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جمعوبتخطيطالصحيةالمعلوماتوتقنيةإدارةمجاليختص

بهدفوذلكالصحيةالمعلوماتونقلواسترجاعوتخزين

لومالعبينيجمعالمجالوهذا.الصحيةالخدماتجودةتحسين

.الصحيةالخدماتوإدارةالمعلوماتوتقنيةالصحية

نةللسدراسيانفصالن)دراسيةفصولتسعةالدراسةمدة

ماتالمعلووتقنيةإدارةلبرنامجفصولوسبعةالتحضيرية

.المكثفالتدريبمنكاملةسنةيعقبها،(الصحية

إدارةفيالبكالوريوسدرجةبعدهاالطالبة/الطالبيمنح

بمسمىالمهنةلممارسالصحية؛المعلوماتوتقنية

.الصحيةالمعلوماتوتقنيةإدارةأخصائية/أخصائي

ات إدارة أقسام المعلومات الصحية في المستشفي
الحكومية والخاصة

مراكز األبحاث ومراكز تحليل المعلومات الطبية 
وتقنية المعلومات كمحللي بيانات

إدارة قاعدة البيانات في شركات التأمين الصحي

شركات األبحاث الطبية

لطبية شركات تقنية المعلومات الصحية او البرمجيات ا

مصممة قاعدة بيانات صحية/مصمم

إدارة وتقنية المعلومات الصحيةتعّرف على تخصص 

مجاالت العمل للخريجينعن التخصصنبذة 
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تخصصاتأهمأحدالتمريضعلومتخصصيعتبر
ذلكلالسعوديةالعربيةبالمملكةالطبيةالمنظومة

علىقادرةمهنية،كوادرإعدادإلىالقسميهدف
علمياا تأهيالا مؤهلةوشمولية،تمريضيةرعايةتقديم
والخدماتالتمريض،مهنةتحسينبهدفوعملياا 

المجتمع،متطلباتمعوتتماشىالتمريضية،
ورالتطمعلتتواكبالصحيةالرعايةنظامومتغيرات

.الصحيالمجاليشهدهالذيوالعلميالتقني
اندراسيفصالن)دراسيةفصولتسعةالدراسةمدة

فيومالعللبرنامجفصولوسبعةالتحضيريةللسنة
.ريريةالسالممارسةمنكاملةسنةيعقبها،(التمريض

علومالالبكالوريوسدرجةبعدهاالطالبة/الطالبيمنح
بمسمىالمهنةليمارسالتمريض؛في

.تمريضأخصائية/أخصائي

تخصص التمريضتعّرف على 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

الحكومية والخاصة ومستوصفات الرعاية المستشفيات 
األوليةالطبية

مراكز التأهيل ومراكز عالج اإلدمان والعالج الطبيعي 
لضحايا الحوادث أو األمراض العصبية

العلميةمراكز البحوث 

القطاع التعليمي كالمدارس و كليات التمريض وكليات 
العلوم الطبية التطبيقية

مراكز الرعاية مثل دور رعاية المسنين وذوي االحتياجات 
الخاصة

القطاع الوقائي و يشمل العديد من الهيئات 
مراكز األمومة والطفولة، )والمنظمات الفرعية  مثل 

(مراكز تنظيم األسرة، مراكز التدريب والتثقيف الصحي
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يفخبراءبإعداداإلكلينيكيةالتغذيةمجاليختص
الكفاءةمنعاليمستوىعلىالسريريةالتغذية

ئيالغذاالعالجيقدمونتغذيةأخصائيينووالمهنية
هدفتمختلفةصحيةبيئاتفيوالمجموعاتلألفراد

معالمجتاحتياجاتمعللتعاملالخدماتتحسينإلى
ةالعالقيدرسفهوالصحيةالرعايةأنظمةوتغييرات

.السليموالجسمالغذاءبين
اندراسيفصالن)دراسيةفصولتسعةالدراسةمدة

ذيةالتغلبرنامجفصولوسبعةالتحضيريةللسنة
الممارسةمنكاملةسنةيعقبها،(اإلكلينيكية

.السريرية
يةالتغذفيالبكالوريوسدرجةبعدهاالطالبةتمنح

.تغذيةأخصائيةبمسمىالمهنةلتمارساإلكلينيكية؛

اإلكلينيكيةالتغذية تخصص تعّرف على 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

تقديم وإدارة خدمات التغذية  بمستوصفات الرعاية
Diet Centerاألولية و مراكز الحمية الغذائية مثل 

والنوادي الصحية

العمل في إدارة الجودة والبحث والتطوير في المصانع 
والشركات الغذائية

أخصائية تغذية بالمستشفيات الحكومية والخاصة

مراكز األبحاث الطبية

العمل في المدارس والجامعات كأخصائي تغذية
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أهمدأحاإلكلينيكيةالمختبراتعلومتخصصيعتبر
والذىةالتطبيقيالطبيةالعلومكليةفيالتخصصات

