطويرطرق التدريس ودعم املناهج للتدريب على املهارات املطلوبة لسوق العمل.
تو افرالخبرة العملية لخريجي الجامعة من خالل مقرر التدريب امليداني.
تزويد الطالب باملهارات األساسية من خالل تعريضه لبيئة العمل ومعطياته لفترة كافية.
التركيز على بناء شخصية الطالب لخلق الوظائف وليس انتظارها ،من خالل نشر ثقافة التدريب،
ومهارات تأسيس الشركات ،واالبتكارواإلبداع ،ودعم توجهاته في هذا املجال.
وحدة تطويراالعمال لتطويراالعمال والشراكات مع القطاع الخاص.
تشجيع الطلبة من خالل األنشطة الصفية وبخاصة مشاريع التخرج ،لتقديم أمثلة عملية وتطبيقية
تساعد الطالب في الحصول على مهارات حل املشكالت التي تواجه سوق العمل.

املحاور الفرعية

الشراكات االستراتيجية

املجالس االستشارية

التمويل وتنوع املوارد املالية

كفاءة االنفاق

املبادئ الرئيسية

• الشراكات االستراتيجية مع جامعات خارجية ومحلية
• الشراكات مع ارباب العمل
• الشراكات مع الغرف التجارية والهيئات الحكومية مثل
وزارة العمل وصندوق تنمية املوارد البشرية

مؤشرات األداء

 عدد وكفاءة االتفاقيات ومذكرات التفاهم

• تأسيس مجالس استشارية بالكليات بعضوية القطاع
الخاص.
• مشاركة املجالس في تحديد التخصصات
• تكوين مجالس موحدة بين الوحدات التعليمية في املنطقة
لتحديد العرض والطلب

 عدد عروض العمل للطالب على مقاعد الدراسة
 عدد الطالب الذين تم توظيفيهم في املشاريع الوطنية
في املنطقة
 عدد التخصصات املقترحة من املجالس االستشارية

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

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

• التعاون في استخدام مصادر التعليم والبرامج وتقليل
النفقات

 تكلفة الطالب
 تكلفة الخريج

املحاور الفرعية

التكامل بين العرض والطلب

املبادئ الرئيسية

مؤشرات األداء

• مشاركة أرباب العمل في املناهج  ,التخصصات
 عدد البرامج املعدة بالتعاون مع سوق العمل
والتدريب..الخ
• البحث املستمر للتغيرات في سوق العمل واالستجابة لها  عدد اللجان املشتركة ومذكرات التفاهم
• التنسيق في قبول خريجي الثانوية العامة بين مؤسسات
التعليم والتدريب املختلفة

• العمل على استحداث برامج العقود لخدمة شركات
ومصانع محلية.
الرعاية والتوظيف والتدريب التعاوني • تقديم صيغا متعددة من التدريب كالتدريب التحويلي,
وإعادة التدريب ,والتدريب على رأس العمل.
و التدريب املنتهي بالتوظيف
• دعم الصناديق الحكومية للتدريب املنتهي بالتوظيف

 عدد عروض العمل للطالب على مقاعد
الدراسة
 عدد الطالب الذين تم توظيفيهم في
املشاريع الوطنية في املنطقة
 عدد طالب التدريب املنتهي بالتوظيف

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح
مدة الدراسة
دبلوم إدارة االعمال االلكترونية

اسم البرنامج

سنتان

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

جامعة كرانفيلد

جامعة كامبريدج

كلية إمبريال كوليدج

مدرسة كاس لألعمال

مدرسة تحالف مانشسترلألعمال

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
البنوك واملؤسسات املالية السعودية

املناطق الحرة

املراكزاملالية

جميع شركات القطاع الخاص

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
يغطي هذا التخصص املجاالت الدراسية التي تجمع بين العلوم اإلدارية والتكنولوجيا والتي تتضمن أنظمة املعلومات  ،شبكة االنترنت ،قواعد البيانات  ،املحاسبة ،االقتصاد
،والتمويل .ويهدف الى تخريج طلبه قادرين على زيادة حجم املبيعات واالرباح واملنتجات وتحقيق الدقة والسرعة العالية.
ً
ويهدف التخصص الى تشجيع التحول الرقمي لألعمال وفقا لرؤية اململكة 2030

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب
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نقاط التجارة االلكترونية

ممارسة إدارة األعمال بشكل رقمي
متكامل .

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

كلية العلوم والدراسات االنسانية برماح
مدة الدراسة
دبلوم ادارة املشاريع

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

سنتان

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

اليوجد
جامعة اكسفورد بريطانيا

مدرسة روما لالعمال -روما

جامعة اونتريا -كندا

جامعة تورنتو-كندا

جامعه كامبريدج  -بريطانيا

جامعة مانشستر-بريطانيا

جامعة مونتريال-كندا

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

البنوك

صندوق االستثمارات

املدن االقتصادية الجديده :نيوم والخ

ادارة العقود بالشركات

هيئة الترفيه

ا

قطاع تكنولوجيا ملعلومات

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
رؤبة اململكة نحو التحول الوطني واالعتماد االقل على النفط بتنوع النشاطات اقتصادية .
دعم املنشآت واملشاريع الصغيرة .
دعم قطاع السياحه بتقديم مشروعات جديده من خالل هيئة الترفيه.

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

الشركات الكبرى

جميع الشركات واملؤسسات املالية

شركات املقاوالت

املصانع

يعد اقتصاد اململكة اكبراقتصادات
املنطقةاملتوجه نحو اقامة املشاريع الصغيرة
نتيجة ارتفاع معدالت النمو بالدولة
وسياسات التوسع في االستثمار.
ريادة الجامعه باملساهمه في دعم القطاع
الحكومي والخا ص

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

5

8

استقطاب أعضاء من داخل الجامعة وخارجها

كلية
دبلوم اإلدارة املالية

اسم البرنامج

مدة الدراسة

جامعات محلية لديها برامج
مناظرة

كلية املجتمع  -جامعة امللك
سعود

الكلية التطبيقية  -جامعة االمام عمادة خدمة املجتمع – عمادة خدمة املجتمع والتعليم عمادة خدمة املجتمع والتعليم
جامعة تبوكاملستمر – جامعة األميرسطام
جامعة الشقراء
محمد بن سعود اإلسالمية

جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

كلية أندرسون إلدارة
األعمال -جامعة كاليفورنيا
(لوس أنجلوس)

كلية كولومبيا إلدارة األعمال-
جامعة كولومبيا (نيويورك)

كلية روس إلدارة األعمال -جامعة كلية هاس إلدارة األعمال-
جامعة كاليفورنيا بيركلي
ميشيغان (آن آربر)

جامعة ستانفورد -كاليفورنيا

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

الجمارك السعودية

املشاريع الحرة

املشاريع الريادية

جميع شركات القطاع الخاص

السوق املالية السعودية

البنوك التجارية

الشركات

شركات التأمين

شركات الصر افة

املؤسسات املالية

معطيات داعمة العتماد البرنامج-:
•
•
•
•

سنتان

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

تطور القطاع املالي خالل السنوات األخيرة مما ادى الى ارتفاع معدالت النمو االقتصادي وفقا ألهداف برنامج القطاع املالي ورؤية اململكة 2030م.
ضرورة وجود برامج تواكب نمو االقتصاد و توفراحتياجاته من الكوادر البشرية الوسيطة ليتم املساهمة في تطويرالعمل في القطاع املالي باململكة.
تخطيط األنشطة املالية ومر اقبة آدائها ومتابعة نتائجها.
اكتساب مهارات الرقابة املالية والتدقيق والضبط الداخلي واملرتبطة بادارة املخاطر.

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
•
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

8

8

• املوقع الجغرافي ملدينة رماح وقربها من مدينة الرياض.
• الضغط الهائل على التخصصات املالية بجامعات الرياض مما يوفر للطالب
بديل قريب و متاح.
• توسط املنطقة لعدة مناطق ذات كثافة سكانية عالية و يتوفربها عدد كبير من
املدارس الثانوية في رماح و ما حوله
•

غالبية السكان من الفئات العمرية املستهدفة الطالب والشباب.
آلية توفيرالنقص (إن وجد)

اسم البرنامج

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح
مدة الدراسة
دبلوم الترجمة والترجمة الفورية

جامعات محلية لديها برامج
مناظرة

سنتان

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

ال يوجد

جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

جامعة RMIT

جامعة UNSW

جامعة London
Metropolitan

جامعة University
of Stirling

جامعة
University of Warwick

الدولة

استراليا

استراليا

بريطانيا

بريطانيا

بريطانيا

البعثات الدبلوماسية – وزارة الخارجية

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

املستشفيات واملراكز الصحية

مؤسسات القطاع الخاص

وزارة السياحة

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
يهدف الدبلوم الى تخريج طلبه قادرين على الترجمة بمختلف أنواعها باإلضافة إلى الترجمة الفورية في املحافل و املؤتمرات.
ً
ً
ويهدف التخصص الى خدمة املجتمع من خالل ترجمة الكتب و املو اقع االلكترونية و نشرثقافة املجتمع دينيا وثقافيا مما
ً
يسهم في تحقيق تعزيزالقيم االسالمية و الهوية الوطنية وفقا لرؤية اململكة 2030

احتياج املوارد البشرية من أعضاء هيئة
التدريس – قسم اللغة اإلنجليزية

العدد املتوفر

العدد املطلوب

24

8

الشركات البترولية والبتر وكيميائية

مسميات وظيفية لخريجي ا البرنامج:
-1صانع محتوى رقمي.
 -2مترجم تحريري من اللغة اإلنجليزية إلى العربية
والعكس.
 -3مترجم شفوي من اللغة اإلنجليزية إلى العربية
والعكس.
 -4محرر ومدقق لغوي.
 -5إعالمي (مذيع أخبار ومراسل ،مقدم برامج
تلفزيونية ومضيف ،مذيع راديو  /بودكاست)

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

كليةالعلوم والدراسات اإلنسانية برماح» قسم الدراسات اإلسالمية»
مدة الدراسة
دبلوم الدراسات العدلية

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة

جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة
مشروع امللك عبد هللا لتطويرالقضاء
هيئة التحقيق واالدعاء العام

سنتان

التو افق مع التصنيف املنهي

ولكن وجد مركز تدريب
مستقل تابع لوزارة
العدل اسمه «التدريب
العدلي»

اليوجد

الدبلوم املتوسط مساعد
عدلي ،الكلية العصرية
الجامعية في فلسطين

دبلوم مساعد عدلي  ،كلية
دبلوم العدل في الكلية املهنية،
الدراسات املتوسطة  ،جامعة
جامعة كابادوكيا في تركيا
اإلسراء في األدرن

_

_

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

كتابات العدل التابعة لوزارة العدل

الدو ائر اإلنهائية التابعة لوزارة العدل

ديوان املظالم

مكاتب املحاماة العامة والخاصة

معطيات داعمة العتماد البرنامج /1:الطلب العالي في سوق العمل فيما يخص دراسات هذا الدبلوم ،بسبب فتح فروع
جديدة في أماكن ومناطق متعددة سواء في وزارة العدل أو مكاتب املحاماة الحكومية والخاصة.
 /2توجه الدولة لسن أنظمة جديدة متعلقة في الدراسات العدلية بشكل عام.
 /3السعي نحو التطور والرقي في الجامعة بما يتو افق مع سوق العمل
ً
املتوفر عمل املرأة تماشيا مع رؤ
آلية توفيرالنقص (إن وجد)
املطلوب
2030
العددية
العددتمكين
لتطلعات الدولة من
افقردهذا
 /4تو
الدبلومأعضاء
البشرية من
احتياج املوا
التعاون مع األقسام املناظرة عند الحاجة
8
20
هيئة التدريس

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح
مدة الدراسة
دبلوم املحاسبة التطبيقي

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة

جامعة األميرة نورة طالبات

جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

جامعة مانشستر ،بريطانيا

جامعة بالتيمور ،أمريكا

جامعة والية ديلتا ،أمريكا

سنتان

التو افق مع التصنيف املنهي

الجامعة اإلسالمية ماليزيا

نعم

جامعة  ،Heriot-Wattدبي

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
وزارة املالية
املنصات الحكومية ذات العالقة

الشركات الحكومية والخاصة والتجارية

شركات القطاع الخاص الصناعية

املدن الجديدة :نيوم ،مدينة امللك عبدهللا
كل شركات القطاعين الحكومي والخاص
االقتصادية ،وشركات االتصاالت وارامكو

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
 التو افق مع التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية ISIC4  .تأهيل الطالب/ة للعمل فـي مجاالت املحاسبة .مباشرة منهي .توفـيرالفرص التعليمية والتدريبية للدارسين والدارسات من حملة الشهادة الثانوية (أو املعاهد
التجارية املماثلة).
 .إعداد الكوادرالوطنية املؤهلة فـي مجال املحاسبة.ورفد سوق العمل
العاملين
  . 4التطوير الوظيفـي والذاتي من خالل تلبية رالعدد املطلوب
غباتاملتوفر
العدد
احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس
8
8

البنك املركزي السعوي ،املركزاملالي

جميع الشركات واملؤسسات العقارية

شركات الوجهات الجديدة :ش .البحر
األحمر ،مشروع القدية ،بوابة الدرعية

وزارة الشؤن البلدية والقروية واإلسكان

يتيح البرنامج لخريجيه القيـام بأعمـال المحاسـبة سواء في القطاعـين
الحكومي أو الخاص ،في المجاالت التالية :محاسب تطبيقي .محاسب
كاشير  ،محصل إيرادات ،مأمور مبيعات ،أمين صندوق ،مأمور صرف،
مأمور عهدة ،مراقب عهدة ،مراقب مخزون ،أمين مستودع ،مفتش تموين،
مأمور مشتريات ،مراقب تجاري ،كاتب(في اإلدارة المالية) ،مساعد
مدرب (في مجال التخصص)
آلية توفيرالنقص (إن وجد)
(سيتم االستعانة بخبراء مهنيين في املحاسبة واملراجعة واملالية من الرياض

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح
مدة الدراسة
دبلوم إدارة املوارد البشرية

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

جامعة امللك سعود
University of
Michigan

جامعة امللك عبدالعزيز
University of Southern
California

بجامعة األميرة نورة بنت عبد
الرحمن
Stanford University

جامعة أم القرى

جامعـة حائـل

University of Glasgow

University of Manchester

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

شركات التدريب االداري

الجامعات السعودية

وزارة الصحة

جميع شركات القطاع الخاص

شركات الطيران

شركات التأمين

البنوك

املصانع

الفنادق

شركات االتصاالت

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

سنتان

التو افق مع التصنيف املنهي

مواكبة متطلبات التنمية االقتصادية • حاجات سوق العمل لخريجي البرنامج

مجال ريادة األعمال وادارات املؤسسات ذات الصلة بالتخصص.
•
ب – أسباب اجتماعية أو ثقافية:
مواجهة ظروف االجتماعية ومتطلبات الحياة بالحصول على دخل من خالل التوظف
•
مواكبة متطلبات العصرفي ضوء التطورات العلمية والثقافية سيما ما يتعلق بمجال إدارة املوارد البشرية.
•

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

نعم

العدد املتوفر

العدد املطلوب

8

8

أهداف البرنامج الرئيسية:
 - 1تأهيل خريجين قادرين على العمل بفعالية وكفاءة في املنظمات املختلفة
 - 2تهيئة خريجين إلكمال دراستهم العليا وتحقيق التطور والتعليم املستمر
 - 3تعزيز قدرات البحث العلمي للمساهمة في تطوير املعرفة االنسانية ونشرها
وتوطينها
 - 4املساهمة الفاعلة في تلبية احتياجات املجتمع املحلي وتعزيز دوره في
التنمية الوطنية املستدامة
آلية توفيرالنقص (إن وجد)

اسم البرنامج

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح
مدة الدراسة
دبلوم اللغة اإلنجليزية في االرشاد السياحي و الضيافة

جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

(برنامج إدارة السياحة)
املعهد العالي للسياحة والضيافةHTMi Saudi Arabia .
جامعة والية كاليفورنيا
جامعة لندن
جامعة مدينة برمنجهام
سان ماركو
كلية قولدسمث

الدولة

وزارة السياحة

بريطانيا

أمريكا

بريطانيا

سنتان

دبلوم الفندقة والضيافة
كلية السياحة – جامعة امللك عبدالعزيز
أكاديمية الفنون الجميلة
جامعة أبلين كريستن
هلسنكي
تكساس
أمريكا

-

هيئة التراث – وزارة الثقافة

هيئة املتاحف – وزارة الثقافة

البعثات الدبلوماسية – وزارة الخارجية

إعداد قوى عاملة للمشاركة في تحسين جودة حياة الفرد واألسرة من موطنين و مقيمين – إحدى برامج رؤية  – 2030من خالل املساهمة بتطوير
البيئة السعودية الجاذبة للتعريف بتقاليدنا العربية األصلية وتراثنا السعودي املضياف.
املساهمة مع القطاعات الحكومية و الخاصة في استحداث خيارات إلقامة أحداث و أنشطة ثقافية و ترفيهية و رياضية و سياحية .و تأهيل خريجي
البرنامج للمشاركة الوطنية في االستضافات الدينية من خالل برنامج خدمة ضيوف الرحمن – إحدى برامج رؤية .2030
استثمار مقررات تعليم اللغة اإلنجليزية ألغراض خاصة ( )ESPفي تدريس مقررات البرنامج و توفيرمحتوياته العلمية.
التو افق مع دعم برنامج توطين مهن قطاع السياحة والضيافة املقدم من صندوق تنمية املوارد البشرية "هدف".
احتياج املوارد البشرية من أعضاء هيئة
التدريس – قسم اللغة اإلنجليزية

فنلندا

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
-

التو افق مع التصنيف املنهي

العدد املتوفر

العدد املطلوب

24

8

نعم

املنصات الحكومية ذات العالقة
املحافظة على تراث اململكة اإلسالمي
والعربي والوطني والتعريف به.
تأهيل خريجي البرنامج لالنخراط في السوق
املحلي ملواكبة توجه الدولة في تفعيل مبدأ
اقتصاديات املدن لزيادة التنويع
االقتصادي.

