
 
1 

 

الدبلومات التأهيلية املعتمدة في مركز التدريب 

 وخدمة املجتمع 
 

 العدد مستوى الدبلوم

 4 )6) مستوى رقم يدبلوم عال

 10 دراسيين عامين( 5) رقم مستوى  متوسط دبلوم

 15 واحد دراس ي عام )4 ( رقم مستوى  مشارك دبلوم

 29 عدد الدبلومات املعتمدة 

 

  

الفصول الدراسية الثالثة خالل العام القادم وفق  ستعمل الجامعة على تطبيق

 التالي:

  وفق التقويم الدراس ي املعتمد من 
ً
ستكون مدة الفصل الدراس ي ثالثة عشر أسبوعا

هـ على أن تكون مدة الدراسة أحد عشر 6/10/1443( وتاريخ 546مجلس الوزراء رقم )

 وأسبوعين لالختبارات النهائية مع إمكانية االستف
ً
ادة من األسبوع الحادي عشر أسبوعا

لجدولة اختبارات مقررات اإلعداد العام مع استمرار تدريس املقررات خالل هذا 

 األسبوع.

  زيادة وقت املحاضرة النظرية في الجدول الدراس ي من خمسين دقيقة إلى خمس وستين

 .دقيقة والدرس العملي من مائة دقيقة إلى مائة وثالثين دقيقة

 الخطط الدراسية بتوزيع املقررات على ثالثة مستويات دراسية في  سيكون التعديل على

 السنة الواحدة بحيث يكون في حدود تسع إلى خمسة عشرة ساعة دراسية معتمدة.
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:
ً
 خطط الدراسية ساعات املعتمدة في التوزيع ال أوال

ً
وفقا

 لخارطة الطريق
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 كز التدريب وخدمة املجتمعبمر  للدبلومات التأهيليةاملطورة توزيع الخطط الدراسية 

 

 الدبلوم م

 فصول دراسية( 3) الخطة املطورة الخطة املعتمدة فصلين دراسيين

عدد الساعات 

 املعتمدة

معامل 

 التحويل

عدد الساعات 

 املحولة

عدد الساعات 

 املقترحة

1.  
لدبلوم العالي في  إدارة املوارد ا

 )سنة ونصف( البشرية
49 1.36 66.64 67 

 83 82.96 1.36 61 رة األعمالإدادبلوم   .2

 84 84.32 1.36 62 األوقافدبلوم   .3

4.  
إدارة اللوجستيات وسالسل  دبلوم 

 اإلمداد
30 1.36 40.8 41 

 41 40.8 1.36 30 إدارة املستودعاتدبلوم   .5

 98 97.92 1.36 72 إدارة املوارد البشريةدبلوم   .6

 46 46.24 1.36 34 إدارة مكتبيةدبلوم   .7

 82 81.6 1.36 60 ة األعمال املصرفيةإدار دبلوم   .8

 44 43.52 1.36 32 األمن دبلوم   .9

 54 54.4 1.36 40 التحرير والسكرتاريةدبلوم   .10

 82 81.6 1.36 60 التسويقدبلوم   .11

 41 40.8 1.36 30 السكرتارية التنفيذيةدبلوم   .12

 44 43.52 1.36 32 السالمةدبلوم   .13

 83 82.96 1.36 61 البرمجة تقنيةدبلوم   .14

 90 89.76 1.36 66 العالقات العامةدبلوم   .15

 87 87.04 1.36 64 املحاسبةدبلوم   .16

 87 87.04 1.36 64 دبلوم أمن وسالمة  .17

 52 51.68 1.36 38 تنمية املوارد البشريةدبلوم   .18

 41 40.8 1.36 30 خدمة العمالءدبلوم   .19

 75 74.8 1.36 55 (سيسكو) الحاسب شبكاتدبلوم   .20

21.  
 اآللي الحاسب علومدبلوم 

 (تطبيقية )برمجة  التطبيقي
34 1.36 46.24 46 

22.  
لدبلوم العالي في  إدارة املوارد ا

 )سنة( البشرية
36 1.36 48.96 49 



 
4 

 الدبلوم م

 فصول دراسية( 3) الخطة املطورة الخطة املعتمدة فصلين دراسيين

عدد الساعات 

 املعتمدة

معامل 

 التحويل

عدد الساعات 

 املحولة

عدد الساعات 

 املقترحة

23.  
 حوكمة أخصائيلدبلوم العالي في  ا

 مساعد داخلية ومراجعة
40 1.36 54.4 54 

 41 40.8 1.36 30 الفندقية اإلدارة  دبلوم  .24

 41 40.8 1.36 30 احيالسي اإلرشاددبلوم   .25

 41 40.8 1.36 30 الصناعي األمندبلوم   .26

 41 40.8 1.36 30 (الطهي) الطعام إنتاجدبلوم   .27

 41 40.8 1.36 30 املهنية والسالمة الصحةدبلوم   .28

29.  
املراجعة لدبلوم العالي في  ا

 الداخلية
40 1.36 54.4 54 
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ً
 لدبلوم العالي لتوزيع الخطط الدراسية  :ثانيا

 

 اسم الدبلوم مستوى الدبلوم م

 السعودي التصنيف في الدبلوم رمز

 والتخصصات للمستويات املوحد

 التعليمية

1.  
 وما البكالوريوس

 يعادله

 (العالي الدبلوم)

 041302 )سنة نصف(  البشرية املوارد إدارة

 041302 )سنة(  البشرية املوارد إدارة  .2

 041101 مساعد داخلية ومراجعة حوكمة أخصائي  .3

 041101 املراجعة الداخلية  .4

 

  



 
6 

 )سنة ونصف( املوارد البشرية في إدارةللدبلوم العالي  الدراسية الخطة

 (041302) الدبلومرمز 

رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية  3الخطة املطورة  فصلين دراسيين الخطة املعتمدة 

 اســـــــــــــــــــــم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
 ـــــــــــــــــــم املقرر اســ

الساعات 

 املعتمدة

 حسا 1101
 لقيادة الدولية الرخصة برنامج

 الحاسب
3 

 لقيادة الدولية الرخصة برنامج

 الحاسب
4 

 نجا 1101
 اللغة في األساسية املهارات

 اإلنجليزية
3 

 اللغة في األساسية املهارات

 اإلنجليزية
4 

 حسا 1111
 تمعلوما ونظم  اآللي الحاسب

 البشرية املوارد
3 

 معلومات ونظم  اآللي الحاسب

 البشرية املوارد
4 

 نجا 1111
 للمستوى  األساسية املهارات

 املتقدم املتوسط
 ساعة 12 مجموع ساعات الفصل  3

 نجا 1121
 للموارد التخصصية اللغة

 ومصطلحاتها البشرية
3 

 للمستوى  األساسية املهارات

 املتقدم املتوسط

4 

 ساعة 15 الفصل  مجموع ساعات
 للموارد التخصصية اللغة

 ومصطلحاتها البشرية

4 

 3 مقدمة في املوارد البشرية 2 مقدمة في املوارد البشرية مور  1211

 مور  1221
 مجال في العاملين مهارات تنمية

 البشرية املوارد
2 

 مجال في العاملين مهارات تنمية

 البشرية املوارد

3 

 مور  1231
 إدارة في رةاملعاص االتجاهات

 البشرية املوارد
 ساعة 14 مجموع ساعات الفصل  2

 مور  1241
 املوارد في االستراتيجية اإلدارة

 البشرية
2 

 إدارة في املعاصرة االتجاهات

 البشرية املوارد

3 

 املوارد في االستراتيجية اإلدارة

 البشرية

2 

 3 أخالقيات العمل 2 أخالقيات العمل مور  1251

 مور  1261
 والتأمينات العمل ظامين

 اململكة في االجتماعية
2 

 والتأمينات العمل نظامي

 اململكة في االجتماعية

3 

 3 برنامج تهيئة املوظفين الجدد 2 برنامج تهيئة املوظفين الجدد مور  1271

 ساعة 14 مجموع ساعات الفصل  ساعة 14 مجموع ساعات الفصل 
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رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية  3الخطة املطورة  فصلين دراسيين الخطة املعتمدة 

 اســـــــــــــــــــــم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
 ـــــــــــــــــــم املقرر اســ

الساعات 

 املعتمدة

 2 قياس وتقويم أداء العاملين 2 قياس وتقويم أداء العاملين مور  2301

 3 تدريب وتنمية املوارد البشرية 2 تدريب وتنمية املوارد البشرية مور  2311

 3 أنظمة األجور والحوافز 2 أنظمة األجور والحوافز مور  2321

 3 تخطيط املوارد البشرية 2 تخطيط املوارد البشرية مور  2331

 مور  2341
التخطيط الفّعال للمسار 

 الوظيفي
2 

التخطيط الفّعال للمسار 

 الوظيفي

3 

 مور  2351
استراتيجيات اختيار وتعيين 

 العاملين
2 

 ساعة 14 مجموع ساعات الفصل 

استراتيجيات اختيار وتعيين 

 العاملين

3 

 10 التدريب امليداني 8 التدريب امليداني مور  2361

 ساعة 13 مجموع ساعات الفصل  ساعة 20 مجموع ساعات الفصل 

 ساعة 67 عدد ساعات الدبلوم مجموع  ساعة 49 عدد ساعات الدبلوم مجموع 
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 )سنة( املوارد البشرية في إدارةللدبلوم العالي  الدراسية الخطة

 (041302) رمز الدبلوم

رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية  3الخطة املطورة   الخطة املعتمدة فصلين دراسيين 

 اسم املقرر 
الساعات 

 دةاملعتم

متطلب 

 سابق
 اســـــــــــــــــــــــــــــم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 3 املوارد البشرية إلدارةمدخل  - 2 املوارد البشرية إلدارةمدخل  بشر 101

