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تقنية جدة" تستقبل طلبات االلتحاق بالبكالوريوس والدبلوم للفصل الثالث

الثالثاء,82,ربيع األول 5231,الموافق ,8152كانون الثاني (يناير)82,
عاجل ( -واس)

بدأت الكلية التقنية بمحافظة جدة استقبال طلبات الراغبين في االلتحاق بشهادتي البكالوريوس والدبلوم للفصل
التدريبي الثالث للعام التدريبي 4141/4141هـ .
وأوضح عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي أن البوابة االلكترونية مفتوحة الستقبال طلبات
المتقدمين خالل الفترة من 4141/4/51هـ الى 4141/1/44هـ على الموقع اإللكتروني للمؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني .
وأضاف أن شروط التقديم لبرنامج الدبلوم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أبناء المواطنات السعوديات ,
ويجوز قبول غير السعوديين حسب التعليمات المنظمة لذلك ,وحاصال على شهادة الثانوية العامة أو الثانوية
الصناعية ,وأن يكون متفرغا تماما ً للتدريب ,وأال يزيد عمر المتقدم عن  43سنة ,والئقا طبياً ,وأن يقوم بتسليم
أصل الشهادة عند القبول .
أما شروط التقديم لبرنامج البكالوريوس أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن في حكمه وأال يكون قد تم قبوله
ببرنامج خادم الحرمين الشريفين إلعداد المدربين التقنيين أو بكلية المدربين التقنيين وأن يكون حاصالً على دبلوم
الكلية التقنية أو ما يعادلها في مجال التخصص وأال يكون لدى المتقدم شهادة تدريب تقني أو مهني سابقة تعادل أو
تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليها وان يكون حاصالً على تقدير جيد فأعلى وأال يكون مفصوالً ألي سبب تأديبي
من أي جهة تعليمية من قبل و أن يكون الئقا ً طبيا ً للبرنامج أو التخصص المتقدم له وأن يجتاز اختبار القبول
والمقابلة الشخصية وأن يستوفي الشروط والوثائق المحددة وقت التقديم وأن يكون حاصالً على الدرجة المطلوبة
في أحد اختبارات اللغة اإلنجليزية .
وأكد السريعي أنه ال يمكن قبول حاملي نتائج اختبار ( )TOEFL ITPأو أي اختبارات أخرى غير المذكورة
أعاله,مشيرا إلى أن التخصصات المطلوبة للبكالوريوس بالكلية التقنية بمحافظة جدة هي التقنية الكهربائية و(
التقنية الميكانيكية ـ تخصص التبريد والتكييف) و(التقنية الميكانيكية ـ تخصص اإلنتاج ) وتقنية المحركات
والمركبات و( التقنية المدنية والمعمارية ـ تخصص التشييد ) .
يذكر أنه يوجد بالكلية حاليا ستة أقسام رئيسة وأحد عشر تخصصا فرعيا وهي قسم التقنية الميكانيكية ويشمل
تخصص ( التبريد والتكييف  ,اإلنتاج ) وقسم تقنية المحركات والمركبات  ,وقسم التقنية اإلدارية ويشمل تخصص
(التسويق  ,اإلدارة المكتبية  ,المحاسبة )  ,وقسم التقنية الكهربائية ويشمل تخصص (القوى الكهربائية ) ,وقسم
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التقنية المدنية والمعمارية ويشمل تخصصي (التقنية المدنية  ,التقنية المعمارية ) ,وقسم تقنية الفندقة والسياحة
ويشمل تخصصي ( إدارة الفنادق  ,السفر والسياحة) .