وطنيةكوادرالىويحتاجمتصاعداا تطوراا يشهد
وأحدثالمستوياتأعلىعلىومدربةمتخصصة

.العمليةالتطبيقات
اندراسيفصالن)دراسيةفصولتسعةالدراسةمدة

علوملبرنامجفصولوسبعةالتحضيريةللسنة
منكاملةسنةيعقبها،(اإلكلينيكيةالمختبرات

اإلكلينيكيةالمختبراتفيالمكثفالتدريب
ةالصحيوالرعايةالطبيةوالمراكزبالمستشفيات

.األولية
فيالعلومبكالوريوسدرجةبعدهاالطالبةتمنح
المهنةلتمارساإلكلينيكية؛المختبراتعلوم

.مختبراتأخصائيةبمسمى

اإلكلينيكيةعلوم المختبرات تخصص تعّرف على 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

المختبرات بمستشفيات القطاع الحكومي والخاص 
ومستوصفات الرعاية الطبية األولية

الشركات الطبية المسئولة عن مجاالت تنمية المنتجات 
الصحية كتوريد  المحاليل و األجهزة الطبية

الطبيةالمجمعات الطبية و مراكز األبحاث 

مختبرات األغذية

مختبرات القياس والجودة

مختبرات الطب الشرعي

مختبرات مراكز السموم

مصانع األدوية لتحليل العينات الطبية
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ياء،األحفيالعلومبكالوريوسبرنامجالجامعةتقدم
البرنامجهذافيتدرسالتيالمقرراتوتشتمل

يقةالدقالحيةكالكائناتالمختلفةاألحياءعلومعلى
الحيةوالتقنيةوالوظيفة،التركيبحيثمن

.البيئةوعلمالوراثية،المادةعلىوتطبيقاتها
لبالطاويلتحقدراسية،فصولثمانيةالدراسةمدة

المشتركاألولالفصلمناالنتهاءبعدبالبرنامج
وال.للبرنامجالمحددةوالمقاعدالشروطحسب

.تحضيريةسنةدراسةالبرنامجيتطلب
درجةالبرنامجإنهاءبعدالطالبة/الطالبيمنح

.األحياءفيالعلومبكالوريوس

األحياءتعّرف على تخصص 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

:فيمتاحالبرنامج

(بنات/بنين)الباطنحفرفيالعلومكلية-
(بنات)العلياقريةفيالجامعيةالكلية-

وزارة التعليم

شركات )القطاع الخاص الذي يشتمل على مختبرات 
...(، األدويةاألغذية، شركات تصنيع 

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

المنشآت التعليمية األهلية

مراكز األبحاث العلمية

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية

مختبرات وزارة الصحة
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يمياء،الكفيالعلومبكالوريوسبرنامجالجامعةتقدم
مةالالزالمتخصصةالوطنيةالكوادرإعدادإلىويهدف

يفوالصناعةالتنميةوخططوبرامجالمجتمعلخدمة
األكاديميةالعلميةالبحوثإجراءوإلىالمملكة،

.والتطبيقية
لبالطاويلتحقدراسية،فصولثمانيةالدراسةمدة

المشتركاألولالفصلمناالنتهاءبعدبالبرنامج
وال.للبرنامجالمحددةوالمقاعدالشروطحسب

.تحضيريةسنةدراسةالبرنامجيتطلب
درجةالبرنامجإنهاءبعدالطالبة/الطالبيمنح

.الكيمياءفيالعلومبكالوريوس

الكيمياءتعّرف على تخصص 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

:فيمتاحالبرنامج

(بنات/بنين)الباطنحفرفيالعلومكلية-
(بنات)الخفجيفيالجامعيةالكلية-
(بنات)النعيريةفيالجامعيةالكلية-

مصانع األدوية والعقاقير

شركات )القطاع الخاص الذي يشتمل على مختبرات 
...(األغذية، شركات تصنيع االدوية، 

المستشفيات الحكومية والخاصة

قطاع األرصاد وحماية البيئة

مراكز األبحاث العلمية

وزارة التعليم

مختبرات وزارة الصحة
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الاألعمإدارةفيالعلومبكالوريوسبرنامجالجامعةتقدم
والمهاراتالعلميةبالمعرفةالطالبتزويدإلىويهدف
ةوداعممحفزةبيئةتوفيرخاللمنالجودةعاليةاإلدارية
اتاحتياجلتلبيةاألعمالإدارةمجالفيالكفاءاتبأفضل
.العملسوق