 3 السلوك التنظيمي - 2 السلوك التنظيمي بشر 102

 بشر 103
نظم املعلومات االدارية للموارد 

 البشرية
3 - 

الدارية للموارد نظم املعلومات ا

 البشرية

3 

 3 اقتصاديات سوق العمل  2 اقتصاديات سوق العمل بشر 104

 بشر 105
تنمية مهارات العاملين باملوارد 

 البشرية
2 - 

تنمية مهارات العاملين باملوارد 

 البشرية

3 

 ساعة 15 مجموع ساعات الفصل   2 نظام العمل في املوارد البشرية بشر 106

 بشر 107
وتصنيف وظائف املوارد  تحليل

 البشرية
 نظام العمل في املوارد البشرية  3

3 

  2 مهارات اللغة االنجليزية إنج 100
تحليل وتصنيف وظائف املوارد 

 البشرية

3 

 3 مهارات اللغة االنجليزية  ساعة 18 مجموع ساعات الفصل  

 3 البشريةتخطيط وتطوير املوارد   2 تخطيط وتطوير املوارد البشرية بشر 109

 بشر 110
االدارة االستراتيجية للموارد 

 البشرية
2  

االدارة االستراتيجية للموارد 

 البشرية

3 

 بشر 111
إدارة التعويضات في املوارد 

 البشرية
2  

إدارة التعويضات في املوارد 

 البشرية
3 

 ساعة 18 مجموع ساعات الفصل   2 قياس وتقويم االداء الوظيفي بشر 112

 بشر 113
قضايا مجتمعية معاصرة في إدارة 

 املوارد البشرية
 قياس وتقويم االداء الوظيفي  2

3 

  2 إدارة التغيير في املنظمات بشر 114
قضايا مجتمعية معاصرة في 

 إدارة املوارد البشرية

3 
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رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية  3الخطة املطورة   الخطة املعتمدة فصلين دراسيين 

 اسم املقرر 
الساعات 

 دةاملعتم

متطلب 

 سابق
 اســـــــــــــــــــــــــــــم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 3 إدارة التغيير في املنظمات  3 مهارات الثقافة الرقمية تقن  101

 3 مهارات الثقافة الرقمية  3 التدريب امليداني بشر 116

 4 التدريب امليداني    

 ساعة 16 مجموع ساعات الفصل   ساعة 18 مجموع ساعات الفصل  

 ساعة 49 مجموع ساعات الدبلوم  ساعة  36 مجموع ساعات الدبلوم 
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 مساعد داخلية ومراجعة حوكمة أخصائي في للدبلوم العالي الدراسية الخطة

 041101)) بلومدرمز ال

رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية  3الخطة املطورة   الخطة املعتمدة فصلين دراسيين 

 اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
 اســـــــــــــــــــــــــــــم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 4 مبادئ املحاسبة والتقرير املالي - 3 مبادئ املحاسبة والتقرير املالي رجع 101

 4 املراجعة وخدمات التأكيد - 3 املراجعة وخدمات التأكيد رجع 102

أخالقيات العمل واملسؤولية  رجع 103

 االجتماعية

2 
 

أخالقيات العمل واملسؤولية 

 االجتماعية

3 

 4 حوكمة املنظمات  3 حوكمة املنظمات رجع 104

 واملحاسبي املالي القانوني النظام رجع 105

 السعودية العربية اململكة في

3 
 

 واملحاسبي املالي القانوني النظام

 السعودية العربية اململكة في

4 

 ساعة 19 مجموع ساعات الفصل - 3 إدارة املخاطر رجع 106

 4 إدارة املخاطر  3 غة إنجليزيةالل إنج 100

 5 لغة إنجليزيةال  20 مجموع ساعات الفصل 

 4 املالي واملحاسبي التحكيم  3 التحكيم املالي واملحاسبي رجع 201

 واملنظمات الحكومية املحاسبة رجع 202

 الربحية غير

4 
 

 واملنظمات الحكومية املحاسبة

 الربحية غير

5 

 ساعة 18 مجموع ساعات الفصل - 4 الرقابة واملراجعة الداخلية رجع 203

 5 الرقابة واملراجعة الداخلية  3 املساءلة في القطاع الحكومي رجع 204

 4 املساءلة في القطاع الحكومي  3 الرقابة اإلدارية رجع 205

 4 الرقابة اإلدارية  3 مهارات الثقافة الرقمية تقن 101

 4 مهارات الثقافة الرقمية    

 ساعة 17 مجموع ساعات الفصل   ساعة 20 مجموع ساعات الفصل  

 ساعة 54 مجموع ساعات الدبلوم  ساعة 40 مجموع ساعات الدبلوم 
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 في املراجعة الداخلية للدبلوم العالية الدراسية الخط

 (041101)بلوم درمز ال

رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية  3الخطة املطورة   الخطة املعتمدة فصلين دراسيين 

 اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
 اســـــــــــــــــــــــــــــم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 4 مبادئ املحاسبة املالية   3 ئ املحاسبة املاليةمباد حسب 500

 4 أساسيات املراجعة الداخلية  2 أنظمة وتشريعات حكومية نظم 500

 4 دارة اإل مبادئ   3 دارةاإل مبادئ  دار 500

 مهنة وأخالقيات مبادئ رجع 501

 واالتصال الداخلية املراجعة

3 
 

 املراجعة مهنة وأخالقيات مبادئ

 تصالواال الداخلية

4 

 4 حصاءاإل مبادئ   3 حصاءاإل مبادئ  إحص 101

 ساعة 20 مجموع ساعات الفصل  3 أساسيات املراجعة الداخلية رجع 502

 في اآللي الحاسب استخدامات رجع 503

 املراجعة

3 
 

 2 أنظمة وتشريعات حكومية

  ساعة 20 مجموع ساعات الفصل  
 في اآللي الحاسب استخدامات

  املراجعة

4 

 4 محاسبة التكاليف  3 محاسبة التكاليف حسب 504

 4 املحاسبة الحكومية  3 املحاسبة الحكومية حسب 505

 2 قياس وتقويم األداء الحكومي  3 املراجعة الداخلية املتقدمة رجع 506

 ساعة 16 مجموع ساعات الفصل  2 قياس وتقويم األداء الحكومي رجع 507

 4 املراجعة الداخلية املتقدمة  3 خليةالرقابة واملراجعة الدا رجع 203

 5 الرقابة واملراجعة الداخلية   3 إدارة املخاطر والحوكمة دار 501

 املراجعة في بحث حلقة رجع 509

 الداخلية

3 
 

 4 إدارة املخاطر والحوكمة

 5 الداخلية املراجعة في بحث حلقة    

 ساعة 18 مجموع ساعات الفصل   ساعة 20 مجموع ساعات الفصل  

 ساعة 54 مجموع ساعات الدبلوم  ساعة 40 مجموع ساعات الدبلوم 
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ً
 لدبلوم املتوسطلتوزيع الخطط الدراسية  :ثالثا

 

 اسم الدبلوم مستوى الدبلوم م
 املوحد السعودي التصنيف في الدبلوم رمز

 التعليمية والتخصصات للمستويات

1.  

 الدبلوم املتوسط

 عامين دراسيين

 041303 ألعمالإدارة ادبلوم 

 041202 األوقافدبلوم   .2

 041302 إدارة املوارد البشريةدبلوم   .3

 041204 إدارة األعمال املصرفيةدبلوم   .4

 041401 التسويقدبلوم   .5

 061301 تقنية البرمجةدبلوم   .6

 041404 العالقات العامةدبلوم   .7

 041101 املحاسبةدبلوم   .8

 102201 دبلوم أمن وسالمة  .9

 061201 (سيسكو)شبكات الحاسب دبلوم   .10
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 لدبلوم إدارة األعمال الدراسية الخطة

 041303)) رمز الدبلوم

رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية  (3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيين الخطة املعتمدة 

 اســـــــــــــــــــــــــــــم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
ــــ متطلب سابق ــ  ــــــــــــــــــــــم املقرر اسـ

الساعات 

 املعتمدة

 4 مبادئ االقتصاد - 3 مبادئ االقتصاد قصد101

 4 مبادئ إدارة األعمال - 3 مبادئ إدارة األعمال دار101

 4 رياضيات محدده - 3 رياضيات محدده ريض131

 4 (1)لغة إنجليزية  - 3 (1)لغة إنجليزية  نجل101

( 1سب )تطبيقات الحا عال101

(MOS) 

مجموع ساعات  - 3

 الفصل 
 ساعة 16

مجموع ساعات  

 الفصل 
 ساعة 15

( 1تطبيقات الحاسب ) 

(MOS) 

5 

 4 (1)مبادئ املحاسبة  ريض 131 3 (1)مبادئ املحاسبة  حسب 101

 4 مبادئ التسويق قصد101+دار101 3 مبادئ التسويق تسق 121 

 نجل 101 3 (2)لغة إنجليزية  نجل 102
ع ساعات مجمو 

 الفصل 
 ساعة 13

 4 (2)لغة إنجليزية  - 2 قضايا معاصرة سلم101

 حساب في مقدمة ريض 121

 والتفاضل التكامل
4 

 ريض 131
 قضايا معاصرة

3 

مجموع ساعات  

 الفصل 
 ساعة 15

 حساب في مقدمة 

 والتفاضل التكامل

5 

 حسب 210
 (2)مبادئ املحاسبة 

مجموع ساعات  حسب 101 3

 الفصل 
 اعةس 12

 4 (2)مبادئ املحاسبة  نجل 102 3 االتصال التجاري  دار 213

 4 االتصال التجاري  ريض 131 3 مبادئ اإلحصاء كمي 101

 4 مبادئ اإلحصاء دار 101 3 نظم املعلومات اإلدارية نمى 224

  )2تطبيقات الحاسب ) عال 235

(MOS) 

مجموع ساعات  عال 101 3

 الفصل 
 ساعة 12

مجموع ساعات  

 لفصل ا
 ساعة 15

 
 نظم املعلومات اإلدارية

4 
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رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية  (3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيين الخطة املعتمدة 

 اســـــــــــــــــــــــــــــم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
ــــ متطلب سابق ــ  ــــــــــــــــــــــم املقرر اسـ

الساعات 

 املعتمدة

 دار 222
مبادئ العمليات 

 املصرفية
2 

  )2تطبيقات الحاسب ) -

(MOS) 

