




 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 أواًل: برامج الدبلوم )مؤهل الدخول البكالوريوس( 

 

 :والخاص لقطاع العاملموجهه دبلومات  –

 مقر التنفيذ مدته مؤهل الدخول نبذة عن البرنامج نوعه البرنامج م
 الفئة

 طالبات طالب

1 

دبلوم إدارة 

الموارد 

 البشرية

بعد 

 البكالوريوس

 

 

 يهدف البرنامج إلى:

تزويد الدارسين بالمعارف والمهارات وتنمية قدراتهم في حقل إدارة الموارد   -1

 البشرية.

تزويد الدارسين بالمهارات التي تمكنهم من االلتحاق بسوق العمل بكفاءة  -2

 وفاعلية.

السلوكيات واألخالق المهنية العالية ذات إكساب الدارسين في البرنامج  -3

 العالقة بالممارسات الخاصة بإدارة الموارد البشرية في سياق العمل.

 مواكبة أبرز احتياجات سوق العمل السعودي في مجال إدارة الموارد البشرية -4

 سنة البكالوريوس

   المجمعة

   الزلفي

   رماح



 

2 
دبلوم 

 المحاماة

بعد 

 البكالوريوس

 

 

 

 

 

 

 يهدف البرنامج إلى

إعداد الدارسين والمحامين ويؤهلهم تأهياًل علميًا مما يساهم في التعاون  -1

 مع الجهات القضائية.

تزويد المحامين العاملين باألنظمة الجديدة على يد المتخصصين طبقًا ألصول  -2

 علمية دقيقة للمساهمة في النهوض بعملية التقاضي.

 المستهدفة بسمات وأخالقيات مهنة المحاماة.تزويد الفئات  -3

 تحليل وشرح األنظمة وتعامل الباحثين ومنسوبي القضاء معه. -4

 

 

 

 

البكالوريوس في 

أحد تخصصات 

الشريعة  –)األنظمة 

 الحقوق( –القانون  –

 سنة

   المجمعة

   رماح



 

3 

دبلوم 

األمن 

 السيبراني

بعد 

 البكالوريوس

 

 

إلى تزويد الدارسين بالمعارف والمهارات في مجال التخصص ومن يهدف البرنامج 

 أهمها ما يأتي:

التعرف على المبادئ األساسية ألمن المعلومات والجرائم المعلوماتية  -1

 بسهولة ويسر.

التعرف على المخاطر المرتبطة بنقل المعلومات ومعالجتها وتخزينها بسهولة  -2

 ويسر. 

 والخدمات المقدمة بكفاءة وفاعلية.تطبيق تقنيات الدفاع عن الشبكات  -3

 تطبيق مهارات صد الهجمات اإللكترونية عن طريق االنترنت بكفاءة وفاعلية.  -4

 التعرف على تقنيات اختبار أمن الشبكات وحلول صد الهجمات بسهولة ويسر.  -5

التعامل مع القضايا األخالقية والقانونية في أمن معلومات المؤسسة  -6

 بكفاءة وفاعلية.

 على مهارات إدارة مشاريع أمن المعلومات بسهولة ويسر.  التعرف -7

 التعرف على ماهية وأساليب التحقيقات الجنائية الرقمية بسهولة ويسر -8

البكالوريوس في 

 التخصصات التالية:

تقنية المعلومات، 

علوم الحاسب، 

هندسة الحاسب 

اآللي، نظم 

المعلومات، هندسة 

البرمجيات، هندسة 

 الشبكات.

 سنة

   المجمعة

   الزلفي



 

4 

دبلوم 

اإلرشاد 

 األسري

بعد 

 البكالوريوس

 يهدف البرنامج إلى:

اكتساب المعلومات األساس الخاصة بفقه ومعامالت األسرة، لالستفادة  -1

   منها في الممارسات الحياتية.

اكتساب المهارات والمعلومات األساس فيما يتعلق بأسس ونظريات  -2

النفسي واألسري؛ لتطبيقها في مجال اإلرشاد  التوجيه واإلرشاد

 الهاتفي والحضوري.

اكتساب المعلومات األساس في مجاالت النمو النفسي، ومعايير الصحة  -3

 النفسية.

 التعرف والتدرب على عمليات القياس والتقويم النفسي واألسري. -4

اكتساب المعلومات وممارسة المهارات األساس الخاصة بعمليات التواصل  -5

 تعددة.الم

معرفة أسس وجوانب عمليات االضطراب النفسي بأنواعها وأشكالها  -6

 المختلفة.

اإللمام بالجوانب والمفاهيم واألسس الخاصة بعلم النفس التربوي  -7

   ونظريات التعلم.

