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دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنيأهداف الشراكات االستراتيجيةبرنامج الشراكات االستراتيجية

 نظرًا للتوسع والطلب الكبير من الشركات الخاصة وقطاعات األعمال في الدخول وعمل شراكات
 استراتيجية مع المؤسسة لتشغيل هذه المعاهد، فإن هذه الشراكات سوف تساهم في تحقيق عدد

من األهداف والغايات منها

 نظرًا للتوسع والطلب الكبير من الشركات الخاصة وقطاعات األعمال في الدخول وعمل شراكات
 استراتيجية مع المؤسسة لتشغيل هذه المعاهد، فإن هذه الشراكات سوف تساهم في تحقيق عدد

::من األهداف والغايات منها

 سعيًا لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني والذي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، حرصت
الخاص في القطاع  إشراك  على  االستراتيجية  للشراكات  الوطني  بالمركز   المؤسسة ممثلة 
الكوادر من  العمل  سوق  احتياج  وتلبية  التدريب،  جودة  لضمان  التدريبية  برامجها   منظومة 
 الوطنية المؤهلة، وذلك من خالل إنشاء معاهد الشراكات االستراتيجية، حيث تستهدف تلبية

احتياجات القطاع الخاص في القطاعات ذات األولوية في التوطين

 سعيًا لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني والذي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، حرصت
الخاص في القطاع  إشراك  على  االستراتيجية  للشراكات  الوطني  بالمركز   المؤسسة ممثلة 
الكوادر من  العمل  سوق  احتياج  وتلبية  التدريب،  جودة  لضمان  التدريبية  برامجها   منظومة 
 الوطنية المؤهلة، وذلك من خالل إنشاء معاهد الشراكات االستراتيجية، حيث تستهدف تلبية

..احتياجات القطاع الخاص في القطاعات ذات األولوية في التوطين

 دعم برامج نقل
 التقنية بشكل عام
 وتقنيات التدريب

 الحديثة بشكل خاص
 والعمل على توطين

 الوظائف التقنية
 والمهنية في القطاع

الخاص

 دعم برامج نقل
 التقنية بشكل عام
 وتقنيات التدريب

 الحديثة بشكل خاص
 والعمل على توطين

 الوظائف التقنية
 والمهنية في القطاع

الخاص

 العمل على زيادة
 مساهمة القطاع
 الخاص من خالل
 تدريب الكوادر
 السعودية على
 تخصصات نوعية

ومتعددة

 العمل على زيادة
 مساهمة القطاع
 الخاص من خالل
 تدريب الكوادر
 السعودية على
 تخصصات نوعية

ومتعددة

 زيادة وتعزيز جودة
 التدريب التقني

 والمهني في سوق
 العمل عبر المشاركة
 في استقطاب ونشر
 الخبرات العالمية في

التدريب التقني

 زيادة وتعزيز جودة
 التدريب التقني

 والمهني في سوق
 العمل عبر المشاركة
 في استقطاب ونشر
 الخبرات العالمية في

التدريب التقني

 توحيد الجهود
 والطاقات نحو تحقيق
 أكبر درجات التكامل

 مع االحتياجات
 الفعلية للقطاع

الخاص

 توحيد الجهود
 والطاقات نحو تحقيق
 أكبر درجات التكامل

 مع االحتياجات
 الفعلية للقطاع

الخاص

 وتتولى المؤسسة بموجب تلك الشراكات إنشاء المعاهد وتجهيزها بالتجهيزات األساسية، ويشارك القطاع
 الخاص بالتشغيل وتوفير المدربين المتميزين والبرنامج التدريبي، كما يوفر القطاع الخاص تجهيزات تخصصية

ويستفيد من دعم صندوق الموارد البشرية

 وتمتاز برامج الشراكات االستراتيجية بحرية اختيار المشغلين المحليين أو الدوليين، وتقوم بتشغيل المعاهد
القائمة حاليًا عدة جهات دولية، منها: اليابانية واألمريكية والنيوزلندية والكندية والبريطانية والهولندية
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التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب
المعوقين سمعيًا

التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب
المعوقين سمعيًا

التقنية الخاصةالتقنية الخاصة التقنية الكيمائية التقنية الكيمائيةالتقنية الكهربائيةالتقنية الكهربائية 040506

اإللكترونيات الصناعية والتحكم
األجهزة الطبية

األجهزة واآلالت الدقيقة

اإللكترونيات الصناعية والتحكم
األجهزة الطبية

األجهزة واآلالت الدقيقة

اإلدارة المكتبية
المحاسبة
التسويق

إدارة المستودعات
التأمين

وإدارة الموارد البشرية

اإلدارة المكتبية
المحاسبة
التسويق

إدارة المستودعات
التأمين

وإدارة الموارد البشرية
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برمجيات الحاسب
الدعم الفني للحاسب

شبكات الحاسب
إدارة أنظمة شبكات الحاسب

الوسائط المتعددة وتقنيات الويب

برمجيات الحاسب
الدعم الفني للحاسب

شبكات الحاسب
إدارة أنظمة شبكات الحاسب

الوسائط المتعددة وتقنيات الويب

السفر  والسياحة
الفندقة

إنتاج الطعام - الطهي
خدمة الطعام - الضيافة

خدمات الحج والعمرة
إدارة الفعاليات

السفر  والسياحة
الفندقة

إنتاج الطعام - الطهي
خدمة الطعام - الضيافة

خدمات الحج والعمرة
إدارة الفعاليات
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اإلنشاءات المدنية
اإلنشاءات المعمارية

المساحة

اإلنشاءات المدنية
اإلنشاءات المعمارية

المساحة
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 شروط القبول لدبلوم الكليات التقنية للبنين- صباحي شروط القبول لدبلوم الكليات التقنية للبنين- صباحيشروط القبول لبكالوريوس الكليات التقنية للبنين- صباحيشروط القبول لبكالوريوس الكليات التقنية للبنين- صباحي

أن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية
أن يتوفر لديه مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها

