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13

التقنية اإللكترونية

التقنية الخاصة

الحاسب وتقنية المعلومات

اإللكترونيات الصناعية والتحكم

التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب للمعوقين سمعيًا

برمجيات الحاسب

دبلوم

دبلوم

عربي

عربي

عربي

الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلومات07 دبلوم

دبلوم

شبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلومات08 عربيدبلوم

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/614
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/587
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/595
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/614


Englishبرمجيات الحاسبهندسة الحاسب وتقنية المعلوماتبكالوريوس 01

رابط التخصص

02

عربي 03

04

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية  بأبها

14

هندسة الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

دعم أنظمة شبكات الحاسب

الدعم الفني للحاسب

برمجيات الحاسب

دبلوم

دبلوم

عربي دبلوم

English

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/614
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/614
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


Englishاإللكترونيات الصناعية والتحكمهندسة التقنية اإللكترونيةبكالوريوس 01

رابط التخصص

عربي 02

عربي 03

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية الثانية  بأبها

15

التقنية اإللكترونية

الحاسب وتقنية المعلومات

اإللكترونيات الصناعية والتحكم

الوسائط المتعددة وتقنيات الويب

دبلوم

دبلوم

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/614
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/587
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/614


Englishاألمن السيبرانيهندسة الحاسب وتقنية المعلوماتبكالوريوس 01

رابط التخصص

02

عربي 03

04

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية باالحساء

16

هندسة الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

دعم أنظمة شبكات الحاسب

الدعم الفني للحاسب

برمجيات الحاسب

دبلوم

دبلوم

عربي

عربي

شبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلومات05 دبلوم

دبلوم

English

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/614
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/614
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


English برمجيات الحاسبهندسة الحاسب وتقنية المعلوماتبكالوريوس 01

رابط التخصص

02

عربي 03

04

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية ببريدة

17

هندسة الحاسب وتقنية المعلومات

التقنية اإللكترونية

التقنية اإللكترونية

دعم أنظمة شبكات الحاسب

اإللكترونيات الصناعية والتحكم

األجهزة الطبية

بكالوريوس

دبلوم

عربي

عربي

التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب للمعوقين سمعيًاالتقنية الخاصة05 دبلوم

دبلوم

عربي 06

07

الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

الدعم الفني للحاسب

برمجيات الحاسب

دبلوم

عربي

عربي

شبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلومات08 دبلوم

دبلوم

English

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/614
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/614
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/587
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/587
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/595
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


English برمجيات الحاسبهندسة الحاسب وتقنية المعلوماتبكالوريوس 01

رابط التخصص

02

عربي

عربي

03

04

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بتبوك

18

الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

الوسائط المتعددة وتقنيات الويب

برمجيات الحاسب

شبكات الحاسب

دبلوم

دبلوم

عربي دبلوم

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/614
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


English برمجيات الحاسبهندسة الحاسب وتقنية المعلوماتبكالوريوس 01

رابط التخصص

02

عربي

عربي

03

04

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية  بحفر  الباطن

19

التقنية اإللكترونية

الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

اإللكترونيات الصناعية والتحكم

الدعم الفني للحاسب

برمجيات الحاسب

دبلوم

دبلوم

عربي دبلوم

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/614
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/587
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


Englishدعم أنظمة شبكات الحاسبهندسة الحاسب وتقنية المعلوماتبكالوريوس 01

رابط التخصص

02

عربي

عربي

03

04

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بالجوف

20

الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

تقنية االتصاالت

الدعم الفني للحاسب

شبكات للحاسب

االتصاالت

دبلوم

دبلوم

عربي دبلوم

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/614
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/590


Englishدعم أنظمة شبكات الحاسبهندسة الحاسب وتقنية المعلوماتبكالوريوس 01

رابط التخصص

02

عربي

عربي

03

04

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بالطائف

21

التقنية اإللكترونية

الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

اإللكترونيات الصناعية والتحكم

الدعم الفني للحاسب

شبكات الحاسب

دبلوم

دبلوم

عربي دبلوم

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/614
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/587
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


