
  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 األربعاء         اإلثني    األربعاء         اإلثني    األربعاء         اإلثني   

 ه1443-11-16 ه1443-11-14 ه1443-11-09 ه1443-11-07 ه1443-11-02 ه29-10-1443

 م15/06/2022 م13/06/2022 م08/06/2022 م06/06/2022 م01/06/2022 م30/05/2022

161 

4-6 
قياس وتقويم أداء 

           العاملي   
التخطيط الفعال 
  
  للمسار الوظيف 
               

اتيجيات اختيار                     است 
                   وتعيي   العاملي   

الموارد تخطيط 
ية         البش 

 أنظمة األجور والحوافز
تدريب وتنمية 
ية                 الموارد البش 

ين د. إسماعيل إبراهيم د. إسماعيل إبراهيم المراقبون    د. عجالن الشهري د. أحمد ختيم               د. فهد الجب 
  د. مشعل العدوان 
                 

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 الثالثاء األحد الثالثاء األحد الخميس الثالثاء األحد

 ه1443-11-15 ه1443-11-13 ه1443-11-08 ه1443-11-06 ه1443-11-03 ه1443-11-01 ه28-10-1443

 م14/06/2022 م12/06/2022 م07/06/2022 م05/06/2022 م02/06/2022 م31/05/2022 م29/05/2022

248 

6-8 

            نظام  العمل 
والتأمينات 

  
 
  االجتماعية ف
 
           

 المملكة

تنمية مهارات 
  مجال 

 
       العاملي   ف
 
           

ية                 الموارد البش 
 أخالقيات العمل

اإلدارة 
  
 
اتيجية ف   االست 
 
             
ية                 الموارد البش 

  الموارد 
 
          مقدمة ف
 
       

ية         البش 
برنامج تهيئة 
                الموظفي   الجدد

االتجاهات 
  إدارة 

 
        المعارصة ف
 
         

ية                 الموارد البش 

ين د. عجالن الشهري المراقبون  د. إسماعيل إبراهيم د. بدر الدعيلج               د. فهد الجب 
د. إسماعيل 

 إبراهيم
 د. أحمد ختيم د. أحمد ختيم

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 األحد األربعاء         اإلثني    األربعاء         اإلثني   

 ه1443-11-13 ه1443-11-09 ه1443-11-07 ه1443-11-02 ه29-10-1443

 م12/06/2022 م08/06/2022 م06/06/2022 م01/06/2022 م30/05/2022

122 

4-6 
اللغة التخصصية للموارد 
ية ومصطلحاتها                    البش 

  
 
  المهارات األساسية ف
 
                  
ية                  اللغة اإلنجلي  

  
 
  برنامج الرخصة الدولية ف
 
                       

 قيادة الحاسب
                 الحاسب اآلل  ونظم 

ية                         معلومات الموارد البش 
المهارات األساسية للمستوى 

 المتوسط المتقدم

ن
بو
راق
لم
ا

 

  
  أ. محمد الدعجان 
                   

  أ. محمد الدعجان 
 د. إسماعيل إبراهيم د. عجالن الشهري أ. حذيفة عبدالرحمن                 

   د. عجالن الشهري د. عجالن الشهري
  أ. محمد الدعجان 
   د. إسماعيل إبراهيم                 

  أ. محمد الدعجان 
                 

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

         اإلثني    األربعاء         اإلثني    األربعاء         اإلثني   

 ه1443-11-14 ه1443-11-09 ه1443-11-07 ه1443-11-02 ه29-10-1443

 م13/06/2022 م08/06/2022 م06/06/2022 م01/06/2022 م30/05/0222

212 

4-6 
مهارات الكتابة 
 الموضوعية

اتيجيات التسويق فنون البيع مبادئ العمليات المرصفية  مبادئ اإلحصاء                     است 

ن
بو
راق
لم
ا

 

  د. رياض  أ. عزوز الزواوي د. سعد الغامدي
 
  المطرف
 
   د. بدر الدعيلج       

بين    د. السيد الش 
                  

   د. إبراهيم الدبيان
  د. محمد حنف 
                 أ. عل  الفضل               

  د. غنام المريخ 
                  

   أ. عزوز الزواوي د. سعد الغامدي أ. عزوز الزواوي
 
  د. رياض المطرف
 
                 

