
 ما هي التخصصات الجامعية والدبلومات
التي تتوافق مع رؤية اِّـملكة 2030؟

إعداد
د. ياسر بن عبد الكـريم بكـار

مستشار مهني
مؤسس منصة اكتشاف

ِّـساعدة الطالب على اختيار تخصصهم الجامعي

اخرت مستقبلك (1)

www.iktshaf.com

 طبعة مزيدة ومنقحة



 

1

ما هي التخصصات الجامعية والدبلومات التي تتوافق مع رؤية اِّـملكة 2030؟

تبنــت المملكــة «رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030» لتكــون منهجــًا وخارطــة طريق 
للعمــل االقتصــادي والتنمــوي فــي الســنوات القادمــة. وقــد رســمت الرؤيــة التوجهــات 
والسياســات العاّمــة للمملكــة، واألهــداف وااللتزامــات الخاّصــة بهــا، لتكــون نموذجــا رائــًدا 
علــى كاّفــة المســتويات. ويأتــي الســؤال المهــم عنــد اختيــار تخصصــك المســتقبلي هــو: مــا 
التخصصــات والدبلومــات التــي تنســجم مــع هــذه التوجهــات؟ وبمعنــى آخــر أيــن ســتكون 
ــف فــي المســتقبل فــي ســوق العمــل الســعودي. فــي هــذا المســتند ســأقوم بجمــع  الوظائ
وهــي  #اكتشــاف،  بمنصــة  ربطهــا  مــع  التعليميــة  المســارات  هــذه  أهــم 
أكبــر منصــة ســعودية لمســاعدة الطــالب علــى اختيــار مســارهم بعــد الثانويــة، حيــث ســتجد 

شرحًا وافيًا عنها. 

قبــل أن نبــدأ يجــب أن أشــير إلــى أمــر مهــم هنــا. مهمــا حظــي هــذا التخصــص أو ذاك مــن 
رغبــة فــي ســوق العمــل وتوافــق مــع توجهــات المملكــة إليــه إال أن هنــاك خطــوة جوهريــة 
ــك  ــع ميول ــق م ــص أو ذاك يتواف ــذا التخص ــن أن ه ــد م ــب أن تتأك ــاها. يج ــب أال ننس يج
ــى  ــك إل ــينتهي ب ــك س ــك ورغبات ــع ميول ــق م ــل ال يتواف ــى عم ــك عل ــك. إن حصول وقدرات
شــخص منتــج لكنــه غيــر ســعيد وغيــر منغمــس، وهــذا ســيحرمك مــن جانــب أساســي مــن 

اإلبداع والتميز. 

ــي  ــون ف ــن يعمل ــخاص الذي ــن األش ــد م ــي بالعدي ــار مهن ــي كمستش ــي عمل ــت ف ــد التقي لق
وظائــف جيــدة وبرواتــب عاليــة لكنهــم غيــر ســعيدين بمــا يقومــون بــه، وينتظــرون اليــوم 
الــذي يتخلصــون فيــه مــن هــذا العمــل. كــم هــو شــعور ســيء! ولــو طلبــت منهــم أن يرســلوا 
رســالة لــك، لقالــوا بصــوت واحــد: (ال تعمــل فيمــا ال تحــب). لقــد عملنــا فــي منصــة #
اكتشــاف علــى توفيــر مقياســين سيســاعدانك علــى اكتشــاف ميولــك عبــر (المقيــاس العربي 
للميــول المهنــي) (ACIA)، واكتشــاف قدراتــك (عبــر المقيــاس العربــي للــذكاءات المتعــددة) 
ــار تخصصــك  ــف تخت ــوان: (كي ــة بعن ــة ومجاني ــة كامل ــا دورة تدريبي ــا أعددن (AMIAS). كم
الجامعــي؟) مســجلة علــى المنصــة حيــث يمكنــك حضورهــا مــن أجــل تحديــد أدق لميولــك 

وقدراتك. 

ــا فــي التعــرف علــى التخصصــات الجامعيــة والدبلومــات التــي تتوافــق  واآلن لنبــدأ رحلتن
مع توجهات رؤية المملكة 2030 الطموحة:

 

 

تنظــر رؤيــة المملكــة إلــى البنيــة التحتيــة الرقميــة علــى انهــا ُممكّنــًا أساســيًا لبنــاء أنشــطة 
ــك  ــي، لذل ــة متطــورة، ولجــذب المســتثمرين، ولتحســين تنافســية االقتصــاد الوطن صناعي
ســيتم العمــل علــى تطويــر البنيــة التحتيــة الخاصــة بـــاالتصاالت وتقنيــة المعلومــات 
وبخاصــة تقنيــات النطــاق العريــض عالــي الســرعة لزيــادة نســبة التغطيــة فــي المــدن 

وخارجها وتحسين جودة االتصال.

