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تقنية جدة تنسق لبناء شراكة استراتيجية مع مشروع الحرمين لسكة الحديد
قام وفد من مشروع الحرمين الشريفين للسكة الحديد بزيارة للكلية التقنية بمحافظة جدة لالطالع على البرامج
التدريبية والتقنية التي تنفذها الكلية.
وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرحمن السريعي بأن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الكلية على بناء
شراكات إستراتيجية في مجال التدريب والتوظيف مع قطاعات األعمال ,إذ يع ّد المشروع من أهم المشاريع
المتخصصة إضافة إلى إمكانية عقد برامج تأهيلية متخصصة في عدد من التخصصات التي تتواءم مع قطاع
السكة الحديد.
وأضاف السريعي أن مثل هذه الشراكات وتفعيلها سيحقق فرص عمل حقيقية واعدة للشباب السعودي في
مجموعة من المجاالت التقنية واإلدارية ,وفق مخرجات ذات كفاءة عالية وجودة تدريب متخصصة ومؤهلة,
مشيرا إلى أن الوفد اطلع على اإلمكانات والتجهيزات التقنية والمعامل والورش والتخصصات التي تدرب عليها
الكلية ,وأبدى إعجابه بما شاهدوه من تقنيات متطورة وكفاءة تدريب ذات جودة عالية.
وبين السريعي أن الكلية تقوم حاليا بإعداد آليات وخطط متكاملة في هذا الصدد لتفعيل مثل هذه الجوانب والتي من
شأنها تحقيق الرؤية المثالية للتدريب والتوظيف والشراكات الفعالة في مجال التدريب وتوطين الوظائف.
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األخبـــار
المحليات
شراكة بين تقنية جدة ومشروع الحرمين للسكة الحديد

شراكة بين تقنية جدة ومشروع الحرمين للسكة الحديد

محرم  -البالد
قام وفد من مشروع الحرمين الشريفين للسكة الحديد بزيارة للكلية التقنية بمحافظة جدة لالطالع
على البرامج التدريبية والتقنية التي تنفذها الكلية.
وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي بأن هذه الزيارة تأتي في إطار
حرص الكلية على بناء شراكات إستراتيجية في مجال التدريب والتوظيف مع قطاعات األعمال ,إذ
د المشروع من أهم المشاريع المتخصصة إضافة إلى إمكانية عقد برامج تأهيلية متخصصة في
يع ّ
عدد من التخصصات التي تتواءم مع قطاع السكة الحديد.
وأضاف السريعي أن مثل هذه الشراكات وتفعيلها سيحقق فرص عمل حقيقية واعدة للشباب
السعودي في مجموعة من المجاالت التقنية واإلدارية ,وفق مخرجات ذات كفاءة عالية وجودة
تدريب متخصصة ومؤهلة ,مشيرا إلى أن الوفد اطلع على اإلمكانات والتجهيزات التقنية والمعامل
والورش والتخصصات التي تدرب عليها الكلية ,وأبدى إعجابه بما شاهدوه من تقنيات متطورة
وكفاءة تدريب ذات جودة عالية.وبين السريعي أن الكلية تقوم حاليا بإعداد آليات وخطط متكاملة
في هذا الصدد لتفعيل مثل هذه الجوانب والتي من شأنها تحقيق الرؤية المثالية للتدريب
والتوظيف والشراكات الفعالة في مجال التدريب وتوطين الوظائف.
هـ الساعة  5511صباحا 12-1-1435تم إضافته يوم الجمعة  3152/55/51م  -الموافق
شوهد  48مرة  -تم إرسالة  1مرة
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تقنية جدة» تقيس جودة التدريب فيها وفق المقاييس «
السعودية للمهارات المتخصصة
العدد ٠١/٠٠/٣١٠٢ - ١٠٧