اكتساب المعارف األساس بمفاهيم وأسس وجوانب علم االجتماع  -8

   األسري.

تحت إشراف مباشر من مدربين  ب الميداني على العملية اإلرشاديةيالتدر -9

 أكاديميين مهرة.

البكالوريوس في 

 التخصصات التالية:

التخصصات الشرعية، 

أو علم االجتماع، أو 

علم النفس، أو 

 الخدمة االجتماعية

 سنة

   المجمعة

   الزلفي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

دبلوم 

هندسة 

السالمة من 

 الحريق

بعد 

 البكالوريوس

الضوء على مخاطر الحريق في المباني والمنشآت البرنامج إلى تسليط  يهدف

العامة وأهمية التعامل المتكامل والمنهجي لضمان سالمة الممتلكات واألرواح، 

 :ويحقق الهدف العام من خالل عدة أهداف أساسية تشمل

تطوير وتعميق الفهم العلمي ألساسيات وديناميكية الحريق والقواعد  -1

 .العلمية لنظم الوقاية والمكافحة

إبراز دور التقنيات الحديثة في تطوير سالمة المباني والمنشآت من  -2

 .الحريق

التعريف بلوائح ومتطلبات السالمة في المباني ومتطلبات األعداد  -3

 .والتطبيق والمتابعة والهيئات المشرفة عليها

رفع المستوى المهني والتقني من خالل التوعية والمتابعة وجمع وتحليل  -4

الدراسات والبحوث في مجال مخاطر الحريق ونظم  المعلومات وإجراء

 .المكافحة والوقاية ألنماط المباني المختلفة والخدمات

البكالوريوس في 

التخصصات التالية: 

العلوم الهندسية أو 

 الكيمياء –التقنية 

 سنة

 ×  المجمعة

مدينة سدير 

للصناعة 

 واألعمال

 × 



 

 دبلوم موجه للقطاع الخيري والتطوعي غير الربحي: -

 

 نبذة عن البرنامج نوعه البرنامج م
مؤهل 

 الدخول
 مقر التنفيذ مدته

 الفئة

 طالبات طالب

1 

دبلوم 

المسؤولية 

 االجتماعية

بعد 

 البكالوريوس

 يهدف البرنامج إلى:

إعداد وتأهيل الكفاءات المتخصصة وتأهيلهم لتطوير أداء المؤسسات وشغل 

من خالل تعريفهم  االجتماعية والمواقع اإلدارية الخاصة بالمسؤوليةالقيادات 

وطبيعتها وتطوير مهاراتهم وقدراتهم  المسؤولية االجتماعية بماهية

المسؤولية  ومعارفهم بالمسارات العلمية والمهنية للعمل في مجاالت

 .بالشركات االجتماعية

 سنة البكالوريوس

   المجمعة

   الزلفي



 

ً(ومً)مؤهلًالدخولًالثانويةًالعامةبرامجًالدبل:ًثانياً 

ًنبذةًعنًالبرنامجًنوعهًالبرنامجًم
مؤهلً

ًالدخول
ًمدته

مقرً

ًالتنفيذ

ًالفئة

ًطالباتًطالب

1 

دبلوم 

اإلدارة 

 المكتبية

دبلوم 

 تأهيلي

 البرنامج إلى:يهدف 

الخبرات العلمية والمؤهالت المطلوبة للدخول في مجال األعمال المكتبية وإدارة  التعرف على -1

 المكاتب.

 تزويد الدارسين بالمهارات الالزمة إلعداد سكرتير أو سكرتيرة إدارية ذو كفاءة. -2

ف مدربين تدريب الطلبة تدريبًا واقعيًا في بيئة مماثلة لبيئة العمل الفعلية وتحت إشرا -3

 متخصصين.

 اكساب الدارسين مهارات التعامل مع األجهزة المكتبية. -4

 .إكساب الدارسين األداء المتميز للتعامل مع العمالء لتقديم الخدمة المميزة -5

 

 سنة الثانوية

   المجمعة

   الزلفي

   رماح

2 
دبلوم 

 المحاسبة

دبلوم 

 تأهيلي

 يهدف البرنامج إلى:

 الفهم الالزم للمحاسبة من النواحي النظرية والتطبيقية للدارسين. تقديم -1

 تأهيل الطالب/ الطالبة للعمل في مختلف األعمال الخاصة والحكومية. -2

تدريب الطالب/الطالبة على تطبيق المعارف والمهارات في فروع المحاسبة المختلفة من  -3

 .خالل دراسة الحاالت والتدريب العملي وورش العمل

الطالب/الطالبة القدرة على إجراء المعالجات المحاسبية وفقًا لمعايير المحاسبة  إكساب -4

 .والمراجعة السعودية وتطبيقاتها العملية

 

 سنتان الثانوية

   المجمعة

   الزلفي

   رماح



 

3 

 

دبلوم 

علوم 

الحاسب 

اآللي 

)تقنية 

 الشبكات(

دبلوم 

 تأهيلي

 البرنامج إلى: يهدف

إعداد وتأهيل كوادر بشرية متخصصة في مجال علوم الحاسب )تقنية الشبكات(، وبما يلبي  -1

 متطلبات مشروعات التنمية في المملكة العربية السعودية.