4 

مهارات  الكتابة  عرب 200

 املوضوعية
2 

مبادئ العمليات  -

 املصرفية

3 

 3 فنون البيع تسق 223
مهارات  الكتابة  تسق 121

 املوضوعية

3 

 تسق 121 3 استراتيجيات التسويق تسق 225
مجموع ساعات 

 الفصل 
 ساعة 14

 4 فنون البيع  6 تدريب ميداني دار 290

 4 استراتيجيات التسويق -   

 8 تدريب ميداني    

مجموع ساعات  

 الفصل 
 ساعة 16

مجموع ساعات  

 الفصل 
 ساعة 16

مجموع  عدد ساعات  

 الدبلوم
  ساعة 61

مجموع  عدد ساعات 

 الدبلوم
 ساعة 83

  



 
15 

 لدبلوم األوقاف الدراسية طةالخ

 041202))رمز الدبلوم 

رقم املقرر  

 ورمزه

 فصول دراسية(  3 ) الخطة املطورة  الخطة املعتمدة فصلين دراسيين

 اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
 اسم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 سلم 100
املدخل إلى التشريع 

 اإلسالمي
2  

املدخل إلى التشريع 

 اإلسالمي  

3 

 3 مبادئ إدارة األعمال  2 مبادئ إدارة األعمال سوق  101

 3 فقه الوقف   3 فقه الوقف وقف 111

 3 مقدمة تطبيقات الحاسب  2 مقدمة تطبيقات الحاسب حسب 101

 2 إدارة املخاطر في األوقاف  2 إدارة املخاطر في األوقاف وقف 112

 ساعة 14 ملجموعا  3 البناء املؤسس ي للوقف وقف 113

 3 البناء املؤسس ي للوقف  2 املدخل إلى األنظمة نظم 114

 3 املدخل إلى األنظمة   ساعة 16 املجموع 

 حسب 102
تطبيقات الحاسب 

 املتقدمة
 تطبيقات الحاسب املتقدمة حسب 101 2

3 

 3 إدارة الجودة الشاملة سوق  101 2 إدارة الجودة الشاملة دار 207

 3 إدارة املنح في األوقاف  2 املنح في األوقاف إدارة وقف 210

 ساعة 15 املجموع سوق  101 2 إدارة املوارد البشرية دار 203

 3 إدارة املوارد البشرية سوق  101 2 إدارة وتقنيات املكاتب دار 122

 3 إدارة وتقنيات املكاتب  3 املحاسبة املالية لألوقاف وقف 109

 4 املحاسبة املالية لألوقاف  2 التسويق  مبادئ سوق  111

 3 التسويق  مبادئ  ساعة 15 املجموع 

 ساعة 13 املجموع    

 4 (1)نظام الشركات   3 (1)نظام الشركات  نظم 115

 4 تسويق األوقاف سوق  101 3 تسويق األوقاف سوق  210

 5 النظارة على األوقاف وقف 111 4 النظارة على األوقاف وقف 220

 ساعة 13 املجموع  2 (1)ات السكرتارية إجراء دار 124

 3 (1)إجراءات السكرتارية   3 طرق صياغة وسن األوقاف وقف 221

 4 طرق صياغة وسن األوقاف  ساعة 15 املجموع 

 4 حوكمة الوقف سوق  101 2 (2)إجراءات السكرتارية  دار 226
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رقم املقرر  

 ورمزه

 فصول دراسية(  3 ) الخطة املطورة  الخطة املعتمدة فصلين دراسيين

 اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
 اسم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

  3 طرق استثمار الوقف وقف 230
 4 طرق استثمار الوقف

 ساعة 15 ساعات الفصل مجموع 

 3 (2)إجراءات السكرتارية   3 حوكمة الوقف وقف 240

 3 مهارات التعامل مع الغير سوق  101 2 مهارات التعامل مع الغير دار 204

 4 (2)نظام الشركات   3 (2)نظام الشركات  نظم 116

 4 مصارف األوقاف  3 مصارف األوقاف وقف 103

 ساعة 14 مجموع ساعات الفصل   ةساع 15 مجموع ساعات الفصل  

 ساعة 84 مجموع ساعات الدبلوم  ساعة 62 مجموع ساعات الدبلوم 
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 لدبلوم إدارة املوارد البشرية الدراسية الخطة

 041302))رمز الدبلوم 

رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية (  3 ) الخطة املطورة  الخطة املعتمدة فصلين دراسيين 

ـــ ـــ ـــــ  ــــــــم املقرر اســ
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
 اســـــــــــــــــــــم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 4 مهارات اتصاالت إدارية -- 3 مهارات اتصاالت إدارية مهر 100

 11 لغة إنجليزية مكثفة -- 8 لغة إنجليزية مكثفة نجل 100

 4 لرياضياتأساسيات ا -- 3 الحاسب وتقنية املعلومات تقن 100

 ساعة 19 مجموع ساعات الفصل  -- 3 أساسيات الرياضيات ريض 100

  ساعة 17 مجموع ساعات الفصل 
الحاسب وتقنية 

 املعلومات

4 

 4 مبادئ اإلدارة -- 3 مبادئ اإلدارة دار 151

 4 إدارة املوارد البشرية -- 3 إدارة املوارد البشرية دار 152

 4 مبادئ االقتصاد -- 3 مبادئ املحاسبة حسب 161

 ساعة 16 مجموع ساعات الفصل  -- 3 مبادئ االقتصاد قصد 166

 4 مبادئ املحاسبة -- 3 اإلحصاء في اإلدارة إحص171

 4 اإلحصاء في اإلدارة -- 3 ( 1) اللغة اإلنجليزية  نجل 150

 4 ( 1) اللغة اإلنجليزية   ساعة 18 مجموع ساعات الفصل  

 4 البشريةتخطيط املوارد     

 ساعة 16 مجموع ساعات الفصل     

 3 تخطيط املوارد البشرية دار 251
15دار،151

 دار2
 السلوك التنظيمي

4 

 -- 3 السلوك التنظيمي دار 252

 في والتأمينات العمل نظم

 العربية اململكة

 السعودية

3 

 دار 253
 في والتأمينات العمل نظم

 السعودية العربية اململكة
2 -- 

حليل وتصنيف طرق ت

 الوظائف

4 

 دار 254
طرق تحليل وتصنيف 

 الوظائف
 مقدمة في اإلدارة املالية -- 3

4 

 ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  -- 3 مقدمة في اإلدارة املالية مال 291
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رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية (  3 ) الخطة املطورة  الخطة املعتمدة فصلين دراسيين 

ـــ ـــ ـــــ  ــــــــم املقرر اســ
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
 اســـــــــــــــــــــم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 4 ( 2) اللغة اإلنجليزية  نجل150 3 ( 2) اللغة اإلنجليزية  نجل 250

  ساعة 17 مجموع ساعات الفصل  
 أخصائي مهارات تنمية

 البشرية املوارد

4 

 دار 351
 املوارد أخصائي مهارات تنمية

 البشرية
3 -- 

 في الحاسب تطبيقات

 البشرية املوارد إدارة

4 

 دار 352
 إدارة في الحاسب تطبيقات

 البشرية املوارد
 تقن100 3

 نظم وتصميم إعداد

 والحوافز األجور 

4 

 دار 353
 األجور  نظم وتصميم إعداد

 فزوالحوا
 ساعة 16 مجموع ساعات الفصل  -- 3

 دار 354
 املوارد إدارة في عملية حاالت

 البشرية
 دار251 3

 إدارة في عملية حاالت

 البشرية املوارد

4 

 دار 355
 إدارة في مختارة موضوعات

 (E) البشرية املوارد
 دار251 3

 في مختارة موضوعات

 (E) البشرية املوارد إدارة

4 

 دار254 2 م األداء الوظيفيقياس وتقوي دار 356
قياس وتقويم األداء 

 الوظيفي

3 

 5 التدريب العملي -- 3 التدريب العملي تدع 299

 ساعة 16 مجموع ساعات الفصل  ساعة 20 مجموع ساعات الفصل  

 مجموع ساعات الدبلوم  ساعة 72 مجموع ساعات الدبلوم 
 ساعة 98
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 املصرفية لدبلوم إدارة األعمال الدراسية الخطة

 041204)) رمز الدبلوم

 رقم املقرر 

 فصول دراسية (  3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيين الخطة املعتمدة 

ـــاس ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  املقرر  مـ
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
ـــاس ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ــ  املقرر  مـ

الساعات 

 املعتمدة

 -- 3 إلحصاءمبادئ الرياضيات املالية وا كمي 101
مبادئ الرياضيات املالية  

 واإلحصاء

4 

 4 مبادئ االقتصاد  -- 3 مبادئ االقتصاد قصد 103

 4 مبادئ اإلدارة  -- 3 مبادئ اإلدارة دار 101

 4 مبادئ املحاسبة  -- 3 مبادئ املحاسبة حسب 101

 ساعة 16 مجموع ساعات الفصل  -- 3 (1)لغة إنجليزية  نجم 101

 4 (1)لغة إنجليزية    ساعة 15 ات الفصل مجموع ساع 

 حال 105
 في اآللي الحاسب استخدامات

 املصارف
3 -- 

 في اآللي الحاسب استخدامات 

 املصارف

4 

 4 مبادئ املالية -- 3 مبادئ املالية مال 101

 ساعة 12 مجموع ساعات الفصل  -- 3 اقتصاديات النقود والبنوك قصد 211

 4 اقتصاديات النقود والبنوك  -- 3 المهارات االتص دار  201

 4 مهارات االتصال  -- 3 (2)لغة انجليزية  نجم 102

 4 (2)لغة انجليزية    ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  

 ساعة 12 مجموع ساعات الفصل    

 4 (1)العمليات املصرفية   -- 3 (1)العمليات املصرفية  صرف  101

 صرف 211
تجات تسويق الخدمات واملن

 املصرفية
3 -- 

تسويق الخدمات واملنتجات  

 املصرفية

4 

 4 التمويل واالئتمان املصرفي  -- 3 التمويل واالئتمان املصرفي صرف 215

    
الهيكل التنظيمي وعمليات  

 الفروع
3 

 ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  -- 3 الهيكل التنظيمي وعمليات الفروع دار 301

 Banking Terminology (E)* 3 --  Banking Terminology (E)* 5 صرف 220

 5 تحليل التقارير املالية    ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  
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 رقم املقرر 

 فصول دراسية (  3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيين الخطة املعتمدة 

