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الحرفيون السعوديون يقتحمون ميدان العمل

جدة  -عبدالهادي المالكي
تصوير  -محمد الحربي ..
في ظل الحمالت على العمالة المخالفة بعد تصحصح اوضاعهم انكشفت اعداد هائلة من الوظائف
لدى الكثير من الشركات والتي اصبحت مهيئة للشباب السعودي لالنخراط في هذه الوظائف
الفنية والحرفية  .البالد التقت ببعض طالب كلية التقنية لتأخذ آراءهم حول مستقبلهم الوظيفي.
المتدرب احمد محمد القرني تخصص فندقة قال بمشيئة هللا ان طالب الكلية قادرون على تغطية
جميع الوظائف التي خلفها موضوع تصحيح وضع العمالة واننا سوف نسد الثغرات التي حصلت
في المملكة بحميع التخصصات سواء كانت محاسبة ،تسويق ،فندقة ،ميكانيكا ...الخ وقد اصبح
المستقبل مضموناً بمشيئة هللا لنا ولالجيال القادمة التي سوف تلتحق بالكلية وانني ادعو
الشباب لاللتحاق بالكلية فليس لديهم اآلن اي عذر حول توقف الوظائف في سوق العمل فصناعة
في اليد آمان من الفقر.
المسعري متخصص هندسة معمارية قال ان المجال اصبح مفتوحا امامنا في تخصصنا سواء كان
على مستوى البلديات او الشركالات وكما تعلم ان اغلب المهندسين في االمانة اجانب ومع
التصحيح تهيئة الفرصة امامنا لاللتحاق لمثل هذه الوظائف واحب ان انوه ان هناك فرقا بين خريج
الكلية والجامعة حيث ان الجامعي يتخرج مهندسا اداريا بينما نحن يكون تخصصنا ميدانيا وادعو
جميع الشباب لمثل هذا التخصص الذي يحتاجه سوق العمل.
محمد تخصص سفر وسياحية قال كنت متردداً في مثل هذا التخصص وذلك لكثرة االجانب فيه
وخاصة في مجال شركات الطيران والشركات السياحية ولكن اآلن والحمد هلل بعد الحمالت
القائمة اسبشرت خيراً حيث انني بت اضمن مستقبلي الوظيفي في ظل خلو الوظائف التي
كانت مشغولة باجانب.
وال يختلف ابراهيم حافظ عن زميله السابق الذي هو في نفس تخصصه عن رأيه واضاف ان سوق
العمل اصبح مهيأ امام الشباب السعودي خاصة في مجال التخصصات المهيئة كما انه بإمكان من
التحق بوظيفة ان يكمل دراساته العليا في نفس تخصصه بكل يسر وانا إن شاء هللا سوف اكمل
حتى احصل على الدكتوراه كما انني انصح جميع الشباب بالتحول الى التخصصات المهنية النها
هي اكثر الوظائف التي يحتاجها سوق العمل وخاصة بعد حمالت العمالة وتصحيح اوضاعهم.

من ناحية اخرى قال عاصم يماني تخصص فندقة انه يجب استغالل هذه الفرصة في ظل توفر
الوظائف والتي كانت هاجس كل متدرب بعدم الحصول عليها وال امانع ان اتوظف في مكان مادام
انها تغنيني عن حاجة الناس.
المتدرب باسم من قسم الفندقة والسياحة قال بان العمل ليس بعيب في اي مجال مادام انه
يكفيك حاجة الناس والقس الذي التحقت به سهل وممتع ويؤهلك للعمل على مستوى اكبر
الفنادق العالمية وشركات السياحة الكبرى سواء كانت سعودية او دولية موجودة داخل المملكة
باالضافة ان المميزات التي تعطى لنا بعد توظيفنا وحصولنا على ترقيات بوقت قياسي عند اثبات
ا لجدارة في العمل واتمنى من الطالب خريجوا الثانويات اال يفوتوا عليهم فرصة االلتحاق بالكليات
التقنية وخاصة بعد تطور انظمة التدريب فيها باالضافة الى هيئة التدريب من مهندسين
واكاديميين مؤهلين تأهيل فوق الممتاز كما انهم لم يألوا جهداً في ارشادنا وتوجيهنا التوجيه
السليم والصحيح سواء كان قولياً او عملياً.
االستاذ عبدهللا المالكي مدرب بقسم التقنية المعمارية وعضو العالقات العامة بالكلية قال ان
اوضاع التصحيح اتاحت الفرصة امام خريجي الكلية بجميع التخصصات وفتحت سوق الوظائف
أمامهم سواء كانت حرفية او صناعية ادارية حيث قامت الكلية بتأهيل شباب واعد يستطيع
الخوض في سوق العمل بما تعلمه خالل فترة دراسته بالكلية سواء النظرية منها او العملية كما
انني ادعوا جميع الشباب باالتحاق بالكليات التقنية لما لها م تفرع في شتى المجاالت الحرفية.
وقال المهندس خالد الزهراني قسم التبريد ومشرف االنظمة في الكلية ان االقبال على الكلية
في ازدياد واتوقع مع االوضاع الراهنة للعمالة ان يزيد عدد المتدربين لدينا اكثر من قبل وذلك في
ظل توفر الوظائف التي خلفها العمال وخاصة في قسم البريد لكون سوق العمل كان يعج بنيين
التكيف والتبريد من االجانب وطالبنا مهيئون تهيئة كاملىة ليحلوا محلهم سواء كان على مستوى
شركات او وظائف حكومية او حتى المحالت المتخصصة في هذا المجال.واضاف الزهراني بقوله
انني اجدها فرصة ان ادعوا كل من اراد ان يواكب عهصر التقدم في مجال التقنيات على مستوى
جميع التخصصات الفنية ان ال يدع فرصة االلتحاق بمثل هذه الكليات والتي تؤهل المدرب لسد
حاجة سوق العمل.
هـ الساعة  14:11صباحاً 21-1-1435تم إضافته يوم األحد  4112/11/42م  -الموافق
شوهد  23مرة  -تم إرسالة  1مرة