Englishدعم أنظمة شبكات الحاسبهندسة الحاسب وتقنية المعلوماتبكالوريوس 01

رابط التخصص

02

عربي

عربي

03

04

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بحائل

22

الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

إدارة انظمة شبكات الحاسب

الدعم الفني للحاسب

برمجيات الحاسب

دبلوم

دبلوم

عربي دبلوم

عربيشبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلومات05 دبلوم

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/614
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


Englishدعم أنظمة شبكات الحاسبهندسة الحاسب وتقنية المعلوماتبكالوريوس 01

رابط التخصص

02

عربي

عربي

03

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بنجران

23

الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

الدعم الفني للحاسب

الدعم الفني للحاسب

دبلوم

دبلوم

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/614
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


اإللكترونيات الصناعية والتحكمالتقنية اإللكترونيةدبلوم 01

رابط التخصص

02

عربي

عربي

عربي

03

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بالخرج

24

الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

الدعم الفني للحاسب

شبكات الحاسب

دبلوم

دبلوم

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/587
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


اإللكترونيات الصناعية والتحكمالتقنية اإللكترونيةدبلوم 01

رابط التخصص

02

عربي

عربي

عربي

03

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بالقنفذة

25

الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

الدعم الفني للحاسب

الوسائط المتعددة وتقنيات الويب

دبلوم

دبلوم

عربي برمجيات الحاسبالحاسب وتقنية المعلومات04 دبلوم

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/587
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


اإللكترونيات الصناعية والتحكمالتقنية اإللكترونيةدبلوم 01

رابط التخصص

عربي02

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بالمجمعة

26

الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلومات دبلوم

اإللكترونيات الصناعية والتحكمالتقنية اإللكترونيةدبلوم 01

رابط التخصص

عربي02

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية ببيشة

الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلومات دبلوم

عربي03 شبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلومات دبلوم

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/587
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/587
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


اإللكترونيات الصناعية والتحكمالتقنية اإللكترونيةدبلوم 01

رابط التخصص

عربي02

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بجازان

27

الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلومات دبلوم

شبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 03

عربي04

عربي

برمجيات الحاسبالحاسب وتقنية المعلومات دبلوم

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/587
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


اإللكترونيات الصناعية والتحكمالتقنية اإللكترونيةدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بالداير

28

اإللكترونيات الصناعية والتحكمالتقنية اإللكترونيةدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بدومة الجندل

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/587
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/587


اإللكترونيات الصناعية والتحكمالتقنية اإللكترونيةدبلوم 01

رابط التخصص

عربي02

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بصامطة

29

إدارة انظمة شبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلومات دبلوم

اإللكترونيات الصناعية والتحكمالتقنية اإللكترونيةدبلوم 01

رابط التخصص

عربي02

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بعرعر

الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلومات دبلوم

عربي03 شبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلومات دبلوم

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/587
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/587
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


اإللكترونيات الصناعية والتحكمالتقنية اإللكترونيةدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بوادي الدواسر

الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم عربي01

30

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/587
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


اإللكترونيات الصناعية والتحكمالتقنية اإللكترونيةدبلوم 01

رابط التخصص

عربي02

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

كلية ينبع للتقنية التطبيقية

31

الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلومات دبلوم

برمجيات الحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 03

عربي04

عربي

شبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلومات دبلوم

عربي05 الوسائط المتعددة وتقنيات الويبالحاسب وتقنية المعلومات دبلوم

عربي06 االتصاالتتقنية االتصاالت دبلوم

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/587
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/590


إدارة أنظمة شبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي02

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بالرس

32

الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلومات دبلوم

إدارة أنظمة شبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي02

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بالقطيف

الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلومات دبلوم

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


إدارة أنظمة شبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي02

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بخميس مشيط

33

شبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلومات دبلوم

االتصاالتتقنية االتصاالتدبلوم عربي03

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/590


إدارة أنظمة شبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي02

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بمكة المكرمة

34

الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلومات دبلوم

عربي03 شبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلومات دبلوم

الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بطريف

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية باألفالج

35

الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي02

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بالباحة

برمجيات الحاسبالحاسب وتقنية المعلومات دبلوم

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بالحناكية

36

الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي02

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بالدوادمي

برمجيات الحاسبالحاسب وتقنية المعلومات دبلوم

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بالزلفي

37

الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بالسليل

شبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم عربي02

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بالمخواة

38

الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بالنماص

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية ببقعاء

39

الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بتربة

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية برنية

40

الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية برفحاء

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بسراة عبيدة

41

الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بطبرجل

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بمحايل عسير

42

الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بالوجه

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بالقريات

برمجيات الحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم عربي02

43

شبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بتنومة

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


الوسائط المتعددة وتقنيات الويبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بالحائط