ـــاس ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  املقرر  مـ
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
ـــاس ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ــ  املقرر  مـ

الساعات 

 املعتمدة

 5 (2)العمليات املصرفية   -- 3 تحليل التقارير املالية حسب  220

 ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  -- 3 (2)العمليات املصرفية  صرف  201

 4 الخدمات املصرفية اإلسالمية  -- 3 اإلسالميةالخدمات املصرفية  صرف 301

 4 النظام القانوني للمصارف  -- 3 النظام القانوني للمصارف صرف  410

 4 (E)األسواق واملؤسسات املالية   -- 3 (E)األسواق واملؤسسات املالية  مال  301

 ساعة  12 مجموع ساعات الفصل  ساعة 15 مجموع ساعات الفصل 

 ساعة  82 مجموع ساعات الدبلوم  ساعة  60 ات الدبلوممجموع ساع 
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 التسويق لدبلوم الدراسية الخطة

 041401)) رمز الدبلوم

 رمز املقرر 

 فصول دراسية (  3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيين الخطة املعتمدة 

 اســــــــــــــــم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
ــــــ ـــ ـــــ  الساعات املعتمدة م املقرر اســ

 4 مبادئ إدارة األعمال - 3 مبادئ إدارة األعمال دار 101

 3 مهارات االتصال - 2 مهارات االتصال دار 102

101 

 حاسب

 3 مهارات الحاسب اآللي - 2 مهارات الحاسب اآللي

 3 مبادئ املحاسبة املالية - 2 مبادئ املحاسبة املالية حسب 101

 ساعة 13 مجموع ساعات الفصل  - 3 (1إنجليزية ) لغة انجل 101

 4 (1لغة إنجليزية ) - 3 مبادئ التسويق تسق 101

 4 مبادئ التسويق  ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  

 3 مبادئ االقتصاد  2 مبادئ االقتصاد قصد 101

 3 مبادئ اإلحصاء  2 مبادئ اإلحصاء احص 101

 ساعة 14 ساعات الفصل  مجموع  2 القانون التجاري  نظم 101

 3 القانون التجاري   3 (2لغة إنجليزية ) انجل 102

 4 (2لغة إنجليزية )  3 إدارة املبيعات تسق 102

 4 إدارة املبيعات  3 تسويق الخدمات تسق 103

 4 تسويق الخدمات  ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  

 ساعة 15 مجموع ساعات الفصل     

 4 سلوك املستهلك  3 هلكسلوك املست تسق 201

 4 إدارة القنوات التسويقية  3 إدارة القنوات التسويقية تسق 202

 4 إدارة اإلعالن الترويج  3 إدارة اإلعالن الترويج تسق 203

 ساعة 12 مجموع ساعات الفصل   3 إدارة التسعير تسق 204

 4 إدارة التسعير  3 إدارة اإلنتاج التوزيع تسق 205

 4 إدارة اإلنتاج التوزيع  ساعة 15 عات الفصل مجموع سا 

 4 االتصاالت التسويقية  3 االتصاالت التسويقية تسق 206

 4 التسويق اإللكتروني  3 التسويق اإللكتروني تسق 207

 ساعة 16 مجموع ساعات الفصل   3 التسويق الدولي تسق 208
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 رمز املقرر 

 فصول دراسية (  3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيين الخطة املعتمدة 

 اســــــــــــــــم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
ــــــ ـــ ـــــ  الساعات املعتمدة م املقرر اســ

 4 التسويق الدولي  3 بحوث التسويق تسق 209

 4 بحوث التسويق  3 دريب ميدانيت تسق 210

 4 تدريب ميداني    

 ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  
 

 مجموع ساعات الفصل 
 ساعة 12

 ساعة  82 مجموع ساعات الدبلوم  ساعة 60 مجموع ساعات الدبلوم 
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  البرمجة تقنية لدبلوم الدراسية الخطة

 061301)) رمز الدبلوم

رقم املقرر  

 ورمزه

 فصول دراسية(  3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيينعتمدة الخطة امل

 اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
 اسم املقرر  املتطلب السابق

الساعات 

 املعتمدة

 4 رياضيات الحاسب -- 3 رياضيات الحاسب ريض 104

 4 لغة إنجليزية عامة  -- 3 لغة إنجليزية عامة  إنج 101

 5 أساسيات البرمجة -- 4 أساسيات البرمجة حسب 103

 4 (IC3) مهارات الحاسب -- 3 (IC3) مهارات الحاسب حسب 140

 ساعة 17 مجموع  الساعات -- 4 أساسيات شبكات  حسب 105

  ساعة 17 مجموع  الساعات 
 مهارات الحاسب

(MOS) 

4 

 حسب  241
 مهارات الحاسب

(MOS) 
3 

 مهارات الحاسب

  (IC3) 
 لغة إنجليزية تخصصية

4 

 3 لغة إنجليزية تخصصية إنج 202
لغة إنجليزية عامة 

(1) 

تصميم صفحات 

 اإلنترنت

4 

 ساعة 12 مجموع  الساعات -- 3 تصميم صفحات اإلنترنت حسب 203

 5 أساسيات شبكات  أساسيات البرمجة 3 (1برمجة ) حسب 204

 حسب 205
مقدمة إلى قواعد 

 البيانات
 (1)برمجة  -- 3

4 

  عةسا 15 مجموع  الساعات 
مقدمة إلى قواعد 

 البيانات

4 

 ساعة 13 مجموع  الساعات    

 3 برمجة إنترنت حسب 301
تصميم صفحات 

 اإلنترنت
 برمجة إنترنت

4 

 4 (2)برمجة  (1)برمجة  3 (2برمجة ) حسب 302

 4 تصميم قواعد البيانات -- 3 تصميم قواعد البيانات حسب  303

 3 يل وتصميم النظمتحل -- 3 إدارة نظم التشغيل حسب 304

 2 تحليل وتصميم النظم حسب 305
مقدمة إلى قواعد 

 البيانات
 ساعة 15 مجموع  الساعات
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رقم املقرر  

 ورمزه

 فصول دراسية(  3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيينعتمدة الخطة امل

 اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة
 اسم املقرر  املتطلب السابق

الساعات 

 املعتمدة

 5 إدارة نظم التشغيل  ساعة 14 مجموع  الساعات 

 3 أخالقيات املهنة -- 2 أخالقيات املهنة ترب 401

 3 * مواضيع مختارة برمجة اإلنترنت 3 برمجة إنترنت متقدمة حسب 402

 4 (3)برمجة     

 اعةس 15 مجموع  الساعات (2)برمجة  3 (3برمجة ) حسب 403

 4 برمجة إنترنت متقدمة -- 2 * مواضيع مختارة حسب  404

 3 برمجة قواعد البيانات حسب  405
تحليل وتصميم 

 النظم

 4 برمجة قواعد البيانات

 3 مشروع تخرج  2 مشروع تخرج حسب  406

 ساعة  11 مجموع ساعات الفصل    ساعة 15 مجموع ساعات الفصل   

 ساعة 83  مجموع ساعات الدبلوم  ساعة 61  مجموع ساعات الدبلوم 

 

 تصميم حلقات  -املواضيع املختارة: يختار الطالب إحدى املقررات املطروحة التالية: التعليم اإللكتروني والتعلم عن ُبعد

 البرمجة بلغة جافا -البحث واملشاريع
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 لدبلوم العالقات العامة الدراسية ةالخط

 041404))رمز الدبلوم 

رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية(  3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيينالخطة املعتمدة 

 اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 السابق
 اسم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

140 

 حسب
 (ICDL Base)اسب  مهارات الح -- 3 (ICDL Base)مهارات الحاسب  

4 

 علق 105
 العالقات في املعامالت نظام

 العامة
2 -- 

 العالقات في املعامالت نظام

 العامة

3 

 3 مهارات لغوية -- 2 مهارات لغوية مهر 101

 4 اللغة اإلنجليزية العامة -- 3 اللغة اإلنجليزية العامة إنج 101

 ساعة 14 مجموع ساعات الفصل  -- 3 نظريات االتصال علق 104

 4 نظريات االتصال -- 3 وسائل االعالم واملجتمع علم 106

 4 وسائل االعالم واملجتمع  ساعة 16 مجموع ساعات الفصل  

141 

 حسب

 ICDL)مهارات الحاسب  

Standard ) 
2 

140 

 حسب

 ICDL)مهارات الحاسب  

Standard ) 

3 

 4 كتابة التقارير -- 3 كتابة التقارير علق 202

 ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  -- 3 أسس اإلقناع قعل 203

 4 أسس اإلقناع -- 3 مسؤول العالقات العامة علق 204

 4 مسؤول العالقات العامة -- 2 مبادئ اإلعالن علق 205

 3 مبادئ اإلعالن -- 2 أسس العالقات العامة علق 206

 3 أسس العالقات العامة -- 2 أخالقيات العالقات العامة علق 207

 3 أخالقيات العالقات العامة  ساعة 17 مجموع ساعات الفصل  

 ساعة 17 مجموع ساعات الفصل     

 علق 301
 املؤسسات في العامة العالقات

 الحكومية
3 

206 

 علق

 املؤسسات في العامة العالقات

 الحكومية

4 

 علق 302
استراتيجيات حمالت 

 العامة  العالقات
3 -- 

استراتيجيات حمالت 

 العامة  عالقاتال

4 
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رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية(  3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيينالخطة املعتمدة 

 اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 السابق
 اسم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 علق 303
 الشركات في العامة العالقات

