
  األسئلة الشائعة

 ؟متى يتم فصل المتدرب أكاديميا   -

 . ويفصل المتدرب المستمر اذا حصل على 1.75تم فصل المتدرب المستجد عند حصوله على معدل أقل من ي

 .(2)يحصل المتدرب على انذار اذا كان معدله التراكمي أقل من  انذارات متفرقة. ةانذارين متتالين او ثالث

 ( ومتى يكون ؟تدرب االنسحاب الفصلي )حذف الفصلكم مرة يحق للم -

في  يكون لمرة واحدة فقط ويمكن تنفيذ الطلب عبر رايات )شاشة الطلبات االلكترونية(النسحاب الفصلي ا

 .رايات موقع الموجود في المواعيد المحددة في التقويم األكاديمي

 هل يمكن للمتدرب طلب تأجيل الفصل التدريبي؟ -

 كاديمي.لمرة واحدة فقط ويمكن تنفيذ الطلب عبر رايات في المواعيد المحددة في التقويم األ يكون التأجيل  

  ؟وهل يمكن طلب نقل مع تغيير التخصص هل من الممكن للمتدرب طلب النقل إلى كلية أخرى -

المحددة  يكون لمرة واحدة فقط ويمكن تنفيذ الطلب عبر رايات في المواعيد أو النقل مع تغيير التخصص لنقلا

 .من الوحدات المعتمدة %50بشرط عدم تجاوز  في التقويم األكاديمي

 هل بإمكان المتدرب طلب الزيارة لكلية أخرى ..وكم مرة يمكن له طلب ذلك؟ -

لمواعيد اويمكن تنفيذ الطلب عبر رايات في  ألي كلية تقنية فيها نفس التخصص تكون لمرة واحدة فقطلزيارة ا

 المحددة في التقويم األكاديمي.

 ؟متى يتوقف صرف المكافأة -

 (2المعدل التراكمي عن ) في حال تدنيتوقف ت.  

 (حسب الخطة الجديدة ثمانية فصول تدريبيةالنظامية للتخرج )تجاوز المدة  إذا. 

 التحويل؟. وماهي شروط ذلك وكم مرة يمكن طلب إلى آخر.كيف يمكن للمتدرب التحويل من تخصص  -

محول له تمد على موافقة القسم الحق للمتدرب طلب التحويل مرة واحدة خالل مدة التدريب والتحويل يعي

  تنفيذه(.ة عن طريق الدخول على نظام رايات )الطلبات اإللكترونية ومتابعة حالة الطلب حتى عملي الطلبويمكن 

 (؟يوفرها نظام رايات )لخدمات المتدربينماهي الخدمات التي  -

 لفصليةوكذلك االطالع على نتائجه ا تسجيل المقرراتمكن نظام رايات لخدمات المتدربين المتدرب من ي

-غبها مثل )النقل والحضور والغياب وكذلك المكافآت المالية وتنفيذ الطلبات اإللكترونية التي ير والسجل األكاديمي

 .(طي القيد –تغيير رقم الجوال  – الزيارةطلب  -تغيير التخصص 

 ؟تعادة كلمة المرور في نظام راياتكيفية اس -

لخطوات وإتباع ا "استعادة كلمة المرور" والدخول الى أي شاشة ثم النقر على  لدخول على نظام راياتا

 ويشترط  لذلك إن يكون رقم جوالك محدث في النظام لكون رسالة التفعيل سوف تصلك عليه.

 ماهي آلية الغياب واألعذار في الكلية؟ -

سيتم  وإال %20ال يتجاوز غياب المتدرب في المقرر عن ر غياب ويجب أبلغياب بعذر أو بدون عذر يعتا

 حرمانه من المقرر ويعد راسبا  فيه.

 



  التسجيل إلكترونيا ؟وكيف يمكن لي التواصل مع إدارة القبول  -

  qb@cti.edu.sa :للبرنامج الصباحي ن طريق اإليميل التاليع

 qbs@cti.edu.saوللبرنامج المسائي:                                  

 cti_t_s@وكذلك يمكنك متابعة حساب خدمات المتدربين على تويتر: 

 تخصصات المتاحة حاليا في الكلية؟الما هي  -

 الفترة التخصص القسم لمرحلةا

 الدبلوم

 الحاسب وتقنية المعلومات

 شبكات

 صباحي

 برمجيات

 إدارة أنظمة شبكات

 اتصاالت االتصاالت

 تطبيقات مكتبية للمعوقين سمعيا   التقنية الخاصة

 البكالوريوس
 هندسة الحاسب

 سائيم -صباحي  شبكات

 مسائي برمجيات

 مسائي اتصاالت اتصاالت

 

 شروط القبول لبرنامج الدبلوم؟ ماهي -

 ن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعوديةا. 

 لمعهد الصناعي ا, ثانوية الصم و البكم, )علمي( أن يتوفر لديه أحد المؤهالت المطلوبة : الثانوية العامة

 .الثانوي

 ( عاما   30أن ال يزيد عمر المتقدم عن ). 

  اتسنو 5أال يزيد تاريخ الحصول على المؤهل عن. 

  أال يكون المتقدم مستمرا  في ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه. 

 أال يكون المتقدم خريجا  من ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه. 

 أال يكون مفصوال  من أي كلية تقنية خالل الفصلين الماضيين. 

 ان ال يكون مطوي القيد خالل الفصلين الماضيين. 

  برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبيةعدم التقديم على أي. 

 أن ال يكون موظفا و يمكن قبول الموظفين الموفدين في حال إحضار موافقة من جهة العمل. 

 ماهي شروط القبول لبرنامج البكالوريوس؟ 

 دبلوم الكليات التقنية أو ما يعادلها في نفس التخصص.المؤهل المطلوبن يتوفر لديه أ : 

  شهادةCCNA ROUTING & SWITCHING  شبكات و انترنت( الراغبين  – الدعم الفني)لخريجي

 .بااللتحاق في بكالوريوس الشبكات

 ان يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية. 

 تبارأن يكون حاصال  على الدرجة المطلوبة في أحد اختبارات اللغة اإلنجليزية التالية فقط: إخ STEP  مطلوب

 إختبار 120من  35مطلوب  TOEFL IBT إختبار 9من  3.5مطلوب  IELTS إختبار 100من  45
TOEFL CBT  إختبار 300من  100مطلوب TOEFL Paper  اجتياز برنامج اللغة  677من  400مطلوب

 .(هذا الشرط خاص بالبرنامج الصباحي) أو أعلى 70ودرجة  1B اإلنجليزية المكثف بمستوى

 البرنامج التدريبي المتقدم عليه أال يكون المتقدم مستمرا  في ذات. 
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 أن ال يكون المتقدم متخرجا من البرنامج التدريبي. 

 يشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية. 

 (هذا الشرط خاص بالبرنامج الصباحي) أن يكون غير موظفا أو لديه تفريغ من جهة العمل. 


