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موقع الكلية
الملف االعالمي األخبار تقنية جدة تواصل قبول متدربيها في الدبلوم التطبيقي المسائي

تقنية جدة تواصل قبول متدربيها في الدبلوم
التطبيقي المسائي
0141/01/92

تواصل الكلية التقنية بمحافظة جدة قبول متدربيها للفصل التدريبي المسائي االول والذي بدأ اعتبارا من االثنين الماضي
ويستمر حتى يوم الثالثاء الموافق 1/00/0141هـ وذلك عن طريق مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية مبنى
(.)02
وأوضح المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية ان الكلية يوجد بها ستة اقسام علمية رئيسية و عشر
تخصصات فرعية وهي :قسم التقنية الميكانيكية ويشمل تخصص (التبريد والتكييف  ,اإلنتاج ) قسم تقنية المحركات  ,قسم
التقنية اإلدارية ويشمل تخصص (التسويق  ,اإلدارة المكتبية  ,المحاسبة )  ,قسم التقنية الكهربائية ويشمل تخصص
(القوى الكهربائية ) ,قسم التقنية المدنية والمعمارية ويشمل تخصصي (التقنية المدنية  ,التقنية المعمارية ) ,قسم تقنية
الفندقة والسياحة ويشمل تخصصي ( إدارة الفنادق  ,السفر والسياحة  .مشيرا الى انه يمكن للمتدرب الرجوع الى موقع
الكلية  . www.jct.edu.saلمعرفة المزيد من المعلومات حول القبول وشروطه.
وبين السريعي انه تم قبول  289متدرب في برنامج الدبلوم االنتظام للفصل التدريبي الحالي وأضاف أن نظام التدريب في
الكلية هو النظا م الثلثي وهو عبارة عن ثالثة فصول تدريبية في السنة الواحدة وذلك لمدة سنتين مكونة من ستة فصول
تدريبية و مدة التدريب في كل فصل تدريبي  04أسبوع شامله اإلعداد والتقويم النهائي  .يتدرب خاللها المتدرب بالكلية
على التدريب النظري والعملي وفصل تدريب تعاوني أخير يقضيه المتدرب في منشأة لها عالقة مباشرة بتخصصه.
وقال السريعي بأن الكلية قد وضعت خطة تشغيل متكاملة خالل هذا العام تواكب آليات العمل في عدد من االقسام
العلمية والوحدات المساندة حيث تهدف الى االرتقاء بالعملية التدريبية من خالل معايير الجودة ووضع الحلول المناسبة ألي
من المعوقات.

تواصل الكليه التقنيه بمحافظه جده قبول متدربيها للفصل التدريبي المسائي االول والذي بدا اعتبارا من االثنين
والتدريب الماضي ويستمر حتي يوم الثالثاء الموافق 4141/44/1هـ وذلك عن طريق مركز خدمة المجتمع
) .المستمر بالكليه مبني (41
السريعي عميد الكليه ان الكليه يوجد بها سته اقسام علميه رئيسيه و عشر واوضح المهندس عبد الرحمن بن سعيد
تخصصات فرعيه وهي :قسم التقنيه الميكانيكيه ويشمل تخصص (التبريد والتكييف  ,االنتاج ) قسم تقنيه
المحركات  ,قسم التقنيه االداريه ويشمل تخصص (التسويق  ,االداره المكتبيه  ,المحاسبه )  ,قسم التقنيه
الكهربائيه ويشمل تخصص (القوي الكهربائيه ) ,قسم التقنيه المدنيه والمعماريه ويشمل تخصصي (التقنيه المدنيه
السفر والسياحه  ,مشيراً الي  ,ادارة الفنادق (  ,التقنيه المعماريه ) ,قسم تقنيه الفندقه والسياحه ويشمل تخصصي
لمعرفه المزيد من المعلومات حول القبول  www.jct.edu.sa .انه يمكن للمتدرب الرجوع الي موقع الكليه
 .وشروطه
وبين السريعي انه تم قبول  286متدرب في برنامج الدبلوم االنتظام للفصل التدريبي الحالي واضاف ان نظام
التدريب في الكليه هو النظام الثلثي وهو عباره عن ثالثه فصول تدريبيه في السنه الواحده وذلك لمده سنتين
مكونه من سته فصول تدريبيه و مده التدريب في كل فصل تدريبي  44اسبوع شامله االعداد والتقويم النهائي .
يتدرب خاللها المتدرب بالكليه علي التدريب النظري والعملي وفصل تدريب تعاوني اخير يقضيه المتدرب في
منشاه لها عالقه مباشره بتخصصه