أال يزيد عمر المتقدم عن (30) عامًا
أال يزيد تاريخ الحصول على المؤهل عن 5 سنوات

أال يكون المتقدم خريجًا من إحدى الجامعات السعودية
 أال يكون المتقدم مستمرًا أو خريجًا من ذات البرنامج التدريبي

المتقدم عليه
 أال يكون مفصوًال أو مطوي قيده من أي كلية تقنية خالل

الفصلين الماضيين
عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية

 أال يكون موظفًا، ويمكن قبول الموظفين الموفدين في حال
إحضار موافقة من جهة العمل

أن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية
أن يتوفر لديه مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها

أال يزيد عمر المتقدم عن (30) عامًا
أال يزيد تاريخ الحصول على المؤهل عن 5 سنوات

أال يكون المتقدم خريجًا من إحدى الجامعات السعودية
 أال يكون المتقدم مستمرًا أو خريجًا من ذات البرنامج التدريبي

المتقدم عليه
 أال يكون مفصوًال أو مطوي قيده من أي كلية تقنية خالل

الفصلين الماضيين
عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية

 أال يكون موظفًا، ويمكن قبول الموظفين الموفدين في حال
إحضار موافقة من جهة العمل

أن يتوفر لدى المتقدم دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله
أن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية

 أال يكون المتقدم مستمرًا أو خريجًا من ذات البرنامج التدريبي
المتقدم عليه

عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية
 أال يكون مفصوًال أو مطوي قيده من أي كلية تقنية خالل

الفصلين الماضيين
 أال يكون موظفًا، ويمكن قبول الموظفين الموفدين في حال

إحضار موافقة من جهة العمل

أن يتوفر لدى المتقدم دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله
أن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية

 أال يكون المتقدم مستمرًا أو خريجًا من ذات البرنامج التدريبي
المتقدم عليه

عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية
 أال يكون مفصوًال أو مطوي قيده من أي كلية تقنية خالل

الفصلين الماضيين
 أال يكون موظفًا، ويمكن قبول الموظفين الموفدين في حال

إحضار موافقة من جهة العمل

مزايا االلتحاق لبكالوريوس الكليات التقنية للبنين- صباحيمزايا االلتحاق لبكالوريوس الكليات التقنية للبنين- صباحي

 مزايا االلتحاق لدبلوم الكليات التقنية للبنين- صباحي مزايا االلتحاق لدبلوم الكليات التقنية للبنين- صباحي

 يصرف للمتدرب مكافأة شهرية مقدارها (990) رياًال شهريًا،
ويصرف لذوي اإلعاقة مكافأة وفق الضوابط المنظمة لذلك

 توفير العدد والخامات واألدوات التدريبية حسب المتاح في
المنشآت التدريبية

 مزاولة األنشطة العلمية والرياضية واالجتماعية المختلفة
واالستفادة من برامج التوجيه واإلرشاد بالوحدة التدريبية

 إمكانية دعم الخريجين من قبل معهد ريادة األعمال الوطني
لمشاريعهم بقروض مالية

 الحصول على جميع الخطط وقائمة المراجع التدريبية إلكترونيًا
حسب التخصص مجانًا من خالل موقع المؤسسة
توفير المجالت الدورية والكتب العلمية بالمكتبة

 االستفادة من البرامج المساندة التي تتاح للمتدربين في نهاية
 الفصل التدريبي الثاني من كل عام ويمنح المتدرب شهادة اجتياز

للدورات تضاف لخبراته وتهيئة لسوق العمل
حصول المتدربين على الخدمات اإللكترونية من خالل بوابة رايات

 بريد إلكتروني خاص للمتدرب بمساحة تخزينية لحفظ الملفات
والمشاركة

إمكانية االستعالم والتظلم وتقديم الشكاوى والتقييم إلكترونيًا
تهيئة المتدرب للتدريب التعاوني مع القطاع الخاص

 يصرف للمتدرب مكافأة شهرية مقدارها (990) رياًال شهريًا،
ويصرف لذوي اإلعاقة مكافأة وفق الضوابط المنظمة لذلك

 توفير العدد والخامات واألدوات التدريبية حسب المتاح في
المنشآت التدريبية

 مزاولة األنشطة العلمية والرياضية واالجتماعية المختلفة
واالستفادة من برامج التوجيه واإلرشاد بالوحدة التدريبية

 إمكانية دعم الخريجين من قبل معهد ريادة األعمال الوطني
لمشاريعهم بقروض مالية

 الحصول على جميع الخطط وقائمة المراجع التدريبية إلكترونيًا
حسب التخصص مجانًا من خالل موقع المؤسسة
توفير المجالت الدورية والكتب العلمية بالمكتبة

 االستفادة من البرامج المساندة التي تتاح للمتدربين في نهاية
 الفصل التدريبي الثاني من كل عام ويمنح المتدرب شهادة اجتياز

للدورات تضاف لخبراته وتهيئة لسوق العمل
حصول المتدربين على الخدمات اإللكترونية من خالل بوابة رايات

 بريد إلكتروني خاص للمتدرب بمساحة تخزينية لحفظ الملفات
والمشاركة

إمكانية االستعالم والتظلم وتقديم الشكاوى والتقييم إلكترونيًا
تهيئة المتدرب للتدريب التعاوني مع القطاع الخاص

الحصول على شهادة البكالوريوس في المجاالت اإلدارية والتقنية
مكافأة شهرية مقدارها (990) ريال شهريًا

 التدريب على أحدث التقنيات في المجاالت اإلدارية والتقنية
والتطبيقية

 توفير العدد والخامات واألدوات التدريبية حسب المتاح في
المنشآت التدريبية

 مزاولة األنشطة العلمية والرياضية واالجتماعية المختلفة
واالستفادة من برامج التوجيه واإلرشاد بالوحدة التدريبية

 إمكانية دعم الخريجين من قبل معهد ريادة األعمال الوطني
لمشاريعهم بقروض مالية

 الحصول على جميع الخطط والمراجع التدريبية إلكترونيًا حسب
التخصص مجانًا من خالل موقع المؤسسة

