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األخبـــار
المحليات
تقنية جدة تدشن معرض األعمال المعمارية والمدنية

تقنية جدة تدشن معرض األعمال المعمارية والمدنية

جدة  -عبدالهادي المالكي
دشن المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بمحافظة صباح أمس االثنين
معرض منتجات وأعمال المتدربين بقسم التقنية المدنية والمعمارية والتي نفذت خالل الفصل
التدريبي األول وقد ضم مشاريع قام بتنفيذها المتدربون شملت تصاميم لمباني ومنشآت متنوعة
وخرائط هندسية,وأقيم على هامش المعرض لقاء تعريفي عن األمن والسالمة حضره وكيل
الكلية لخدمات المتدربين الدكتور حمد البشري ورئيس قسم التقنية المعمارية والمدنية المهندس
محمد الشهري ورؤساء األقسام التدريبية ومديرو اإلدارات والمتدربون بالكلية كما تمت مناقشة
بحث تخرج ألحد المتدربين نال استحسان الحضور.
وقد أبدت الكلية التقنية بمحافظة جدة رغبتها في توسيع مشاركاتها مع مختلف قطاعات األعمال
المدنية والمعمارية وشركات المقاوالت في مجال اإلنشاءات واألعمال المساحية والتصاميم
الهندسية والبناء والتشييد .
وأوضح المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية أن مثل هذه المبادرات من شأنها
االستفادة من القدرات البشرية والتقنية المتاحة بالكلية حيث إن قسم التقنية المعمارية والمدنية
يمثله نخبة من المدربين المؤهلين وكذلك خريجون قادرون على العمل وفق أحدث التقنيات
الحديثة والتي تدربوا عليها في األعمال المساحية والكشف على جودة الخرسانات والتصاميم
المتعلقة باإلنشاءات في مختلف المستويات .وذكر السريعي أن ذلك يأتي انطالقاً من إيمان
الكلية بمسؤوليتها االجتماعية نحو المجتمع داعياً الجميع إلى االستفادة من إمكانات الكلية في
مختلف المجاالت.
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موقع الكلية
الملف االعالمي األخبار تقنية جدة تدشن معرضا لألعمال المعمارية والمدنية

تقنية جدة تدشن معرضا لألعمال المعمارية
والمدنية
0341/10/82

ضمن مشاريع نفذها المتدربون
تقنية جدة تدشن معرضا لألعمال المعمارية والمدنية
أبدت الكلية التقنية بمحافظة جدة رغبتها في توسيع مشاركاتها مع مختلف قطاعات االعمال المدنية والمعمارية وشركات
المقاوالت في مجال االنشاءات واالعمال المساحية والتصاميم الهندسية والبناء والتشييد.

واوضح المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية بأن مثل هذه المبادرات من شأنها االستفادة من القدرات
البشرية والتقنية المتاحة بالكلية حيث ان قسم التقنية المعمارية والمدنية يمثله نخبة من المدربين المؤهلين وكذلك
خريجين قادرين على العمل وفق احدث التقنيات الحديثة والتي تدربوا عليها في االعمال المساحية والكشف على جودة
الخرسانات والتصاميم المتعلقة باإلنشاءات في مختلف المستويات  ,وذكر السريعي بأن ذلك يأتي انطالقا من ايمان الكلية
بمسؤوليتها االجتماعية نحو المجتمع داعيا الجميع الى االستفادة من امكانات الكلية في مختلف المجاالت  ,وكان
المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة قد افتتح صباح االثنين معرضا يضم مشاريع
قام بتنفيذها المتدربين شملت على تصاميم لمباني ومنشاءات متنوعة وخرائط هندسية واقامت على هامش المعرض
لقاءا تعريفيا عن االمن والسالمة حضره وكيل الكلية لخدمات المتدربين الدكتور حمد البشري ورئيس قسم التقنية
المعمارية والمدنية المهندس محمد الشهري ورؤساء االقسام التدريبية ومدراء االدارات والمتدربين بالكلية كما تمت
مناقشة بحث تخرج ألحد المتدربين نال على استحسان الحضور.

.