 الكبرى 
3 -- 

 الشركات في العامة العالقات

 الكبرى 

4 

 4 انتاج املواد اإلعالمية -- 3 انتاج املواد اإلعالمية علق 304

 ساعة 16 مجموع ساعات الفصل  -- 3 االتصال التسويقي علق 305

 مهر 306
مهارات االتصال باللغة 

 جليزيةناإل 
 4 االتصال التسويقي -- 3

  ساعة 18 مجموع ساعات الفصل  
مهارات االتصال باللغة 

 نجليزيةاإل 

4 

 مهر 401
 اإللقاء في خاصة مهارات

 والعرض
3  

 اإللقاء في خاصة مهارات

 والعرض

4 

 تقويم برامج العالقات العامة  3 تقويم برامج العالقات العامة علق 402
4 

 ساعة 16 مجموع ساعات الفصل   3 ألزماتإدارة ا دار 403

 علق 404
 العالقات في الحديثة  التقنية

 العامة
3  

 4 إدارة األزمات

 علق 405
 وشؤون العامة العالقات إدارة

 واالستثمار املال
3  

 العالقات في الحديثة  التقنية

 العامة

4 

    
 وشؤون العامة العالقات إدارة

 واالستثمار املال

4 

 ساعة 12 مجموع ساعات الفصل   ساعة 18 ساعات الفصل مجموع  

 ساعة 90 مجموع ساعات الدبلوم  ساعة 66 مجموع ساعات الدبلوم 
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   املحاسبة لدبلوم الدراسية الخطة

 041101)) رمز الدبلوم

رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية(  3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيينالخطة املعتمدة 

 اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

املتطلب 

 السابق
 اسم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 4 مبادئ إدارة األعمال -- 3 مبادئ إدارة األعمال دار 101

 حسب415
السلوك الوظيفي ومهارات 

 االتصال
2 -- 

السلوك الوظيفي 

 ومهارات االتصال

3 

 حسب 140
 ICDL) مهارات الحاسب  

Base) 
3 -- 

 ICDL) مهارات الحاسب  

Base) 

5 

 -- 4 مبادئ املحاسبة  حسب 120
لغة إنجليزية تخصصية 

(1) 

5 

 ساعة 17 مجموع ساعات الفصل   -- 4 (1لغة إنجليزية تخصصية ) إنج 291

 4 مبادئ املحاسبة   ساعة 16 مجموع ساعات الفصل   

 إنج 291 4 (2لغة إنجليزية تخصصية ) إنج 292
لغة إنجليزية تخصصية 

(2) 

5 

 4 مبادئ االقتصاد -- 3 مبادئ االقتصاد قصد 101

 ساعة 14 مجموع ساعات الفصل   -- 2 نظم القانون التجاري  نظم 201

 4 نظم القانون التجاري   4 املحاسبة املالية حسب 221

 5 املحاسبة املالية  3 مبادئ اإلحصاء كمي 101

 4 مبادئ اإلحصاء  ساعة 16 مجموع ساعات الفصل   

 ساعة 13 جموع ساعات الفصل  م    

 5 املحاسبة اإلدارية  4 املحاسبة اإلدارية حسب 210

 5 املحاسبة الحكومية  4 املحاسبة الحكومية حسب 204

 5 املراجعة  4 املراجعة حسب 206

 ساعة 15 مجموع ساعات الفصل    4 املحاسبة الضريبية والزكاة حسب 207

  ساعة 16 مجموع ساعات الفصل   
املحاسبة الضريبية 

 والزكاة

5 
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رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية(  3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيينالخطة املعتمدة 

 اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

املتطلب 

 السابق
 اسم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 حسب 205
استخدام الحاسب في 

 املحاسبة
3  

استخدام الحاسب في 

 املحاسبة

4 

  3 نظم املعلومات املحاسبية حسب 251
نظم املعلومات 

 املحاسبية

4 

 عال 207
 الجداول االلكترونية

(MOS Excel) 
 ساعة 13 مجموع ساعات الفصل   2

  8 تدريب ميداني حسب 310
 جداول االلكترونيةال

(MOS Excel) 

3 

 12 تدريب ميداني    

 ساعة 15 مجموع ساعات الفصل    ساعة 16 مجموع ساعات الفصل   

 ساعة 87 مجموع ساعات الدبلوم  ساعة 64 مجموع ساعات الدبلوم 

 

 

  



 
29 

 لدبلوم أمن وسالمة الدراسية الخطة   

 102201))رمز الدبلوم 

املقرر  رقم

 رمزه

 فصول دراسية(  3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيينملعتمدة الخطة ا

 اســــــــــــــــــــم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
 اســــــــــــــــــــم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 لي آحاسب  -- 3 لي آحاسب  حسب 100
4 

 العامةاللغة اإلنجليزية  -- 3 اللغة اإلنجليزية العامة انجل 101
4 

 السالمة العامة -- 2 السالمة العامة سال 102
3 

 األمن الصناعي في السعودية -- 3 األمن الصناعي في السعودية أمن 103
4 

 ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  -- 3 متطلبات السالمة في املنشآت سال 104

 متطلبات السالمة في املنشآت -- 2 مهارات التعامل مع الضغوط مهر 105
4 

 مهارات التعامل مع الضغوط  ساعة 16 مجموع ساعات الفصل  
3 

 سال 106
 األمن ولوائح انظمة في مقدمة

 والسالمة
2  

 األمن ولوائح انظمة في مقدمة

 والسالمة

3 

 إدارة السالمة الصناعية  3 إدارة السالمة الصناعية سال 107
4 

 ساعة 14 مجموع ساعات الفصل  2 مهارات االتصال مهر 108

 مهارات االتصال  3 التفتيش األمني أمن 109
3 

 التفتيش األمني  2 تحليل املخاطر أمن 110
4 

 تحليل املخاطر  2 كتابة التقرير كتب 111
3 
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املقرر  رقم

 رمزه

 فصول دراسية(  3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيينملعتمدة الخطة ا

 اســــــــــــــــــــم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
 اســــــــــــــــــــم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 كتابة التقرير  2 االسعافات االولية أمن 112
3 

 االسعافات االولية  ساعة 16 مجموع ساعات الفصل  
3 

 ساعة 16 مجموع ساعات الفصل     

 السلوك الوظيفي  2 السلوك الوظيفي سلك 113
3 

 انجل 114
 السالمة في لغوية مصطلحات

 واألمن املهنية
3  

 السالمة في لغوية مصطلحات

 واألمن املهنية

3 

 مخططات السالمة املهنية  2 مخططات السالمة املهنية سال 115
3 

 ألمنيةتنمية املهارات ا  2 تنمية املهارات األمنية أمن 116
3 

 املسح األمني امليداني  2 املسح األمني امليداني أمن 117
3 

 ساعة 15 مجموع ساعات الفصل   3 التحقيق الفني في الحوادث أمن 118

 أمن 119
 األمن في الحديثة التقنيات

 والسالمة
 التحقيق الفني في الحوادث  2

3 

  ساعة 16 مجموع ساعات الفصل 
 مناأل  في الحديثة التقنيات

 والسالمة

3 

 التعامل مع وسائل األعالم  2 التعامل مع وسائل األعالم علم 119
3 

 إدارة األزمات واملخاطر األمنية  2 إدارة األزمات واملخاطر األمنية امن 120
3 

 السالمة والصحة املهنية  3 السالمة والصحة املهنية سال 121
3 
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املقرر  رقم

 رمزه

 فصول دراسية(  3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيينملعتمدة الخطة ا

 اســــــــــــــــــــم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
 اســــــــــــــــــــم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 ساعة 15 موع ساعات الفصل مج  2 إدارة السالمة ومنع الخسائر سال 122

 سال 123
قوانين ومعايير السالمة 

 املعتمدة
 إدارة السالمة ومنع الخسائر  3

3 

  2 التخطيط األمني امن 124
قوانين ومعايير السالمة 

 املعتمدة

3 

 3 التخطيط األمني  2 التعامل مع مسرح الحوادث أمن 125

 3 التعامل مع مسرح الحوادث    

 ساعة 12 مجموع ساعات الفصل  ساعة 16 الفصل  مجموع ساعات 

 ساعة 87 مجموع ساعات الدبلوم  اعةس 64 مجموع ساعات الدبلوم 
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 (سيسكو) الحاسب شبكات لدبلوم الدراسية الخطة

 061201))رمز الدبلوم 

رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية (3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيينالخطة املعتمدة 

 املقرر اسم 
الساعات 

 املعتمدة

املتطلب 

 السابق
 اسم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 4 (IC3)   مهارات الحاسب -- 3 (IC3)   مهارات الحاسب حسب  140

 3 أساسيات املنطق الرقمي -- 2 أساسيات املنطق الرقمي حسب  161

 2 لغة إنجليزية عامة -- 1 لغة إنجليزية عامة إنج 112

 4 الرياضيات للحاسب -- 3 ضيات للحاسبالريا حسب  192

CCNA1 (  منهج سيسكومبادئ الشبكات) ساعة 13 مجموع ساعات الفصل  -- 5 

  ساعة 14 مجموع ساعات الفصل  
منهج )مبادئ الشبكات  

 (سيسكو

7 

 3 (MOS)  مهارات الحاسب حسب  241

مهارات 

 الحاسب

(IC3) 

 (MOS)  مهارات الحاسب

4 

 3 (1يزية تخصصية )لغة إنجل إنج 291
لغة إنجليزية 

 عامة
 (1)لغة إنجليزية تخصصية 

4 

 ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  -- 2 صيانة الحاسب وحماية البيانات حسب  251

CCNA2 (  منهج سيسكوبرمجة املوجهات) 5 
مبادئ 

 الشبكات

صيانة الحاسب وحماية 

 البيانات

3 

  ساعة 13  مجموع ساعات الفصل  
منهج )وجهات  برمجة امل

 (سيسكو

7 

 ساعة 10 مجموع ساعات الفصل     

 3 نظم تشغيل الشبكات حسب  315

أساسيات 

املنطق 

 الرقمي

 نظم تشغيل الشبكات

4 

 4 برمجة االنترنت -- 3 برمجة االنترنت حسب 431

CISCO IT Essentials (CISCO) 3 -- IT Essentials (CISCO) 4 

CCNA3 
منهج ) بروتوكوالت التوجيه 

 (سيسكو
5 

برمجة 

 املوجهات
 ساعة 12  مجموع ساعات الفصل 
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رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية (3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيينالخطة املعتمدة 

 املقرر اسم 
الساعات 

 املعتمدة

املتطلب 

 السابق
 اسم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

  ساعة 14  مجموع ساعات الفصل  
منهج )بروتوكوالت التوجيه  

 (سيسكو

7 

 3 (2لغة إنجليزية تخصصية ) إنج 391

لغة إنجليزية 

تخصصية 

(1) 

 4 (2)لغة إنجليزية تخصصية 

 ساعة 11 ل مجموع ساعات الفص -- 3 النشر االلكتروني حسب414

 4 النشر االلكتروني -- 3 البرمجة الشيئية حسب 314

CCNA4 
تصميم الشبكات الواسعة  

 (منهج سيسكو)
5 

بروتوكوالت 

 التوجيه 
 البرمجة الشيئية

4 

    
  الواسعة الشبكات تصميم

 (سيسكو منهج)

6 

 ساعة 14 مجموع ساعات الفصل  ساعة 14 مجموع ساعات الفصل 

 ساعة  75 مجموع ساعات الدبلوم  ساعة 55 لدبلوممجموع ساعات ا 
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ً
 لدبلوم املشاركلتوزيع الخطط الدراسية  :رابعا

 

 اسم الدبلوم مستوى الدبلوم م

 التصنيف في الدبلوم رمز

 للمستويات املوحد السعودي

 التعليمية والتخصصات

1.  