توفير المجالت الدورية والكتب العلمية بالمكتبة
 االستفادة من البرامج المساندة التي تتاح للمتدربين في نهاية

 الفصل التدريبي الثاني من كل عام ويمنح المتدرب شهادة اجتياز
للدورات تضاف لخبراته وتهيئة لسوق العمل

حصول المتدربين على الخدمات اإللكترونية من خالل بوابة رايات
 بريد إلكتروني خاص للمتدرب بمساحة تخزينية لحفظ الملفات

والمشاركة
إمكانية االستعالم والتظلم وتقديم الشكاوى والتقييم إلكترونيًا

تهيئة المتدرب للتدريب التعاوني مع القطاع الخاص

الحصول على شهادة البكالوريوس في المجاالت اإلدارية والتقنية
مكافأة شهرية مقدارها (990) ريال شهريًا

 التدريب على أحدث التقنيات في المجاالت اإلدارية والتقنية
والتطبيقية

 توفير العدد والخامات واألدوات التدريبية حسب المتاح في
المنشآت التدريبية

 مزاولة األنشطة العلمية والرياضية واالجتماعية المختلفة
واالستفادة من برامج التوجيه واإلرشاد بالوحدة التدريبية

 إمكانية دعم الخريجين من قبل معهد ريادة األعمال الوطني
لمشاريعهم بقروض مالية

 الحصول على جميع الخطط والمراجع التدريبية إلكترونيًا حسب
التخصص مجانًا من خالل موقع المؤسسة

توفير المجالت الدورية والكتب العلمية بالمكتبة
 االستفادة من البرامج المساندة التي تتاح للمتدربين في نهاية

 الفصل التدريبي الثاني من كل عام ويمنح المتدرب شهادة اجتياز
للدورات تضاف لخبراته وتهيئة لسوق العمل

حصول المتدربين على الخدمات اإللكترونية من خالل بوابة رايات
 بريد إلكتروني خاص للمتدرب بمساحة تخزينية لحفظ الملفات

والمشاركة
إمكانية االستعالم والتظلم وتقديم الشكاوى والتقييم إلكترونيًا

تهيئة المتدرب للتدريب التعاوني مع القطاع الخاص
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الكلية التقنية بالوجهالكلية التقنية بالوجه

كلية السياحة بالمزاحميةكلية السياحة بالمزاحمية

الكلية التقنية بالدايرالكلية التقنية بالداير

الكلية التقنية بالسليلالكلية التقنية بالسليل

الكلية التقنية بالحائطالكلية التقنية بالحائط

الكلية التقنية برنيةالكلية التقنية برنية

الكلية التقنية بسراة عبيدةالكلية التقنية بسراة عبيدة

الكلية التقنية بالحناكيةالكلية التقنية بالحناكية

الكلية التقنية بالمخواةالكلية التقنية بالمخواة

 الكلية التقنية بطبرجل الكلية التقنية بطبرجل

الكلية التقنية بطريفالكلية التقنية بطريف

الكلية التقنية بدومة الجندلالكلية التقنية بدومة الجندل

الكلية التقنية بالعالالكلية التقنية بالعال

الكلية التقنية ببلقرنالكلية التقنية ببلقرن
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المعاهد الصناعية والعمارة
والتشييد الثانوية  

معاهد العمارة والتشييد

شروط القبول

 أن يكون المتقدم
سعودي الجنسية
أو من في حكمه

 الحصول على الكفاءة
 المتوسطة أو أعلى

 حسب نوعية كل
 متطلبات كل خطة

 تدريبية

 أن يكون الئقًا طبيًا
 للتخصص المتقدم

عليه ومتفرغًا
للتدريب

 أن يستوفي جميع 
 الشروط والوثائق

 المحددة وقت التقديم

 أن ال يكون للمتقدم
 شهادة تدريب تقني

 أو مهني سابقة تعادل
 أو تفوق مستوى
 الشهادة المتقدم

عليها

 المعاهد الصناعية

 الرياض
األحساءعفيفتبوكالعيدابيالمذنببريدةاألول

بيشةاألول

الوجهحائلالدمامتثليثالخرجأبهانجران
ظهران
الجنوب

حوطة بني
 حفرجدةتميم

المدينةطريفالمجمعةالقرياتبدرالباطن
المنورة الثاني

 سراةالرس
عبيدة

الدوادميالطائفعنيزةالحناكيةالزلفيالجوف

 بلقرن
خميس
القطيفالباحةالحريضةمشيط

حوطة
شرورةالعالسدير

محايلالقنفذةالليثالبدائعصبيا
واديضباءعسير

الدواسر
مكة

المكرمة

الرياضاألفالججازان
طبرجلالمخواةأملجتيماءالملكي شقراء

01

09

17

25

33

41

49

02

10

18

26

34

42

50

03

11

19

27

35

43

51

04

12

20

28

36

44

52

05

13

21

29

37

45

53

06

14

22

30

38

46

54

07

15

23

31

39

47

55

08

16

24

32

40

رفحاء المهدالفرشةصامطة 5758596061

48

56

األحساء
الثالث

حليالرياض 626364 رياض
الخبراء

برنامج تطوير المعاهدبرنامج تطوير المعاهد

تطوير البئية التدريبيةإعداد الحقائب التدريبيةبناء نظام المقررات
 تطوير الكادر البشري

010203

تطوير التجهيزات
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 الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله - وسمو ولي عهده
الحاجة تلبية  باعتباره المسؤول عن  التدريب  الله - بقطاع   األمين األمير محمد بن سلمان - حفظه 
 الوطنية لأليدي الفنية المدربة في شتى المجاالت التي تعتمد عليها التنمية الشاملة, وقد كان هذا

