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تقنية جدة تسعى للتعاون مع قطاع اإلنشاءات لتوظيف الخريجين 9301/30/91
أعرب المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بجدة عن أمله ورغبته في مد
جسور التعاون والتواصل مع قطاع األعمال اإلنشائية والمدنية لتوظيف مخرجات الكلية من التخصصات
التقنية المدنية والتقنية المعمارية التي تدرب عليها الكلية .
وقال المهندس السريعي إن ما تشهده المملكة وهلل الحمد من قفزة هائلة في جميع مجاالت التنمية
ومشاريع اإلسكان والنقل والبنى التحتية يحتم علينا أن نسعى إلى تحقيق أعلى معدالت الجودة في
العملية التدريبية للمساهمة في مسيرة التنمية وأيضا مساعدة الخريجين في التوظيف وتوجيههم
إلنشاء مشاريع صغيرة وفتح مؤسسات للمقاوالت واإلنشاءات وااللتحاق للعمل بالمشروعات السكنية
والتجارية والصناعية.
وأضاف السريعي بأن عدد المتدربين حالياً بقسم التقنية المدنية والمعمارية بالكلية التقنية بمحافظة
جدة  423متدرباً في تخصصي التقنية المدنية والمعمارية يتدربون نظرياً وعملياً على أحدث ما وصلت إليه
التقني ة في أعمال التشييد والخرسانات والتربة والرسم الهندسي حيث يتم تدريب وتخريج متخصصين
في مجال التقنية المدنية والمعمارية ويتدربون عملياً على مختبرات خاصة ومجهزة مثل مختبر الخرسانة
والتربة والطرق وكذلك في قاعات مخصصة للرسم المعماري واإلنشائي ويتسمون بالكفاءة والفاعلية
واالنضباط بما يحقق تطلعات سوق العمل وبما يساهم في تنمية مجتمعهم .
وأهاب السريعي بالشركات والمؤسسات التعاون بفتح المجال أمام الشباب المؤهل للعمل في هذا
المجال خاصة وإن قطاع البناء والتشييد يستوعب الكثير من المؤهلين وذلك يأتي أيضا في ظل
المشروعات الت نموية القادمة لحكومتنا الرشيدة مثل مشاريع اإلسكان ومشاريع البنية التحتية ومشاريع
المطارات والمدن االقتصادية ومشاريع السكة الحديد

_____________________________________

تقنية جدة تسعى للتعاون مع قطاع اإلنشاءات لتوظيف الخريجين
أحمد الجهني -جدة
األربعاء 2102/10/22
أعرب المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي ،عميد الكلية التقنية بجدة ،عن أمله ورغبته في مد جسور التعاون
والتواصل مع قطاع األعمال اإلنشائية والمدنية لتوظيف مخرجات الكلية من التخصصات التقنية المدنية والتقنية
المعمارية التي تدرب عليها الكلية ..وقال المهندس السريعي :إن ما تشهده المملكة من قفزة هائلة في جميع مجاالت
التنمية ومشروعات اإلسكان والنقل والبنى التحتية يحتم علينا أن نسعى إلى تحقيق أعلى معدالت الجودة في العملية
ضا مساعدة الخريجين في التوظيف وتوجيههم إلنشاء مشروعات
التدريبية للمساهمة في مسيرة التنمية ،وأي ً
صغ يرة وفتح مؤسسات للمقاوالت واإلنشاءات وااللتحاق للعمل بالمشروعات السكنية والتجارية والصناعية.
وأضاف السريعي بأن عدد المتدربين حاليًا بقسم التقنية المدنية والمعمارية بالكلية التقنية بمحافظة جدة 422
متدربًا في تخصصي التقنية المدنية والمعمارية يتدربون نظريًا وعمليًا على أحدث ما وصلت إليه التقنية في أعمال
التشييد والخرسانات والتربة والرسم الهندسي ،حيث يتم تدريب وتخريج متخصصين في مجال التقنية المدنية
والمعمارية ويتدربون عمليًا على مختبرات خاصة ومجهزة مثل مختبر الخرسانة والتربة والطرق ،وكذلك في
قاعات مخصصة للرسم ا لمعماري واإلنشائي ويتسمون بالكفاءة والفاعلية واالنضباط بما يحقق تطلعات سوق العمل
وبما يساهم في تنمية مجتمعهم .وأهاب السريعي بالشركات والمؤسسات التعاون بفتح المجال أمام الشباب المؤهل
للعمل في هذا المجال ،خاصة أن قطاع البناء والتشييد يستوعب الكثير من المؤهلين وذلك يأتي أيضا في ظل
المشروعات التنموية القادمة لحكومتنا الرشيدة مثل مشروعات اإلسكان والبنية التحتية ومشروعات المطارات
والمدن االقتصادية ومشروعات السكة الحديد

