
 

 

فتح باب التسجيل لاللتحاق بالدورات التدريبية المهنية بالكليات المهنية للعام 
 م2023-2022 األكاديمي

 
 

 

 

 

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار عن فتح باب التسجيل لاللتحاق بالدورات التدريبية المهنية بالكليات 

، صاللة)المهنية الحكومية  يمي ي، شناص، البر ي نفسه الرغبة الجادة التقدم ، (السيب، صحم، صور، عبر
 
فعىل من يجد ف

 :  بطلبه عىل النحو التالي

 

 

 

 

 

 

 الكلية المهنية الجنس التخصص المجال م

ي ذكور نجارة األثاث هندسة تقنية األخشاب 1  السيب، صحم، عبر

هندسة البناء  2
 واإلنشاءات

ي السيب، صحم ذكور الدهان والديكور  ، صور، عبر

ي  ذكور تمديدات مائية )سباكة(  صحم، عبر

ي، شناص،  ذكور تمديدات كهربائية هندسة الطاقة  3 ،صحم، عبر يمي  صاللة البر

هندسة اللحام وتشكيل  4
 المعادن

 اللحام وتشكيل المعادن
ي ،  شناص،  ذكور السيب، صحم ، صور، عبر

، صالله يمي  البر
5 

 هندسة تقنية السيارات
صيانة وإصالح المركبات 

 الخفيفة
، صالله ذكور يمي ي، البر  السيب، صحم ، صور، عبر

يمي  ذكور سمكرة ودهان المركبات  السيب، صحم، البر

ونيات 6 ونية هندسة اإللكبر يمي السيب،  ذكور صيانة األجهزة اإللكبر    البر

7 
يد والتكييف  هندسة التبر

صيانة وإصالح أجهزة 
يد والتكييف  التبر

ي ،  شناص،  السيب، صحم ، ذكور صور، عبر
، صالله يمي  البر

8 
يمي  ذكور ميكانيكا التشغيل الهندسة الميكانيكية ي، شناص، البر  صور، عبر

9 
 تصفيف الشعر والتجميل العناية بالجمال

 السيب، صالله إناث 

10 
ي  تقنيات الزراعة

 التصنيع الغذائ 
 صحم إناث



 

 

 

 

وط      القبول: شر
ي الجنسية.  .1

 أن يكون عمائ 

2. ) / الحادي عشر  عىل شهادة إتمام الصف )العاشر
ً
 أن يكون حاصال

 29( عاما، وأال يزيد عىل )18أال يقل عمره عن ) .3
 
 . ( عاما

ي وزارة العمل كباحث عن عمل.  .4
 
 ف
ً
 أن يكون مسجال

 لم يسبق له االلتحاق بالدراسة أو التدريب بالكليات المهنية.  .5

 للتخصص المطلوب.  .6
 
 صحيا

 
 أن يكون الئقا

 ن ملتحقا بأي دراسة نظامية. أال يكو  .7
 

 
 المستندات المطلوبة *:  ▪

 نسخة من البطاقة الشخصية.  .1

2.  .  نسخة من المؤهل الدراسي

ة الذاتية الصادرة من وزارة العمل.  .3  نسخة حديثة من السبر

 
 

ي حالة االتصال بمقدم الطلب لحضور المقابلة أو االختبار: 
 
 *تسلم باليد ف

 
ي  9/2022 / 26يبدأ التسجيل بتاري    خ    ▪

 
م، ويبدأ التدريب بتاري    خ 2022/  10/  2وينتهي ف

16 /10/2022 

 سيتم التواصل مع المرشحي   لحضور المقابالت/االختبارات من قبل الكلية  ▪

ي موعد أقصاه 
 
 م10/2022 / 9ف
 
ي     

 
، ولن يتم قبول أي طلبات ف  المهنية:  الكليات *مالحظة يتم التسجيل عبر الرابط التالي

 
http://moheri-vc.somee.com 

 

ي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار 
 
ون  ويمكن الحصول عىل الرابط من خالل الموقع االلكبر

 

 

 

 

 

 

http://moheri-vc.somee.com/


 

 

 

 
 للمزيد من االستفسار التواصل عبر األرقام التالية:  ▪

    
، الكلية المهنية بصور: 26959767، الكلية المهنية بصحم: 24556511)الكلية المهنية بالسيب:  

ي:  ،25530068 الكلية المهنية  26747691بشناص: ، الكلية المهنية 25783725الكلية المهنية بعبر
 : يمي  ( 23219614، الكلية المهنية بصاللة: 25661167بالبر

 
 

 -مالحظات: 

ي للمؤهالت(:  ▪
 مدة التدريب عامير  أكاديميير  يحصل المتدرب خاللها عىل المؤهالت التالية )وفق اإلطار الوطن 

 )بمستوى محدد مهارات(.  1السنة األوىل: يمنح المتدرب شهادة الكفاءة المهنية  .1

 )بمستوى ماهر(.  2السنة الثانية: يمنح المتدرب شهادة الكفاءة المهنية  .2

ي بعض التخصصات المطروحة بالكليات المهنية. سيتم إجراء اختبا ▪
 
 رات قبول للمتقدمير  ف

ة التدريب.  ▪  يمنح المتدرب عالوة مالية شهرية أثناء فبر

ي حال ثبوت ما يخالف ما جاء اعاله.  ▪
 
 يحق إلدارة الكلية اتخاذ أي إجراءات ف

ي حالة عدم  ▪
 
 العدد.  اكتماليحق إلدارة الكلية عدم تنفيذ أي دورة ف

ة ا ▪ ي حالة غلق فبر
 
 العدد المطلوب.  اكتماللتسجيل ف

 
 

 وهللا ولي التوفيق
 
 
 

 