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

من املهم :
أن كل دبلوم يكون فيه شراكة مع الجهات املستفيدة تشارك في خطة الدبلوم واملفردات
العلمية … ( شريك منهي ) بحيث يكون التدريب لديه وإمكانية التوظيف عنده .

ومن الدبلومات التي نعمل عليها حاليا :
 .1برنامج ادارة سالسل االمداد.
 .2برنامج السكرتير التنفيذي.

 .3برنامج االعمال البنكية.
 .4برنامج التأمين وادارة املخاطر.
 .5برنامج ادارة املستشفيات .
 .6برنامج التسويق الرقمي.

 .7برنامج التجارة الرقمية .
 .8برنامج ادارة االزمات .
 .9برنامج تحليل البيانات الرقمية.
 .01برنامج العلوم املصرفية .

 .11برنامج التمويل واالستثمار .
 .21برنامج الطاقة املتجددة.
 .31برنامج ادرة وتخطيط الفعاليات .

كلية علوم الحاسب واملعلومات

College of Computer and Information Sciences
مدة الدراسة
 .1دبلوم األمن السيبراني

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

جامعة حائل

معهد اإلدارة العامة

University of Potomac,
USA

University of Bahrin, Bahrin

Edith Cowan University,
Australia

سنة واحدة

Odisha State Open
University, India

التو افق مع التصنيف املنهي

Curtin University, Australia

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات

الهيئة الوطنية لألمن السيبراني

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات

مركزاملعلومات الوطني

مراكزتقنية املعلومات في البنوك
والقطاعات الحكومية

شركات االتصاالت

يهدف دبلوم األمن السيبراني إلى تأهيل الدارسين للحصول على عدة مفاهيم وأساسيات في األمن السيبراني والتي تشمل :املفاهيم االساسية ألمن الشبكات والفضاء السيبراني،
التعرف على أنواع مختلفة من منهجيات واختر اقات املتسللين ،التعرف على طرق األمن السيبراني لحماية األنظمة والشبكات والتطبيقات والبيانات ،التعرف على أساليب ،
التشفيرفي حماية البيانات ،التعرف على أساليب تحليلية في ادارة املخاطروطرق حسابها الكمية والنوعية ،التعرف على أبرز عمليات االختراق في الفضاء السيبراني ،التعرف على
أبرز األساليب املستخدمة في استعادة البيانات خالل انهياراو اختراق األنظمة او الشبكات ،الحصول على فرص وظيفية أعلى بجهات مرموقة.

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

نعم

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

9
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ال يوجد نقص

College of Computer and Information Sciences
مدة الدراسة
 .2دبلوم الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

سنة واحدة

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

ال يوجد
Univ. of London, UK

Univ. of Adelaide, Australia

IIIT Lucknow, India

Emeritus, Singapore

BITS Pilani, India

MIT, India

IIT Bombay, India

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
Saudi Data and AI Authority

NEOM

Ministry of Education

Saudi Advanced Industries
Company

IT Companies

Ministry of Stats

Enterpreneurship

King Abdullah Economic City

KAPSARC

Ministry of IT

دفع النمو السريع ملجال الذكاء االصطناعي ( )AIوتعلم اآللة ( )MLالبلدان إلى التحول من النماذج االقتصادية القديمة إلى اقتصاديات التعلم القائمة على هذه التقنيات .تم
إطالق رؤية اململكة العربية السعودية  ، 2030التي تصف أهداف اململكة العربية السعودية وتوقعاتها طويلة املدى  ،في أبريل  ، 2016حيث يعمل الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي
على تسهيل الحياة بكل الطرق :في الرعاية الصحية والدفاع والترفيه والزراعة  ،على سبيل املثال ال الحصر .يعد الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي اآلن من أكثرإمكانات األعمال
ً
ً
ً
ارتفاعا ملحوظا قدره 15.7
املربحة في العالم .وفقا لألبحاث  ،فإن لديها القدرة على تعزيز الناتج املحلي اإلجمالي العاملي بنسبة تصل إلى  ٪14بحلول عام  ، 2030وهو ما يمثل
تريليون دوالر .يتم استثمارمئات املاليين من الدوالرات ً
محليا في اإلصالح على مستوى الصناعة  ،مما أدى إلى خلق فرص عمل كبيرة.

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

فرص العمل ممتازة .في السنوات الثالث
املاضية  ،تضاعف عدد املتخصصين في
التعيينات في الذكاء االصطناعي والتعلم
اآللي على مستوى العالم  ،حيث فاق
الطلب العرض بكثير.

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

8
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ال يوجد نقص

كلية علوم الحاسب واملعلومات
 .3دبلوم الحوسبة السحابية

اسم البرنامج

سنة

مدة الدراسة

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

Munster Technological
University (MTU) Cork
(Online)-Ireland

The Melbourn Building,
Munster Technological
University Cork- Ireland.

-National College of Ireland
Ireland

University of Lethbridge
Calgary Campus- Bow Valley
College- Canada

Dublin Business School
(DBS)- Dublin, Ireland

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
كافة القطاعات الحكومية

املنظمات غيرالحكومية

قطاع األعمال

شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

التجارة اإللكترونية ووسائل التواصل
االجتماعي

الشركات الصغيرة واملتوسطة

معطيات داعمة العتماد البرنامج :صدور وثيقة وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات عام  2020بعنوان "الحوسبة السحابية أوال للمملكة العربية السعودية" ،تعزيزاملنظور السيبراني
املنظور التقني
استراتيجية مركز املعلومات الوطني وهو الكيان الذي سيعمل كمشغل رئيس ي للخدمات السحابية للبيانات الحكومية ذات الصلة ،التحول الرقمي في كافة قطاعات اململكة.
املنظور التجاري
متوقع ارتفاع اإلنفاق على الخدمات السحابية ،إلى  %30من إجمالي اإلنفاق على قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات بحلول عام  .2030وتوقع زيادة معدل النمو السنوي لسوق
اإلطارالتنظيمي للحوسبة السحابية
الخدمات السحابية في اململكة بنسبة %20
()CCRF

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

9
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ال يوجد نقص

كلية علوم الحاسب واملعلومات
 .4هندسة الروبوتات

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

مدة الدراسة

سنة أكاديمية

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن (ماجستير)
جامعة ماريالند (أمريكا)

جامعة براديلي (أمريكا)

معهد وورسيتر بوليتكنك (أمريكا)

جامعة و ايدنر (أمريكا)

معهد الدراسات العليا للبحرية االمريكية العسكرية ( أمريكا)

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

ارامكو

سابك

مدينة امللك عبدالعزيزللعلوم والتقنية

هيئة األمن السيبراني

سدايا

وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات

هيئة الطيران املدني

باحث في الجامعات السعودية

مؤسسة الصناعات العسكرية

نيوم

معطيات داعمة العتماد البرنامج :يشهد مجال الصناعة والروبوتات في السنوات األخيرة تغيرات هائلة ويأتي ذلك كإستجابة للمتغيرات في منظومة الصناعة
والروبوتات وذلك على اسس الدراسات اإلقليمية والدولية العديدة التي أكدت ضرورة تمكين اإلبتكار الصناعي والروبوتات من خالل تنمية رأس المال
البشري .لذا فإن استحداث مثل هذا البرنامج سيلبي هذا االحتياج ويأتي دعما ً لتعزيز دور الجامعة في تحقيق أهدافها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.
كما يساهم البرنامج في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية عبر توفير معارف نوعية للمتميزين في المجاالت ذات األولوية وضمان مواءمة
مخرجات التعليم وسوق العمل وتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل.
احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

7

0

ال يوجد نقص

كلية علوم الحاسب و املعلومات
 .5انترنت االشياء

اسم البرنامج

مدة الدراسة

سنة أكاديمية

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

جامعة فلوريدا (أمريكا)

ستانفورد (أمريكا)

ديكين (أستراليا)

نيوهيفين (أمريكا)

ماساتشوستس (أمريكا)

دبلن سيتي (ايرلندا)

سانت توماس (أمريكا)

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
ارامكو

سابك

مدينة امللك عبدالعزيزللعلوم والتقنية

هيئة األمن السيبراني

سدايا

وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات

هيئة الطيران املدني

باحث في الجامعات السعودية

مؤسسة الصناعات العسكرية

نيوم

معطيات داعمة العتماد البرنامج :تشير التحليالت المتعلقة بإنترنت األشياء في المملكة العربية السعودية إلى االعتماد الحالي ،لما يقرب من  %٥٧من المنشآت المحلية،
لحلول تقنيات تعتمد على إنترنت األشياء ،وهي زيادة بنسبة  %٧٤خالل عام ٢٠٢٠م .وتشير تلك القراءات أيضا ً إلى سعي ما يقرب من  %38من المنشآت المحلية للتوسع،
بشكل أكبر ،في استخدام حلول إنترنت األشياء خالل السنوات القليلة القادمة .كما يقوم ما يقرب من  %٢٥من المنشآت المحلية بالتخطيط الحالي للبدء في استخدام حلول إنترنت
األشياء خالل عامي ٢٠٢٢م و ٢٠٢3م القادمين .ومن جهة أخرى ،تشير الدراسات المستقبلية إلى توقعات بنمو ضخم في حجم سوق إنترنت األشياء في المملكة ليصل إلى ٧,٢
مليارات لاير بحلول عام ٢٠3٠م .يأتي هذا البرنامج دعما ً لتعزيز دور الجامعة في تحقيق أهدافها بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠3٠م .كما يساهم البرنامج في تحقيق
مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية عبر توفير معارف نوعية للمتميزين في المجاالت ذات األولوية وضمان مواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل وتحسين جاهزية
الشباب لدخول سوق العمل.
آلية توفيرالنقص (إن وجد)
العدد املطلوب
العدد املتوفر
احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

7

0

ال يوجد نقص

كلية علوم الحاسب واملعلومات
 .6دبلوم ذكاء األعمال وتحليل البيانات

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

سنة

مدة الدراسة

التو افق مع التصنيف املنهي

ال

الدولة
McGill University- Canada

Edith 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

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

كافة القطاعات الحكومية

املنظمات غيرالحكومية

قطاع األعمال

سالسل االمداد والتوريد واملبيعات
والتسويق

التصنيع واإلنتاج العام

شركات التأمين وإدارة األصول

الخدمات املصرفية اإلستثمارية

التجارة اإللكترونية ووسائل التواصل
االجتماعي

شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الشركات الصغيرة واملتوسطة

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

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

6

0

ال يوجد نقص

كلية إدارة األعمال باملجمعة

كلية إدارة األعمال
دبلوم املحاسبة والضرائب

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج مناظرة

مدة الدراسة

سنتان

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

جامعة امللك سعود
Warwickshire

Hackney Community College

 -Collegeبريطانيا

بريطانيا

Irish Tax Institute
إيرلندا

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

جميع منشآت قطاع األعمال

مكاتب املراجعة

الديوان العام للمحاسبة

جميع الجهات الحكومية

البنك املركزي السعودي

الديوان العام للمحاسبة

هيئة السوق املالية

املدن الصناعية

صندوق االستثمارات العامة

في

تنويع مخرجات الجامعة
معطيات داعمة العتماد البرنامج:
 تساهم الضرائب في ميزانية السعودية مبلغ  295مليار ريال خالل العام 2021م .بنمو  %30.2عن مستوياتها في 2020م البالغة  226مليار ريال والتي تخصصات متخصصة.حجم األنشطة اإلقتصادية باململكة.
تعادل  %80من إجمالي ايرادات الدولة غيرالنفطية.
املساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية
 إجمالي املكلفين املسجلين للضريبة أكثر من  1.3مليون مكلف (منشأة).2030م
 تطبيق قرارالدعم والتوظيف من خالل صندوق تنمية املوارد البشرية "هدف" ملهنة املحاسبة.احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

16

.

اليوجد

كلية الهندسة

كلية الهندسة
اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

مدة الدراسة

دبلوم تقنية هندسة اإللكترونيات و االتصاالت
جامعة األميرة نورة

كلية االتصاالت و املعلومات بالرياض

جامعة حائل

جامعة التقنية والعلوم التطبيقة
باملصنعة عمان

كلية نيويورك التقنية أمريكا

جامعة كواالملبور ماليزيا

ثالث سنوات

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
وزارة االعالم

وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات

هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات

وزارة الدفاع

وزارة الداخلية

هيئة الحكومة الرقمية

شركة االتصاالت السعودية

شركات موبايلي

شركات تقنية املعلومات

القطاع املصرفي

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
-

برنامج التحول الرقمي لتعزيزالبنية 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.
حجم سوق االتصاالت في اململكة عام  2021يقدر 70مليارريال سعودي.

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

أكبرمستخدمي خدمات االتصاالت في
منطقة الشرق األوسط.
تحول قطاع الخدمات اليومية في اململكة
لالعتماد على االتصاالت عن بعد.

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

10
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اليوجد

كلية الهندسة
اسم البرنامج

مدة الدراسة

دبلوم هندسة اإلنشاءات

سنتان

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

جامعة شرق لندن

جامعة برمنغهام

جامعة وسط فلوريدا

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
وزارة الشؤون البلدية والقروية
واإلسكان
الهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
-

وزارة الصناعة والثروة املعدنية

الوزارات الحكومية

أمانات مناطق اململكة

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة
واملتوسطة

اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي

الهيئات املليكة والجهات املعنية بتطوير
املدن

برنامج اإلسكان وهو أحد البرامج الرئيسية في رؤية اململكة .2030
كود البناء السعودي وهو مجموعة االشتراطات واملتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذيه ومالحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السالمة والصحة العامة.
برامج تطويراملدن كبرنامج تطويرالدرعية التاريخية ومشاريع تطويراملدن كمشروع القدية ونيوم والبحراألحمر.

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

الهيئة السعودية للمقاولين

كافة شركات املقاوالت
االستراتيجية العمرانية الوطنية وهي إطار
عام لتوجيه التنمية املكانية على كامل رقعة
اململكة العربية السعودية والذي أعدته
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
بمشاركة برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

5

4

التعيين أو التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس في مجال التخصص الستحداث البرنامج

كلية الهندسة
اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة

مدة الدراسة

دبلوم هندسة السالمة املهنية
جامعة امللك سعود

جامعة امللك عبدالعزيز

جامعة حائل

جامعة بيتسبرغ

جامعة تكساس إيه آند إم

جامعة يورك

جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

سنة واحدة

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
وزارة الدفاع

وزارة النقل والخدمات اللوجستية

وزارة الصناعة والثروة املعدنية

وزارة الطاقة

املديرية العامة للدفاع املدني

الهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية

هيئة الصناعات العسكرية

الشركة السعودية للصناعات األساسية
(سابك)

أرامكو السعودية

كافة شركات املصانع

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
-

البرنامج الوطني االستراتيجي للسالمة والصحة املهنية وهو أحد برامج وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية في التحول الوطني  2020ورؤية اململكة .2030
قرارتوطين مهنة السالمة والصحة املهنية بحيث ال تقل عن  %70في عام .2022
برنامج كوادرالسالمة والصحة املهنية وهي مبادرة تم إطالقها لتعزيز معرفة ومهارة الكوادر البشرية في مجال السالمة والصحة املهنية من خالل مسارين :ممارس ومحترف
وذلك بهدف تعزيز تطبيق ممارسات السالمة والصحة املهنية في املنشآت.
برنامج تطويرالصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن رؤية  2030والتي تتطلب لتوطين مهنة هندسة السالمة املهنية

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

قرب مدينة سديرللصناعة واألعمال من
جامعة املجمعة وحاجة املصانع لهندسة
السالمة املهنية.
نشرالوعي بأهمية برامج نظم السالمة
وثقافة السالمة املهنية.

