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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 التأميـــن وإدارة المخـــاطر

ُ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:

وكالء تأمين                                                                                                           
مقيمي تأمين  
مسؤولي تأمين

مسوقي التأمين                                 
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 •
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 •

األساسية  المبادئ  معرفة  مهارة  الخريجين  البرنامج  يمنح 
المختلفة  التأمين  وأنواع  التأمين  صناعة  في  المتبعة 
وعقود التأمين والجوانب القانونية المرتبطة به سواء في 
األسواق المحلية أو العالمية. وهو برنامج احترافي متطور 
يتوائم مع  التحول إلى كلية تطبيقية ومع رؤيـــة المملكة 
المحلي  العمــل  سوق  ومتطلبات   2030 الطموحة 
من  نخبة  البرنامج  في  بالتدريس  ويقوم  والدولــي. 
المتخصصين من حملة الماجستير والدكتوراه والممارسيين 

العمليين لتخريج طالب  متميزيــــن من حملة الدبــــلوم. 

وتتيح مخرجات البرنامج العديد من فرص العمل في أهم 
الشركات والمؤسسات الوطنية  الكبرى الحكومية والخاصة 

في الوظائف التالية:

الشهادة العامة في التأمين 
CII الشهادة االحترافية في التأمين
 CII الدبلوم االحترافى في الـتأمين
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