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اجلبريي

األخبـــار
المحليات
قياس جودة التدريب في الكلية ..تقنية جدة تعرف متدربيها على آليات اكمال البكالوريوس

قياس جودة التدريب في الكلية ..تقنية جدة تعرف متدربيها على آليات اكمال البكالوريوس

المالكي
الهادي
عبد
–
جدة
عقدت الكلية التقنية بمحتفظة جدة لقاء بعميد وأعضاء كلية المدربين التقنيين بالرياض حضره
عميد كلية المدربين التقنيين بالرياض الدكتور مايكل كليس والدكتور نزار الخطيب ومحمد الفهيد
.
بالرياض
التقنيين
المدربين
بكلية
المتدربين
خدمات
إدارة
مدير
واوضح المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بجدة بأنه تم خالل اللقاء
تعريف المتدربين بآليات القبول والتسجيل بكلية المدربين التقنيين مشيراً إلى أن ذلك يأتي في
اطار حرص المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني لتعريف متدربيها باإلمكانات المتاحة
للبرامج التدريبية وآليات االلتحاق بها حيث تمنح الكلية متدربيها شهادة البكالوريوس في
تخصصات التقنية الميكانيكية وتقية الكهرباء وااللكترونيات وتقنية المعلومات وفق معايير وشهادة
االعتماد الدولي وجودة التدريب مؤكدا ان هذه البرامج تواكب احتياجات سوق العمل .
من جهته قدم محمد الفهيد مدير خدمات المتدربين بكلية المدربين التقنيين بالرياض عرضاً مرئياً
بها.
والقبول
التسجيل
وآليات
بها
المتاحة
والتخصصات
الكلية
عن
على صعيد آخر بد أت المقاييس السعودية للمهارات والمتخصصة في قياس جودة التدريب أمس
القيام بزيارات ميدانية متواصلة للورش ولمعامل والقاعات التدريبية وتلتقي المدربين والمتدربين
.
جدة
بمحافظة
التقنية
الكلية
في
التدريب
وجودة
كفاءة
لمعرفة
وأوضح المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة أن الهدف
من الزيارة هو التعرف على معايير التدريب وجودتها ومعرفة نقاط القوة والضعف في العملية
التدريبية ومعالجة أية سلبيات تعترض سير عملية التدريب حيث تستمر الزيارات الميدانية لمدة
اسبوع.
هـ الساعة  8013صباحاً 15-1-1435تم إضافته يوم اإلثنين  3182/88/81م  -الموافق
شوهد  23مرة  -تم إرسالة  1مرة

_____________________________________

تقنية جدة» تقيس جودة التدريب فيها وفق المقاييس السعودية للمهارات
المتخصصة

تبدا اليوم المقاييس السعوديه للمهارات المتخصصه في قياس جوده التدريب ،بزيارات ميدانيه متواصله للورش
والمعامل والقاعات التدريبيه ،وتلتقي المدربين والمتدربين لمعرفه كفاءه وجوده التدريب في الكلية التقنية
.بمحافظه جده
واوضح عميد الكليه التقنيه في محافظه جده ،المهندس عبدالرحمن السريعي ،ان هدف الزياره هو التعرف علي
معايير التدريب وجودتها ،ومعرفه نقاط القوه والضعف في العمليه التدريبيه ،ومعالجه اي سلبيات تعترض سير
عمليه التدريب ،حيث تستمر الزيارات الميدانيه لمده اسبوع ،يتعرفون خاللها علي المهارات والمعارف التي
يظهرها المتدربون خالل انشطه التقييم والتدريب واماكن العمل ،ومدي فهم المتدربين مجال التدريب التقني،
وكذلك التعرف علي الدافعيه لدي المتدربين لالنخراط في االنشطه التدريبيه ،وقدره المتدرب علي اظهار الثقه
والمبادره خالل التدريب ،كما تهدف هذه الزياره الي معرفه طلبات العمل المقدمه خالل الجزء االخير
من البرنامج التدريبي ،وعدد المتدربين الذين تقدموا الكمال مستويات دراسيه اعلي ،والتخطيط لعمليه التدريب
لتلبيه االحتياجات الفرديه للمتدربين ،واالخذ بعين االعتبار الخبرات التدريبيه السابقه لهم ،كما سيتم التعرف ايضاً
علي استخدام اساليب التدريب المثيره لالهتمام ،التي تقدم التحدي ،وتوسع مفاهيم المتدربين وجوده المعلومات،
المقدمه للمتدربين خالل عملهم التطبيقي والنظري ،ومؤهالت المدربين ومهاراتهم وخبراتهم والتغذية الراجعة
لتقديم خدمات تدريبيه عاليه الجوده توفر المعلومات المتعلقه بتدريب المتدربين لتواكب احتياجات سوق العمل،
واشراك المتدربين والمدربين والمديرين ورجال األعمال ،وغيرهم من الشركاء ،في عمليه التقييم الذاتي علي
.جميع المستويات