_____________________________________

تقنية جدة تدعو قطاع اإلنشاءات المعمارية والمدنية لتوظيف خريجيها

دعا المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بجدة قطاع األعمال اإلنشائية والمدنية إلى توظيف خريجي الكلية من تخصصات التقنية المدنية
والتقنية المعمارية التي تدرب عليها الكلية.
وقال المهندس السريعي ل "الرياض" إن ما تشهده المملكة من تطور في جميع مجاالت التنمية ومشاريع اإلسكان والنقل والبنى التحتية يحتم علينا ان نسعى الى
تحقيق اعلى معدالت الجودة في العملية التدريبية للمساهمة في مسيرة التنمية وايضا مساعدة الخريجين في التوظيف وتوجيههم إلنشاء مشاريع صغيرة وفتح
مؤسسات للمقاوالت واإلنشاءات وااللتحاق للعمل بالمشروعات السكنية والتجارية والصناعية واضاف بأن عدد المتدربين حاليا بقسم التقنية المدنية والمعمارية
بالكلية التقنية بمحافظة جدة  422متدرباً في تخصصي التقنية المدنية والمعمارية يتدربون نظريا وعمليا على احدث ما وصلت اليه التقنية في اعمال التشييد
والخرسانات والتربة والرسم الهندسي حيث يتم تدريب وتخريج متخصصين في مجال التقنية المدنية والمعمارية ويتدربون عمليا على مختبرات خاصة ومجهزة مثل
مختبر الخرسانة والتربة والطرق وكذلك في قاعات مخصصة للرسم المعماري واإلنشائي ويتسمون بالكفاءة والفاعلية واالنضباط بما يحقق تطلعات سوق العمل وبما
يساهم في تنمية مجتمعهم.
واهاب السريعي بالشركات والمؤسسات التعاون بفتح المجال امام الشباب المؤهل للعمل في هذا المجال خاصة وان قطاع البناء والتشييد يستوعب الكثير من المؤهلين
وذلك يأتي ايضا في ظل المشروعات التنموية القادمة لحكومتنا الرشيدة مثل مشاريع اإلسكان ومشاريع البنية التحتية ومشاريع المطارات والمدن االقتصادية
ومشاريع السكة الحديد.
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أعرب المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي  ،عميد الكلية التقنية بجدة ،عن أمله ورغبته في مد جسور التعاون والتواصل مع قطاع األعمال
اإلنشائية والمدنية لتوظيف مخرجات الكلية من التخصصات التقنية المدنية والتقنية المعمارية التي تدرب عليها الكلية ..وقال المهندس السريعي :إن ما
تشهده المملكة من قفزة هائلة ف ي جميع مجاالت التنمية ومشروعات اإلسكان والنقل والبنى التحتية يحتم علينا أن نسعى إلى تحقيق أعلى معدالت الجودة
في العملية التدريبية للمساهمة في مسيرة التنمية ،وأيضًا مساعدة الخريجين في التوظيف وتوجيههم إلنشاء مشروعات صغيرة وفتح مؤسسات
للمقاوالت واإلنشاءات وااللتحاق للعمل بالمشروعات السكنية والتجارية والصناعية .وأضاف السريعي بأن عدد المتدربين حاليًا بقسم التقنية المدنية
والمعمارية بالكلية التقنية بمحافظة جدة  427متدربًا في تخصصي التقنية المدنية والمعمارية يتدربون نظريًا وعمليًا على أحدث ما وصلت إليه التقنية
في أعمال التشييد والخرسانات والتربة والرسم الهندسي ،حيث يتم تدريب وتخريج متخصصين في مجال التقنية المدنية والمعمارية ويتدربون عمليًا
على مختبرات خاصة ومجهزة مثل مختبر الخرسانة والتربة والطرق ،وكذلك في قاعات مخصصة للرسم المعماري واإلنشائي ويتسمون بالكفاءة
والف اعلية واالنضباط بما يحقق تطلعات سوق العمل وبما يساهم في تنمية مجتمعهم .وأهاب السريعي بالشركات والمؤسسات التعاون بفتح المجال أمام
الشباب المؤهل للعمل في هذا المجال ،خاصة أن قطاع البناء والتشييد يستوعب الكثير من المؤهلين وذلك يأتي أيضا في ظل المشروعات التنموية
القادمة لحكومتنا الرشيدة مثل مشروعات اإلسكان والبنية التحتية ومشروعات المطارات والمدن االقتصادية ومشروعات السكة الحديد
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الرياض االقتصادي
أكدت وجود  427متدربا ً في التقنية المدنية والمعمارية