بدء استقبال طلبات اإللتحاق بالبكالوريوس والدبلوم لتقنية جدة
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جـدة  -واس
بدأت الكلية التقنية بمحافظة جدة استقبال طلبات الراغبين في االلتحاق بشهادتي البكالوريوس والدبلوم للفصل
.
4141/4141هـ
التدريبي
للعام
الثالث
التدريبي
وأوضح عميد الكلية المهندس عبد الرحمن السريعي بأن البوابة االلكترونية مفتوحة الستقبال طلبات المتقدمين
خالل الفترة من 4141/4/51هـ إلى 4141/1/44هـ على الموقع اإللكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني
.
والمهني
وأضاف بأن شروط التقديم لبرنامج الدبلوم ان يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أبناء المواطنات
الس عوديات  ,ويجوز قبول غير السعوديين حسب التعليمات المنظمة لذلك وحاصل على شهادة الثانوية العامة
أو الثانوية الصناعية وأن يكون متفرغا تماما ً للتدريب وان ال يزيد عمر المتقدم عن  43سنة والئقا طبياً وان
يقوم
.
القبول
عند
الشهادة
أصل
بتسليم
أما شروط التقديم لبرنام ج البكالوريوس أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن في حكمه وأال يكون قد تم
قبوله ببرنامج خادم الحرمين الشريفين إلعداد المدربين التقنيين أو بكلية المدربين التقنيين وأن يكون حاصالً
على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادلها في مجال التخصص و أال يكون لدى المتقدم شهادة تدريب تقني أو مهني
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سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليها وان يكون حاصالً على تقدير جيد فأعلى و أن ال يكون
مفصوالً ألي سبب تأديبي من أي جهة تعليمية من قبل و أن يكون الئقا ً طبيا ً للبرنامج أو التخصص المتقدم له
وأن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وأن يستوفي الشروط والوثائق المحددة وقت التقديم و أن يكون
حاصالً
.
اإلنجليزية
اللغة
اختبارات
أحد
في
المطلوبة
الدرجة
على
وأكد السريعي بأنه ال يمكن قبول حاملي نتائج اختبار ( )TOEFL ITPأو أي اختبارات أخرى غير المذكورة
أعاله,مشيرا إلى أن التخصصات المطلوبة للبكالوريوس بالكلية التقنية بمحافظة جدة هي التقنية الكهربائية و(
التقنية الميكانيكية ـ تخصص التبريد والتكييف) و(التقنية الميكانيكية ـ تخصص اإلنتاج ) وتقنية
المحركات والمركبات و( التقنية المدنية والمعمارية ـ تخصص التشييد ) .
يذكر بأنه يوجد بالكلية حاليا ست ة أقسام رئيسية وإحدى عشر تخصصات فرعية وهي قسم التقنية الميكانيكية
ويشمل تخصص ( التبريد والتكييف  ,اإلنتاج ) وقسم تقنية المحركات والمركبات  ,وقسم التقنية اإلدارية
ويشمل تخصص (التسويق  ,اإلدارة المكتبية  ,المحاسبة )  ,وقسم التقنية الكهربائية ويشمل تخصص (القوى
الكهربائية ) ,وقسم التقنية المدنية والمعمارية ويشمل تخصصي (التقنية المدنية  ,التقنية المعمارية ) ,وقسم
تقنية الفندقة والسياحة ويشمل تخصصي ( إدارة الفنادق  ,السفر والسياحة) .
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تقنية جدة تستقبل طلبات اإللتحاق بالبكالوريوس والدبلوم للفصل الثالث
جـدة  72ربيع األول  5341هـ الموافق  72يناير  7153م واس
بدأت الكلية التقنية بمحافظة جدة استقبال طلبات الراغبين في اإللتحاق بشهادتي البكالوريوس والدبلوم للفصل
التدريبي الثالث للعام التدريبي 5341/5343هـ .
وأوضح عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي بأن البوابة االلكترونية مفتوحة الستقبال طلبات
المتقدمين خالل الفترة من 5341/4/71هـ الى 5341/3/54هـ على الموقع اإللكتروني للمؤسسة العامة
للتدريب التقني والمهني .
واضاف بأن شروط التقديم لبرنامج الدبلوم ان يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من ابناء المواطنات السعوديات
 ,ويجوز قبول غير السعوديين حسب التعليمات المنظمة لذلك وحاصل على شهادة الثانوية العامة أو الثانوية
الصناعية وأن يكون متفرغا تماما ً للتدريب وان ال يزيد عمر المتقدم عن  41سنة والئقا طبيا ً وان يقوم بتسليم
أصل الشهادة عند القبول .
اما شروط التقديم لبرنامج البكالوريوس أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن في حكمه واال يكون قد تم قبوله
ببرنامج خادم الحرمين الشريفين إلعداد المدربين التقنيين أو بكلية المدربين التقنيين وأن يكون حاصالً على
دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادلها في مجال التخصص و أال يكون لدى المتقدم شهادة تدريب تقني أو مهني سابقة
تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليها وان يكون حاصالً على تقدير جيد فأعلى و أن ال يكون مفصوالً
ألي سبب تأديبي من أي جهة تعليمية من قبل و أن يكون الئقا ً طبيا ً للبرنامج أو التخصص المتقدم له وأن يجتاز
اختبا ر القبول والمقابلة الشخصية وأن يستوفي الشروط والوثائق المحددة وقت التقديم و أن يكون حاصالً على
الدرجة المطلوبة في أحد اختبارات اللغة اإلنجليزية .
وأكد السريعي بأنه ال يمكن قبول حاملي نتائج اختبار ( )TOEFL ITPأو أي اختبارات أخرى غير المذكورة
أعاله,مشيرا إلى أن التخصصات المطلوبة للبكالوريوس بالكلية التقنية بمحافظة جدة هي التقنية الكهربائية و(
التقنية الميكانيكية ـ تخصص التبريد والتكييف) و(التقنية الميكانيكية ـ تخصص اإلنتاج ) وتقنية المحركات
والمركبات و( التقنية المدنية والمعمارية ـ تخصص التشييد ) .
يذكر بأنه يوجد بالكلية حاليا ستة اقسام رئيسية واحدى عشر تخصصات فرعية وهي قسم التقنية الميكانيكية
ويشمل تخصص ( التبريد والتكييف  ,اإلنتاج ) وقسم تقنية المحركات والمركبات  ,وقسم التقنية اإلدارية ويشمل
تخصص (التسويق  ,اإلدارة المكتبية  ,المحاسبة )  ,وقسم التقنية الكهربائية ويشمل تخصص (القوى الكهربائية
) ,وقسم التقنية المدنية والمعمارية ويشمل تخصصي (التقنية المدنية  ,التقنية المعمارية ) ,وقسم تقنية الفندقة
والسياحة ويشمل تخصصي ( إدارة الفنادق  ,السفر والسياحة) .

