الكلية التقنية مبحافظة جدة
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5341/27/72
تقنية جدة تنسق مع القطاع الفندقي والسياحي لتوظيف مخرجاتها

تقنية جدة تنسق مع القطاع الفندقي والسياحي لتوظيف مخرجاتها
أكد المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة بأن مخرجات الكلية
من قسم الفندقة والسياحة مؤهلين وفق معايير الجودة العالمية وذلك لتوظيفهم في القطاع الفندقي
والسياحي مشيراً إلى أن التدريب في هذه التخصصات بالكلية يتم وفق أحدث المعايير المهنية المعتمدة
والحديثة وذلك باالستف ادة من خبرات الدول المتقدمة في التدريب الفندقي والسياحي لتلبية االحتياجات
الوظيفية في هذا المجال الهام والحيوي بالمملكة حيث تتم العملية التدريبية وفق أحدث المناهج
الحديثة ويتم صقل مهارات المتدرب في دراسة مبادئ صناعة السياحة والفنادق والتعرف علي مفهوم
السيا حة وأهمية العالقة بين شركات السياحة والفنادق إلى جانب التدريب النظري و العملي على
أعمال وكاالت السفر والسياحة وشركات الطيران وكيفية عرض وإعداد وتسعير وتسويق البرامج
والخدمات السياحية للسوق المحلية و العالمية و استخدام برنامج كمبيوتر جاليليو واماديوس في
شركات السياحة والطيران والحجوزات كما يتم التدريب أيضاً على برنامج الخطوط الجوية السعودية
المستخدم حالياً مع إلمام المتدرب بالمصطلحات الفنية ألعمال الحجز السياحي وجدولة أعمال رحالت
الطيران و نظام األسعار واإلصدار لتذاكر الطيران والتدريب على إجراءات تسعير التذاكر ودراسة نظم ولوائح
السفر والسياحة التي تحكم العالقة بين العمالء وشركات الطيران ومكاتب السياحة وذلك خالل فترة
تدريب تمتد الى عامين تدريبين وتشتمل على ستة فصول تدريبية اضافة الى فصل تدريبي تعاوني في
احد قطاعات السياحة والفندقة بالقطاع الخاص ويبلغ أعداد المتدربين حالياً بقسم الفندقة والسياحة
 792متدربا .
وقال السريعي بأننا نأمل ان يساهم القطاع الفندقي والسياحي بجدة بشكل فعال في التنسيق
والتعاون بتوظيف خريجي الكلية في هذا المجال حيث باتت صناعة السياحة صناعة واعدة و أصبحت
تمثل إقباال كبيرا عليها من قبل الشباب السعودي .
وأضاف بأننا نفخر كثيرا عندما نرى هؤالء الشباب في ميادين العمل وهم يقومون بواجبهم خير قيام ودعا
السريعي رجال االعمال والشركات المتخصصة في مجال السياحة والفندق إلى بناء شراكات وعالقات
استراتيجية مع الكلية للتعرف عن كثب على برامج التدريب وعقد لقاءات توظيف الستقطاب الخريجين .
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عدد شهر 3414/39هـ
تبادل للخبرات بين الكلية التقنية بجدة وجامعة الملك عبدالعزيز