3يفالبرنامجويأتيدراسية،فصولثمانيةالدراسةمدة
بالطالويلتحق.(ماليةإدارةتسويق،أعمال،إدارة)مسارات
بحسالمشتركةاألولىالسنةمناالنتهاءبعدبالبرنامج
دراسةالبرنامجيتطلبوال.المحددةوالمقاعدالشروط

.تحضيريةسنة
سبكالوريودرجةالبرنامجإنهاءبعدالطالبة/الطالبيمنح

.األعمالإدارةفيالعلوم

إدارة األعمالتعّرف على تخصص 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

:فيمتاحالبرنامج

(بنات/بنين)الباطنحفرفياألعمالإدارةكلية-
(بنات/بنين)الخفجيفيالجامعيةالكلية-
(بنات)النعيريةفيالجامعيةالكلية-
(بنات)العلياقريةفيالجامعيةالكلية-

مدير إنتاج

مدير مشتريات 

إدارة التسويق

إدارة الموارد البشرية

ريادة األعمال

أخصائي تسويق

مدير إداري 

مسؤول خدمات ما بعد البيع

محلل استثماري

مراقب مالي
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بة،المحاسفيالعلومبكالوريوسبرنامجالجامعةتقدم
العلميةالمعارفالخريجإكسابالىالبرنامجويهدف

ياجاتاحتلتلبيةوالمراجعةالمحاسبةمجالفيوالعملية
.الوطنيةالكوادرمنالعملسوق

الطالبويلتحقدراسية،فصولثمانيةالدراسةمدة
ةالمشتركاألولىالسنةمناالنتهاءبعدبالبرنامج

جالبرناميتطلبوال.المحددةوالمقاعدالشروطحسب
.تحضيريةسنةدراسة

ريوسبكالودرجةالبرنامجإنهاءبعدالطالبة/الطالبيمنح
.المحاسبةفيالعلوم

المحاسبةتعّرف على تخصص 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

:فيمتاحالبرنامج

(بنات/بنين)الباطنحفرفياألعمالإدارةكلية-

(بنات/بنين)الخفجيفيالجامعيةالكلية-

مدير إنتاج

مدير مشتريات 

إدارة التسويق

إدارة الموارد البشرية

ريادة األعمال

أخصائي تسويق

مدير إداري 

مسؤول خدمات ما بعد البيع

محلل استثماري

مراقب مالي
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نظمفيالعلومبكالوريوسبرنامجالجامعةتقدم
ةبكافالطلبةتزويدإلىويهدفاإلدارية،المعلومات

منظببناءالمرتبطةوالتطبيقيةالنظريةالمعارف
وياتالمستوكافةفيوتطبيقاتهااإلداريةالمعلومات

فيتساهممؤهلهكوادرليكونوااالداريةالمجاالت
أتمتةإلىيهدفالذيالوطنيالتحولبرنامج

.االقتصاديةالمجاالتجميعفيالمعلومات
الطالبويلتحقدراسية،فصولثمانيةالدراسةمدة

ةالمشتركاألولىالسنةمناالنتهاءبعدبالبرنامج
جالبرناميتطلبوال.المحددةوالمقاعدالشروطحسب
.تحضيريةسنةدراسة

ريوسبكالودرجةالبرنامجإنهاءبعدالطالبة/الطالبيمنح
.اإلداريةالمعلوماتنظمفيالعلوم

نظم المعلومات اإلداريةتعّرف على تخصص 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

:فيمتاحالبرنامج

(بنات/بنين)الباطنحفرفياألعمالإدارةكلية-

مصمم نظم المعلومات

مستشار نظم المعلومات

مدير مركز المعلومات

مدير مشروع نظم المعلومات

مدير خدمات المعلومات

محلل نظم المعلومات
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فويهدالقانون،فيبكالوريوسبرنامجالجامعةتقدم
العملسوقحاجةسدفيالمساهمةالىالبرنامج
العالي،التعليموبخاصةالقانون،لخريجيالماسة

يوممثلومحامينقضاةمنالعمليةالقانونومجاالت
سدفيعامبوجهواإلسهام.والتحقيقالعاماالدعاء
المحاماةمجاالتفيالوطنيةالكوادرفيالنقص
الصلةذاتالحكوميةوالوظائفاألكاديميوالعمل

.االختصاصبمجال
الطالبويلتحقدراسية،فصولثمانيةالدراسةمدة

ةسندراسةالبرنامجيتطلبوال.مباشرةبالبرنامج
.تحضيرية

ريوسبكالودرجةالبرنامجإنهاءبعدالطالبة/الطالبيمنح
.القانونفي

القانونتعّرف على تخصص 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

:فيمتاحالبرنامج

(بنات/بنين)الباطنحفرفياألعمالإدارةكلية-

وظائف مستشارين في مجال القانون أو األنظمة 
بمجلس الشورى

السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية

النيابة العامة

ديوان المظالم

مستشارين قانونيين في المصارف والمنشآت المالية

وظائف مستشارين في مجال القانون أو األنظمة 
والدواوين الملكية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

