
اإلدارة العامة لشؤون المتدربين

إدارة التوجيه واإلرشاد 



.المؤسسةبرامجفيقبولكعلىنهنئك

العامةالمؤسسةتوقعاتيبينالذيالدليلهذاأعددناذلكوألجل،هللابمشيئةنجاحكلتيسيرطاقاتنابكلنسعىبأنلكونؤكد

.ألجلكمتاحةوالخدماتالتدريبيةالمواردوكل،طموحكمتدربمنكوالمهنيالتقنيللتدريب

دريبيةالتمسيرتكفيوالتفوقالنجاحتحقيقعلىيساعدكأنشأنهمناإلمكاناتهذهمناستفادتكأنفيهشكالومما

إدارةإلىأوالتدريبيالمرشدإلىالرجوعفيتترددالوالتعليماتواللوائحالنظممنأيوضوحعدمحالوفيوالعملية،

النجاحلكمنىونتالعملوإتقانباالنضباطملتزما  متدربا  بكونكفخورونإننا،ومساعدةعونكلوستجدالتدريبيةالوحدة

.والتطوربالحيويةتتسمالتيالتدريببيئةفي

......معكتوقيعهاتمالتياالتفاقيةخاللمنإليهااإلشارةتموواجباتكرعايتنامحلحقوقك..المتدربعزيزي

/الرابطعلىالدخوليمكنالتنفيذيةوالتعليماتوالنظماللوائحعلىولالطالع

http://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/dts/Pages/default.aspx

. ورعاك وجعلك لبنة خير لبلد العطاء في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة .... هللا وفقك 

مواقع مهمة

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 

www.tvtc.gov.sa

اإلدارة العامة لشؤون المتدربين

http://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/dts/Pages/default.aspx

اإلدارة العامة للمناهج

https://cdd.tvtc.gov.sa/

المتدربينبوابة 

https://tg.tvtc.edu.sa/pages/login.aspx

الكليات التقنية في المملكة العربية السعوديةمواقع 

إلينالتصل 

http://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Pages/default.aspx

:المتدربعزيزي

http://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/dts/Pages/default.aspx
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وتنميةدالبالحاجةمعينسجمبمابرامجهاتطويرفيمهامهابمزاولةوالمهنيالتقنيللتدريبالعامةالمؤسسةتقوم

عاليا  ال  تأهيمؤهلةوطنيةكوادرإيجادإلىالملحةالحاجةظهرتلذلكونتيجة.العملسوقاحتياجاتلتلبيةالبشريةمواردها

رقمالسامياألمربصدورالحاجةتلكوتوجتللدولة،الطموحةالتنميةخططبمتطلباتالنهوضعلىقادرةتكون

هـ29/10/1402وتاريخمخ/209رقمالتعليملسياسةالعليااللجنةلقرارالمؤيدهـ7/3/1403وتاريخ5267/هـ/7

تنميةمجالفييالعالللتعليمأخرىمساراتلتفتحالتقنية،الكلياتمستوىعلىالتقنيبالتدريباالهتمامضرورةالمتضمن

.المؤسسةمسؤوليةالنمطهذافيالتوسعمسؤوليةتكونأنعلىالتأكيدالقراروتضمنالبالد،ونمو

:وتطورهاالمؤسسةنشأة

:منهاإيجابياتحققوهذا

ذاتالمؤسسةاتمخرجتعكسالمستوياتوهذهمتنوعةومهنيةتقنيةلمستوياتالمؤسسةفيالتدريبيةالبرامجتنفيذيتم*

.كبيرةبصورةالمتوفرةاإلمكاناتمناالستفادةفيكثيرا  يساعدماوهوالمتنوعالتأهيل

.العملسوقفيالحاجةوطبيعةالتدريبيةالبرامجبينالفجوةوتضييقالعملوسوقالتقنيةالكلياتبينالعالقةتوسيع*

:االستراتيجيةاألهداف

:التاليةاألهدافتحقيقإلىالتقنيةالكلياتإنشاءخاللمنوالمهنيالتقنيللتدريبالعامةالمؤسسةتسعى

.المستدامةالتنميةتحقيقفيلإلسهاموالمهنيالتقنيالتدريبفيالراغبينمنممكنعددأكبراستيعاب-1

يوالنوعالكميالعملسوقلطلبوفقا  والمهنيةالتقنيةالمجاالتفيالوطنيةالبشريةالكوادروتطويرتأهيل-2

التيأوعملالسوقفيالمناسبةالوظيفةعلىللحصولالمتدربتؤهلالتيوالكفايةبالجودةالتدريبيةالبرامجتقديم-3

الحرالعملممارسةعلىقادرا  تجعله

.التطبيقيةوالدراساتاألبحاثعلىاستنادا  والتغيراتالتحدياتمعبنجاحوالتعاملالتكيفعلىالقدرة-4

.ومهنيةتقنيةتدريببرامجلتنفيذالعملقطاعمعإستراتيجيةشراكاتبناء-5

.الحياةمدىللتدريبالمناسبةالبيئةوتوفيروالمهنيةالتقنيةالمجاالتفيالعملبأهميةالوعينشر-6

.والمهنيالتقنيللتدريبالعامةالمؤسسةفيوالتدريبللعملومحفزةآمنةبيئةإيجاد-7

.األهليوالمهنيالتقنيالتدريبفياالستثمارتشجيع-8

.الوطنيةوالتدريبيةالتعليميةالجهاتمعوالتكاملالعالقةتوثيق-9

.التقنيةوتطويرنقلبرامجفيوالمشاركةالوطنيةللخططالداعمةالمتقدمةالتدريبيةالمجاالتفيالتوسع-10



الوطنبناتوألبناءوالمهنيالتقنيالتدريببتوفيروالبيئيةواالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةفيالفاعلاإلسهام

.الذاتيواالكتفاءاالستقالليةيكفلبماعالميةريادةوتحقيقالعملسوقيتطلبهاالتيوالكفايةبالجودة

:الرؤية

وسنواإلناثرللذكوالعمللسوقوالنوعيالكميالطلبحسبوالمهنيةالتقنيةالتدريبيةالبرامجوترخيصوتطويرتقديم-1

.عليهاواإلشرافوكفايتهابجودتهاالمختصةالتنظيمات

الوضعنعالنظربغضالعمريةالفئاتلجميعالتدريبفرصةوإتاحةوالمهنيالتقنيالتدريببأهميةالمجتمعتوعية-2

.الحرالعملعلىوالتشجيعالوظيفيأوالمهني

.والمهنينيالتقالتدريبمجالفيالعالميةوالتوجهاتالتقنيةالتطوراتلمتابعةالضروريةوالمشاريعباألبحاثالقيام-3

التقنييبالتدرمجالفيلالستثماروالعامالخاصالقطاعوتشجيعودعملهاالدعموتوفيرالوطنيةالبرامجفيالمشاركة-4

.والمهني

:الرسالة

.وتنظيماتهاالمؤسسةممارساتفياإلسالميةالشريعةقيمعلىاالعتماد-1

.ومرونتهوكفايتهالتنفيذبجودةااللتزام-2

.الحميدةالعملوسلوكياتأخالقياتورعايةغرس-3

.والتقنيالمهنيللمجتمعباالنتماءاالعتزازتنمية-4

:القيم



إنشاءفيالتوسععلىوعملت،والمستقبليةاآلنيةالمملكةاحتياجاتمواكبةعلىوخطواتهاإجراءاتهافيالمؤسسةحرصت

سامهابأقالعامةالثانويةخريجيإلىبرامجهافيالكلياتهذهوتتوجه،المملكةمناطقجميعلتغطي،التقنيةالكليات

بهدفينالخريجهؤالءمنشريحةالستيعابوالتشييدالعمارةومعاهدالثانويةالصناعيةالمعاهدخريجيوكذلك،المختلفة

فيهندسممساعد)المتوسطةالجامعيةالشهادةعلىالمتخرجيحصلإذ،واإلداريةوالتقنيةالمهنيةالتخصصاتفيتأهيلهم