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

3

5

التعيين أو التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس في مجال التخصص الستحداث البرنامج

كلية الهندسة

دبلوم تقنية تصنيع البالستك

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة

مدة الدراسة

سنه

التو افق مع التصنيف
املنهي

المعهد العالي للصناعات
البالستيكية

جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

ارامكو

جامعة فيتشبورغ

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
سابك

طيف واسع من مصانع
البالستيك

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
تحقيق احد املحاور االساسية لرؤية اململكة وهي اقتصاد مزدهر ،حيث ان البرنامج يدعم بناء القدرات والكوادر الوطنية
لتلبية احتياج سوق العمل

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

3

5

تعاقد او تعاون

نعم

كلية الهندسة
دبلوم تقنية هندسة الطاقة

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج مناظرة

مدة الدراسة

سنتان

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

جامعة أم القرى(دبلوم عالي)
جامعة بوسطن

جامعات عاملية لديها برامج مناظرة
جامعة ادياليد ،استراليا

جامعة بورتسموث ،بريطانيا

جامعة تيسايد ,بريطانيا

جامعة هدرسفيلد ،بريطانيا

معهد نيو جيرس ي للتكنولوجيا ،أمريكا

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
وزارة الطاقة

مركزامللك عبدهللا للطاقة املتجددة والذرية

مركزكفاءة الطاقة

الشركة السعودية للكهرباء

وزارة الشؤن البلدية والقروية واإلسكان

الجهات املعنية بتطويراملدن ( نيوم ،
الوزارات الحكومية (الطاقة ،الصناعة
صندوق االستثمارات العامة والشركات
والثروة املعدنية ،الدفاع ،النقل والخدمات العال ،البحراألحمر ،القدية ،الجبيل ،
هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج
التابعة له
ينبع)... ،
اللوجستية ،التعليم ،الصحة) ... ،
 املساهمة في دعم تطوير قطاع الطاقة الواعد ،وبناء القدراتمعطيات داعمة العتماد البرنامج:
والكوادر الوطنية ،لتوطين تقنيات هندسة الطاقة
 قطاع الطاقة يعد من أهم اهداف رؤية  2030والتي توليه اململكة جل اهتمامها من تعليم وتطوير وصناعة تحسين سمعة وصورة الجامعة من خالل املساهمة في بناء يعمل البرنامج الوطني للطاقة املتجددة على إنتاج  9.5جيجاوات من الطاقة املتجددة بحلول  ،2023والذي يحتاج لكوادر وطنية لتحقق تلكالكوادرالوطنية.
األهداف
 تهدف اململكة إلى رفع مزيج الطاقة و تنويع مصادرالطاقة املتجددة إلى  ٪50بحلول  2030والتي تحتاج مساهمة فاعلة من جميع القطاعاتمدينة امللك عبدالعزيزللعلوم والتقنية

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

8
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ال يوجد

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط
دبلوم البرمجة التطبيقية

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج مناظرة

جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة
مراكز الحاسب اآللي في كافة
اإلدارات الحكومية والخاصة

مدة الدراسة

جامعة االمام محمد

جامعة امللك خالد

Seneca International
Academy-Canada

Mumbai University

 4فصول دراسية

التو افق مع التصنيف املنهي

متو افق

Andhra University India

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
شركات تطوير نظم المعلومات
مختلف المؤسسات والشركات
وقواعد البيانات وتطبيقات اإلنترنت .الصناعية والتجارية والعلمية التي
تستخدم الحاسب.

البنوك مثل :بنك الراجحي واألهلي
والبالد والرياض

المستشفيات الحكومية والمستوصفات
االهلية

معطيات داعمة العتماد البرنامج :يـهدف دبلوم البرمجة التطبيقية لتزويد الطالب والطالبات بالمهارات األساسية الالزمة التي يحتاجها سوق العمل مقترح المقررات في خطة الدبلوم
في مجال البرمجة وقواعد البيانات وشبكات الحاسب ،وتعظيم فرص خريجي البرنامج في الحصول على الوظائف الشاغرة المناسبة .يمكن لخريجي الدبلوم تجمع بين المفاهيم النظرية والعملية
العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص في وظائف متخصصة في البرمجة أو الدعم الفني مثل :مساعد مبرمج او مساعد مطور تطبيقات أو مسؤول دعم ليصبح الخريج مؤهالً وجاهزا ً للعمل
في الوظائف ذات العالقة بمجاالت
فني أو مسجل معلومات أو مساعد مدرب وغيرها من الوظائف ذات العالقة بالحاسب اآللي.
الحاسب اآللي المختلفة.

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

7

5

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط
دبلوم تطوير تطبيقات األجهزة الذكية

اسم البرنامج

مدة الدراسة

جامعات محلية لديها برامج مناظرة

الكلية التطبيقية بعنيزة

جامعة االميرة نورة

جامعة االمام عبد الرحمن بن
فيصل

جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

جامعة بوليتكنك فلسطين

جامعة القدس

Centennial College-Canada

شركات تطوير تطبيقات الهواتف
الذكية وتقنياتها

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
شركات تصميم وتطوير خدمات
الويب المرتبطة بتطبيقات الهواتف
الذكية.

المؤسسات الخاصة والحكومية
والتدريس في مجال التخصص

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
توفير خريجين قادرين على تلبية حاجات السوق المحلي المتعلقة بمجال تطبيقات الهواتف الذكية وصيانة وتشخيص أعطالها.
إعداد مطورين محترفين في مجال برمجة تطبيقات الهواتف الذكية وصيانتها.
تعليم التقنيات المستخدمة في إنتاج التطبيقات بنوعيها :األصيلة (Native(Nativeوالهجينة ()Hybrid
إتقان إعداد وبرمجة برمجيات خدمات السيرفر المرتبط بالتطبيق وما يعرف بالـ Backend

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

 4فصول دراسية

التو افق مع التصنيف املنهي

متوافق

مجال التسويق اإللكتروني

مشاغل وورش صيانة الهواتف الذكية

يستطيع الخريج العمل على تطوير
التطبيقات الذكية التي تقوم على
منصات مختلفة مثل االندريد و ios
كما يستطيع الطالب بناء تطبيقات
كاملة لألجهزة الذكية ،كما يمكنه أن
يتعرف على تقنيات نظم التشغيل
المختلفة ومهارات الحاسب اآللي.

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفير النقص (إن وجد)

7

5

التعاون مع كليات نظيرة

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط
دبلوم مطور الويب املتكامل

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج مناظرة

جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة
القطاعات الحكومية والخاصة ذات
الطابع التقني والخدمات االلكترونية
والقطاعات المقدمة للخدمات التقنية
والمتعلقة بتصميم وتطوير الويب

مدة الدراسة

 4فصول دراسية

التو افق مع التصنيف املنهي

متوافق

جامعة طيبة
– Fanshawe Collage
London

CDI Collage-India

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء
االصطناعي )(SDAIA

الشركة السعودية للتنمية واالستثمار
(تقنية)

الشركة السعودية لتبادل المعلومات
الكترونيا ً (تبادل)

مراكز البيانات في القطاعات الحكومية
والخاصة

معطيات داعمة العتماد البرنامج :يـهدف البرنامج إلى إعداد خريجين مؤهلين مهنيا ً ومتخصصين في مجال تطوير الويب ،ومجهزين بالمعرفة فرص التوظيف:
مبرمج تطبيق  ،مبرمج كمبيوتر،
والمهارات الالزمة للممارسات المهنية التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي والعالمي.
مطور موقع األعمال اإللكترونية
• تخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل
،مطور ويب متنقل ،مطور برامج،
• تزويد الدارسين بالمهارات التقنية والتطبيقية الالزمة في مجال انشاء وتطوير مواقع الويب
مصمم الويب ،مبرمج على شبكة
• تعزيز المعارف والمهارات لتخريج مطوري ويب متكامل ،قادرين على تصميم وبناء وإدارة مواقع الويب ،كمطور ويب مستقل ،أو كجزء من فريق.
اإلنترنت ،المسؤول عن الموقع

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

7

5

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط
دبلوم إدارة األعمال  -مسارالرياضة والترفيه

اسم البرنامج

مدة الدراسة

سنتين

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

ال يوجد

جامعات محلية لديها برامج مناظرة

EU Business School

جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة
Geneva Business School

Full Sail University

UIBS

University of Stirling

Florida Institute of
Technology

ECU University

University of Europe

KAMK University

Thei

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
االتحاد السعودي لكرة القدم

وزارة الرياضة

الهيئة العامة للترفيه

جميع القنوات الرباضية

عدد  85منشأة رياضية

عدد  159نادي رياض ي

القدية

مشاريع الترفيه السعودية

اللجنة األوملبية العربية السعودية

صندوق االستثمارات العامة

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
-

الناتج املحلي اإلجمالي من  2.4إلى  6.5مليارريال ،بنسبة نمو  %170فى اخر 3سنوات
الهدف لرفع مساهمة الرياضة من  %0.8الى  %3من الناتج املحلى االجمالي
دعم األندية الرياضية بمقدار 2.5مليارريال
االستحواذ على نادي نيوكاسل اإلنجليزي

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

تمكين وحوكمة الهيئات الرياضية ورفع كفاءتها
تحسين كفاءة وانتاجية املوظفين
تخصيص األندية ورفع قدرتها التنافسية
إيجاد فرص وبيئة جاذبة للفعاليات واالستثمارفي القطاع
تعزيزالشراكات مع القطاعات الثالث (الحكومي والخاص وغير الربحي) لدعم املشاريع والبرامج الرياضية
تعزيزكفاءة إدارة املنشآت واملر افق الرياضية وتحسين بيئة املالعب
حسن استثماراملنشآت الرياضية والشبابية للوزارة
تعزيزدور اإلعالم الرياض ي في ترسيخ ثقافة الرياضة ونشرمبادئها وقيمها

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

25

0

(سيتم تعليق مساراملوارد البشرية)

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط
دبلوم إدارة األعمال  -مسارالعقارات واألوقاف

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج مناظرة

ال يوجد

جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

مدة الدراسة

سنتين

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

جامعة مانشستر ،بريطانيا

جامعة بالتيمور ،أمريكا

جامعة والية ديلتا ،أمريكا

جامعة واشنطن ،أمريكا

جامعة  ،Heriot-Wattدبي

جامعة فلوريدا FIU

جامعة أوكالند ،نيوزيالندا

جامعة كارديف ،بريطانيا

جامعة والية كولورادو ،أمريكا

وأكثر من  100جامعة

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
الهيئة العامة للعقار

جميع الجمعيات الخيرية

الهيئة العامة لعقارات الدولة

الهيئة العامة لألوقاف

جميع الشركات واملؤسسات العقارية

املنصات الحكومية ذات العالقة

صندوق االستثمارات العامة

املدن الجديدة :نيوم ،مدينة امللك عبدهللا
االقتصادية ،الخ

شركات الوجهات الجديدة :ش .البحر
األحمر ،مشروع القدية ،بوابة الدرعية

وزارة الشؤن البلدية والقروية واإلسكان

معطيات داعمة العتماد البرنامج:

أكبرسوق عقاري في املنطقة
الطلب العالي للعقارنتيجة النمو السكاني

  ٪22من ميزانية التحول الوطني موجهة لبرامج اإلسكان (عقارية). يستهدف القطاع العقاري النمو في الناتج املحلي اإلجمالي من  197،241ريال (باملليون) إلى  316،167ريال (باملليون) بحلول  2030أي بزيادة أكثرمن٪60
البورصة العقارية
حجم األوقاف الخيرية باململكة الضخم
 تطبيق قرارالدعم والتوظيف من خالل صندوق تنمية املوارد البشرية "هدف" للمهن العقاريةتحسين سمعة وصورة الجامعة
 التو افق مع التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية ISIC4آلية توفيرالنقص (إن وجد)
العدد املطلوب
العدد املتوفر
احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس
(سيتم تعليق مساراملوارد البشرية)
0
25
توجه الدولة لتنظيم السوق العقارية
وحكومتها

كلية طب األسنان بالزلفي

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

كلية طب األسنان
 ---- Dental Hygiene Diplomaدبلوم صحة األسنان

مدة الدراسة

سنتان

التو افق مع التصنيف املنهي

غير مصنف

جامعة امللك فيصل
جامعة كارديف ،اململكة
املتحدة

جامعة مانيتوبا ،كندا

كلية نيو كاليدونيا ،كندا

كلية كاموسون ،كندا

جامعة شيفلد ،اململكة
املتحدة

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
املستشفيات الحكومية

املستشفيات األهلية

املدن الطبية

عيادات األسنان الخاصة

مراكزاألسنان التخصصيه

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
اثبتت العديد من الدراسات المنشورة محليا ً و عالميا ً ان نسبة التسوس ترتفع بين افراد المجتمع السعودي ،وانطالقا ً من رؤية المملكة في برنامج التحول
الصحي في السعي الى رفع وعي المواطن في الوقاية من األمراض ،فإن هذا البرنامج بدوره ي ُهدف الى تدريب و تأهيل فني صحة فم و أسنان على درجة
عالية من الكفاءة ليعملوا كأعضاء فاعلين في فريق األسنان الصحي ،وكي يساهموا بدور هام في نشر الوعي للوقاية من أمراض اللثة واألسنان
احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

0

5

فتح باب االستقطاب و التعاون ألعضاء هيئة التدريس
ً
املتميزين محليا

كلية طب األسنان
البرنامج الوطني ملساعد طبيب أسنان

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

سنة

مدة الدراسة

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

ال يوجد
جامعة بيتسبرغ ،الواليات
املتحدة

كلية فيستا  ،الواليات املتحدة

،MedQuest College
الواليات املتحدة

كلية اريزونا ،الواليات املتحدة

،Blue Cliff College
الواليات املتحدة

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
كافة املستشفيات الحكومية

املستشفيات الخاصة

عيادات األسنان

املدن الطبية و املراكزالصحية

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
يعتبر مساعد طبيب األسنان عنصر محوري في العملية التشغيلية لعيادة طب األسنان ،ونظرا لقلة الكوادر الوطنية في مهنة"مساعد طبيب أسنان" ،وحاجة سوق العمل
املاسة إليهم ،فقد تم انشاء برنامج وطني تحت إشراف األكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتأهيل كوادر وطنية في هذه املهنة ،ويهدف البرنامج إلى
ً
تأهيل مساعد طبيب أسنان ماهرفي عمله قادرا على سد حاجة سوق العمل و مصنف وفقا للوائح وزارة املوارد البشرية.

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

0

10

فتح باب االستقطاب و التعاون مع أعضاء هيئة التدريس
املتميزين محليا

كلية طب األسنان
دبلوم طب أسنان األسرة

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة

جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

مدة الدراسة

سنتان

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

يوجد  19مستشفى و مركز
أسنان تخصص ي باململكة
National Postgraduate
Medical College,
Nigeria

كافة املستشفيات الحكومية

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

املستشفيات الخاصة

عيادات األسنان الخاصة

املراكزالصحية في املناطق الطرفية

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
دبلوم طب أسنان األسرة هو برنامج دبلوم دراسات عليا ،تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ،ويهدف البرنامج الي تأهيل خريجي كليات طب األسنان ،ليكونوا
أطباء أسنان محترفين يتقنون املهارات األساسية الشاملة من تخصصات طب أسنان اإلكلينيكية املختلفة ،بحيث يستطيع طبيب أسنان األسرة أن يقدم عالج متخصص لكل
أفراد األسرة دون الحاجة للتنقل بين أخصائيين طب األسنان (عدا نسبة قليلة من الحاالت املتقدمة التي تستدعي ذلك ) ،وبذلك سوف تساهم مخرجات البرنامج في تنظيم
ً
وتحسين جودة خدمات طب األسنان املقدمة للفرد و املجتمع ،كما يساهم البرنامج ايضا في تطوير سوق العمل بسرعة توطين قطاع طب األسنان باململكة ،من خالل زيادة
عدد املمارسين الصحيين السعوديين في اململكة على درجة نائب  /نائب أول في تخصص طب أسنان األسرة.
احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

1

2

فتح باب االستقطاب و التعاون مع أعضاء هيئة التدريس
ً
املتميزين محليا

كلية العلوم بالزلفي

كلية :العلوم
دبلوم العلوم البيئية

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

سنة

مدة الدراسة

جامعة امللك عبد العزيز
دبلوم العلوم البيئية

جامعة طيبة
الدبلوم العالي للبيئة

جامعة تبوك
الدبلوم العالي في العلوم البيئية

McGill University
Canada

University of South Africa
South Africa

Murdoch University
Dubai

التو افق مع التصنيف املنهي

University of Southern
Queensland - Australia

نعم

The open University
United Kingdom

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

وزارة البيئة واملياه والزراعة

املركزالوطني لتنمية الحياة الفطرية

املحميات الطبيعية

املحطات الفرعية للرصد البيئي

اإلدارة العامة للصرف الصحي

التخطيط وصحة البيئة بوزارة الشؤون
البلدية والقروية

املركزالوطني للرقابة على االلتزام البيئي

املركزالوطني لتنمية الغطاء النباتي
ومكافحة التصحر

مختبرات التربة واملياه والثروة الحيوانية
والنباتية

املركزالوطني لألرصاد

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
•
•
•
•

في عام  2016تم إطالق رؤية السعودية  2030من قبل ولي العهد صاحب السمو امللكي األميرمحمد بن سلمان مع تركيزها على البيئة واالستدامة البيئية كجزء
أساس ي من التنمية
وفي عام  2018تم إطالق االستراتيجية الوطنية للبيئة والذي تزامن مع اصدرا أمرملكي بإنشاء مجلس للمحميات امللكية
ثم في عام  2019تم إنشاء مراكزبيئية وطنية مع إطالق مشروع الرياض الخضراء
وفي عام  2020تم إنشاء القوات الخاصة لألمن البيئي و إنشاء صندوق أبحاث للطاقة والبيئة

