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برامج كليات المجتمع الجديدة

دبلوم السالمة والصحة المهنية
يسعى البرنامج إلعداد كوادر وطنية في مجال السالمة والصحة المهنية من خالل
تزويد الطالب بالمعارف العلمية ،والمهارات والخبرات المهنية للتعامل مع مخاطر
بيئة العمل وتقديم أفضل الممارسات لتحقيق بيئة عمل سليمة وصحية.

أهداف البرنامج
•
•
•
•
•

تعزيز مفهوم حماية األرواح والممتلكات العامة
والخاصة ،لدى الدارسين.
تنمية معارف الدراسين بجوانب ومتطلبات السالمة
المتعددة وطرق تحقيقها.
إطالع الدارسين على قوانين ومعايير السالمة
المعتمدة وكيفية تطبيقها.
صقل مهارات الدارسين في اإللمام باشتراطات
السالمة في المنشآت وإجراءاتها التطبيقية.
تطوير معارف الدارسين العلمية في مجال التوعية
والوقاية من المخاطر المختلفة.

الفئة المستهدفة

خريجوا المرحلة الثانوية (علمي ) طالب

دبلوم إدارة
أعمال التأمين

الشهادات المهنية
يحصل الخريج على دبلوم السالمة والصحة المهنية ويصبح
مهيأ للحصول على:
▪
▪
▪

شهادة األوشا االمريكية (.)OSHA
شهادة النيبوش البريطانية (.)Nebosh
شهادة ISO

مجاالت العمل للخريج
العمل بوظيفة فني أو مفتش السالمة والصحة
المهنية في جهات متعددة منها:
•
•
•

منشآت القطاعات الحكومية ،واألهلية ،والورش،
والمصانع.
أقسام اإلطفاء ومكافحة الحرائق في الدفاع
المدني والتشييد والبناء والمستشفيات
والمختبرات ذات العالقة.
أقسام التفتيش التابعة لوزارة العمل وشركات
التأمين ذات العالقة والمؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية وغيرها.

برامج كليات المجتمع الجديدة

دبلوم إدارة أعمال التأمين

الفئة المستهدفة
خريجوا المرحلة الثانوية (علمي/أدبي)
طالب وطالبات

يسعى البرنامج إلعداد كوادر وطنية للعمل في مجاالت التأمين
من خالل تزويد الطلبة بالمعارف العلمية والمهارات المهنية
المناسبة في بيئة أعمال وقطاعات التأمين

الشهادات المهنية

أهداف البرنامج
•

•
•

•

اإللمام بكافة أنواع التأمين (التأمين الصحي ،التأمين
على الممتلكات ،التأمين على المركبات ،التأمين من
الحوادث ،التأمين الجوي ،التأمين البحري ،تأمين
الحماية واالدخار).
التعرّف على جميع التشريعات المتعلقة بالتأمين
وإدارة األخطار.
معرفة أساسيات تسوية الخسائر على مستوى
الممتلكات والمسؤولية المدنية والشخصية
والمستوى المالي.
تصميم استراتيجيات إدارة األخطار للقطاعات
االقتصادية وقطاعات التأمين.

دبلوم إدارة
أعمال التأمين

يحصل الخريج على دبلوم إدارة أعمال التأمين ويصبح مهيأ
للحصول على:
▪

▪
▪
▪
▪

شهادة أساسيات التأمين من البنك المركزي السعودي
IFCE
شهادات مهنية من معهد التأمين القانوني البريطاني
( )CIIمثل:
شهادة في التأمين العام
الشهادة االحترافية في التأمين على المركبات
والتأمين الصحي،
الدبلوم االحترافي في التأمين.

مجاالت العمل للخريج
العمل بالوظائف التالية في قطاعات التأمين
المختلفة:
• مقيم مطالبات تأمين
• مقيم أضرار حوادث المركبات
• وكيل تأمين
• وسيط تأمين
• كاتب تأمين

برامج كليات المجتمع الجديدة

دبلوم إدارة
السياحة والضيافة

الفئة المستهدفة
خريجوا المرحلة الثانوية (علمي /أدبي)
طالب وطالبات

يسعى البرنامج إلعداد الخريجين المؤهلين والمتخصصين في السياحة والضيافة
لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي في القطاع السياحي والفندقي.
دبلوم إدارة
أعمال التأمين

أهداف البرنامج
•
•
•
•

•

تأهيل الخريجين المتخصصين في السياحة والضيافة لتلبية
احتياجات سوق العمل المحلي.
تقديم المعلومات والمهارات النظرية والتطبيقية الالزمة
للعمل في قطاع الضيافة.
تعزيز المعرفة واإلدراك لدور السياحة في التواصل بين
المجتمعات وتنمية البيئة المستدامة المعتمدة عليها
المساهمة في تطوير مجال السياحة الضيافة في
المملكة العربية السعودية من خالل تأهيل وتقديم
خريجين مؤهلين وقادرين إلى المستثمرين في القطاع
السياحي والفندقي.
بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المحلية
واإلقليمية وتبادل الخبرات العملية والمهنية.