ــة  ــى ضــخ اســتثمارات واســعة فــي الشــركات العالمي ــة أخــرى، تســعى المملكــة إل مــن جه
ــن  ــم. وتدعــم المســتثمرين المحليي ــة الناشــئة فــي كل دول العال ــرى والشــركات التقني الكب
ــذه  ــي ه ــًا لخريج ــيكون عون ــد س ــذا بالتأكي ــات. ه ــة المعلوم ــاالت وتقني ــاع االتص ــي قط ف

التخصصات:

علوم وبرمجة الكمبيوتر  -

https://www.iktshaf.com/quizes/acia
https://www.iktshaf.com/quizes/acia
https://www.iktshaf.com/quizes/amias
https://www.iktshaf.com/quizes/amias
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ما هي التخصصات الجامعية والدبلومات التي تتوافق مع رؤية اِّـملكة 2030؟

https://www.iktshaf.com/quizes/acia

الميول المهني المناسب: 
الميول نحو (بحثي) أو (تقليدي) 

أو (بحثي وواقعي)
 أو (بحثي وتقليدي) 

لمعرفة ميولك

(خذ هذا المقياس) 

االتصاالت وتقنية المعلومات 1
 

تنظــر رؤيــة المملكــة إلــى البنيــة التحتيــة الرقميــة علــى انهــا ُممكّنــًا أساســيًا لبنــاء أنشــطة 
ــك  ــي، لذل ــة متطــورة، ولجــذب المســتثمرين، ولتحســين تنافســية االقتصــاد الوطن صناعي
ســيتم العمــل علــى تطويــر البنيــة التحتيــة الخاصــة بـــاالتصاالت وتقنيــة المعلومــات 
وبخاصــة تقنيــات النطــاق العريــض عالــي الســرعة لزيــادة نســبة التغطيــة فــي المــدن 

وخارجها وتحسين جودة االتصال.
 

ــة  ــى ضــخ اســتثمارات واســعة فــي الشــركات العالمي ــة أخــرى، تســعى المملكــة إل مــن جه
ــن  ــم. وتدعــم المســتثمرين المحليي ــة الناشــئة فــي كل دول العال ــرى والشــركات التقني الكب
ــذه  ــي ه ــًا لخريج ــيكون عون ــد س ــذا بالتأكي ــات. ه ــة المعلوم ــاالت وتقني ــاع االتص ــي قط ف

التخصصات:
علوم وبرمجة الكمبيوتر  -

هندسة الكمبيوتر  -
-    هندسة برمجيات الحاسب

تقنية المعلومات  -
نظم المعلومات  -

الهندسة اإللكترونية  -
الهندسة الميكانيكية  -

الرياضيــات واإلحصــاء (مــع تدريــب متقــدم في   -
علوم الكمبيوتر و تحليل البيانات)

مــن  محــدود  عــدد  (هنــاك  المعلومــات  أمــن   -
الجامعــات الســعودية التــي تقــدم هــذا التخصــص 
فــي مرحلــة البكالوريــوس لكــن يمكــن أخــذه علــى 

مستوى الماجستير أو الشهادات المهنية)
الشــبكات (هنــاك عــدد محــدود مــن الجامعــات   -
الســعودية التــي تقــدم هــذا التخصــص فــي مرحلــة 
ــص  ــن تخص ــذه ضم ــن أخ ــن يمك ــوس لك البكالوري
هندســة الحاســب اآللــي  و تعزيــز المعرفــة فيــه 

عبر الشهادات المهنية)
دبلوم شبكات الحاسب  -

دبلوم أمن المعلومات  -

https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/2_Computing_Science
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/Computing_Engineering
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Information_Technology
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/Information_Systems
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Electronic_Engineering
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/2_Mechanical_Engineering
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Mathematics
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Statistics
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/Information_Security_2
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/2_Computer_Networks
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Computer_Networks
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/Information_Security
https://www.iktshaf.com/quizes/acia
http://www.iktshaf.com/blog/post/investgative_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/investgative_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/conventional_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/conventional_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/investigative_realistic
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ما هي التخصصات الجامعية والدبلومات التي تتوافق مع رؤية اِّـملكة 2030؟

https://www.iktshaf.com/quizes/acia

الميول المهني المناسب: 
الميول نحو (مقدام) أو (تقليدي) 

أو (مقدام وتقليدي)

لمعرفة ميولك

(خذ هذا المقياس) 

تطوير قطاع التجزئة والمنشآت الصغيرة 2
 

حقــق قطــاع التجزئــة نمــوًا بأكثــر مــن (%10) ســنويًا خــالل العقــد الماضــي ويعمل بــه حاليًا 
ما يقارب (1,5) مليون عامل، منهم (300) ألف سعودي. تسعى المملكة بحلول 2020 م إلى 
ــة، مــع تطويــره ليكــون نقطــة  إضافــة مليــون فرصــة عمــل للمواطنيــن فــي قطــاع التجزئ
بالملكيــة  المتعلقــة  القيــود  وتخفيــف  والدولييــن،  اإلقليمييــن  التجزئــة  لتجــار  جــذب 

واالستثمار األجنبي. 