1415/1/21هـ

____________________________________

األخبـــار
المحليات
تقنية جدة تكرم المتدربين الفائزين بجائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني للتفوق العلمي
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جدة

-

عبدالهادي

المالكي

:

استقبل أمس المتدربون المتميزون الحاصلون على جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني
والمهني في الكلية التقنية بمحافظة جدة جوائزهم للتحصيل العلمي بفرح مؤكدين بأنها بمثابة
دعم وتحفيز على ما قدموه من تحصيل علمي واجتهاد اثناء التدريب وذلك خالل احتفال خطابي
.
بالكلية
والتوجيه
االرشاد
ادارة
نظمته
حيث بدئ الحفل بآي من الذكر الحكيم ثم القى المتدرب الفائز بالجائزة محمد بن حسين كحيل
كلمة شكر فيها المؤسسة والكلية التقنية بمحافظة جدة على ما قدموه من حوافز تشجيعية
للمتدربين المتفوقين مما كانه له االثر البالغ في تحقيق التفوق والنجاح.بعدها القى الدكتور حمد
بن حمدان البشري وكيل الكلية لخدمات المتدربين كلمة اهاب فيها بالدور الذي قام به الفائزون
من خالل االعداد الجيد واالستعداد االمثل للتحصيل العلمي وقطف ثمار التفوق .
ثم القى عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي كلمة اكد
فيها على دور الكلية في تهيئة كافة السبل التي من شأنها تحقيق التفوق واالبداع حاثا على بذل
.
الشريف
والتنافس
الجهود
من
المزيد
يذكر بأن التكريم شمل المتدربين الفائزين بجائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
:
وهم
بالكلية
حاليا
المنتظمون
المثاليون
والمتدربون
العلمي
للتحصيل
:
العلمي
للتحصيل
المؤسسة
بجائزة
الفائزون
المتدربون
:
أوال
صالح حسن اليحياوي ،حمزة علي النخلي ،محمد حسن سلطان ،علي احمد عليان ،خالد بندر
مناع ،محمد عبد المالك بهوش ،باسم فخري بيال ،احمد محمد الرفاعي ،عادل محمد القحطاني.
:
بالكلية
المثاليون
المتدربون
:
ثانيا
عادل زين هللا احمد عبدهللا ،ياسر عبدالرحمن الزهراني ،عبدهللا عبدالرحمن الزهراني ،موسى
صالح الحارثي ،عبدهللا محمد مدخلي ،عبدالرحمن وصل بشير القرافي ،فتحي علي شافعي،
تركي محمد الشحري ،احمد محمد العمودي ،عبدالعزيز عبدالرحمن باوزير ،صالح مصلح الصاعدي،
عايد كمال الجدعاني ،مصعب عطية اللقماني ،مصطفى يوسف محمد منشي ،ايمن ياسين
الطميحي
حسن
فيصل
احمد،
محمد حسن كحيل ،تركي بدر عريشي ،احمد سالم بامرضاح ،عبدالرحمن محمد هوساوي،
عبدهللا خالد سكر ،زياد عايض السلمي ،عبدهللا نايف الحربي ،عبدالرحمن احمد بنتن ،مازن
عبدالخالق العجمة ،مشاري احمد اليوبي ،صالح حسن المالكي ،محمد سالم باماخش،
عبد الرحمن ابراهيم عبدالقادر ،خالد عبدهللا حنتوش ،عبدهللا احمد باجبير ،راكان منير المطيري،