  
  د. محمد حنف 
   د. إبراهيم الدبيان             

  د. محمد حنف 
                 أ. عل  الفضل               

  د. رياض 
 
  المطرف
 
         

 
  د. رياض المطرف
 
   أ. عزوز الزواوي د. سعد الغامدي               

   د. إبراهيم الدبيان               أ. عل  الفضل                 أ. عل  الفضل  
  د. محمد حنف 
               

   د. سعد الغامدي د. بدر الدعيلج د. بدر الدعيلج د. بدر الدعيلج

  
  د. غنام المريخ 
                  

  د. غنام المريخ 
                  

  د. غنام المريخ 
   د. إبراهيم الدبيان                

  
بين    د. السيد الش 
                    

بين    د. السيد الش 
                    

بين    د. السيد الش 
                    

بين    د. السيد الش 
                    

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 الثالثاء الخميس الثالثاء األربعاء         اإلثني   

 ه1443-11-15 ه1443-11-10 ه1443-11-08 ه1443-11-02 ه29-10-1443

 م14/06/2022 م09/06/2022 م07/06/2022 م01/06/2022 م30/05/2022

212 

 االتصال التجاري نظم المعلومات اإلدارية (2مبادئ المحاسبة ) MOS 2تطبيقات الحاسب  مبادئ اإلحصاء 6-8

ن
بو
راق
لم
ا

 

  
بين    د. سيد الش 
             د. جميل خض   د. أديب الخليل عبدالكريمد. محمد  د. عميد غازي                

 د. أديب الخليل د. محمد عبدالكريم أ. خالد التويجري د. محمود رحال د. عميد غازي

   د. محمود رحال
بين    د. سيد الش 
 د. محمد عبدالكريم أ. خالد التويجري د. عميد غازي                

 أ. خالد التويجري عميد غازيد.  د. محمود رحال د. محمد عبدالكريم د. محمد عبدالكريم

   أ. خالد التويجري أ. خالد التويجري
بين    د. سيد الش 
                  

بين    د. سيد الش 
 د. عميد غازي                

               د. جميل خض     د. أديب الخليل  
بين    د. سيد الش 
                

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

         اإلثني    األربعاء         اإلثني    األربعاء         اإلثني   

 ه1443-11-14 ه1443-11-09 ه1443-11-07 ه1443-11-02 ه29-10-1443

 م13/06/2022 م08/06/2022 م06/06/2022 م1/06/2022 م30/05/2022

111 

 مبادئ التسويق (1مبادئ المحاسبة ) 4-6
  حساب التكامل 

 
               مقدمة ف
 
       

 والتفاضل
ية )  قضايا معارصة (2               لغة إنجلي  

ن
بو
راق
لم
ا

 

                د. صغي  الصغي                  د. بدر الحرب    د. هشام عبهري             د. جميل خض   أ. خالد التويجري

 د. حمد عواض الشلوي د. حمد عواض الشلوي             د. جميل خض   د. عبدهللا الراشد د. محمد عبدالكريم

                د. بدر الحرب    د. هشام عبهري                 د. محمد الحرب                    د. محمد الحرب    د. صالح رحال

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 الثالثاء األربعاء         اإلثني    الخميس         اإلثني   

 ه1443-11-15 ه1443-11-09 ه1443-11-07 ه1443-11-03 ه29-10-1443

 م14/06/2022 م08/06/2022 م06/06/2022 م02/06/2022 م30/05/0222

111 

ية ) مبادئ إدارة األعمال مبادئ االقتصاد MOSتطبيقات الحاسب  رياضيات محددة 6-8  (1               لغة إنجلي  

ن
بو
راق
لم
ا

 

 د. حمد عواض الشلوي مدحت ممدوحأ.  د. محمد عبدالكريم د. صالح رحال                 د. محمد الحرب   

   د. محمود رحال             د. جميل خض  
  د. وليد العمراب 
 الدال   د. محمد عبدالكريم                 

        أ. مصطف 
         

   د. صالح رحال د. هشام عبهري أ. خالد التويجري أ. مدحت ممدوح
  د. وليد العمراب 
                 

 د. محمود رحال   د. حمد عواض الشلوي د. محمد عبدالكريم  

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 الخميس الثالثاء األحد الخميس الثالثاء األحد