تخصصاتوالالبرامججميعبأنعلما  (واألعمالوالماليةاإلداريةالتخصصاتأحدفيإداريمساعد،التقنيةالتخصصاتأحد

/الرابطعلىالدخولالمعلوماتمنولمزيدالمدنيةالخدمةوزارةقبلمنوظيفيا  ومصنفةمعتمدةبالكلياتالمنفذة

https://cdd.tvtc.gov.sa/

:التقنيةبالكلياتالدبلوموتصنيفمستوى

(18)مدتهدريبيتفصلكلفصلينمنتدريبيعامكلويتكون،النصفيالنظامهوالتقنيةبالكلياتالمعتمدالتدريبيالنظام

والمطلوبةتمدةالمعالتدريبيةللساعاتالمتدربإكمالوعند،تليهالتيالتدريبيةللفصولوالتهيئةاإلعدادشامال  أسبوعا  

حيثلبرنامجلالمقررةالتدريبيةالساعاتإكمالبعد(المتوسطةالجامعيةالشهادة)التخرجوثيقةبعدهاالخريجيمنحللتخرج

حيث،اإلداريالتخصصمجالفيإداريمساعدأوالعلميالتخصصمجالفيمهندسمساعدللوظيفةالخريجتأهيليتم

الحديثةيةالتقنعلىبالتركيزوذلكأداءهاكفاءةلرفعوتطويرهامناهجهوتقويمالتقنيالتدريببنوعيةالمؤسسةتعني

التفاصيلنمولمزيدبالمملكةالعملسوقومتطلباتالوطنياالقتصاداحتياجاتمعللتمشيالمستوياتجميعفيالمتطورة

/الرابطعلىالدخول

https://cdd.tvtc.gov.sa/

،فقطرراتالمقلحذفالثانياألسبوعويقتصرالمقرراتإضافةأوولحذفالجددالمتدربينلتهيئةاألولاألسبوعويخصص

فصلكلنهايةبعداألخيراألسبوعيخصصوكذلك،والحذفواإلضافةالجددالمتدربينتهيئةأثناءمستمرالتدريببأنعلما  

التعاونييبالتدرتقاريرومناقشةوالورشوالمعاملالتدريبيةالقاعاتوتهيئةوالمتدربينللمدربينالجداولإلعدادتدريبي

.الحقا  سترىكماالتعاونيالتدريبمتدربيمنتقدمالتي

:الصباحيةوفتراتهالتدريبنظام

.تدريبينفصلينإلىالتدريبيةالسنةتقسم-1

.النهائيوالتقييماإلعدادشاملةأسبوعا  (18)عنتدريبيفصلكلفيالتدريبمدةتقلال-2

.يليهالذيالتدريبيللفصللإلعداداستثمارهاويتمواحدا  أسبوعا  الفصلينبينمااإلجازةتكون-3

.الخميسيومحتىويستمراالحديومهووالمعتمدالصباحيالتدريببداية-4

:التدريبيالتقويم

https://cdd.tvtc.gov.sa/


حسبمساء  3.30الساعةوحتىصباحا  7.30الساعةمنالصباحياليوميالتدريببداية-5

.التدريبيةالجداولإمكانية

بجدولموضحةالرسميةاألعيادإجازاتأما،والسبتالجمعهيوميللتدريباألسبوعيةاإلجازة-6

.التدريبيالتقويم

.لكليةواالمؤسسةموقعفيويتاحالمتدربينلشؤونالعامةاإلدارةقبلمنالتدريبيالعامونهايةبدايةاعتماديتم-7

هريةشماليةمكافأةبصرفالتقنيةالكلياتتقدمالمباركةالبالدهذهفيالحكيمةقيادتناظلفي

،عليماتالتحسبالصباحيةالفترةفيالمنتظمينللمتدربينتصرفرياال  (1000)قدرهــــــــــــــا

:الماليةالحاالتفيالمكافأةوتوقفالتفوقمنيمكنهمبماالمتدربينلمساعدةوذلك

.والتأجيلاالنسحاب•

.5,00من2,00منأقلتراكميأوفصليمعدلعلىالمتدربحصول•

:الماليةوالمساعداتالمكافآتأنواع

.للتخرجالنظاميةللمدةوتجاوزهتخرجهتأخرعند•

روضكالقأخرىماليةومساعداتالخاصةاالحتياجاتذويمنللمتدربيناإلعاقةكبدالتماليةمساعداتتقديميتمكذلك•

:يليكماتوضيحهاويمكنالعلميالتفوقمكافأةإلىباإلضافةواإلعانات

.شهريا  لايرألف(1000)مقدارهاالمنتظمللمتدربشهريةمكافأة-1

2,00منمعدلهرفعبعدالتدريبمباشرتهعندأخرىمرةالمكافأةصرفيعادالمعدلإلنخفاضالمكافأةتوقفحالفي-2

.النظاميةالمدةخاللالتدريبإنهائةوفوقفما

للمتدربشهريا  لاير(1500)مقدارهابمكافأةويتمثلالخاصةاالحتياجاتذويمنللمتدربينيقدمشهريإعاقةبدل-3

.ةاإلعاقشديدللمتدربلاير(الخامسةالمرتبةمناألولىالدرجةراتبيعادلبما)مقدارهاومكافأةمتوسطةإعاقةالمعاق

.لايرألفا(2000)العلميالتفوقمكافأة-4

.ميسرةشروطوفقبالكليةالمتدربينصندوقمنمقدمةماليةإعاناتأوقروض-5

:للمتدربتقدمالتيااللكترونيةوالخدماتالعامةالخدمات

علىللمناهجالعامةاإلدارةصفحةخاللمنمجانا  التخصصحسبالكترونيا  التدريبيةالحقائبجميععلىالحصوليمكن-1

.اإلنترنتعلىالمؤسسةموقع

https://cdd.tvtc.gov.sa/

.التدريبيةواألدواتوالخاماتالعددتوفير-2

.بالكليةوالطباعةالتصويرخدماتمركزلدىوخالفهاوالمراجعاالنجليزيةاللغةمقرراتتوفير-3

.واإلعارةللقراءةبالمكتبةالعلميةوالكتبالدوريةالمجالتتوفير-4

.مناسبةبأسعاروالوجباتللمشروباتمطعمأوبوفيةتجهيز-5

.للمشاركاتالمقررةوالقواعداإلمكانحسبوالخارجيةالداخليةاألنشطةجميعمزاولة-6

.اإلمكانحسبمخفضةوبأسعاربالتقسيطالمحمولاآلليالحاسبأجهزةتوفير-7

https://cdd.tvtc.gov.sa/


منعديدالعلىالمتدربلحصولالمؤسسةموقععلىااللكترونيةالمتدربينبوابةتهيئة-8

.ومنهاالخدمات

.والمشاركةللحفظللملفاتكبيرةتخزينيةبمساحةخاصااللكترونيبريد-9

.واالنجليزيةالعربيةباللغةالتدريبيالسجلوطباعةاالستعالمإمكانية-10

.للمتدربالتدريبيالجدولوطباعةاالستعالمإمكانية-11

.الماليةالمكافآتعناالستعالمإمكانية-12

.والتقييمالشكاوىوتقديموالتظلماالستفسارإمكانية-13

.المتدربشخصيةوتقديراحترام-1

الرسميةللجهاتإالبهخاصةمعلوماتأينشروعدمالمتدربمنالمقدمةوالمعلوماتالبياناتسريةضمان-2

الفرصةوإتاحةيةالتدريببخطتهعليهيخفىأويجهلهمالهويوضحالتدريبمساريتابعمتدربلكلتدريبييمرشدتعيين-3

.اإلرشاديةالخدماتمنلالستفادة

،لمجهزةاالتدريبيةالقاعات،الهدوء،التكييف،اإلضاءة-التجهيزات:ومنهاالنواحيجميعمنالتدريبأمكانتهيئة-4

