
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المملكة العربية السعودية

ي 
ي والمهن 

 المؤسسة العامة للتدريب التقن 

 اإلدارة العامة لشؤون المتدربي   

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Technical and Vocational Training Corporation  

General Department of  Student Affairs 

 

 هـ1444 التدرييب األول لعامللفصل واملهين بربامج املؤسسة العامة للتدريب التقين  جدول أعمال القبول

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوع البرنامج
 التاريخ

 إلى من

 سالبكالوريوبرنامج 

 بالكليات التقنية

 )بنني/بنات(

 بوابة القبولفتح 

 الخميس األحد

 هـ18/12/1443

 م17/07/2022

 هـ22/12/1443

 م21/07/2022

 ظهرا   12الساعة 

إجراء الفرز للمتقدمني وإعالن 

 ومراسالتهم املقبولني

 الخميس الثالثاء

 هـ27/12/1443

 م26/07/2022

 هـ29/12/1443

 م28/07/2022

إجراءات القبول النهائي مع تسديد 

للفرتة مستحقات خدمات التدريب 

 املسائية

 الخميس األحد

 هـ02/01/1444

 م31/07/2022

 هـ20/01/1444

 م18/08/2022
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 الموضوع البرنامج
 التاريخ

 إلى من

التكميلية املقررات 

بالكليات التقنية  سارات ()م

 ائيمس

 فتح بوابة القبول

 الخميس األحد

 هـ18/12/1443

 م17/07/2022

 هـ22/12/1443

 م21/07/2022

 ظهرا   12الساعة 

إجراء الفرز للمتقدمني وإعالن 

 ومراسالتهم املقبولني

 الخميس الثالثاء

 هـ27/12/1443

 م26/07/2022

 هـ29/12/1443

 م28/07/2022

إجراءات القبول النهائي مع تسديد 

للفرتة مستحقات خدمات التدريب 

 املسائية

 الخميس األحد

 هـ02/01/1444

 م31/07/2022

 هـ20/01/1444

 م18/08/2022
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 هـ1444التدرييب األول لعام واملهين للفصل بربامج املؤسسة العامة للتدريب التقين جدول أعمال القبول 

 

 

 

 

 املوضوع الربنامج

 التاريخ

 إىل من

دبلوم الكليات 

 (وبنات )بنني التقنية

 صباحي

 فتح بوابة القبول 

 اخلميس األحد

 هـ25/12/1443

 م24/07/2022

 هـ 29/12/1443

 م28/07/2022

 ظهرًا 12الساعة 

إجراء الفرز للمتقدمني وإعالن 

 ومراسالتهم املقبولني

 الثالثاء األحد

 هـ02/01/1444

 م31/07/2022

 هـ04/01/1444

 م02/08/2022

 إجراءات القبول النهائي

 اخلميس األحد

 هـ09/01/1444

 م07/08/2022

 هـ20/01/1444

 م18/08/2022

 املوحد على الرابط التالي بالنسبة للمتقدمني مبنطقة الرياض يرجى مراجعة بوابة القبول اإللكرتوني: 

admit.edu.sa-https://www.rbu/ 

  ت بالرياض والكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض والكلية التطبيقية للبنات على الكلية التقنية للبنابالنسبة للمتقدمات

 /admit.edu.sa-https://rguالي: بالرياض يرجى مراجعة بوابة القبول اإللكرتوني املوحد على الرابط الت

https://www.rbu-admit.edu.sa/
https://rgu-admit.edu.sa/
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 املوضوع الربنامج

 التاريخ

 إىل من

 دبلوم الكليات التقنية 

 بنات( بنني و)

 يئمسا

 فتح بوابة القبول 

 اخلميس األحد

 هـ25/12/1443

 م24/07/2022

 هـ 29/12/1443

 م28/07/2022

 ظهرًا 12الساعة 

إجراء الفرز للمتقدمني وإعالن 

 ومراسالتهم املقبولني

 اخلميس الثالثاء

 هـ04/01/1444

 م02/08/2022

 هـ06/01/1444

 م04/08/2022

القبول النهائي مع إجراءات  

مستحقات خدمات تسديد 

  التدريب للفرتة املسائية

 اخلميس األحد

 هـ09/01/1444

 م07/08/2022

 هـ20/01/1444

 م18/08/2022
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 الموضوع البرنامج

 التاريخ

 إلى من

دبلوم وبرامج املعاهد 

الصناعية والعمارة 

  والتشييد الثانوية

 فتح بوابة القبول 

 الخميس األحد

 هـ25/12/1443

 م24/07/2022

 هـ 29/12/1443

 م28/07/2022

 ظهرا   12الساعة 

إجراء الفرز للمتقدمني وإعالن 

 ومراسالتهم املقبولني

 الخميس الثالثاء

 هـ04/01/1444

 م02/08/2022

 هـ06/01/1444

 م04/08/2022

فتح  إجراءات القبول النهائي مع

 املباشر  القبول

 الخميس األحد

 هـ09/01/1444

 م07/08/2022

 هـ20/01/1444

 م18/08/2022

 

 
 ،،،التوفيق والنجاحبمع خالص متنياتنا جلميع املتقدمني 

 