 ه1443-11-10 ه1443-11-08 ه1443-11-06 ه1443-11-03 ه1443-11-01 ه28-10-1443

 م09/06/2022 م07/06/2022 م05/06/2022 م02/06/2022 م31/05/2022 م29/05/2022

211 

4-6 
  
 
  موضوعات مختارة ف
 
                
ية   E                      إدارة الموارد البش 

  إدارة 
 
        حاالت عملية ف
 
            

ية                 الموارد البش 
  
 
  تطبيقات الحاسب ف
 
                
ية                       إدارة الموارد البش 

  
 
  تنمية مهارات أخصائ
 
                  

ية                 الموارد البش 
إعداد وتصميم نظم 
 األجور والحوافز

قياس وتقويم األداء 
  
  الوظيف 
        

ن
بو
راق
لم
ا

 

  
  د. محمد بان 
ي               د. سعود البش                    أ. سليمان األمي    د. محمد البقيه              ين                د. نايف العن                  د. فهد الجن 

يند. فهد                د. سعد البن                  د. سعد البن    أ. عبدهللا اللحيدان  أ. عبدهللا اللحيدان د. محمد البقيه        الجن 

ي د. محمد البقيه ين                د. نايف العن                    د. فهد الجن 
  د. محمد بان 
ي               د. سعد البن                                 د. نايف العن  

                 د. سعد البن    د. محمد البقيه أ. عبدهللا اللحيدان               د. سعد البن   
  د. محمد بان 
 د. محمد البقيه             

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 الخميس الثالثاء األحد الخميس الثالثاء األحد

 ه1443-11-10 ه1443-11-08 ه1443-11-06 ه1443-11-03 ه1443-11-01 ه28-10-1443

 م09/06/2022 م07/06/2022 م05/06/2022 م02/06/2022 م31/05/2022 م29/05/2022

211 

ية 6-8   اإلدارة المالية                 السلوك التنظيم                        تخطيط الموارد البش 
 
                مقدمة ف
 
ية ) طرق تحليل وتصنيف الوظائف          (2                  اللغة اإلنجلي  

   نظم
 
  العمل والتأمينات ف
 
                  
 المملكة العربية السعودية

ن
بو
راق
لم
ا

 

ي                   أ. متعب العن  
  أ. محمد القرين 
                 د. متول  المرس   د. حمد عواض الشلوي د. عمر آل هشبول د. أحمد المزاري                

 الدال                 أ. عل  الفضل   د. عمر آل هشبول                    د. ثامر أبو اثني                       د. ثامر أبو اثني   
        أ. مصطف 
 الدال           

        أ. مصطف 
         

ي                 د. متول  المرس                 أ. عل  الفضل   د. عمر آل هشبول  د. عمر آل هشبول                 د. متول  المرس                  أ. متعب العن  

ي               أ. عل  الفضل                         د. ثامر أبو اثني    د. حمد عواض الشلوي                أ. متعب العن  
  أ. محمد القرين 
                  

  أ. محمد القرين 
                

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 األربعاء         اإلثني    األربعاء         اإلثني    األربعاء         اإلثني   

 ه1443-11-16 ه1443-11-14 ه1443-11-09 ه1443-11-07 ه1443-11-02 ه29-10-1443

 م15/06/2022 م13/06/2022 م08/06/2022 م06/06/2022 م01/06/2022 م30/05/2022

112 

  اإلدارة 6-8
 
        اإلحصاء ف
 
ية مبادئ اإلدارة مبادئ المحاسبة مبادئ االقتصاد          ية )                      إدارة الموارد البش   (1               لغة انجلي  

ن
بو
راق
لم
ا

 

   د. أحمد ختيم
  د. وليد العمران 
                د. بدر الحرن    د. مهند الطيار د. مهند الطيار د. عالء شكري                 

 د. عالء شكري د. عالء شكري                د. بدر الحرن    أ. عزوز الزواوي د. مهند الطيار                د. بدر الحرن   

   د. مهند الطيار                د. بدر الحرن    أ. عزوز الزواوي
  د. وليد العمران 
  د.                  