 فتح مجاالت واسعة لخريجي الثانوية العامة نحو امتالك الخبرات التقنية والتطبيقية العملية. -2

التي تسمح لهم بالمنافسة في سوق العمل بكفاءة تزويد الدارسين بالمهارات والخبرات  -3

 واقتدار.

 رفع مستوي كفاءة الشباب السعودي في وظائفهم، بما يخدم أهداف التنمية االقتصادية. -4

اكساب الدارسين المهارات الالزمة من خالل االعتماد على أحدث المعامل والتقنيات العالمية  -5

 والعلمية في التدريب.

 سنتان الثانوية

   معةالمج

   الزلفي

4 

 

دبلوم 

البرمجة 

وقواعد 

 البيانات

دبلوم 

 تأهيلي

البرنامج إلى: يهدف  

تزويد الدارسين بالمهارات األساسية الالزمة التي يحتاجها سوق العمل في مجال البرمجة  -1

 وقواعد البيانات وشبكات الحاسب.

 مساعدة الدارسين على استخدام أحدث لغات البرمجة.  -2

 التعريف بأساليب البرمجة الحديثة في تصميم وبناء البرمجيات.  -3

 التعريف بقواعد البيانات وطرق تحليلها وتصميمها وفق أحدث المنهجيات.  -4

 التعريف بأنواع شبكات الحاسب وطريقة إدارتها وكيفية تصميمها.  -5

 تأهيل الخريج للعمل في الوظائف ذات العالقة بمجاالت الحاسب اآللي المختلفة.  -6

 الثانوية
سنتان 

 ونصف

   المجمعة

   الزلفي



 

5 

دبلوم 

علوم 

الحاسب 

اآللي 

التطبيقي 

"برمجة 

 تطبيقية"

دبلوم 

 تأهيلي

 

 

 

الحاسب اآللي )تقنية البرمجة(، البرنامج إلى: إعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال  يهدف

ولديه خلفية عن قواعد البيانات  وأساليبها الحديثة، وكيفية تصميم وبناء البرامج ملمة بلغات البرمجة

والشبكات وكيفية إدارتها وحمايتها؛ وذلك من خالل إكسابهم المعارف والمهارات والخبرات التقنية 

حيث يكون  بما يفي بمتطلبات سوق العمل بالمملكةالمطلوبة لمزاولة العمل في مجال البرمجة؛ و

 الخريج لديه القدرة على:

 اإللمام بأنظمة التشغيل.  -1

 معرفة لغات البرمجة التي تمكنه من الوفاء بمتطلبات سوق العمل بالمملكة. -2

 القدرة على تحليل وتصميم وتنفيذ النظم. -3

 تراكيب البيانات والخوارزميات -4

 البرمجيات والقدرة على تطبيقها.اإللمام بمعايير جودة  -5

 تطوير تطبيقات االنترنت. -6

 اإللمام بأسس أمن البيانات ووسائل حمايتها. -7

 استخدام المصطلحات التخصصية المرتبطة ببرمجة الحاسب. -8

 

 

 

 سنة الثانوية

   المجمعة

   الزلفي



 

6 

دبلوم 

 األنظمة

 

دبلوم 

 تأهيلي

 وطنية مؤهلة في المجال القانوني؛ وذلك من خالل:يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر 

التعريف بالمبادئ األساسية للقانون )النظام القانوني(، وتعميق فهم الدارسين للمعارف  -1

 والمهارات المرتبطة بالتطبيق العملي لمختلف فروع القانون.

مقررات  تعميق معرفة الدارسين ي مختلف مجاالت األنظمة من خالل ما يقدمه البرنامج من  -2

 أنظمة تغطي المجاالت الوظيفية المتاحة للخريجين.

تدريب الدارسين على تطبيق المعارف والمهارات في فروع القانون المختلفة من خالل دراسة  -3

 الحاالت والتدريب العملي وورش العمل.