مــن جانــب آخــر تســعى توجهــات المملكــة فــي الفتــرة القادمــة إلــى دعــم المنشــآت الصغيــرة 
ــي  ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــد عــن (20%) م ــت ال تســاهم إال بنســبة ال تزي ــا زال ــي م والت
ــذه  ــى (70%). ه ــل إل ــي تص ــة الت ــات المتقدم ــا االقتصادي ــي حققته ــبة الت ــة بالنس مقارن
التوجهــات الجــادة تعطــي أهميــة كبيــرة لهــذا القطــاع. إذن كيــف تجهــز نفســك لتكــون جــزءًا 

من هذا التطوير.. هذه أهم التخصصات والدبلومات التي ستساعدك على ذلك:

إدارة األعمال  -
المالية  -

االقتصاد  -
التسويق  -

نظم المعلومات اإلدارية   -
ــي  ــي ف ــب إضاف ــع تدري ــون (م ــريعة والقان الش  

تخصص القانون التجاري)
دبلوم إدارة المبيعات  -

دبلوم التسويق  -

https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/Business_Management
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/2_Finance
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Economics
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Marketing
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Management_Information_Systems
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/(Islamic_Law_(Shari'ah
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Law
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/Business_Administration
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/Marketing
https://www.iktshaf.com/quizes/acia
http://www.iktshaf.com/blog/post/conventional_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/conventional_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/enterprising_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/enterprising_interest


 

4

ما هي التخصصات الجامعية والدبلومات التي تتوافق مع رؤية اِّـملكة 2030؟

https://www.iktshaf.com/quizes/acia

الميول المهني المناسب: 
الميول نحو (مقدام) أو (تقليدي) 

أو (مقدام وتقليدي) أو
 (مقدام وواقعي) 

لمعرفة ميولك

(خذ هذا المقياس) 

النقل وسالسل اإلمداد واللوجستيات3
 

 وضعــت المملكــة خطــة اســتراتيجية حتــى تكــون منصــة لوجســتية عالميــة ومحــورًا لربــط 
القــارات الثــالث، ممــا ســيؤدي إلــى زيــادة إجمالــي الناتــج المحلــي مــن المــوارد غيــر 

النفطية. 

مــن جهــة أخــرى وفــي إطــار ســعي المملكــة إلــى تعظيــم االســتثمارات غيــر النفطيــة فقــد 
ــة  ــي المرحل ــه ف ــتقوم ب ــذي س ــدور ال ــة ال ــعودية ألهمي ــئ الس ــى الموان ــار إل ــت األنظ اتجه
المقبلــة، وقــد تضمنــت الرؤيــة بعــض المرتكــزات األساســية التــي ســيتم العمــل علــى 
اســتغاللها، ومــن أبرزهــا الموقــع الجغرافــي االســتراتيجي للمملكــة العربيــة الســعودية 
كإحــدى أهــم بوابــات العالــم وبصفتهــا مركــز ربــٍط للقــارات الثــالث تحيــط بهــا أكثــر المعابــر 
المائيــة أهميــة. وبالتالــي فــإن موانــئ المملكــة البحريــة ســيكون أمامهــا فــي ســياق رؤيــة 
المملكــة العديــد مــن الواجبــات والمهــام والكثيــر مــن التحديــات بمــا يحقــق تقــدم ترتيــب 
 49 المرتبــة  مــن  اللوجســتية  الخدمــات  أداء  مؤشــر  فــي  المملكــة 
إلــى 25 عالميــًا، واألولــى إقليميــًا. هــذا التوجــه يتحتــم علينــا االهتمــام بتخصصــات مهمــة 

مثل:

ــي إدارة  ــدم ف ــب متق ــع تدري ــال (م إدارة األعم  -
النقل وسالسل اإلمداد)

الهندسة الصناعية وهندسة النظم  -
إدارة اللوجســتيات وسالسل اإلمداد (هناك عدد   -
محــدد مــن الجامعــات الســعودية التــي تــدرس 
البكالوريــوس..  مســتوى  علــى  التخصــص  هــذا 
ــم  ــال ث ــص إدارة األعم ــة تخص ــن دراس ــذا يمك ول
مجــال سالســل  فــي  والمهــارة  المعرفــة  تعزيــز 
دراســة  أو  المهنيــة  الشــهادات  عبــر  اإلمــداد 