.للتخصصالالزمةالمهاراتإتقانفييساعدمماذلكوكلالمعامل،الورش

.وخارجهاالمملكةداخلمنمتنوعةبمؤهالتلتدريبيكمؤهلينتدريبهيئةأعضاء-5

.واإلعارةواالطالعللقراءةمكتبةتجهيز-6

.الكليةمرافقفيااللكترونيةالخدماتتهيئته-7

.البوفيهأوللمطعمموقع-8

.المهنيةالسالمةووسائلأنظمةتوفير-9

.التدريبيةوالمستلزماتوالطباعةالتصويرلخدماتمقر-10

.بالكليةالصحيةالخدماتوحدةخاللمنللمتدرباألوليةواإلسعافاتوالدواءوالعالجالصحيةالرعايةتقديم-11

.التدريبيالمرشدخاللمنوالمعنويالماديوالدعمواإلرشادالنصحوتقديمالمتدرباحتياجاتتلمس-12

.واستفسارهرأيهباستقبالخاصالكترونيبريدبإنشاءوذلكالتدريببنظامالمتدربرأيأخذ-13

.واالبتكاراتوالرياضيةوالثقافيةالعلميةاألنشطةلمزاولةمقر-14

.والصيفيةاألسبوعيةواإلجازاتالتدريبومدةونهايتهالتدريبببدايةالمتدربتعريف-15

.الشهريةالمكافأةعلىالحصول-16

.نتائجهمراجعةطلبعندتقييمهإعادةوطلبالتقييمنتائجعلىاالطالع-17

سبةالمكتالتدريبساعاتيوضحمعتمدتدريبيوسجلالمدنيةالخدمةوزارةمنمصنفةشهادةعلىالخريجحصول-18

.واإلنجليزيةالعربيةباللغتينالتدريبيةبالخطة

.والطلباتالمهاممنالكثيرإلنجازالكترونيةبوابة-19

.النظامحسبفاقدبدلهيصرفالتدريبيالسجلأوالشهادةأصولالمتدربفقدوعندمسؤوليتكوثائقك-20

:المتدربحقوق

.بملفهموقعةإضافيةبنسخةواالحتفاظفيهاوردبماوااللتزامالكليةمعاالتفاقيةتوقيع-1

.غيابأوتأخيروبدونبوقتهاالتدريبساعاتبحضورااللتزام-2

.بهاالعبثوعدمالكليةممتلكاتعلىوالمحافظةالحرص-3

:المتدربواجبات



.والورشبالمعاملالتدريبأثناءالمهنيةالسالمةووسائلأنظمةتطبيق-4

.وحسنالئقبمظهروالظهورللتدريبالرسميالزيبلبسااللتزام-5

.بدقةالتعليماتوتنفيذبالكليةالمختصينقبلمنيصدرمابكلااللتزام-6

.بالكليةالمختصةالجهةبموافقةإالملصقاتوضعأوإعالناتنشرعدم-7

.للغيرالفكريةوالملكيةوالنشرالطبعحقوقانتهاكعدم-8

.السرقةأوالتلفأوللضياعتعريضهاوعدمالتدريبيوالسجلالتخرجشهادةأصولعلىالمحافظة-9

.بدقةليماتالتعوتنفيذبالكليةالمختصينقبلمنيصدروماالحميدةوالسلوكياتالمنظمةبالتعليماتالمتدربالتزام-10

وكيةالسلمشكالتهحلفيومساعدتهالمتدرببيدلألخذوالمختصينالتربويينمنعددا  تضم

ليستفيديةالذاتومواهبهبمقدراتهوتبصيره،لديهالثقةروحوزرعوالنفسيةواالجتماعيةوالتربوية

:إلىوتهدفوأمتهمجتمعهفيومؤثرا  فعاال  عضوا  وليكونمنها

أثناءبالمتدرلهايتعرضقدالتيوالنفسيةواالجتماعيةالتربويةالمشكالتحلفيالمساعدة-1

.السليمةبالصورةالتدريبيةالمسيرةفيللمضيلهالطريقوتيسيرالتدريب

:اإلرشاديةالخدماتوحدة

.االنسحابأواإلخفاقفيسببا  تكونقدالتيالمشكالتتلكمنللحدوإرشاديةوقائيةبرامجتبني-2

الكليةمادةعوتزويدالمتدربينبينتبرزقدالتيوالتربويةالسلوكيةالمشكالتبعضعنوالبحوثالدراساتإجراء-3

.الظواهرتلكمنتحدالتيبالتوصيات

بهايمرقدالتيةوالصحيوالنفسيةواالجتماعيةوالسلوكيةالتربويةالحاالتلمعالجةالتدريبينالمرشدينمعالتنسيق-4

.المتدربينبعض

دوراتوتبنيالمتدربينلدىوالسلوكيةالنفسيةالتغيراتطبيعةعلىللتعرفوالدوراتالبرامجفيالمشاركة-5

السلبيةالسلوكياتمنوالحد،اإليجابيةالسلوكياتلتعزيزللمتدربين

التدريبونظامبهاسيلتحقالتي"القسم"المهنةوطبيعة"الكلية"التدريبيةبيئتهفهمعلىالمتدربمساعدة-6

.تهمهالتيوالتعليماتواألنظمةواللوائح

.المتدربلدىاإلسالميةواالتجاهاتالقيمتنمية-7

.وخلقيا  تدريبيا  المتميزينالمتدربينوتشجيعتحفيز-8

تنظيمقواعدبوالتعريفوواجباتهمبحقوقهموتعريفهم(والمستمرينالمستجدين)للمتدربينواإلرشادالنصحتوجيه-9

السلوك

منعدداخاللهمنتقدم(التدريبهيئةعضو)التدريبيوالمرشد(المتدرب)المسترشدبينتفاعليةعمليةهو

(لمكتبيةاالساعات)مخصصمكانفيسواء(التدريبيةالمشكالت)والتدريبيةالتربويةواالستشاراتالخدمات

.الحديثةاالجتماعيالتواصلوسائلخاللمنأو

النفسيةوواالجتماعيةالعلميةالجوانبكافةفيبالكليةالمتدربوخدمةلرعايةعلميأسلوبالتدريبياإلرشاد

للمتدربليةتفاعإرشاديةخدماتتقديموتطويريحتاجهامنكلإلىوالمشورةالنصحتوجيهيعنيوهووالثقافية

.شخصيتهبناءفيتساهم

عنادرةصالمشورةكانتوكلما،استشارمنخابفماالتدريبيةالمتدربمسيرةفيأهميةمنلالستشارةولما

معرفةوالالخبرةمنكبيررصيدلديهمالتدريبينفالمرشدين،هللوالحمد،طيبةنتائجهاكانتوعلمخبرة

رأيمناإلفادةفيوسعا  يدخرونالوهم،ممكنرأيأفضلعلىالحصولفيالمتدربيساعدالذيباألسلوب

.فيهيفيدفيماكلالتدريبهيئةأعضاءوخبرة

:التدريبياإلرشاد



منالتدريبيةداإلرشاأهميةلناتبرزالتدريبيةالبيئةمعالمتدربعلىالضغوطوكثرةالمدنيةالحياةلتعقدنظرا  

-:التاليةالنقاطواقع

.(التقويم،المقررات،الجدول،التدريبيالمستوى)التدريبيةمشكالتهحلعلىالمتدربمساعدة-1

.أخرىجهةمنالمتدربوبينالتدريبيالمرشدبينالمواقفمنعددأوموقففيتفاعليةعمليةبناء-2

.التدريبيوالمرشدالمتدرببيناالتصالمهاراتاالنسانيةالعالقاتتعزيز-3

حدةوإلىوتوجيههالتدريبعلىقدرتهأومستواهعلىيؤثرطاري  لموقفتعرضهحالالمتدربمساندة-4

.بالكليةاإلرشاديةالخدمات

مواصلةوالتدريبفترةخاللتواجههمقدالتيالمختلفةالصعوباتمعالتعاملكيفيةإلىالمتدربينإرشاد-5