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب
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إط ــالق العدي ــد م ــن مش ــاريع رؤي ــة 2030
واملحميـ ــات :مـ ــع التركيـ ــزعلـ ــي االسـ ــتدامة
كركيــزة أساســية يعتبــرمــن أكثــراملعطيــات
الداعم ــة العتم ــاد دبل ــوم العل ــوم البيئي ــة
نظـرا ألهميتـه الكبيـرة فـي بنـاء كـوادرقــادرة
علي تحقيق رؤية اململكة 2030

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

كلية العلوم بالزلفي
الرياضيات التطبيقية واملالية املحوسبة

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

مدة الدراسة

سنتان

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

جامعة امللك فهد
املعهد امللكي
للتكنولوجيا في ستوكهولم

جامعة واشنطن ،أمريكا

جامعة نوتنغهام  ،بريطانيا

جامعة يورك بريطانيا

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
التعليم

البنوك

واملؤسسات االستثمارية

جميع الشركات واملؤسسات املالية

جميع الوزارات الحكومية (في الوحدات
املالية واالحصائية)

شركات التأمين

شركات االستثمار والحلول املالية

هيئة سوق املال

الهيئة العامة لإلحصاء
قلة عدد البرامج املناظرة في الجامعات
السعودية

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
-

رؤية اململكة  2030الداعمة للتحول الرقمي.
يستهدف قطاع البنوك واألسهم والشركات االستثمارية النمو في الناتج املحلي االجمالي.
التو افق مع تصنيف االطارالوطني للمؤهالت
احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

تحسين تصنيف وصورة الجامعة

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)
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من خالل التعاون مع الجامعات الوطنية

الكلية :كلية العلوم – الزلفي
دبلوم في األمن النووي

اسم البرنامج

جامعات محلية لديها برامج مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج مناظرة

مدة الدراسة

التو افق مع التصنيف
عام (30ساعة)
املنهي

ال
جامعة تكساس ايه اند ام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
جامعة هارفارد

جامعة نيفادا
المعهد العالمي لألمن النووي

جامعة أونتاريو للتكنولوجيا

جامعة االقتصاد الوطني
والعالمي
جامعة كمبريا

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

هيئة الرقابة النووية و االشعاعية

املفاعالت النووية

ضابط أمن نووي (تخصص عسكري)

مدينة امللك عبدهللا للطاقة الذرية
واملتجددة

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
-

التوجه النوعي للمملكة العربية السعودية في مجال األمن النووي واستحداث هيئات و مجاالت وظيفية متعددة متعلقة باملجال النووي خصوصا بعد اإلعالن عن فتح 12

مفاعال نوويا مع نسبة توطين تصل الى .%30
-

تغطية حاجة سوق العمل في الجهات التالية :

-

رصد ومراقبة الممارسات اإلشعاعية
تأسيس كفاءات تنظيمية لمراقبة المرافق النووية
تعزيز األمن النووي ونظام عدم االنتشار

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

نعم

العدد املتوفر

العدد املطلوب
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جامعة تينيسي
وأكثر من  ١٠٠جامعة

هيئة املواصفات واملقاييس

التوجه الكبيرفي املجال النووي في اململكة
العربية السعودية.
اكبرمصدرللطاقة تعتمد عليه الدول في
القرن الحالي و زيادة الطلب في سوق العمل.
برنامج نوعي والذي من خالله سوف يساهم
في زيادة دخل الجامعة و بناء برامج نوعية
تدعم سوق العمل

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

كلية العلوم بالزلفي
ديبلوم القياس واألجهزة

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

سنة

مدة الدراسة

التو افق مع التصنيف املنهي

ال يوجد
Aix-Marseille - France

IUT-France

Glasgow -UK

Derby -UK

BCIT - Canada

Polytechnic- Canada

Coburg Univ, - Germany

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

هيئة القياس واملعايرة

شركات بترولية

شركات تجارية مرتبطة بالقياس

الطاقة النووية والبديلة

هيئة الغذاء والدواء

شركات تسويق املعدات العلمية

األجهزة في القطاع الطبي

شركات الغذاء واملشروبات

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
يوجد إحتياج متزايد ملعايرة أجهزة القياس في املؤسسات الصناعية والغذائية والشركات البترولية واملستشفيات مثل:
 oأجهزة االستشعار الدقيقة و أنظمة الكشف
 oاألجهزة لقطاع الطاقة النووية
 oالتسويق في األجهزة العلمية
احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

10
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آلية توفيرالنقص (إن وجد)

كلية العلوم بالزلفي
ماجستير الفيزياء النووية

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

جامعة امللك سعود

جامعة القصيم

جامعة هارفارد

جامعة أونتاريو الكندية

مدة الدراسة

جامعة نيفادا

سنتان

التو افق مع التصنيف املنهي

جامعة تنس ي

نعم

جامعة كاليفورنيا

معهد ماساشستوس

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

هيئة الرقابة النووية و االشعاعية

املفاعالت النووية

ضابط أمن نووي (تخصص عسكري)

مدينة امللك عبدهللا للطاقة الذرية
واملتجددة

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
-

التوجه النوعي للمملكة العربية السعودية في مجال الطاقة النووية واستحداث هيئات و مجاالت وظيفية متعددة متعلقة باملجال النووي خصوصا بعد اإلعالن عن فتح  12مفاعال نوويا مع نسبة
توطين تصل الى .%30
تغطية حاجة سوق العمل في الجهات التالية :
تأسيس كفاءات تنظيمية ملر اقبة املر افق النووية
تعزيز األمن النووي ونظام عدم االنتشار

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب
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هيئة املواصفات واملقاييس

التوجه الكبيرفي املجال النووي في اململكة
العربية السعودية.
اكبرمصدرللطاقة تعتمد عليه الدول في
القرن الحالي.
برنامج نوعي من خالله سوف يساهم في
زيادة دخل الجامعة وبناء برامج نوعية
تدعم سوق العمل

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

كلية العلوم بالزلفي
ماجستير فيزياء الليزر

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

مدة الدراسة

جامعة امللك سعود

جامعة امللك عبد العزيز

جامعة هارفارد

جامعة أونتاريو الكندية

جامعة اولو الفنلندية

جامعة رودوفا

جامعة نيفادا

سنتان

التو افق مع التصنيف املنهي

جامعة تنس ي

نعم

جامعة كاليفورنيا

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

الجامعات السعودية

التدريس في املدارس

مدينة امللك عبد العزيز

املصانع الوطنية

هيئة املواصفات واملقاييس

املهن الفنية في الجهات العسكرية
التوجه الكبيرفي مجال إنشاء مصانع
متعددة في اململكة العربية السعودية.
برنامج نوعي من خالله سوف يساهم في
زيادة دخل الجامعة وبناء برامج نوعية
تدعم سوق العمل

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
-

التوسع النوعي للمملكة العربية السعودية في مجال علوم الليزر مما يحقق رؤية 2030
العمل على تطويرأنظمة القطع بالليزر لشركات التصنيع ،
استحداث هيئات و مجاالت وظيفية متعددة بعلوم الليزر مثل املصانع الوطنية
تغطية حاجة سوق العمل في الجهات التالية :
تأسيس كفاءات تعمب علي إنتاج معدات متطورة لإلجراءات الجراحية.
تأسيس كفاءات خبيرة في العمل على أنظمة مالحية للجيش.

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

13
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آلية توفيرالنقص (إن وجد)

كلية العلوم بالزلفي
ماجستير فيزياء املواد

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

مدة الدراسة

جامعة امللك سعود

جامعة القصيم

جامعة هارفارد

جامعة أونتاريو الكندية

جامعة اولو الفنلندية

جامعة رودوفا

جامعة نيفادا

سنتان

التو افق مع التصنيف املنهي

جامعة تنس ي

نعم

جامعة كاليفورنيا

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

الجامعات السعودية

التدريس في املدارس

مدينة امللك عبد العزيز

املصانع الوطنية

هيئة املواصفات واملقاييس

املهن الفنية في الجهات العسكرية
التوجه الكبيرفي مجال البتروكيماويات في
اململكة العربية السعودية.
برنامج نوعي من خالله سوف يساهم في
زيادة دخل الجامعة وبناء برامج نوعية
تدعم سوق العمل

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
-

التوسع النوعي للمملكة العربية السعودية في مجال علوم املواد مما يحقق رؤية 2030
استحداث هيئات و مجاالت وظيفية متعددة بعلوم املواد مثل املصانع الوطنية
تغطية حاجة سوق العمل في الجهات التالية :
تأسيس كفاءات تنظيمية لهيئة املساحة الجيولوجية لفحص املواد املكتشفة
تأسيس كفاءات خبيرة بالثروة التعدينية

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

13
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آلية توفيرالنقص (إن وجد)

كلية :العلوم
دبلوم عالي في كيمياء البيئة

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

جامعة تبوك باململكة العربية
السعودية ,الدبلوم العالي في العلوم
البيئية

جامعة طيبة باململكة العربية
السعودية  ,الدبلوم العالي للبيئة

University of Newcastle,
Australia

Kwantlen Polytechnic
University, Canada

مدة الدراسة

The Open university,
United kingdom

سنة واحدة

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

University of Limerick,
Ireland

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
وزارة البيئة

املدقق البيئي

مشارك باحث في الجامعات

محلل التقييم البيئي

اخصائي معالجة املياه في معالجة املياه
والتخلص من النفايات

شركات االدوية

ضمان الجودة في التصنيع (أغذية  ،ورق ،
كيماويات  ،بالستيك)

منسق الصحة والسالمة البيئية في موزعي
املنتجات الكيميائية

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
•
•
•
•
•
•

ً
اهتماما ً
كبيرا بالبيئة والقطاعات املرتبطة بالبيئة.
هذا البرنامج يتماش ى مع رؤية اململكة العربية السعودية  2030والتي أولت
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 نشرالثقافة العلمية وتقديم االستشارات في العلوم البيئية للمؤسسات العامة والخاصة.
يمكن هذا البرنامج إرضاء سوق العمل في العديد من املجاالت.
ووزارة البيئة.
العدد املطلوب
العدد املتوفر

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس
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أخصائي تحليلي في االستشارات الهندسية

هـ ــذا البرنـ ــامج يهـ ــدف إلـ ــى إعـ ــداد الخبـ ــراء
ً
وال ــرواد امل ــؤهلين علمي ــا ف ــي عل ــوم البيئ ــة
وتطبيقاته ـ ـ ــا لتلبي ـ ـ ــة احتياج ـ ـ ــات خط ـ ـ ـط
التنمية وسوق العمل في اململكة.

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

كلية العلوم بالزلفي
دبلوم إدارة مركزالبيانات

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

سنتان

مدة الدراسة

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

جامعة بيشة
معهد جنيف
ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

اقسام حماية امن املعلومات

املؤسسات

الشركات

املصانع

إدارة التحكم في املستشفيات

مجاالت التكنولوجيا

كليات إدارة االعمال

البحث الجنائي

الوزارات

مراكز املعلومات

 تطبيق أفضل الممارساتمعطيات داعمة العتماد البرنامج:
إلنشاء خطة شاملة إلدارة
 مواكبة سوق العمل والتميز في إدارة مراكز البيانات التي تهدف لخلق فرص وظيفية جديدةمراكز البيانات
 يعتبر تخصص إدارة مراكز البيانات أحد التخصصات األكثر طلبا بسبب حجم البيانات الكبير في معظم المؤسسات إكساب الطالب المهارات التقنية الضرورية مثل استخراج البيانات وتخزين البيانات وإدارة البنية التحتية المعلوماتية  -تطوير المهارات األكاديميةوالمهنية
تأهيل كوادر قيادية قادرة على اتخاذ قرارات قائمة على تحليل البيانات.
احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

25

-

املبتعثين

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

كلية العلوم بالزلفي
دبلوم التقنيات الحديثة (الثورة الصناعية الرابعة)

سنتان

مدة الدراسة

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

جامعة الباحة
جامعة االسكندرية

معهد جنيف

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

اقسام حماية امن املعلومات

املؤسسات

الشركات

املصانع

صيانة األجهزة الطبية

مجاالت التكنولوجيا

سيسكو

قطاعات الذكاء االصطناعي

صيانة الروبوتات

الجامعات

االستفادة من تجربة
معطيات داعمة العتماد البرنامج:
الثورة الصناعية الرابعة تختلف اختالفا ً جوهريا ً عن الثالثة السابقة ،حيث تميزت بشكل رئيسي بالتقدم التقني .تتمتع هذه المؤسسات في التعامل مع
التقنيات بإمكانيات كبيرة لالستمرار في إيصال مليارات األشخاص إلى الويب ،وتحسين كفاءة األعمال والمؤسسات بشكل جائحة كورونا وتأثيرها
جذري ،فيهدف دبلوم التقنيات الحديثة الي اعداد كوادر متخصصة في اختراق التقنية الناشئة في عدد من المجاالت بما في وفوائدها على المؤسسات
ذلك الروبوتات والذكاء االصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وانترنت األشياء وغيرها من المجاالت المختلفة وذلك بتأهيلهم
بالمعارف الضرورية في هذه المجاالت.
احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

25

-

املبتعثين

كلية العلوم بالزلفي
دبلوم الشبكات املتقدمة (سيسكو)

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

سنتان

مدة الدراسة

جامعة امللك عبدالعزيز

جامعة امللك خالد

جامعة االمام فيصل

RMIT University

Charles University

Technology University

التو افق مع التصنيف املنهي

الجامعة االسالمية

نعم

جامعة جازان

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
االجهزة االمنية

شركات تقنية املعلومات

املطارات

شبكات االتصال

الوزارات

املؤسسات الحكومية

مراكز املعلومات

البحث العلمي

االتصاالت

الجامعات

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
توفير الكوادر المهنية المتخصصة في تقديم الدعم التقني لشبكات الحاسب ،التي تمتلك المعارف والمهارات للتعامل مع
الشبكات بدأ ً من التركيب وتحميل البرامج ومرورا بالصيانة وحماية أمنها ،وانتها ًء بمواكبتها للتطورات العالمية في مجال
الشبكات ونظم المعلومات ،بما يفي بمتطلبات سوق العمل في المملكة العربية السعودية.

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

اإللمام بالمبادئ األساسيةألمن البيانات والمعلومات،
القدرة على حل مشاكلالشبكات الموسعة
-مهارات أمن الشبكات

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

25

-

املبتعثين

كلية العلوم بالزلفي
دبلوم علوم البيانات

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

سنتان

مدة الدراسة

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

جامعة االميرة نورة
جامعة القاهرة

جامعة اريزونا امريكا

جامعة هونيف املانيا

جامعة ايواسيتي

جامعة ميشيغان

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
اقسام حماية امن املعلومات

املؤسسات

الشركات

مجاالت التكنولوجيا

البحث العلمي

املجال الصحي

املصانع

التعليم

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
أصبح تطبيق العلوم الحديثة وتقنيات الذكاء االصطناعي لتحليل البيانات واستنباط أنماط المعرفة من أكبر تحديات
المؤسسات .فمازال سوق العمل يعاني من نقص الكوادر المؤهلة في هذا المجال ،لذا يعتبر تخصص علوم البيانات أحد
التخصصات األكثر طلبا في سوق العمل ،وذلك للتطور الكبير في استخدام شبكة االنترنت وتطبيقات التواصل االجتماعي
وانترنت األشياء.
احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

تطبيق أفضل الممارسات
إلنشاء خطة شاملة إلدارة
المشاريع
تطوير المهارات األكاديمية
والمهنية

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

25

-

املبتعثين

اسم البرنامج

جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

كلية العلوم بالزلفي
ماجستير في املعلوماتية الحيوية

مدة الدراسة

سنتان

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

جامعة امللك عبدهللا

Melbourne University

Michigan University

RIT

Birmingham University

Oxford University

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
القطاعات الصحية

وزارة التعليم العالي

القطاعات الخاصة املهتمة بالتامين
الصحي

البحث العلمي

-

معطيات داعمة العتماد البرنامج :املعلوماتية الحيوية هي نقطة التقاء تخصصات البيولوجي والرياضيات واالحصاء مع
تخصص علوم الحاسب لدراسة البيانات املتعلقة بصحة املواطنين واستنتاج القرارات التي يجب اتخاذها لتجنب اإلصابة
بأمراض معينة او تفش ي وباء معين او تحديد أسباب تفش ي مرض معين ،وهو املشروع القومي الكبيرالذي يعمل عليه كثيرا
من دول العالم في الفترة األخيرة ولعل انتشار فيروس كورونا يعتبرمثال كبيرللحاجة لهذا التخصص.
احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

-

استهداف أكبرفيئة للطالب من
التخصصات الصحية والتقنية.
تطوير وتأهيل املهنيين والعاملين
في مجال الرعاية الصحية وقادة
املستقبل

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

25

ال يوجد

-

كلية
ماجستير ذكاء األعمال

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة

اليوجد
University of Huddersfield

جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

مدة الدراسة

سنتان

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

Hochschule Neu-Ulm
university of applied science

Creighton university

Aston University

International Islamic
University Malaysia

University of Law Business
School

The University of Edinburgh

University of Northampton

University of Southampton

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
املدن الجديدة :نيوم ،مدينة امللك
عبدهللا االقتصادية ،الخ

البرصات العاملية

مكاتب ومراكزاالستشارات املالية
ودراسات الجدوى االقتصادية.