الدعم وراء النجاح الذي تحقق - بعد فضل الله تعالى وتوفيقه

 واستمرت المؤسسة في تحديث خطط التدريب وتطوير آلياته وبرامجه بالمعاهد الصناعية والعمارة
 والتشييد الثانوية القائمة والجديدة التي يتم التوسع في تشغيلها سنة بعد أخرى بما يتالءم مع حاجات
الثانوية وتصنيفها وفقًا والتشييد  والعمارة  الصناعية  المعاهد  العمل. وقد استكمل تطوير   سوق 
برامج تدريبية تلبي االحتياجات التي تمكنها من تقديم   الحتياجاتها المكانية، وإمكانياتها التشغيلية 
 المطلوبة. وتقدم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد برامج تدريبية تتوافق مع مستويات التدريب
والصناعية الثانوية  الصناعية  بالمعاهد  ويرتبط  السعودية.  المهنية  المؤهالت  نظام  في   والتأهيل 

المهنية في السجون، حيث يتم تدريب النزالء على العديد من البرامج والمهن

 الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله - وسمو ولي عهده
الحاجة تلبية  باعتباره المسؤول عن  التدريب  الله - بقطاع   األمين األمير محمد بن سلمان - حفظه 
 الوطنية لأليدي الفنية المدربة في شتى المجاالت التي تعتمد عليها التنمية الشاملة, وقد كان هذا

الدعم وراء النجاح الذي تحقق - بعد فضل الله تعالى وتوفيقه

 واستمرت المؤسسة في تحديث خطط التدريب وتطوير آلياته وبرامجه بالمعاهد الصناعية والعمارة
 والتشييد الثانوية القائمة والجديدة التي يتم التوسع في تشغيلها سنة بعد أخرى بما يتالءم مع حاجات
الثانوية وتصنيفها وفقًا والتشييد  والعمارة  الصناعية  المعاهد  العمل. وقد استكمل تطوير   سوق 
برامج تدريبية تلبي االحتياجات التي تمكنها من تقديم   الحتياجاتها المكانية، وإمكانياتها التشغيلية 
 المطلوبة. وتقدم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد برامج تدريبية تتوافق مع مستويات التدريب
والصناعية الثانوية  الصناعية  بالمعاهد  ويرتبط  السعودية.  المهنية  المؤهالت  نظام  في   والتأهيل 

المهنية في السجون، حيث يتم تدريب النزالء على العديد من البرامج والمهن

اهتمتاهتمت

الـمـــــــــزايا

التخصصات

التبريد
المعدات الثقيلةتشغيل آالت اإلنتاجميكانيكا سياراتوتكييف الهواء CNCتشغيل آالت التحكم

CNCالرقمي بالحاسب

CNC مركبات النقل وميكانيكا
 سمكرة المركباتاللحامالنجارة العامةالصفائح المعدنيةسيارات الديزل

CNC تشكيل و تركيب
UPVC األلمنيوم والـ

الكهرباء الصناعيةالكهرباء اإلنشائيةصيانة االجهزة الذكيةاإللكترونيات

CNC المراقبة المعماريةالتمديدات الصحيةالرسم المعماريالمساحةالمصاعد الكهربائية

CNC الحالقة والتجميل الطباعة اآللية التصوير الضوئيالحاسب اآلليالمراقبة المدنية

الخياطة الرجالية

 خريج الدبلوم من المعاهد يحصل
 على شهادة ثانوية تعادل الثانوية

العامة معتمدة من المؤسسة

 خريج الدبلوم من المعاهد يحصل
 على شهادة ثانوية تعادل الثانوية

العامة معتمدة من المؤسسة

 تمنح األولوية لخريجي المعاهد
 الصناعية الثانوية ومعاهد

 العمارة والتشييد الثانوية للقبول
في الكليات التقنية بالمملكة

 تمنح األولوية لخريجي المعاهد
 الصناعية الثانوية ومعاهد

 العمارة والتشييد الثانوية للقبول
في الكليات التقنية بالمملكة

 يصرف للمتدرب المنتظم بالتدريب
مكافأة شهرية (800) ريال

 يصرف للمتدرب المنتظم بالتدريب
مكافأة شهرية (800) ريال

0102030405

0607080910

1112131415

1617181920

2122232425

26

المعاهد

آلية التدريب

الكفاءة
المتوسطة

لمن أنهى
الصف األول ثانوي 

فأعلى 

برنامج
اإلعداد العام

(فصالن تدريبيان)

فصل
تدريبي

فصل
تدريبي

التدريب التخصصي
(اربعة فصول تدريبية)

 بدأت المؤسسة بتطبيق برامج المعاهد لتمكين خريجي الكفاءة المتوسطة فأعلى من الحصول على شهادة
فأعلى المتوسطة  الكفاءة  لحاملي  والمؤهالت  الفئات  لجميع  برامج  وتقدم  الثانوية،  المعاهد   دبلوم 
 للتدريب على برامج تخصصية لمدة فصل تدريبي واحد، وعددها (102) برنامج للحصول على شهادة إتمام

برنامج تدريبي واالستفادة من التأهيل السريع المحدد للمهارة

 ويعد التدريب بالمعاهد ذا أهمية حيوية في التأهيل السريع للقوى العاملة الوطنية، وتلبية لالحتياجات
 التنموية الوطنية في توفير العمالة الفنية والماهرة ومحدودة المهارة، مما يؤهلها لاللتحاق بسوق العمل

 بدأت المؤسسة بتطبيق برامج المعاهد لتمكين خريجي الكفاءة المتوسطة فأعلى من الحصول على شهادة
فأعلى المتوسطة  الكفاءة  لحاملي  والمؤهالت  الفئات  لجميع  برامج  وتقدم  الثانوية،  المعاهد   دبلوم 
 للتدريب على برامج تخصصية لمدة فصل تدريبي واحد، وعددها (102) برنامج للحصول على شهادة إتمام

برنامج تدريبي واالستفادة من التأهيل السريع المحدد للمهارة

 ويعد التدريب بالمعاهد ذا أهمية حيوية في التأهيل السريع للقوى العاملة الوطنية، وتلبية لالحتياجات
 التنموية الوطنية في توفير العمالة الفنية والماهرة ومحدودة المهارة، مما يؤهلها لاللتحاق بسوق العمل
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ل 
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ف