الماجستير فيه)
دبلوم سالسل اإلمداد والتموين  -

الموانئ النقل البحري  -

https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/Business_Management
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/Industrial_(Systems)_Engineering
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Logistics_and_Supply_Chain_Management
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/logistics
http://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/Marine_Transportation
https://www.iktshaf.com/quizes/acia
http://www.iktshaf.com/blog/post/conventional_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/conventional_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/enterprising_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/enterprising_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/enterprising_interest


 

5

ما هي التخصصات الجامعية والدبلومات التي تتوافق مع رؤية اِّـملكة 2030؟

https://www.iktshaf.com/quizes/acia

الميول المهني المناسب: 
الميول نحو (مقدام) أو (تقليدي) 

أو (مقدام وتقليدي) 
أو (بحثي وتقليدي)  

لمعرفة ميولك

(خذ هذا المقياس) 

القطاع المالي4
ــا  ــي أطلقه ــر الت ــا عش ــة االثن ــج التنفيذي ــد البرام ــي أح ــاع المال ــر القط ــج تطوي ــد برنام يع
مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة؛ لتحقيــق رؤيــة (المملكــة 2030) ويســعى البرنامــج 
إلــى تطويــر القطــاع المالــي ليكــون قطاعــًا متنوعــًا وفاعــًال لدعــم تنميــة االقتصــاد الوطنــي، 
ــات.  ــة التحدي ــة ومعالج ــه لمواجه ــادة كفاءت ــتثمار، وزي ــل واالس ــار والتموي ــز االدخ وتحفي
فــي  فعالــة  كوســيلة  المخاطــر  وإدارة  التأميــن  بتطويــر صناعــة  اهتمامــًا  تولــي  كمــا 
ــق  ــة، وتحقي ــي المملك ــة ف ــاة) للمواطــن الســعودي وللشــركات العامل (تحســين جــودة الحي
القادمــة: األيــام  فــي  مهمــًا  دورًا  التخصصــات  هــذه  ســتلعب  المالي.ولــذا  التــوازن 

المالية  -
االقتصاد  -

االقتصاد اإلسالمي  -
التمويل واالستثمار  -

التأمين وإدارة المخاطر  -
الرياضيات المالية واالكتوراية  -

العلوم المصرفية  -

https://www.iktshaf.com/quizes/acia

الميول المهني المناسب: 
الميول نحو (بحثي) 
أو (بحثي ومقدام) 

أو (بحثي واجتماعي)  

لمعرفة ميولك

(خذ هذا المقياس) 

تطوير القطاع التعليمي5
تســعى رؤيــة المملكــة 2030 إلــى ســد الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم العالــي ومتطلبــات 
ســوق العمــل، وتطويــر التعليــم العــام وتوجيــه الطــالب نحــو الخيــارات الوظيفيــة والمهنيــة 
المناســبة، وإتاحــة الفرصــة إلعــادة تأهيلهــم والمرونــة فــي التنقــل بيــن مختلــف المســارات 
التعليميــة. باإلضافــة إلــى تطويــر خمــس جامعــات ســعودية علــى األقــل مــن أفضــل 

(200) جامعة دولية بحلول 2030. هناك تخصص سيساعد في هذا التحول وهو: 

ــى مســتوى  ــم تدريســه عل ــة (يت اإلدارة التربوي  -
علــى  الحصــول  أهميــة  مــع  العليــا  الدراســات 
تدريب متقدم في مجال تخطيط التعليم واقتصادياته)

https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/2_Finance
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Economics
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Finance_and_Investment
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/Insurance_&_risk
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/2_Financial_Mathematics_and_Actuarial_Sciences
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Banking
https://www.iktshaf.com/quizes/acia
https://www.iktshaf.com/quizes/acia
http://www.iktshaf.com/blog/post/investgative_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/investgative_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/investgative_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/investgative_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/conventional_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/conventional_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/conventional_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/enterprising_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/enterprising_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/enterprising_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/social_interest
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ما هي التخصصات الجامعية والدبلومات التي تتوافق مع رؤية اِّـملكة 2030؟

https://www.iktshaf.com/quizes/acia

الميول المهني المناسب: 
الميول نحو (بحثي) أو (واقعي) 

أو (بحثي وواقعي) 
أو (واقعي وتقليدي) 

لمعرفة ميولك

(خذ هذا المقياس) 

 الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة6
 

ــم  ــي العال ــاح ف ــة الري ــة الشمســية وطاق ــاء أضخــم مشــروع للطاق ــى بن ــة إل  تتجــه المملك
ضمن مشروع (نيوم)، كما أعطى مجلس الوزراء في مارس 2018 الضوء األخضر للبدء في أطالق 
برنامــج الطاقــة النوويــة وهنــا ســيكون لهــذه التخصصــات أهميــة فــي المســتقبل. ال توجــد 
ــض  ــدم بع ــا تق ــددة، بينم ــة المتج ــال الطاق ــي مج ــات ف ــدم تخصص ــعودية تق ــات س جامع
الكليــات التقنيــة دبلــوم فــي مجــال الطاقــة المتجــددة. وعلــى كل حــال مــن يــود االنخــراط 

في هذا المجال فيمكنه دراسة هذه التخصصات:

الهندسة الكهربائية  -
الهندسة النووية  -

الهندسة الميكانيكية  -
-    الهندسة الكيميائية 

دبلوم الطاقة المتجددة  -

https://www.iktshaf.com/quizes/acia

الميول المهني المناسب: 
الميول نحو (واقعي)

 أو (بحثي وواقعي) أو (بحثي 
وتقليدي) أو (واقعي وتقليدي)   

لمعرفة ميولك

(خذ هذا المقياس) 

قطاع التعدين7

تمتلــك المملكــة – بحمــد اهلل – ذخيــرة مــن المعــادن المختلفــة مثــل األلمنيــوم والفوســفات 
والذهــب والنحــاس واليورانيــوم وغيرهــا. وقــد وضعــت الرؤيــة هدفــًا وهــو تطويــر قطــاع 
باحتياجــات  الوفــاء  فــي  ليســاهم  فيــه  الخــاص  القطــاع  مســاهمة  وتعزيــز  التعديــن 
ــدد  ــادة ع ــي زي ــاهم ف ــذا سيس ــة، وه ــوارد المعدني ــن الم ــة م ــوق الوطني ــات والس الصناع
العــام  بحلــول  عمــل  فرصــة  ألــف   (90) إلــى  القطــاع  هــذا  فــي  العمــل  فــرص 

2020 م. التخصصات المطلوبة هنا:  

هندسة التعدين  -
الجيولوجيا   -

فيزياء األرض  -
المنتهــي  التدريــب  (بنظــام  التعديــن  دبلــوم   -
بالتوظيــف والــذي يشــرف عليــه المعهــد الســعودي 

التقني للتعدين)

https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Electrical_Engineering
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Nuclear_Engineering
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/2_Mechanical_Engineering
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Chemical_Engineering
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/solar_power
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/Mining_Engineering
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/2_Geology
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/2_Geophysics
http://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/Mining
https://www.iktshaf.com/quizes/acia
https://www.iktshaf.com/quizes/acia
http://www.iktshaf.com/blog/post/investgative_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/investgative_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/conventional_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/conventional_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/conventional_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/investigative_realistic
http://www.iktshaf.com/blog/post/investigative_realistic
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ما هي التخصصات الجامعية والدبلومات التي تتوافق مع رؤية اِّـملكة 2030؟

 السياحة والرياضة والترفيه8

https://www.iktshaf.com/quizes/acia

الميول المهني المناسب: 
الميول نحو (مقدام) أو (مقدام 
وفني) أو (مقدام وواقعي) أو 

(واقعي واجتماعي) 

لمعرفة ميولك

(خذ هذا المقياس) 

 
 فــي رؤيــة الســعودية 2030، يحتــل قطاعــي الســياحة والترفيــه مكانــة خاصــة لمــا فيهمــا  

مــن فــرص كبيــرة للنمــو ودعــم اإليــرادات غيــر النفطيــة للمملكــة، وتشــجيع القطــاع 
ــج  ــي النات ــياحة ف ــهام الس ــاع إس ــة، ارتف ــياحة العالمي ــة الس ــت منظم ــد توقع ــاص. فق الخ
كمــا  م.   2026 عــام  بحلــول  ريــال  مليــار   300 إلــى  الســعودي  اإلجمالــي  المحلــي 
ــة  ــوادي الرياضي ــاء الن ــعيها لبن ــة وس ــة الرياض ــز ممارس ــة تعزي ــى أهمي ــة إل ــارت الرؤي أش

 
للهواة. إن بناء هذه الجوانب يحتاج إلى التخصصات التالية:

الفندقة والسياحة  -
اإلرشاد السياحي  -

التاريخ (مع تدريب متقدم في مجال إحياء   -
التراث والسياحة واإلرشاد السياحي)

التدريب الرياضي  -
اللياقة البدنية  -

اإلدارة الرياضية والترويحية  -

https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/2_Tourism
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Tourism_guidance
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/History
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Sports_Coaching
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Physical_Fitness
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Sports_and_Recreation_Management
https://www.iktshaf.com/quizes/acia
https://www.iktshaf.com/blog/post/enterprising_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/enterprising_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/enterprising_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/social_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/artistic_interest
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ما هي التخصصات الجامعية والدبلومات التي تتوافق مع رؤية اِّـملكة 2030؟