_____________________________________

الثالثاء  03محرم  0 - 5301ديسمبر (كانون األول) 3350

تشهد الكلية التقنية بمحافظة جدة حاليا ً توسعا ً في تطوير شراكاتها االستراتيجية بقطاعات األعمال في
نطاق الشركات والمؤسسات الخاصة تماشيًا مع أهداف وخطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمواكبة
أهداف وخطط التنمية الشاملة.
وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرحمن السريعي أن الكلية تواصل جهودها للتوسع في هذه الشراكات مما
سيوفر المزيد من الفرص الوظيفية لخريجي الكلية ,مفيدًا أن الشراكات ستوفر دع ًما لنقل التقنية التدريبية الحديثة
وفق أحدث المعايير والجودة العالمية بما سيسهم في توطين الوظائف في مختلف التخصصات للقطاع الخاص
حيث تبنت الكلية برنام ٍجا لتوظيف مخرجاتها بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
وأفاد أن البرنامج اشتمل على حصر للوظائف المتاحة لخريجي الكلية من شركات القطاع الخاص وتهيئة
التواصل المباشر بين الخريج ومسؤولي التوظيف الذين تم استضافتهم بالكلية وااللتقاء بالخريجين مباشرة ليتم
فوراً استكمال طلبات االلتحاق بالوظيفة مما نتج عنه تسهيل وتبسيط إجراءات التوظيف.
وقال السريعي "إن عدد من تم توظيفهم خالل العام التدريبي 3313 - 3311هـ  ,قد بلغ  413خريجا ً في شركات
القطاع الخاص حسب تخصصات الكلية المختلفة ,وإن العدد المتوقع توظيفه من خالل الزيارات الميدانية
ولقاءات التوظيف مع بعض الشركات والتي قامت بها الكلية وتم التنسيق لحصرها وتوفيرها  31834وظيفة".
وأضاف إنه يوجد بالكلية قسم للتنسيق الوظيفي مع قطاعات سوق العمل تقوم بالعمل على تسهيل انتقال خريجي
الكلية من البيئة التدريبية إلى البيئة العملية ,وذلك من خالل إيجاد وبحث الفرص الوظيفية لهم ك ٌل حسب
تخصصه.
وأشار إلى وجود برنامج للتدريب التعاوني بهدف محاكاة العمل الوظيفي عبر استقطاب  173شركة لتدريب أكثر
من  337متدربًا خالل العام الماضي ,إضافة إلى التدريب التعاوني في القطاع العام.

____________________________________

جـدة  03محرم  5301هـ الموافق  30ديسمبر  3350م واس
تشهد الكلية التقنية بمحافظة جدة حاليا ً توسعا ً في تطوير شراكاتها االستراتيجية بقطاعات األعمال
في نطاق الشركات والمؤسسات الخاصة تماش ًيا مع أهداف وخطط المؤسسة العامة للتدريب التقني
والمهني لمواكبة أهداف وخطط التنمية الشاملة.
وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي أن الكلية تواصل جهودها للتوسع في
هذه الشراكات مما سيوفر المزيد من الفرص الوظيفية لخريجي الكلية ,مفيدًا أن الشراكات ستوفر
دع ًما لنقل التقنية التدريبية الحديثة وفق أحدث المعايير والجودة العالمية بما سيسهم في توطين
الوظائف في مختلف التخصصات للقطاع الخاص حيث تبنت الكلية برنام ٍجا لتوظيف مخرجاتها
بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
وأفاد أن البرنامج اشتمل على حصر للوظائف المتاحة لخريجي الكلية من شركات القطاع الخاص
وتهيئة التواصل المباشر بين الخريج ومسؤولي التوظيف الذين تم استضافتهم بالكلية وااللتقاء
بالخريجين مباشرة ليتم فوراً استكمال طلبات االلتحاق بالوظيفة مما نتج عنه تسهيل وتبسيط
إجراءات التوظيف.
وقال السريعي "إن عدد من تم توظيفهم خالل العام التدريبي 5303 - 5300هـ  ,قد بلغ 403
خريجا ً في شركا ت القطاع الخاص حسب تخصصات الكلية المختلفة ,وإن العدد المتوقع توظيفه من
خالل الزيارات الميدانية ولقاءات التوظيف مع بعض الشركات والتي قامت بها الكلية وتم التنسيق
لحصرها وتوفيرها  50814وظيفة".
وأضاف إنه يوجد بالكلية قسم للتنسيق الوظيفي مع قطاعات سوق العمل تقوم بالعمل على تسهيل
انتقال خريجي الكلية من البيئة التدريبية إلى البيئة العملية ,وذلك من خالل إيجاد وبحث الفرص
الوظيفية لهم كل ٌ حسب تخصصه.
وأشار إلى وجود برنامج للتدريب التعاوني بهدف محاكاة العمل الوظيفي عبر استقطاب  073شركة
لتدريب أكثر من  157متدر ًبا خالل العام الماضي ,إضافة إلى التدريب التعاوني في القطاع العام.
 //انتهى //
 53:30ت م