وقف أكثر من  72طالبًا من كلية الهندسة فرع شمال جدة بجامعة الملك
عبدالعزيز على أحدث التقنيات والمعامل بالكلية التقنية بمحافظة جدة وذلك
إثر زيارة عمل قاموا بها للكلية التقنية بمحافظة جدة.
وأوضح المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية ،أن هذه
الزيارة تأتي في إطار التعريف بإمكانات الكلية التقنية والبشرية ومد جسور
التواصل مع الكليات ذات العالقة لبحث وسائل التعاون وتبادل الخبرات في
مجاالت التدريب والتقنية ،مشي ًرا إلى أن الكلية التقنية بمحافظة جدة تسعى
من خالل أهدافها إلى استقطاب أحدث وسائل التقنية الحديثة في مختلف
التخصصات في برامجها التدريبية لتكون المخرجات قادرة ومؤهلة لاللتحاق
بسوق العمل بكل كفاء واقتدار ،مؤك ًدا في ذات الوقت على أن الكلية ترحب
بكافة المقترحات واآلراء العلمية من رجال األعمال والجهات ذات العالقة لتعزيز
مفاهيم تطوير العملية التدريبية بما يوائم احتياجات سوق العمل.
وقال السريعي إن الكلية لديها برنامج متكامل خالل هذا العام ويهدف إلى
دعوة أبنائنا طالب الثانوية العامة لزيارة الكلية وتعريفهم ببرامجنا التقنية
ولتشجيع الراغبين والمهتمين منهم في االلتحاق بالعمل التقني والمهني
في مختلف التخصصات.
من جهة أخرى ناقشت الكلية التقنية بمحافظة جدة تطبيق آليات وبرامج
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المقاييس السعودية للمهارات والذي قدمه مدير المشاركات المؤسسية
بالمقاييس السعودية للمهارات السيد /بيتر ستايسي في اجتماع عقده في
الكلية بحضور عميد الكلية والوكالء ورؤساء األقسام التدريبية واإلدارية.
وأوضح المهندس /عبدالرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية أن هذا
البرنامج يأتي في إطار اهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
بتطوير العملية التدريبية وفق أفضل المعايير العالمية التي ستساهم في سد
احتياجات سوق العمل من الكفاءات المؤهلة ،حيث يأتي هذا البرنامج من
خالل تطبيق أفضل الممارسات والمهارات في المجال التدريبي المعترف به
عالميًا ،وأي ً
ضا توفير بيئة تدريبية محفزة وكذلك إشراك جهات التوظيف في ذلك
بهدف ضمان حصول المتدربين على المهارات المناسبة لمتطلبات سوق
العمل.
وأضاف أن الكلية التقنية بجدة ستقوم بتفعيل وتطبيق األساليب الحديثة في
التدريب ،بما في ذلك ترسيخ وتشجيع عملية اإلبداع واالبتكار مع القيام
بعمليات التقييم والمراجعة الدورية بما يتفق مع متطلبات المقاييس السعودية
للمهارات .الجدير بالذكر أن المتدربين المنتظمين بالكلية التقنية بجدة بلغ أكثر
من  3222متدرب موزعين على تسعة تخصصات.
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صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

تقنية جدة تدعو شركات السياحة الستقطاب خريجيها
عبدالهادي خلف ـ الطائف
األربعاء 4102/10/10
أكد المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة أن خريجي الكلية من قسم الفندقة
والسياحة مؤهلين وفق معايير الجودة العالمية وذلك لتوظيفهم في القطاع الفندقي والسياحي ،معربًا عن أمله في ان
يساهم القطاع الفندقي والسياحي بجدة بشكل فعال في التنسيق والتعاون بتوظيف خريجي الكلية في هذا المجال حيث
باتت صناعة السياحة صناعة واعدة ،ودعا السريعي رجال االعمال والشركات المتخصصة في مجال السياحة
والفندقة إلى بناء شراكات وعالقات استراتيجية مع الكلية للتعرف عن كثب على برامج التدريب وعقد لقاءات
توظيف الستقطاب الخريجين ..مشي ًرا إلى أن التدريب في التخصصات التي تضمها الكلية يتم وفق أحدث المعايير
المهنية المعتمدة والحديثة وذلك باالستفادة من خبرات الدول المتقدمة في التدريب الفندقي والسياحي لتلبية
االحتياجات الوظيفية في هذا المجال الحيوي بالمملكة حيث تتم العملية التدريبية وفق أحدث المناهج الحديثة ويتم
صقل مهارات المتدرب في دراسة مبادئ صناعة السياحة والفنادق والتعرف على مفهوم السياحة وأهمية العالقة
بين شركات السياحة والفنادق إلى جانب التدريب النظري والعملي على أعمال وكاالت السفر والسياحة وشركات
الطيران وكيفية عرض وإعداد وتسعير وتسويق البرامج والخدمات السياحية للسوق المحلية والعالمية وذلك خالل
فترة تدريب تمتد إلى عامين تدريبيين وتشتمل على ستة فصول تدريبية اضافة إلى فصل تدريبي تعاوني في احد
قطاعات السياحة والفندقة بالقطاع الخاص ويبلغ أعداد المتدربين حاليًا بقسم الفندقة والسياحة  492متدربًا.
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