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"
قام  15متدربًا من الكلية التقنية بمحافظةة دةدا اليةبم برةةارا ميداليةة لملةار الملة
العرةر الةدلل

الملةار اليدةةد

ةد

للتعةلى لةم بةلامر التةدرةظ لالتبميةل فة ميةال

الفندقة لالسياحة ,لذلة مةمن بللةامر ميةدال ةإةدى علةم اعلةةل المتةدربين بقلا ةا
األ مةةةال المفتلفةةةة لع

لةةةم األ اا لالفةةةلي البميفيةةةة المتاحةةةة لإة ة فة ة الة ة

إة ة

القلا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا .
لأكد ميد الكلية المإندس

داللحمن بن سعيد السلةع

لم أهمية مثة هة ا ال ةلامر

الت اإدى علم اعرةر مفاهي المتدرب ب يئةا العمة م اةةلا ل ةلا أ اا األ مةال لفقةاً
للتفصصا الت ةت التدرةظ ليإةا بالكليةة  ,م يننةا أ الكليةة لمةعم مةمن أللبةااإةا
التكامةة لفةةةتال ميةةاا التعةةةال المسةةةتملا مةة قلا ةةةا األ مةةةال فةة ميةةةال التةةةدرةظ
لالتبميل  ,كما أله ا عبلام العدةد من ااافاقيةا فة ميةال ابميةل مفلدةا الكليةة.
لأ لب ن ةكلا لاقدةلا للملكر اإل

م بالملار اليدةد لم ما قدمه مةن معلبمةا

لبةةلامر حةةبل ذل ة  ,محكةةدًا حةةلي الكليةةة التقنيةةة بيةةدا لةةم التبا ة المسةةتمل م ة
قلا ا األ مال المفتلفة ف ك ما ةعب بالفائدا لم العملية التدرة ية.
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"متدربب اقنية ددا ةقبمب برةارا ميدالية للملار اليدةد بيدا

فإد العتي  -س ق  -ددا  :زار ,اليبم الفميس ,خمسة شل متدرباً من الكلية التقنية بمحافظة ددا ,ملار
دالعرةر الدلل (الملار اليدةد)؛ للتعلى لم بل امر التدرةظ لالتبميل ف ميال ْ الفندقة
المل
إ لم
لالسياحة ,ممن بللامر ميدال ةإدى علم اعلةل المتدربين بقلا ا األ مال المفتلفة ,لع
األ اا لالفُلَي البميفية المتاحة لإ ف ال القلا ا .
لأكد ميد الكلية المإندس داللحمن بن سعيد السلةع  ,أهمية مث ه ا ال لامر الت اإدى علم اعرةر
مفاهي المتدرب ب يئا العم م اةلا ,ل لا أ اا األ مال؛ لفقاً للتفصصا الت ةت التدرةظ ليإا بالكلية.
لاستلل السلةع بقبله :الكلية لمعم ممن أللبةااإا :التكام  ,لفتال مياا التعال المستملا م
قلا ا األ مال ف ميال التدرةظ لا لتبميل؛ ل ل لحن لسيل قُدُماً ف ه ا اااياا ,لبفض اهلل ا عبلام
العدةد من ااافاقا ف ميال ابميل مفلدا الكلية".
لأماى أله قد ا التلايظ لرةارا قس الفندقة لالسياحة بالكلية ببفد مكبّ من  3مدربين ل 15متدرباً لرةارا
ع لم منشآ الم لار ,لالتعلى لم اإلمكاليا السياحية لالفندقية ,لبحث الفلي
الملار اليدةد؛ ل
البميفية لالتدرة ية المتاحة؛ ن لةق رئاسة الليلا المدل لالفلبط السعب ةة لةلكا الليلا
األخلى.
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متدربب اقنية ددا ةرلرل الملار اليدةد

