األسئلة الشائعة
كيف أعرف اسم املستخدم لحسابي في رايات؟
خطوات االستعالم عن اسم املستخدم لحساب رايات للمتدربين:
بعد الدخول إلى صفحة رايات ،من نافذة (املتدربون) –من أسفل الصفحة– اختر (خدمة
االستعالم عن الرقم التدريبي واسم املستخدم)
أدخل (الرقم التدريبي) و(الهوية) ثم اختر (موافق)
سيظهر لك اسم املستخدم لحسابك على رايات
كيف أغيركلمة مروري
خطوات تغيير كلمة املرور للمتدربين:
بعد الدخول إلى صفحة رايات ،من نافذة (املتدربون) –من أسفل الصفحة– اختر (خدمة تغيير
كلمة املرور)
أدخل (الرقم التدريبي) و(الهوية) و(الرمز املقترح) ثم اختر (موافق)
سيظهر لك إشعار بإرسال الرقم املرجعي إلى جوالك
أدخل الرقم املرجعي ثم أدخل كلمة املرور الجديدة
تسجيل املقررات ال يظهر
يمكن التحقق من املقررات املسجلة حاليا باختيار (عرض معلومات التسجيل) من خدمة
(التسجيل الذاتي)
كيف أغيررقم جوالي
خطوات تغيير رقم جوال من صفحة رايات:
من صفحة رايات  ،انتقل إلى أسفل الصفحة ومن نافذة املتدربون ،اختر الطلبات اإللكترونية
أدخل بيانات حسابك التدريبي
اختر طلب تغيير رقم جوال من القائمة ثم متابعة
ستظهر صفحة تعليمات الخدمة ،اضغط امر متابعة
في الصفحة التالية ،أدخل رقم الجوال املحدث ثم حفظ لتحديث رقم الجوال

ماذا أفعل إذا تعذردخول حسابي على رايات وتلقيت رسالة (فشلت املصادقة)؟
رسالة (فشلت املصادقة) تشير إلى أن ًأيا من اسم املستخدم أو كلمة املرور غير صحيح ،للتحقق
اتبع اآلتي:
للتحقق من اسم املستخدم الصحيح:
بعد الدخول إلى صفحة رايات ،من نافذة (املتدربون) –من أسفل الصفحة– اختر (خدمة
االستعالم عن الرقم التدريبي واسم املستخدم)
أدخل (الرقم التدريبي) و(الهوية) ثم اختر (موافق)
سيظهر لك اسم املستخدم لحسابك على رايات
مالحظة :إن ظهرت رسالة (الرجاء التأكد من رقمك التدريبي ورقم الهوية) ،مع تأكدك من صحة
رقم الهوية ،فيرجى مراجعة الكلية ملعرفة الرقم التدريبي الصحيح
في حال عدم التأكد من صحة كلمة املرور :يمكنك تغيير كلمة املرور من جديد وذلك من خدمة
(تغيير كلمة املرور)
خطوات إعداد الرقم السري لبطاقة الصراف للمتدرب املستجد عن طريق أجهزة الصراف
اآللي ؟
 -1ادخل البطاقة.
 -2اختر اللغة.
 -3اضغط نسيت الرقم السري
 -4في حال صحة رقم الجوال اضغط تأكيد رقم الجوال
 -5ادخل رمز التوثيق املرسل إلى جوالك ثم اضغط دخول.
 -6ادخل الرقم السري الجديد.
 -7اعد ادخال الرقم السري للتأكيد
في حال عدم صحة رقم الجوال يجب الرجوع إلدارة الكلية إلدخال الرقم الصحيح.
ماذا أفعل في حال كان لدي مقررات أرغب بمعادلتها بسبب دراستي في مؤسسة تعليمية أخرى
قبل االلتحاق بالكلية التقنية ؟
يتم تقديم طلب املعادلة من خالل صفحة رايات
ايقونة معادلة املقررات

كيف يمكن للمتدرب معرفة املبالغ املالية التي تم اصدارمسيرات لها ؟
الدخول لصفحة رايات
اختيار ايقونة الخدمات الذاتية للمتدربين
الضغط على ايقونة الطالب – حسابات الطالب – ملخص الحساب املالي
كيف يمكن للمتدرب معرفة املقررات التي اجتازها واملقررات املتبقية ؟
الدخول لصفحة رايات
اختيار ايقونة الخدمات الذاتية للمتدربين
الضغط على ايقونة الطالب – سجالت الطالب – تقييم الشهادة
اختيار احدث فصل دراس ي مسجل
ومن ثم الضغط على اسم التخصص وستظهر للمتدرب املقررات املسجلة له واملجتاز منها والغير
مجتاز
كيف اعرف مواعيد التقديم على الخدمات اإللكترونية ( طلب نقل – طلب زيارة – طلب
انسحاب فصلي إعادة قيد – تأجيل...الخ )
يتم الرجوع للتقويم األكاديمي املنشور على موقع رايات وعلى شبكات التواصل االجتماعي
الرسمية الخاصة باملؤسسة.
كيف اعرف ما تم على طلب الخدمة الخاص بي مثل ( نقل – زيارة – انسحاب فصلي -.إعادة
قيد  -تأجيل.....الخ)؟
الدخول لصفحة رايات
اختيار ايقونة الخدمات الذاتية للمتدربين
الضغط على ايقونة الطالب –الخدمات األكاديمية – عرض حالة طلب الخدمة
حيث ان نظام رايات اليرسل اية اشعارات بخصوص تغيير حالة الطلب .
هل يمكن تغييررقم الجوال برايات فقط برقم الهوية ؟
ال يمكن تغيير الرقم برقم الهوية فقط بل يجب الدخول باسم املستخدم والرقم األكاديمي
للخدمات ومن ثم طلب خدمة تغيير رقم الجوال
كيف أغيرنوع الهوية من إلى هوية سعودي/ة؟

يتم مراجعة إدارة الكلية مع إحضار ما يثبت الهوية السعودية ويتم تغييرها من قبل الكلية
س /متى ال أستحق املكافأة ؟
في حال كان املتدرب معدله أقل من  ،2أو تجاوز املدة النظامية للتدريب ،أو الحلة العامة غير
مستمر ،أو في حال كون املتدرب موظف ،أو غير سعودي ،أن يكون مسجال في الفترة املسائية
الحصول على ورقة تعريف
يتم مراجعة إدارة الكلية
الحصول على اخالء طرف
يتم مراجعة إدارة الكلية
التسجيل من جديد بعد طي القيد
بعد مرور فصلين تدريبين كاملين على طي القيد
س /كيف اعرف فصل القبول الخاص بي ؟
يتم الدخول على ملف الطالب  -املعلومات الشخصية من حساب رايات .
س /هل متدربي البرامج املرنة يفتح لهم التسجيل اونالين؟
اليفتح التسجيل اون الين ملتدربي البرامج املرنة ولكن يتم تسجيلهم عن طريق الوحدة
التدريبية .
س /هل يحق للمستجد تقديم طلب نقل او زيارة ؟
بناء على الئحة املؤسسة اليحق للمتدرب املستجد تقديم طلب نقل او زيارة لوحدة تدريبية
أخرى اال بعد اجتياز فصل تدريبي .
س /كيف اعرف مواعيد التسجيل الخاصة بي ؟
يتم متابعة موقع املؤسسة وحساب التويتر وسيتم نشر جداول التسجيل باذن هللا

