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0026د  /عام  /استراتيجية لرفع مستوى التدريب بتقنية جدة جدة  81ذو الحجة  8141هـ الموافق  34اكتوبر
 3184م واس شرعت كلية التقنية بجدة في تطبيق خطتها اإلستراتيجية لألعوام من  8141إلى 8141هـ التي
تركز في محاورها الرئيسة على رفع مستوى الجودة في العملية التدريبية والبيئة التدريبية .وأوضح عميد الكلية
المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي أن الخطة تركز على الموضوعية والشمولية ومراعاة أبعاد الوضع
الراهن والطموحات المستقبلية للكلية واألطراف المستفيدة وتستهدف العملية التدريبية المكونة من المدرب ,
والمتدرب  ,وبيئة التدريب  ,و وسائل و أساليب التدريب  ,والحقائب التدريبية وسوق العمل والمجتمع
وتطويرها .كما تركز الخدمة على المقارنة المرجعية ومعرفة أفضل الممارسات المحلية والدولية في إعداد
الخطط اإلستراتيجية وربطها بمؤشرات األداء اإلداري والتدريبي حيث روعي في الخطة المرونة التي تمكن
الكلية واألقسام والمراكز التدريبية والوحدات المساندة من صياغة الخطط التشغيلية وتحقيق األهداف الموضوعة
حسب اإلطار الزمني المحدد .وأفاد أن من أهم األولويات في الخطة التركيز على عدد من معايير القيم كأخالقيات
العمل وااللتزام بالسلوك القويم  ,واألخالق المهنية المبنية على اإلخالص  ,واإلتقان والمسؤولية والشفافية,
وحسن الخلق واالمتياز والتفوق في األعمال من خالل تطوير المهارات وتحسين اآلداء باستمرار واإلبداع في
تبنى ثقافة التفكير اإلبداعي وتشجيع المبادرات واألفكار اإلبداعية  ,التي تسهم في تطوير العملية التدريبية وخدمة
سوق العمل واالستجابة والتجاوب الفاعل مع متطلبات سوق العمل . //انتهى  // 10:43ت م NNNN

 /عام  /استراتيجية لرفع مستوى التدريب بتقنية جدة
جدة  81ذو الحجة  8141هـ الموافق  34اكتوبر  3184م
واس شرعت كلية التقنية بجدة في تطبيق خطتها اإلستراتيجية لألعوام من  8141إلى 8141هـ التي تركز في
محاورها الرئيسة على رفع مستوى الجودة في العملية التدريبية والبيئة التدريبية .وأوضح عميد الكلية
المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي أن الخطة تركز على الموضوعية والشمولية ومراعاة أبعاد الوضع
الراهن والطموحات المستقبلية للكلية واألطراف المستفيدة وتستهدف العملية التدريبية المكونة من المدرب ,
والمتدرب  ,وبيئة التدريب  ,و وسائل و أساليب التدريب  ,والحقائب التدريبية وسوق العمل والمجتمع
وتطويرها .كما تركز الخدمة على المقارنة المرجعية ومعرفة أفضل الممارسات المحلية والدولية في إعداد
الخطط اإلستراتيجية وربطها بمؤشرات األداء اإلداري والتدريبي حيث روعي في الخطة المرونة التي تمكن
الكلية واألقسام والمراكز التدريبية والوحدات المساندة من صياغة الخطط التشغيلية وتحقيق األهداف
الموضوعة حسب اإلطار الزمني المحدد .وأفاد أن من أهم األولويات في الخطة التركيز على عدد من معايير
القيم كأخالقيات العمل وااللتزام بالسلوك القويم  ,واألخالق المهنية المبنية على اإلخالص  ,واإلتقان
والمسؤولية والشفافية ,وحسن الخلق واالمتياز والتفوق في األعمال من خالل تطوير المهارات وتحسين
اآلداء باستمرار واإلبداع في تبنى ثقافة التفكير اإلبداعي وتشجيع المبادرات واألفكار اإلبداعية  ,التي تسهم في
تطوير العملية التدريبية وخدمة سوق العمل واالستجابة والتجاوب الفاعل مع متطلبات سوق العمل .

استراتيجية لرفع مستوى التدريب بتقنية جدة
جدة  81ذو الحجة  8141هـ
شرعت كلية التقنية بجدة في تطبيق خطتها اإلستراتيجية لألعوام من  8141إلى
 8141هـ التي تركز في محاورها الرئيسة على رفع مستوى الجودة في العملية
التدريبية والبيئة التدريبية .وأوضح عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد
السريعي أن الخطة تركز على الموضوعية والشمولية ومراعاة أبعاد الوضع
الراهن والطموحات المستقبلية للكلية واألطراف المستفيدة وتستهدف العملية
التدريبية المكونة من المدرب  ,والمتدرب  ,وبيئة التدريب  ,و وسائل و أساليب
التدريب  ,والحقائب التدريبية وسوق العمل والمجتمع وتطويرها .كما تركز الخدمة
على المقارنة المرجعية ومعرفة أفضل الممارسات المحلية والدولية في إعداد
الخطط اإلستراتيجية وربطها بمؤشرات األداء اإلداري والتدريبي حيث روعي في
الخطة المرونة التي تمكن الكلية واألقسام والمراكز التدريبية والوحدات المساندة
من صياغة الخطط التشغيلية وتحقيق األهداف الموضوعة حسب اإلطار الزمني
المحدد  .وأفاد أن من أهم األولويات في الخطة التركيز على عدد من معايير القيم
كأخالقيات العمل وااللتزام بالسلوك القويم  ,واألخالق المهنية المبنية على
اإلخالص  ,واإلتقان والمسؤولية والشفافية ,وحسن الخلق واالمتياز والتفوق في
األعمال من خالل تطوير المهارات وتحسين اآلداء باستمرار واإلبداع في تبنى
ثقافة التفكير اإلبداعي وتشجيع المبادرات واألفكار اإلبداعية  ,التي تسهم في
تطوير العملية التدريبية وخدمة سوق العمل واالستجابة والتجاوب الفاعل مع
متطلبات سوق العمل .