 مواصلة التعليم
والتدريب

-الكليات التقنية 
-البرامج الجامعية 

 التوجه إلى سوق
العمل

 االلتحاق بالفرص
 الوظيفية

 بالقطاعين األهلي
والحكومي

 ممارسة العمل
 الحر: المنشآت

الصغيرة

 الحصول على
 دبلوم المعاهد

 الصناعية الثانوية
 بنظام المقررات
 أو دبلوم معاهد

 العمارة
 والتشييد

الثانوية المطورة

برنامج تدريبي
لمدة فصل تدريبي

الحصول على شهادة إتمام برنامج تدريبي
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الكليات التقنية للبنات في المدن والمحافظات

المـــــزايا

010203040506

070809101112

131415161718

خميس مشيطحائلاألحساءعرعرالمدينة المنورةالرياض

الطائفنجرانتبوكالخرجالباحةبريدة

الدوادميحفر الباطنجازانالرسالجوفجدة

192021222324 محايل عسيرالزلفىاألفالج

252627 أبهاسراة عبيدةالبدائع

ينبعمكة المكرمةبيشه

 المزايا لدبلوم الكليات التقنية للبنات 
 صباحي

 المزايا لدبلوم الكليات التقنية للبنات 
 صباحي

01

 المزايا لدبلوم الكليات التقنية للبنات
مسائي

 المزايا لدبلوم الكليات التقنية للبنات
مسائي

02

 المزايا لبكالوريوس الكليات التقنية
 للبنات - مسائي

 المزايا لبكالوريوس الكليات التقنية
 للبنات - مسائي

03

مكافأة شهرية
مقدارها 990 ريال شهريا

ً
 توفير العدد والخامات واألدوات

 التدريبية مجانًا في الوحدات
التدريبية

 مزاولة األنشطة العلمية
 واالجتماعية المختلفة بالوحدة

التدريبية

 إمكانية دعم الخريجات من قبل
 معهد ريادة األعمال الوطني
لمشاريعهم بقروض مالية

مكافأة شهرية
مقدارها 990 ريال شهريا

ً
 توفير العدد والخامات واألدوات

 التدريبية مجانًا في الوحدات
التدريبية

 مزاولة األنشطة العلمية
 واالجتماعية المختلفة بالوحدة

التدريبية

 إمكانية دعم الخريجات من قبل
 معهد ريادة األعمال الوطني
لمشاريعهم بقروض مالية

 إمكانية دعم الخريجات من قبل
 معهد ريادة األعمال الوطني
لمشاريعهم بقروض مالية

 توفير العدد والخامات واألدوات
 التدريبية مجانًا في الوحدات

التدريبية

 إمكانية دعم الخريجات من قبل
 معهد ريادة األعمال الوطني
لمشاريعهم بقروض مالية

 توفير العدد والخامات واألدوات
 التدريبية مجانًا في الوحدات

التدريبية

 الحصول على شهادة البكالوريوس
في المجاالت اإلدارية والتقنية

 التدريب على أحدث التقنيات في
 المجاالت اإلدارية والتقنية

والتطبيقية

 توفير العدد والخامات واألدوات
 التدريبية مجانًا في الوحدات

التدريبية

 الحصول على شهادة البكالوريوس
في المجاالت اإلدارية والتقنية

 التدريب على أحدث التقنيات في
 المجاالت اإلدارية والتقنية

والتطبيقية

 توفير العدد والخامات واألدوات
 التدريبية مجانًا في الوحدات

التدريبية

تخصصات التدريب التقني للبنات

0102 جدةالرياض

التخصصالتخصصالقسمالقسم
بكالوريوسبكالوريوسدبلومدبلوم

مسائيمسائي

الكليات التقنية الرقمية  للبنات في المدن والمحافظات

الوسائط المتعددة وتقنيات الويب

 الدعم الفني للحاسب

 برمجيات الحاسب

إدارة أنظمة شبكات الحاسب

الوسائط المتعددة وتقنيات الويب

 الدعم الفني للحاسب

 برمجيات الحاسب

إدارة أنظمة شبكات الحاسب

التسويق

المحاسبة

اإلدارة المكتبية

إدارة الموارد البشرية

التسويق

المحاسبة

اإلدارة المكتبية

إدارة الموارد البشرية

العناية بالشعر

 العناية بالبشرة والمكياج

العناية بالشعر و التجميل

العناية بالشعر

 العناية بالبشرة والمكياج

العناية بالشعر و التجميل

خياطة وإنتاج المالبس

تصميم األزياء

خياطة وإنتاج المالبس

تصميم األزياء

التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب
للمعوقين سمعيًا

التصنيع الغذائيالتصنيع الغذائي

خدمات الحج والعمرةخدمات الحج والعمرة

مــــرناعتيادي
صباحي مسائيمتاح صباحي ومسائي

 قسم الحاسب وتقنية
المعلومات

 قسم الحاسب وتقنية
المعلومات

قسم التقنية اإلداريةقسم التقنية اإلدارية

 قسم تقنية التجميل
والتزيين

 قسم تقنية التجميل
والتزيين

 قسم تقنية التصميم
وإنتاج المالبس

 قسم تقنية التصميم
وإنتاج المالبس

قسم تقنية الغذاء والبيئةقسم تقنية الغذاء والبيئة
  قسم السياحة والضيافة   قسم السياحة والضيافة 

الكليات التقنية للبنات
م2021 هـ -1442
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الله - وسمو ولي عهده  الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده 
 األمين األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بقطاع التدريب باعتباره المسؤول عن تلبية
 الحاجة لأليدي الفنية المدربة في شتى المجاالت التي تعتمد عليها التنمية الشاملة ، وقد كان هذا

الدعم وراء النجاح الذي تحقق – بعد فضل الله وتوفيقه
 فقد حرصت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تنفيذ ذلك من خالل تدريب الفتيات، وقد
 تم افتتاح الكليات التقنية للبنات في كافة مناطق المملكة لتستوعب خريجات الثانوية العامة بكافة
 فروعها في عدد من التخصصات المهنية والتقنية التي يحتاجها سوق العمل المحلي وتتناسب مع
للبنات شهادة جامعية متوسطة بعد إتمامها التقنية  الكليات  الخريجات من  المرأة، وتمنح   طبيعة 