0104د  /عام  /تقنية جدة تستضيف اللقاء األول
لعمداء الكليات التقنية
2013.11.17
0104د  /عام  /تقنية جدة تستضيف اللقاء األول لعمداء الكليات التقنية جـدة  14محرم  5341هـ الموافق 51
نوفمبر  3154م واس تنظم الكلية التقنية بمحافظة جدة اللقاء األول لعمداء الكليات التقنية بالمملكة يومي األربعاء
والخميس القادم .وأوضح عميد الكلية التقنية بجدة المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي أن اللقاء يأتي في إطار
حرص ومتابعة معالي محافظ المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني الدكتور علي بن الغفيص للسير بالعملية
التدريبية نحو آفاق متقدمة ولتحسين الجودة والفعالية للتدريب .وبين أن اللقاء سيناقش العديد من المحاور وأوارق
العمل التي تصب في آليات العمل التدريبي في الكليات التقنية وأساليب وخطط ومهارات التدريب واآللية الجديدة
للتشغيل الذاتي في الكليات التقنية وغيرها من المحاور التدريبية . //انتهى  // 14:16ت م NNNN

_____________________________________

جـدة  41محرم  4141هـ الموافق  41نوفمبر  3144م واس
تنظم الكلية التقنية بمحافظة جدة اللقاء األول لعمداء الكليات التقنية بالمملكة يومي األربعاء
والخميس القادم.
وأوضح عميد الكلية التقنية بجدة المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي أن اللقاء يأتي في إطار
حرص ومتابعة معالي محافظ المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني الدكتور علي بن الغفيص للسير
بالعملية التدريبية نحو آفاق متقدمة ولتحسين الجودة والفعالية للتدريب.
وبين أن اللقاء سيناقش العديد من المحاور وأوراق العمل التي تصب في آليات العمل التدريبي في
الكليات التقنية وأساليب وخ طط ومهارات التدريب واآللية الجديدة للتشغيل الذاتي في الكليات التقنية
وغيرها من المحاور التدريبية.
 //انتهى //
 41:41ت م

_____________________________________

شراكة بين تقنية جدة ومشروع الحرمين للسكة الحديد
عبدالهادي خلف ـ الطائف
الثالثاء 3192/99/91
قام وفد من مشروع الحرمين الشريفين للسكة الحديد بزيارة للكلية التقنية بمحافظة جدة لالطالع على البرامج
التدريبية والتقنية التي تنفذها الكلية .وأوضح المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بمحافظة
جدة بأن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الكلية على بناء شراكات إستراتيجية في مجال التدريب والتوظيف مع
قطاعات األعمال ،إذ يعتبر المشروع من أهم المشروعات المتخصصة إضافة إلى إمكانية عقد برامج تأهيلية
متخصصة في عدد من التخصصات التي تتواءم مع قطاع السكة الحديد .وأضاف 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 إنه قد تم اطالع الوفد على اإلمكانات والتجهيزات التقنية
والمعامل والورش والتخصصات التي تدرب عليها الكلية ،وأبدى إعجابه بما شاهدوه من تقنيات متطورة وكفاءة
تدريب ذات جودة عالية.