44

الوسائط المتعددة وتقنيات الويبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بالدرب

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


الوسائط المتعددة وتقنيات الويبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بالمذنب

45

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


46

برمجيات الحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص

عربي

القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

الكلية  التقنية بالليث

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


التخصصات الرقمية في
الكليات التقنية للبنات

47



 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

48

الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض

دبلوم

دبلوم

دبلوم

دبلوم

دبلوم

التقنية الخاصة

الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية  المعلومات

التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب للمعوقني سمعيًا

إدارة أنظمة شبكات الحاسب

الدعم الفين للحاسب

الوسائط المتعددة وتقنيات الويب

برمجيات الحاسب

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

عربي

عربي

عربي

عربي

عربي

التخصص

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/595
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


 
01

 
02

 
03

 

 

49

الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة

دبلوم

دبلوم

دبلوم

الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

إدارة أنظمة شبكات الحاسب

الدعم الفين للحاسب

الوسائط المتعددة وتقنيات الويب

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

عربي

عربي

عربي

التخصص

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


 
01

 
02

 
03

 
04

 

50

الكلية التقنية للبنات بتبوك

دبلوم

دبلوم

دبلوم

دبلوم

الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

إدارة أنظمة شبكات الحاسب

الدعم الفين للحاسب

الوسائط المتعددة وتقنيات الويب

برمجيات الحاسب

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

عربي

عربي

عربي

عربي

التخصص

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


 
01

 
02

 

 

 

51

الكلية التقنية للبنات باألحساء

دبلوم

دبلوم

الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

الدعم الفين للحاسب

برمجيات الحاسب

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

عربي

عربي

التخصص

 
01

 
02

 

 

الكلية التقنية للبنات بربيدة

دبلوم

دبلوم

الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب وتقنية المعلومات

الدعم الفين للحاسب

برمجيات الحاسب

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

عربي

عربي

التخصص

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


 
01

 

 

 

 

52

الكلية التقنية للبنات برساة عبيدة

الدعم الفين للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

عربي

التخصص

 
01

 

 

 

 

الكلية التقنية للبنات بمحايل عسري

الدعم الفين للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

عربي

التخصص

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


 
01

 

 

 

 

53

الكلية التقنية للبنات بنجران

الدعم الفين للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

عربي

التخصص

 
01

 

 

 

 

الكلية التقنية للبنات بالباحة

الوسائط المتعددة وتقنيات الويبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

عربي

التخصص

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


 
01

 

 

 

 

54

الكلية التقنية للبنات بالبدائع

الوسائط المتعددة وتقنيات الويبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

عربي

التخصص

 
01

 

 

 

 

الكلية التقنية للبنات بالجوف

الوسائط المتعددة وتقنيات الويبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

عربي

التخصص

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


 
01

 

 

 

 

55

 الكلية التقنية للبنات بالزلفي

الوسائط المتعددة وتقنيات الويبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

عربي

التخصص

 
01

 

 

 

 

الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة

الوسائط المتعددة وتقنيات الويبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

عربي

التخصص

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


 
01

 

 

 

 

56

الكلية التقنية للبنات بعرعر

الوسائط المتعددة وتقنيات الويبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

عربي

التخصص

 
01

 

 

 

 

الكلية التقنية للبنات بمحايل عسري

الوسائط المتعددة وتقنيات الويبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

عربي

التخصص

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


 
01

 

 

 

 

57

 الكلية التقنية للبنات ببيشة

الوسائط المتعددة وتقنيات الويبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

عربي

التخصص

 
01

 

 

 

 

الكلية التقنية للبنات بينبع

الوسائط المتعددة وتقنيات الويبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

عربي

التخصص

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


 
01

 

 

 

 

58

الكلية التقنية للبنات بالطائف

برمجيات الحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

عربي

التخصص

 
01

 

 

 

 

الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة

برمجيات الحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

عربي

التخصص

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


التخصصات الرقمية في
فروع الكليات التقنية 

59



عربي اإللكترونيات الصناعية والتحكمالتقنية اإللكترونيةدبلوم 01

عربيشبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلومات 02

فرع  الكلية  التقنية  بأضم

60

 اإللكترونيات الصناعية والتحكمالتقنية اإللكترونيةدبلوم
 

عربي 01

رابط التخصص

عربي الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 02

لغة الدراسةالتخصصالقسم التقني

فرع  الكلية  التقنية  بالشنان

المرحلة

دبلوم

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/587
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/587
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


عربي اإللكترونيات الصناعية والتحكمالتقنية اإللكترونيةدبلوم 01

عربي الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلومات 02

فرع  الكلية  التقنية  بالعيص

61

 اإللكترونيات الصناعية والتحكمالتقنية اإللكترونيةدبلوم
 

عربي 01

عربي الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 02

فرع  الكلية  التقنية  بحقل

دبلوم

رابط التخصص لغة الدراسةالتخصصالقسم التقني المرحلة

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/587
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/587
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


عربي اإللكترونيات الصناعية والتحكمالتقنية اإللكترونيةدبلوم 01

فرع  الكلية  التقنية  بميسان

62

 اإللكترونيات الصناعية والتحكمالتقنية اإللكترونيةدبلوم
 

عربي 01

عربي الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 02

فرع  الكلية  التقنية  بيدمه

رابط التخصص لغة الدراسةالتخصصالقسم التقني المرحلة

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/587
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


عربي الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربيالوسائط المتعددة وتقنيات الويبالحاسب وتقنية المعلومات 02

فرع  الكلية  التقنية  بالعارضة

63

فرع  الكلية  التقنية  بالفرشة

دبلوم

عربي الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربيالوسائط المتعددة وتقنيات الويبالحاسب وتقنية المعلومات دبلوم02

رابط التخصص لغة الدراسةالتخصصالقسم التقني المرحلة

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


عربي الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

فرع  الكلية  التقنية  بالمهد

64

 الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم
 

عربي 01

فرع  الكلية  التقنية  ببدر

رابط التخصص لغة الدراسةالتخصصالقسم التقني المرحلة

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


فرع  الكلية  التقنية  بتيماء

65

فرع  الكلية  التقنية  بحوطة بني تميم

عربي الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

 الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم
 

عربي 01

رابط التخصص لغة الدراسةالتخصصالقسم التقني المرحلة

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


فرع  الكلية  التقنية  بخيبر

66

فرع  الكلية  التقنية  برماح

عربي الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

 الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم
 

عربي 01

رابط التخصص لغة الدراسةالتخصصالقسم التقني المرحلة

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


فرع  الكلية  التقنية  بظهران  الجنوب

67

فرع  الكلية  التقنية  في بلجرشي

عربي الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

 الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم
 

عربي 01

رابط التخصص لغة الدراسةالتخصصالقسم التقني المرحلة

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


فرع  الكلية  التقنية  بشقراء

68

فرع  الكلية  التقنية  بالعيدابي

عربي الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربيإدارة أنظمة شبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلومات دبلوم02

عربي الدعم الفني للحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص لغة الدراسةالتخصصالقسم التقني المرحلة

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


فرع  الكلية  التقنية  برجال ألمع

69

فرع  الكلية  التقنية  بفرسان

عربيبرمجيات الحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربيالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم برمجيات الحاسب01

رابط التخصص لغة الدراسةالتخصصالقسم التقني المرحلة

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


فرع  الكلية  التقنية  بثادق

70

فرع  الكلية  التقنية  بأحد رفيدة

عربيشبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربيبرمجيات الحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص لغة الدراسةالتخصصالقسم التقني المرحلة

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


فرع  الكلية  التقنية  باألرطاوية

71

فرع  الكلية  التقنية  بالبدائع

عربيشبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربيالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم شبكات الحاسب01

رابط التخصص لغة الدراسةالتخصصالقسم التقني المرحلة

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


فرع  الكلية  التقنية  بالحريق

72

فرع  الكلية  التقنية  بالمندق

عربيشبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربيشبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص لغة الدراسةالتخصصالقسم التقني المرحلة