الوفد خالل الزيارة

جدة  -ياسر الجاروشة
دالعرةر
قام خمسة شل متدربًا من الكلية التقنية بمحافظة ددا امس برةارا ميدالية لملار المل
الدلل (الملار اليدةد) للتعلى لم بلامر التدرةظ لالتبميل ف ميال الفندقة لالسياحة لذل ممن
إ لم األ اا لالفلي
بللامر ميدال ةإدى علم اعلةل المتدربين بقلا ا األ مال المفتلفة لا
البميفية المتاحة لإ ف ال القلا ا .
لأكد ميد الكلية المإندس داللحمن بن سعيد السلةع لم أهمية مث ه ا ال لامر الت اإدى علم اعرةر
مفاهي المتدرب ب يئا العم م اةلا ل لا ا اا اا مال لفقاً للتفصصا الت ةت التدرةظ ليإا بالكلية.
لاستلل السلةع بقبله :الكلية لمعم ممن أللبةااإا التكام لفتال مياا التعال المستملا م
قلا ا األ مال ف ميال التدرةظ لالتبميل ,ل ل لحن لسيل قدماً ف ه ا اااياا لبفض اهلل ا عبلام
العدةد من ااافاقا ف ميال ابميل مفلدا الكلية.
لاماى بأله قد ا التلايظ لرةارا قس الفندقة لالسياحة بالكلية ببفد مكب من  3مدربين ل 15متدربا
ع لم منشآ الملار لالتعلى لم اإلمكاليا السياحية لالفندقية لبحث الفلي
لرةارا الملار اليدةد ل
البميفية لالتدرة ية المتاحة ن لةق رئاسة الليلا المدل لالفلبط السعب ةة لةلكا الليلا األخلى
لأ لب السلةع  ,ن ةكلا لاقدةلا للملكر اا م بالملار اليدةد لم ما قدمه من معلبما لبلامر
المستمل م
حبل ذل لحسن استق الإ للمتدربين ,محكداً لم حلي الكلية التقنية بيدا لم التبا
قلا ا األ مال المفتلفة ف ك ما ةعب بالفائدا لم العملية التدرة ية.
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متدربو تقنية جدة يزورون المطار الجديد
ر ةةةةد الحةةةةد  -لةةةةدى

ةةةةد الفتةةةةا -

ددا قام خمسة شةل متةدربًا مةن الكليةة
التقنيةةةة بمحافظةةةة دةةةدا اليةةةبم برةةةةارا
ميدالية لملار المل

د العرةةر الةدلل

( الملةار اليدةةد ) للتعةلى لةم بةةلامر
التةةدرةظ لالتبميةةل ف ة ميةةال الفندقةةة
لالسةةياحة لذل ة مةةمن بللةةامر ميةةدال
ةإةدى علةةم اعلةةةل المتةةدربين بقلا ةةا األ مةةال المفتلفةةة لا

إة

لةةم األ اا لالفةةلي البميفيةةة

المتاحة لإ ف ال القلا ا .
لأكد ميد الكلية المإندس

داللحمن بن سعيد السةلةع

لةم أهميةة مثة هة ا ال ةلامر التة اإةدى

علةةم اعرةةةر مفةةاهي المتةةدرب ب يئةةا العم ة م اةةةلا ل ةةلا ا اا اا مةةال لفق ةاً للتفصصةةا الت ة ةةةت
التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرةظ ليإةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا بالكليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.
لاسةتلل السةلةع بقبلةه ; : &quotالكليةة لمةعم مةمن أللبةااإةا التكامة لفةتال ميةاا التعةال
المستملا م قلا ا األ مال ف ميال التةدرةظ لالتبميةل  ,لة ل لحةن لسةيل قةدمًا فة هة ا ااايةاا
لبفضةةة ة اهلل اةةة ة عبةةةةةلام العدةةةةةةد مةةةةةن ااافاقةةةةةا فةةة ة ميةةةةةال ابميةةةةةل مفلدةةةةةا الكليةةةةةة.
لاماى بألةه قةد اة التلايةظ لرةةارا قسة الفندقةة لالسةياحة بالكليةة ببفةد مكةب مةن  3مةدربين ل15
متدربا لرةارا الملار اليدةد ل

ع لم منشآ الملار لالتعلى لم اإلمكاليا السياحية
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ةت ...
لالفندقية لبحث الفةلي البميفيةة لالتدرة يةة المتاحةة ةن لةةق رئاسةة الليةلا المةدل لالفلةبط
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع ب ةة لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلكا الليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلا األخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلى
لأ ةلب السةلةع

ةن ةةكلا لاقةدةلا للملكةر اا

مة بالملةار اليدةةد لةم مةا قدمةه مةن معلبمةةا

لبلامر حبل ذل لحسن استق الإ للمتدربين  ,محكداً لم حلي الكلية التقنيةة بيةدا لةم التبا ة
المستمل م قلا ا األ مال المفتلفة ف ك ما ةعب بالفائدا لم العملية التدرة ية .
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