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البرنامج التطبيقي المسائي

يعتبــر البرنامــج التدريبــي التطبيقــي املســائي أحــد برامــج مركــز خدمــة املجتمــع والتدريــب املســتمر التــي
تتيحهــا املؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي واملنهــي لاللتحــاق ببرامجهــا التدريبيــة للحصــول علــى درجتــي
الدبلــوم والبكالوريــوس فــي التخصصــات املتاحــة فــي الكليــات التقينــه للبنيــن ويلتحــق بهــذا البرنامــج املواطنيــن
الســعوديين واملقيميــن للحصــول علــى التأهيــل املناســب.
البرامج التطبيقية المسائية:

ً
أوال :برنامــج الدبلــوم التطبيقــي :مــدة البرنامــج ســنتين ونصــف (خمســة فصــول تدريبيــة) للمتــدرب املفــرغ
كليــا للدراســة ويحصــل املتــدرب بعــد إنهــاء متطلبــات البرنامــج علــى الشــهادة الجامعيــة املتوســطة (دبلــوم) فــي
مجــال التخصــص
ً
ثانيــا :برنامــج البكالوريــوس التطبيقــي :مــدة البرنامــج ســنتين ونصــف (خمســة فصــول تدريبيــة) للمتــدرب
املفــرغ كليــا للدراســة ويحصــل املتــدرب بعــد إنهــاء متطلبــات البرنامــج علــى شــهادة بكالوريــوس الهندســة
التقنيــة فــي مجــال التخصــص.
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ضوابط البرنامج:

يتــم التعامــل مــع البرنامــج أســوة بمــا هــو معمــول بــه فــي الفتــرة الصباحيــة فــي الوحــدة التدريبيــة
ويطبــق علــى البرنامــج جميــع الضوابــط والتعليمــات واإلج ـراءات املتعلقــة بتنظيــم القبــول والتســجيل
ً
والتدريــب والتقويــم التدريبــي والتقييــم واالختبــارات وفقــا لالئحــة التدريــب والتقويــم وتعليماتهــا
التنفيذيــة مالــم يصــدر بعــض الضوابــط الخاصــة التــي تنظــم العمليــة التدريبيــة بالبرنامــج.
شروط القبول:

•للقبــول فــي برنامــج البكالوريــوس يشــترط الحصــول علــى دبلــوم الكليــات التقنيــة أو مايعادلهــا فــي نفــس
التخصــص لاللتحــاق مباشــرة فــي برنامــج البكالوريــوس دون الحاجــة ملقــررات تكميليــة.
•فــي حــال الرغبــة بتغييــر املســار فــي مرحلــة البكالوريــوس يشــترط اجتيــاز مقــررات تكميليــة مــن مرحلــة الدبلــوم
للشــهادات التاليــة:
الجهة
الكليات التقنية

التخصص في الدبلوم
دعم فني

التخصص في البكالوريوس
شبكات

برمجيات
اتصاالت
تقنية الحاسب اآللي
جامعة األمير سلمان سابقا وفروعها
جامعة األمير سطام وفروعها
كلية ينبع الصناعية

االلكترونيات الصناعية والتحكم

اتصاالت

شبكات وانترنت

شبكات

معهد االتصاالت التابع لوزارة البرق

اآلالت الدقيقة والتحكم

اتصاالت

والبريد و الهاتف سابقا
والبريد و الهاتف سابقا
الجوال
تلكس
مايكروويف
الهاتف
برمجيات
مبرمجو الحاسب اآللي
معهد اإلدارة
ل
** القائمة قابلة للتحديث املستمر وللتأكد من وجود مقررات تكميلية يمكن التواصل مع إدارة القبو والتسجيل

يتــم التقديــم ومعرفــة مواعيــد فتــح البوابــة واالطــاع علــى الشــروط عــن طريــق بوابــة القبــول املوحــد علــى موقــع
املؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي واملنهــي
4

التخصصات المتاحة في كلية االتصاالت والمعلومات:

يمكــن لخريجــي دبلــوم الكليــات التقنيــة أو مايعادلهــا اكمــال البكالوريــوس فــي البرنامــج التطبيقــي املســائي فــي
التخصصــات التاليــة:
•هندسة الحاسب وتقنية املعلومات :شبكات (للحاصلين على دبلوم شبكات  /إدارة أنظمة الشبكات
•برمجيات (للحاصلين على دبلوم البرمجيات)
•األمن السبراني (للحاصلين على دبلوم شبكات  /برمجيات  /إدارة أنظمة الشبكات  /دعم فني)
•هندسة االتصاالت :اتصاالت (للحاصلين على دبلوم اتصاالت)
أوقات تنفيذ البرنامج:

ً
مساء.
يتم تنفيذه في الفترة املسائية فقط من الساعة الرابعة

تكاليف االلتحاق بالبرنامج:

