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موقع الكلية
تفعيل مشروع التشغيل الذاتي بتقنية جدة
0242/01/42

أكد المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بجدة ان مشروع التشغيل الذاتي قد بدأ تفعيله بالكلية
مع مطلع العام التدريبي الجديد مشيرا الى انه من ضمن الخطوات التطويرية المستمرة التي توليها المؤسسة العامة
للتدريب التقني والمهني اهتمامها المتواصل حيث يهدف هذا المشروع الى تحسين وتطوير جودة مخرجاتها بما يتواءم مع
احتياجات سوق العمل وكذلك منح مجلس الكلية صالحيات اكثر ومسؤليات أكبر في إطار مؤشرات أداء محددة لضمان جودة
العملية التدريبية.
وقال المهندس السريعي في لقاء عقده بمدربي وإداريي الكلية بأن هذا المشروع هو ثمرة للعديد من االجتماعات وورش
العمل والدراسات التي نفذتها المؤسسة وشارك بها عمداء ومنسوبي الكليات التقنية في المملكة خالل الفترة الماضية.
وأشار الى ضرورة بناء شراكات مع قطاع االعمال كونها احد اهم االولويات التي تواكب التطور الذي يشهده سوق العمل وان
مواز لهذا القطاع االقتصادي الحيوي.
يكون التدريب التقني بمسار
ٍ
و بحث في اللقاء العديد من المحاور التي تصب في االداء المتطور حاثاً على ضرورة بناء عالقات انسانية داخل بيئة العمل
وتنمية الوالء الوظيفي ودعم المبادرات الفردية للمتدربين والمدربين وخلق منظومة متكاملة في العمل التدريبي الممنهج
وفق قواعد الجودة والتحفيز وإيجاد بيئة عمل متطورة داخل الكلية مما ينعكس إيجابا على أبنائنا المتدربين  .الجدير بالذكر
ان الكلية قد بدأت هذا العام في القبول لمرحلة شهادة البكالوريوس في بعض تخصصاتها العلمية.
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تفعيل مشروع التشغيل الذاتي بتقنية جدة

تم النشر فى العرب منذ  5ساعات 0141/01/52

قال المهند س عبدالرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بجدة :ان مشروع التشغيل الذاتي بدأ تفعيله بالكلية مع مطلع العام التدريبي الجدي،
مشيرا الى انه من ضمن الخطوات التطويرية المستمرة التي توليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اهتمامها المتواصل
> وأوضح أن المشروع يهدف الى تحسين وتطوير جودة مخرج اتها بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل وكذلك منح مجلس الكلية صالحيات اكثر
ومسؤليات أكبر في إطار مؤشرات أداء محددة لضمان جودة العملية التدريبية  .جاء ذلك في لقاء عقده بمدربي وإداريي الكلية ،وقال:إن هذا المشروع
هو ثمرة للعديد من االجتماعات وورش العمل والدراسات التي نفذتها المؤسسة وشارك بها عمداء ومنسوبي الكليات التقنية في المملكة خالل الفترة
الماضية  .وأشار الى ضرورة بناء شراكات مع قطاع االعمال كونها احد اهم االولويات التي تواكب التطور الذي يشهده سوق العمل وان يكون
مواز لهذا القطاع االقتاادي الحيوي .و بحث في اللقاء العديد من المحاور التي تاب في االداء المتطور حاثاً على ضرورة
التدريب التقني بمسار
ٍ
بناء عالقات انسانية داخل بيئة العمل وتنمية الوالء الوظيفي ودعم المبادرات الفردية للمتدربين والمدربين وخلق منظومة متكاملة في العمل التدريبي
الممنهج وفق قواعد الجودة والتحفي ز وإيجاد بيئة عمل متطورة داخل الكلية مما ينعكس إيجابا على أبنائنا المتدربين .
> يذكر ان الكلية قد بدأت هذا العام في القبول لمرحلة شهادة البكالوريوس في بعض تخاااتها العلمية .