.اإلنسانيةالتواصلومهاراتالعقالنيالحواروتنميةللمتدربينالعلميالتفوق

:أهميته

لىعللحصولالموضوعةالتدريبيةالخطةحسبالمناسبةالمقرراتاختيارفيوتوجيههالمتدربإرشادهو

األموريفالنصحوتقديم،التدريبفيتواجههالتيالصعوباتتذليلعلىومساعدته،بنجاحالعلميةالدرجة

.تدريبهمسارفيتؤثرالتي

(التدريبيةالبيئة،المتدرب،المدرب)التدريبيةالعمليةعناصرأهمبينالثقةمستوىزيادة-1

.الجودةمعاييروفقاإلرشاديةالخدماتتقديم-2

:التدريبيالمرشدوجودمناألساسيالهدف

بشكلويمالتقوطرقونظمالعامةالتدريبوأنظمةالتدريبيةالوحداتفيالتدريبيةبالحياةالمتدربتعريف-1

.خاص

.التدريبيمستواهمفيمباشربشكلتؤثرالتيمشكالتهمحلعلىالمتدربينمساعدة-2

.تدريبيا  المتدنيالمستوىذويأوالتدريبيةالخطةفيالمتأخرينالمتدربينرعاية-3

.استثمارهاوحسنأوقاتهمتنظيمحولالعلميوالرأيبالخبرةالمتدربينتزويد-4

بالكليةةاإلرشاديالخدماتلوحدةبالرجوعالكلياتفيالتدريبولوائحنظممعلوماتبمصادرالمتدربتعريف-5

.المقرراتومشكالتالتعاملوأسلوب،المستجدالمتدربحقيبةمثلالمطبوعاتأو

التيكالتوالمشالعقباتتذليلعلىوالعملالمستجدينوخاصةالتخصصمعالتكيفعلىالمتدربينمساعدة-6

.تواجههم

.وانخفاضهارتفاعهأسبابوبيانالتراكميبالمعدلالمتدربتعريف-7

للمتدربينمكنهمنتائجأفضليحققبما،هذافيالعلميةبالكتاباتمستعينا  ،االستذكارطرقأفضلتوضيح-8

.مجموعهكلفي

الخدماتدةوحمعوالتنسيقعلميا  والمتفوقينالخاصةالمواهبذويالمتدربينوتشجيعتحفيزعلىالعمل-9

.المتوفرةاألنظمةحسبمواهبهموتبنيلتنميةاإلرشادية

.التدريبيةالوحدةفياإلرشاديةالخدماتوحدةمعالمستمرالتنسيق-10

:التدريبيالمرشدمهام



:التاليالتصنيفحسبالمتدربينتواجهالتيالمشكالتحلفيالمساهمة-1

"........،اعتذار،انسحاب،غياب،رسوب،تأخر:تدريبيةتربوية•

."الصالةعنتأخر،منحرفةالسلوكيات،المخدرات،التدخينآفةعنتوعية":وأخالقيةسلوكية•

."سلفهإلىالحاجة،األسريالوضع،المغتربينسكن،اليدذاتضيق":اجتماعيةالمشكالتمعالجة•

."....إعاقات،مزمنةأمراض،إرهاق،قلق":وصحيةنفسيةمشكالت•

.مخصصةبرامجخاللمنالمستجدينللمتدربيناإلرشاديةالتهيئة-2

"اجتماعية،وقائية،دينية"متنوعةتوعويةنشراتعمل-3

.اجتماعيةأودينيةأووقائيةمحاضراتإقامة-4

.التدخينالمخدراتمنتوعيةخارجيةمعارضزيارةأوتوعيةمعارضعمل-5

تامةريةبسوتعالجتعاملللمتدربينالشخصيةوالمشكالتالسلبيةالسلوكيةالتدريبيةالحاالتجميع-6

لعونافستجداإلرشاديةالخدماتوحدةالمرشدزيارةفيتترددفالمشكلةأيواجهتكاذا:المتدربعزيزي***

.والمساعدة

:المتدربينلدعمبالتاليواإلرشادالتوجيهوحدةتقومكما

لتنميةربينالمتدتستهدفالتيوالتربويةالمهنيةالتقنيةالبيئةهيبالكليةاألنشطةتعتبر

،ماءونوابتكاروتفوقوعطاءإبداعمنحاجاتهموتشبعواإلبداعيةوالمهاريةالعلميةمهاراتهم

بناءوالمستقبلقادةتدريبخاللمنمواهبهموتنمية،االنحرافمنوحمايتهاأفكارهموصقل

.الواحدالفريقضمنتعملمتوازنةشخصيات

:األنشطة

.الصحيحةاإلسالميةوالقيمالمفاهيموغرسالدينيالوازعتنمية-1

.السعوديةالعربيةالمملكةفيوالمهنيالتقنيللتدريبالعامةاألهدافتحقيق-2

البيئةوالمجتمعمعوالتفاعل،والبناءوالتعاون،اآلخرينواحترام،المسؤوليةتحملعلىالمتدربينتعويد-3

.فيهايعيشونالتي

.إيجابيوسلوكأفعالإلىوترجمتهاالتقنيةوالمهنيةالتدريبيةالجوانبتعزيز-4

.لهمالمتوازنةالشخصيةوبناءحاجاتهميلبيبماالمتدربينأوقاتاستثمار-5

.الوطنيالحسوتنميةالوطنمقدراتعلىوالمحافظةالصالحةوالمواطنةاالنتماءروحتعزيز-6

.المتدربينلدىوالمهنيةالتقنيةبالمجاالتالعملأهميةترسيخ-7

.المتدربينلدىللعملاالنتماءوتعزيزالمهنةأخالقياتغرس-8

.المتنوعةالتطوعيةالبرامجخاللمنالمجتمعخدمةفيللمساهمةللمتدربينالفرصةإتاحة-9

.لمجالسافيوالتمثيلالمتدربينانتخاباتخاللمنالقراراتاتخاذفيللمشاركةالمتدربينأمامالمجالفتح-10

.وتنميتهاالمتدربينمواهباكتشاف-11

المتدربينلدىواإلبداعللبحثالدافعيةتعزيز-12

.المتاحةالتدريبيةالبيئاتواستغاللالمتدربينلدىواالختراعاالبتكارروحتنمية-13

:للنشاطالعامةاألهداف



المسرحأنشطةـةالكشفياألنشطةـالرياضيةاألنشطةـوالمهنيةالتقنيةالثقافيةاألنشطةـالتقنيةاألنشطة

.الموهوبينورعايةاكتشافـالتقني

:األنشطةمجاالت

.الرياضيةالمرافق-1

.(الروبوتأندية،المبتكرينأندية)التقنيينالموهوبينمركز-2

.المسرح-3

(،ثقافيةكشفية،،تقنيةمسرحيةمهارةلديكأورياضةفيمميزا  كنتاذا:المتدربعزيزي***

فمشرمعالتواصلفعليكالمختلفةاالنشطةمننشاطأيممارسةوتحبابتكارولديكموهوبكنتاذا

.بالكليةاالنشطة

:األنشطةمرافق

:التاليةالخدماتالصندوقيقدم

.للمتدربالشهريةالمكافأة-1

.والشروطالضوابطحسبماليةقروضأومساعداتشكلعلىالمحتاجينللمتدربينإعانات-1

.الضوابطحسبعلميا  للمتفوقينمكافأة-2

.اإلرشاديةوالخدماتواالجتماعيةوالرياضيةوالثقافيةالتقنيةاألنشطةدعم-3

.المتدربينبنشاطاتالمتعلقةوالخاماتوالمعداتاألجهزةتأمينفيالمساهمة-4

.الماليةالصندوقمواردوتنميالمتدربينتخدمالتيالمشاريعإقامة-5

:المتدربينصندوق

خاللمنلكوذالتدريبيةوالحقيبةبالمدربرأيهوكذلك،التدريبيةالبيئةبنظامرأيهإبداءالمتدرببإمكان

يتمكنحتى،الدقيقةالمعلوماتإعطاءفيحياديا  يكونوأن،الغرضلهذاالمعدةاالستبانةبتعبئةمشاركته