الشهادات المهنية

مجاالت العمل للخريج

يحصل الخريج على دبلوم بإدارة السياحة والضيافة ويصبح
مهيأ للحصول على الشهادات المهنية االتية:

العمل بالوظائف التالية في قطاع السياحة والفندقة
والضيافة
• منظم سياحي
• مراقب فنادق
• موظف استقبال
• كاتب استعالمات سياحية
• منسق فعاليات
• منسق معارض ومؤتمرات
• مرشد سياحي
• مرشد متحف
• مدبر بيت ضيافة
• موظف خدمة عمالء
• موظف حجوزات
• مشرف مطعم

▪
▪
▪
▪

شهادة اعتماد وخدمة الضيوف الذهبية المهنية CGSP
شهادة معلم ضيافة معتمد CHE
شهادة اعتماد مدرب الضيافة CHT
شهادة اعتماد مقدم طعام

برامج كليات المجتمع الجديدة

الفئة المستهدفة
خريجوا المرحلة الثانوية (علمي /أدبي)
طالب وطالبات

دبلوم األمن السيبراني
يسعى البرنامج إلعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة في مجال األمن السيبراني من أجل
تلبية الحاجة إلى الكوادر الفنية الوسيطة المطلوبة في تطوير الخدمات األمنية بالدولة
ذات الصلة بالفضاء السيبراني في المملكة العربية السعودية.

أهداف البرنامج
•

•
•
•

تقديم تدريب منتهى بالتوظيف من خالل العديد من
الشراكات التي عقدت في مجال األمن السيبراني
والقطاعات األخرى ذات الصلة.
تقديم مهنة رائعة في مجال مثير وسريع التطور من
التقنيات.
برنامج متجدد ومرن يُمكن الخريج من التعلم والتدريب
على أحدث االبتكارات العلمية والتكنولوجية في مجال
األمن السيبراني.
إعداد خريج قادر على التعلم مدى الحياة في جميع
المجاالت المتعلقة بمهنته من خالل الشهادات المعتمدة
أو المستويات المتقدمة من التعليم العالي.

دبلوم إدارة
أعمال التأمين

الشهادات المهنية
▪
▪
▪
▪

يحصل الخريج على دبلوم األمن السيبراني ويصبح مهيأ
للحصول على:
شهادة سيسكو Ciscoفي مقدمة في األمن السيبراني
شهادة سيسكو (CCNA CYBER OPS) Cisco

مجاالت العمل للخريج
•

الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية
(وتشمل الــوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها)
والجهات والشركات التابعة لها ،وجهات القطاع الخاص
(شركات اتصال ،مراكز بيانات وغيرها) التي تمتلك بنى
تحتية وطنية حساسة أو تقوم بتشغيلها أو استضافتها
وترغب في تحصينها وتحسين امنها السيبراني وتطويره.

•
•
•
•
•
•
•

الوظائف الحكومية والخاصة تحت تصنيفات مهن:
مطور األمن السيبراني
مقيم ضوابط األمن السيبراني
مدقق األمن السيبراني
محلل دفاع األمن السيبراني
محلل أمن نظم
محلل معلومات التهديدات السيبرانية وغيرها.

برامج كليات المجتمع الجديدة

دبلوم التجارة اإللكترونية
والدعم اللوجستي

الفئة المستهدفة
خريجوا المرحلة الثانوية ( علمي )
طالب وطالبات

يسعى البرنامج إلعداد خريجين مؤهلين مهنيًا ومتخصصين في مجال التجارة اإللكترونية
والخدمات اللوجستية ،ومجهزين بالمعرفة والمهارات الالزمة للممارسات المهنية التي
تلبي احتياجات المجتمع المحلي والعالمي.

الشهادات المهنية

مجاالت العمل للخريج
•العمل في القطاعات الحكومية والخاصة ذات طابع تجاري واستثماري الكتروني
والقطاعات المقدمة للخدمات اللوجستية مثل:

يحصل الخريج على دبلوم التجارة اإللكترونية والدعم
اللوجستي ويصبح مهيأ للحصول على الشهادات/الرخص
المهنية التالية:
COB Certified E-Commerce Manager
Certified Digital Marketing Professional
Introductory Certificate in Logistics and
)Transport (CILT

دبلوم إدارة
أعمال التأمين

•شركة نون – إحدى مبادرات صندوق االستثمارات العامة.
•
•
•

•شركات تشغيل المطارات مثل شركة مطارات الدمام )والشركات المشابهة).
•القطاعات الحكومية والخاصة في مجال الدعم اللوجستي.

