




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أواًل: برامج الدبلوم )مؤهل الدخول البكالوريوس( 

 :والخاص لقطاع العامموجهه لدبلومات  –

 مدته مؤهل الدخول نبذة عن البرنامج نوعه البرنامج م
مقر 

 التنفيذ

 الفئة

 طالبات طالب

1 

دبلوم إدارة 

الموارد 

 البشرية

بعد 

 البكالوريوس

 يهدف البرنامج إلى:

تزويد الدارسين بالمعارف والمهارات وتنمية  -1

 قدراتهم في حقل إدارة الموارد البشرية.

تزويد الدارسين بالمهارات التي تمكنهم من  -2

 االلتحاق بسوق العمل بكفاءة وفاعلية.

البرنامج السلوكيات إكساب الدارسين في  -3

واألخالق المهنية العالية ذات العالقة بالممارسات 

 الخاصة بإدارة الموارد البشرية في سياق العمل.

مواكبة أبرز احتياجات سوق العمل السعودي في  -4

 مجال إدارة الموارد البشرية

 سنة البكالوريوس

   المجمعة

   الزلفي

   رماح



 

2 
دبلوم 

 المحاماة

بعد 

 البكالوريوس

 

 يهدف البرنامج إلى

إعداد الدارسين والمحامين ويؤهلهم تأهياًل علميًا  -1

 مما يساهم في التعاون مع الجهات القضائية.

تزويد المحامين العاملين باألنظمة الجديدة على يد  -2

المتخصصين طبقًا ألصول علمية دقيقة 

 للمساهمة في النهوض بعملية التقاضي.

تزويد الفئات المستهدفة بسمات وأخالقيات  -3

 مهنة المحاماة.

تحليل وشرح األنظمة وتعامل الباحثين ومنسوبي  -4

 القضاء معه.

البكالوريوس في أحد 

الشريعة  –تخصصات )األنظمة 

 الحقوق( –القانون  –

 سنة

   المجمعة

   رماح

 



 

 ثانيًا: برامج الدبلوم )مؤهل الدخول الثانوية العامة(

 نبذة عن البرنامج نوعه البرنامج م
مؤهل 

 الدخول
 مدته

مقر 

 التنفيذ

 الفئة

 طالبات طالب

1 

 

دبلوم علوم 

الحاسب اآللي 

 )تقنية الشبكات(

دبلوم 

 تأهيلي

 البرنامج إلى: يهدف

إعداد وتأهيل كوادر بشرية متخصصة في مجال علوم الحاسب  -1

)تقنية الشبكات(، وبما يلبي متطلبات مشروعات التنمية في 

 المملكة العربية السعودية.

فتح مجاالت واسعة لخريجي الثانوية العامة نحو امتالك الخبرات  -2

 التقنية والتطبيقية العملية.

الدارسين بالمهارات والخبرات التي تسمح لهم بالمنافسة  تزويد -3

 في سوق العمل بكفاءة واقتدار.

رفع مستوي كفاءة الشباب السعودي في وظائفهم، بما يخدم  -4

 أهداف التنمية االقتصادية.

اكساب الدارسين المهارات الالزمة من خالل االعتماد على أحدث  -5

 التدريب. المعامل والتقنيات العالمية والعلمية في

 سنتان الثانوية

   المجمعة

   الزلفي

   رماح



 

 دبلوم التسويق 2
دبلوم 

 تأهيلي

 

 يهدف البرنامج إلى:

تأهيل الطلبة نظريًا وعمليًا في مجال التسويق وإكسابهم  -1

المهارات الضرورية بما ينسجم مع فلسفة المفهوم التسويقي 

 الحديث في سوق العمل.

الطلبة لعمليات إعداد الخطط التسويقية المختلفة إتقان  -2

 وتنفيذها والرقابة عليها.

تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم على تخطيط وتنفيذ ورقابة  -3

 العمليات التسويقية.

إثراء حصيلة الطلبة من المعلومات عن السوق المحلية وكيفية  -4

 تقديم المزيج التسويقي األنسب.

ر الخطط االتصالية الفعالة التي أن يكون بمقدور الطلبة تطوي -5

 تشتمل على الحمالت اإلعالنية والعالقات العامة وغيرها.

   المجمعة سنتان الثانوية



 

3 
دبلوم األمن 

 والسالمة

دبلوم 

 تأهيلي

البرنامج إلى التعرف على مجموعة اإلجراءات التي تؤدي لتوفير  يهدف

على العمال والمنشأة،  الحماية المهنية للعاملين والحد من خطر اإلصابة

ومحاولة منع وقوع الحوادث أو التقليل من حدوثها، وبالتالي توفير الجو 

 يساعد على: المهني السليم الذي

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

التعرف على متطلبات التوافق مع المعايير الدولية لألمن  -2

 والسالمة العامة.

بيئة العمل واتخاذ اإلجراءات السليمة للتغلب تحديد المخاطر في  -3

 عليها.

 اكتساب مهارة التدقيق على بيئة العمل وكتابة التقارير. -4

 سنتان الثانوية

   المجمعة

   الزلفي

   رماح



 

 

4 
دبلوم خدمة 

 العمالء

دبلوم 

 تأهيلي

 البرنامج إلى تزويد الدارسين بالمهارات التالية: يهدف

 .أساسيات خدمة العمالء بدقة وإتقان تطبيق -1

 .التواصل مع العمالء بكفاءة وفاعلية -2

 .إدارة األعمال بكفاءة وفاعلية -3

 .تطبيق مهارات التسويق بسهولة ويسر -4

 .استخدام وسائل التواصل االجتماعي بكفاءة وفاعلية -5

تطبيق مهارات الذكاء العاطفي في مجال خدمة العمالء بكفاءة  -6

 .وفاعلية

 .دئ السلوك المهني والتنظيمي بكفاءة وفاعليةتطبيق مبا -7

 .اإللمام بتطبيقات الحاسب اآللي المكتبية بدقة وإتقان -8

 .تطبيق واجبات وأخالقيات العمل بكفاءة وفاعلية -9

 سنة الثانوية

   المجمعة

   الزلفي

   رماح






	واجهة التقرير
	التعليمات بالعرض
	نسخة 2 الدبلومات مابعد البكالوريوس
	نسخة 2 الدبلومات مابعد الثانوي
	الرسوم
	ضوابط الانسحاب