تقنية جدة تدعو قطاع اإلنشاءات المعمارية والمدنية لتوظيف خريجيها

م .عبدالرحمن السريعي
جدة  -محمد حميدان

دعا المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بجدة قطاع األعمال اإلنشائية والمدنية إلى
توظيف خريجي الكلية من تخصصات التقنية المدنية والتقنية المعمارية التي تدرب عليها الكلية.
وقال المهندس السريعي ل "الرياض" إن ما تشهده المملكة من تطور في جميع مجاالت التنمية ومشاريع
اإلسكان والنقل والبنى التحتية يحتم علينا ان نسعى الى تحقيق اعلى معدالت الجودة في العملية التدريبية
للمساهمة في مسيرة التنمية وايضا مساعدة الخريجين في التوظيف وتوجيههم إلنشاء مشاريع صغيرة وفتح
مؤسسات للمقاوالت واإلنشاءات وااللتحاق للعمل بالمشروعات السكنية والتجارية والصناعية واضاف بأن
عدد المتدربين حاليا بقسم التقنية المدنية والمعمارية بالكلية التقنية بمحافظة جدة  427متدرباً في تخصصي
التقنية المدنية والمعمارية يتدربون نظريا وعمليا على احدث ما وصلت اليه التقنية في اعمال التشييد
والخرسانات والتربة والرسم الهندسي حيث يتم تدريب وتخريج متخصصين في مجال التقنية المدنية
والمعمارية ويتدربون عمليا على مختبرات خاصة ومجهزة مثل مختبر الخرسانة والتربة والطرق وكذلك في
قاعات مخصصة للرسم المعماري واإلنشائي ويتسمون بالكفاءة والفاعلية واالنضباط بما يحقق تطلعات سوق
العمل وبما يساهم في تنمية مجتمعهم.

_____________________________________

واهاب السريعي بالشركات والمؤسسات التعاون بفتح المجال امام الشباب المؤهل للعمل في هذا المجال
خاصة وان قطاع البناء والتشييد يستوعب الكثير من المؤهلين وذلك يأتي ايضا في ظل المشروعات التنموية
القادمة لحكومتنا الرشيدة مثل مشاريع اإلسكان ومشاريع البنية التحتية ومشاريع المطارات والمدن
االقتصادية ومشاريع السكة الحديد.
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تقنية جدة تسعى للتعاون مع قطاع اإلنشاءات لتوظيف الخريجين
تقنية جدة تسعى للتعاون مع قطاع اإلنشاءات لتوظيف الخريجين
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صحيفة مكة  -جدة
أعرب المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي ،عميد الكلية التقنية بجدة ،عن أمله ورغبته في مد جسور التعاون
والتواصل مع قطاع األعمال اإلنشائية والمدنية لتوظيف مخرجات الكلية من التخصصات التقنية المدنية والتقنية
المعمارية التي تدرب عليها الكلية .
وقال المهندس السريعي :إن ما تشهده المملكة من قفزة هائلة في جميع مجاالت التنمية ومشروعات اإلسكان
والنقل والبنى التحتية يحتم علينا أن نسعى إلى تحقيق أعلى معدالت الجودة في العملية التدريبية للمساهمة في
ضا مساعدة الخريجين في التوظيف وتوجيههم إلنشاء مشروعات صغيرة وفتح مؤسسات
مسيرة التنمية ،وأي ً
للمقاوالت واإلنشاءات وااللتحاق للعمل بالمشروعات السكنية والتجارية والصناعية .
وأضاف السريعي بأن عدد المتدربين حاليًا بقسم التقنية المدنية والمعمارية بالكلية التقنية بمحافظة جدة 422
متدربًا في تخصصي التقنية المدنية والمعمارية يتدربون نظريًا وعمليًا على أحدث ما وصلت إليه التقنية في أعمال
التشييد والخرسانات والتربة والرسم الهندسي ،حيث يتم تدريب وتخريج متخصصين في مجال التقنية المدنية
والمعمارية ويتدربون عمليًا على مختبرات خاصة ومجهزة مثل مختبر الخرسانة والتربة والطرق ،وكذلك في
قاعات مخصصة للرس م المعماري واإلنشائي ويتسمون بالكفاءة والفاعلية واالنضباط بما يحقق تطلعات سوق العمل
وبما يساهم في تنمية مجتمعهم .
وأهاب السريعي بالشركات والمؤسسات التعاون بفتح المجال أمام الشباب المؤهل للعمل في هذا المجال ،خاصة أن
قطاع البناء والتشييد يستوعب الكثير من المؤهلين وذلك يأتي أيضا في ظل المشروعات التنموية القادمة لحكومتنا
الرشيدة مثل مشروعات اإلسكان والبنية التحتية ومشروعات المطارات والمدن االقتصادية ومشروعات السكة
الحديد