_____________________________________

الرئيسية| محليات | تقنية جدة تطلق برنامجا ً لتوظيف مخرجاتها
 | 31:13:33 1331/31/31المشاهدات 183

بالتعاون مع شركات القطاع الخاص

تقنية جدة تطلق برنامجا ً لتوظيف مخرجاتها

فجـر  .واس  :تشهد الكلية التقنية بمحافظة جدة حاليا ً توسعا ً في تطوير شراكاتها االستراتيجية بقطاعات األعمال
في نطاق الشركات والمؤسسات الخاصة تماشيًا مع أهداف وخطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
لمواكبة أهداف وخطط التنمية الشاملة.
وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي أن الكلية تواصل جهودها للتوسع في هذه الشراكات
مما سيوفر المزيد من الفرص الوظيفية لخريجي الكلية ,مفيدًا أن الشراكات ستوفر دع ًما لنقل التقنية التدريبية
الحديثة وفق أحدث المعايير والجودة العالمية بما سيسهم في توطين الوظائف في مختلف التخصصات للقطاع
برنامجا لتوظيف مخرجاتها بالتعاون مع شركات القطاع الخاص .وأفاد أن البرنامج
الخاص حيث تبنت الكلية
ٍ
اشتمل على حصر للوظائف المتاحة لخريجي الكلية من شركات القطاع الخاص وتهيئة التواصل المباشر بين
الخريج ومسؤولي التوظيف الذين تم استضافتهم بالكلية وااللتقاء بالخريجين مباشرة ليتم فوراً استكمال طلبات
االلتحاق بالوظيفة مما نتج عنه تسهيل وتبسيط إجراءات التوظيف.
ً
وقال السريعي "إن عدد من تم توظيفهم خالل العام التدريبي 3313 - 3311هـ  ,قد بلغ  413خريجا في شركات
القطاع الخاص حسب تخصصات الكلية المختلفة ,وإن العدد المتوقع توظيفه من خالل الزيارات الميدانية
ولقاءات التوظيف مع بعض الشركات والتي قامت بها الكلية وتم التنسيق لحصرها وتوفيرها  31834وظيفة".
وأضاف إنه يوجد بالكلية قسم للتنسيق الوظيفي مع قطاعات سوق العمل تقوم بالعمل على تسهيل انتقال خريجي
الكلية من البيئة التدريبية إلى البيئة العملية ,وذلك من خالل إيجاد وبحث الفرص الوظيفية لهم ك ٌل حسب
تخصصه.
وأشار إلى وجود برنامج للتدريب التعاوني بهدف محاكاة العمل الوظيفي عبر استقطاب  173شركة لتدريب أكثر
من  337متدربًا خالل العام الماضي ,إضافة إلى التدريب التعاوني في القطاع العام.

_____________________________________

تقنية جدة " تطلق برنامجا ً لتوظيف مخرجاتها

اليوم اإللكتروني (محليات)قبل  0ساعة و  82دقيقة

تشهد الكلية التقنية بمحافظة جدة حاليا ً توسعا ً في تطوير شراكاتها االستراتيجية بقطاعات األعمال في نطاق الشركات
والمؤسسات الخاصة تماشيًا مع أهداف وخطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمواكبة أهداف وخطط التنمية
الشاملة.

_____________________________________

تقنية جدة توظف ( 243خريجاً) في شركات القطاع الخاص 0341/10/41

تشهد الكلية التقنية بمحافظة جدة حالياً توسعا في تطوير شراكاتها االستراتيجية بقطاعات األعمال في نطاق الشركات
والمؤسسات الخاصة تماشيا مع أهداف وخطط المؤسسة لمواكبة اهداف و خطط التنمية الشاملة .
وأكد المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة بأن الكلية تواصل جهودها للتوسع في
هذه الشراكات مما سيوفر المزيد من الفرص الوظيفية لخريجي الكلية .
وأضاف بأن هذه الشراكات ستوفر دعما لنقل التقنية التدريبية الحديثة وفق أحدث المعايير والجودة العالمية مما سيساهم
في توطين الوظائف في مختلف التخصصات للقطاع الخاص حيث تبنت الكلية برنامجاً لتوظيف مخرجاتها بالتعاون مع شركات
القطاع الخاص وقد اشتمل البرنامج على حصر للوظائف المتاحة لخريجي الكلية من شركات القطاع الخاص وتهيئة التواصل
المباشر بين الخريج ومسؤولي التوظيف الذين تم استضافتهم بالكلية وااللتقاء بالخريجين مباشرة ليتم فوراً استكمال
طلبات االلتحاق بالوظيفة مما نتج عنه تسهيل وتبسيط اجراءات التوظيف .
وقال بأن عدد من تم توظيفهم خالل العام التدريبي 0343/0344هـ (  243خريجاً ) في شركات القطاع الخاص حسب
تخصصات الكلية المختلفة وأن العدد المتوقع توظيفه من خالل الزيارات الميدانية ولقاءات التوظيف مع بعض الشركات والتي
قامت بها الكلية وتم التنسيق لحصر وتوفير ( ) 04212وظيفة.