 0141/01/52هـ

تفعيل مشروع التشغيل الذاتي في تقنية جدة

سعود المولد – جدة
أكد عميد الكلية التقنية في جدة المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي أن مشروع التشغيل الذاتي قد بدأ تفعيله في
الكلية مع مطلع العام التدريبي الجديد ،مشيرا إلى أنه من ضمن الخطوات التطويرية المستمرة التي توليها
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اهتمامها المتواصل؛ حيث يهدف هذا المشروع إلى تحسين وتطوير
جودة مخرجاتها بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل ،وكذلك منح مجلس الكلية صالحيات أكثر ومسؤوليات
.أكبر في إطار مؤشرات أداء محددة لضمان جودة العملية التدريبية

سعد آل منيع-جدة
األحد 5104/10/10
قال المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بجدة :ان مشروع التشغيل الذاتي بدأ تفعيله بالكلية
مع مطلع العام التدريبي الجدي ،مشيرا الى انه من ضمن الخطوات التطويرية المستمرة التي توليها المؤسسة
العامة للتدريب التقني والمهني اهتمامها المتواصل
وأوضح أن المشروع يهدف الى تحسين وتطوير جودة مخرجاتها بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل وكذلك منح
مجلس الكلية صالحيات اكثر ومسؤليات أكبر في إطار مؤشرات أداء محددة لضمان جودة العملية التدريبية  .جاء
ذلك في لقاء عقده بمدربي وإداريي الكلية ،وقال:إن هذا المشروع هو ثمرة للعديد من االجتماعات وورش العمل
والدراسات التي نفذتها المؤسسة وشارك بها عمداء ومنسوبي الكليات التقنية في المملكة خالل الفترة الماضية .
وأشار الى ضرورة بناء شراكات مع قطاع االعمال كونها احد اهم االولويات التي تواكب التطور الذي يشهده سوق
العمل وان يكون التدريب التقني بمسار موا ٍز لهذا القطاع االقتصادي الحيوي .و بحث في اللقاء العديد من المحاور
التي تصب في االداء المتطور حاثا ً على ضرورة بناء عالقات انسانية داخل بيئة العمل وتنمية الوالء الوظيفي ودعم
المبادرات الفردية للمتدربين والمدربين وخلق منظومة متكاملة في العمل التدريبي الممنهج وفق قواعد الجودة
والتحفيز وإيجاد بيئة عمل متطورة داخل الكلية مما ينعكس إيجابا على أبنائنا المتدربين .
يذكر ان الكلية قد بدأت هذا العام في القبول لمرحلة شهادة البكالوريوس في بعض تخصصاتها العلمية .

موقع مباشر اآلن .

أكد عميد الكلية التقنية في جدة المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي أن مشروع التشغيل الذاتي قد بدأ تفعيله في
الكلية مع مطلع العام التدريبي الجديد ،مشيرا إلى أنه من ضمن الخطوات التطويرية المستمرة التي توليها
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اهتمامها المتواصل؛ حيث يهدف هذا المشروع إلى تحسين وتطوير
جودة مخرجاتها بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل ،وكذلك منح مجلس الكلية صالحيات أكثر ومسؤوليات
.أكبر في إطار مؤشرات أداء محددة لضمان جودة العملية التدريبية