  وليد العمران 
 أ. عزوز الزواوي              

  
  د. وليد العمران 
 د. مهند الطيار أ. عزوز الزواوي أ. عزوز الزواوي                د. بدر الحرن                      

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 األحد األربعاء         اإلثني            اإلثني   

 ه1443-11-13 ه1443-11-09 ه1443-11-07 ه29-10-1443

 م12/06/2022 م08/06/2022 م06/06/2022 م30/05/2022

121 

ية مكثفة مهارات اتصاالت إدارية أساسيات الرياضيات 6-8  الحاسب وتقنية المعلومات                    لغة إنجلي  

ن
بو
راق
لم
ا

 

مان د. أديب الخليل د. هشام عبهري  د. عميد غازي                أ. رائد الش 

 الدال          الدال           أ. مصطف   د. أديب الخليل
        أ. مصطف 
 د. صالح رحال         

مان مان                أ. رائد الش  مان                  أ. رائد الش                  أ. رائد الش 

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 األحد الخميس الثالثاء األحد

 ه1443-11-06 ه1443-11-03 ه1443-11-01 هـ28-10-1443

 م05/06/2022 م02/06/2022 م31/05/2022 م29/05/2022

132 

يد برامج مكتبية متقدمة 6-8 ية                              تنظيم المعلومات وإدارة الب                           مراسالت باللغة اإلنجلب  
                    أساسيات الحاسب اآلل  

ية                   باللغة اإلنجلب  

ن
بو
راق
لم
ا

 

                  أ. سليمان األمي    أ. حذيفة عبدالرحمن
                 د. محمد المالك  

  

              محمد المالك  د. 

                  أ. سليمان األمي                    د. محمد المالك                    أ. سليمان األمي   

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 األربعاء         اإلثني    الخميس األربعاء         اإلثني    الخميس الثالثاء األحد

 هـ1443-11-16 هـ1443-11-14 ه1443-11-10 هـ1443-11-09 هـ1443-11-07 هـ1443-11-03 هـ1443-11-01 هـ28-10-1443

 م15/06/2022 م13/06/2022 م09/06/2022 م08/06/2022 م06/06/2022 م02/06/2022 م31/05/2022 م29/05/2022

132 

4-6 

  
 
  مقدمة ف
 
       
تطبيقات 

الحاسب معمل 
(154) 

 (1أخالق المهنة ) (1إدارة مكاتب )
العالقات العامة 

(1) 
االتصال اإلداري 

(1) 

المهارات 
اللغوية النحو 

(  
   التطبيق 
        1) 

المهارات اللغوية 
التحرير وصياغة 

 (1التقرير )
ية                  اللغة اإلنجلي  

ن
بو
راق
لم
ا

 

 أ.وليد دحبور
  

 الدال   د. إبراهيم الدبيان د. سعد الغامدي أ. بدر بن طالب أ. بدر بن طالب أ. بدر بن طالب د. حمد الحواس
        أ. مصطف 
         

 د. حمد الحواس أ. بدر بن طالب
           د. سعد عل  
 الغامدي

    عل  د. سعد 
 الغامدي

 الدال   أ. بدر بن طالب
        أ. مصطف 
 د. إبراهيم الدبيان         

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 الثالثاء األحد الثالثاء األحد الخميس الثالثاء األحد

 ه1443-11-15 ه1443-11-13 ه1443-11-08 ه1443-11-06 ه1443-11-03 ه1443-11-01 ه28-10-1443

 م14/06/2022 م12/06/2022 م07/06/2022 م05/06/2022 م02/06/2022 م31/05/2022 م29/05/2022

163 

4-6 
طرق التعامل مع 
 المواد الخطرة

تقنيات السالمة 
 ومكافحة الحريق

خطط اإلخالء 
 والطوارئ

السالمة 
 الصناعية

إدارة األزمات 
والمخاطر 
 وتحليلها

مهارات االتصال 
  
  والسلوك المهن 
               

              معايي  وأنظمة 
السالمة العالمية 

 والمحلية

ن
بو
راق
لم
ا

 

  
  د. فارس الزهران 
                   

  د. فارس الزهران 
ي أ. حمد الشلوي أ. حمد الشلوي                                   م. عل  االبليه                    د. خالد الذيان                   أ. ماجد العن  

                   م. عل  االبليه   أ. حمد الشلوي
  د. فارس الزهران 
                    د. خالد الذيان                    

  د. فارس الزهران 
ي                 م. عل  االبليه                                    أ. ماجد العن  

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 األحد الخميس الثالثاء األحد الخميس الثالثاء األحد

28-10-1443 01-11-1443 03-11-1443 06-11-1443 08-11-1443 10-11-1443 13-11-1443 

 م12/06/2022 م09/06/2022 م07/06/2022 م05/06/2022 م02/06/2022 م31/05/2022 م29/05/2022