_____________________________________

األخبـــار
المحليات
تقنية جدة تستضيف لقاء عمداء الكليات

تقنية جدة تستضيف لقاء عمداء الكليات

المالكي
عبدالهادي
جدة
تنظم الكلية التقنية بمحافظة جدة اللقاء األول لعمداء الكليات التقنية بالمملكة اليوم األربعاء وغداً
والخميس.
وأوضح المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية أن هذا اللقاء يأتي في اطار
حرص ومتابعة معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر
الغفيص للسير بالعملية التدريبية نحو آفاق متقدمة ولتحسين الجودة والفعالية للتدريب.وأضاف
أن اللقاء سيناقش العديد من المحاور وأوارق العمل التي تصب في آليات العمل التدريبي في
الكليات التقنية وأساليب وخطط ومهارات التدريب واآللية الجديدة للتشغيل الذاتي في الكليات
التقنية وغيرها من المحاور التدريبية.
هـ الساعة  8021صباحاً 17-1-1435تم إضافته يوم األربعاء  3182/88/31م  -الموافق
شوهد  21مرة  -تم إرسالة  1مرة

_____________________________________

الغفيص «للبالد» 0الفرص الوظيفية أمام شبابنا كبيرة

متابعة
تصوير

-

عبدالهادي
محمد

الحربي

المالكي
..

افتتح صباح أمس اللقاء األول لعمداء كليات التقنية بالمملكة بمقر المعهد الثانوي الصناعي الثاني
بمحافظة جدة.و تضمن اللقاء جلسة عمل بعنوان آليات االعتماد الجديدة وتطبيق معايير الجودة
المطلوبة التي تحدث عنها السيد بيتر ستيي مدير عام المراجعة المؤسسية بشركة المقاييس
السعودية للمهارات تالها ورش عمل متزامنة تمحورت مواضيعها حول0التشغيل الذاتي المأمول
الحلول.
التحديات
الجدوى
االفتراضية
الفصولالتدريبي
االحتياج
مجالس الكليات  -المهام  -الصالحيات  -المحاضر -الطاقة االستيعابية بالكليات التقنية.واختتمت
الورشة بجلسة البرنامج التدريبي «أساليب اعداد خطط وموازنات التدريب».وفي تصريح «للبالد»
قال الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»أوال ً أشكر جريدة
البالد على مبادرتها وهذا اللقاء هو اجتماع عمداء الكليات التقنية في المملكة حيث إن كل فصل
تدريبي يجتمع وتناقش البرامج التطويرية والمرحلة الحالية التي فيها الكليات اآلن هي تشغيل
الكليات تشغيال ً ذاتياً والبعد عن المركزية وأن تقوم بإدارة برامجها بنفسها لتطويرها داخل الكلية
وبالتالي تواصلها مع القطاعات العامة والخاصة عن طريق التشغيل الذاتي بهذه الكليات.
وقال إن الفرص الوظيفية للشباب اليوم كثيرة جداً وكانت من قبل متوفرة ولكن محتاجة إلى مبادرة
من الشاب السعودي وأمامه فرص كبيرة بأن يعمل في األعمال المهنية والتقنية وبعض األعمال
اآلن موجودة حتى بعد عملية التصحيح وال تحتاج إلى تدريب وبرامج تدريبية طويلة بل يكون التدريب
على رأس العمل .وقال نائب المحافظ الدكتور راشد الزهراني إن اجتماعنا اليوم مجدول على مدى
العام التدريبي ويتضمن مجموعة من االجتماعات وهذا هو االجتماع األول للعمداء لهذا العام وقد
أعدت له مجموعة من األعمال بناء على ما يردنا من الكليات ويتم التحضير له بشكل جيد وتشارك
فيه اإلدارات المعنية في المؤسسة في محاور النقاش في المواضيع والجلسات،واالجتماع هذا له
اهتمام في قضايا تطويرية تعمل عليها المؤسسة وهذه المشاريع التطويرية تأتي في مقدمتها
الكليات التقنية الحالية نحو التشغيل الذاتي ألن الكليات التي تعمل حالياً على مستوى المملكة
تقريباً  23كلية فكيف تعمل على رفع مستوى الكليات وأعني بذلك مستوى جودة التدريب من خالل
إعطاء مرونة عالية وأيضاً إعطاء صالحيات مالية وإدارية وفنية لعميد الكلية وأيضاً لمجلس الكلية
ومجالس الكليات يفترض أنها تقوم بدورها كما ينبغي ومجالس األقسام كذلك التي داخل الكليات
واآلن يوجد لدى الكليات مرونة في البرامج التطويرية في قضية تحسين مستوى األداء ورفع
مستوى الجودة وهي انعكاسات على المخرج الذي يحظى برضا قطاعات األعمال والجهات
الموظفة وهذا يعتبر من أهم المحاور التي ستناقش في االجتماع.والمؤسسة بدأت مع مطلع هذا
العام بما يسمى مشروع الفصول االفتراضية وفكرتها أن يستفاد من التقنيات الحديثة وأيضاً من
العناصر المميزة بعض التخصصات على التدريب عن بعد أو ما يسمى في بعض الجهات التعليم عن
بعد وذلك في بعض التخصصات التي تتناسب مع استخدام هذه الطريقة ألن بعضها يحتاج إلى
ورش ومختبرات وتحتاج إلى وجود المتدرب.