الشركات الخاصة التي تعتمد لغات
البرمجة الحديثة مثل "علم"

شركات الطيران السعودية

شركات االتصاالت

هيئة سوق املال.

الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
 تأهيل كوادرقيادية قادرة على إدارة املنظمات. اكساب الطالب الخبرات الكافية لالنضمام الى االقتصاد الرقمي. رفع املستوى العلمي والتقني لألجيال القادمة من خالل إكسابهم املهارات التحليلية واملهنية التي تمكنهم من القيام بدورهم في التنمية املستدامة. -مواكبة سوق العمل والتميز في تقنيه املعلومات التي تهدف لخلق فرص وظيفية جديدة.

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

20

0

مؤسسة النقد العربي السعودي.
القطاع املصرفي واملؤسسات املالية
األخرى.
سد االحتياج في تخصص ذكاء األعمال
والعمل على توظيف العلوم التقنية في حل
املشكالت في قطاع األعمال.

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير
مدة الدراسة
دبلوم إدارة األعمال التطوعية والوقفية

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

الهيئة العامة لألوقاف

سنتان

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

ال يوجد

St Marys
University- UK

Islamic Science University
)of Malaysia (USIM

City, University of
London.

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
جميع الجمعيات واملؤسسات الخيرية
التي يزيد عددها عن 400

الجمعية السعودية للعمل التطوعي

الهالل األحمرالسعودي

مجالس األوقاف في الغرف التجارية
•

معطيات داعمة العتماد البرنامج:

ً ً
َّ
مكم ًال للقطاع الحكومي والقطاع الخاص  ،والتطوع ُّ
ّ
يعد قضية استراتيجية وطنية حثت عليها رؤية اململكة العربية
العمل التطوعي بصفة عامة يعتبرقطاعا ثالثا ِّ
السعودية الطموحة  ،2030وذلك من خالل مؤشرات أداء واضحة وجلية في البرامج املختلفة ،مثل :برنامج التحول الوطني ،وبرنامج جودة الحياة ،وبرنامج خدمة
ً
ً
ضيوف الرحمن .أما األعمال الوقفية فتلعب دورا اقتصاديا كبيرا حيث تقدر أصولها بأكثرمن تريليون ريال .ومن ذلك تتجلى أهمية إيجاد برامج تعليمية لتأهيل
خريجين في مجال إلدارة األعمال التطوعية والوقفية لخدمة اهذين لقطاعين املهمين.

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

•
•
•

أكبرحجم أصول للقطاعات االقتصادية في
املنطقة.
توجه الدولة للعناية بتنظيم أعمال قطاعي
األعمال التطوعية والوقفية وحكومتها
حجم األوقاف الخيرية باململكة الضخم
تعزيزدور الجامعة في خدمة املجتمع

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

17

0

-

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير
مدة الدراسة
دبلوم التسويق

اسم البرنامج
جامعة امللك سعود

جامعة تبوك

جامعة امللك عبدالعزيز

جامعات محلية لديها برامج مناظرة

Kwantlen Polytechnic
University-CANADA

Auckland University of
Technology-New Zealand

Curtin University-Australia

Nipissing University-CANADA

La Trobe University -AUSTRALIA

جامعات عاملية لديها برامج مناظرة

INTI International University and
Colleges - MALAYSIA

سنتان

التو افق مع التصنيف املنهي

جامعة طيبة

جامعة شقراء

National University of Ireland,
Galway- Ireland
McGill University - Montreal,
Canada

– University of Technology Sydney
UTS -Australia
McMaster University - Hamilton,
Canada

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
العديد من املنشآت الصناعية بمدينة
سديرللصناعة واألعمال
ideal

-جدة

نعم

شركات االتصاالت

شركة املراعي

العديد من مصانع املشروبات الغازية

شركة زهرة الربيع

SAUDI WHITE CEMENT
الرياضCOMPANY

Star Al Khaleej for Food Services Co.
-الرياض

عدد من مصانع املياه

شركة عبداللطيف جميل

 النمو املتوقع في االستثمار األجنبي حيث تستهدفاململكة العربية السعودية زيادة صافي االستثمار
 دعم تحقيق رؤية اململكة  2030املمثل في زيادة دور املنشآت الصغيرة في تسويق منتجاتها والذي يتطلب توفيرموارد بشرية مؤهلة قادرة على تحقيق الرؤية وفق متطلبات املسار األجنبي املباشراملتدفق بنسبة  %1816خالل 10االستراتيجي.
أعوام من  2021حتى  ،2030أي مضاعفته بأكثر
من  19مرة ..ويستدعى ذلك املساهمة في تعزيز ذلك
 املوقع االستراتيجي للكلية وقربها من منطقة سديرللصناعة واألعمال والنمو املستمربحجم األعمال والحاجة املتجددة لكوادر وطنية قادرة على تلبية الطلب الحالي و املتوقعبتوفير متخصصين تسويق قادرين على دعم تلك
ألفراد من العنصرين الرجالي والنسائي قادرة على تغطية ذلك الطلب.
االستثمارات.

معطيات داعمة العتماد البرنامج:

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

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

20

-

-

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير
مدة الدراسة
دبلوم إدارة املوارد البشرية

اسم البرنامج

سنتان ونصف

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

جامعات محلية لديها برامج
مناظرة

جامعة األميرة نورة بنت
عبدالرحمن

جامعة امللك سعود

جامعة امللك فيصل

جامعة جازان

جامعة تبوك

جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

جامعة والية تكساس ،أمريكا

جامعة يوتا ،أمريكا

)UNIVERSTY OF HARVERD (BARNEY

– UNIVERSITY OF WISCONSIN
MILWAUKEE

SAIN LOUIS UNIVERSITY

THE UNIVERSTY OF ALABAMA

UNIVERSTY OF COLORADO-DENVER

ALGONQUIN COLLEGE-OTTAWACANADA

CALIFORNIA STATE UNIVERSTIY
NORTHRIDGE
– UNIVERSTY OF OTTAWA
OTTAWA-CANADA

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
جميع املؤسسات و املنشآت واملنظمات في
القطاعين العام والخاص

العديد من املنشآت الصناعية بمدينة
سديرللصناعة واالعمال

شركة املراعي

القطاعات العسكرية

الشؤون البلدية و القروية
Royal Al Waha Trading
الصالحية ،الرياض

العديد من املنظمات التطوعية والخيرية
-

Al-Nafie Steel Co. Ltd
السلي ،الرياض

شركات قطاع البترول
Mohammed Al-Askar Trading Co
-الخرج

-

 أكبر سوق في املنطقة. استقطاب اململكة للشركات العاملية العاملةباملنطقة ليكون املقر اإلقليمي بالسعودية.
 ازدياد حجم الشركات املتوسطة والصغيرةوالحاجة إلى متخصصين باملوارد البشرية.

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
-

ً
ً
يمثل برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية اململكة  ،2030واستراتيجية وطنية تستهدف تعزيزتنافسية القدرات البشرية الوطنية ً
وعامليا ،ليكون املواطن مستعدا لسوق العمل
محليا
الحالي واملستقبلي بقدرات وطموح ينافس العالم ،وذلك من خالل تعزيز القيم ،وتطوير املهارات األساسية ومهارات املستقبل ،وتنمية املعرفة.
هدف البرنامج لإلسهام في تحقيق رؤية اململكلة  2030وتخريج كوادر قادرة على املساهمة في تطوير املوارد البشرية باملنطقة.
حاجة املنطقة االستراتيجية لتبني مثل هذه البرامج حسب مستجدات وطموح املنطقة املتمثلة في وجود مدينة سدير للصناعة واألعمال والنمو املتزايد في حجم االستثمارات فيها.
النمو السريع في هياكل املوارد البشرية باململكة وتزايد الحاجة لتوظيف كوادر وطنية قادرة على املساهمة في تحقيق رؤية اململكة .2030

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

20

-

-

عمادة السنة األولى املشتركة

عمادة السنة األولى املشتركة
الدبلوم املنهي في اللغة األنجليزية للسياحة والفندقة وادارة املطاعم

اسم البرنامج

مدة الدراسة

فصلين دراسيين

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

جامعات محلية لديها برامج
مناظرة

جامعة امللك عبد العزيز

جامعة امللك سعود

جامعة اليمامة

كلية لورييت للسياحة
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

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
سالسل املطاعم املحلية
مؤسسات تنظيم الفعاليات واملؤتمرات
واملعارض

معطيات داعمة العتماد البرنامج:

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

سالسل املطاعم العاملية

الفنادق واملنتجعات

شركات الطيران السعودية

رحالت السفاري والتخييم

شركات خدمات العمالء

مكاتب السفروالسياحة

القطاعات املقدمة لخدمات الترفية

هيئة العامة الترفية

•
•
•
•
•

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

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

4

0

بالتعاقد او التعاون مع االشخاص املختصين

كلية الطب

كلية الطب-قسم التعليم الطبي
Postgraduate diploma in Medical education

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

مدة الدراسة

امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصجية
University College
London, UK
University of Warwick,
UK

كليات الطب الحكومية

Dundee University,UK

1

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

امللك سعود بن عبدالعزيز
University of Nottingham,
UK

Swansea University, UK

University Of Cambridge,
UK

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

كليات الطب الخاصه

املستشقيات الحكومية

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
يعتبرالتعليم الطبي من البرامج التي تساهم في بناء املخرجات االساسية في كليات الطب التي بدورها تقوم بتخريج اطباء اكفاء لسوق العمل اضافة الى انه يساهم في ضمان التو افق بين مخرجات التعليم واحتياج سوق
ّ
العمل كما انه يساعد في صقل املهارات العضاء هيئة التدريس حيث انه يقوم يتعزيزقدرات الطالب وتطويراملناهج الدراسية والتعليم والتعلم والتقييم والقيادة وتطويرمقترحات البحث واإلشراف على مشاريع البحوث بما
يؤهل الطالب للقيام بدور قيادي وريادي بالقطاع الصحي واملجتمع ،كما ان البرنامج يعتبرمن احد البرامج التي تساهم في رفع الكفاءات في املجال الصحي حيث انه يقوم بتطويرهم فيما يتعلق بالقياده و ايجاد طرق التعلم
للممارسين الصحيين وبناء برامج تعليميه لهم في املنشاءات الصحية .ويعتبر هذا البرنامج متو افق مع روية  2030في التعليم والذي هو أحد دعائم الدول املتقدمة التي تسعى للريادة والتميز .وتوفيرفرص التعلم مدى الحياة.

العدد املتوفر
احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

1

العدد املطلوب

10

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

فتح باب التعاون مع اصحاب التخصص محليا وعمل
اتفاقيات مع الجامعات الخارجية باملشاركة

كلية الطب -قسم العلوم الطبية االساسية
Surgical and Clinical Anatomy

اسم البرنامج

مدة الدراسة

جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

1

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

اليوجد
Otago University, New
Zealand
Keele University, UK

University of Melbourne,
Australia

University of Dundee, UK

University of Edinburgh,
UK

QUEEN'S UNIVERSITY
BELFAST, North Irland

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

كليات الطب الحكومية

كليات الطب الخاصه

املستشقيات الحكومية والخاصة

برامج الزماالت

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
عتبرهذا البرنامج من البرامج التي تساعد في بناء املعرفه التشريحية للجراحين والتي بدورها تساعد في تأهليهم من الناحيه العمليه والعلميه .كذلك يساعد االطباء الخريجين الذين يرغبون في التقديم على برامج الزماالت
الجراحيه بمختلف تخصصاتها (على سبيل املثال جراحه عامه  ،جراحة عظام … غيرها) وهذا يساهم في ضمان التو افق بين مخرجات التعليم واحتياج سوق العمل.
كما ان البرنامج يهدف الى تاهيل املختصين الصحيين التشريح السريري وهذا يساهم في سد النقص العضاء هيئة التدريس في تخصص التشريح في الكليات الصحيه وتوطين الوظائف

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

5

5

فتح باب التعاون مع اصحاب التخصص محليا

قسم طب املجتمع والصحة العامة-كلية الطب
YES

التو افق مع التصنيف املنهي

2 years

Diploma in Epidemiology and Biostatistics

مدة الدراسة

اسم البرنامج

College of Public Health and Health
Informatics, King Saud Bin Abdulaziz
University for Health Sciences

جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

University of Maryland, USA

University of Sunshine Coast,
Australia

University of Lethbridge, Alberta,
Canada

Drexel University, USA

University of Hong Kong

The University of Melbourne,
Australia

Western University, Canada

Lancaster University, UK

University of Southern California,
USA

University of California, Berkeley
School of Public Health, USA

اإلدارات الصحية لحكومات الواليات
والحكومات املحلية
يمكن لعلماء اإلحصاء الحيوي العمل في
مجموعة متنوعة من الصناعات

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

مراكزالبحوث الطبية

كليات الصحة العامة

الجامعات

أي مراكزبحثية

فريق العلماء

الشركات الطبية

صناعة األدوية والتجارب السريرية

املستشفيات

.

: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

)آلية توفيرالنقص (إن وجد

العدد املطلوب

العدد املتوفر

Can be arrange for interim basis

0

7

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

YES

التو افق مع التصنيف املنهي

2 years

مدة الدراسة

كلية الطب
Diploma in Occupational Health & Safety

Batarjee Medical College
Jeddah

Prince Sultan Military College for Health
Sciences
Dhahran

Imam Abdulrehman Bin Faisal
University, Dammam

University of Alberta
Canada

University of Queensland
Australia

Western Sydney University
Australia

University of Utah
USA

The University of Melbourne,
Australia

Embry-Riddle Aeronautical University
USA

Cardiff Metropolitan University
United Kingdom

Edith Cowan University
Australia

اسم البرنامج

King Saud Bin Abdulaziz University
Riyadh

Victoria University of Wellington
New Zealand

جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

اإلدارات الصحية للمناطق واملحافظات

مراكزالبحوث الطبية

كليات الصحة العامة

الجامعات

البلديات

مختلف املصانع

فريق العلماء

الشركات الطبية

صناعة األدوية

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.

)آلية توفيرالنقص (إن وجد

العدد املطلوب

العدد املتوفر

This course can be conducted with the available
faculty strength

7

7

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة

كلية الطب
دبلوم الصحة العامة PUBLIC HEALTH DIPLOMA

مدة الدراسة

جامعة امللك سعود بن
عبدالعزيز للعلوم الصحية

جامعة االمام عبدالرحمن بن
فيصل

جامعة مللك سعود – كلية
الطب

Bellmont University,
Tennessee, USA

University of Stirling, UK

Islamic University Sudan

جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

وزارة الصحة

سنتان

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

جامعة امللك خالد
University of Medical
Science and Technology,
Sudan

University of Dundee, UK

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

وزارة الصحة

وزارة الحرص الوطني

القطاع الخاص  -املستشفيات

املنظمات غير الحكومية

معطيات داعمة العتماد البرنامج .1:تشيرمنظمة الصحة العاملية الى أن النقص في اختصاص ي الصحة العامة يبلغ  500000متخصص .2الحاجة املاسة
ملتخصصين في الصحة والوبائيات خاصة بعد التحديات املتمثلة في الكرونا . 3.تغيراملناخ والتحديات البيئية فضال عن تغيرأسلوب الحياة للمجتمعات يضيف عبئا جديدا
يحتاج ألطرالصحة العامة للتعامل معه  .4الحاجة ملتخصصين في االدرة الصحية للمساهمة في ادارة العمل الصحي الذي يواجه التحديات بصورة مستمرة .5 .يساهم هذا
التخصص في ترقية مكانة الجامعة كمنارة للعلم واملعرفة.
احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

7

2

حسب شروط املوارد البشرية

كلية الطب-
دبلوم البحث العلمي

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها
برامج مناظرة
جامعات عاملية لديها
برامج مناظرة

سنة

مدة الدراسة

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

معظم الجامعات املحلية تدرس البرنامج ككورس تابع لدبلومة الصحة العامة و الوبائيات او ككورس منفصل
جامعة فلندرز باستراليا

جامعة دونيا بالهند

مركزاالمارات للدراسات و جامعة اريزونا بالواليات
املتحدة االمريكية
البحوث االستراتجية

جامعة كوينزالند باستراليا

جامعة جيمس كوك
بسنغافورة

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
وزارة الصحة

املنظمات غير الحكومية

الجامعات

املعاهد العليا

معطيات داعمة العتماد البرنامج .1:لالرتقاء بالبحث العلمي
 .2ترقية الجامعة  -3يساهم في عمل بحوث صحية عالية الجودة
 يساهم في رفع مستوى البحث العلمي لألطباء و الكوادرالصحية و أساتذة الجامعات و املعاهد الصحية و العلمية -3يساهم في تحضيرطلبة و طالبات املاجستير و الدكتوراة لعمل بحوث ذات جودة عالية .
احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

7

 4الى  5أساتذة

حسب شروط املوارد البشرية

كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية العلوم الطبية التطبيقية – قسم الصحة العامة
مدة الدراسة
دبلوم األمن الصحي

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

جامعة أم القرى

الجامعة السعودية
االلكترونية

University of Cincinnati

George Mason University

Capella University

Boston University

سنة

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

جامعة امللك سعود
International Association
for Healthcare Security
)and Safety (IAHSS

