
  

  

برامج
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برنامج إدارة الموارد البشرية

الفرص الوظيفية:

الشهادات االحترافية:

سكرتير إداري 
كاتب

سكرتير خاص وعام
مدقق طلبات

مسجل نتائج اختبارات
مراقب خدمات عامة

خدمات عامة
مأمور استعالمات

مساعد مدرب في 
الموارد البشرية

سكرتيـر إداري في 
العديـد من األقسـام 

بمنظمات األعمال.
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مأمور استعالمات 
بمنظمات األعمال

سكرتير مدير أو سكرتير 
رئيس قسم في 
منظمات األعمال

مدقق طلبات تعيين 
وتدريب 

مراقب عاملين في 
منظمات األعمال
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 •
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والمهارات  المعرفة  توظيف  على  البرنامج  هذا  يركز 
مع  وتكييفها  البشرية  الموارد  إدارة  مجال  في  المختلفة 
الجماعي  العمل  مهارات  الطالب  وإكساب  العمل  سوق 
واألنشطة  بالمشاريع  الفاعلة  والمشاركة  واالستقاللية 
يتيح  كما  الفّعال.  والتواصل  المحلي  المجتمع  تخدم  التي 
وجودة  كفاءة  ذات  بمخرجات  العمل  بيئات  إثراء  البرنامج 
وتلبي  للمؤسسات  األداء  التميز في  تحقيق  تسهم في 
الخريجين  لتأهيل  البرنامج  تصميم  تم  العمالء.  تطلعات 
للحصول على شهادات مهنية في مجال الموارد البشرية 

مثل (PHRI) (شهادة محترف الموارد البشرية) 

محترف موارد بشرية
 Professional in HR- International

محترف موارد بشرية – مشارك
 Associate Professional in HR- International

محترف موارد بشرية رئيسي
Senior Professional in HR- International

دبلوم المستوى الثالث لممارسات الموارد البشرية
Chartered Institute for Professional and

 Development
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اتـــصـل بـنــــا

الـدمـــام

 CCD.ARU@iau.edu.sa

القطيف
38902
38432



تقدم الكليـــة برامج مطورة تطبيقيـــة بشكل كامـل مواكبة 
لســوق العمل متضمنـــة مهارات وأساليب تقييم تعتمد 
على التطبيــــق ودراسة الحالــــة والمشاريــــع متضمنـــــة 
المهارات األساسية للحصول على الشهادات االحترافية.
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برنامج إدارة سالسل اإلمداد

ُتعرف الشهـــادات المهنيـــة االحترافيــة، بأنها الشهـادات أو 
المؤهــالت المهنيــة التي يــحصل عليها الشخــص لضمـــان 
التأهيل والتخصص ألداء وظيفة أو مهمة بالشكل االحترافي 
في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو 

جمعية مهنية دولية أو محلية.

الشهادة االحترافية:

الفرص الوظيفية:

الشهادا االحترافية:

•  زيادة معدالت التوظيف
•  تنمية وتنويع االقتصاد

•  توفير حياة عامرة وصحية
•  تحسين مخرجات المنظومة التعليمية

أهداف التحول لكلية تطبيقية:

•  القبول للتخصصات العلمية واألدبية 
•  مدة الدراسة سنتان

•  الشهادة االحترافية إلزامية
•  تدريب ميداني 6 شهور (3 شهور كل سنة)

•  مكافأة على حسب التخصص
•  درجة الدبلوم المتوسط

معلومات الدراسة في الكلية التطبيقية:

•  إدارة سالسل اإلمدادالعلوم اإلدارية:
•  التسويق الرقمي والتجارة اإللكترونية

•  إدارة الموارد البشرية

•  البرمجة وتطبيقات األجهزة الذكية
•  أمن وشبكات الحاسب

•  قواعد البيانات وتطوير الويب
•  التأميـــن وإدارة المخاطر

برامج التدريس في مقر القطيف والراكة:

الحاسب اآللي:

العلوم المالية:

برامج التدريس في مقر الدمام والراكة:

مدير مستودع
مدير مخازن

التخطيط للمخازن
مشرف مخازن

مدير خدمة عمالء
مدير مشتريات

مدير عمليات التصنيع
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منسق اللوجستيات
وكيل شراء

وكيل مقاوالت
مزود مواد

اخصائي عطاءات
اختصاصي توزيع
مساعد عمليات 
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إدارة سالسل اإلمداد (SCM) هو مجال متعدد التخصصات 
التي تقع تحت مظلة إدارة األعمال. وهو يغطي مجاالت 
اإلنتاج،  وإدارة  والموارد  اللوجستيات،  مثل  مختلفة 
والمشتريات، وتخطيط العمليات، فضال عن نظم المعلومات. 
تم تصميم البرنامج لتأهيل الخريجين للحصول على شهادة 

CILT - الدولية في الخدمات اللوجستية والنقل-

مقدمة في الشهـادة العالمية في النقل واللوجستيات 
 International Introductory Certificate in Logistics

and Transport

الشهــادة العالميــة في النقل واللوجستيات
International Certificate in Logistics and Transport

برنامج التسويق الرقمي والتجارة اإللكتـرونية

الفرص الوظيفية:

الشهادا االحترافية:

أخصائي محرك بحث 
أمثل 

أخصائي وسائل 
التواصل االجتماعي
أخصائي التسويق 

الرقمي
محلل تسويق

أخصائي استراتيجيات 
محتوى

مدير مشروع رقمي
مصمم تجربة المستخدم
أخصائي التسويق عبر 

الهاتف المحمول
خبير محرك البحث

مطور المحتوى عبر 
اإلنترنت
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مدير التسويق الرقمي 
مدير المجتمع 

مستشار تسويق 
وسائل اإلعالم 

االجتماعية 
مستشار التسويق 

الرقمي 
مصمم ابداعي 

محلل وسائل اإلعالم 
االجتماعية

مدير العالمة التجارية 
مدير التسويق المباشر 

/البريد اإللكتروني
مدير االتصاالت الرقمية
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الرقمي  التسويق  مهارات  تطوير  على  البرنامج  هذا  يركز 
فرصة  الطالب  إلعطاء  العملية  االلكترونية  والتجارة 
ألعمال  الديناميكي  للعالم  حقيقية  نظرة  على  للحصول 
المؤهالت  الخريجين  وإكساب  والعشرين.  الحادي  القرن 
الرقمي  التسويق  مختبر  في  المعرفة  لتطبيق  الالزمة 
حالة األعمال  االلكترونية وتحليل دراسات  الحديث والتجارة 
استكشاف  للطالب  البرنامج  هذا  يتيح  كما  الواقعية. 
التواصل  وسائل  إلنشاء  األدوات  أحدث  وتطبيق 
الرقمي  التسويق  إلدارة  البيانات  وتحليل  االجتماعي 

والتجارة االلكترونية.

Facebook Blueprint Certification
Google AdWords Certification

Hootsuite Social Marketing Certification
PCM – Digital Management Certification

 HubSpot Content Marketing Certification
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