سعود المولد – جدة
تبدأ اليوم المقاييس السعودية للمهارات المتخصصة في قياس جودة التدريب ,بزيارات ميدانية متواصلة للورش
والمعامل والقاعات التدريبية ,وتلتقي المدربين والمتدربين لمعرفة كفاءة وجودة التدريب في الكلية التقنية
.بمحافظة جدة
وأوضح عميد الكلية التقنية في محافظة جدة ,المهندس عبدالرحمن السريعي ,أن هدف الزيارة هو التعرف على
معايير التدريب وجودتها ,ومعرفة نقاط القوة والضعف في العملية التدريبية ,ومعالجة أي سلبيات تعترض سير
عملية التدريب ,حيث تستمر الزيارات الميدانية لمدة أسبوع ,يتعرفون خاللها على المهارات والمعارف التي
يظهرها المتدربون خالل أنشطة التقييم والتدريب وأماكن العمل ,ومدى فهم المتدربين مجال التدريب التقني,
وكذلك التعرف على الدافعية لدى المتدربين لالنخراط في األنشطة التدريبية ,وقدرة المتدرب على إظهار الثقة
والمبادرة خالل التدريب ,كما تهدف هذه الزيارة إلى معرفة طلبات العمل المقدمة خالل الجزء األخير
من البرنامج التدريبي ,وعدد المتدربين الذين تقدموا إلكمال مستويات دراسية أعلى ,والتخطيط لعملية التدريب
لتلبية االحتياجات الفردية للمتدربين ,واألخذ بعين االعتبار الخبرات التدريبية السابقة لهم ,كما سيتم التعرف أيضاً
على استخدام أساليب التدريب المثيرة لالهتمام ,التي تقدم التحدي ,وتوسع مفاهيم المتدربين وجودة المعلومات,
والتغذية الراجعة المقدمة للمتدربين خالل عملهم التطبيقي والنظري ,ومؤهالت المدربين ومهاراتهم وخبراتهم
لتقديم خدمات تدريبية عالية الجودة توفر المعلومات المتعلقة بتدريب المتدربين لتواكب احتياجات سوق العمل,
وإشراك المتدربين والمدربين والمديرين ورجال األعمال ,وغيرهم من الشركاء ,في عملية التقييم الذاتي على
.جميع المستويات
وأضاف السريعي ,أنه انطالقا ً من حرص المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني على جودة التدريب تأتي هذه
اآللية التي سيكون لها األثر الكبير في تحسين مخرجات الكلية ,مشيراً إلى أنه تم هذا العام تأسيس وكالة الكلية
.للجودة ,ومن أهم أهدافها تطبيق معايير وأساليب الجودة في العملية التدريبية
)نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم ( )١٠٧صفحة ( )٥بتاريخ (٣١٠٢-٠٠-٠١
سعود المولد | جدة
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وشراكة استراتيجية مع مشروع الحرمين للسكة ..
الحديد
العدد ٠١/٠٠/٣١٠٢ - ١٠٧



سعود المولد – جدة
زار وفد من مشروع الحرمين الشريفين للسكة الحديد الكلية التقنية في محافظة جدة لالطالع على البرامج
.التدريبية والتقنية التي تنفذها الكلية
وأوضح عميد الكلية التقنية في محافظة جدة ,المهندس عبدالرحمن السريعي ,أن الزيارة تأتي في إطار حرص
الكلية على بناء شراكات استراتيجية في مجال التدريب والتوظيف مع قطاعات األعمال ,إذ يعتبر المشروع من
أهم المشاريع المتخصصة ,إضافة إلى إمكانية عقد برامج تأهيلية متخصصة في عدد من التخصصات التي
.تتواءم مع قطاع السكة الحديد
وأضاف أن مثل هذه الشراكات وتفعيلها سيحقق فرص عمل حقيقية واعدة للشباب السعودي في مجموعة من
.المجاالت التقنية واإلدارية ,وفق مخرجات ذات كفاءة عالية وجودة تدريب متخصصة ومؤهلة
وقال إنه تم إطالع الوفد على اإلمكانات والتجهيزات التقنية والمعامل والورش والتخصصات التي تدرب عليها
الكلية ,مبديا ً إعجابه بما شاهده من تقنيات متطورة ,وكفاءة تدريب ذات جودة عالية .وأضاف السريعي أن الكلية
تقوم حاليا ً بإعداد آليات وخطط متكاملة في هذا الصدد لتفعيل مثل هذه الجوانب ,التي من شأنها تحقيق الرؤية
.المثالية للتدريب والتوظيف والشراكات الفاعلة في مجال التدريب وتوطين الوظائف
)نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم ( )١٠٧صفحة ( )٥بتاريخ (٣١٠٢-٠٠-٠١
سعود المولد | جدة
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الملف االعالمي األخبار تقنية جدة تنسق لبناء شراكة استراتيجية مع مشروع الحرمين للسكة الحديد