ت محامي أو باحث قانوني باإلدارات القانونية بالشركا
والهيئات والمؤسسات العامة والوزارات

ارة وظائف مستشارين في مجال القانون أو األنظمة بوز
العدل واللجان شبه القضائية
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االتصالفياآلداببكالوريوسبرنامجالجامعةتقدم
العملعلىقادرينخريجينتأهيلفيليساهمواإلعالم،

المقروءةوالتقليديةالحديثةاإلعالموسائلفي
طريقعنوذلكالعامة،والعالقات,والمرئيةوالمسموعة

تقنيةالوالمهاراتالعلميةبالخبراتالدارسينالطالبتزويد
وفي,السعوديةواالتصالاإلعالممؤسساتفيللعمل

المتجددالفكرنشرفيوالمساعدةالمستقبلبناء
.والمتطور

الطالبويلتحقدراسية،فصولثمانيةالدراسةمدة
بحسالمشتركاألولالفصلمناالنتهاءبعدبالبرنامج
مجالبرنايتطلبوال.للبرنامجالمحددةوالمقاعدالشروط

.تحضيريةسنةدراسة
سبكالوريودرجةالبرنامجإنهاءبعدالطالبة/الطالبيمنح

.واإلعالماالتصالفياآلداب

االتصال واإلعالمتعّرف على تخصص 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

:فيمتاحالبرنامج

.(بنات/بنين)الباطنحفرفياآلدابكلية-

إدارات العالقات العامة في المؤسسات والشركات

وكاالت األنباء المحلية واإلقليمية والدولية

دور النشر والتوزيع واإلعالن 

وحدات اإلعالم في المنظمات والمشروعات

الملحقيات الثقافية واإلعالمية

سات المؤسسات الصحفية وقنوات التليفزيون والمؤس
اإلذاعية

المراكز اإلعالمية والثقافية
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الخدمةفياآلداببكالوريوسبرنامجالجامعةتقدم
السعوديالمجتمعحاجةسدفيليساهماالجتماعية،

يفالتكعلىوالجماعاتاألفرادتساعدمؤهلةمهنيةلكوادر
ممشكالتهعلىالتعرفخاللمن,االجتماعيةالبيئةمع

العواملعلىأيضاوالتعرف.حلهاومحاولةالمختلفة
,همبيئاتوبينبينهمالتوازنلعدمالمسببةالمحتملة

.المشكالتظهورتجنبومنعبهدف
الطالبويلتحقدراسية،فصولثمانيةالدراسةمدة

بحسالمشتركاألولالفصلمناالنتهاءبعدبالبرنامج
مجالبرنايتطلبوال.للبرنامجالمحددةوالمقاعدالشروط

.تحضيريةسنةدراسة
سبكالوريودرجةالبرنامجإنهاءبعدالطالبة/الطالبيمنح

.االجتماعيةالخدمةفياآلداب

الخدمة االجتماعيةتعّرف على تخصص 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

:فيمتاحالبرنامج

(بنات/بنين)الباطنحفرفياآلدابكلية-
(بنات)النعيريةفيالجامعيةالكلية-

مراكز االستشارات األسرية 

محاكم األحوال الشخصية

المدارس ومراكز رعاية الطفولة 

مراكز الرعاية النهارية لذوي االحتياجات الخاصة 

دور رعاية المسنين 

المؤسسات الصحية كالمستشفيات 

المؤسسات اإلصالحية كدور المالحظة والسجون
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ية،العرباللغةفياآلداببكالوريوسبرنامجالجامعةتقدم
ةالالزموالمهاراتالمعارفاكتسابعلىالطالبلمساعدة

فينمنتجيوليكونواالمسؤوليةمنعالقدرعلىليكونوا
معشياا وتماالمجتمعالحتياجاتاستجابةالعربية،اللغةمجال

المتعلمينمنجيلتخريجأجلمنوأهدافها،الجامعةمهمة
المؤهلينوالمفكرين،والقادةالروادمنونخبالجادين
.وأمتهمووطنهملغتهملخدمة

الطالبويلتحقدراسية،فصولثمانيةالدراسةمدة
بحسالمشتركاألولالفصلمناالنتهاءبعدبالبرنامج
مجالبرنايتطلبوال.للبرنامجالمحددةوالمقاعدالشروط

.تحضيريةسنةدراسة
سبكالوريودرجةالبرنامجإنهاءبعدالطالبة/الطالبيمنح

.العربيةاللغةفياآلداب

اللغة العربيةتعّرف على تخصص 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

