(إعالن فتح باب القبول)
يسر كلية المدربين التقنيين أن تعلن عن فتح باب القبول اإللكتروني للفصل الثلثي الثالث لعام
(6341/6341هـ) بحيث يحصل الطالب على برنامج معتمد دوليا لمهنة مدرب مهني بمؤهل
بكالوريوس في الهندسة التقنية إضافة إلى ذلك كلية المدربين التقنيين تقدم بكالوريوس في
مجال إدارة األعمال .
وسوف يتم فتح بوابة التقديم على الكلية للفصل الثلثي الثاني من عام (6341/6341هـ) في
تاريخ 4117 /41/ 41هـ الموافق  4442/ 44/ 41حتى 4117/40/ 44هـ الموافق 4442/ 44 /44

في التخصصات التالية :
القسم

التخصص في كلية
المدربين التقنيين

التخصص المطلوب
أنظمة نيوماتية وهيدروليكية

إنتاج

تقنية هندسة التصنيع
تقنية هندسة الصيانة الميكانيكية
إنتاج

محركات ومركبات

تبريد وتكييف

قسم التقنية الميكانيكية

أنظمة نيوماتية وهيدروليكية
محركات ومركبات
تبريد وتكييف
أنظمة نيوماتية وهيدروليكية
أنظمة نيوماتية وهيدروليكية
الصيانة الميكانيكية والهندسة التكنولوجيه
المحركات

الميكانيكا األلكترونيات
(التقنية الميكانيكية
( ,)MTالتقنيه الكهربائيه
وااللكترونيه ()EET

قوى كهربائية
اآلالت الكهربائية
تقنية األجهزة الطبية
تكنولوجيا هندسة اآلالت الدقيقة والتحكم
إلكترونيات
برمجة
الشبكات

إلكترونيات

آالت ومعدات
قوى كهربائية (خطوط هوائية وخطوط ارضية )
إلكترونيات

قسم التقنية الكهربائية
واإللكترونية

تقنية األجهزة الطبية
قوى كهربائية

قوى كهربائية

تقنية هندسة اآلالت الدقيقة والتحكم
تقنية هندسة القوى الكهربائية

إتصاالت

تطوير التطبيقات

دعم فني
برمجيات
شبكات

شبكات وإدارة النظم

إدارة أنظمة الشبكات
دعم نظم تقنية المعلومات

تقنية إالتصاالت والمعلومات

إلكترونيات

هندسة االتصاالت

تكنولوجيا هندسة اآلالت الدقيقة والتحكم
برمجيات

(تقنية إالتصاالت
والمعلومات ((ICT
التقنية الكهربائية
واإللكترونية ((EET

اتصاالت
الشبكات
ادارة نظام الشبكات
دعم الفني
دعم نظم تقنية المعلومات

محاسبه وتمويل
مبيعات وتسويق

اإلدارة و إدارة األعمال

موارد بشريه
أداره مكتبيه
دعم لوجستي

إدارة مكتبية  /السكرتير التنفيذي
محاسبة
تسويق  /المبيعات
إدارة المستودعات
عمليات التأمين
األعمال البنكية
إدارة التمويل واإلستثمار
الرقابة المالية
إدارة الموارد البشرية

برنامج البكالوريوس في كلية المدربين التقنيين
إن برنامج البكالوريوس في كلية المدربين التقنيين يوفر لجميع الطالب المواصفات العالية
في الهندسة التقنية مع مهارات اللغة اإلنجليزية وعلم أصول التعليم والتدريب التقني 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) .

 أن يكون المتقدم خريج من الكليات أو مايعادله من الجدول التالي :
المؤسسات التعليمية

المعدل المطلوب

المؤهل

كلية التقنية  /كلية االتصاالت

 1.04من 0044

شهادة الدبلوم

معهد اإلدارة العامة

 1.04من 0044

شهادة الدبلوم

كلية الجبيل و ينبع الصناعية

 4.04من 1044

شهادة الدبلوم

الجامعات

 1.04من 0044

ال يقل عن سنتين تكون معادلة
للدبلوم

الكليات االهلية

 1004من 0044

دبلوم اليقل عن سنتين

 إجتياز برنامج اللغة االنجليزية المكثف في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو الحصوول علوى
درجة  1044في اختبار ( )IELTSأو شهادة في اللغة اإلنجليزية تعادل ما سبق.


سوويتم قبووول المتقوودمين موون خووالل المسووابقة علووى أسوواس كفووا ة اللغووة االنجليزيووة وإختبووار القبووول والمقابلووة
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 إلىhelp@ttcollege.edu.sa

مواعيد إجرا ات القبول للمتدربين المستجدين للفصل الثلثي الثاني

(6341/6341هـ الموافق 2016/2015م)
م

اإلجرا

اليوم

فتح باب القبول اإللكتروني

1

www.tvtc.gov.sa

التاريخ
 4117/04/14هـ

األحد

2016/01/24

www.ttcollege.edu.sa
4117/05/01هـ

2

إغالق بوابة القبول اإللكتروني

األربعا

إعالن أسما المرشحين لدخول إختبار القبول

الخميس

إختبار القبول

األثنين

4117/40/42هـ

في مقر برنامج اللغة اإلنجليزية كما موضح في بوابة التقديم

الساعة  44:44صباحا

4442/44/40

إعالن أسما المرشحين

األربعا

2016/02/10
4117/40/44هـ

1

1

4442/44/44

4117/40/40هـ

0

4442/44/41

7

2

مراحل التسجيل

2

4117/40/ 44-41هـ

موعد إستقبال قائمة القبول النهائي بعد إجتياز
المقابلة الشخصية

األحد  -األربعا

موعد إستقبال قائمة القبول في اإلحتياط

األحد – الثالثا

بداية التدريب في الكلية للفصل الثلثي الثالث و
يوم التهيئة للمستجدين

األحد

4442/41/41 - 44/42
4117/ 40/42-42هـ
4442/41/42-42
4117/42/44هـ
4442/41/44

ثالثا :الوثائق المطلوبة للقبول بعد إجتياز إختبار القبول
 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 .