وأضاف السريعي بأنه يوجد بالكلية قسم للتنسيق الوظيفي مع قطاعات سوق العمل تقوم بالعمل على تسهيل انتقال
ل حسب
خريجي الكلية من البيئة التدريبية إلى البيئة العملية  ,وذلك من خالل إيجاد وبحث الفرص الوظيفية لهم ك ٌ
تخصصه حيث يقوم مسئول التنسيق الوظيفي بزيارات خارجية للشركات والقطاعات الخاصة وبحث الفرص الوظيفية
لخريجي ال كلية وتكوين شراكة ورعاية باالتفاق مع القطاعات الراغبة في تكوينها مع الكلية ومتدربيها كما تتضمن مهام هذا
القسم في متابعة الشركات التي قامت بتوظيف خريجي الكلية وأخذ الرأي حيال الخريجين ومالحظاتهم والعمل على تطوير
النقص وحل كافة المعوقات إن وجدت .
وقال السريعي بأن هناك العديد من تلك الشركات التي قدمت رواتب مغرية وبدالت وحوافز مثل دورات في مجال العمل
وبدل مواصالت وبدل عمل إضافي حسب سياسة الشركة و بدل سكن وتأمين طبي ,وعن دور الكلية في بناء تلك
الشراكات أوضح السريعي أن ذلك يأتي في إطار االهتمام بموائمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل حيث أن ذلك
التنسيق متواصل ومستمر مع كافة الجهات ذات العالقة لبحث أي معوقات قد تواجه برامج التوظيف والتدريب مشيرا إلى أن
هناك برنامجاً للتدريب التعاوني لمحاكاة العمل الوظيفي مباشرة في تلك القطاعات حيث يتم التدريب التعاوني لفصل
تدريبي كامل بناء على ما تدرب عليه المتدرب من تخصص حيث تم استقطاب  473شركة لتدريب اكثر من  107متدربا
خالل العام الماضي إضافة الى التدريب التعاوني في القطاع العام.

_____________________________________

األخبـــار
المحليات
توظيف  436خريجاً من تقنية جدة 63834 ..وظيفة متاحة لخريجي الكلية بالقطاع الخاص

توظيف  436خريجاً من تقنية جدة 63834 ..وظيفة متاحة لخريجي الكلية بالقطاع الخاص

جده  -عبدالهادي المالكي
تشهد الكلية التقنية بمحافظة جدة حالياً توسعاً في تطوير شراكاتها االستراتيجية بقطاعات
األعمال في نطاق الشركات والمؤسسات الخاصة تماشياً مع أهداف وخطط المؤسسة العامة
للتدريب التقني والمهني لمواكبة أهداف و خطط التنمية الشاملة.
وأكد المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة أن الكلية
تواصل جهودها للتوسع في هذه الشراكات مما سيوفر المزيد من الفرص الوظيفية لخريجي
الكلية.
ً
وأضاف أن هذه الشراكات ستوفر دعما لنقل التقنية التدريبية الحديثة وفق أحدث المعايير والجودة
العالمية مما سيساهم في توطين الوظائف في مختلف التخصصات للقطاع الخاص حيث تبنت
الكلية برنامجاً لتوظيف مخرجاتها بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.وقد اشتمل البرنامج على
حصر للوظائف المتاحة لخريجي الكلية من شركات القطاع الخاص وتهيئة التواصل المباشر بين
الخريج ومسؤولي التوظيف الذين تم استضافتهم بالكلية وااللتقاء بالخريجين مباشرة ليتم فوراً
استكمال طلبات االلتحاق بالوظيفة مما نتج عنه تسهيل وتبسيط إجراءات التوظيف .
وقال إن عدد من تم توظيفهم خالل العام التدريبي 6636/ 6633هـ (  436خريجاً) في شركات
القطاع الخاص حسب تخصصات الكلية المختلفة وأن العدد المتوقع توظيفه من خالل الزيارات
الميدانية ولقاءات التوظيف مع بعض الشركات والتي قامت بها الكلية وتم التنسيق لحصر وتوفير
( ) 63834وظيفة.
وأضاف السريعي بأنه يوجد بالكلية قسم للتنسيق الوظيفي مع قطاعات سوق العمل تقوم
بالعمل على تسهيل انتقال خريجي الكلية من البيئة التدريبية إلى البيئة العملية  ,وذلك من خالل
ل حسب تخصصه حيث يقوم مسؤول التنسيق الوظيفي
إيجاد وبحث الفرص الوظيفية لهم ك ٌ
بزيارات خارجية للشركات والقطاعات الخاصة وبحث الفرص الوظيفية لخريجي الكلية وتكوين
شراكة ورعاية باالتفاق مع القط اعات الراغبة في تكوينها مع الكلية ومتدربيها كما تتضمن مهام
هذا القسم متابعة الشركات التي قامت بتوظيف خريجي الكلية وأخذ الرأي حيال الخريجين
ومالحظاتهم والعمل على تطوير النقص وحل كافة المعوقات إن وجدت.