_____________________________________

تقنية جدة تدعو قطاع اإلنشاءات المعمارية والمدنية لتوظيف
خريجيها
أكدت وجود  427متدربا ً في التقنية المدنية والمعمارية
محمد حميداننشر في الرياض يوم 2102 - 10 - 22
دعا المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بجدة قطاع األعمال اإلنشائية
والمدنية إلى توظيف خريجي الكلية من تخصصات التقنية المدنية والتقنية المعمارية التي تدرب
عليها الكلية .
وقال المهندس السريعي ل" الرياض "إن ما تشهده المملكة من تطور في جميع مجاالت التنمية
ومشاريع اإلسكان والنقل والبنى التحتية يحتم علينا ان نسعى الى تحقيق اعلى معدالت الجودة في
العملية التدريبية للمساهمة في مسيرة التنمية وايضا مساعدة الخريجين في التوظيف وتوجيههم
إلنشاء مشاريع صغيرة وفتح مؤسسات للمقاوالت واإلنشاءات وااللتحاق للعمل بالمشروعات
السكنية والتجارية والصناعية واضاف بأن عدد المتدربين حاليا بقسم التقنية المدنية والمعمارية
بالكلية التقنية بمحافظة جدة  724متدربا ً في تخصصي التقنية المدنية والمعمارية يتدربون نظريا
وعمليا على احدث ما وصلت اليه التقنية في اعمال التشييد والخرسانات والتربة والرسم الهندسي
حيث يتم تدريب وتخريج متخصصين في مجال التقنية المدنية والمعمارية ويتدربون عمليا على
مختبرات خاصة ومجهزة مثل مختبر الخرسانة والتربة والطرق وكذلك في قاعات مخصصة للرسم
المعماري واإلنشائي ويتسمون بالكفاءة والفاعلية واالنضباط بما يحقق تطلعات سوق العمل وبما
يساهم في تنمية مجتمعهم.
واهاب السريعي بالشركات والمؤسسات التعاون بفتح المجال امام الشباب المؤهل للعمل في هذا
المجال خاصة وان قطاع البناء والتشييد يستوعب الكثير من المؤهلين وذلك يأتي ايضا في ظل
المشروعات التنموية القادمة لحكومتنا الرشيدة مثل مشاريع اإلسكان ومشاريع البنية التحتية
ومشاريع المطارات والمدن االقتصادية ومشاريع السكة الحديد.

_____________________________________

تقنية جدة تدعو قطاع اإلنشاءات المعمارية والمدنية لتوظيف خريجيها
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دعا المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بجدة قطاع األعمال اإلنشائية
والمدنية إلى توظيف خريجي الكلية من تخصصات التقنية المدنية والتقنية المعمارية التي تدرب
عليها الكلية.
وقال المهندس السريعي ل "الرياض" إن ما تشهده المملكة من تطور في جميع مجاالت التنمية
ومشاريع اإلسكان والنقل والبنى التحتية يحتم علينا ان نسعى الى تحقيق اعلى معدالت الجودة في
العملية التدريبية للمساهمة في مسيرة التنمية وايضا مساعدة الخريجين في التوظيف وتوجيههم
إلنشاء مشاريع صغيرة وفتح مؤسسات للمقاوالت واإلنشاءات وااللتحاق للعمل بالمشروعات
السكنية والتجارية والصناعية واضاف بأن عدد المتدربين حاليا بقسم التقنية المدنية والمعمارية
بالكلية التقنية بمحافظة جدة  422متدربا ً في تخصصي التقنية المدنية والمعمارية يتدربون نظريا
وعمليا على احدث ما وصلت اليه التقنية في اعمال التشييد والخرسانات والتربة والرسم الهندسي
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حيث يتم تدريب وتخريج متخصصين في مجال التقنية المدنية والمعمارية ويتدربون عمليا على
مختبرات خاصة ومجهزة مثل مختبر الخرسانة والتربة والطرق وكذلك في قاعات مخصصة
للرسم المعماري واإلنشائي ويتسمون بالكفاءة والفاعلية واالنضباط بما يحقق تطلعات سوق العمل
وبما يساهم في تنمية مجتمعهم.
واهاب السريعي بالشركات والمؤسسات التعاون بفتح المجال امام الشباب المؤهل للعمل في هذا
المجال خاصة وان قطاع البناء والتشييد يستوعب الكثير من المؤهلين وذلك يأتي ايضا في ظل
المشروعات التنموية القادمة لحكومتنا الرشيدة مثل مشاريع اإلسكان ومشاريع البنية التحتية
ومشاريع المطارات والمدن االقتصادية ومشاريع السكة الحديد
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