
  

  

برامج
الحــــاسب
اآللــــــــــي

الكليــــــــــة 
التطبيقيـة

 •
 •
 •

برنامج قواعد البيانات وتطوير الويب

الفرص الوظيفية:

الشهادات االحترافية:

اخصائي تجارة 
االلكترونية 

 مسؤول مواقع ويب
 مطور تجاره الكترونيه 

 مصمم قواعد البيانات 
مصمم جرافيك 

 •

 •
 •
 •
 •

 مدير مواقع ويب
 محلل قواعد البيانات 

 ادخال البيانات 
 مطور ويب 
 محلل ويب 

 مصمم ويب 

 •
 •
 •
 •
 •
 •

هو برنامج متميز يلبي احتياجات المجتمع في مجال قواعد 
خريجين  إعداد  على  ويعمل  الويب.  وتطوير  البيانات 
مؤهلين بالمعرفة والمهارات العملية في قواعد البيانات 
العمل  احتياجات سوق  لتلبية  اإللكترونية  المواقع  وتطوير 

وفق معايير الجودة.

Oracle Database SQL 1Z0-071
MTA 98-375

PHP Certification
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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.

برنامج البـرمجة وتطبيقات األجهزة الذكية

ُ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:

الشهادات 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:

مدخل بيانات
محلل نظم

مبرمج
مطور تطبيقات الجوال

مصمم الويب

 •
 •
 •
 •
 •

 •

 •

اختبار قابلية استخدام 
تطبيقات الهاتف

مصمم تطبيقات 
الجوال التفاعلي

 •
 •
 •
 •

 •
 •

 •

 •
 •
 •
 •

برنامج البرمجة وتطبيقات األجهزة الذكية هو برنامج متقدم 
وتطبيقــــات  البرمجة  مجــــال  في  المجتمع  احتياجات  يلبي 
مؤهلين  خريجين  إلعداد  ويسعى  الذكيــــة  األجهـــــزة 
بالمعرفة النظرية والتطبيقية في المجال بما يتماشى مع 

معايير الجودة واحتياج سوق العمل المحلية.

  Java Foundations Certified Junior Associate
 (Oracle) Oracle Certified Associate, Java SE 8

Programmer (Oracle)

 Mobile Application Developer with Worklight
Studio v6.2 (IBM)

برنامج أمن وشبكات الحاسب

الفرص الوظيفية:

الشهادات االحترافية:

مختص في الدعم 
الفني 

مختص شبكات 
الحاسب 

 مشرف تشغيل 
وتوزيع امن شبكات 

الحاسب 

 •

 •

 •

مختص شبكات 
 مختص أنظمة شبكات 

 محلل أمن تكنولوجيا 
المعلومات 

 مشرف شبكات 
 مختص شبكات نظم 

المعلومات 

 •
 •
 •

 •
 •

هو برنامج متميز يلبي احتياجات المجتمع في مجال شبكات 
بالمعرفة  مؤهلين  خريجين  إلعداد  ويعمل  الحاسب  وأمن 
والمهارات التطبيقية في المجال لتلبية احتياج سوق العمل 

وفق معايير الجودة الوطنية.

Information Storage & Management
Microsoft Fundamentals

Technology
Associate (MTA)

 Microsoft Certified Administering Windows Server
2012

Solutions Associate
(MCSA)
CCENT
CCNA

CCNA Security
Cloud Infrastructure & Services

___  1  ______  2  ______  3  ___

___  4  ______  5  ___