لمتطلبات التدريب المقررة، كما تم البدء في منح شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات
  

الله - وسمو ولي عهده  الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده 
 األمين األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بقطاع التدريب باعتباره المسؤول عن تلبية
 الحاجة لأليدي الفنية المدربة في شتى المجاالت التي تعتمد عليها التنمية الشاملة ، وقد كان هذا

الدعم وراء النجاح الذي تحقق – بعد فضل الله وتوفيقه
 فقد حرصت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تنفيذ ذلك من خالل تدريب الفتيات، وقد
 تم افتتاح الكليات التقنية للبنات في كافة مناطق المملكة لتستوعب خريجات الثانوية العامة بكافة
 فروعها في عدد من التخصصات المهنية والتقنية التي يحتاجها سوق العمل المحلي وتتناسب مع
للبنات شهادة جامعية متوسطة بعد إتمامها التقنية  الكليات  الخريجات من  المرأة، وتمنح   طبيعة 

لمتطلبات التدريب المقررة، كما تم البدء في منح شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات
  

..

..

..

..

..

 تهدف برامج التدريب التقني للبنات إلعداد فنيات مؤهالت للعمل في عدد من المجاالت المهنية
 والتقنية التي يحتاجها سوق العمل السعودي "النسائي"، حيث بلغت عدد البرامج التي تقدمها ستة

برامج تدريبية قابلة للزيادة حسب متطلبات السوق

 تهدف برامج التدريب التقني للبنات إلعداد فنيات مؤهالت للعمل في عدد من المجاالت المهنية
 والتقنية التي يحتاجها سوق العمل السعودي "النسائي"، حيث بلغت عدد البرامج التي تقدمها ستة

برامج تدريبية قابلة للزيادة حسب متطلبات السوق

 النظام التدريبي المعتمد بالكليات التقنية للبنات هو النظام الفصلي حيث يتكون كل عام تدريبي من
 فصلين تدريبيين ال تقل مدته عن (18) أسبوعًا شامًال اإلعداد والتقويم، وبعد إكمال المتدربة للساعات
 التدريبية المعتمدة للبرنامج و المطلوب للتخرج تمنح الخريجة بعدها وثيقة التخرج، حسب تصنيف وزارة

الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
 وتعنى المؤسسة بنوعية التدريب التقني وتقوية مناهجه وتطويرها لرفع كفاءة أدائها وذلك بالتركيز
الوطني االقتصاد  احتياجات  مع  لتتماشى  المستويات،  جميع  في  المتطورة  الحديثة  التقنية   على 

ومتطلبات سوق العمل بالمملكة والمدة النظامية إلنهاء متطلبات التخرج

 النظام التدريبي المعتمد بالكليات التقنية للبنات هو النظام الفصلي حيث يتكون كل عام تدريبي من
 فصلين تدريبيين ال تقل مدته عن (18) أسبوعًا شامًال اإلعداد والتقويم، وبعد إكمال المتدربة للساعات
 التدريبية المعتمدة للبرنامج و المطلوب للتخرج تمنح الخريجة بعدها وثيقة التخرج، حسب تصنيف وزارة

الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
 وتعنى المؤسسة بنوعية التدريب التقني وتقوية مناهجه وتطويرها لرفع كفاءة أدائها وذلك بالتركيز
الوطني االقتصاد  احتياجات  مع  لتتماشى  المستويات،  جميع  في  المتطورة  الحديثة  التقنية   على 

ومتطلبات سوق العمل بالمملكة والمدة النظامية إلنهاء متطلبات التخرج

نظام التدريب

الكليات التقنية للبنات في المدن والمحافظات

 تختلف شروط القبول بحسب البرنامج التدريبي ، والتي يتم تحديثها بإستمرار من قبل إدارة شؤون اهتمت
المتدربين على البوابة اإللكترونية للقبول: قبولي

 تختلف شروط القبول بحسب البرنامج التدريبي ، والتي يتم تحديثها بإستمرار من قبل إدارة شؤون 
(https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#firstPage)(https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#firstPage)المتدربين على البوابة اإللكترونية للقبول: قبولي