االستبانةعبئةولتالتدريبيةالعمليةوتطويرالمستقبلفياألداءوتطويرتحسينمنبالمؤسسةالمختصين

/الرابطعلىالدخول

https://tg.tvtc.edu.sa/pages/login.aspx

:التدريبعنالمتدربرضا

.منهاالمتعددةالخدماتمنالعديدالمتدربينمنلمنسوبيهاالتقنيةالكلياتتوفر

.مفتوحةرياضيةومالعبمغلقةرياضيةصالةتهيئة•

:والخدماتالمرافق

https://tg.tvtc.edu.sa/pages/login.aspx


.الكليةمرافقفيمجانا  اإلنترنتخدمةتوفير•

.الوحدةلمنسوبيالصحيةالخدماتلتقديممجهزةطبيةوحدةالكلياتأغلبتوفر•

.رياضيةمسابحالكلياتبعضتوفر•

.المتدربينألنشطةمركز•

.اإلرشاديةللخدماتوحدة•

.التدخينلمكافحةعياداتالكلياتبعضتوفر•

.الفروضألداءمسجد•

.والتصويرللطباعةمركز•

.بوفيهأومطعم•

.عامةمكتبة•

:المتدربعلىيتعينالتدريببدايةوقبلالملفأوراقجميعاستكمالوبعدبالكليةالنهائيالقبولعند

.فيهاوردبماوالتزامهالمتدربوموافقةجيدا  التدريباتفاقيةقراءة-1

.المتدربينخدماتوكيلالثانيوالطرف(المتدرب)األولالطرفطرفينمناالتفاقيةتوقيعيتم-2

:يليمابهموضحا  المستجدللمتدربويسلمنهائيقبولإشعارطباعةيتم-3

.التدريبيورقمهالتدريبيالفصلبدايةتاريخ•

.المدربقبلمنوانتظامهحضورهومتابعةالتدريبيالجدولالمتدربتسليم•

.بذلكالخاصةوالشروطالمواصفاتتسليمةبعدللكليةالرسميالزيبلبسااللتزام•

.الشهريةأةبالمكافالخاصةالصرافوبطاقةالمتدرببطاقةالستالمبالكليةالمتدربينخدماتمكتبلمراجعةموعدتحديد•

اإلخاللوعدمةالمهنيالسالمةومتطلباتشروطوكذلك(القبولاتفاقية)األنظمةبجميعااللتزامإقرارتوقيععلىالتأكيد•

.التدريبوأثناءالكليةداخلبها

:التدريبمباشرة

تحضيربالمدربويقوموالعمليةالنظريةالتدريبيةالمحاضراتجميعبحضورالمتدربيلتزم

:يليماعنهينتجمما  إلكترونياالمتدربين

هذهفيفأنهللمقرراالتصالساعاتإجماليمن%15للمتدربالغيابنسبةوصلتإذا-1

.المقررمنللحرمانمعرضوأنهإنذارعلىيحصلالحالة

االتصالساعاتإجماليمن%20عذربدونأوبعذرالمتدربغيابالنسبةتجاوزتإذا-2

.المقرروحضورللمحاضرةالدخولمنويمنع(محروم)بالنظاملهويرصد  محرومايعتبر

.لتدريبابدءمناألولاألسبوعخاللالتدريبفيينتظملمإذاالمستجدالمتدربقبوليلغي-3

:والغيابالحضور

انخفاضندعالتاليةاإلجراءاتاتخاذويتمالتدريبيالبرنامجفيالمقبولةاألداءمستوياتعلىالمحافظةالمتدربمنينتظر

:التدريبيمستواه

بأنهويحذر(5.00من2.5)عنالتراكميمعدلهانخفاضعندتنبيهيسمىالكترونيأوكتابيإشعارللمتدربيوجه-1

.(5.00من2.00)عنمعدلهأنخفضإذاللفصلمعرض

.(5.00من2.00)عنالتراكميمعدلهأنخفضإذا"إنذار"يسمىإلكترونيأوكتابيإشعارللمتدربيوجه-2

:التدريبفيالمتدربتقدملمتابعةواإلجراءاتالتنظيمات



.متتاليينإنذارينعلىحصلإذاالمتدربيفصل-3

.تدربهفترةخاللمتفرقةإنذاراتثالثةعلىحصلإذاالمتدربيفصل-4

.للتخرجالنظاميةالمدةتجاوزإذاالمتدربقيديطوى-5

إعادةعلىةبالموافقنفسةالمتدربمناستدعاءعلىوبناءالضرورةحاالتفيالمقررتدريبتتولىالتيالكليةلمجلس•

.يليهالذيالتدريبيالفصلمناألولاألسبوعتتجاوزالمدةخاللأكثرأومقررفيتقويمه

.إجتيازهعلىقدراتهعدموثبتسابقةلمقرراتتقويمإعادةتقدمأنسبققدالمتدربيكونأال•

.لذلكالمعدةبالنماذجااللتزامالمتدربتقويمإعادةعلىالموافقةحالفي•

صندوقلصالحمقررلكللاير(250)قدرهتأمينمبلغدفعمقررأليتقييمهمراجعةبإعادةيرغبالذيالمتدربيلتزم•

.المتدربطلبصحةحالةفيلالستردادقابلةالمتدربين

:المتدربتقويمإعادةضوابط

بعذريتقدمنمذلكمنويستثنىالتدريبيالفصلخاللمتصلينأسبوعينلمدةالتدريبعنالمنقطعالمتدربقيديطوى•

.الكليةمجلسيقبله

مدةتتجاوزالأنعلىالكليةمجلسموافقةبعدالسابقوسجلهبرقمهقيدهإعادةبطلبقيدهالمطويللمتدربيجوز•

.الكليةعميدمنبقرارقيدهويعادتدريبيةفصولثالثةاالنقطاع

المقرراتيعجمفي(منسحب)التقديرلهيرصدإليهاينتميالتيالكليةمنقيدهطيبطلبيتقدمالذيالمنتظمالمتدرب•

.التراكميأوالفصليمعدلةضمنتحسبوالالقيدطيبطلبفيهتقدمالذيالتدريبيالفصلفيالمسجلة

:القيدوإعادةالقيدطي

تدريبيا  فصالالتأجيلمدةيتجاوزالأنعلىالكليةعميديقبلهلعذرالتدريبتأجيلبطلبالتقدمالمستجدللمتدربيجوز-1

إلنهاءالالزمةالمدةضمنالتأجيلمدةتحتسبوالثانيتدريبيلفصلالشرطهذامناالستثناءالكليةولمجلسواحدا  

.التخرجمتطلبات

إلنهاءزمةالالالمدةمنتحتسبوالفقطواحدةولمرةالتدريبيالفصلبدايةقبلالتأجيلطلبالمستمرللمتدربيمكن-2

.التخرجمتطلبات

قبلالكليةدعمييقبلهبعذرتقدمإذاراسبا  يعدأندونفقطواحدةولمرةالتدريبيالفصلمناالنسحابللمتدربيجوز-3

منالمتدربمنهالمنسحبالفصلويحتسبالمدةهذهمناالستثناءالكليةلمجلسويجوز،التدريبيالفصلنصفانقضاء

.التخرجمتطلباتإلنهاءالالزمةالمدة

:واالنسحابالتأجيل

الفصلدايةبقبلمماثلةآخرىإلىتقنيةكليةمنأوآخرإلىتخصصمناالنتقالأوالتحويلالرغبةحالةفيللمتدربيجوز

.لبهطعلىوالموافقةلذلكالمقررةالشروطاستيفاءبعدفقطواحدةولمرةالمطلوبةالموافقاتأخذبشرطالتدريبي

:واالنتقالالتحويل



.التدريبيةبخطتهمقرراتهوتعادلخارجهاأوالمؤسسةداخلزائرا  متدربا  يكونأنللمتدربيجوز-1

