الكلية التقنية مبحافظة جدة
ادارة العالقات العامة واألعالم

امللف االعالمي العاشر 1141/12/2هـ

اجلبريي

الملف االعالمي االخبار تقنية جدة تتجه الى تطوير العملية التدريبية وفقا للمقاييس السعودية
للمهارات
تقنية جدة تتجه الى تطوير العملية التدريبية وفقا للمقاييس السعودية للمهارات 0141/01/10

ناقشت الكلية التقنية بمحافظة جدة تطبيق آليات وبرامج المقاييس السعودية للمهارات والذي قدمه مدير المشاركات
المؤسسية بالمقاييس السعودية للمهارات السيد  /بيتر ستايسي في اجتماع عقده في الكلية بحضور عميد الكلية
والوكالء ورؤساء االقسام التدريبية واإلدارية .
وأوضح المهندس  /عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية بأن هذا البرنامج يأتي في اطار اهتمام المؤسسة العامة
للتدريب التقني والمهني بتطوير العملية التدريبية وفق أفضل المعايير العالمية والتي ستساهم في سد احتياجات سوق
العمل من الكفاءات المؤهلة حيث يأتي هذا البرنامج من خالل تطبيق أفضل الممارسات والمهارات في المجال التدريبي
المعترف به عالميا وايضا توفير بيئة تدريبية محفزة وكذلك إشراك جهات التوظيف في ذلك بهدف ضمان حصول المتدربين
على المهارات المناسبة لمتطلبات سوق العمل .
واضاف بأن الكلية التقنية بجدة ستقوم بتفعيل و تطبيق األساليب الحديثة في التدريب ،بما في ذلك ترسيخ وتشجيع
عملية اإلبداع واالبتكار مع القيام بعمليات التقييم والمراجعة الدورية بما يتفق مع متطلبات المقاييس السعودية للمهارات.
الجدير بالذكر ان المتدربين المنتظمين بالكلية التقنية بجده بلغ أكثر من  1111متدرب موزعين على تسعة تخصصات .

موقع الكلية
الملف االعالمي األخبار تقنية جدة تتجه الى تطوير العملية التدريبية وفقا للمقاييس السعودية للمهارات

تقنية جدة تتجه الى تطوير العملية التدريبية وفقا
للمقاييس السعودية للمهارات
0141/01/10

تقنية جدة تتجه الى تطوير العملية التدريبية وفقا للمقاييس السعودية للمهارات
ناقشت الكلية التقنية بمحافظة جدة تطبيق آليات وبرامج المقاييس السعودية للمهارات والذي قدمه مدير المشاركات
المؤسسية بالمقاييس السعودية للمهارات السيد  /بيتر ستايسي في اجتماع عقده في الكلية بحضور عميد الكلية
والوكالء ورؤساء االقسام التدريبية واإلدارية.
وأوضح المهندس  /عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية بأن هذا البرنامج يأتي في اطار اهتمام المؤسسة العامة
للتدريب التقني والمهني بتطوير العملية التدريبية وفق أفضل المعايير العالمية والتي ستساهم في سد احتياجات سوق
العمل من الكفاءات المؤهلة حيث يأتي هذا البرنامج من خالل تطبيق أفضل الممارسات والمهارات في المجال التدريبي
المعترف به عالميا وايضا توفير بيئة تدريبية محفزة وكذلك إشراك جهات التوظيف في ذلك بهدف ضمان حصول المتدربين
على المهارات المناسبة لمتطلبات سوق العمل.
واضاف بأن الكلية التقنية بجدة ستقوم بتفعيل و تطبيق األساليب الحديثة في التدريب ،بما في ذلك ترسيخ وتشجيع
عملية اإلبداع واالبتكار مع القيام بعمليات التقييم والمراجعة الدورية بما يتفق مع متطلبات المقاييس السعودية للمهارات
الجدير بالذكر ان المتدربين المنتظمين بالكلية التقنية بجده بلغ أكثر من  1111متدرب موزعين على تسعة تخصصات.
الشؤون االعالمية/عبد الرحمن الجبيري

“تقنية جدة” تسعى لتطوير التدريب وفقا للمقاييس السعودية
عبدالهادي خلف ـ الطائف
اإلثنين 3702/07/70

تتجهة الكلية التقنية في جدة إلى تطوير التدريب وفقًا للمقاييس السعودية للمهارات .وناقشت الكلية التقنية تطبيق
آليات وبرامج المقاييس السعودية للمهارات والذي قدمه مدير المشاركات المؤسسية بالمقاييس السعودية للمهارات
السيد بيتر ستايسي في اجتماع عقده في الكلية بحضور عميد الكلية والوكالء ورؤساء األقسام التدريبية واإلدارية.
وأوضح المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية بأن هذا البرنامج يأتي في إطار اهتمام المؤسسة
العامة للتدريب التقني والمهني بتطوير العملية التدريبية وفق أفضل المعايير العالمية والتي ستساهم في سد
احتياجات سوق العمل من الكفاءات المؤهلة حيث يأتي هذا البرنامج من خالل تطبيق أفضل الممارسات والمهارات
ضا توفير بيئة تدريبية محفزة وكذلك إشراك جهات التوظيف في ذلك
في المجال التدريبي المعترف به عالميًا وأي ً
بهدف ضمان حصول المتدربين على المهارات المناسبة لمتطلبات سوق العمل .وأضاف بأن الكلية التقنية بجدة
ستقوم بتفعيل وتطبيق األساليب الحديثة في التدريب ،بما في ذلك ترسيخ وتشجيع عملية اإلبداع واالبتكار مع القيام
بعمليات التقييم والمراجعة الدورية بما يتفق مع متطلبات المقاييس السعودية للمهارات.
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تفعيل مشروع التشغيل الذاتي بكلية التقنية

عبد هللا الصقير (جدة)

أكد عميد الكلية التقنية في جدة المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي ان مشروع التشغيل الذاتي
قد بدأ تفعيله في الكلية مع مطلع العام التدريبي الجديد الحالي ،مشيرا الى انه من ضمن الخطوات
التطويرية المستمرة التي توليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اهتمامها المتواصل.
وقال المهندس السريعي لـ«عكاظ» هذا المشروع يهدف الى تحسين وتطوير جودة مخرجاتها بما
يتواءم مع احتياجات سوق العمل وكذلك منح مجلس الكلية صالحيات أكثر ومسؤوليات أكبر في
التدريبية.
العملية
جودة
لضمان
محددة
أداء
مؤشرات
إطار
وبين المهندس السريعي في لقاء عقده أمس بمدربي وإداريي الكلية أن هذا المشروع هو ثمرة للعديد
من االجتماعات وورش العمل والدراسات التي نفذتها المؤسسة وشارك بها عمداء ومنسوبو الكليات
الماضية.
الفترة
خالل
المملكة
في
التقنية
وأشار الى ضرورة بناء شراكات مع قطاع االعمال كونها احد اهم األولويات التي تواكب التطور
الذي يشهده سوق العمل وان يكون التدريب التقني بمسار مواز لهذا القطاع االقتصادي الحيوي.
وبحث المهندس السريعي مع قيادات التدريب في الكلية خالل اللقاء 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 ان كلية تقنية جدة بدأت هذا العام في القبول لمرحلة شهادة البكالوريوس في بعض تخصصاتها
العلمية.