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588
https://cdd.tvtc.gov.sa/category/588


فرع  الكلية  التقنية  بحوطة  سدير

73

عربيشبكات الحاسبالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة



فرع  الكلية  التقنية  بعفيف

عربيالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم شبكات الحاسب01

رابط التخصص لغة الدراسةالتخصصالقسم التقني المرحلة

74
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التخصصات الرقمية في
المعاهد الصناعية الثانوية 

75



عربيالحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

المعهد  الصناعي  الثانوي  بالعال

76

عربي الحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

المعهد  الصناعي  الثانوي  ببلقرن

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

https://cdd.tvtc.gov.sa/taxonomy/term/759
https://cdd.tvtc.gov.sa/taxonomy/term/759


رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

المعهد  الصناعي  الثانوي  بسراة  عبيدة

المعهد  الصناعي  الثانوي  بطبرجل

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

عربيالحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربي الحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

77
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https://cdd.tvtc.gov.sa/taxonomy/term/759


رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

المعهد  الصناعي  الثانوي  األول  باألحساء

عربيالتصوير الضوئياإلنتاج اإلعالميدبلوم 02

المعهد  الصناعي  الثانوي  األول  بالرياض

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

عربيالحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربي الحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

78
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رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

المعهد  الصناعي  الثانوي  األول  بجدة

المعهد  الصناعي  الثانوي  الثاني بالمدينة المنورة

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

عربيالحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربي الحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربيالطباعة اآلليةاإلنتاج اإلعالميدبلوم 02

79

https://cdd.tvtc.gov.sa/taxonomy/term/759
https://cdd.tvtc.gov.sa/taxonomy/term/748
https://cdd.tvtc.gov.sa/taxonomy/term/759


رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

المعهد  الصناعي  الثانوي  بأبها

المعهد  الصناعي  الثانوي  باألفالج

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

عربيالحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربي الحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

80
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رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

المعهد  الصناعي  الثانوي  بالباحة

المعهد  الصناعي  الثانوي  بالجوف

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

عربيالحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربي الحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01
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رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

المعهد  الصناعي  الثانوي  بالحريضة

المعهد  الصناعي  الثانوي  بالخرج

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

عربيالحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربي الحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01
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رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

المعهد  الصناعي  الثانوي  بالدوادمي

المعهد  الصناعي  الثانوي  بالرس

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

عربيالحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربي الحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01
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https://cdd.tvtc.gov.sa/taxonomy/term/759
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رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

المعهد  الصناعي  الثانوي  بالزلفي

المعهد  الصناعي  الثانوي  بالطائف

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

عربيالحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربي الحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01
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رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

المعهد  الصناعي  الثانوي  بالقريات

المعهد  الصناعي  الثانوي  بالقنفذة

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

عربيالحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربي الحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01
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رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

المعهد  الصناعي  الثانوي  بالمجمعة

المعهد  الصناعي  الثانوي  بالمذنب

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

عربيالحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربي الحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01
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رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

المعهد  الصناعي  الثانوي  بالوجه

المعهد  الصناعي  الثانوي  ببريدة

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

عربيالحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربي الحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01
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https://cdd.tvtc.gov.sa/taxonomy/term/759
https://cdd.tvtc.gov.sa/taxonomy/term/759


رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

المعهد  الصناعي  الثانوي  ببيشة

المعهد  الصناعي  الثانوي  بتبوك

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

عربيالحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربي الحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

88

https://cdd.tvtc.gov.sa/taxonomy/term/759
https://cdd.tvtc.gov.sa/taxonomy/term/759


رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

المعهد  الصناعي  الثانوي  بجازان

المعهد  الصناعي  الثانوي  بحائل

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

عربيالحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربي الحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01
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https://cdd.tvtc.gov.sa/taxonomy/term/759
https://cdd.tvtc.gov.sa/taxonomy/term/759


رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

المعهد  الصناعي  الثانوي  بحفر  الباطن

المعهد  الصناعي  الثانوي  بخميس  مشيط

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

عربيالحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربي الحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

90

عربيالطباعة اآلليةاإلنتاج اإلعالميدبلوم 02

https://cdd.tvtc.gov.sa/taxonomy/term/759
https://cdd.tvtc.gov.sa/taxonomy/term/759
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رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

