(إعالن فتح باب القبول)
يسر برنامج بكالوريوس الهندسة التطبيقية في ( كلية المدربين التقنيين ) أن تعلن عن فتح
بوابة القبول لتقديم طلبات المتقدمين للفصل الدراسي االول للعام  1622/1628وبحيث
يحصل الطالب على برنامج معتمد دوليا ً في مجال الهندسة التقنية  ,كما يسرنا أن نعلن أن
هذا الفصل سيشهد إنطالق لبرنامج دراسي جديد في الهندسة التطبيقية  ,حيث يحصل
الخريج على شهادة البكالوريوس في الهندسة التطبيقية  ،وعلية سوف يتم فتح بوابة التقديم
على الكلية للفصل االول من عام (2418/2419هـ) في تاريخ 8411 /90/ 81هـ الموافق 81
 1987/ 90/حتى 8411/89/ 14هـ الموافق  1987/ 97 /81في التخصصات التالية :
القسم

التخصص في كلية
المدربين التقنيين

التخصص المطلوب
أنظمة نيوماتية وهيدروليكية
تقنية هندسة التصنيع

تقنية اإلنتا

قسم التقنية الميكانيكية

تقنية هندسة الصيانة الميكانيكية
إنتا

تقنية المحركات

أنظمة نيوماتية وهيدروليكية
محركات ومركبات
آالت ومعدات

إلكترونيات

قوى كهربائية (خطوط هوائية وخطوط ارضية )
إلكترونيات

قسم التقنية الكهربائية
واإللكترونية

قوى كهربائية

قوى كهربائية
تقنية هندسة اآلالت الدقيقة والتحكم

الميكاترونيك

أجهزة طبية
هندسة الطاقة الكهربائية
إتصاالت

هندسة نظم المعلومات

دعم فني
برمجيات

تقنية إالتصاالت والمعلومات
هندسة األتصاالت
والشبكات

شبكات
إدارة أنظمة الشبكات
أنظمة دعم تقنية المعلومات

1622

/60
 /21
 

برنامج بكالوريوس الهندسة التطبيقية في (كلية المدربين التقنيين)
إن برنامج بكالوريوس الهندسة التطبيقة في ( كلية المدربين التقنيين) يوفر لجميع الطالب
المواصفات العالية في الهندسة التقنية مع مهارات اللغة اإلنجليزية وعلم أصول التدريب
المهني  ,باإلضافة إلى ذلك يكتسب الطالب الخبرة العالية خالل التدريب في الشركات
والتدريس العملي .
لضمان أعلى المعايير الدولية  ،كلية المدربين التقنيين تتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين
المتخصصين في التدريب المهني ولديهم الريادة في ذلك في جميع دول العالم .
لمزيد من المعلومات أمل زيارة www.ttcollege.edu.sa :

ثانيا :شروط القبول
 أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن في ُحكمه .
 الموظف الحكومي يمكن قبوله بشرط أحضار موافقة من جهة العمل .


إجتياز إختبار القبول والمقابلة الشخصية .



أن يكون حسن السيرة والسلوك .



أن يكون الئقا طبيا (يطلب بعد القبول) .
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يتبع :شروط القبول
 أن يكون المتقدم خريج من الكليات أو مايعادله من الجدول التالي :
المؤسسات التعليمية

المعدل المطلوب

المؤهل

كلية التقنية  /كلية االتصاالت

 1.09من 0099

شهادة الدبلوم

معهد اإلدارة العامة

 1.09من 0099

شهادة الدبلوم

كلية الجبيل و ينبع الصناعية

 1.09من 4099

شهادة الدبلوم

الجامعات

 1.09من 0099

ال يقل عن سنتين تكون معادلة
للدبلوم

الكليات االهلية

 1009من 0099

دبلوم اليقل عن سنتين

 إثبات المهارات في اللغة االنجليزية .
 لم يسبق له ان تم طي قيده من الكلية .


سيييتم قبييول المتقييدمين ميين خييالل المسييابقة علييى أسيياس كفييا ة اللغيية االنجليزييية وإختبييار القبييول والمقابليية
الشخصية.

كيف يتم التقديم ؟ :

 -يتم التقديم للقبول بكلية المدربين التقنيين إلكترونيا عبر www.ttcollege.edu.sa

 -وفي حالة وجود أي مشكلة في التقديم نأمل إرسال بريد إلكتروني إلى

help@ttcollege.edu.sa
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مواعيد إجرا ات القبول للمتدربين المستجدين للفصل االول

(2418/2419هـ الموافق  1622/ 1628م)
اإلجرا

م

اليوم

فتح باب القبول اإللكتروني في موقع
الثالثا

1

 www.tvtc.gov.saاوwww.ttcollege.edu.sa

التاريخ
 8411/90/81هـ
2017/06/81
8411/89/24هـ

2

إغالق بوابة القبول اإللكتروني

الثالثا

1

إعالن أسما المرشحين لدخول إختبار القبول

الخميس

إختبار القبول

األثنين

8411/11/01هـ

في مقر برنامج اللغة اإلنجليزية كما موضح في بوابة التقديم

الساعة  89:99صباحا

6982/92/24

0

إعالن أسما المرشحين

األربعا

0

موعد إستقبال قائمة القبول النهائي بعد إجتياز المقابلة الشخصية

األحد  -الخميس

7

موعد إستقبال قائمة القبول في اإلحتياط بعد االتصال

األحد – االربعا

1

بداية التدريب في الكلية للفصل االول و يوم التهيئة
للمستجدين

األحد

18/07/2017
8411/89/62هـ
69/92/6982

4

8411/11/10هـ
6982/08/02
8411/88/ 81 – 84هـ
6982/91/89 -92
8411/88/64-68
6982/91/ 82 -81

1622

/60
 /21
 

8411/12/26هـ
2017/09/17

ثالثا :الوثائق المطلوبة للقبول بعد إجتياز إختبار القبول والقبول النهائي
 إستمارة طلب اإللتحاق بالكلية.
 صورتان من بطاقة الهوية الوطنية مع إحضار األصل.
 أصل وصورة طبق األصل موثقة من شهادة دبلوم التخصص .
 أصل السجل التدريبي .
 أربع صور شخصية.
 أصل وصورة طبق األصل من شهادة حسن السيرة والسلوك.
 التقرير الطبي (بعد تسليم الوثائق والقبول النهائي).

مالحظات هامة:
 إن توفر شروط القبول السابقة ال يعني القبول النهائي للمتقدم ،إنما يخضع للمنافسة حسب
المعدل التراكمي وإجتياز إختبار اللغة اإلنجليزية والمقابلة الشخصية وعدد المقاعد المتاحة.
 التخصص يُفتح اذا اكتمل العدد المطلوب.
 حضور أختبار القبول في التاريخ والمكان المحدد.
 االلتزام بالفترة المحددة للتسجيل.
 المتقدم هو المسؤول عن متابعة القبول واإللتزام بمواعد التقديم والتسجيل من خالل موقع كلية
المدربين التقنيين www.ttcollege.edu.sa
 المعلومات والوثائق غير الصحيحة ستؤدي الى استبعاد الطلب نهائيا .
 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني غير مسئولة عن التوظيف بعد التخر .
 للكلية الحق في تحويل الطالب من التخصص المقبول فيه إلى التخصص الهندسي التقني ال ٌمماثل
له .

1622

/60
 /21
 