.(المقرراتمعادلةضوابط)فيإليهاالمشارالضوابطحسبالمقرراتتعادل-2

:الزائرالمتدرب

.أخرىرةماالستثناءالكليةولمجلسفقطواحدةلمرةلكليتهمماثلةتقنيةكليةأيإلىزائربطلبالمتدربيتقدمأن-1

.إليهاوالزائرالمتدربإليهاينتميالتيالكليةموافقة-2

الحذفوزيجوالالتدريبيةالخطةحسبتسجليهايمكنالتيالتدريبيةبالمقرراتالمتدربإليهاالزائرالكليةتزويد-3

.األصليةالكليةبموافقةإالعليهاواإلضافة

.فيهالزائرالتدريبيللفصلالتأجيلأواالنسحابالزائرالمتدربرغبةحالةفياألصليةالمتدربكليةموافقةيشترط-4

.التراكميمعدلةضمنوتحسبالمتدربسجلفيبنتائجهاالمقرراتجميعتثبيت-5

.زائرا  يكونأنالمستجدللمتدربيمكن-6

:المؤسسةداخلالتقنيةالكلياتبينالزائرالمتدربضوابط

.المتدربإليهاينتميالتيالكليةموافقة-1

.أعلىأومماثلتعليميمؤهللمنحالمملكةداخلبهاالمعترفالجهاتمنالتعليميةالجهةتكونأن-2

طةخ)للمقرراتمطابقتهامنوالتأكددراستهايرغبالتيللمقرراتالتفصيليالوصفعلىالمتدربقسمإطالع-3

.فيهاالتطابقنسبةبدورهالقسميقررواللتي%70عنالتطابقنسبةتقلالبحيث(األصليةالمتدرب

.التراكميمعدلهضمنتدخلواللهمعادلتهاتمتالتيالمقرراتللمتدربالتدريبيالسجلفيتثبت-4

.جيدعنمعادلتهالمطلوبالمقررفيالتقديريقلالأن-5

.التخصصفيالتدريبمقرراتمن%30عنللمتدربمعادلتهيتممايتجاوزالأن-6

أوإليهايينتمالتيالتقنيةللكليةمساويةتعليميةجهاتلدىالمتدربدرسهاقدمعادلتهاالمطلوبالمقرراتتكونأن-7

.أعلى

للوصولالمتبقيةالمتعمدةبالساعاتفقطويسمح%30بنسبةلهمقرراتمعادلةتمإذازائربفصلللمتدربيسمحال-8

.%30نسبةإلى

:المؤسسةخارجتعليميةجهاتإلىالزائرالمتدربضوابط

وكذلكإليهالالمنتقالكليةفيالتدريبيسجلهفيوتثبتالمؤسسةكلياتداخلالمتدربدرسهاالتيالمقرراتجميعتعادل

ولمجلسالنقلطلبعندالتخرجمتطلباتمن%50مجموعهمااجتازقديكونالأنعلىبحقةالصادرةالتدريبيةالقرارات

.ذلكمناالستثناءإليهاالمنتميالكلية

:التاليةالضوابطحسبالمؤسسةخارجتعليميةجهاتفيالمتدربدرسهاالتيالتدريبيةالمقرراتمعادلةيجوز

.إليهاينتميالتيالكليةموافقة-1

.المملكةداخلبهاالمعترفالجهاتمنالتعليميةالجهةتكونأن-2

مطابقتهامنوالتأكددراستهايرغبالتيللمقرراتالتفصيليالوصفعلىالمتدربقسمإطالع-3

.%70عنالتطابقنسبةتقلالبحيثاألصليةالمتدربخطةفيللمقررات

:المقرراتمعادلةضوابط



معدلهمنضتدخلواللهمعادلتهاتمتالتيالمقرراتللمتدربالتدريبيالسجلفيتثبيت-4

.التراكمي

.جيدعنمعادلتهالمطلوبالمقررفيالتقديريقلالأن-5

.التخصصفيالتدريبمقرراتمن%30عنللمتدربمعادلتهيتممايتجاوزالأن-6

مساويةتعليميةجهاتلدىالمتدربدرسهاقدمعادلتهاالمطلوبالمقرراتتكونأن-7

.أعلىأوإليهاينتميالتيالتدريبيةللوحدة

جعلالمؤسسةتقررفقد،العملببيئةالتصاقا  أكثروجعلهمالمتدربينتأهيلمستوىرفععلىالمؤسسةحرصمنانطالقا  

منمجموعةلهيتدريبمقررعنعبارةوهوالتقنيةالكلياتلمتدربينالتخرجمتطلباتمنأساسيا  متطلباالتعاونيالتدريب

،عتمدةالمالتدريبيةالخططحسبالمدرببجدولمحددةتدريبيةوساعاتالمتدربينمنمحددةأعدادلهاالتدريبيةالشعب

مجالفيريبيةالتدمهاراتهالستكمالللمتدربالفرصةتتاححيث،األعمالبقطاعالتدريبوجهاتالتقنيةالكليةبينوينفذ

.تخصصه

:إلىالتعاونيالتدريبويهدف

.التخرجقبلوالتدريبالعمليةالخبرةلكسبللمتدربالفرصةإتاحة-1

.العملبيئةلمعايشةللمتدربالفرصةإتاحة-2

.عليهتدربالذيلتخصصهالمتدربفهمتعميق-3

.اآلخرينمعالتعاملوحسنبالمواعيدوالتقيدالمسئوليةتحملعلىالمتدربتعويد-4

.العملجهاتفيالموجودةوالمعداتالتجهيزاتعلىاالطالع-5

.ذلكفيالرغبةحالفيوتوظيفهالمتدربمهاراتعلىواالطالعالتعرفمنوالعامةالخاصةالمؤسساتتمكين-6

لوحداتابينالتعاونقنوتوفتحالخبراتلتداولالفرصةوإتاحةالعملسوقبمتطلباتالتدريبيةالوحداتتعريف-7

.التدريبوجهاتالتدريبية

:التعاونيالتدريب

الحكوميةاعاتبالقطالكليةربطإلىيهدفالذيالوظيفيوالتنسيقالمهنيالتوجيهمكتببالكليةيوجد

الوظيفيةالفرصإيجادعلىوالعمل،بالكليةالمتاحةوالتخصصاتباألٌقسامللتعريفوذلك،واألهلية

بالكليةالتدريبأثناءاكتسبوهاالتيومهاراتهمتخصصاتهممعتتوافقوالتيللخريجينالمناسبة

معرفةتميحتىعملهموطبيعةلهمتحققتالتيالوظيفيةالمجاالتعلىللتعرفالخريجينومتابعة

وظائفالعنالبحثعندالخريجينتعترضالتيوالعقباتالكليةلخريجيالعملقطاعاتقبولمدى

.المناسبة

:الوظيفيوالتنسيقالمهنيالتوجيهمكتبيقومكما

هامخرجاتعلىوللتعرفالكليةلزيارةودعوتهموالمصانعوالمؤسساتالشركاتوزيارةمخاطبة•

.وتجهيزاتها

.للخريجينعنهاواإلعالنوالمصانعوالمؤسساتالشركاتقبلمنالمطلوبةالوظائفحصر•

.التوظيفجهةورغبةاحتياجحسبوذلكللخريجينتدريبيةدوراتلعملالتنسيق•

:الوظيفيوالتنسيقالمهنيالتوجيهمكتب



لىعوالعمللهمالوظيفياألداءتقييمومتابعةتوظيفهمتمالذينالخريجينأعدادحصر•

.لهمالعونوتقديممساعدتهم

التياتالمناسبخاللمنوذلكالخريجينتوظيففيالكليةمعتتعاونالتيالمنشآتتكريم•

.الكليةفيتقام

.بالتوظيفالعالقةذاتوالجهاتاألعمالرجالمعاللقاءاتدعم•

ويتمبيةالتدريالفصولفيالمتدربعليهايحصلالتيالتقديردرجاتالتاليالجدوليبين

الجدولفيالمبينالدرجاتنظامعلىبناء  تدريبيفصلكلنهايةعندالتراكميالمعدلاحتساب

:التدريبيالفصلنهايةعندفقطالنهائيةالتقديردرجةعلىالمتدربويحصلالتالي

:التقديردرجات

ةالدالة باللغة العربيالنقاطحدود الدرجةةالرمز باللغة اإلنجليزيةالرمز باللغة العربي
الداللة باللغة 