شروط القبول

 شروط القبول لدبلوم الكليات التقنية
 للبنات- صباحي

 شروط القبول لدبلوم الكليات التقنية
 للبنات- صباحي

 شروط القبول لدبلوم الكليات التقنية
للبنات- مسائي

 شروط القبول لدبلوم الكليات التقنية
للبنات- مسائي

 شروط القبول لبكالوريوس الكليات
  التقنية للبنات- مسائي

 شروط القبول لبكالوريوس الكليات
  التقنية للبنات- مسائي

010203

 أن يتوفر لديها أحد المؤهالت
المطلوبة : الثانوية العامة

 أال تكون المتقدمة مستمرة في ذات 
البرنامج التدريبي المتقدمة عليه

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

التقديم مفتوح للموظفات
وغير الموظفات

 أن يتوفر لديها أحد المؤهالت
المطلوبة : الثانوية العامة

 أال تكون المتقدمة مستمرة في ذات 
البرنامج التدريبي المتقدمة عليه

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

التقديم مفتوح للموظفات
وغير الموظفات

 أن يتوفر لديها أحد المؤهالت
 المطلوبة : دبلوم الكلية التقنية,

 دبلوم كلية خدمة المجتمع, دبلوم
 فوق الثانوي من معهد اإلدارة,

درجة جامعية متوسطة في العلوم

 أال تكون المتقدمة خريجة من ذات
البرنامج التدريبي المتقدمة عليه

 أال تكون المتقدمة مستمرة في ذات
البرنامج التدريبي المتقدمة عليه

 يجب على المتقدمة أن ال تترشح
 على أي برنامج آخر متزامن في ذات

الفترة التدريبية

التقديم مفتوح للموظفات
وغير الموظفات

 أن يتوفر لديها أحد المؤهالت
 المطلوبة : دبلوم الكلية التقنية,

 دبلوم كلية خدمة المجتمع, دبلوم
 فوق الثانوي من معهد اإلدارة,

درجة جامعية متوسطة في العلوم

 أال تكون المتقدمة خريجة من ذات
البرنامج التدريبي المتقدمة عليه

 أال تكون المتقدمة مستمرة في ذات
البرنامج التدريبي المتقدمة عليه

 يجب على المتقدمة أن ال تترشح
 على أي برنامج آخر متزامن في ذات

الفترة التدريبية

التقديم مفتوح للموظفات
وغير الموظفات

 أن تكون المتقدمة سعودية أو من
أم سعودية

 أن يتوفر لديها أحد المؤهالت
المطلوبة : الثانوية العامة

 أن تكون المتقدمة غير موظفة
 ويمكن قبول الموظفة الموفدة
 من جهة العمل وفق الضوابط

المنظمة لذلك

 أال يكون قد مضى على تخرج
المتقدمة أكثر من 3 سنوات

أن ال يزيد عمر المتقدمة
عن (30) عاما

 أال تكون المتقدمة خريجة من إحدى
الجامعات السعودية

 أال تكون المتقدمة خريجة من ذات
البرنامج التدريبي المتقدمة عليه

 أال تكون المتقدمة مطويًا قيدها
 من أي كلية تقنية خالل الفصلين

الماضيين

 أال تكون مفصولة من أي كلية
تقنية خالل الفصلين الماضيين

 أال تكون المتقدمة مستمرة في
البرنامج التدريبي المتقدم عليه

 أن تكون المتقدمة سعودية أو من
أم سعودية

 أن يتوفر لديها أحد المؤهالت
المطلوبة : الثانوية العامة

 أن تكون المتقدمة غير موظفة
 ويمكن قبول الموظفة الموفدة
 من جهة العمل وفق الضوابط

المنظمة لذلك

 أال يكون قد مضى على تخرج
المتقدمة أكثر من 3 سنوات

أن ال يزيد عمر المتقدمة
عن (30) عاما

 أال تكون المتقدمة خريجة من إحدى
الجامعات السعودية

 أال تكون المتقدمة خريجة من ذات
البرنامج التدريبي المتقدمة عليه

 أال تكون المتقدمة مطويًا قيدها
 من أي كلية تقنية خالل الفصلين

الماضيين

 أال تكون مفصولة من أي كلية
تقنية خالل الفصلين الماضيين

 أال تكون المتقدمة مستمرة في
البرنامج التدريبي المتقدم عليه

الكليات التقنيةالثانوية العامةالثانوية العامة
للبنات

الكليات التقنية
للبنات

دبلوم
الكلية التقنية للبنات

دبلوم
الكلية التقنية للبنات

بكالوريوس الكلية التقنية
للبنات 

بكالوريوس الكلية التقنية
للبنات 

 يعتبر تفعيل مركز خدمة المجتمع بقطاع تدريب البنات إشراقة متجددة لتقديم
. دورات قصيرة تخدم المجتمع بجميع فئاته

آلية التدريب

المستويات
التعليمية للدخول

المستويات
تركيز المواد التدريبيةالوحدة التدريبيةالوحدة التدريبيةالتعليمية للدخول

المهارة / المعرفة
تركيز المواد التدريبية

المهارة / المعرفة
المستوى المهنيالمستوى المهنيشهادة التخرجشهادة التخرج

0102030405

المستوى الخامسالمستوى الخامس

المستوى السادسالمستوى السادس

23 1



4 11 11 6 3 3

سيسكو

أوراكل

مايكروسوفت

ســاب

مراكز االختبارات

مركز تدريب إلكتروني

أدوبي

فصول افتراضية

1 1 12 7 2 5 5 4

المنطقة الشرقية

القصيم

8 32 28 5 8 8

الرياض
10 12 14 4 3 4

مكة المكرمة

1 12 4 1 1

نجران

1 415 7 4 5

عسير

1 62 3 1 4

جازان

3 12 4 1 1

الباحة

4 11 11 33 4

المدينة المنورة

1 15 2 2 1

حائل

5 11 6 2 2

الجوف

8 12 3 2 4

تبوك

1 15 2 2

الحدود الشمالية

خدمات المركزاألكاديميات العالمية ومراكز االختبارات

توفير بيئة تدريبية
إلكترونية تفاعلية

في الوحدات التدريبية

توفير بيئة تدريبية
إلكترونية تفاعلية

في الوحدات التدريبية

االشتراك في المكتبات اإللكترونيةاالشتراك في المكتبات اإللكترونية

استخدام وتفعيل
المعامل االفتراضية
استخدام وتفعيل

المعامل االفتراضية

نشر ثقافة
الشهادات االحترافية

نشر ثقافة
الشهادات االحترافية

توفير المصادر الرقميةتوفير المصادر الرقمية
 (Digital Resources)

(Electronics Library)

(Virtual Laboratory)

(Professional
certification)
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 تأسس مركز التدرب اإللكتروني مطلع عام 1428 هـ /2007م بقرار معالي محافظ المؤسسة العامة 
 للتدريب التقني والمهني بتأسيس المركز ليدشن بذلك أول مركز متخصص في التدرب والتعلم

اإللكتروني على مستوى المملكة العربية السعودية
 ومنذ تأسيسه أخذ المركز على عاتقه نشر فكر التدرب اإللكتروني في وحدات المؤسسة حتى أصبح

 المركز اليوم يساهم جنبًا إلى جنب مع بقية اإلدارات في المؤسسة لدعم الميدان التدريبي بمختلف
 الخدمات و التقنيات التي أسهمت وبشكل كبير في تطوير العملية التدريبية وتقديمها بصورة تتماشى

 مع سياسة المؤسسة في الرامية لتقديم التدريب التقني والمهني ألبناء الوطن وبناته وفق أعلى
المعايير الدولية وبأفضل التقنيات المتاحة