تقنية جدة تواصل قبول متدربيها في الدبلوم التطبيقي
المسائي
تواصل الكلية التقنية بمحافظة جدة قبول متدربيها للفصل التدريبي المسائي األول والذي بدأ اعتبارا من االثنين
الماضي ويستمر حتى يوم الثالثاء الموافق 4141/44/1هـ وذلك عن طريق مركز خدمة المجتمع والتدريب
) .المستمر بالكلية مبنى (41
وأوضح المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية أن الكلية يوجد بها ستة أقسام علمية رئيسية و عشر
تخصصات فرعية وهي :قسم التقنية الميكانيكية ويشمل تخصص (التبريد والتكييف  ,اإلنتاج ) قسم تقنية
المحركات  ,قسم التقنية اإلدارية ويشمل تخصص (التسويق  ,اإلدارة المكتبية  ,المحاسبة )  ,قسم التقنية
الكهربائية ويشمل تخصص (القوى الكهربائية ) ,قسم التقنية المدنية والمعمارية ويشمل تخصصي (التقنية المدنية
 ,التقنية المعمارية ) ,قسم تقنية الفندقة والسياحة ويشمل تخصصي ( إدارة الفنادق  ,السفر والسياحة  ,مشيراً إلى
لمعرفة المزيد من المعلومات حول القبول  www.jct.edu.sa .أنه يمكن للمتدرب الرجوع إلى موقع الكلية
 .وشروطه
وبين السريعي انه تم قبول  286متدرب في برنامج الدبلوم االنتظام للفصل التدريبي الحالي وأضاف أن نظام
التدريب في الكلية هو النظام الثلثي وهو عبارة عن ثالثة فصول تدريبية في السنة الواحدة وذلك لمدة سنتين
مكونة من ستة فصول تدريبية و مدة التدريب في كل فصل تدريبي  44أسبوع شامله اإلعداد والتقويم النهائي .
يتدرب خاللها المتدرب بالكلية على التدريب النظري والعملي وفصل تدريب تعاوني أخير يقضيه المتدرب في
 .منشأة لها عالقة مباشرة بتخصصه
وقال السريعي بأن الكلية قد وضعت خطة تشغيل متكاملة خالل هذا العام تواكب آليات العمل في عدد من األقسام
العلمية والوحدات المساندة حيث تهدف إلى االرتقاء بالعملية التدريبية من خالل معايير الجودة ووضع الحلول
 .المناسبة ألي من المعوقات

تواصل الكلية التقنية بمحافظة جدة قبول متدربيها للفصل التدريبي المسائي
األول والذي بدأ اعتبارا من االثنين الماضي ويستمر حتى يوم الثالثاء الموافق
0141/00/1هـ وذلك عن طريق مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر
بالكلية مبنى (. )02
وأوضح المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية أن الكلية
يوجد بها ستة أقسام علمية رئيسية و عشر تخصصات فرعية وهي :قسم
التقنية الميكانيكية ويشمل تخصص (التبريد والتكييف  ,اإلنتاج ) قسم تقنية
المحركات  ,قسم التقنية اإلدارية ويشمل تخصص (التسويق  ,اإلدارة
المكتبية  ,المحاسبة )  ,قسم التقنية الكهربائية ويشمل تخصص (القوى
الكهربائية ) ,قسم التقنية المدنية والمعمارية ويشمل تخصصي (التقنية
المدنية  ,التقنية المعمارية ) ,قسم تقنية الفندقة والسياحة ويشمل
تخصصي ( إدارة الفنادق  ,السفر والسياحة  ,مشيراً إلى أنه يمكن للمتدرب
الرجوع إلى موقع الكلية  . www.jct.edu.saلمعرفة المزيد من المعلومات
حول القبول وشروطه .
وبين السريعي انه تم قبول  289متدرب في برنامج الدبلوم االنتظام للفصل
التدريبي الحالي وأضاف أن نظام التدريب في الكلية هو النظام الثلثي وهو
عبارة عن ثالثة فصول تدريبية في السنة الواحدة وذلك لمدة سنتين مكونة
من ستة فصول تدريبية و مدة التدريب في كل فصل تدريبي  04أسبوع
شامله اإلعداد والتقويم النهائي  .يتدرب خاللها المتدرب بالكلية على التدريب
النظري والعملي وفصل تدريب تعاوني أخير يقضيه المتدرب في منشأة لها
عالقة مباشرة بتخصصه .
وقال السريعي بأن الكلية قد وضعت خطة تشغيل متكاملة خالل هذا العام
تواكب آليات العمل في عدد من األقسام العلمية والوحدات المساندة حيث
تهدف إلى االرتقاء بالعملية التدريبية من خالل معايير الجودة ووضع الحلول
المناسبة ألي من المعوقات .