تفعيل مشروع التشغيل الذاتي بتقنية جدة
سعد آل منيع-جدة
األحد 5104/10/10
قال المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بجدة :ان مشروع التشغيل الذاتي بدأ تفعيله بالكلية
مع مطلع العام التدريبي الجدي ،مشيرا الى انه من ضمن الخطوات التطويرية المستمرة التي توليها المؤسسة
العامة للتدريب التقني والمهني اهتمامها المتواصل
وأوضح أن المشروع يهدف الى تحسين وتطوير جودة مخرجاتها بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل وكذلك منح
مجلس الكلية صالحيات اكثر ومسؤليات أكبر في إطار مؤشرات أداء محددة لضمان جودة العملية التدريبية  .جاء
ذلك في لقاء عقده بمدربي وإداريي الكلية ،وقال:إن هذا المشروع هو ثمرة للعديد من االجتماعات وورش العمل
والدراسات التي نفذتها المؤسسة وشارك بها عمداء ومنسوبي الكليات التقنية في المملكة خالل الفترة الماضية .
وأشار الى ضرورة بناء شراكات مع قطاع االعمال كونها احد اهم االولويات التي تواكب التطور الذي يشهده سوق
العمل وان يكون التدريب التقني بمسار موا ٍز لهذا القطاع االقتصادي الحيوي .و بحث في اللقاء العديد من المحاور
التي تصب في االداء المتطور حاثا ً على ضرورة بناء عالقات انسانية داخل بيئة العمل وتنمية الوالء الوظيفي ودعم
المبادرات الفردية للمتدربين والمدربين وخلق منظومة متكاملة في العمل التدريبي الممنهج وفق قواعد الجودة
والتحفيز وإيجاد بيئة عمل متطورة داخل الكلية مما ينعكس إيجابا على أبنائنا المتدربين .
يذكر ان الكلية قد بدأت هذا العام في القبول لمرحلة شهادة البكالوريوس في بعض تخصصاتها العلمية .

أفق صحيفة الكرتونية

تفعيل مشروع التشغيل الذاتي في تقنية جدة
بواسطة

فريق التحرير
– August 31, 2013

سعود المولد – جدة
أكد عميد الكلية التقنية في جدة المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي أن مشروع التشغيل الذاتي قد بدأ تفعيله في
الكلية مع مطلع العام التدريبي الجديد ،مشيرا إلى أنه من ضمن الخطوات التطويرية المستمرة التي توليها
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اهتمامها المتواصل؛ حيث يهدف هذا المشروع إلى تحسين وتطوير
جودة مخرجاتها بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل ،وكذلك منح مجلس الكلية صالحيات أكثر ومسؤوليات
أكبر في إطار مؤشرات أداء محددة لضمان جودة العملية التدريبية

تفعيل مشروع التشغيل الذاتي بتقنية جدة
نقال عن  :المدينة
قال المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بجدة :ان مشروع التشغيل
الذاتي بدأ تفعيله بالكلية مع مطلع العام التدريبي الجدي ،مشيرا الى انه من ضمن الخطوات
التطويرية المستمرة التي توليها الم

تفعيل مشروع التشغيل الذاتي بتقنية جدة
منيع نشر في المدينة يوم 5104 - 10 - 10
قال المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بجدة :ان مشروع التشغيل الذاتي
بدأ تفعيله بالكلية مع مطلع العام التدريبي الجدي ،مشيرا الى انه من ضمن الخطوات التطويرية
المستمرة التي توليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اهتمامها المتواصلوأوضح أن
المشروع يهدف الى تحسين وتطوير جودة مخرجاتها بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل وكذلك
منح مجلس الكلية صالحيات اكثر ومسؤليات أكبر في إطار مؤشرات أداء محددة لضمان جودة
العملية التدريبية  .جاء ذلك في لقاء عقده بمدربي وإداريي الكلية ،وقال:إن هذا المشروع هو ثمرة
للعديد من االجتماعات وورش العمل والدراسات التي نفذتها المؤسسة وشارك بها عمداء
ومنسوبي الكليات التقنية في المملكة خالل الفترة الماضية  .وأشار الى ضرورة بناء شراكات مع
قطاع االعمال كونها احد اهم االولويات التي تواكب التطور الذي يشهده سوق العمل وان يكون
التدريب التقني بمسار موا ٍز لهذا القطاع االقتصادي الحيوي .و بحث في اللقاء العديد من المحاور
التي تصب في االداء المتطور حاثا ً على ضرورة بناء عالقات انسانية داخل بيئة العمل وتنمية
الوالء الوظيفي ودعم المبادرات الفردية للمتدربين والمدربين وخلق منظومة متكاملة في العمل
التدريبي الممنهج وفق قواعد الجودة والتحفيز وإيجاد بيئة عمل متطورة داخل الكلية مما ينعكس
إيجابا على أبنائنا المتدربين .
يذكر ان الكلية قد بدأت هذا العام في القبول لمرحلة شهادة البكالوريوس في بعض تخصصاتها
العلمية .