•بدء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة اإللكترونية الدعم
اللوجستي.
•الوظائف الحكومية والخاصة تحت تصنيفات مهن:
مدير تجارة إلكترونية
وكيل شحن وغيرها.
.
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الفئة المستهدفة

دبلوم مطور الويب المتكامل

خريجوا المرحلة الثانوية (علمي)
طالب وطالبات

يسعى البرنامج إلعداد خريجين مؤهلين مهنيًا ومتخصصين في مجال تطوير
الويب ،ومجهزين بالمعرفة والمهارات الالزمة للممارسات المهنية التي تلبي
احتياجات المجتمع المحلي والعالمي.

الشهادات المهنية

مجاالت العمل للخريج

يحصل الخريج على دبلوم مطور الويب المتكامل ويصبح مهيأ للحصول
على الشهادات/الرخص المهنية التالية
PCEP – Certified Entry-Level Python Programmer Certification.
PCAP – Certified Associate in Python Programming Certification.
The Oracle Certified Foundations Associate - Java Foundations.
The Certified JavaScript Developer certificate.
W3Schools Certificates (The HTML Developer Certificate; The CSS
Developer. Certificate; The JavaScript Developer Certificate; The
Bootstrap Developer Certificate).
The Zend Certified PHP Engineer.
W3Schools Certificates (The PHP Developer Certificate).

العمل في القطاعات الحكومية والخاصة ذات الطابع التقني والخدمات اإللكترونية
والقطاعات المقدمة للخدمات التقنية المتعلقة بتصميم وتطوير الويب مثل:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

شركة علم
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي ()SDAIA
الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا (تبادل)
الشركة السعودية للتنمية واالستثمار (تقنية)
مراكز البيانات في القطاعات الحكومية والخاصة.
بدء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات التقنية وتطوير المواقع
اإللكترونية.
الوظائف الحكومية والخاصة تحت تصنيفات مهن:
•
•
•

فني مواقع إلكترونية
داري مواقع إلكترونية
فني صيانة مواقع إلكترونية وغيرها.

برامج كليات المجتمع الجديدة

دبلوم إدارة اللوجستيات
وسالسل اإلمداد

الفئة المستهدفة
خريجوا المرحلة الثانوية ( علمي )
طالب وطالبات

يسعى البرنامج إلى تعزيز دور اإلدارة اللوجستية المستدامة كأحد روافد التنمية في المملكة
على وجه الخصوص ،والمساهمة بشكل فاعل في مد االقتصاد الوطني بالخريجين للتوظيف
وخلق فرص استثمارية جيدة تتماشى مع القوانين واألنظمة المعمول بها في الدولة.

أهداف البرنامج
•
•
•
•
•
•
•
•
•

التعرف على إدارة اللوجستيات وأهميتها لألنشطة االقتصادية
المختلفة
التعرف على االتجاهات الحديثة في إدارة سالسل اإلمداد والمشتريات
والمخازن.
التعرف على شبكات النقل المختلفة ووسائلها لتسهيل عملية نقل
البضائع والمواد.
التعرف على االتجاهات الحديثة في تصميم مرافق المخازن بما
يتماشى مع شروط المنتج والمواصفات
فهم أهمية المخازن والتخزين المناسب ألنواع مختلفة من المخزون
التعرف على أهم طرق مراقبة المخزون بطريقة اقتصادية ومناسبة.
التعرف على أهم القوانين الوطنية والدولية المنظمة لعمليات النقل
على اختالف أنواعها.
التعرف على أهمية ومفاهيم االستيراد والتصدير ومراحل التخليص
الجمركي والتجارة الدولية.
تعلم أحدث تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بإدارة سالسل اإلمداد
والمنظمات اللوجستية.

دبلوم إدارة
أعمال التأمين

الشهادات المهنية
يحصل الخريج على دبلوم إدارة اللوجستيات وسالسل اإلمداد ويصبح
مهيأ للحصول على:
▪
▪
▪

شهادة النقل والخدمات اللوجستية الدولية
شهادة سلسلة اإلمداد االحترافية
شهادة إدارة اإلنتاج والتخزين

مجاالت العمل للخريج
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

شركات الخدمات اللوجستية
مؤسسات االستشارات اللوجستية.
الموانئ والمطارات وشركات النقل البري وسكك الحديد
شركات قطاع الخدمات البريدية اللوجستية.
شركات خدمات الشحن والتخزين.
المصانع والشركات الكبرى.
سالسل المحالت التجارية الضخمة متعددة الفروع.
شركات االستشارات اإلدارية
مركز الخدمات اللوجستية المتعددة الهيئة الملكية بينبع.
قطاع إدارة المشاريع.
قطاع الرعاية الصحية.
قطاع صناعة السيارات.
الوظائف الحكومية والخاصة تحت تصنيفات مهن:
•
•
•
•
•
•

مدير توزيع وخدمات لوجستية
مساعد إدارة سالسل التوريد
مشرف خدمات بحرية قي الموانئ
وكيل شحن
مسؤول عمليات شحن
أمين مستودع وغيرها