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 بإعدا د 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 .

_____________________________________

تقنية جدة تستضيف اللقاء األول لعمداء الكليات التقنية 3311/13/31

برعاية محافظ المؤسسة الدكتور علي بن ناصر الغفيص انعقد اللقاء األول لعمداء الكليات التقنية للعام التدريبي -3313
 3311هـ والذي نظمته الكلية التقنية بمحافظة جدة ..وقال المحافظ في كلمته التي وجهها بهذه المناسبة لعمداء الكليات
أن المؤسسة تواصل برامجها التطويرية من اجل تحسين وتطوير مخرجاتها في المجاالت التقنية والمهنية وفق معاير عالمية
مشيرا الى ان المؤسسة قد خطت خطوات متقدمة في بناء شركات استراتيجية مع قطاعات سوق العمل في مجال سكة
الحديد وغيرها من المجاالت مشيراً الى ان هناك المزيد من الفرص الوظيفية المتاحة التي سيستفيد منها خرجي الكليات
التقنية والوحدات االخرى وذكر ايضاً بأن التوجه ينصب حالياً الى تحويل الكليات التقنية الى كليات تميز لتحسين وتطوير
مخرجاتها .
من جانبه اوضح المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بجدة أن من اهم محاور اللقاء مناقشة
برنامج التشغيل الذاتي والذي سيعطي الكليات التقنية المزيد من الصالحيات والمزيد من التميز والعمل  .يذكر ان هذا اللقاء
قد شارك فيه مجموعة من متدربي قسم الفندقة والسياحة في الكلية التقنية بجدة للتدريب كواقع يحاكي سوق العمل .

انطالق اللقاء االول لعمداء الكليات التقنية
3311/13/31

انطالق اللقاء االول لعمداء الكليات التقنية
برعاية معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص انطلق اليوم األربعاء اللقاء
االول لعمداء الكليات التقنية للعام  3311/3313هـ وسيناقش مواضيع التدريب التقني والمهني حيث تستضيفه الكلية
التقنية بمحافظة جدة اليوم ولمدة يومين ويتضمن مجموعة من المحاور التي تتعلق بالتدريب وتطوير برامجه المختلفة.
واوضح عميد الكل ية التقنية بمحافظة جدة المهندس  /عبدالرحمن بن سعيد السريعي بأن هذا اللقاء يأتي في اطار حرص
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على التطوير المستمر واالهتمام بكل مايتعلق ببرامج التدريب التقني والمهني
ستغطى من خالل ورش عمل يقدمها عمداء الكليات التقنية اضافة الى بعض خبراء
التي
ُ
التدريب وكذلك مناقشة التشغيل الذاتي والتي تهدف في مجملها الى تطوير وتحسين جودة مخرجات التدريب التقني
والمهني بما يتوائم مع احتياجات سوق العمل.
عبد الرحمن الجبيري/الشؤون االعالمية