163 

 ICDL         حاسب آل   6-8
مدخل للسالمة 
 والصحة المهنية

مصطلحات السالمة 
ية   اللغة اإلنجلي  

 
                  ف
 
  

اإلسعافات األولية 
CPR 

مهارات كتابة 
التقارير وسجالت 
 السالمة والنماذج

متطلبات 
  
 
  السالمة ف
 
        
 المنشآت

إدارة السالمة 
 ومنع الخسائر

ن
بو
راق
لم
ا

 

 أ.وليد دحبور

                    أ. سلطان الحرب    م. عبيد آل رشود م. عبيد آل رشود
  د. محمد باب 
                 أ. محمد الرويل   د. خالد الضلعان             

                    أ. سلطان الحرب   
  د. محمد باب 
 د. خالد الضلعان                 أ. محمد الرويل   عبيد آل رشود م.  م. عبيد آل رشود             

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 الخميس الثالثاء األحد الخميس الثالثاء

01-11-1443 03-11-1443 06-11-1443 08-11-1443 10-11-1443 

 م09/06/2022 م07/06/2022 م05/06/2022 م02/06/2022 م31/05/2022

249 

4-6 
  اإللقاء 

 
         مهارات خاصة ف
 
             
 والعرض

إدارة العالقات العامة 
 وشؤون المال واالستثمار

  
 
  التقنية الحديثة ف
 
                 
 العالقات العامة

تقويم برامج العالقات 
 العامة

 إدارة األزمات

ن
بو
راق
لم
ا

 

   د. هشام بركات د. هشام بركات د. يزيد الطيار د. هشام بركات
  د. محمد بان 
             

  
  د. محمد بان 
 د. هشام بركات د. يزيد الطيار د. يزيد الطيار د. هشام بركات             

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 األحد الثالثاء األحد الخميس الثالثاء األحد

 ه1443-11-13 ه1443-11-08 ه1443-11-06 ه1443-11-03 ه1443-11-01 ه28-10-1443

 م12/06/2022 م07/06/2022 م05/06/2022 م02/06/2022 م31/05/2022 م29/05/2022
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6-8 
  
 
  العالقات العامة ف
 
                

 المؤسسات الحكومية
 إنتاج المواد اإلعالمية

اتيجيات حمالت                   است 
 العالقات العامة

  
 
  العالقات العامة ف
 
                

كات  ى        الش         الكت 
  
  االتصال التسويق 
                

مهارات االتصال 
ية                   باللغة اإلنجلت  

ن
بو
راق
لم
ا

 

 الدال   د. محمد موىس              د. عصام زهي   د. يزيد الطيار              د. عصام زهي   د. هشام بركات
        أ. مصطف 
         

 الدال   د. يزيد الطيار              د. عصام زهي   د. هشام بركات              د. عصام زهي  
        د. مصطف 
 د. محمد موىس         

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

         اإلثني    الخميس الثالثاء األحد الخميس الثالثاء األحد

 ه1443-11-14 ه1443-11-10 ه1443-11-08 ه1443-11-06 ه1443-11-03 ه1443-11-01 ه28-10-1443

 م13/06/2022 م09/06/2022 م07/06/2022 م05/06/2022 م02/06/2022 م31/05/2022 م29/05/2022

134 

 أسس اإلقناع 4-6
أسس العالقات 

 العامة
مسؤول العالقات 

 العامة
 مبادئ اإلعالن كتابة التقارير

أخالقيات 
 العالقات العامة

 مهارات الحاسب
 (ICDL 

Standard) 

   د. عمر آل هشبول د. سعد بجاد المراقبون
  د. مشعل العدوان 
                  أ. سليمان األمي                    د. أحمد العصيم                   د. أحمد العصيم   د. إبراهيم الدبيان                 

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 الخميس الثالثاء األحد الخميس الثالثاء األحد

 ه1443-11-10 ه1443-11-08 ه1443-11-06 ه1443-11-03 ه1443-11-01 ه28-10-1443

 م09/06/2022 م07/06/2022 م05/06/2022 م02/06/2022 م31/05/2022 م29/05/2022

134 

ية العامة نظريات االتصال 6-8  مهارات لغوية وسائل اإلعالم والمجتمع                        اللغة اإلنجلي  
  