تقنية جدة تنسق لبناء شراكة استراتيجية مع
مشروع الحرمين للسكة الحديد
3311/13/31

تقنية جدة تنسق لبناء شراكة استراتيجية مع مشروع الحرمين للسكة الحديد
قام وفد من مشروع الحرمين الشريفين للسكة الحديد بزيارة للكلية التقنية بمحافظة جدة لالطالع على البرامج التدريبية
والتقنية التي تنفذها الكلية.
وأوضح المهندس  /عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة بأن هذه الزيارة تأتي في اطار
حرص الكلية على بناء شراكات استراتيجية في مجال التدريب والتوظيف مع قطاعات االعمال إذ يعتبر المشروع من اهم
المشاريع المتخصصة اضافة الى امكانية عقد برامج تأهيلية متخصصة في عدد من التخصصات التي تتواءم مع قطاع السكة
الحديد  .واضاف بأن مثل هذه الشراكات وتفعيلها سيحقق فرص عمل حقيقية واعدة للشباب السعودي في مجموعة من
المجاالت التقنية واإلدارية ،وفق مخرجات ذات كفاءة عالية وجودة تدريب متخصصة ومؤهلة .
وقال بأنه قد تم اطالع الوفد على االمكانات والتجهيزات التقنية والمعامل والورش والتخصصات التي تدرب عليها الكلية
وابدى اعجابه بما شاهدوه من تقنيات متطورة وكفاءة تدريب ذات جودة عالية.
واضاف السريعي بأن الكلية حاليا تقوم بإعداد آليات وخطط متكاملة في هذا الصدد لتفعيل مثل هذه الجوانب والتي من
شأنها تحقيق الرؤية المثالية للتدريب والتوظيف والشراكات الفعالة في مجال التدريب وتوطين الوظائف.
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الملف االعالمي االخبار تقنية جدة تنسق لبناء شراكة استراتيجية مع مشروع الحرمين للسكة الحديد

تقنية جدة تنسق لبناء شراكة استراتيجية مع مشروع الحرمين للسكة الحديد 3311/13/31
قام وفد من مشروع الحرمين الشريفين للسكة الحديد بزيارة للكلية التقنية بمحافظة جدة لالطالع على البرامج التدريبية
والتقنية التي تنفذها الكلية .
وأوضح المهندس  /عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة بأن هذه الزيارة تأتي في اطار
حرص الكلية على بناء شراكات استراتيجية في مجال التدريب والتوظيف مع قطاعات االعمال إذ يعتبر المشروع من اهم
المشاريع المتخصصة اضافة الى امكانية عقد برامج تأهيلية متخصصة في عدد من التخصصات التي تتواءم مع قطاع السكة
الحديد  .واضاف بأن مثل هذه الشراكات وتفعيلها سيحقق فرص عمل حقيقية واعدة للشباب السعودي في مجموعة من
المجاالت التقنية واإلدارية ،وفق مخرجات ذات كفاءة عالية وجودة تدريب متخصصة ومؤهلة .
وقال بأنه قد تم اطالع الوفد على االمكانات والتجهيزات التقنية والمعامل والورش والتخصصات التي تدرب عليها الكلية
وابدى اعجابه بما شاهدوه من تقنيات متطورة وكفاءة تدريب ذات جودة عالية .
واضاف السريعي بأن الكلية حاليا تقوم بإعداد آليات وخطط متكاملة في هذا الصدد لتفعيل مثل هذه الجوانب والتي من
شأنها تحقيق الرؤية المثالية للتدريب والتوظيف والشراكات الفعالة في مجال التدريب وتوطين الوظائف .
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