:فيمتاحالبرنامج

(بنات/بنين)الباطنحفرفياآلدابكلية-
(بنات)النعيريةفيالجامعيةالكلية-

المؤسسات التعليمية الخاصة

مجال اإلعالم

مجال البحث والتأليف

مجال التدقيق اللغوي في المجالت والمطبوعات

قطاع التعليم الحكومي
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زيةاإلنجلياللغةفياآلداببكالوريوسبرنامجالجامعةتقدم
ونلكحولهمنبالعالمالدارسربطإلىيهدفوالذيوالترجمة،

دولالمختلفبينالعالميةالتواصللغةهياإلنجليزيةاللغة
ّكنتمالتيالنافذةأنهالبرنامجوصفيمكنلذا.والثقافات

دونمنهاواالستفادةاآلخرثقافةعلىاالطالعمنالدارس
.والعربيةاإلسالميةهويتنافيتفريط

رنامجبالبالطالبويلتحقدراسية،فصولثمانيةالدراسةمدة
الشروطحسبالمشتركاألولالفصلمناالنتهاءبعد

نةسدراسةالبرنامجيتطلبوال.للبرنامجالمحددةوالمقاعد
.تحضيرية

آلدابابكالوريوسدرجةالبرنامجإنهاءبعدالطالبة/الطالبيمنح
.والترجمةاإلنجليزيةاللغةفي

ةوالترجماإلنجليزيةتعّرف على تخصص اللغة 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

:فيمتاحالبرنامج

(بنات/بنين)الباطنحفرفياآلدابكلية-
(بنات)الخفجيفيالجامعيةالكلية-
(بنات)النعيريةفيالجامعيةالكلية-
(بنات)العلياقريةفيالجامعيةالكلية-

مجال اإلعالم

مجال التحرير الصحفي

مجال التدقيق اللغوي في المجالت والمطبوعات

مجال البحث والتطوير

السلك الدبلوماسي داخل وخارج المملكة

مجال الترجمة

تعليم اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها
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الدراساتفياآلداببكالوريوسبرنامجالجامعةتقدم
مؤهلينخريجينإعدادإلىالبرنامجويهدفاإلسالمية،

ينالدخدمةفيالشرعيةللعلومالصحيحالفهملتوظيف
الشرعيةاألحكامتوضيحخاللمنوالعالموالمجتمع

.واألخالقالفضائلونشروالعمليةالعقدية
الطالبويلتحقدراسية،فصولثمانيةالدراسةمدة

بحسالمشتركاألولالفصلمناالنتهاءبعدبالبرنامج
مجالبرنايتطلبوال.للبرنامجالمحددةوالمقاعدالشروط

.تحضيريةسنةدراسة
سبكالوريودرجةالبرنامجإنهاءبعدالطالبة/الطالبيمنح

.اإلسالميةالدراساتفياآلداب

الدراسات اإلسالميةتعّرف على تخصص 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

:فيمتاحالبرنامج

(بنات/بنين)الباطنحفرفياآلدابكلية-
(بنات)الخفجيفيالجامعيةالكلية-
(بنات)العلياقريةفيالجامعيةالكلية-

المعاهد العلمية ودور القرآن الكريم

مدارس التعليم العام واألهلي

مراكز الدعوة واإلرشاد وتوعية الجالية

المحاماة والشؤون القانونية

الرقابة والتحقيق

التوجيه واإلرشاد والتعليم الشرعي في الدوائر 
الحكومية

الشؤون االجتماعية
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فويهدصيدلي،دكتوربكالوريوسبرنامجالجامعةتقدم
ةالمطلوببالمعرفةالصيدلةطالبتزويدإلىالبرنامج

المناسبالتطويرأجلمنوالعلميةالفنيةوالمهارات
فيوالمتخصصينالمرضىوتثقيفالعالجية،للمواد
وتدريسلألدوية،اآلمناالستخدامحولالصحيةالرعاية

اوأكثرهااالتجاهاتأحدثعلىالطالب مجاالتفيتقدما
.الصيدالنيةالكيمياء

الطالبويلتحقدراسية،فصولعشرةالدراسةمدة
(ييندراسفصلين)التحضيريةالسنةاجتيازبعدبالبرنامج

.المحددةوالمقاعدالشروطحسب
سبكالوريودرجةالبرنامجإنهاءبعدالطالبة/الطالبيمنح

.صيدليدكتور

صيدليتعّرف على تخصص دكتور 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

:فيمتاحالبرنامج

(بنات/بنين)الباطنحفرفيالصيدلةكلية-

هيئة الغذاء والدواء

مصانع األدوية 

مستودعات األدوية 

مجال البحث العلمي في األدوية

قطاع تسويق األدوية

المستشفيات الحكومية او الخاصة 

إنشاء صيدلية خاصة
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سةالهندفيالعلومبكالوريوسبرنامجالجامعةتقدم
عرفةالممنقويأساستوفيرإلىويهدفالكيميائية،