تطوير القطاع الصحي9

https://www.iktshaf.com/quizes/acia

الميول المهني المناسب: 
الميول نحو (بحثي) أو 
(اجتماعي) أو (مقدام) 

أو (بحثي وتقليدي) 
أو (بحثي واجتماعي)
 أو (مقدام واجتماعي)

لمعرفة ميولك

(خذ هذا المقياس) 

ــا تســعى المملكــة  يشــكل النظــام الصحــي هاجســًا لــكل مــن يســعى للتطويــر والبنــاء. وهن
ــر  ــة عب ــة الصحي ــم الرعاي ــي تقدي ــاص ف ــاع الخ ــاهمة القط ــز مس ــى تعزي ــا إل ــي توجهاته ف
خصخصــة الخدمــات الصحيــة وتحــول األجهــزة الحكوميــة ألخــذ دور الرقابــة علــى 
ــة المنزليــة  ــى تفعيــل نطــام الرعاي ــا باإلضافــة إل الخدمــات المقدمــة ومتابعــة جــودة أدائه
والرعايــة الصحيــة األوليــة وتقنيــة المعلومــات الصحيــة وتعزيــز دور الطــب الوقائــي 
ومكافحــة األمــراض المزمنــة. وعلــى الرغــم مــن الحاجــة إلــى الممارســين الســعوديين 
األكفــاء مــازال عاليــًا فــي معظــم التخصصــات الصحيــة إال أن التخصصــات التاليــة ســيكون 

لها دوٌر أكثر أهمية في تحقيق رؤية المملكة:

فــي  متقــدم  تدريــب  (مــع  البشــري  الطــب   -
مجــاالت اقتصاديــات الصحــة والطــب الوقائــي 
واألمراض المزمنة والرعاية الطبية المنزلية وغيرها)
إدارة الرعايــة الصحيــة (بشــرط الحصــول علــى   -
دراســات عليــا فــي مجالــي الجــودة أو اقتصاديــات 

الصحة)
التمريض  -

المعلوماتية الصحية  -
ــال  ــي مج ــا ف ــات علي ــع دراس ــة (م ــة عام صح  -
تعزيــز الصحــة والوقايــة مــن األمــراض ومكافحــة 

األمراض المزمنة) 
االقتصــاد (مــع دراســات عليــا متخصصــة فــي   -

مجال اقتصاديات الصحة)

https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Medicine
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/2_Nursing
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Health_Service_Administration
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/2_Public_Health
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Economics
https://www.iktshaf.com/quizes/acia
http://www.iktshaf.com/blog/post/investgative_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/investgative_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/investgative_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/conventional_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/enterprising_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/enterprising_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/social_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/social_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/social_interest
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/health_informatics
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ما هي التخصصات الجامعية والدبلومات التي تتوافق مع رؤية اِّـملكة 2030؟

الصناعات العسكرية10

https://www.iktshaf.com/quizes/acia

الميول المهني المناسب: 
(بحثي) أو (واقعي) 
أو (بحثي وواقعي) 
أو (بحثي وتقليدي) 
أو (واقعي وتقليدي) 

لمعرفة ميولك

(خذ هذا المقياس) 

ــذا  ــي ه ــا ف ــاء قدراته ــى بن ــل عل ــكرية والعم ــات العس ــن الصناع ــى توطي ــة إل ــه المملك تتج
المجــال الحســاس والمكلــف. فهــي تســعى إلــى توطيــن مــا يزيــد علــى (٪50) مــن اإلنفــاق 
العســكري بحلــول 2030. ال يوجــد تخصــص محدد في الصناعات العســكرية، إال أن خريجي 

هذه التخصصات سيجدون فرصًا ممتازة للعمل في هذا القطاع:

الهندسة الميكانيكية  -
هندسة الطيران والفضاء  -

الهندسة الكيميائية   -
ســعودية  توجــد جامعــة  (ال  المــواد  هندســة   -
تــدرس هــذا التخصــص بشــكل منفــرد فــي مرحلــة 
البكالوريــوس، فــي العــادة يتــم تدريســه ضمــن 
ــات  ــي الدراس ــة أو ف ــة الكيميائي ــص الهندس تخص
العليــا فــي قســم الهندســة الكيميائيــة أو الهندســة 

الميكانيكية)
-  دبلوم ميكانيكا طيران

دبلوم إلكترونيات طيران  -
-  دبلوم ميكانيكا إنتاج

https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/2_Mechanical_Engineering
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/Aerospace_Engineering_1
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Chemical_Engineering
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/Production_Technology
https://www.iktshaf.com/quizes/acia
http://www.iktshaf.com/blog/post/investgative_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/conventional_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/investigative_realistic