_____________________________________

جـدة  72ربيع األول  5341هـ الموافق  72يناير  7153م واس
بدأت الكلية التقنية بمحافظة جدة استقبال طلبات الراغبين في اإللتحاق بشهادتي البكالوريوس
والدبلوم للفصل التدريبي الثالث للعام التدريبي 5341/5343هـ .
وأوضح عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي بأن البوابة االلكترونية مفتوحة
الستقبال طلبات المتقدمين خالل الفترة من 5341/4/71هـ الى 5341/3/54هـ على الموقع
اإللكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
واضاف بأن شروط التقديم لبرنامج الدبلوم ان يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من ابناء المواطنات
السعوديات  ,ويجوز قبول غير السعوديين حسب التعليمات المنظمة لذلك وحاصل على شهادة
الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية وأن يكون متفرغا تماما ً للتدريب وان ال يزيد عمر المتقدم عن
 41سنة والئقا طبيا ً وان يقوم بتسليم أصل الشهادة عند القبول .
اما شروط التقديم لبرنامج البكالوريوس أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن في حكمه واال يكون
قد تم قبوله ببرنامج خادم الحرمين الشريفين إلعداد المدربين التقنيين أو بكلية المدربين التقنيين وأن
يكون حاصالً على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادلها في مجال التخصص و أال يكون لدى المتقدم
شهادة تدريب تقني أو مهني سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليها وان يكون حاصالً
على تقدير جيد فأعلى و أن ال يكون مفصوالً ألي سبب تأديبي من أي جهة تعليمية من قبل و أن
يكون الئقا ً طبيا ً للبرنامج أو التخصص المتقدم له وأن يجتاز اختبا ر القبول والمقابلة الشخصية وأن
يستوفي الشروط والوثائق المحددة وقت التقديم و أن يكون حاصالً على الدرجة المطلوبة في أحد
اختبارات اللغة اإلنجليزية .
وأكد السريعي بأنه ال يمكن قبول حاملي نتائج اختبار ( )TOEFL ITPأو أي اختبارات أخرى غير
المذكورة أعاله,مشيرا إلى أن التخصصات المطلوبة للبكالوريوس بالكلية التقنية بمحافظة جدة هي
التقنية الكهربائية و( التقنية الميكانيكية ـ تخصص التبريد والتكييف) و(التقنية الميكانيكية ـ تخصص
اإلنتاج ) وتقنية المحركات والمركبات و( التقنية المدنية والمعمارية ـ تخصص التشييد ) .
يذكر بأنه يوجد بالكلية حاليا ستة اقسام رئيسية واحدى عشر تخصصات فرعية وهي قسم التقنية
الميكانيكية ويشمل تخصص ( التبريد والتكييف  ,اإلنتاج ) وقسم تقنية المحركات والمركبات  ,وقسم
التقنية اإلدارية ويشمل تخصص (التسويق  ,اإلدارة المكتبية  ,المحاسبة )  ,وقسم التقنية الكهربائية
ويشمل تخصص (القوى الكهربائية ) ,وقسم التقنية المدنية والمعمارية ويشمل تخصصي (التقنية
المدنية  ,التقنية المعمارية ) ,وقسم تقنية الفندقة والسياحة ويشمل تخصصي ( إدارة الفنادق ,
السفر والسياحة) .
 //انتهى //
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األربعاء 5341/4/72هـ
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تحلية المياه تستهدف  413متدربا من تقنية جدة خالل
هذا العام


5١/5/8152

عميد الكلية يستقبل وفد التحلية
جدة – سعود المولد
أكد عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي  ,بأن الكلية تسعى الى تفعيل
شراكاتها االستراتيجية مع القطاعات المختلفة في سوق العمل وذلك لتوظيف مخرجاتها حيث استضافت الكلية
امس (الثالثاء) وفدا من االدارة العامة لبرامج التدريب بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لزيارة الكلية
لالطالع عن كثب على البرامج التقنية المختلفة كما بحثت معهم سبل التعاون وآلية توظيف مخرجات الكلية في
محطات التحلية من مختلف التخصصات التقنية كاإلنتاج والتبريد والتكييف والميكانيكا والكهرباء.
واضاف السريعي في هذا الصدد بأنه قد تم توظيف  11خريجا العام المنصرم ويجري حاليا استكمال الترتيبات
الستقطاب  511متدربا من المتوقع ان يلتحقوا بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة خالل شهر شوال القادم.
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