المهاراتوتطويروالهندسيةوالعلميةالرياضية
النفطمجالفيالمهنيللعملالكافيةالهندسية

رهاوغيوالطاقةالمياهوتحليةوالبتروكيماوياتوالغاز
.الصلةذاتالصناعاتمن

الطالبويلتحقدراسية،فصولثمانيةالدراسةمدة
(دراسيينفصلين)التحضيريةالسنةاجتيازبعدبالبرنامج

.المحددةوالمقاعدالشروطحسب
علومالبكالوريوسدرجةالبرنامجإنهاءبعدالطالبيمنح
.الكيميائيةالهندسةفي

الهندسة الكيميائيةتعّرف على تخصص 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

:فيمتاحالبرنامج

(بنين)الباطنحفرفيالهندسةكلية-

صناعة األدوية والعقاقير

قطاع الغذاء

مصانع ومعدات التشغيل

قطاع تحلية المياه

شركات تصنيع السلع االستهالكية

قطاع الطاقة

قطاع البترول والبتروكيماويات
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سةالهندفيالعلومبكالوريوسبرنامجالجامعةتقدم
المجفيالبكالوريوسطالبويكتسبالكهربائية،

المعارففيشامالا تعليماا الكهربائيةالهندسة
الطاقة،نظممثلوالمتقدمةاألساسيةالهندسية
.وااللكترونياتاالتصاالت،ونظموالتحكم،

الطالبويلتحقدراسية،فصولثمانيةالدراسةمدة
(دراسيينفصلين)التحضيريةالسنةاجتيازبعدبالبرنامج

.المحددةوالمقاعدالشروطحسب
ريوسبكالودرجةالبرنامجإنهاءبعدالطالبة/الطالبيمنح

.الكهربائيةالهندسةفيالعلوم

ةالكهربائيتعّرف على تخصص الهندسة 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

:فيمتاحالبرنامج

ارمس"بنات/بنين)الباطنحفرفيالهندسةكلية-
"(وااللكترونياتاالتصاالت

قطاع توزيع ونقل الكهرباء

الصيانة الكهربائية

التشغيل الكهربائي

قطاع البترول والبتروكيماويات

مجال األجهزة والقياس والتحكم

قطاع توليد الكهرباء

مجال هندسة أنظمة التحكم
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سةالهندفيالعلومبكالوريوسبرنامجالجامعةتقدم
جالمفيتعليمتوفيرإلىالبرنامجويهدفالمدنية،

ميمالتصوعلوماألبحاثالىمستنداالمدنيةالهندسة
حاليةالالتحدياتلتلبيةالخريجينإعدادشأنهامنالتي
.التحتيةالبنيةوالمدنيةالمشاريعفي
الطالبويلتحقدراسية،فصولثمانيةالدراسةمدة

(دراسيينفصلين)التحضيريةالسنةاجتيازبعدبالبرنامج
.المحددةوالمقاعدالشروطحسب

علومالبكالوريوسدرجةالبرنامجإنهاءبعدالطالبيمنح
.المدنيةالهندسةفي

المدنيةتعّرف على تخصص الهندسة 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

:فيمتاحالبرنامج

(بنين)الباطنحفرفيالهندسةكلية-

قطاع هندسة البنية التحتية

قطاع هندسة الطرق

إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي

...(البترول، االسمنت، األسمدة، )القطاع الصناعي 

قطاع الهندسة البيئية

قطاع شركات المقاوالت للمشاريع اإلنشائية

إدارة المشاريع اإلنشائية
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سةالهندفيالعلومبكالوريوسبرنامجالجامعةتقدم
يفتعليمتوفيرإلىالبرنامجويهدفالميكانيكية،

وعلوماألبحاثالىمستنداالمدنيةالهندسةمجال
تحدياتاللتلبيةالخريجينإعدادشأنهامنالتيالتصميم

.التحتيةالبنيةوالمدنيةالمشاريعفيالحالية
الطالبويلتحقدراسية،فصولثمانيةالدراسةمدة

(دراسيينفصلين)التحضيريةالسنةاجتيازبعدبالبرنامج
.المحددةوالمقاعدالشروطحسب

علومالبكالوريوسدرجةالبرنامجإنهاءبعدالطالبيمنح
.الميكانيكيةالهندسةفي

الميكانيكيةالهندسة تعّرف على تخصص 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

