
 

 

 

 

 ( ميداني تدريب  أشهر 6 +  نادراسيت ناسنت ) متوسط دبلوم برامج

 الدبلوم الكلية  م

 ( متوسط )

 املقر البرنامج   نوع  املدة 

1 

 علوم  كلية

 اآللي  الحاسب 

 شبكات   دبلوم

 اآللي  الحاسب 

 دراسيتان   سنتان

   +   

 (تدريب أشهر ستة)

  أبها مصنف

 أنظمة  برمجة دبلوم 2

 املعلومات 

 دراسيتان سنتان

 +   

 (تدريب أشهر ستة)

 –   عبيدة   سراة –  عسير   محايل –  أبها) مصنف

   (تنومة–  أملع  رجال–  الجنوب  ظهران

3 

 الهندسة  كلية

 في  منهي  متوسط  دبلوم

 والصحة   السالمة

 املهنية

 دراسيتان   سنتان

  + 

 ( تدريب أشهر ستة)  

  أبها مصنف

 العلوم   كلية 4

 الطبية

 التطبيقية 

 املتوسط  الدبلوم

 مكافحة  في  العام

 العدوى 

 دراسيتان سنتان

 + 

 ( تدريب أشهر ستة)   

 تحت

 التصنيف 

  أبها



 

 املتوسط  الدبلوم 5

 التعقيم  في  العام

 دراسيتان   سنتان

   +   

 (تدريب أشهر ستة)

 تحت    

 التصنيف 

   (أبها)

 املتوسط  الدبلوم 6

 وجودة   سالمة  في  العام

 األغذية

 دراسيتان   سنتان

   +   

 (تدريب أشهر ستة)

 تحت   

 التصنيف 

   (أبها)

 في  املتوسط  الدبلوم 7

 الصحة  اقتصاديات

 الصحي  والتأمين

 دراسيتان   سنتان

 +  

 ( تدريب أشهر ستة)

 تحت

 التصنيف 

   (أبها)

8 

 الكلية

 التطبيقية 

 املتوسط  الدبلوم

  األمن  في  العام

 السيبراني 

 دراسيتان   سنتان

   +   

 (تدريب أشهر ستة)

 تحت   

 التصنيف 

   (أبها)

 في  املتوسط  الدبلوم 9

 السياحة  إدارة

 والترفيه 

 دراسيتان   سنتان

 +  

 ( تدريب أشهر ستة)

 تحت

 التصنيف 

   (أبها)

10 
 اللغات  كلية

 والترجمة

 املتوسط  الدبلوم

 اللغة  في  العام

 املكثفة   اإلنجليزية 

 دراسيتان   سنتان

 + 

 (تدريب أشهر ستة)

 تحت    

 التصنيف 

   (أبها)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (ميداني تدريب اشهر 3 +  دراسية سنة ) مشارك دبلوم برامج

 الدبلوم  الكلية م

 ( مشارك)

 املقر  البرنامج نوع املدة

1 

 كلية

  الحاسب

   اآللي

  البرمجة دبلوم

 التطبيقية 

   دراسية سنة

 + 

  أشهر 3)

 ( تدريب

 – ةعبيد ةسرا – عسير محايل–  بهاأ) مصنف 

   (تنومة– ملعأ رجال   – الجنوب ظهران

  صيانة دبلوم 2

 اآللي  الحاسب

 دراسية سنة

 + 

  أشهر 3)

 ( تدريب

   بهاأ مصنف 

 أنظمة دبلوم 3

 الذكية نترنتاإل 

 دراسية سنة

 + 

  أشهر 3)

 ( تدريب

   بهاأ مصنف 

 األجهزة دبلوم 4

 الذكية

 دراسية سنة

+ 

  أشهر 3)

 (تدريب

   بهاأ مصنف 

5 

 األعمال  كلية

 اإلدارة دبلوم

 املكتبية 

 دراسية سنة

 + 

  أشهر 3)

 ( تدريب

  الجنوب  ظهران - عسير محايل – بهاأ) مصنف 

  (تنومة–

  التحرير  دبلوم 6

 والسكرتارية 

 دراسية سنة

 + 

   بهاأ مصنف 



 

  أشهر 3)

 ( تدريب

  في مشارك دبلوم 7

  املوارد إدارة

 البشرية 

 دراسية سنة

 + 

  أشهر 3)

 ( تدريب

  ظهران– عسير محايل–  بهاأ) مصنف 

   (تنومة–الجنوب

  في مشارك دبلوم 8

 العامة  العالقات

 دراسية سنة

 + 

  أشهر 3)

 ( تدريب

  (بها أ) مصنف 

  في مشارك دبلوم 9

 املحاسبة

 دراسية سنة

 + 

  أشهر 3)

 ( تدريب

  ظهران– عسير محايل–  بهاأ) مصنف 

  (ملعأ رجال –الجنوب

  في مشارك دبلوم 10

  التسويق

 اإللكتروني

 دراسية سنة

 + 

  أشهر 3)

 ( تدريب

 – ةعبيد ةسرا – عسير محايل–  بهاأ) مصنف 

   (تنومة– ملعأ رجال – الجنوب ظهران

  في مشارك دبلوم 11

 األعمال  ريادة

 دراسية سنة

+ 

  أشهر 3)

 (تدريب

   ( بهاأ) مصنف غير 

12 

 الهندسة كلية

  في مشارك دبلوم

 والصحة السالمة

 املهنية 

 دراسية سنة

 + 

  أشهر 3)

 ( تدريب

   ( بهاأ) مصنف 



 

  في مشارك دبلوم 13

 التشييد  تقنيات

   دراسية سنة

+ 

  أشهر 3)

 (تدريب

  (بها أ) التصنيف  تحت

  في مشارك دبلوم 14

 والتوزيع التحكم

 الكهربائي 

 دراسية سنة

+ 

  أشهر 3)

 (تدريب

  (بها أ) التصنيف  تحت

15 

  الكلية

 التطبيقية 

  في مشارك دبلوم

 والرقابة التفتيش

 األمنية 

 دراسية سنة

 + 

  أشهر 3)

 ( تدريب

  (بها أ) مصنف 

  في مشارك دبلوم 16

 الويب تطوير 

 اإلنترنت  وتقنيات

 دراسية سنة

+ 

  أشهر 3)

 (تدريب

  (بها أ) مصنف غير 

  في مشارك دبلوم 17

  التصميم

افيكي   الجر

 والوسائط

 املتعددة

 دراسية سنة

+ 

  أشهر 3)

 (تدريب

  (بها أ) مصنف غير 

 