University of Alaska

Augusta University

Indianapolis University

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

املنصات الحكومية ذات العالقة

املدن الجديدة :نيوم ،مدينة امللك فهد
الطبية ،الخ

املركزالوطني للمعلومات الصحية

الهيئة العامة لإلحصاء

املستشفيات الحكومية واالهلية

وزارة الصحة السعودية

الخدمات واملديريات الصحية

الهيئة السعودية للتخصصات الصحي

معطيات داعمة العتماد البرنامج:

صندوق تنمية املوارد البشرية

ً
 توفيرالدعم املنهي والعلمي ليصبح مسؤول األمن الصحي قادرا على توفيربيئة آمنة وسليمة من املخاطر وفق أعلى املعايير. توجه الدولة في التطوير الطبي لرعاية املرض ى في اململكة العربية السعودية والتي تكون ضمن رؤية .2030 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. املساهمة في تحقيق مستهدفات محور "مجتمع حيوي" ضمن رؤية اململكة .2030ً
ا
العددالصحي
 توفيرالدعم املنهي والعلمي ليصبح مسؤول األمن.
املعايير
أعلى
وفق
املخاطر
من
وسليمة
آمنة
بيئة
توفير
على
املتوفرقادر
آلية توفيرالنقص (إن وجد)
العدد املطلوب
احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس
(التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من داخل اململكة العربية السعودية)
0
4

كلية العلوم الطبية التطبيقية – قسم الصحة العامة
مدة الدراسة
دبلوم الترميز الطبي

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

مدينة امللك عبد هللا الطبية

جامعة امللك سعود

سنة

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

الكلية التقنية في ويسكانسن

Cowley College, USA

Davenport University

جامعة أالسكا ،أمريكا

جامعة سوليفان ،أمريكا

الكلية التقنية بوالية داكوتا

جامعة أوكالند ،نيوزيالندا

جامعةهيرزينج،أمريكا

جامعة والية كاليفورنيا،
أمريكا

الكلية التقنية ساوث ايست

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

العيادات االكلينيكية

وزارة الصحة السعودية

املستشفيات الحكومية واألهلية

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

املركزالوطني للمعلومات الصحية

املنصات الحكومية ذات العالقة

املستشفيات والعيادات التخصصية

املدن الجديدة :نيوم ،مدينة امللك فهد
الطبية ،الخ

صندوق تنمية املوارد البشرية – القطاع
الصحي

الخدمات واملديريات الصحية

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

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

4

0

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

كلية العلوم الطبية التطبيقية
اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج مناظرة

ممارس سالمة وصحة مهنية (املرحلةاألولى)
محترف سالمة وصحة مهنية (املرحلة الثانية)
جامعة امللك عبدالعزيز
معهد التقنيات الصناعية العالى للتدريب

مدة الدراسة

 3أشهر
 4أشهر

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

كليات التميز

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

وزارة الصحة

التجمعات الصحية

املستشفيات الحكومية واالهلية

املدن الطبية

الخدمات واملديريات الصحية

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
العدد املتوفر
احتياج املوارد البشرية من أعضاء هيئة التدريس

-

العدد املطلوب

4

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

اعتماد مدربين من اعضاء هيئة التدريس
التعاون مع املدربين املعتمدين من الهيئة

كلية العلوم الطبية التطبيقية
دبلوم الوقاية من العدوى ومكافحتها

اسم البرنامج

مدة الدراسة

مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

جامعات محلية لديها برامج مناظرة

 12شهر 3 +أشهر تدريب

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

مستشفى امللك فيصل التخصص ي ومركز االبحاث "دبلوم  3أشهر"

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
املستشفيات العسكرية والتخصصية

املركزالوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها (وقاية)

التجمعات الصحية "التشغيل الذاتي"

املدن الطبية "التشغيل الذاتي"

القطاع الخاص الصحي

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
-

البرنامج معتمد لدى هيئة التخصصات الصحية
البرنامج مدعوم من املركزالوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها (وقاية)
املساهمة فى زيادة نسبة التوطين وسد الفجوة الحيتاجات سوق العمل
الحاجة املاسة للتخصص في القطاع الصحي ملكافحة العدوى " التشغيل الذاتي -القطاع الخاص"
العدد املطلوب
العدد املتوفر
احتياج املوارد البشرية من أعضاء هيئة التدريس

-

4

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

التعاون مع املدربين املعتمدين من الهيئة بنظام الساعة

كلية التربية باملجمعة

كلية التربية باملجمعة (قسم الرياضيات)
مدة الدراسة
الرياضيات اإلكتوارية واملالية

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة

جامعة امللك سعود

جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

The Ohio State
University
University of
Pennsylvania

4

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

جامعة أم القرى

جامعة امللك فهد

Oklahoma State
University
University of Texas at
Dallas

McMaster University
Florida State University

Purdue University

Temple University

Carnegie Mellon
University

University of Wisconsin

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

مؤسسة النقد العربي السعودي

شركات التأمين

البنوك

وزارة املالية

وزارة التجارة واالسكان

مصلحة معاشات التقاعد

مؤسسة التأمينات االجتماعية

ارامكو

وزارة االقتصاد والتخطيط

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
حاجة سوق العمل ملختصين في مجال العلوم اإلكتوارية واملالية
تخصص متنوع يشمل مقررات خمسة أقسام أكاديمية لتوفيراملفاهيم واملهارات في العلوم اإلكتوارية واملالية
خريجينقادرين على تلبية االحتياجات التنموية للمملكة في جميع املجاالت ذات الصلة بالعلوم االكتوارية واملالية

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

9

0

أقسام من كليات تدرس مقررات البرنامج

كلية التربية باملجمعة (قسم الرياضيات)
مدة الدراسة
العلوم الرياضية

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

جامعة األميرة نورة

جامعة أم القرى

University of Michigan

UNSW Sydney

4

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
العمل في مؤسسات التعليم العالي

التدريس في مؤسسات التعليم العام

املهن التقنية

العمل في مراكزالبحوث العلمية والتقنية
كمدينة امللك عبدالعزيزللعلوم والتقنية

البنوك

أرامكو

سابك

مؤسسة التأمينات االجتماعية

معهد االحصاءات العامة السعودية

وزارة العدل ووزارة الصحة

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
تزويد سوق العمل بخريجين مؤهلين لخدمة املجتمع
يشمل مقررات في الريلضيات البحتة واالحصاء والرياضيات الحاسبة والتطبيقية

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

9

0

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

كلية التربية-التربية الخاصة
دبلوم تدريب وتأهيل ذوي اإلعاقة لسوق العمل

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

سنة

مدة الدراسة

التو افق مع التصنيف املنهي

ال يوجد
Central Lakes College

املنشئات البسيطة واملتوسطة -قطاع
التجزئة

University of Arkansas

OLS Bellevue College

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
قطاع املقاهي واملطاعم

قطاع االيواء الفندقي

املصانع

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
●

●

وضعت المملكة العربية السعودية خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة في قائمة أولوياتها ويتضح ذلك جليا في تضمين مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع برامج ومستهدفات الرؤية على سبيل المثال للحصر ،
برنامج جودة الحياة  ،برنامج خدمة ضيوف الرحمن  ،برنامج تنمية القدرات البشرية  .وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على تنفيذ  ٢3مبادرة موجهة لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة .كما وأن
برنامج التحول الوطني خصص هدفا كامال من أهدافه الـ 3٧لتمكين اندماج األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل من خالل تفعيل المادتين ١٤و ١٥من قانون ذوي اإلعاقة والخاص بتشغيل  ٤%منهم في
القطاع الخاص .إن تشغيل  %٤من األشخاص ذوي اإلعاقة في المملكة العربية السعودية سوف يخلق فرص تنموية مستدامة بالشكل الذي يجعلنا قادرين على االستثمار األمثل للموارد البشرية ووضعها في مكانها
الصحيح.
وحسب ما ذكر في صحيفة الوطن ( )٢٠١8وبالنظر إلى واقع حال تشغيل ذوي اإلعاقة نالحظ أن الغالبية العظمى من األشخاص ذوي اإلعاقة تعاني من البطالة لألسباب التالية :عدم كفاءة برامج التدريب
وتطوير المهارات الموجهة إليهم ،عدم اعتراف بعض أرباب العمل بالشهادات الممنوحة لهم ،الحاجة إلى إجراء تعديالت الزمة في بيئة العمل لتتناسب مع قدرات وإمكانيات األشخاص ذوي اإلعاقة  ،عدم قناعة
أصحاب العمل بقدرات ذوي اإلعاقة وبالنظر لهذه األسباب يرى قسم التربية الخاصة بأنه من األهمية بمكان أن يتم تقديم برامج تنموية ومهنية تلبي حاجات وقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة بالشكل الذي يجعلهم
قادرين على سرعة االندماج مع واقع وبيئة سوق العمل في المملكة العربية السعودية وبالقدر الذي سيساعدنا على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠3٠

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

14

.

من األقسام األخرى

-

كلية التربية باملجمعة
دبلوم اللغة االنجليزية

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة

جامعة امللك عبدالعزيز

جامعة حائل

مدة الدراسة

جامعة االميرة نوره

عامين

جامعة طيبة

التو افق مع التصنيف املنهي

الدبلوم المتوسط

جامة االمير سطام

جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
املستشفيات

السكرتارية

شؤكات السياحة

العالقات العامة في الفنادق

الترجمة

ترقية املظفين على الدرجة الخامسة

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
حاجة سوق العمل ملوظفين يتقننون اللغة االنجليزية تحدثا وكتابة وترجمة .
حاجة الكثيرمن املتدريب الجتيازاختبارات اللغة
يعتبرهذا الدبلوم املصنف فرصة للموظفين للترقية على الدرجة الخامسة في سلم الوظائف
احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

10

10

االستعان باعضاء من اقسام اللغة االنجليزية املناظرة

كلية التربية بالزلفي

كلية التربية بالزلفي /قسم الدراسات اإلسالمية
مدة الدراسة
دبلوم اإلمامة والدعوة واإلرشاد

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة

ال يوجد
ال يوجد

جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

وزارة األوقاف

سنتان

ال يوجد

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

هيئة األمرباملعروف والنهي عن املنكر

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
-

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

يستهدف تنمية املدارك والكفايات العلمية واملساهمة في االرتقاء الوظيفي ،وتطوير املهارات للعاملين في املساجد من أئمة وموظفي وزارة األوقاف،
وهيئة األمرباملعروف والنهي عن املنكر ،وجمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات.

وجود عدد كبيرمن العاملين في وزارة
األوقاف ،وهيئة األمرباملعروف والنهي عن
املنكر ،و جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية
الجاليات.

تحسين سمعة وصورة الجامعة
احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة

جامعات عاملية لديها برامج مناظرة

كلية التربية بالزلفي
دبلوم في تدريس اللغة اإلنجليزية لغيرالناطقين بها

مدة الدراسة

سنة

التو افق مع التصنيف املنهي

ال يوجد

جامعة “كنساس” في والية
ميزوري

كامبريدج
Delta

جامعة اوكالند للتكنولوجيا

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
وزارة التعليم
القطاع الحكومي
اخرى

وزارة التعليم
القطاع األهلي والخاص

املدارس العاملية

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
-

يعمل البرنامج علي تحقيق رؤية اململكة العربية السعودية  2030في تعليم وتعلم اللغة اإلنجليزية لتحقيق االندماج مع العالم الخارجي في شتى املجاالت.
يعمل البرنامج علي تأهيل قطاع كبيرمن معلمي اللغة اإلنجليزية في القطاعين الحكومي والخاص مما يدفع نحو مخرجات تعليمية افضل
للبرنامج قيمة وجدوى اقتصادية

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

14

0

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

0

نعم

كلية التربية بالزلفي
دبلوم القياس والتقويم

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج مناظرة

فصلين
دراسيين

مدة الدراسة

جامعة اإلمام محمد بن
سعود

جامعة أم القرى

الجامعة األردنية

Miriam College

Northumberia University

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

American University

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
السفارات والوزارات

املنظمات الدولية واإلقليمية

الكليات العسكرية

وزارة التعليم
املركزالوطني للقياس والتقويم

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الهيئات الدبلوماسية

مجلس الوزراء

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.

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

2

9

التعاون مع كلية التربية باملجمعة -قسم الرياضيات كلية العلوم

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة

كلية التربية بالزلفي
دبلوم التحريرالعربي والكتابة اإلبداعية

مدة الدراسة

فصل دراس ي واحد

التو افق مع التصنيف املنهي

جامعة اإلمام

جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
كافة القطاعات الحكومية واملؤسسات
الخاصة في جانب العالقات العامة
واإلعالم

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
حاجة السوق في كافة القطاعات الحكومية واملؤسسات الخاصة في جانب العالقات العامة واإلعالم.
وجود الرغبة والقدرة والخبرة لدى القسم.

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

20

4

ال يوجد نقص

نعم

كلية التربية بالزلفي
دبلوم التربية الدولية

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة

جامعة حلوان

جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

Universiteit van
Amsterdam
في هولندا

مدة الدراسة

جامعة الخليج العربي
في البحرين

جامعة قطر

عام دراس ي

التو افق مع التصنيف املنهي

University of Oxford
في بريطانيا

Stanford University
في الواليات املتحدة
االمريكية

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

الكليات العسكرية

السفارات والوزارات

املنظمات الدولية واإلقليمية

الهيئات الدبلوماسية

مجلس الوزراء

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
مواكبة متطلبات التطور التنموية اليت يشهدها املجتمع السعودي.
دعم دور اململكة العربية السعودية في توطيد العالقات وتعزيزاالستقرار والتنمية اإلقليمية والدولية.
الدبلوماسية والعالقات الدولية للمملكة العربية السعودية و انعكاسها على التجارة الدولية ،واالزدهار االقتصادي ،والبيئة
العاملية ،والجرائم املنظمة العابرة للحدود الوطنية ،والحروب ،و واألمن مايؤدي الى نتائج ملموسة على املستويين الدولي
و الوطني
احتياج املوارد البشرية من أعضاء

العدد املتوفر

العدد املطلوب

نعم

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

الم
دور عهد
الم ل
يعد عهد ا ممثل ال ئريس للجامعة فيما يلي:

إعداد الدراسات
والبحوث

تقديم الخدمات
العلمية

تنفيذ الخدمات
االستشارية

تقديم البرامج
الدراسية

تقديم البرامج
التدريبية

إقامة المؤتمرات
والندوات وورش
العمل والملتقيات

توفير الكفاءات
األكاديمية
واإلدارية والفنية

توفير الكفاءات
االستشارية

يق مه الج م للقط ع الجك م الج القط الث ل الخي غي ال بح ف المخيم بم بحق ستيم القع للج م ف خ م به ك ي به يعم المعه عل ال
ي
ت
ال
س
ب
ي
ي
ك
م
ي
و د ا ا عة ا ات ( و ية ،و اصة ،و اع ا ث ري ر ر ي) ولأ راد ع ا ق الأ ار ال ا عة ي د ا ا وام ا ا ا  ،و ل د ي ق و ا ل ن
ب
سيف ك مل م ك ي الج م ل بمف ي مل للم
س
ل
ي
ا
ق
ي
م
م
خ
ه
ي
د ن ن دة د ات.
وخدات الجامعة الأكادبمية والأداربة للقثام مهامة ،والأ ادة ال ا ة ن ام ا ات ا عة ود ك ا ل ا ي

ال
م
ع
ي
م
ل
ب
ي
ا
ف
ف
ل
م
ب
خيرات هد ي قد م را ج الد و ات مد وغة
الم
اولأ :مع بدابة يوخة الجامعة بحو بيقيد برامج ديلومات مدفوغة تستهدف افراد خيمع من خربحي المرحلة الثايوبة والجاصلين علي درخة البكالوريوس لثاهثلهم لسوق العمل او لبطوبر فدرابهم يف
ال
الم
بخ
ل ب م
م
ح
ص
ب
خ
ي
ع
ص
ي
ح
ل
ه
ظ
م
ل
ا
م
ح
خ
ق
ف
ي
ف
م
ل
م
ش
م
ي
لث
ج
ث
ش
ش
م ارك هد ي اغداد درا ات ا ي اج افراد ع و و ن ا ظة فر ا اطن ومدبية الراض من الد و ات و صث الدرا ات ا ي خدبد وغة من
مجالأت
ع ك ال
الم
ب
م
الم
س
خ
ع
ي
ي
ب
ل
ب
ل
ب
ل
م
م
خ
ا
ت
خ
الديلومات هيية والعلثا ا تهدفث هم الجامعة افراد ع في هدة مثاظق يث م خدبد ( )14د لوما مثل اولوبة ا يثاج ،و لية لف هد يا شاء مرك يرن لدراشات ا جا عية،
ب
وبدات الدراسة هما عام 1432هـ.