:فيمتاحالبرنامج

(بنين)الباطنحفرفيالهندسةكلية-

اءتصميم وتصنيع واختبار الطائرات ومركبات الفض

تصميم وصيانة وإنتاج اآلالت البحرية

إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي

...(البترول، االسمنت، األسمدة، )القطاع الصناعي 

ن تصميم وتطوير وتشغيل وصيانة آالت التنقيب ع
البترول

تصميم وتطوير السيارات والمركبات
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ميمالتصهندسةفيالعلومبكالوريوسبرنامجالجامعةتقدم
علىالقدرةالطالباتإكسابعلىيحرصوالذيالداخلي،
لممارسةالالزمةوالمعرفةالداخلمنالمبانيتصميم

بانيالمفيالداخليةالمساحاتلتجميلوالتصميمالتخطيط
ادالمومعالتعاملكيفيةحولالمعرفةتطويرمعالمختلفة
جميعبمبتكربشكلواالهتمامالمختلفةوالتجهيزاتوالخامات
لمبنىامنالداخليةالفراغاتتحتويهأنيمكنماوكلالتفاصيل

ضمانمعالمستخدمينورفاهيةاحتياجاتتحقيقأجلمن
.واالستدامةالمرونةمتطلباتتحقيق

رنامجبالبالطالبةوتلتحقدراسية،فصولثمانيةالدراسةمدة
شروطالحسب(دراسيينفصلين)التحضيريةالسنةاجتيازبعد

.المحددةوالمقاعد
يفالعلومبكالوريوسدرجةالبرنامجإنهاءبعدالطالبةتمنح

.الداخليالتصميمهندسة

الداخليتعّرف على تخصص هندسة التصميم 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

:فيمتاحالبرنامج

(بنات)الباطنحفرفيالهندسةكلية-

تصميم وتجديد المباني بكافة انواعها

األثاث شركات التصميم الداخلي كتصميم قطع 
والمطابخ

استوديوهات تصميم الرسوم والدعاية والتصوير

التدريس في المعاهد الفنية والهندسية والجامعات

دور نشر المجالت في مجال التصميم والتسويق

القطاع السكني والفندقي والتجاري

العمل بشكل حر أو لدى شركات مختصة بتصميم 
المنتجات اإلعالنية والدعائية في مجال التصميم 

.والرسم ثنائي وثالثي األبعاد
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علومفيالعلومبكالوريوسبرنامجالجامعةتقدم
الطالبتزويدخاللهيتماآللي،الحاسبوهندسة
روتطويلتصميمالالزمةوالمهاراتبالمعارفوالطالبات

بمختلفالحوسبةمشاكلوحلاآللي،الحاسبنظم
ةأهميلهاالتيالمهاراتمنغنيةمجموعةوتوفيرأنواعها،

.العملسوقفيكبيرة
الطالبويلتحقدراسية،فصولثمانيةالدراسةمدة

(ييندراسفصلين)التحضيريةالسنةاجتيازبعدبالبرنامج
.المحددةوالمقاعدالشروطحسب

سبكالوريودرجةالبرنامجإنهاءبعدالطالبة/الطالبيمنح
.اآلليالحاسبوهندسةعلومفيالعلوم

اآلليتعّرف على تخصص علوم وهندسة الحاسب 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

:فيمتاحالبرنامج

الباطنحفرفياآلليالحاسبوهندسةعلومكلية-
(بنات/بنين)

إدارات وأقسام التقنية في الجهات الحكومية

آلليالمؤسسات البحثية المتخصصة في مجال الحاسب ا

تطوير التطبيقات والخدمات اإللكترونية

تطوير األجهزة والمعدات التقنية

تحليل واختبار األنظمة والبرامج التقنية

الوظائف البرمجية في الشركات التقنية
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هندسةفيالعلومبكالوريوسبرنامجالجامعةتقدم
صينمختبرمجياتمهندسيتقديمإلىويهدفالبرمجيات،
سليمةهندسيةوأساليبمبادئتطبيقبإمكانهم

وتطويرهاالجودةعاليةبرامجابتكارأجلمنواقتصادية
ونمفيالمساهمةعلىقدرتهممعوصيانتها،وتشغيلها
.لهاينتمونالتيوالمجتمعاتالمنشآت

الطالبويلتحقدراسية،فصولثمانيةالدراسةمدة
(ييندراسفصلين)التحضيريةالسنةاجتيازبعدبالبرنامج

.المحددةوالمقاعدالشروطحسب
سبكالوريودرجةالبرنامجإنهاءبعدالطالبة/الطالبيمنح

.البرمجياتهندسةفيالعلوم

البرمجياتتعّرف على تخصص هندسة 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

:فيمتاحالبرنامج

الباطنحفرفياآلليالحاسبوهندسةعلومكلية-
(بنات/بنين)