اإلنجليزية

Exceptionalممتاز مرتفعA+95_1005.00+أ

Aأ
إلى أقل من 90

95
Excellentممتاز4.75

+B+ب
إلى أقل من 85

90
Superiorجيد جداً مرتفع4.50

Bب
إلى أقل من 80

85
Very Goodجيد جداً 4.00

+C+ج
إلى أقل من 75

80
Above Averageجيد مرتفع3.50

Cج
إلى أقل من 70

75
Goodجيد3.00

+D+د
إلى أقل من 65

70
High Passمقبول مرتفع2.50

Dد
إلى أقل من 60

65
Passمقبول2.00

Failراسب601.00أقل من Fهـ

DenialمحرومDN-1.00ح

In Completeغير مكتمل--ICل

Withdrawalمنسحب--Wع

Passناجح--Pن



.السابقالجدولوحسبالتقديروزنفيالمعتمدةالتدريبيةالساعاتعددبضربمقررلكلالنقاطتحسب-1

الساعاتمجموععلىتدريبيفصلفيالمتدربعليهاحصلالتيالمقرراتنقاطمجموعبقسمةالفصليالمعدليحسب-2

.الفصلذلكفيعليهاتدربالتيالمقرراتلجميعالمعتمدة

علىليةبالكااللتحاقمنذالمقرراتجميعفيالمتدربعليهاحصلالتيالنقاطمجموعبقسمةالتراكميالمعدليحسب-3

.المقرراتلتلكالمعتمدةالساعاتمجموع

:والتراكميالفصليالمعدلاحتساب

حصيلتبمستوىمقارنةتدريبيفصلكلفيالمسجلةالساعاتوهيالتدريبيالجدولتحديديتم

للمتدربدديحالذيهوالتدريبيفالمرشد،تخرجهوتوقعالتراكميأوالفصليومعدلهوتقديرهالمتدرب

معدلهلىعسلبا  تؤثرالبحيثفصللكليسجلهاأنيجبالتيالساعاتمناألعلىوالحداألدنىالحد

الفصلفييلهاتسجالمتدربعلىينبغيالتيالتدريبيةالساعاتعددتحديدويتمالفصلنهايةالتراكمي

تدريبيةساعة(12)عنيقلالاألدنىالحديكونبحيث،التراكميمعدلهمعيتناسببماالتدريبي

.معتمدةتدريبيةساعة(24)عنيزيدالاألعلىوالحد،معتمدة

:التدريبيالعبء

الخطةبحسالتدريبيالبرنامجمتطلباتجميعإتمامعند(المتوسطةالجامعيةالشهادة)الدبلوممؤهلعلىالمتدربيحصل

يةالتالالشروطوحسبوالتسجيلللقبولاآلليالنظامفيوالموضحةللمناهجالعامةاإلدارةمنالمعتمدةالتدريبية

.أدنىكحد(5.00من2.00)عنيقلالتراكميمعدلعلىالحصوليشترط-1

عنيالتراكممعدلهيقلوالذيتخرجهالمتوقعالمتدربوضعمعالجةالقسممجلستوصيةعلىبناءالكليةلمجلس-2

رابطلىعوالمنشورةالتقنيةللكلياتالتنفيذيةالتعليماتعليهنصتماحسبالمعدلاحتساببإعادة(5.00من2.00)

.المؤسسة

عندإليهاينتميتيالالرسميالكليةبختممختوما  واإلنجليزيةالعربيةباللغةتدريبيا  وسجال  تخرجشهادةالمتدربيمنح-3

.بنجاحالتدريبيةالخطةمتطلباتجميعاجتيازه

:كاآلتيالتراكميمعدلهعلىبناءتخرجهعندللمتدربالعامالتقديريكون-4

:التخرجمتطلبات

التخرجالعام عند التقدير م

(5.00إلى 4.50)إذا كان التراكمي ال يقل عن ( ممتاز)1

(4.50إلى 3.75)إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن ( جيد جداً )2

(3.75إلى أقل من 2.75)إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن ( جيد)3

(2.75إلى أقل من 2.00)إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن ( مقبول)4



.(5.00-4.75)تراكميمعدلعلىالحاصلللمتدرباالولىالشرفمرتبةتمنح

(5.00من4.75مناقلالى4.25)تراكميمعدلعلىالحاصلالمتخرجللمتدربالثانيةالشرفمرتبةتمنح

:الشرفمراتب

:(التدريبيللعاممفتوحالمرشحينعدد)العلميالتقوقلمكافأةالترشيحشروط

يالذالفصلنهايةفيالتدريبيةالوحداتنظامفيالمدخلةالدرجاتحسب(5)من(4.75)عنيقلالالتراكميالمعدل-1

األدنىالحدمنضتقعمدةفيالتدريبأتمقديكونوأن(واحدتدريبيفصلإالتخرجهعلىيتبقلم)المرشحتخرجيسبق

.ليتخرجاألخيرالفصلسوىعليهيتبقولمالوحدةفيللبقاء

.(مكافأةلهتصرفمنأي)حكمهفيمنأوسعوديا  المرشحيكونأن-2

.تدريبيمقررأيفيرسبأوحرمقدالمتدربيكونأال-3

.التدريبيةالوحداتنظامفيمسجلهتأديبيةعقوباتأيبحقهصدرقديكونأال-4

.(جهةأيمنموفدا  )موظفا  المتدربيكونأال-5

.المسائيالتطبيقيبالتدريبالملتحقينمنيكونأال-6

:العلميالتفوقمكافأة

.للمتدربينالرئيسالصندوقمنتصرفمتفوقمتدربلكللايرألفي(2000)-1

.وتقديرشكرشهادة-2

.التدريبيةالوحدةقبلمنالتخرجحفلفييكرم-3

ويوجهاألعمالمنلهيردوماوالحاالتوالمقترحاتالعملخططبدراسةيقوماألعضاءمنعددمنمكون:الكليةمجلس

.واللوائحاألنظمةمعيتفقبمابشأنها

:الكليةمجلسأعضاء

:منويتألف(الكليةبمجلس)يسمىمجلستقنيةكليةلكليكون

رئيسا  الكليةعميد-1

عضوا  العميدوكالء-2

عضوا  األقسامرؤساء-3

عضوا  (المتدربينأحدويكون)المتدربينعنممثل-4

والمهنيالتقنيالتدريبمجاالتفيوالخبرةاالختصاصذويمنوخارجهاالكليةداخلمنأربعةإلىاثنين-5

أعضاء

:للمرشحيقدمما
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نشطةاألخطةواعتمادالخريجيننتائجواعتمادوالخططالبرامجواقتراحالسنويةالقبولخطةواقتراح

معنيوكذلكأسمائهاتعديلأوإلغائهاأودمجهاأوتخصصاتأوأقسامأوفروعاستحداثواقتراح

.التدريبيةالكليةأنظمةوتنفيذالعملسوقاحتياجاتبدراسة

:االتصالوساعاتالتدريبيةالخططوإطاراتالتقنيةبالكلياتوالتخصصاتاألقسام

علىنيةالتقبالكلياتتخصصولكلالتدريبيةللخططالعامةاإلطاراتعلىواإلطالعالمعلوماتمنلمزيد
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0عليهالمقررةالوحداتمن%50منأكثربهايتدربالتيبالكليةاجتازقديكونالأن.1

.لهااالنتقالالمرادبالكليةالتخصصنفسوجود.2

0بهايتدربالتيالكليةإلىموجههالطلبعلىلهااالنتقالالمرادالكليةمنخطيةموافقة.3

أن. 0بأسبوعالتدريبيالفصلبدايةقبلالنقلطلبيصل4

-:اإلجراءات

ويوضح،لهاالنقليرغبالتيالكليةإلىانتقالهعلىالموافقةبطلبالمتدرببهايتدربالتيالكليةمنخطابإرسال.1