 
  نظام المعامالت ف
 
               
 العالقات العامة

مهارات الحاسب 
)ICDL Base) 

 المراقبون

 الدال   د. سعد بجاد
        أ. مصطف 
                أ. عل  الدغريري د. هشام بركات د. إبراهيم الدبيان د. هشام بركات         

 الدال  
        أ. مصطف 
 د. هشام بركات                أ. عل  الدغريري د. هشام بركات د. إبراهيم الدبيان د. سعد بجاد         

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 األربعاء         اإلثني    األربعاء         اإلثني   

 ه1443-11-09 ه1443-11-07 ه1443-11-02 ه29-10-1443

 م08/06/2022 م06/06/2022 م01/06/2022 م30/05/2022

122 

 نظم المعلومات المحاسبية 6-8
ونية   MOS                   الجداول اإللكت 

Excel 
  
 
  استخدام الحاسب ف
 
                

 المحاسبة
 المحاسبة اإلدارية

ون
قب
مرا

ال
 

   د. أحمد زكريا د. أحمد زكريا د. عالء شكري
  د. محمد حنف 
             

   د. عالء شكري د. أحمد زكريا
  د. محمد حنف 
 د. أحمد زكريا             

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 األحد الخميس الثالثاء األحد الخميس الثالثاء األحد

 ه1443-11-13 ه1443-11-10 ه1443-11-08 ه1443-11-06 ه1443-11-03 ه1443-11-01 ه28-10-1443

 م12/06/2022 م09/06/2022 م07/06/2022 م05/06/2022 م02/06/2022 م31/05/2022 م29/05/2022
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4-6   
  التخطيط األمن 
              

التعامل مع مرسح 
 الحوادث

                قواني   ومعايي  
 السالمة المعتمدة

السالمة والصحة 
 المهنية

السالمة ومنع إدارة 
 الخسائر

إدارة األزمات 
 والمخاطر األمنية

التعامل مع وسائل 
 اإلعالم

ون
قب
را
لم
ا

 

                  م. عل  البليه   م. سليمان الطريف              د. عل  الطيار
  عقيد عبدهللا الشدوخ 
                    

  د. عبدالكريم الزهران 
 أ. حمد الشلوي د. إبراهيم اللحيدان                      

                  م. عل  البليه   الطريفم. سليمان               د. عل  الطيار م. سليمان الطريف
  عقيد عبدهللا الشدوخ 
                    

  د. عبدالكريم الزهران 
                        

  د. عبدالكريم الزهران 
                      

                  م. عل  البليه   م. سليمان الطريف              د. عل  الطيار                م. عل  البليه                  م. عل  البليه  
  عقيد عبدهللا الشدوخ 
                    

  عقيد عبدهللا الشدوخ 
                  

  
  عقيد عبدهللا الشدوخ 
                    

  عقيد عبدهللا الشدوخ 
                    

  عقيد عبدهللا الشدوخ 
                م. عل  البليه                  م. عل  البليه   م. سليمان الطريف              د. عل  الطيار                  

  
  د. عبدالكريم الزهران 
                        

  د. عبدالكريم الزهران 
                        

  د. عبدالكريم الزهران 
                        

  د. عبدالكريم الزهران 
 م. سليمان الطريف م. سليمان الطريف              د. عل  الطيار                      

              د. عل  الطيار              د. عل  الطيار د. إبراهيم اللحيدان د. إبراهيم اللحيدان د. إبراهيم اللحيدان اللحيداند. إبراهيم  د. إبراهيم اللحيدان

 د. إبراهيم اللحيدان أ. حمد الشلوي أ. حمد الشلوي     أ. حمد الشلوي  

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 الثالثاء األحد الثالثاء األحد الخميس الثالثاء األحد

 ه1443-11-15 ه1443-11-13 ه1443-11-08 ه1443-11-06 ه1443-11-03 ه1443-11-01 ه28-10-1443

 م14/06/2022 م12/06/2022 م07/06/2022 م05/06/2022 م02/06/2022 م31/05/2022 م29/05/2022
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6-8   
 
  الميدان

  المسح األمن 
 
         

            
  
 
  ف

  التحقيق الفن 
 
   

             
 الحوادث

   تنمية المهارات األمنية
  السلوك الوظيف 
               

مخططات السالمة 
 المهنية

  
 