 املشارك الدبلوم

 واحد دراس ي عام

 041314 اإلمداد  لوسالس اللوجستيات إدارة دبلوم

 041307 إدارة املستودعاتدبلوم   .2

 041320 إدارة مكتبيةدبلوم   .3

 103204 األمن دبلوم   .4

 041501 التحرير والسكرتاريةدبلوم   .5

 041501 السكرتارية التنفيذيةدبلوم   .6

 102201 السالمةدبلوم   .7

 041302 تنمية املوارد البشريةدبلوم   .8

 041405 الءخدمة العمدبلوم   .9

 061301 (تطبيقية برمجة)  التطبيقي اآللي الحاسب علوم دبلوم  .10

 101301 دبلوم  اإلدارة الفندقية  .11

 101503 اإلرشاد السياحيدبلوم   .12

 103204 األمن الصناعيدبلوم   .13

 101303 (الطهي)إنتاج الطعام دبلوم   .14

 102201 الصحة والسالمة املهنيةدبلوم   .15
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 وسالسل اإلمدادإدارة اللوجستيات  لدبلوم دراسيةال الخطة  

 041314)) رمز الدبلوم

رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية (  3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيين الخطة املعتمدة 

 اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
 اســـــــــــــــــــــــــــــم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 4 مبادئ إدارة األعمال - 3 بادئ إدارة األعمالم دار 100

 4 اإلمداد سالسل إدارة في مقدمة - 3 اإلمداد سالسل إدارة في مقدمة دار 101

 دار 102
إدارة املشتريات والعقود 

 واملناقصات
3 - 

إدارة املشتريات والعقود 

 واملناقصات

4 

 3 إدارة املخزون واملخازن  دار 103
 ساعة 12 مجموع ساعات الفصل  

 4 إدارة املخزون واملخازن  

 4 إدارة النقل والشحن الدولي - 3 إدارة النقل والشحن الدولي دار 104

  ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  
 إلدارة الكمي التحليل

 اإلمداد وسالسل اللوجستيات

4 

 دار 105
 إلدارة الكمي التحليل

 اإلمداد وسالسل اللوجستيات
3  

 4 حاسبة اإلداريةالتكاليف وامل

 ساعة 16 مجموع ساعات الفصل   3 التكاليف واملحاسبة اإلدارية دار 106

 4 إدارة مخاطر سالسل اإلمداد  3 إدارة مخاطر سالسل اإلمداد دار 107

 4 نظم املعلومات اللوجستية  3 نظم املعلومات اللوجستية دار 108

 4 وقياس أداء املوردين تقييم  3 تقييم وقياس أداء املوردين دار 109

 ساعة 13 مجموع ساعات الفصل   ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  

 ساعة 41 مجموع ساعات الدبلوم  ساعة  30 مجموع ساعات الدبلوم 
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 لدبلوم إدارة املستودعات الدراسية الخطة

 041307))رمز الدبلوم 

رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية (  3 ) املطورةالخطة   فصلين دراسيين الخطة املعتمدة 

 اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
 اسم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 4 إدارة املخزون -- 3 إدارة املخزون مدع 100

101 

 حاسب

 باللغة الطباعة مهارات

  واإلنجليزية العربية
4 -- 

 باللغة الطباعة مهارات

  واإلنجليزية العربية

5 

 4 (1)لغة إنجليزية  -- 3 (1)إنجليزية لغة  نجل 101

 -- 2 مبادئ إدارة األعمال دار 101
 ساعة 14 مجموع ساعات الفصل 

 3 مبادئ إدارة األعمال

 مدع 101
الرقابة والتقارير 

 املستودعية
3 -- 

الرقابة والتقارير 

 املستودعية

4 

 4 أنظمة وإجراءات املخزون  ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  

 4 تنظيم املخازن  -- 3 أنظمة وإجراءات املخزون مدع 103

 ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  مدع 100 3 تنظيم املخازن  مدع 104

102 

 حاسب

تطبيقات مستودعية 

 بالحاسب
3 

تطبيقات مستودعية  مدع 100

 بالحاسب

4 

األمن والسالمة  مدع 105

 باملستودعات
األمن والسالمة  -- 3

 باملستودعات

4 

قواعد وإجراءات  مدع 106

 املستودعات
قواعد وإجراءات  مدع 100 3

 املستودعات

4 

 ساعة 12 مجموع ساعات الفصل  ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  

 ساعة 41 مجموع ساعات الدبلوم  ساعة 30 مجموع ساعات الدبلوم 
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 الخطة الدراسية لدبلوم إدارة مكتبية

 041320))رمز الدبلوم 

رقم املقرر 

 رمزهو 

 فصول دراسية (  3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيين الخطة املعتمدة 

 اســـــــــــــــــــــــــــــم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
 اســـــــــــــــــــــــــــــم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 حسب 101
مقدمة في الحاسب اآللي 

 ونظم التشغيل
4 - 

اسب اآللي مقدمة في الح

 ونظم التشغيل

6 

 4 اللغة اإلنجليزية - 3 اللغة اإلنجليزية إنج 112

 حسب 122
معالجة النصوص 

 والجداول اإللكترونية
4 - 

معالجة النصوص 

 والجداول اإللكترونية

5 

 دام 111
مبادئ السكرتارية 

 واالتصاالت اإلدارية
4 - 

 ساعة 15 مجموع ساعات الفصل 

ة مبادئ السكرتاري

 واالتصاالت اإلدارية

5 

 دام 140
مهارات الطباعة باللغة 

 العربية
2 - 

مهارات الطباعة باللغة 

 العربية

3 

  ساعة 17 مجموع ساعات الفصل  
تنظيم املعلومات وإدارة 

 البريد

7 

 دام 155
تنظيم املعلومات وإدارة 

 البريد
 ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  - 5

 دام 166
اللغة مهارات الطباعة ب

 اإلنجليزية
2 - 

مهارات الطباعة باللغة 

 اإلنجليزية

3 

 7 برامج مكتبية متقدمة حسب 101 6 برامج مكتبية متقدمة حسب١٠٨

 إنج 112 2 املراسالت باللغة اإلنجليزية دام 177
املراسالت باللغة 

 اإلنجليزية

3 

 حسب 150
أساسيات الحاسب اآللي 

 باللغة اإلنجليزية
2 - 

اسب اآللي أساسيات الح

 باللغة اإلنجليزية

3 

 ساعة 16 مجموع ساعات الفصل   ساعة 17 مجموع ساعات الفصل  

 ساعة 46 مجموع ساعات الدبلوم  ساعة 34 مجموع ساعات الدبلوم 
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 لدبلوم األمن الدراسية الخطة

 103204)) رمز الدبلوم

رقم املقرر  

 ورمزه

 فصول دراسية (  3 ) طورةالخطة امل  فصلين دراسيين الخطة املعتمدة 

 اســــــــــــــــــم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
 اســــــــــــــــــم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 ICDL 3حاسب آلي  -- ICDL 2حاسب آلي  حسب 100

 4 اللغة اإلنجليزية العامة -- 3 اللغة اإلنجليزية العامة انجل 101

 3 التحقيق الفني في الحوادث -- 2 الفني في الحوادثالتحقيق  أمن 102

 3 مفهوم األمن ووظائفه -- 2 مفهوم األمن ووظائفه أمن 103

 -- 3 األمن ولوائح أنظمة في مقدمة أمن 104
 ساعة 13 مجموع ساعات الفصل 

 3 األمن ولوائح أنظمة في مقدمة

 3 لتعامل مع الضغوطمهارات ا -- 2 مهارات التعامل مع الضغوط أمن 105

 3 تنمية املهارات األمنية -- 2 تنمية املهارات األمنية أمن 106

 3 التعامل مع مسرح الحوادث  ساعة 16 مجموع ساعات الفصل  

 3 مصطلحات لغوية في األمن  2 التعامل مع مسرح الحوادث أمن 107

 ساعة 15 مجموع ساعات الفصل   2 مصطلحات لغوية في األمن إنجل 108

 2 مهارات االتصال  2 مهارات االتصال مهر 109

 3 التفتيش األمني  2 التفتيش األمني أمن 110

 3 التخطيط األمني  2 التخطيط األمني أمن 111

 3 اإلسعافات األولية  2 اإلسعافات األولية أمن 112

 2 كتابة التقارير األمنية  2 كتابة التقارير األمنية كتب 113

 3 إدارة األزمات واملخاطر األمنية  2 إدارة األزمات واملخاطر األمنية أمن 114

 ساعة 16 مجموع ساعات الفصل   ساعة 16 مجموع ساعات الفصل  

 ساعة 44 مجموع ساعات الدبلوم  ساعة 32 مجموع ساعات الدبلوم 
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 التحرير والسكرتارية لدبلوم الدراسية الخطة

 041501))رمز الدبلوم 

 

 فصول دراسية (  3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيين طة املعتمدة الخ

 اســـــــــــــــــــــــــــــم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
 اســـــــــــــــــــــــــــــم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