 

10

ما هي التخصصات الجامعية والدبلومات التي تتوافق مع رؤية اِّـملكة 2030؟

الثقافة والفنون وإحياء التراث11

https://www.iktshaf.com/quizes/acia

الميول المهني المناسب: 
(فني) أو (مقدام)

 أو (بحثي) أو (فني ومقدام)
 أو (بحثي وفني) 

أو (بحثي ومقدام) 

لمعرفة ميولك

(خذ هذا المقياس) 

تســعى «الرؤيــة 2030» إلــى تطويــر قطــاع الثقافــة فــي المملكــة، وتأســيس مراكــز حاضنــة 
لإلبــداع فــي مجــاالت الفنــون المختلفــة، وكذلــك خلــق صناعــة ثقافيــة تعنــى بالفــن 
والمســرح والســينما، واألنشــطة الفنيــة والتشــكيلية، وتحويــل الثقافــة إلــى عنصــر رئيســي 
للتواصــل بيــن النــاس، ورافــدًا لالقتصــاد، وتنميــة وتعزيــز الهويــة الوطنيــة وإحيــاء مواقــع 
مــن  الجميــع  و"تمكيــن  دوليــًا،  وتســجيلها  والقديــم  واإلســالمي  الوطنــي  التــراث 
ــا  ــل وموقعن ــا الفاع ــى دورن ــق وعل ــا العري ــى إرثن ــًا عل ــاهدًا حي ــا ش ــا بوصفه ــول إليه الوص

البارز على خريطة الحضارات اإلنسانية".

مجــال  فــي  متقــدم  تدريــب  (مــع  اإلعــالم   
اإلعالم الرقمي)

اإلعالن واالتصال التسويقي  
العالقات العامة  

التاريخ (مع تدريب متقدم في مجال إحياء   
التراث واإلرشاد السياحي)

اآلثار  
متقــدم  تدريــب  (مــع  الجرافيكــس  تصميــم   

بالتقنيات الحديثة في الفنون البصرية)
اإلنتــاج الســينمائي (ال يوجــد جامعات ســعودية   
هــذه  تطويــر  يمكــن  التخصــص،  هــذا  تقــدم 
ــي  ــاج المرئ ــص اإلنت ــة تخص ــر دراس ــارات عب المه
والرقمي وعبر الممارسة وحضور الدورات التدريبية)  

التربية الفنية والفنون الجميلة  
اللغــة العربيــة (مــع تدريــب متقــدم فــي صناعــة   

المحتوى والعمل اإلعالمي)
اللغــة اإلنجليزيــة و اللغات األجنبية  األخري (مع   
تدريــب متقــدم فــي صناعــة المحتــوى والعمــل 

اإلعالمي)
دبلوم إدارة وتخطيط الفعاليات   

https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/2_Journalism
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/Advertisement_and_Marketing_Communications
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Public_Relations
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/History
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Archaeology_&_Museum
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/Graphic_Design_2
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Art_Education
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/2_Fine_Art
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/Arabic_Language_and_Literature
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_English_Language_and_Literature
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/event_plan
https://www.iktshaf.com/quizes/acia
http://www.iktshaf.com/blog/post/investgative_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/investgative_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/investgative_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/enterprising_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/enterprising_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/enterprising_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/artistic_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/artistic_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/artistic_interest
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ما هي التخصصات الجامعية والدبلومات التي تتوافق مع رؤية اِّـملكة 2030؟

التنمية االجتماعية ودعم العمل التطوعي والقطاع غير الربحي12

https://www.iktshaf.com/quizes/acia

الميول المهني المناسب: 
(مقدام) أو (بحثي) 
أو (مقدام وتقليدي) 
أو (مقدام وبحثي) 

أو (مقدام واجتماعي) 
أو (مقدام وفني) 

أو (بحثي واجتماعي) 
أو (بحثي ومقدام)

لمعرفة ميولك

(خذ هذا المقياس) 

مــن الجوانــب الرئيســية التــي عالجتها "رؤيــة المملكة 2030" هــو تعزيز التنميــة االجتماعية 
وبنــاء شــبكة الحمايــة االجتماعيــة للمواطنيــن، وتطويــر أداء القطــاع غيــر الربحــي وتحويــل 
دور الجمعيــات الخيريــة مــن الرعويــة إلــى التنمويــة، وتعزيــز العمــل التطوعــي. هنــاك عــدد 

من التخصصات التي تساهم في هذا الجانب:

ــي إدارة  ــا ف ــات علي ــع دراس ــاع (م ــم االجتم عل  
المؤسسات االجتماعية والتنمية االجتماعية) 

ــي  ــا ف ــات علي ــع دراس ــة (م ــة االجتماعي الخدم  
إدارة المؤسسات االجتماعية والتنمية االجتماعية)