_____________________________________

_____________________________________

_

____________________________________

الملف االعالمي األخبار محافظ التدريب التقني يفتتح لقاء عمداء الكليات التقنية

محافظ التدريب التقني يفتتح لقاء عمداء الكليات
التقنية
3311/13/31

نظمته تقنية جدة
محافظ التدريب التقني يفتتح لقاء عمداء الكليات التقنية
افتتح معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص اللقاء االول لعمداء الكليات
التقنية للعام التدريبي  3311 -3313هـ والذي نظمته الكلية التقنية بمحافظة جدة وقال في كلمته التي وجهها بها
المناسبة لعمداء الكليات أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تواصل برامجها التطويرية من اجل تحسين وتطوير
مخرجاتها في ا لمجاالت التقنية والمهنية وفق معاير عالمية مشيرا الى ان المؤسسة قد خطت خطوات متقدمة في بناء
شركات استراتيجية مع قطاعات سوق العمل في مجال سكة الحديد وغيرها من المجاالت مشيراً الى ان هناك المزيد من
الفرص الوظيفية المتاحة التي سيستفيد منها خرجي الكليات التقنية والوحدات االخرى وذكر ايضاً بأن التوجه ينصب حالياً
الى تحويل الكليات التقنية الى كليات تميز لتحسين وتطوير مخرجاتها.
من جانبه اوضح المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بجدة بان من اهم محاور اللقاء مناقشة
برنامج التشغيل الذاتي والذي سيعطي الكليات التقنية المزيد من الصالحيات والمزيد من التميز والعمل  .يذكر ان هذا اللقاء
قد شارك فيه مجموعة من متدربي قسم الفندقة والسياحة في الكلية التقنية بجدة للتدريب كواقع يحاكي سوق العمل

_____________________________________

____________________________________

الملف االعالمي األخبار عمداء الكليات التقنية يحتفون بنائب المحافظ للتدريب سابقا الدكتور العقال

عمداء الكليات التقنية يحتفون بنائب المحافظ
للتدريب سابقا الدكتور العقال
3311/13/31

نظمته تقنية جدة
عمداء الكليات التقنية يحتفون بنائب المحافظ للتدريب سابقا الدكتور العقال ..
بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني أقامت الكلية
التقنية بمحافظة جدة حفال تكريميا للدكتور حمد بن عقال العقال نائب المحافظ للتدريب سابقا وقد بدأ الحفل بآي من الذكر
الحكيم ثم القى بعدها المهندس عبد الر حمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة كلمة ترحيبية شكر
فيها الدكتور العقال على جهوده المتميزة وإبداعاته في تطوير برامج التدريب خالل فترة عمله بعدها القى نائب المحافظ
للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني كلمة أكد فيها على ان خبرة وأداء وأسلوب إدارة الدكتور العقال ستظل منهجا
يحتذى به ونقل له شكر وتقدير معالي المحافظ الدكتور علي بن ناصر الغفيص على جهوده التي بذلها لتطوير برامج
التدريب .
كرم بعدها المشاركون الدكتور العقال واشتمل التكريم على لوحة تذكارية موقعة من عمداء الكليات والعديد من الدروع
ال تذكارية بعدها القى الدكتور العقال كلمة شكر فيها المشاركون على ما أبدوه تجاهه من محبة معربا عن سعادته بذلك
ومؤمال في ذات الوقت استمرار تواصلهم سائال العلي القدير لهم المزيد من النجاح لتطوير العملية التدريبية .
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