إدارات وأقسام التقنية في الجهات الحكومية

إدارة المشاريع التقنية بمختلف أحجامها

تحليل وتطوير التطبيقات والخدمات اإللكترونية

بناء واجهات المستخدم والعناية بتجربة المستخدم

قطاع تحليل واختبار األنظمة والبرامج التقنية

الوظائف البرمجية في الشركات التقنية
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األمنفيالعلومبكالوريوسبرنامجالجامعةتقدم
فهمتحملوطنيةكوادرإعدادالىويهدفالسيبراني،

أوالسرقةمنالكمبيوترأنظمةحمايةمجالفيعميق
رونية،اإللكتالبياناتأوالبرامجأوباألجهزةيلحقالذيالضرر

التيالخدماتفيالتضليلأواالضطرابمنوكذلك
.يقدمونها

الطالبويلتحقدراسية،فصولثمانيةالدراسةمدة
(ييندراسفصلين)التحضيريةالسنةاجتيازبعدبالبرنامج

.المحددةوالمقاعدالشروطحسب
سبكالوريودرجةالبرنامجإنهاءبعدالطالبة/الطالبيمنح

.السيبرانياألمنفيالعلوم

األمن السيبرانيتعّرف على تخصص 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

:فيمتاحالبرنامج

الباطنحفرفياآلليالحاسبوهندسةعلومكلية-
(بنات/بنين)

التعليم األكاديمي في الجامعات والكليات

السيبرانيالهيئة الوطنية لألمن 

زوالدرونوالبرمجة السيبرانياالتحاد السعودي لألمن 

خبير أدلة جنائية في أمن / محقق جرائم الحاسوب
المعلومات

مهندس  نظم األمان/ ُمحلل 

التعليم العام في وزارة التعليم

أمن معلومات تقني، : أخصائي في المجاالت االتية
اختبار االختراق، مختبر اختراق التطبيقات
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يانات،البعلومفيالعلومبكالوريوسبرنامجالجامعةتقدم
ودقيقعميقفهمتحملوطنيةكوادرإعدادالىويهدف

علىيقوموالذيالبيانات،وتحليلدراسةمجالفي
والخوارزمياتوالمعالجاتالعلمية،األساليباستخدام
عتمديكما.البياناتمنواألفكارالمعرفةالستخراجوالنظم

الصناعيوالذكاءاآللةتعلمتقنياتعلىالبياناتعلم
.الضخمةالبياناتمعالجةوبرامج

الطالبويلتحقدراسية،فصولثمانيةالدراسةمدة
(ييندراسفصلين)التحضيريةالسنةاجتيازبعدبالبرنامج

.المحددةوالمقاعدالشروطحسب
سبكالوريودرجةالبرنامجإنهاءبعدالطالبة/الطالبيمنح

.البياناتعلومفيالعلوم

علوم البياناتتعّرف على تخصص 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

:فيمتاحالبرنامج

الباطنحفرفياآلليالحاسبوهندسةعلومكلية-
(بنات/بنين)

التعليم األكاديمي في الجامعات والكليات

باحث في مراكز األبحاث العلمية 

عالم بيانات

تحليل النظم وتصميمها وتطويرها

تحليل البيانات

التعليم العام في وزارة التعليم

االختصاص في قواعد البيانات
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اضةالريعلومفيالعلومبكالوريوسبرنامجالجامعةتقدم
ةمتخصصمهنيةكوادرإعدادإلىويهدفالبدني،والنشاط

العمستوىعلىالبدنيوالنشاطالرياضةعلوممجالفي
علىقادرةالمجتمع،لخدمةوالقيموالمهارةالمعرفةمن

والا وصالمجتمع،معالفعالةوالشراكةالعلميةالبحوثإجراء
اإلنسان،صحةتعزيزفيالمتمثلالمنشودالهدفإلى

.اإلنتاجيةوزيادةالحياة،نوعيةوتحسين
الطالبويلتحقدراسية،فصولثمانيةالدراسةمدة

يتطلبوال.مباشرةالبدنيةاللياقةاختباراجتيازبعدبالبرنامج
.تحضيريةسنةدراسةالبرنامج

سبكالوريودرجةالبرنامجإنهاءبعدالطالبة/الطالبيمنح
.البدنيوالنشاطالرياضةعلومفيالعلوم

البدنيتعّرف على تخصص علوم الرياضة والنشاط 

مجاالت العمل للخريجيننبذة عن التخصص

:فيمتاحالبرنامج

.(بنات/بنين)الباطنحفرفيالعلومكلية-

مجال التدريب الرياضي

البرامج الصحية في اللياقة البدنية وإعادة التأهيل

العمل في المرافق الرياضية

العمل في مجال اإلدارة الرياضية

الوظائف والمهن التعليمية