تطوير مهارات االتصال والتعامل مع الغير والعمل بروح العمل الجماعي وتنمية القدرة على  -4

التحليل وإبداء الرأي القانوني السليم في مختلف القضايا، وتطوير القدرات اإلبداعية 

 للدارسين.

 الثانوية
سنتان 

 ونصف

   المجمعة

   الزلفي

   رماح

7 
دبلوم 

 التسويق

دبلوم 

 تأهيلي

 

 يهدف البرنامج إلى:

وإكسابهم المهارات الضرورية بما ينسجم مع تأهيل الطلبة نظريًا وعمليًا في مجال التسويق  -1

 فلسفة المفهوم التسويقي الحديث في سوق العمل.

 إتقان الطلبة لعمليات إعداد الخطط التسويقية المختلفة وتنفيذها والرقابة عليها. -2

 تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم على تخطيط وتنفيذ ورقابة العمليات التسويقية. -3

المعلومات عن السوق المحلية وكيفية تقديم المزيج التسويقي إثراء حصيلة الطلبة من  -4

 األنسب.

أن يكون بمقدور الطلبة تطوير الخطط االتصالية الفعالة التي تشتمل على الحمالت اإلعالنية  -5

 والعالقات العامة وغيرها.

 سنتان الثانوية

   المجمعة

   الزلفي

   رماح



 

8 

دبلوم 

األمن 

 والسالمة

دبلوم 

 تأهيلي

البرنامج إلى التعرف على مجموعة اإلجراءات التي تؤدي لتوفير الحماية المهنية للعاملين والحد  يهدف

من خطر اإلصابة على العمال والمنشأة، ومحاولة منع وقوع الحوادث أو التقليل من حدوثها، وبالتالي 

 يساعد على: توفير الجو المهني السليم الذي

 على حقوق وواجبات كل من الموظف وصاحب العمل.التعرف  -1

 التعرف على متطلبات التوافق مع المعايير الدولية لألمن والسالمة العامة. -2

 تحديد المخاطر في بيئة العمل واتخاذ اإلجراءات السليمة للتغلب عليها. -3

 اكتساب مهارة التدقيق على بيئة العمل وكتابة التقارير. -4

 سنتان الثانوية

   المجمعة

   الزلفي

   رماح

مدينة 

سدير 

 الصناعية

  

9 

دبلوم 

مشارك 

في 

السالمة 

والصحة 

 المهنية

دبلوم 

 تأهيلي

 

البرنامج إلى تأهيل كوادر وطنية قادرة على تحمل مسؤولياتها وممارسة صالحياتها في مجال  يهدف

بمستوى أداء العاملين وتعزيز دور السالمة والصحة  السالمة والصحة المهنية على نحو يكفل االرتقاء

المهنية في مكان العمل، كما يهدف البرنامج إلى تطوير كفاءة العاملين في مجال السالمة والصحة 

 المهنية من خالل إكسابهم المهارات والقدرات التالية:

 إعداد استراتيجيات نظم السالمة. -1

 امج نظم السالمة الفاعلة للتعامل مع المخاطر.تحليل المخاطر في بيئة العمل وتصميم بر -2

 وضع الخطط لتنفيذ برامج نظم السالمة، وتشغيلها ومتابعة أدائها ومراقبته. -3

مراجعة برامج نظم السالمة من خالل معايير السالمة المعتمدة في المملكة العربية  -4

 السعودية، وتدقيقها وتقييمها في أماكن العمل المختلفة.

 سنة الثانوية

   المجمعة

   الزلفي

   رماح

مدينة 

سدير 

 الصناعية

  



 

 

 

 

 

ً

 

10 

دبلوم 

خدمة 

 العمالء

دبلوم 

 تأهيلي

 البرنامج إلى تزويد الدارسين بالمهارات التالية: يهدف

 .تطبيق أساسيات خدمة العمالء بدقة وإتقان -1

 .التواصل مع العمالء بكفاءة وفاعلية -2

 .بكفاءة وفاعليةإدارة األعمال  -3

 .تطبيق مهارات التسويق بسهولة ويسر -4

 .استخدام وسائل التواصل االجتماعي بكفاءة وفاعلية -5

 .تطبيق مهارات الذكاء العاطفي في مجال خدمة العمالء بكفاءة وفاعلية -6

 .تطبيق مبادئ السلوك المهني والتنظيمي بكفاءة وفاعلية -7

 .قة وإتقاناإللمام بتطبيقات الحاسب اآللي المكتبية بد -8

 .تطبيق واجبات وأخالقيات العمل بكفاءة وفاعلية -9

 سنة الثانوية

   المجمعة

   الزلفي

   رماح
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