101 

 سلك

 3 (1)أخالقيات املهنة  -- 2 (1)أخالقيات املهنة 

 3 (1)العالقات العامة  -- 2 (1)القات العامة الع تحر 912

101 

 حسب

 6 مقدمة في تطبيقات الحاسب -- 5 مقدمة في تطبيقات الحاسب

 2 (1)االتصال اإلداري  -- 1 (1)االتصال اإلداري  تحر 913

 4 اللغة اإلنجليزية -- 3 اللغة اإلنجليزية إنج112

 تحر 914
 (1)إدارة مكاتب 

2 
-- 

 ساعة 18 لفصل مجموع ساعات ا

 3 (1)إدارة مكاتب 

النحو  -املهارات اللغوية تحر 915

 (1)التطبيقي 

3 
-- 

النحو  -املهارات اللغوية

 (1)التطبيقي 

3 

 تحر 916
 التحرير -اللغوية املهارات

 (1) التقرير وصياغة

2 

-- 
 التحرير -اللغوية املهارات

 (1) التقرير وصياغة

3 

 2 (2)أخالقيات املهنة   ساعة 20 مجموع ساعات الفصل  

102 

 سلك

 2 (2)العالقات العامة  سلك 101 1 (2)أخالقيات املهنة 

 2 (2)االتصال اإلداري  تحر 912 1 (2)العالقات العامة  تحر 922

122 

 حسب
 تطبيقات الحاسب املتقدمة

6 101 

 حسب
 4 اللغة اإلنجليزية املتخصصة

 ساعة 19 مجموع ساعات الفصل  تحر 913 1 (2)االتصال اإلداري  تحر 923

 8 تطبيقات الحاسب املتقدمة إنج112 3 اللغة اإلنجليزية املتخصصة إنج212

 التحرير -اللغوية املهارات تحر 914 3 (2)إدارة مكاتب  تحر 924

 (2) التقرير وصياغة

2 

النحو  -املهارات اللغوية تحر 925

 (2)التطبيقي 

 4 (2)إدارة مكاتب  تحر 915 3

 التحرير -اللغوية املهارات تحر 926

 (2) التقرير وصياغة

النحو  -املهارات اللغوية تحر 916 2

 (2)التطبيقي 

3 

 ساعة 17 مجموع ساعات الفصل   ساعة 20 مجموع ساعات الفصل  

 ساعة 54 مجموع ساعات الدبلوم  ساعة 40 مجموع ساعات الدبلوم 
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 ية التنفيذيةالسكرتار  لدبلوم الدراسية الخطة   

 041501)) رمز الدبلوم

رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية (  3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيين الخطة املعتمدة 

 اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
 اسم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 دار 100
مبادئ السكرتارية واإلدارة 

 املكتبية
3 - 

ة مبادئ السكرتارية واإلدار 

 املكتبية
4 

 4 إدارة الوقت واالجتماعات - 3 إدارة الوقت واالجتماعات دار 101

 حسب 100
الطباعة باللغتين العربية 

 واإلنجليزية
3 - 

الطباعة باللغتين العربية 

 واإلنجليزية
4 

 دار 102
االتصاالت اإلدارية في 

 املكاتب
3 - 

االتصاالت اإلدارية في 

 املكاتب
4 

 ساعة  16 الفصل  مجموع ساعات

 4 التنظيم وأساليب العمل - 3 التنظيم وأساليب العمل دار 103

 4 إدارة العالقات العامة  15 مجموع ساعات الفصل  

 - 3 إدارة العالقات العامة دار 104
نظم اإلدارة املكتبية 

 املعاصرة
4 

 دار 105
نظم اإلدارة املكتبية 

 املعاصرة
 ساعة 12 مجموع ساعات الفصل  - 3

 4 األرشفة اإللكترونية - 3 األرشفة اإللكترونية دار 106

 حسب 101
تطبيقات الحاسب اآللي 

 املكتبية
3 - 

تطبيقات الحاسب اآللي 

 املكتبية

5 

 حسب 102
 اإلدارية املعلومات نظم

 البيانات وقواعد
3 - 

 اإلدارية املعلومات نظم

 البيانات وقواعد

4 

 ساعة 13 مجموع ساعات الفصل   ةساع 15 مجموع ساعات الفصل  

 ساعة 41 مجموع ساعات الدبلوم  ساعة  30 مجموع ساعات الدبلوم 
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 لدبلوم السالمة الدراسية الخطة

 102201)) رمز الدبلوم

رقم 

 املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية(  3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيينالخطة املعتمدة 

ــــــم امل ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  قرر اسـ
 الساعات

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
 اســـــــــــــــــــــــم املقرر 

 الساعات

 املعتمدة

 ICDL 3حاسب إلي  -- ICDL 2حاسب إلي  حسب 100

 3  اإلنجليزية اللغة في السالمة مصطلحات -- 2  اإلنجليزية اللغة في السالمة مصطلحات انجل 101

 3 مدخل السالمة والصحة املهنية -- 2 مدخل السالمة والصحة املهنية سال 102

 3 متطلبات السالمة في املنشآت -- 2 متطلبات السالمة في املنشآت سال 103

 -- 3 إدارة السالمة ومنع الخسائر سال 104
 3 إدارة السالمة ومنع الخسائر

 ساعة 15 مجموع ساعات الفصل 

 مهر 105
 وسجالت التقارير كتابة مهارات

 ماذجوالن السالمة
3 -- 

 وسجالت التقارير كتابة مهارات

 والنماذج السالمة

3 

 CPR 3االسعافات األولية  -- CPR 2االسعافات األولية  سال 106

 3 مهارات االتصال والسلوك املنهي  ساعة 16 مجموع ساعات الفصل  

 3 خطط اإلخالء والطوارئ   2 مهارات االتصال والسلوك املنهي مهر 107

 3 السالمة الصناعية  2 ط اإلخالء والطوارئ خط سال 108

 ساعة 15 مجموع ساعات الفصل   2 السالمة الصناعية سال 109

 3 الخطرة املواد مع التعامل طرق   2 الخطرة املواد مع التعامل طرق  سال 110

 3 تقنيات السالمة ومكافحة الحريق  2 تقنيات السالمة ومكافحة الحريق سال 111

 4 إدارة األزمات واملخاطر وتحليلها  3 ة األزمات واملخاطر وتحليلهاإدار  سال 112

 4 واملحلية العاملية السالمة وأنظمة معايير  3 واملحلية العاملية السالمة وأنظمة معايير نظم 113

 ساعة 14 مجموع ساعات الفصل   ساعة 16 مجموع ساعات الفصل  

 ساعة 44 ات الدبلوممجموع ساع  ساعة 32 مجموع ساعات الدبلوم 
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 لدبلوم تنمية املوارد البشرية الدراسية الخطة

 041302))رمز الدبلوم 

رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية(  3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيينالخطة املعتمدة 

 اســــــــــــــــــــــــــم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
ــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  ـــم املقرر اسـ

الساعات 

 املعتمدة

 بشر 101
 املوارد إدارة وهيكلة إعداد

 البشرية
 البشرية املوارد إدارة وهيكلة إعداد  4

5 

 5 إدارة األداء  4 إدارة األداء بشر 102

 4 إدارة املواهب  3 إدارة املواهب بشر 103

  2 إطار الجدارات الوظيفية بشر 104
 3 إطار الجدارات الوظيفية

 ساعة 17 مجموع ساعات الفصل 

 4 تخطيط التعاقب الوظيفي  3 تخطيط التعاقب الوظيفي بشر 105

 2 تهيئة املوظفين الجدد  1 تهيئة املوظفين الجدد بشر 106

 3 السالمة في مكان العمل  2 السالمة في مكان العمل بشر 107

 4 التدريب والتطوير  ساعة 19 مجموع ساعات الفصل  

 3 نظام التظلمات والشكاوى   3 التدريب والتطوير بشر 201

 ساعة 16 مجموع ساعات الفصل   3 تخطيط املوارد البشرية بشر 202

 4 تخطيط املوارد البشرية  3 تطوير القيادات بشر 203

 بشر 204
 والوصف الوظيفي املسار إدارة

 الوظيفي
 تطوير القيادات  2

4 

  2 التواصل الداخلي بشر 205
 والوصف الوظيفي املسار دارةإ

 الوظيفي

3 

 بشر 206
إدارة أنظمة التعويضات 

 والحوافز
 التواصل الداخلي  4

3 

 5 إدارة أنظمة التعويضات والحوافز  2 نظام التظلمات والشكاوى  بشر 207

 ساعة 19 مجموع ساعات الفصل   ساعة 19 مجموع ساعات الفصل  

 ساعة 52 موع ساعات الدبلوممج  ساعة 38 مجموع ساعات الدبلوم 
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 الخطة الدراسية لدبلوم خدمة العمالء

 041405)) رمز الدبلوم

رقم 

املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية(  3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيينالخطة املعتمدة 

 اســــــــــــــــــــــــــم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
ــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  ـــم املقرر اسـ

الساعات 

 املعتمدة

 4 مبادئ إدارة األعمال  3 مبادئ إدارة األعمال دار 100

100 

 تسق
 مبادئ التسويق والبيع

3 
 مبادئ التسويق والبيع 

4 

 دار 101
 خدمة وتنظيم تخطيط أساسيات

 العمالء

3 
 

 خدمة وتنظيم تخطيط أساسيات

 العمالء

4 

 مالءالع خدمة في الفعال االتصال دار 102
3 

 
 4 العمالء خدمة في الفعال االتصال

 ساعة 16 مجموع ساعات الفصل 

 5 العمالء سلوك أساسيات  3 العمالء سلوك أساسيات دار 103

 4 مبادئ العالقات العامة  ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  

  3 مبادئ العالقات العامة دار 104
 ومشكالت شكاوى  مع التعامل

 العمالء

5 

 دار 105
 ومشكالت شكاوى  مع التعامل

 العمالء
 ساعة 14 مجموع ساعات الفصل   3

 5 أخالقيات التعامل مع العمالء  3 أخالقيات التعامل مع العمالء دار 106

101 

 حسب

 خدمة في اآللي الحاسب تطبيقات

 العمالء
3  

 خدمة في اآللي الحاسب تطبيقات

 العمالء
5 

 CRM 5إدارة عالقات العمالء   CRM 3إدارة عالقات العمالء  دار 107

 ساعة 15 مجموع ساعات الفصل   ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  