مركز الدراسات الجامعية بحفر الباطن
مــركز الدراسات الجامعية بالرياض

اليع ل
اولأ :الديلومات ليمية ا ميقدة بمراكر الدراشات الجامعية
من  1432خيي 1437هـ

اليعلي الم كمت لل
م
ل
ب
ش
ال
خ
ا
ي
ص
ع
لي
م
م
م
م
خ
يابثا :الديلومات مية يقدة ج و ن خد ات يدوق يري الأ ا ي ن 1438 -1435هـ

مركز الخرج

مركز رماح

مركز المجمعة

مركز حفر الباطن

()5

()17

مراكز
دراسات

شعبة

()3
سنوات

مركز الرياض

ل
الديلومات ا ميقدة :ديلوم مجاسية – ديلوم معاملات مصرفية – ديلوم ادارة موارد تش برة
(موهل الدحول لهدة الديلومات " الشهادة الثايوبة" )

()875
خريجا

ال
يالثا :برامج حمعثات الخي برة ومراكر الأرشاد الأسري ياليعاون
م
مع ورارة الموارد التش برة والييمية الأخيماغية من 1441هـ -سيمر

التنفيذ
في ()13
منطقة
ومحافظة

( )3سنوات
حتى اآلن
ومستمر

شراكة مع
وزارة
الموارد
البشرية
والتنمية
االجتماعية

()600
خريج حتى
اآلن

ل
الديلومات ا ميقدة :ديلوم الأرشاد الأسري
ب
ال
(موهل الدحول لهدة الديلومات الشهادة الجامعية في خصصات العلوم يقسية والأخيماغية والشرغية)

اليع ل ل
رايعا :الديلومات ليمية ا ميقدة لقوات السعودبة للدفاع
ل
الحوي ا ملكي السعودي من 1443 -1437هـ

ل
الديلومات ا ميقدة:
ال
ال
ديلوم ادارة الأرمات – ديلوم عملثات يقسية– ديلوم ادارة موارد تش برة
(موهل الدحول لهدة الديلومات "الشهادة الجامعية" )

الخربحون :
(  )375صابطا

ب م يل م المهي اليعليم ف الم
ع
ه
را ج الد و ات ية و ية ي د

الم لل
م
م
ال
ع
ي
ل
ع
ي
ال
ي
خ
ل
ت
ا
اولأ :الديلومات صيقة هد من ورارة موارد ش برة و مية الأ يماغية و مدة من ا جامعة:
اسم اليريامج

مدة الدراسة

موهل الدحول

ديلوم ادارة الموارد التش برة

فصلان دراسثان

الشهادة الجامعية

ديلوم علوم الجاسث (يقيية سبكات)

( )4فصول دراسية

الشهادة الثايوبة

ل
ديلوم ا مجاماة

فصلان دراسثان

يكالوريوس في ( الش يرعة – الأنظمة – الفايون)

لم
ديلوم الأدارة ا كيتية

فصلان دراسثان

الشهادة الثايوبة

ديلوم التسويق

( )4فصول دراسية

ديلوم الأمن الستيراني

فصلان دراسثان

الشهادة الثايوبة
الت
يكالوريوس في خصصات اليقيية

ديلوم الأرشاد الأسري

فصلان دراسثان

الت
يكالوريوس في خصصات (علم اليقس –العلوم الأخيماغية – العلوم الشرغية)

الم
القطاعات ستهدفة

ل
-1القطاع ا جكومي (الخدمة المدبية)
ال
 -2القطاعات عشك برة
-3القطاع الجاض
ب
-4القطاع الثالث الخيري غير الر حي

يل م المصي للم
الم التش ب الييمي ا خيم غي م
ع
ع
ي
ل
م
ا
ج
م
م
م
ه
ع
يايع -اولأ :الد و ات قة د ن ورارة وارد رة و ة لأ ا ة و دة ن ا ة:
اسم اليريامج

مدة الدراسة

موهل الدحول

ديلوم الأمن القكري

فصلان دراسثان

يكالوريوس

ل
ديلوم ا مجاسية

( )4فصول دراسية

الشهادة الثايوبة

ديلوم علوم الجاسث يقيية سبكات

( )4فصول دراسية

الشهادة الثايوبة

ب
ديلوم علوم الجاسث برمخة ظييقية

فصلان دراسثان

الشهادة الثايوبة

ديلوم اليرمخة وفواغد اليثايات

( )5فصول دراسية

الشهادة الثايوبة

ديلوم الأنظمة

( )5فصول دراسية

الشهادة الثايوبة

ل
الديلوم العالي لشلامة من الخ يرق

فصلان دراسثان

يكالوريوس

الم
القطاعات ستهدفة

ل
-1القطاع ا جكومي (الخدمة المدبية)
ال
 -2القطاعات عشك برة
-3القطاع الجاض
ب
-4القطاع الثالث الخيري غير الر حي

يل م المصي للم
الم التش ب الييمي ا خيم غي م
ع
ع
ي
ل
م
ا
ج
م
م
م
ه
ع
يايع -اولأ :الد و ات قة د ن ورارة وارد رة و ة لأ ا ة و دة ن ا ة:
اسم اليريامج

مدة الدراسة

موهل الدحول

ديلوم الأمن والشلامة

( )4فصول دراسية

الشهادة الثايوبة

الم
ديلوم الشلامة والصخة هيية

فصلان دراسثان

الشهادة الثايوبة

ديلوم خدمة العملاء

فصلان دراسثان

الشهادة الثايوبة

ديلوم هيدسة الشلامة من الخ يرق

فصلان دراسثان

يكالوريوس هيدسة

ديلوم القثاس واليقوبم

فصلان دراسثان

الشهادة الجامعية

ديلوم علوم الجاسث

( )4فصول دراسية

الشهادة الثايوبة

ديلوم السبكات والأبي ئرث

( )4فصول دراسية

الشهادة الثايوبة

الم
القطاعات ستهدفة

ل
-1القطاع ا جكومي (الخدمة المدبية)
ال
ع
 -2القطاعات شك برة
-3القطاع الجاض
-4القطاع الثالث الخيري غير
الربحي

ي بث يل م المعي للم
ع
ل
م
ا
ج
م
ه
ع
ا ا :الد و ات مدة د ن ا ة:
اسم اليريامج

مدة الدراسة

موهل الدحول

البظ
ديلوم الأحصاء ييقي وادارة اليثايات

فصلان دراسثان

الشهادة الجامعية

ال
ال
ديلوم عملثات يقسية

فصلان دراسثان

الشهادة الجامعية

الم
ديلوم ادارة بظمات غير الربخية

فصلان دراسثان

الشهادة الجامعية

اليع
ديلوم ليم الألكيروني

فصلان دراسثان

الشهادة الجامعية

ديلوم السثاخة

فصلان دراسثان

الشهادة الجامعية

ديلوم الخرابم الألكيروبية
ال
ديلوم المرافث صحي
ديلوم ادارة الموسسات البطوغية

فصلان دراسثان

الشهادة الجامعية

فصلان دراسثان

الشهادة الثايوبة

فصلان دراسثان

الشهادة الجامعية

المس
القطاعات تهدفة

ال
 -1القطاعات عشك برة
-2القطاع الجاض
ب
-3القطاع الثالث الخيري غير الر حي

ي ي ي بث يل م المعي للم
ع
ل
م
ا
ج
م
ه
ع
ا ع ا ا :الد و ات مدة د ن ا ة:
اسم اليريامج

مدة الدراسة

موهل الدحول

ديلوم الصجافة الألكيروبية

فصلان دراسثان

الشهادة الجامعية

ديلوم ادارة الأرمات

فصلان دراسثان

الشهادة الجامعية

ل
ديلوم امن ا معلومات

فصلان دراسثان

الشهادة الجامعية

ديلوم الصخة المدرسية

فصلان دراسثان

الشهادة الجامعية

ديلوم الموارد التش برة (ياهثلي)
الم
ديلوم الأمن الصثاعي والشلامة هيية

فصلان دراسثان

الشهادة الثايوبة

فصلان دراسثان

الشهادة الجامعية

ل
ديلوم احصاني ا مسوولية الأخيماغية

فصلان دراسثان

الشهادة الجامعية

الم
القطاعات ستهدفة

ال
 -1القطاعات عشك برة
-2القطاع الجاض
ب
-3القطاع الثالث الخيري غير الر حي

الم
برامج ديلومات عهد ( بخث الدراسة والأغيماد)
الم
ال
ال
م
الم
م
م
ل
ل
خ
ي
ا
ب
ش
ش
ل
ل
ح
م
ا
م
ف
ا
م
م
ج
م
مث
غ
ف
ظ
ي
غ
خ
يعمل عهد في القثام ياخراءات اغيماد حموغة من برامج الديلومات اليوغية اليي يليي اخيثاحات الخهات ا جكومية والجاصة وافراد ع ي ا ق را ية ولة و ر ولة د ات ا عة،
وبيوافق مع مبطلثات سوق العمل ومتها:

اسم اليريامج

مدة الدراسة

موهل الدحول

ديلوم التسويق ال فرمي

سية دراسية

الشهادة الجامعية

ديلوم الأعلام الأميي

سية دراسية

الشهادة الجامعية

ديلوم الأعلام السثاسي

سية دراسية

الشهادة الجامعية

ديلوم الأعلام الرياضي

سية دراسية

الشهادة الجامعية

ديلوم الأعلام الأفبصادي

سية دراسية

الشهادة الجامعية

ديلوم الرفابة والأرشاد اليتيي

سية دراسية

الشهادة الجامعية

ديلوم الركاة والص برية

سية دراسية

الشهادة الجامعية

ديلوم الرفابة المالية

سية دراسية

الشهادة الجامعية

ديلوم فصاء الييقيد

سية دراسية

الشهادة الجامعية

ديلوم العدالة الخثابية

سية دراسية

الشهادة الجامعية

الم
يايع برامج ديلومات عهد ( بخث الدراسة والأغيماد)

اسم اليريامج

مدة الدراسة

موهل الدحول

ل
ديلوم ا حمابة اليتيية

ستثان

الشهادة الثايوبة

الي
ديلوم قييس والرفابة الأميية

ستثان

الشهادة الثايوبة

ديلوم اليتية والشلامة العدابية

ستثان

الشهادة الثايوبة

ديلوم الأمن الصثاعي

ستثان

الشهادة الثايوبة

ل
ال
ديلوم ا معلومابية صخية

ستثان

الشهادة الثايوبة

ديلوم ادارة اليرفية والمشاريع السثاخية

ستثان

الشهادة الثايوبة

ديلوم الصخة العامة

ستثان

الشهادة الثايوبة

ديلوم علوم اليتية
ل
ل
ديلوم نظم ا معلومات ا حغرافية

ستثان

الشهادة الثايوبة

ستثان

الشهادة الثايوبة

م
اخراءات اغيماد بريامج ديلوم عيمد شايفا لجامعة اخري

م
ديلوم عيمد ومصيف من ورارة الموارد التش برة والييمية الأخيماغية لجامعة اخري

ل
ال م
ا خصول من الجامعة عيمد بها الديلوم علي_:
 -1الخظة الدراسية لليريامج.
 -2صورة من فرار الأغيماد.

ل
ي
مجاطية الأدارة العامة بصييف و قييم الوظايف يورارة الموارد التش برة والييمية الأخيماغية
لطلث بصييف اليريامج

2

3

مدة الأغيماد:
لأ بتجاور مدة شهر

م
اخراءات اغيماد بريامج ديلوم ستخدت

م
اخراء دراسة سخية لأخيثاج سوق العمل لليريامج
بيم اغيماد اليريامج حلال مدة بيراوج من عام الي عامين

الم
اغداد دراسة اسبطلاغية لم برثات الخهات ستهدفة من اليريامج

1
اغداد بصور اليريامج وتشمل حظية الدراسية ويوصيف المفررات

بص
بح
ميم وبثاء و كيم اليريامج

ل
ل ل
اغيماد البصور من لخية ا خطط الدراسية او ا مجالس ا معيية يالجامعة

م
الديلوم ستخدت ولم بصيف لأي
خهة شايفا

8

6
للت
ل
خ
ال
في حال كان اليريامج صحي بيم الرفع لهيية السعودبة خصصات صخية للاغيماد من هتها

م
استيفاء ملف ظلث اغيماد اليريامج بصمثا بمودج معلومات اليريامج والخظة الدراسية
ل
ام
ويوصيف المفررات ودراسة الأخيثاج وارشالة للادارة خبصة يورارة الموارد التش برة
والييمية الأخيماغية

اليع
استيفاء مبطلثات ورارة ليم لأغيماد اليريامج

بصور مقيرج لأدارة برامج الديلومات يالجامعة
م
الب
بيكامل العدبد من الخهات الأكادبمية والأداربة داحل الجامعة في بيقيد برامج الديلومات كالكلية ظييقية  ،وغددا من كلثات الجامعة و عهد الدراشات والخدمات الأستشاربة ويعض العمادات
المشابدة ،ويقيرج ان بيم اليكامل في الييقيد وفق البصور الثالي:

ال

م
ستهدفون

مفر الييقيد

ل
الخهة ا مسوولة

الخهات المشابدة

داحل الجامعة

الب
الكلية ظييقية

الع
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الكلية التطبيقية

الكلية التطبيقية
دبلوم البرمجة وقواعد البيانات ()Oracle

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة

جامعة امللك سعود

جامعة نجران

مدة الدراسة

جامعة القصيم

سنتان ( 70ساعة) التو افق مع التصنيف املنهي
نعم
جامعة اإلمام محمد بن سعود
جامعة الجوف
اإلسالمية

Metropolitan College
Hudson and Valley
Computer Science, Boston
جامعات عاملية لديها برامج مناظرة Stark State College , USA
Community College , USA
University , USA

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

أقسام تكنولوجيا املعلومات بالوزارات
الحكومية
عمادات تقنية املعلومات بالجامعات

الشركات الخاصة املتخصصة
بتكنولوجيا املعلومات
العمل الحرعبرمو اقع االنترنت ذات
االحتياج.

املدن الجديدة  :نيوم ،مدينة امللك عبد هللا
االقتصادية

شركات االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات
مثل STC, Mobily…etc

املنصات الحكومية ذات العالقة

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
•
•
•
•
•
•

تطوير برامج مهارات مهنية متخصصة مستقبلية للوفاء بخطط وبرامج رؤية 2030
انكشاف مهني بالمسار العام للبرنامج تقنية االتصاالت والمعلومات بما يعادل  49570وظيفة  ،وفي المجال الضيق للبرنامج تصميم وإدارة قواعد البيانات والشبكات بما يعادل  43966وظيفة (حسب إحصائية وزارة التعليم
الواردة في الخطة التفصيلية للكليات التطبيقية).
يعد التأهيل في مجال صناعة البرمجيات والتطبيقات صقالً لمهارات القوى البشرية بتعلم مهارات مرتبطة بالتقنيات الحديثة  ،والذي يندرج تحت برنامج تنمية القدرات البشرية  :أحد برامج رؤية المملكة 2030م.
دعم االستثمارات المحلية في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات  ،من خالل توفير القوى العاملة في مجال صناعة البرمجيات والتطبيقات.
توطين القوى البشرية العاملة في مجال تطوير تطبيقات األجهزة الذكية  ،والذي يعد من المجاالت الواعدة تقنيا ً على الصعيدين المحلي والعالمي.
تعتبر احتياجات منطقة الرياض من أعلى المناطق احتياجا لقطاع تكنولوجيا المعلومات بعدد  26009شاغر حسب احصائيات الوزارة خطة التحول للكلية التطبيقية.