الرياض 0141/01/52

تفعيل مشروع التشغيل الذاتي في تقنية جدة

عميد الكلية التقنية بجدة خالل لقائه بالمدربين واإلداريين
جدة  -علي الفارسي

أكد عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة المهندس عبدالرحمن السريعي ،أن مشروع التشغيل الذاتي بدأ تفعيله
بالكلية مع مطلع العام التدريبي الجديد مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين وتطوير جودة مخرجاتها
بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل وكذلك منح مجلس الكلية صالحيات اكثر ومسؤوليات أكبر في إطار
مؤشرات أداء محددة لضمان جودة العملية التدريبية .جاء ذلك خالل لقاء عقده بمدربي وإداريي الكلية بأن
هذا المشروع هو ثمرة للعديد من االجتماعات وورش العمل والدراسات التي نفذتها المؤسسة وشارك بها
عمداء ومنسوبو الكليات التقنية في المملكة خالل الفترة الماضية.
ولفت السريعي الى ضرورة بناء شراكات مع قطاع األعمال كونها احد اهم األولويات التي تواكب التطور الذي
مواز لهذا القطاع االقتصادي الحيوي .وبحث في اللقاء
يشهده سوق العمل وان يكون التدريب التقني بمسار
ٍ
العديد من المحاور التي تصب في األداء المتطور ،حاثا ً على ضرورة بناء عالقات إنسانية داخل بيئة العمل
وتنمية الوالء الوظيفي ودعم المبادرات الفردية للمتدربين والمدربين وخلق منظومة متكاملة في العمل

التدريبي الممنهج وفق قواعد الجودة والتحفيز وإيجاد بيئة عمل متطورة داخل الكلية مما ينعكس إيجابا على
أبنائنا المتدربين.
يذكر أن الكلية قد بدأت هذا العام في القبول لمرحلة شهادة البكالوريوس في بعض تخصصاتها العلمية.
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تفعيل مشروع التشغيل الذاتي بتقنية جدة

سبتمبر
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تفعيل مشروع التشغيل الذاتي بتقنية جدة
نشر يوم امس  -الكاتب صحيفة المدينة -تم النشر فى اخبار السعودية مع  0تعليق منذ  91ساعة

قال المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بجدة :ان مش روع التشغيل الذاتي بدأ تفعيله بالكلية مع مطلع العام التدريبي الجدي،
مشيرا الى انه من ضمن الخطوات التطويرية المستمرة التي توليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اهتمامها المتواصل
> وأوضح أن المشروع يهدف الى تحسين وتطوير جودة مخرجاتها بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل وكذلك منح مجلس الكلية صالحيات اكثر
ومسؤليات أكبر في إطار مؤشرات أداء محددة لضمان جودة العملية التدريبية  .جاء ذلك في لقاء عقده بمدربي وإداريي الكلية ،وقال:إن هذا المشروع
هو ثمرة للعديد من االجتماعات وورش العمل والدراسات التي نفذتها المؤسسة وشارك بها عمداء ومنسوبي الكليات التقنية في المملكة خالل الفترة
الماضية  .وأشار الى ضرورة بناء شراكات مع قطاع االعمال كونها احد اهم االولويات التي تواكب التطور الذي يشهده سوق العمل وان يكون
مواز لهذا القطاع االقتاادي الحيوي .و بحث في اللقاء العديد من المحاور التي تاب في االداء المتطور حاثاً على ضرورة
التدريب التقني بمسار
ٍ
بناء عالقات انسانية داخل بيئة العمل وتنمية الوالء الوظيفي ودعم المبادرات الفردية للمتدربين والمدربين وخلق منظومة متكاملة في العمل التدريبي
الممنهج وفق قواعد الجودة والتحفيز وإيجاد بيئة عمل متطورة داخل الكلية مما ينعكس إيجابا على أبنائنا المتدربين .
> يذكر ان الكلية قد بدأت هذا العام في القبول لمرحلة شهادة البكالوريوس في بعض تخاااتها العلمية .

[ لمتابعة الخبر اضغط هنا]