 مجموع ساعات الدبلوم  ساعة 30 مجموع ساعات الدبلوم 
 ساعة 45
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 (تطبيقية برمجةالتطبيقي ) اآللي الحاسب الخطة الدراسية لدبلوم علوم

 061301))رمز الدبلوم 

 رقم املقرر 

 رمزه

 فصول دراسية(  3 ) الخطة املطورة  فصلين دراسيينالخطة املعتمدة 

 اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

ب 
ّ
 متطل

 سابق
 اسم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

101 

 حسب

 ونظم اآللي الحاسب في مقدمة

 التشغيل
3 - 

 اآللي الحاسب في مقدمة

 التشغيل ونظم

4 

 4 إلنجليزيةاللغة ا - 3 اللغة اإلنجليزية إنج 112

122 

 حسب

معالجة النصوص والجداول 

 اإللكترونية
4 - 

معالجة النصوص 

 والجداول اإللكترونية

6 

102 

 حسب
 - 4 أساسيات قواعد البيانات

 ساعة 14 مجموع ساعات الفصل 

 6 أساسيات قواعد البيانات

103 

 حسب
 أساسيات البرمجة - 3 أساسيات البرمجة

4 

 5 شبكات الحاسب اآللي  ساعة 17  مجموع ساعات الفصل 

 ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  حسب101 4 شبكات الحاسب اآللي حسب105

 حسب107
مستوى )قواعد البيانات 

 (متقدم
 حسب 102 3

مستوى )قواعد البيانات 

 (متقدم
4 

 5 برمجة متقدمة حسب 103 4 برمجة متقدمة حسب108

 إنج 112 3 ياللغة اإلنجليزية للحاسب اآلل إنج 291
اللغة اإلنجليزية للحاسب 

 اآللي

4 

 3 مشروع التخرج حسب110
 حسب 102

 حسب 103
 مشروع التخرج

4 

 ساعة 17 مجموع ساعات الفصل   ساعة 17 مجموع ساعات الفصل  

 ساعة 46 مجموع ساعات الدبلوم  ساعة 34 مجموع ساعات الدبلوم 
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  ةالفندقي لدبلوم اإلدارة الدراسية الخطة

 (101301) رمز الدبلوم

رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية (  3 ) الخطة املطورة  الخطة املعتمدة فصلين دراسيين 

 اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
 اســـــــــــــــــــــــــــــم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 4 لغة إنجليزية  3 لغة إنجليزية انج 100

 4 مهارات الثقافة الرقمية  3 ات الثقافة الرقميةمهار  تقن 101

 4 أساسيات صناعة الضيافة  3 أساسيات صناعة الضيافة فند 102

 4 إدارة عمليات الخدمة  3 إدارة عمليات الخدمة فند 103

 فند 104
 السياحة صناعة إلى مدخل

 والضيافة
 ساعة 16 مجموع ساعات الفصل  3

  15 مجموع ساعات الفصل 
 السياحة صناعة إلى لمدخ

 والضيافة

4 

 4 اإلدارة املالية وإدارة اإليرادات  3 اإلدارة املالية وإدارة اإليرادات فند 200

 4 الصحة والسالمة الفندقية  3 الصحة والسالمة الفندقية فند 201

 فند 202
تسويق الخدمات الفندقية 

 والسياحية
 ساعة 12 مجموع ساعات الفصل  3

  3 رة املكاتب األماميةإدا فند 203
تسويق الخدمات الفندقية 

 والسياحية
4 

 4 إدارة املكاتب األمامية  3 التدريب امليداني فند 204

 5 التدريب امليداني    

 ساعة 13 مجموع ساعات الفصل   ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  

 ساعة 41 مجموع ساعات الدبلوم  ساعة 30 مجموع ساعات الدبلوم 
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  السياحي اإلرشاد لخطة الدراسية لدبلوما

 )101503 (الدبلومرمز 

رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية (  3 ) الخطة املطورة  الخطة املعتمدة فصلين دراسيين 

 اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
 اســـــــــــــــــــــــــــــم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 4 لغة إنجليزية  3 زيةلغة إنجلي انج 100

 4 مهارات الثقافة الرقمية  3 مهارات الثقافة الرقمية تقن 101

 4 أنماط السياحة  3 أنماط السياحة سيح 102

 4 أساليب اإلرشاد السياحي  3 أساليب اإلرشاد السياحي سيح 103

 ساعة 16 مجموع ساعات الفصل  3 التراث الشعبي سيح 104

 4 التراث الشعبي  15 مجموع ساعات الفصل 

 4 تنظيم الرحالت السياحية  3 تنظيم الرحالت السياحية سيح 201

 4 املعالم الحضارية املعاصرة  3 املعالم الحضارية املعاصرة سيح 202

 ساعة  12 مجموع ساعات الفصل  3 علم السياحة البيئية سيح 203

 4 ة البيئيةعلم السياح  3 التشريعات السياحية والفندقية سيح 204

 4 التشريعات السياحية والفندقية  3 التدريب امليداني سيح 205

 5 التدريب امليداني    

 ساعة  13 مجموع ساعات الفصل   ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  

 ساعة 41 مجموع ساعات الدبلوم  ساعة 30 مجموع ساعات الدبلوم 
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  الصناعي األمن الخطة الدراسية لدبلوم

 )103204 (الدبلومرمز 

رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية (   3 ) الخطة املطورة  الخطة املعتمدة فصلين دراسيين 

 اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
 اســـــــــــــــــــــــــــــم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 4 لغة إنجليزية  3 لغة إنجليزية انج 100

 4 مهارات الثقافة الرقمية  3 ت الثقافة الرقميةمهارا تقن 101

 4 أساسيات األمن الصناعي  3 أساسيات األمن الصناعي أمن 100

 4 املنشآت الصناعية  3 املنشآت الصناعية أمن 101

 ساعة 16 مجموع ساعات الفصل  3 كتابة التقارير األمنية أمن 102

 4 ر األمنيةكتابة التقاري  ساعة  15 مجموع ساعات الفصل 

 4 الوقاية من األخطار الصناعية  3 الوقاية من األخطار الصناعية أمن 103

 4 إجراءات السالمة املهنية  3 إجراءات السالمة املهنية أمن 104

 ساعة 12 مجموع ساعات الفصل  3 التعامل مع مسرح الحوادث أمن 105

 4 مع مسرح الحوادث التعامل  3 إدارة األزمات واملخاطر األمنية أمن 106

 4 إدارة األزمات واملخاطر األمنية  3 اإلسعافات األولية أمن 107

 5 اإلسعافات األولية    

 ساعة 13 مجموع ساعات الفصل   ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  

 ساعة 41 مجموع ساعات الدبلوم  ساعة  30 مجموع ساعات الدبلوم 
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 ( الطهي) طعامال إنتاج الخطة الدراسية لدبلوم

 (101303 (الدبلومرمز 

رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية (  3 ) الخطة املطورة  الخطة املعتمدة فصلين دراسيين 

 اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
 اســـــــــــــــــــــــــــــم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 4 لغة إنجليزية  3 لغة إنجليزية انج 100

 4 مهارات الثقافة الرقمية  3 مهارات الثقافة الرقمية تقن 101

 طهي 103
مبادئ صناعة األغذية 

 واملشروبات
3  

مبادئ صناعة األغذية 

 واملشروبات

4 

 4 التموين والتخزين  3 التموين والتخزين طهي 104

 طهي 105
 السياحة صناعة في مقدمة

 والضيافة
 ساعة 16 مجموع ساعات الفصل  3

  15 موع ساعات الفصلمج 
 السياحة صناعة في مقدمة

 والضيافة

4 

 طهي 201
تجهيزات ومعدات املطابخ 

 واملطاعم
3  

تجهيزات ومعدات املطابخ 

 واملطاعم
4 

 4 املطبخ الساخن والبارد  3 املطبخ الساخن والبارد طهي 202

 ساعة 12 مجموع ساعات الفصل  HACCP 3نظام الهاسب  طهي 203

 HACCP 4نظام الهاسب   3 ساسيات الحلويات واملخبوزاتأ طهي 204

 4 أساسيات الحلويات واملخبوزات  3 التدريب امليداني طهي 205

 5 التدريب امليداني    

 ساعة 13 مجموع ساعات الفصل   ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  

 ساعة 41 مجموع ساعات الدبلوم  ساعة 30 مجموع ساعات الدبلوم 
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  املهنية والسالمة الصحة طة الدراسية لدبلومالخ

 )102201 (الدبلومرمز 

رقم املقرر 

 ورمزه

 فصول دراسية (  3 ) الخطة املطورة  الخطة املعتمدة فصلين دراسيين 

 اسم املقرر 
الساعات 

 املعتمدة

متطلب 

 سابق
 اســـــــــــــــــــــــــــــم املقرر 

الساعات 

 املعتمدة

 4 لغة إنجليزية  3 إنجليزيةلغة  انج 100

 4 مهارات الثقافة الرقمية  3 مهارات الثقافة الرقمية تقن 101

 سال 102
أساسيات الصحة والسالمة 

 املهنية
3  

أساسيات الصحة والسالمة 

 املهنية

4 

 4 إدارة السالمة ومنع الخسائر  3 إدارة السالمة ومنع الخسائر سال 103

 ساعة 16 مجموع ساعات الفصل  3 ةاإلسعافات األولي سال 106

 4 اإلسعافات األولية  ساعة 15 مجموع ساعات الفصل 

 4 طرق تقييم املخاطر  3 طرق تقييم املخاطر سال 200

 سال 201
 والعاملية املحلية التشريعات

 املنهية والصحة للسالمة
3  

 والعاملية املحلية التشريعات

 املنهية والصحة للسالمة
4 

 ساعة 12 مجموع ساعات الفصل  3 لسالمة الصناعيةا سال 202

 4 السالمة الصناعية  3 خطط اإلخالء والطوارئ  سال 203

 سال 204
تقنيات السالمة ومكافحة 

 الحريق
 خطط اإلخالء والطوارئ   3

4 

    
تقنيات السالمة ومكافحة 

 الحريق

5 

 ساعة 13 مجموع ساعات الفصل   ساعة 15 مجموع ساعات الفصل  

 ساعة 41 مجموع ساعات الدبلوم  ساعة 30 مجموع ساعات الدبلوم 

 