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

3

0

---

الكلية التطبيقية
إدارة املستودعات وسالسل االمداد

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة

املجتمع بالدمام

مدة الدراسة

سنتان (68ساعة)

Community College Qatif

كلية مجتمع جونسون بكالورينا

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

جامعة طيبة الكلية التطبيقية

Edgecombe Community College

جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

Volunteer State Community College

Community College Columbus State

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

شركات و مو اقع التجارة اإللكترونية

شركات اإلمدادات ()Logistics

املوانيء واملطارات

شركات النقل البري وسكك الحديد

شركات الشحن و التفريغ

شركات البترول

مدينة امللك عبد هللا لألعمال

شركات االستيراد و التصدير

شركات تصنيع األغذية املحفظة

شركات تصنيع األلبان و سالسل املطاعم

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
-

دعم دور اإلدارة اللوجستية المستدامة كأحد روافد التنمية في المملكة
بإطالق رؤية  2030و من أهم ركائز هذه الرؤية تحويل المملكة إلى المحور اللوجستي المفضل في المنطقة
 %12من تجارة النقل العالمي للحاويات تعبر من طريق التجارة بين آسيا و أوروبا الذي تقع عليه لموانئ السعودية .
المملكة تخطط الستثمار أكثر من  500مليار لاير ( 133.34مليار دوالر) في قطاع النقل والخدمات اللوجستية

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

7

5

---

الكلية التطبيقية
دبلوم األمن والسالمة املهنية

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة

جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

جامة األميرسطام

جامعة طيبة باملدينة املنورة

Asia Metropolitan
University
Western Sydney
University

Eastern
Kentucky University
The American University
in Cairo

مدة الدراسة

الجامعة األسالمية باملدينة
املنورة
University of Calgary

Southern Institute of
)Technology (SIT

سنتان  69ساعة

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

جامعة امللك سعود

جامعة األميرة نوره

Millersville University

University of
Washington
University of New
Brunswick

Massey University

بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي تو ّ
ظف خريجي البرنامج
الدفاع املدنى

شركات الكهرباء

املوان ئ واملطارات

شركات النقل والسكك الحديد

القطاع الصحى

جميع شركات التصنيع

قطاع األنشاءات

املدن الترفيهية والفنادق

شركات الطاقة

شركات الشحن والتفريغ

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
 تم اختيار هذا الدبلوم نظرا ألهميته في جميع الوظائف العامة والخاصة ( القطاع الصحي ،القطاع المدرسي ،قطاع اإلنشاءات ،قطاع النقل ،القطاع الفندقي ،المصانع والشركات ،المدن الترفيهية وغيرها). تلبية االحتياجات المهنية لبرنامج الرؤية  2030مقرارا بتوطين وظائف السالمة والصحة المهنية
 وزارة العمل والتنمية االجتماعية أصدرتً

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

7

4

التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من كليات مساندة

الكلية التطبيقية
دبلوم املحاسبة والضرائب

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

مدة الدراسة

سنتان  69ساعة

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

معهد األدارة العامة

جامعة امللك خالد

الجامعة األسالمية باملدينة املنورة

جامعة امللك سعود

جامعة األميرة نوره

OM Sterling Global
University
University of South Africa

University of Mumbai

University of Luxembourg

Millersville Canterbury

University of Dunia

University of Waterloo

University of Manchester

University of Stanford

University of Malborne

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

جميع الشركات التجارية

شركات الكهرباء واملياة

جميع شركات التصنيع

قطاع األنشاءات

املوان ئ واملطارات

شركات النقل والسكك الحديد

وزارة التجارة

املدن الترفيهية والفنادق

شركات الطاقة

شركات االتصاالت

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
• انكشاف مهنى في مجال مهنة المحاسبة والضرائب بما يعادل  143574وظيفة .
• تلبية االحتياجات المهنية لبرنامج الرؤية  2030م
قرارا بتوطين مهنة المحاسبة
• وزارة العمل والتنمية االجتماعية أصدرت
ً

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

3

4

التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من كليات مساندة

الكلية التطبيقية
دبلوم تطويرتطبيقات األجهزة الذكية

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

أقسام تكنولوجيا املعلومات بالوزارات
الحكومية
عمادات تقنية املعلومات بالجامعات

مدة الدراسة

جامعة األميرة نورة

جامعة القصيم

جامعة االمام عبد الرحمن بن
فيصل

Southampton
university

University of
London

San Diego State University

سنتان ( 70ساعة)

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

الشركات الخاصة املتخصصة
بتكنولوجيا املعلومات
العمل الحرعبرمو اقع االنترنت ذات
االحتياج.

املدن الجديدة  :نيوم ،مدينة امللك عبد هللا
االقتصادية

شركات االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات
مثل STC, Mobily…etc

املنصات الحكومية ذات العالقة

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
•
•
•
•
•
•

تطوير برامج مهارات مهنية متخصصة مستقبلية للوفاء بخطط وبرامج رؤية 2030
انكشاف مهني بالمسار العام للبرنامج تقنية االتصاالت والمعلومات بما يعادل  49570وظيفة  ،وفي المجال الضيق للبرنامج تصميم وإدارة قواعد البيانات والشبكات بما يعادل  43966وظيفة (حسب إحصائية وزارة التعليم
الواردة في الخطة التفصيلية للكليات التطبيقية).
يعد التأهيل في مجال صناعة البرمجيات والتطبيقات صقالً لمهارات القوى البشرية بتعلم مهارات مرتبطة بالتقنيات الحديثة  ،والذي يندرج تحت برنامج تنمية القدرات البشرية  :أحد برامج رؤية المملكة 2030م.
دعم االستثمارات المحلية في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات  ،من خالل توفير القوى العاملة في مجال صناعة البرمجيات والتطبيقات.
توطين القوى البشرية العاملة في مجال تطوير تطبيقات األجهزة الذكية  ،والذي يعد من المجاالت الواعدة تقنيا ً على الصعيدين المحلي والعالمي.
تعتبر احتياجات منطقة الرياض من أعلى المناطق احتياجا لقطاع تكنولوجيا المعلومات بعدد  26009شاغر حسب احصائيات الوزارة خطة التحول للكلية التطبيقية.

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

3

0

---

الكلية التطبيقية
إدارة املوارد البشرية

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج مناظرة

جامعة أم القرى

جامعات عاملية لديها برامج مناظرة

University of
South Florida

مدة الدراسة

الجامعة اإلسالمية
باملدينة املنورة

جامعة امللك سعود

University of
Wisconsin

Michigan State
University

University of Cincinnati

عامين 66 /ساعة

جامعة األميرة نورة بنت
عبدالرحمن
University of
Nevada

التو افق مع التصنيف املنهي

جامعة حائل

نعم

كليات الخليج
Oklahoma State
University

Southern Illinois
University

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج
أخصائي موارد بشرية لدي جميع أنواع
الشركات سواء بالقطاع العام أو الخاص

شركات املقاوالت

الصناعات الغذائية

شركات صناعة الورق والبالستيك

شركات املقاوالت

شركات التجارة واالستثمار

وكالء السيارات

الوزارات وكافة القطاعات الحكومية

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
.1
.2
.3

تنمية القدرات البشرية كأحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة  ،2030سعيا ً لتطوير قدرات جميع مواطني المملكة العربية السعودية ،ولتحضيرهم للمستقبل واغتنام الفرص التي توفرها االحتياجات المتجددة والمتسارعة.
التوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط اإلبداعي واالبتكار.
قياس وإدارة األداء وتحقيق التميز المؤسسي  ،وأيضا ً مستقبل رواد األعمال في رؤية السعودية . 2030

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

5

3

جذب الكوادر الوطنية املتخصصة في هذا املجال.

الكليةالتطبيقية
دبلوم املخاطروالتامين

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

سنتان

مدة الدراسة

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

جامعة امللك عبدالعزيز
جامعة سانت جون امريكا

جامعة واشنطن امريكا

Volunteer State
Community C

جامعة مانشسيتر بريطانيا

جامعة فلوريدا FIU

جامعة كارديف بريطانيا

جامعة اوكالند نيوزيالندا

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

الراجحي للتامين التعاوني

املجموعة املتحدة للتامين

الشركة السعودية العادة التامين

الشركة الخليجية العامة للتامين

الشركة الوطنية للتامين

الشركة العربية السعوديةللتامين

شركة اكسا للتامين

شركة االنماء مارتن للتامين

الشركة العاملية للتامين التكافلي

شركة اليانز السعودية للتامينالتعاوني

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
 – 1المواءمة مع القطاعات المالية العالمية وخاصة قطاع التامين والمخاطر
 – 2الحاجة الي دعم وصناعة التامين وما تشمله من عناصر (تامين المباني –النقل – البضائع )وفقا لمتطلبات التوجه الوطني
 – 3التوافق مع رؤية  2030من حيث ركيزة المحور اللوجستي واالمدادات ودعم المواني بالتغطية التامينية
 – 4دعم نظام مراقبة شركات التامين وحماية االستثمارات المتوقع استثمارها في اللملكة والتي قدرت بحوالي  500مليار دوالر في قطاع النقل والخدمات اللوجستية

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

3

3

-

الكلية التطبيقية
التسويق والتجارة االلكترونية

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

جامعة جازان

مدة الدراسة

عامين 66 /ساعة

الجامعة السعودية االلكترونية

Harvard University

University of
Oxford

Arizona State
University

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

جامعة امللك خالد
Massachusetts
Institute of
Technology

UCL (University
)College London

Imperial College London

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

التسويق لجميع أنواع الشركات سواء
بالقطاع العام أو الخاص

شركات االعالن

مجاالت بحوث السوق

تصميم املحتوي الرقمي

مو اقع التجارة االلكترونية مثل نون وامازون وغيرها

نشاط البيع بالتجزئة

شركات االستيراد والتصدير

تنظيم الفعاليات التسويقية

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
.1
.2
.3

يعد التسويق اإللكتروني من أهم األدوات المستخدمة لتحقيق رؤية  2030في السعودية.
أهميته كمجال لالستثمار ،أو للترويج ألنواع االستثمار األخرى.
دعم المشروعات بكافة أنواعها وخلق فرص تسويقية واسعة وبيئة جاذبة لالستثمار ومساعدة الشباب والمشروعات الصغيرة على تصدير منتجاتها وخدماتها.

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب

آلية توفيرالنقص (إن وجد)

5

3

جذب الكوادر الوطنية املتخصصة في هذا املجال.

ملتقى برامج الدبلومات ومواءمتها مع سوق العمل
تصميم برامج الدبلومات

أوال :مرتكزات تحديد و اختياربرنامج الدبلوم:
• التصنيف السعودي للمهن :
التصنيف السعودي للمهن صدر بقرار مجلس الوزراء رقم ( ,)660وتاريخ  1441 / 10 / 24هـ.
• التصنيف السعودي املوحد للمستويات و التخصصات التعليمية:
الصادر عن وزارة التعليم عام  1441هـ  8 ,مستويات تعليمية منها :
 املستوى  4دبلوم مشارك املستوى  5دبلوم متوسط و دبلوم متقدم -املستوى ( 6البكالوريوس) يليه الدبلوم العالي

المستوى الرابع
مؤهل الدبلوم المشارك األكاديمي أو التطبيقي أو المهني
4

3

متطلبات التسكين

تستغرق مدة الدراسة
اجتياز ما ال يقل عن  ٢٤للحصول على المؤهل سنة
ساعة وحدة معتمدة
أو فصلين دراسيين على
األقل

2

1

تحقق نواتج التعلم المعرفة الحصول على شهادة التعليم
والفهم ،والمهارات ،والقيم الثانوي أو ما يعادلها شرط
لاللتحاق بالبرنامج
المستهدفة في المستوى
الرابع

المستوى الخامس
 .١مؤهل الدبلوم المتوسط األكاديمي أو التطبيقي أو المهني
4
متطلبات التسكين

اجتياز ما ال يقل عن 6٠
ساعة-وحدة معتمدة

3
تستغرق مدة الدراسة
للحصول على المؤهل ٤
فصول على األقل

2

1

تحقق نواتج التعلم المعرفة الحصول على شهادة التعليم
والفهم ،والمهارات ،والقيم الثانوي أو ما يعادلها شرط
لاللتحاق بالبرنامج
المستهدفة في المستوى
الرابع

 .٢مؤهل الدبلوم المتقدم األكاديمي أو التطبيقي أو المهني
4
متطلبات التسكين

اجتياز ما ال يقل عن ٧٢
ساعة-وحدة معتمدة

3
تستغرق مدة الدراسة
للحصول على المؤهل 6
فصول على األقل

2

1

تحقق نواتج التعلم المعرفة الحصول على شهادة التعليم
والفهم ،والمهارات ،والقيم الثانوي أو ما يعادلها شرط
لاللتحاق بالبرنامج
المستهدفة في المستوى
الخامس

المستوى السادس
مؤهل الدبلوم العالي األكاديمي أو التطبيقي أو المهني
4

3

2

متطلبات التسكين

اجتياز ما ال يقل عن ٢٤
تحقق نواتج التعلم المعرفة
تستغرق مدة الدراسة
ساعة-وحدة معتمدة
للحصول على المؤهل سنة والفهم ،والمهارات ،والقيم
ترتبط بمقررات متقدمة دراسية أو فصلين دراسيين المستهدفة في المستوى
السادس
ذات العالقة بتخصص بنظام التفرغ الكامل أو ما
أكاديمي أو مهني معين
يعادلها في التعليم العالي
بعد البكالوريوس

1
اإلنتهاء من الحصول على
البكالوريس

المتطلبات العامة لتسكين المؤهالت
يتطلب تسكين المؤهالت الوطنية في قطاع التعليم أو التدريب أن يكون المؤهل مكتمل
العناصر؛ وقد حدّد اإلطار الوطني للمؤهالت ستة متطلّبات عامة للمؤهالت الوطنية ،يجب
استيفاؤها لكي تس َّكن تلك المؤهالت في كل مستوى من مستويات اإلطار

6

الموافقةالنظامية

5

مشاركة أصحاب
المصلحة جهات
العمل

تصمم املؤهات وتراجع مبشاركة
حيصل املؤهل على اعتماد اجلهة
املختصةابملؤسسة التعليمية أو التدريبية أصحاب املصلحةوخرباء التخصص.
املاحنة.

4

الهدف من المؤهل

يكون للمؤهل هدف حمدد ،يوضح
االحتياج الفعلي ،اولدوافعلتصميمه
وطرحه.

3

2

اسم
المؤهل

مكوّنات المؤهل

يُستخدماسم مناسب ،حي ّدد
التخصص بشكل واضح.

تشمل :مستوى املؤهل ،وخمرجات
التعلّم ،اولساعات املعتمدة.

1

تقويمنواتج
التعلم

تُستخدممعايري تقومي شفافة ،وقابلة
للقياس؛ للتأكد من حتقيق ن اوتج التعلم.

ثانيا  :مجاالت و برامج الدبوامات :
• املجاالت  9مجاالت منها :
الصحية – الخدمات – زراعية و بيطرية – ادارية و مالية – هندسية – حاسب آلي – إتصاالت  ...إلخ.
• البرامج :
حدد الوزارة نحو  70برنامج مقترحة .

ثالثا :بطاقة البرنامج و خطة البرنامج:
• بطاقة البرنامج :
االسم – املسارات – الرمز – الدرجة العلمية – الوظائف – التخصصات
• خطة البرنامج
املستويات – املقررات – نقاط الخروج

الكلية التطبيقية

اسم البرنامج
جامعات محلية لديها برامج
مناظرة
جامعات عاملية لديها برامج
مناظرة

مدة الدراسة

إدارة المستودعات وسالسل االمداد

املجتمع بالدمام

سنتان  68ساعة

Community College Qatif

كلية مجتمع جونسون بكالورينا

التو افق مع التصنيف املنهي

نعم

جامعة طيبة الكلية التطبيقية

Edgecombe Community College

Community College Columbus State

Volunteer State Community College

ّ
بيان لبعض القطاعات الحكومية والخاصة التي توظف خريجي البرنامج

شركات و مواقع التجارة اإللكترونية

شركات اإلمدادات ()Logistics

الموانيء والمطارات

شركات النقل البري وسكك الحديد

شركات الشحن و التفريغ

شركات البترول

مدينة الملك عبد هللا لألعمال

شركات االستيراد و التصدير

شركات تصنيع األغذية المحفظة

شركات تصنيع األلبان و سالسل المطاعم

معطيات داعمة العتماد البرنامج:
-

دعم دور اإلدارة اللوجستية المستدامة كأحد روافد التنمية في المملكة
بإطالق رؤية  2030و من أهم ركائز هذه الرؤية تحويل المملكة إلى المحور اللوجستي المفضل في المنطقة
 %12من تجارة النقل العالمي للحاويات تعبر من طريق التجارة بين آسيا و أوروبا الذي تقع عليه لموانئ السعودية .

-

المملكة تخطط الستثمار أكثر من  500مليار لاير ( 133.34مليار دوالر) في قطاع النقل والخدمات اللوجستية

احتياج املوارد البشرية من أعضاء
هيئة التدريس

العدد املتوفر

العدد املطلوب
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آلية توفيرالنقص (إن وجد)

رابعا  :اإلطار العام لخطط برامج دبلومات الكلية التطبيقية:
• نقطة خروج ( : )1شهادة تدريبية ( 20-12ساعة)
مقررات للغة االنجليزية و املهارات األساسية (حزمة مشتركة لجميع برامج دبلومات الكلية التطبيقية)
• نقطة خروج ( : )2شهادة دبلوم مشارك منهي ( 40-20ساعة)
حزمة مقررات مشتركة لبرنامج الدبلوم.
• نقطة خروج ( : )3شهادة مشارك منهي  +شهادة مهنية ( 60- 40ساعة)
حزمة مقررات تخصصية ملسار من مسارات الدبلوم.
• نقطة خروج (: )4شهادة دبلوم متوسط منهي  +شهادة مهنية ( 80-60ساعة)
حزمة مقررات ملسار دقيق و مقررات تخدم املنطقة الجغرافية.

خامسا  :طرق التعليم و التعلم :
• التعليم داخل نطاق الجامعة:
تعليم حضوري تقليدي.
• تعلم خارج نطاق الجامعة:
تعليم ذاتي للدارس باستخدام التكنولوجيا – أو عن طريق التدريب في شركات و منظمات
• تعليم مدمج:
يجمع بين خصائص النوعين السابقين

سادسا :ضمان الجودة و تقييم مخرجات التعليم و تطوير وحوكمة البرنامج :
• ضمان الجودة و تقييم مخرجات التعليم :
 على املدى القصير  :قياس مخرجات التعلم للمقررات و البرنامج كل فصل دراس ي. على املدى البعيد  :عن طريق التوظيف و جهات التوظيف و املقارنات املرجعية.• تطوير البرنامج :
خطط تحسين مبنية على تقييم مخرجات التعليم في املدى القصير و البعيد .
• حوكمة البرنامج :
استخدام األئئتمة و النماذج و األدلة.

مالحظات
• يمكن إضافة و اقتراح برامج أخرى خالف ال ( )70برنامج املقترحة من الوزارة :
يلتزم في البرامج املقترحة بنقاط الخروج.
• دبلوم حسب طلب جهات معينة :
ال يشترط االلتزام بنقاط الخروج..
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ختاما،،،
نشكركم لحسن استماعكم،،،
وتقبلوا خالص التحايا،،،