المعهد  الصناعي  الثانوي  بصبيا

المعهد  الصناعي  الثانوي  بمكة  المكرمة

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

عربيالحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربي الحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01
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رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

المعهد  الصناعي  الثانوي  بمحائل  عسير

المعهد  الصناعي  الثانوي  بنجران

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

عربيالحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربي الحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01
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https://cdd.tvtc.gov.sa/taxonomy/term/759
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رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

المعهد  الصناعي  الثانوي  بوادي  الدواسر

المعهد  الصناعي  الثانوي  بظهران  الجنوب

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

عربيالحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربي الحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01
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https://cdd.tvtc.gov.sa/taxonomy/term/759
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رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

المعهد  الصناعي  الثانوي  بالبدائع

المعهد  الصناعي  الثانوي  بالفرشة

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

عربيالحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربي الحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01
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رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

المعهد  الصناعي  الثانوي  ببدر

المعهد  الصناعي  الثانوي  بتيماء

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

عربيالحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربي الحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01
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رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

المعهد  الصناعي  الثانوي  بحوطة  سدير

المعهد  الصناعي  الثانوي  بشقراء

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

عربيالحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربي الحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01
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رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

المعهد  الصناعي  الثانوي  بعفيف

المعهد  الملكي  الصناعي  الثانوي  بالرياض

رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

عربيالحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01

عربي الحاسب اآلليالحاسب وتقنية المعلوماتدبلوم 01
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رابط التخصص القسم التقني لغة الدراسةالتخصصالمرحلة

المعهد الصناعي الثانوي بالدمام

عربيدبلوم 01

98

عربيالطباعة اآلليةاإلنتاج اإلعالميدبلوم 02

التصوير الضوئياإلنتاج اإلعالمي
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التخصصات الرقمية في
الكليات العالمية

99



01

02

03

04

الكلية التقنية العالمية للبنات بالخرب

دبلوم

دبلوم

دبلوم

دبلوم

الحاسب

الحاسب

الحاسب

الحاسب

التصميم الطباعي (جرافيك)

الدعم الفين (شبكة)

الدعم الفين (أنظمة)

تطوير الربمجيات (تطوير مواقع إنرتنت)

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

English

English

English

English

التخصص
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01

02

03

الكلية التقنية العالمية للبنات بالمدينة المنورة

دبلوم

دبلوم

دبلوم

الحاسب

الحاسب

الحاسب

تصميم صفحات اإلنرتنت

تطوير الربمجيات

تطوير الربمجيات (تطوير مواقع إنرتنت)

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

English

English

English

التخصص
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http://www.ic.edu.sa/colleges/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9/
http://www.ic.edu.sa/colleges/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9/
http://www.ic.edu.sa/colleges/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9/


01

02

 

الكلية التقنية العالمية للبنات بجدة

دبلوم

دبلوم

الحاسب

الحاسب

تصميم صفحات اإلنرتنت

الدعم الفين (شبكة)

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

English

English

التخصص

01

الكلية التقنية العالمية للبنات بمكة المكرمة

الدعم الفين (أنظمة)الحاسبدبلوم

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

English

التخصص
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http://www.ic.edu.sa/colleges/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D8%A9/
http://www.ic.edu.sa/colleges/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D8%A9/
http://www.ic.edu.sa/colleges/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9/


التخصصات الرقمية في
معاهد الرشاكات اإلسرتاتيجية
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01

02

معهد الرياض للتقنية

دبلوم

دبلوم

الطباعة والتغليف

التصنيع الرقمي

تقنيات الطباعة والتغليف

تقنيات التصنيع الرقمي

رابط التخصصلغة الدراسةالقسم التقينالمرحلة

English

English

التخصص

104

https://rpi.edu.sa/Majors.php
https://rpi.edu.sa/Majors.php


tvtcgovsatvtc_webtvtcweb www.tvtc.gov.sa



tvtcgovsatvtc_webtvtcweb www.tvtc.gov.sa



تصميم اإلدارة العامة لمركز التدرب اإللكتروني

إعداد اإلدارة العامة للمناهج


	Binder1
	1
	2
	3

	اعداد_compressed