إدارة األعمــال (مــع تدريــب متقــدم فــي مجــال   
المسؤولية االجتماعية أو ريادة األعمال االجتماعية)
مجــال  فــي  متقــدم  تدريــب  (مــع  الماليــة   

التمويل وتنمية الموارد المالية)
والعالقــات  التســويقي  واالتصــال  التســويق   

العامة

https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Sociology
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Social_Work
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/Business_Management
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/2_Finance
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Marketing
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/Advertisement_and_Marketing_Communications
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Public_Relations
https://www.iktshaf.com/quizes/acia
http://www.iktshaf.com/blog/post/investgative_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/investgative_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/investgative_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/investgative_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/conventional_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/enterprising_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/enterprising_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/enterprising_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/enterprising_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/enterprising_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/social_interest
https://www.iktshaf.com/blog/post/social_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/artistic_interest
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ما هي التخصصات الجامعية والدبلومات التي تتوافق مع رؤية اِّـملكة 2030؟

حماية وتطوير المحميات البرية والحياة الفطرية13

https://www.iktshaf.com/quizes/acia

الميول المهني المناسب: 
(بحثي) أو (واقعي)

 أو (بحثي وواقعي) 
أو (واقعي وتقليدي)  

لمعرفة ميولك

(خذ هذا المقياس) 

أشــارت وثيقــة الرؤيــة 2030 إلــى ســعيها نحــو الحد مــن التلــوث بمختلف أنواعــه، ومقاومة 
ظاهــرة التصّحــر، وحمايــة الشــواطئ واســتثمار المحمّيــات والجــزر وتهيئتهــا وإنمائهــا مــن 
أجــل تنشــيط الســياحة البيئيــة، والحــد مــن الصيــد والرعــي الجائــر ومنــع االحتطــاب 
والحفــاظ علــى الغطــاء النباتــي وزيادتــه. هنــاك عــدد مــن التخصصــات التــي ترتبــط بهــذه 

األعمال:

الجغرافيــا (مــع دراســات عليــا متخصصــة فــي   -
ــاة  ــات والحي ــة والمحمي ــادر الطبيعي ــر المص تطوي

الفطرية)
العلــوم البيئيــة (مــع دراســات عليــا فــي تطويــر   -
المصــادر الطبيعيــة والمحميــات والحيــاة الفطريــة 

وما شابهها)
العلوم الزراعية واإلرشــاد الزراعي (مع دراســات   -
عليــا فــي تطويــر المصــادر الطبيعيــة والمحميــات 

والحياة الفطرية وما شابهها)
ــم الحيــوان (مــع  ــات أو عل ــم النب ــاء أو عل األحي  -
التنــوع اإلحيائــي والثــروة  دراســات عليــا فــي 

الحيوانية وما شابهها) 
ــا  ــات علي ــع دراس ــة (م ــي القاحل ــة األراض زراع  -
الطبيعيــة  المصــادر  تطويــر  فــي  متخصصــة 

والمحميات والحياة الفطرية)

https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Geography
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/2_Environmental_Sciences
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Agricultural_Sciences
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Agriculture_Extension_Education
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/Biology
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/Botany
https://www.iktshaf.com/encyclopedia/category/speciality/1_Arid_Land_Agriculture
https://www.iktshaf.com/quizes/acia
http://www.iktshaf.com/blog/post/investgative_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/conventional_interest
http://www.iktshaf.com/blog/post/investigative_realistic
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ما هي التخصصات الجامعية والدبلومات التي تتوافق مع رؤية اِّـملكة 2030؟

خاتمة:

عندمــا نتحــدث عــن التخصصات الجامعية والدبلومات المتوافقة مــع "رؤية المملكة 2030" 
ــل  ــتقبل، ب ــي المس ــل ف ــرص عم ــا ف ــون له ــن يك ــرى ل ــات األخ ــي أن التخصص ــذا ال يعن فه
أحببنــا لفــت االنتبــاه لهــذه التخصصــات مــن أجــل حثــك علــى تقييمهــا ودراســتها والقــراءة 
ــذا  ــي أن ه ــب يعن ــص المناس ــار التخص ــة، أن اختي ــرة ثاني ــر م ــب أن نذك ــر. يج ــا أكث عنه
التخصــص يتوافــق مــع ميولــك وقدراتــك مــن جهــة، ويتميــز بفــرص فــي ســوق العمــل فــي 

المستقبل من جهة أخرى.

أسأل اهلل لك التوفيق والعون أمام هذا القرار الكبير.. 
والحمد هلل أوالً وأخيرًا

د. ياسر بن عبد الكريم بكار
مستشار مهني

مؤسس منصة #اكتشاف
www.iktshaf.com
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