  مصطلحات لغوية ف
 
               
 السالمة المهنية واألمن

  األمن 
 
       التقنيات الحديثة ف
 
                  
 والسالمة

ون
قب
مرا

ال
 

  العمري د. محمد الحيدري د. إبراهيم اللحيدان م. سليمان الطريف              د. عل  الطيار
        أ. عبدالغن 
   م. عبيد آل رشود            

  د. فارس الزهران 
                 

  د.               د. عل  الطيار م. سليمان الطريف
  عبدالكريم الزهران 
  العمري د. محمد الحيدري د. إبراهيم اللحيدان                   

        أ. عبدالغن 
  العمري            

        أ. عبدالغن 
            

   م. سليمان الطريف د. إبراهيم اللحيدان د. إبراهيم اللحيدان
  د. عبدالكريم الزهران 
 د. محمد الحيدري د. محمد الحيدري د. إبراهيم اللحيدان                      

  
  د. عبدالكريم الزهران 
  د.                       

  عبدالكريم الزهران 
   م. سليمان الطريف              د. عل  الطيار                   

  د. عبدالكريم الزهران 
 د. إبراهيم اللحيدان د. إبراهيم اللحيدان                      

   م. سليمان الطريف              د. عل  الطيار د. محمد الحيدري د. محمد الحيدري د. محمد الحيدري
  د. عبدالكريم الزهران 
                        

  د. عبدالكريم الزهران 
                      

  د. فارس 
  الزهران 
           

  د. فارس الزهران 
  العمري                 

        أ. عبدالغن 
  العمري            

        أ. عبدالغن 
 م. سليمان الطريف م. سليمان الطريف              د. عل  الطيار            

    م. عبيد آل رشود
  د. فارس الزهران 
                   

  د. فارس الزهران 
                   

  د. فارس الزهران 
              د. عل  الطيار              د. عل  الطيار                 

           
  د. فارس الزهران 
 م. عبيد آل رشود                 

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 األحد الخميس الثالثاء األحد الخميس الثالثاء األحد
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 مهارات االتصال 4-6
إدارة السالمة 
 الصناعية

   اإلسعافات األولية
  التفتيش األمن 
 كتابة التقارير تحليل المخاطر              

  أنظمة ولوائح 
 
               مقدمة ف
 
       

 األمن والسالمة

ن
بو
راق
لم
ا

 

ي د. عبدالرحمن الذياب د. عبدالرحمن الذياب                  أ. سلطان الحرب                    أ. محمد الرويل   د. احمد الفايز                  د. متول  المرس                  أ. ماجد العن  

ي                 د. متول  المرس                    أ. سلطان الحرب                     أ. سلطان الحرب                    أ. محمد الرويل   د. احمد الفايز                 د. متول  المرس                   أ. ماجد العن  

ي ي                أ. ماجد العن   ي د. احمد الفايز                أ. ماجد العن                    أ. محمد الرويل                    أ. سلطان الحرب                    أ. محمد الرويل                  أ. ماجد العن  

ي                  أ. سلطان الحرب    د. عبدالرحمن الذياب  د. احمد الفايز                 أ. محمد الرويل   د. احمد الفايز د. احمد الفايز                أ. ماجد العن  

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

         اإلثني    األربعاء األحد الخميس الثالثاء األحد

 ه1443-11-14 ه1443-11-09 ه1443-11-06 ه1443-11-03 ه1443-11-01 ه28-10-1443

 م13/06/2022 م08/06/2022 م05/06/2022 م02/06/2022 م31/05/2022 م29/05/2022
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 السالمة العامة          حاسب آل   6-8
  
 
  متطلبات السالمة ف
 
                

 المنشآت
ية العامة                         اللغة اإلنجلي  

  
 
  األمن الصناع  ف
 
              

 السعودية
مهارات التعامل مع 

 الضغوط

ن
بو
راق
لم
ا

 

  العمري د. عميد غازي
        أ. عبدالغن 
ي أ. شادي إبراهيم د. خالد الضلعان              د. أديب الخليل               ا. سند العن  

ي د. خالد الضلعان د. أديب الخليل  الدال                 ا. سند العن  
        أ. مصطف 
  العمري         

        أ. عبدالغن 
 د. عميد غازي            

  العمري
        أ. عبدالغن 
ي        األمي   أ. سليمان  د. أديب الخليل                               أ. سليمان األمي    د. خالد الضلعان               ا. سند العن  