وقال السريعي إن هناك العديد من تلك الشركات التي قدمت رواتب مغرية وبدالت وحوافز مثل
دورات في مجال العمل وبدل مواصالت وبدل عمل إضافي حسب سياسة الشركة وبدل سكن
وتأمين طبي.وعن دور الكلية في بناء تلك الشراكات أوضح السريعي أن ذلك يأتي في إطار
االهتمام بمواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل حيث إن ذلك التنسيق متواصل ومستمر
مع كافة الجهات ذات العالقة لبحث أي معوقات قد تواجه برامج التوظيف والتدريب مشيراً إلى أن
هناك برنامجاً للتدريب التعاوني لمحاكاة العمل الوظيفي مباشرة في تلك القطاعات حيث يتم
التدريب التعاوني لفصل تدريبي كامل بناء على ما تدرب عليه المتدرب من تخصص حيث تم
استقطاب  373شركة لتدريب أكثر من  367متدرباً خالل العام الماضي إضافة إلى التدريب
التعاوني في القطاع العام .وأعرب السريعي عن شكره وتقدير للقطاع الخاص على تواصله مع
الكلية في برامج التدريب والتوظيف.
هـ الساعة  6214صباحاً 1-2-1435تم إضافته يوم األربعاء  1463/61/46م  -الموافق

شوهد  16مرة  -تم إرسالة  4مرة
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جدة – سعود المولد
تشهد الكلية التقنية في محافظة جدة حاليا توسعا في تطوير شراكاتها االستراتيجية مع قطاعات األعمال في نطاق
الشركات والمؤسسات الخاصة تماشيا مع أهداف وخطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمواكبة التنمية
الشاملة .وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرحمن السريعي أن الكلية تواصل جهودها للتوسع في هذه الشراكات
مما سيوفر مزيدا من الفرص الوظيفية لخريجي الكلية ,مفيدًا أن الشراكات ستوفر دع ًما لنقل التقنية التدريبية
الحديثة وفق أحدث المعايير والجودة العالمية بما سيسهم في توطين الوظائف في مختلف التخصصات للقطاع
الخاص حيث تبنت الكلية برنامجا لتوظيف مخرجاتها بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
وأفاد أن البرنامج اشتمل على حصر للوظائف المتاحة لخريجي الكلية من شركات القطاع الخاص وتهيئة
التواصل المباشر بين الخريج ومسؤولي التوظيف الذين تم استضافتهم بالكلية وااللتقاء بالخريجين مباشرة ليتم
فوراً استكمال طلبات االلتحاق بالوظيفة مما نتج عنه تسهيل وتبسيط إجراءات التوظيف.
وقال السريعي «إن عدد من تم توظيفهم خالل العام التدريبي 3313 – 3311هـ ,قد بلغ  413خريجا ً في شركات
القطاع الخاص حسب تخصصات الكلية المختلفة ,وإن العدد المتوقع توظيفه من خالل الزيارات الميدانية
ولقاءات التوظيف مع بعض الشركات التي قامت بها الكلية وتم التنسيق لحصرها وتوفيرها  31834وظيفة».
وأضاف أنه يوجد بالكلية قسم للتنسيق الوظيفي مع قطاعات سوق العمل تقوم بالعمل على تسهيل انتقال خريجي
الكلية من البيئة التدريبية إلى البيئة العملية ,وذلك من خالل إيجاد الفرص الوظيفية لهم ك ٌل حسب تخصصه.
وأشار إلى وجود برنامج للتدريب التعاوني بهدف محاكاة العمل الوظيفي عبر استقطاب  173شركة لتدريب أكثر
من  337متدربًا خالل العام الماضي.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم ( )713صفحة ( )3بتاريخ ()1331-31-33
جدة | سعود المولد
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