العمودي
سعيد
وليد
الفرا،
عيسى
فضل
مروان محمد بالحمر ،عبدهللا الخضر  ،ابراهيم علي طه ،وليد احمد محمد شوك.
وفي تصريح خاص لـ(البالد) قال الدكتور عبدالرحمن بن سعيد آل السريعي عميد كلية
التقنية":بالنسبة للجائزة هي في الحقيقة تكريم من المؤسسة للمتفوقين وهذه خطوة خطتها
بتوجيه من معالي المحافظ وأن جميع المتفوقين على مستوى المملكة يجب تكريمهم من العميد
شخصياً في كل وحدة تدريبية وهذه في الحقيقة تعطي بقية المتدربين حافزاً لبذل الجهد
واالجتهاد والمثابرة وأيضا اإلبداع في حياتهم العملية الالحقة وتكريم المتفوقين هو في الحقيقة
ثمرة لجهد بذلوه على مدى دراستهم بالكلية اثمر على انهم حصلوا على درجاتهم مرتفعة وان
شاء هللا يكون لهم العطاء المؤثر في المجتمع بصفة خاصة وعلى الحياة العملية بصفة عامة.
وهذا التكريم يعطي ايضا دافعاً الى التنافس فيما بين االقسام فعندما يكون لدينا متفوقين من
قسم يحفز القسم الثاني على ان يكون عنده نفس التفوق وتبادل الخبرات بين االقسام اليجاد
السبل لتحفيز المدربين للتنافس فيما بينهم على زيادة تحصيلهم العلمي ورفع محاراتهم.
أنا ال يهمني ان يحصل الشخص على الشهادة فقط بقدر ما يهمني ان يكتشف ان لديه قدرات
عالية ولديه ما يمكن ان يعطيه للمجتمع وهذا هو المهم .وكما تعلم ان الكليات التقنية فيها شيء
من االبداع من االختراع لذلك الفرص متاحة لهم وانا ادعو جميع الطالب والمتدربين ان يستفيدوا
من جميع المستلزمات والتجهيزات الموجودة في تلبية ما لديهم من افكار وابتكارات المجال مفتوح
لهم لكي يقدموا شيء مفيد للمجتمع نحن ال ننظر الن يتفوق المتدرب فقط بل ننظر ألن يكون لديه
المطلوب.
هو
وهذا
ويبتكر
يخترع
انه
الالزمة
والخبرة
مهارة
وفي الحقيقة ايضاً من ضمن الحوافز اننا نمنح درجة البكالوريوس في التخصصات الميكانيكية
والكهرباء والتقنية المدنية والتكييف والتبريد واالنتاج كل هذه التخصصات تتاح للمتدربين ونحن في
البداية ونتوقع ان شاء هللا في المرحلة القادمة تكون جميعها متاحة البنائنا المتدربين ونحن عندنا
خطة ف ي الكلية لطالب البكالوريوس أن نبحث عن الجودة واملنا ان يتخرج طالب البكالوريوس من
الكلية التقنية بجدة ويكون مطلوباً ويتم توظيفه باذن هللا وهو ال يزال على مقاعد الدراسة وفي
خطة ان شاء هللا تعمل مع االقسام وهي التركيز على الجودة وان اي متدرب يلحق بهذا البرنامج
نضمن انه ما إن يتخرج إال ولديه القدرة والمهارات وينافس أي خريج منافس من اي جامعة أو كلية
أخرى فهذا هدف وان شاء هللا لدينا األدوات التي تحقق ذلك".
هـ الساعة  1:11صباحاً 24-1-1435تم إضافته يوم األربعاء  4112/11/42م  -الموافق
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سعود المولد – جدة
كرّمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الكلية التقنية في محافظة جدة أمس (الثالثاء) المتدربين
المتميزين الحاصلين على جائزة المؤسسة للتحصيل العلمي وذلك خالل احتفال خطابي نظمته إدارة اإلرشاد
والتوجيه بالكلية .وألقى المتدرب الفائز بالجائزة محمد بن حسين كحيل كلمة ،شكر فيها المؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني والكلية التقنية بمحافظة جدة على ما قدموه من حوافز تشجيعية للمتدربين المتفوقين ،مما كان له
وأهاب وكيل الكلية لخدمات المتدربين الدكتور حمد بن حمدان البشري .األثر البالغ في تحقيق التفوق والنجاح
.بالدور الذي قام به الفائزون ،من خالل اإلعداد الجيد واالستعداد األمثل للتحصيل العلمي وقطف ثمار التفوق