ي د. خالد الضلعان  الدال                 ا. سند العن  
        أ. مصطف 
ي   د. أديب الخليل                         ا. سند العن  

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 األحد األربعاء         اإلثني    األربعاء         اإلثني   

 هـ1443-11-13 هـ1443-11-09 هـ1443-11-07 هـ1443-11-02 هـ29-10-1443

م30/5/2022 م01/06/2022  م06/06/2022  م08/06/2022  م12/06/2022   

131 

نت نظم تشغيل الشبكات 4-6               برمجة اإلنت 
بروتوكوالت التوجيه 

 )منهج سيسكو(
صيانة الحاسب وحماية 

 البيانات
IT Essentials (Cisco) 

ن
بو
راق
لم
ا

 

 أ. فهد الدغريري م. وجدي األحمد                 م. محمد التميم   حذيفة عبدالرحمنأ.  أ. وليد دحبور

 م. وجدي األحمد أ. فهد الدغريري أ. فهد الدغريري                 م. محمد التميم   م. وجدي األحمد

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 الثالثاء األحد الثالثاء األحد

 ه1443-11-08 ه1443-11-06 ه1443-11-01 ه28-10-1443

 م07/06/2022 م05/06/2022 م31/05/2022 م29/05/2022

121 

4-6 
برمجة الموجهات )منهج 

 سيسكو(
ية تخصصية )  (1                      لغة إنجلي  

صيانة الحاسب وحماية 
 البيانات

 MOSمهارات الحاسب 

 المراقبون

 الدال                   م. محمد التميم  
        أ. مصطف 
 د. محمود رحال م. وجدي األحمد         

 م. وجدي األحمد                 م. محمد التميم                   م. محمد التميم   رحالد. محمود 

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 الخميس الثالثاء األحد الثالثاء األحد

 هـ1443-11-10 هـ1443-11-08 هـ1443-11-06 هـ1443-11-01 هـ28-10-1443

 م09/06/2022 م07/06/2022 م05/06/2022 م31/05/2022 م29/05/2022

131 

ية عامة 6-8  الرياضيات للحاسب                       أساسيات المنطق الرقم                     لغة إنجلي  
 مبادئ الشبكات  

 )منهج سيسكو(  

مهارات الحاسب 

(IC3 

ون
قب
را
لم
ا

 

                  أ. سليمان األمي    أ. فهد الدغريري د. محمود رحال غازيد.عميد  أ. شادي إبراهيم

 د. محمود رحال أ. شادي إبراهيم أ. فهد الدغريري أ. شادي إبراهيم د.عميد غازي

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 األحد الخميس الثالثاء األحد

 ه1443-11-06 ه1443-11-03 ه1443-11-01 ه28-10-1443

 م05/06/2022 م02/06/2022 م31/05/2022 م29/05/2022

112 

ية للحاسب اآلل   برمجة متقدمة                   شبكات الحاسب اآلل   قواعد البيانات مستوى متقدم 4-6                            لغة إنجلي  

ن
بو
راق
لم
ا

 

                 أ. مصطف  الدال   د. عميد غازي م. وجدي األحمد أ. إياد غانم

 أ. عبدالعزيز معيبد أ. إياد غانم أ. عبدالعزيز معيبد وجدي األحمدم. 

 د. عميد غازي م. وجدي األحمد د. عميد غازي أ. عبدالعزيز معيبد

 

    

 



  

 
 

 

05080402-0501

 

 

 

 الوقت القاعة

 الثالثاء األحد الخميس الثالثاء األحد

 ه1443-11-08 ه1443-11-06 ه1443-11-03 ه1443-11-01 ه28-10-1443

 م07/06/2022 م05/06/2022 م02/06/2022 م31/05/2022 م29/05/2022

122 

ونية 4-6 مجة                                  معالجة النصوص والجداول اإللكت    الحاسب اآلل  ونظم التشغيل                أساسيات الت 
 
                          مقدمة ف
 
ية أساسيات قواعد البيانات                       لغة إنجلت  

ن
بو
راق
لم
ا

 

 أ. شادي إبراهيم أ. إياد غانم د. صالح رحال د. محمود رحال صالح رحال د. 

 د. صالح رحال د. صالح رحال أ. شادي إبراهيم د. صالح رحال أ. شادي إبراهيم
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