تحــدد تكاليــف التدريــب علــى أســاس الســاعة التدريبيــة املعتمــدة بحيــث تكــون ( 400ريــال) للســاعة
لبرنامــج الدبلــوم و ( 550ريــال) للســاعة لبرنامــج البكالوريــوس يتــم ســدادها بدايــة كل فصــل تدريبــي.
استعادة التكاليف المدفوعة:

•تسترجع املصاريف اإلدارية في حال عدم تقديم البرنامج وال تسترجع في حال االنسحاب من البرنامج.
•يحــق للمتــدرب اســتعادة كامــل املبلــغ فــي حالــة إلغــاء أو تأجيــل البرنامــج أو حــذف مقــررات البرنامــج مــن قبــل الوحــدة
يحــق للمتــدرب اســتعادة كامــل املبلــغ فــي حــال انســحب مــن البرنامــج قبــل بــدء التدريــب.
•يحق للمتدرب اســتعادة  %60من املبلغ املدفوع من تكاليف الفصل التدريبي أو الســاعات التدريبية إذا انســحب
مــن البرنامــج أو أحــد املقــررات قبــل نهايــة األســبوع الرابــع حســب التقويــم التدريبــي.
•ال يحق للمتدرب املطالبة باستعادة أي مبلغ بعد نهاية األسبوع الرابع من التدريب حسب التقويم التدريبي.
•يمنــح الخريــج الحاصــل علــى معــدل  4.75فأعلــى مكافــأة تشــجيعية (5000ريــال) ويمنــح الخريــج الحاصــل علــى
معــدل مــن  4.50إلــى أقــل مــن  4.75مبلــغ (3000ريــال) ويســتثنى املتــدرب املبتعــث أو مــن حصــل علــى تخفيــض أو
اعفــاء..

اإلعفاء من الرسوم التدريبية:

يعفى املتدرب من رسوم التدريب املسائي أو تخفض قيمتها أو تقسط طوال فترة الفصل التدريبي وذلك في حال:
 -1كان املتدرب من أبناء شهداء الواجب (استشهاد والده).
 -2كان املتدرب من األيتام املسجلين في دور الرعاية االجتماعية.
ً
 -3كان املتدرب من املسجلين نظاما في إحدى الجمعيات الخيرية املعتمدة.
 -4كان املتدرب من أبناء السجناء املسجلين بلجنة تراحم و حالته تتطلب املساعدة.
 -5كان من ذوي االحتياجات الخاصة ويشترط احضار ما يثبت ذلك من جهة االختصاص.
 -٦تخفيض الرسوم ملنسوبي املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي وأبناء املنسوبين حسب الضوابط.
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آلية الغياب واألعذار:

التدريب التعاوني:

الغياب بعذر أو بدون عذر يعتبر غياب ويجب أال يتجاوز
غياب املتدرب في املقرر عن  %20وإال سيتم حرمانه من
ً
املقــرر ويعــد راســبا فيــه( .تجــاوز النســبة فــي أحــد شــقي
املقــرر نظــري أو عملــي يســبب الحرمــان فــي كامــل املقــرر)

فــي حــال وجــود مقــرر التدريــب التعاونــي فــي
خطــة املتــدرب يطبــق علــى املوظفيــن امللتحقيــن
بالبرنامــج التعليمــات املنظمــة للتدريــب التعاونــي.

االنسحاب الفصلي وتأجيل الفصل التدريبي:

• االنســحاب الفصلــي يكــون ملــرة واحــدة فقــط ويمكــن تنفيــذ الطلــب عبــر رايــات (شاشــة الطلبــات
االلكترونيــة) فــي املواعيــد املحــددة فــي التقويــم األكاديمــي املوجــود فــي رايــات.
•التأجيــل يكــون ملــرة واحــدة فقــط ويمكــن تنفيــذ الطلــب عبــر رايــات فــي املواعيــد املحــددة فــي التقويــم
األكاديمــي.

حاالت الفصل وطي القيد:

•يتم فصل املتدرب املستجد عند حصوله على معدل أقل من ( )1.75ويفصل املتدرب املستمر إذا حصل على
انذارين متتالين او ثالثة انذارات متفرقة( .يحصل املتدرب على انذار إذا كان معدله التراكمي أقل من (.)2
•على املتدرب غير املتفرغ إنهاء كافة متطلبات التخرج خالل ستة أعوام تدريبية من القيد في البرنامج ويطوي
قيده بعد ذلك.
•على املتدرب املتفرغ إنهاء كافة متطلبات التخرج خالل أربعة أعوام تدريبية من القيد في البرنامج ويطوي قيده
بعد ذلك.
•يطوى قيد املتدرب في حال الغياب ألسبوعين متتاليين.
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الخطط التدريبية ومعادلة المقررات:

ملعرفة الخطط التدريبية يمكنك الدخول على موقع اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج:
ً
 https://cdd.tvtc.gov.sa/category/614وإذا كنــت حاصــا علــى شــهادة احترافيــة وملعرفــة املقــررات
املكافئــة لهــا يمكنــك الدخــول علــى رابــط ضوابــط وإج ـراءات املعــادالت التالــي:
 https://cdd.tvtc.gov.sa/category/603ويمكــن التقــدم بطلــب معادلــة الكترونيــا مــن رايــات مــع مراعــاة
املواعيــد التــي تحددهــا الكليــة الســتقبال الطلبــات للمقــررات التخصصيــة.
الخدمات التي يوفرها نظام رايات (لخدمات المتدربين):