0النقلأسبابفيه

.الخطابمعللمتدربالنهائياألكاديميالسجلمنصورةإرفاق.2

.ابقةالسكليتهمنالطرفإخالءبعمليقومفانه،التقنيةالكليةمنرسميةموافقةعلىالمتدربحصولحالةفي.3
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0المتدربينلخدماتالكليةوكالةإلىمباشرةالتدريبيالفصلنهايةبعدشخصياالحضور.6

النقلطلبوتقديمالكليةبطاقةإحضار.7

0النقلطلبأسبابتوضيح.8

االنتقالبيرغالتيالكليةقبلمنلهبالموافقةالمتدربينشؤونقبلمنإبالغهحتىواالنتظارلطلبهالمتدربمتابعة.9

انتقلالتييةالكلإليملفهإرساليتملنطلبهمنويتأكديتابعالالذيوالمتدرب،الكليةمنطرفهبإخالءيقومثمومنإليها

.إليها

:االنتقالضوابط

-:اليةالتللشروطوفقا  وذلكالعامةالثانويةفيمؤهلهمعيتناسبأخرتخصصإليتخصصهتغييرللمتدربيحق

.األقلعلىدراسيفصلبهالتحقالذيتخصصهفيأمضىقدالمتدربيكونأن.1
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:تخصصتغييرطلب
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.إليهالتحويليرغبالذيوالقسممنهالتحويليرغبالذيالقسميوافقأن.3

ينتهي. وقتعلىحفاظا  وذلكبأسبوعفصلكلمنالتدريببدايةقبلالتخصصاتبينالتحويل4
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-:اإلجراء
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:القيدإعادة

-:التاليوفقوسجلهبرقمهقيدهإعادةبطلبالتقدمقيدهالمطويللمتدربيمكن

:أخرىكليةفيزائرفصلطلب



-:الشروط
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-:اإلجراء

0المتدربينلشؤونالكليةوكالةإلىبأسبوعالتدريبيالفصلبدايةقبلشخصياالحضور-1

شخصيةوصورلهاوصورتيناألحوالوبطاقةلهاصورمعالثانويةشهادةإحضار-2

.القيدبإعادةالخاصالنموذجتعبئة-3

.النظامعلىوتنفيذهعليهالموافقةمنوالتأكدالطلبمتابعة-4

ىأخركليةأوجامعةمنفصلالذيأوتأديبيةألسبابالكليةمنفصلالذيالمتدربقيدإعادةيجوزال-:ملحوظة

.القيدإعادةتاريخمنملغيقيدهفيعتبراألسبابهذهلمثلفصلهسبقأنهقيدهإعادةبعداتضحوإذاتأديبيةألسباب

....الكليةبطاقة

.االستقبالمكتبموظفطريقعنالرسميةألوراقهاستكمالهفورالكليةبطاقةمتدربكلتسليميتم

....الشهريةالمكافأة

الصرفاتبطاقإصداربطلباالستقبالمكتبفيالمختصالموظفسيقومالمستجدينالمتدربينقبولإجراءاتإنهاءبعد

وسوفالكليةهالتتبعوالتيوالمهنيالتقنيللتدريبالعامةالمؤسسةلدىالمعتمدالبنكمنالمتدربينبمكافأةالخاصةاآللي

للحساباتعهاإيدايتمأنبعدشهريا  مكافأتهاستالمطريقهاعنيستطيعحيثوصولهافوراستالمهابموعدالمتدربيشعر

.آليا

....الدراسيالجدول

:المتدربينبوابةخاللمنالتدريبيالجدولعلىالحصوليمكن
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منالرفعيفومساعدتهبالكليةدراستهطيلةمتابعتهبهدفلهأكاديميمرشدبتعيينالمتدربفيهالمسجلالقسميقوم

.التراكميمعدلهرفععلىالعملوالمتدربجدولوتنظيمبإعداديقومكماالتدريبيمستواه

....المعدلحسابطريقة

.الدليلهذامنواللوائحباألنظمةالخاصالجزءفيتوضيحيةأمثلةوذكروالتراكميالفصليالمعدلحسابطريقةإيضاحتم

.....الدراسيالفصلمناالنسحاب

الخاصالنموذجالموظفمنوالطلباالستقبالمكتبمراجعةيمكنهالتدريبيالفصلمناالنسحابالمتدربرغبةحالةفي

خاللذلكواآلليالحاسبإلىإلدخالهالمسجلمكتبإلىإعادتهثمومنالمتدربإليهينتميالذيالقسممنواستكمالهبذلك

.التدريبيالتقويمضمنتحديدهايتموالتيالفصليلالنسحابالمحددةالفترة

؟.......عنوماذا.........المطلوبماهو
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....المتدربينصندوقمنسلفة

لبحثادواإلرشالتوجيهمكتبعلىعرضهليتمسلفهنموذجالموظفمنوالطلباالستقبالمكتبمراجعة

ندوقصأمينإلىبإحالتهافوراالمكتبسيقومعليهاالموافقةحالةوفيالسلفةلهذهالمتدربحاجةمدى

.الشهريةالمكافأةمنالسترجاعهاالمناسبةاإلقساطعددوتحديدلصرفهاالمتدربين

....الفصليةالنتائج

مناعةالسمدارعلىالدراسيةحالتهعنوسريعةدقيقةمعلوماتعلىالحصولفيالمتدربعلىتسهيال

تحتhttps://tg.tvtc.edu.sa/pages/login.aspxاالنترنتعلىالمتدربينبوابةخالل

–راسيالدالمتدربجدول-العامةالمتدرببيانات):المثالسبيلعلىوتشمل(المتدربينبوابة)مسمى

.(دريبيةالتالقرارات–التدريبيالسجل–المتبقيةالمواد–التدريبيةالخطة–الشهريةالمكافأةسجل

....محاضرةعنغيابعذر

فيللنظرالمقررأستاذمراجعةعليهسببأليمحاضرةعنالغيابإلىالمتدرباضطرارحالةفي

(صحيةادةإف)لطلباالستقبالمكتبمراجعةفيلزمهمرضيبسببتغيبهحالةوفيبعذرغيابهاحتساب

.بذلكرسميتقريرإلصدارحالتهباشرتالتيالصحيةالجهةإلىموجه

.المتدربينصندوقلصالح(لاير25)قدرهاغرامةدفعمقابلفاقدبدلبطاقةإصدارواطلباالستقبالمكتبمراجعة

:الكليةبطاقةفقد

:يليبماالقياميمكنكالصرفآلةسحبتهاأواآلليالصرفلبطاقةفقدكحالةفي

موظفيمنحكوسوفسحبهاأوفقدهاعنوبلغ(8001242225)الرياضلبنكالمجانيالرقمعلىاتصل·

.البالغرقمالبنك

ماعادةوالذيجديدةصرافبطاقةإصدارواطلبالبالغرقموأعطهالمتدربينبشئوناالستقبالمكتبراجع·

.تقريبا  أسبوعاإصدارهايستغرق

:االليالصرافبطاقةفقدت

االنترنتعلىالمتدربينبوابةموقعزيارةيمكنك
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.المتدربينشؤونبوكالةومساعدةعونكلفستجدواإلرشادالتوجيهوحدةإلىذهب

المتدربهتوجيلهدفوذلكتخصيصهتممتدربلكلوالتدريبالتدريسهيئةأعضاءمنأكاديميمرشدتعيينيتم

:مهامهابرزومنبالكليةدراستهفترةطيلةمتابعتهوأكاديميا

.الدراسيةللخطططبقامنهاالمناسبواختيارللمتدربالمقرراتتسجيل•

.التراكميمعدلهرفعكيفيةفيالمتدربمساعدة•

.اآلخرينالتدريبوالتدريسهيئةأعضاءمعبالتعاونالتعليميةالمشاكلعلىالتغلبفيمساعدته•

:تربويةاستشارةالىاحتجت