 تأسس مركز التدرب اإللكتروني مطلع عام 1428 هـ /2007م بقرار معالي محافظ المؤسسة العامة 
 للتدريب التقني والمهني بتأسيس المركز ليدشن بذلك أول مركز متخصص في التدرب والتعلم

اإللكتروني على مستوى المملكة العربية السعودية
 ومنذ تأسيسه أخذ المركز على عاتقه نشر فكر التدرب اإللكتروني في وحدات المؤسسة حتى أصبح

 المركز اليوم يساهم جنبًا إلى جنب مع بقية اإلدارات في المؤسسة لدعم الميدان التدريبي بمختلف
 الخدمات و التقنيات التي أسهمت وبشكل كبير في تطوير العملية التدريبية وتقديمها بصورة تتماشى

 مع سياسة المؤسسة في الرامية لتقديم التدريب التقني والمهني ألبناء الوطن وبناته وفق أعلى
المعايير الدولية وبأفضل التقنيات المتاحة

تأسيس المركز

مراكز التدرب اإللكتروني
األكــاديميات ومــراكز االخـــتبارات

مراكز التدرب اإللكتروني
األكــاديميات ومــراكز االخـــتبارات

أكاديميات أدوبيأكاديميات سيسكو

662325

أكاديميات أوراكل

أكاديميات هواويأكاديميات ساب

18

1232

عدد المراكز الفرعيةأكاديميات مايكروسوفت

210

74

140

04

IELTS مراكز اختباراتTofel مراكز اختبارات

Pearson vue مراكز اختبارات

38
Certiport مراكز اختبارات

 من خالل األجهزة الذكية بمختلف أنواعها حتى يتمكن المتدرب من الوصول والتفاعل مع المادة
التدريبية والمدرب من أي مكان وفي أي زمان

 ولكون المؤسسة قد ضمنت استراتيجيتها الجديدة سياسة الستحداث برامج للتدريب عن بعد، والتي كان
 من غاياتها تحقيق السبق والتميز والتنوع في مجال التدريب سواًء من حيث البرامج أو األساليب أو

 اآلليات, قام المركز ببرمجة عدد من األدوات اإلضافية لخلق بيئة تدريبية إلكترونية تخدم كافة منسوبي
 المؤسسة، وجعل البرمجيات المستخدمة في العملية التدريبية أدوات مساندة لتحقيق رؤية واستراتيجية

المؤسسة

 من خالل األجهزة الذكية بمختلف أنواعها حتى يتمكن المتدرب من الوصول والتفاعل مع المادة
التدريبية والمدرب من أي مكان وفي أي زمان

 ولكون المؤسسة قد ضمنت استراتيجيتها الجديدة سياسة الستحداث برامج للتدريب عن بعد، والتي كان
 من غاياتها تحقيق السبق والتميز والتنوع في مجال التدريب سواًء من حيث البرامج أو األساليب أو

 اآلليات, قام المركز ببرمجة عدد من األدوات اإلضافية لخلق بيئة تدريبية إلكترونية تخدم كافة منسوبي
 المؤسسة، وجعل البرمجيات المستخدمة في العملية التدريبية أدوات مساندة لتحقيق رؤية واستراتيجية

المؤسسة

التدرب اإللكتروني

مكونات بيئة
التدرب االلكتروني

مكونات بيئة
التدرب االلكتروني

مدرب قادر
على استخدام
 مكونات هذه

البيئة

مدرب قادر
على استخدام
 مكونات هذه

البيئة

أدوات للتقييم
 ولتقديم
 االختبارات
اإللكترونية

أدوات للتقييم
 ولتقديم
 االختبارات
اإللكترونية

محتويات ومقررات
إلكترونية ومكتبات

رقمية

محتويات ومقررات
إلكترونية ومكتبات

رقمية

 أنظمة إلكترونية
 لتطبيق آليات

التدريب بالمؤسسة

 أنظمة إلكترونية
 لتطبيق آليات

التدريب بالمؤسسة

بنية تحتية قوية من أجهزة حواسيب
وشبكات وإنترنت

بنية تحتية قوية من أجهزة حواسيب
وشبكات وإنترنت

نحو استخدام أمثل لتقنية االتصاالت والمعلومات في العملية التدريبيةنحو استخدام أمثل لتقنية االتصاالت والمعلومات في العملية التدريبية

 سوف يعمل المركز على توفير البيئة المناسبة لتكامل تقنية االتصاالت والمعلومات في العملية
 التدريبية في المؤسسة، وذلك بتطوير وتقديم نظم تدرب إلكترونية ومقررات تفاعلية ومحتويات
تطبيقات تصميم  على  المركز  يعمل  كما سوف  والمتدرب.  بالمدرب  وربطها  رقمية،   ومصادر 

وتقنيات جديدة تساهم في دعم التدريب في وحدات المؤسسة كًما ونوًعا

 سوف يعمل المركز على توفير البيئة المناسبة لتكامل تقنية االتصاالت والمعلومات في العملية
 التدريبية في المؤسسة، وذلك بتطوير وتقديم نظم تدرب إلكترونية ومقررات تفاعلية ومحتويات
تطبيقات تصميم  على  المركز  يعمل  كما سوف  والمتدرب.  بالمدرب  وربطها  رقمية،   ومصادر 

..وتقنيات جديدة تساهم في دعم التدريب في وحدات المؤسسة كًما ونوًعا

..
..

..

..
..

الرؤية

الرسالة

أهداف المركز

بناء بيئة تدرب
إلكترونية

تفاعلية متاحة
في كل مكان

وزمان

بناء بيئة تدرب
إلكترونية

تفاعلية متاحة
في كل مكان

وزمان

تحقيق السبق
والتميز للمؤسسة
في تطوير تقنيات
التدرب اإللكترونية

واستخدامها

تحقيق السبق
والتميز للمؤسسة
في تطوير تقنيات
التدرب اإللكترونية

واستخدامها

المساهمة
في تحقيق مبدأ
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