ُيمكــن نظــام رايــات لخدمــات املتدربيــن املتــدرب مــن تســجيل جدولــه وكذلــك االطــاع علــى نتائجــه الفصليــة -
الســجل التدريبــي – االســتعالم عــن اســم املســتخدم (الرقــم التدريبــي)  -الحضــور والغيــاب  -تنفيــذ الطلبــات
اإللكترونيــة مثــل (طلبــات تغييــر رقــم الجــوال واالنســحاب الفصلــي والتأجيــل وطــي القيــد وإعــادة القيــد
والنقــل والزيــارة) .وكذلــك يوفــر املوقــع أدلــة ارشــادية مرئيــة الســتخدام الشاشــات والتقويــم األكاديمــي.
• يمكنك الدخول لرايات عبر الرابطhttp://rayat.tvtc.gov.sa :

كيفية استعادة كلمة المرور في نظام رايات:

الدخول لشاشة تسجيل الدخول لنظام رايات والنقر على «استعادة كلمة املرور» وإتباع الخطوات ويشترط
لذلك أن يكون رقم جوالك محدث في النظام لكون رسالة التفعيل سوف تصلك عليه.
تسجيل المقررات:

• يقــوم القســم بتســجيل املقــررات تلقائيــا للمتدربيــن املســتجدين .وفــي الفصــول التــي تلــي ذلــك يقــوم املتــدرب
بتســجيل املقــررات بنفســه عــن طريــق موقــع رايــات .ملشــاهدة فيديــو تعليمــي لطريقــة تســجيل املقــررات يمكنــك
زيــارة صفحــة األدلــة املرئيــة علــى موقــع رايــاتhttps://bit.ly/2P64LbQ :
•الالئحة املعتمدة فإن الحد األعلى لعدد الساعات املسموح التسجيل فيها للمتدرب املتفرغ هي  21ساعة في
األسبوع والحد األدنى  11ساعة في األسبوع.
•الحد األعلى لعدد الساعات املسموح التسجيل فيها للمتدرب غير املتفرغ هي  14ساعة والحد األدنى 7
ساعات.
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إدارة الخدمات االرشادية

تعمــل ادارة الخدمــات االرشــادية علــى تهيئــة البيئــة التدريبيــة املالئمــة للمتــدرب وتقديــم الخدمــات االجتماعيــة
والنفســية والتربويــة ووضــع البرامــج الالزمــة لذلــك وتطويرهــا والعمــل علــى حــل املشــكالت التــي تعترضــه
المهام :

ً
ً
ً
ً
ً
»توجيه املتدرب وإرشاده مهنيا ونفسيا وأخالقيا واجتماعيا وتربويا
»دراسة حاالت املتفدمين لطلب اإلعفاء من الرسوم حسب اللوائح املنظمة
»بحث املشكالت التي يواجهها املتدرب أثناء التدريب والعمل على إيجاد الحلول املناسبة
»تهيئة املتدربين ومساعدتهم على االنخراط في البيئة التدريبية
»مساعدة املتدربين على اختيار نوع التخصصات املهنية التي تناسب مواهبهم وقدراتهم وميولهم
واحتياجاتهم
»التنسيق والتعاون مع اإلدارات ذات العالقة باإلرشاد لتتكامل العملية التدريبية في منظومة واحدة

يمكن التواصل مع اإلدارة عبر البريد االلكتروني ershad@cti.edu.sa
أو عبر نموذج (طلب خدمة إرشادية ) املوجود في صفحة اإلدارة في موقع الكلية www.cti.edu.sa
أو زيارة اإلدارة في مبنى 20
التقويم التدريبي:

ملعرفة التقويم التدريبي للفصل و مواعيد التقدم بالطلبات االلكترونية وتسجيل املقررات يمكنك االطالع
على التقويم األكاديمي على موقع رايات عبر الرابط التاليhttps://bit.ly/38G1DLi :
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التواصل مع إدارات البرنامج:
لالستفسارات بخصوص القبول
إدارة القبول والتسجيل

qbs@cti.edu.sa

البرنامج التطبيقي المسائي

لالستفسارات بخصوص األمور المالية
مركز خدمة المجتمع

cscb@cti.edu.sa

قسم هندسة الحاسب

ecomp@cti.edu.sa

قسم هندسة االتصاالت

etele@cti.edu.sa

مركز الدراسات العامة

egsd@cti.edu.sa

الخدمات اإلرشادية

ershad@cti.edu.sa

في حال وجود شكوى:

www.cti.edu.sa

في حال وجود شكوى أكاديمية يمكنك البدء برفع الطلب ملدرب املقرر ثم رئيس القسم
وبعدها يتم التواصل مع اإلدارة.