تواصل الكلية التقنية بمحافظة جدة قبول متدربيها للفصل التدريبي المسائي األول والذي بدأ
اعتبارا من االثنين الماضي ويستمر حتى يوم الثالثاء الموافق 1444/11/4ه وذلك عن طريق
مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية مبنى (. )11وأوضح المهندس عبد الرحمن بن
سعيد السريعي عميد الكلية أن الكلية يوجد بها ستة أقسام علمية رئيسية و عشر تخصصات فرعية
وهي :قسم التقنية الميكانيكية ويشمل تخصص (التبريد والتكييف  ,اإلنتاج ) قسم تقنية المحركات
 ,قسم التقنية اإلدارية ويشمل تخصص (التسويق  ,اإلدارة المكتبية  ,المحاسبة )  ,قسم التقنية
الكهربائية ويشمل تخصص (القوى الكهربائية ) ,قسم التقنية المدنية والمعمارية ويشمل تخصصي
(التقنية المدنية  ,التقنية المعمارية ) ,قسم تقنية الفندقة والسياحة ويشمل تخصصي ( إدارة
الفنادق  ,السفر والسياحة  ,مشيراً إلى أنه يمكن للمتدرب الرجوع إلى موقع الكلية
 . www.jct.edu.saلمعرفة المزيد من المعلومات حول القبول وشروطه .
وبين السريعي انه تم قبول  286متدرب في برنامج الدبلوم االنتظام للفصل التدريبي الحالي
وأضاف أن نظام التدريب في الكلية هو النظام الثلثي وهو عبارة عن ثالثة فصول تدريبية في
السنة الواحدة وذلك لمدة سنتين مكونة من ستة فصول تدريبية و مدة التدريب في كل فصل تدريبي
 14أسبوع شامله اإلعداد والتقويم النهائي  .يتدرب خاللها المتدرب بالكلية على التدريب النظري
والعملي وفصل تدريب تعاوني أخير يقضيه المتدرب في منشأة لها عالقة مباشرة بتخصصه .
وقال السريعي بأن الكلية قد وضعت خطة تشغيل متكاملة خالل هذا العام تواكب آليات العمل في
عدد من األقسام العلمية والوحدات المساندة حيث تهدف إلى االرتقاء بالعملية التدريبية من خالل
معايير الجودة ووضع الحلول المناسبة ألي من المعوقات .




الخميس  4141/41/61هـ
 10سبتمبر  6144م

الثالثاء المقبل آخر موعد للقبول بـ «التقنية»
عبد هللا الصقير (جدة)
تواصل الكلية التقنية بجدة قبول متدربيها للفصل التدريبي المسائي األول ,حيث يستمر القبول حتى الثالثاء
المقبل ,حيث يتم استقبال الطلبات والقبول عن طريق مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية مبنى . 41
أوضح ذلك لـ«عكاظ» المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية في جدة ,مبينا ان الكلية يوجد
بها ستة اقسام علمية رئيسية وعشرة تخصصات فرعية هي :قسم التقنية الميكانيكية ويشمل تخصص (التبريد
والتكييف ,اإلنتاج) قسم تقنية المحركات ,قسم التقنية اإلدارية ويشمل تخصص (التسويق ,اإلدارة المكتبية,
المحاسبة)  ,قسم التقنية الكهربائية ويشمل تخصص (القوى الكهربائية) ,قسم التقنية المدنية والمعمارية ويشمل
تخصصي (التقنية المدنية ,التقنية المعمارية) ,قسم تقنية الفندقة والسياحة ويشمل تخصصي (إدارة الفنادق ,السفر
والسياحة ,مشيرا الى انه يمكن للمتدرب الرجوع الى موقع الكلية  . www.jct.edu.saلمعرفة المزيد من
المعلومات حول القبول وشروطه.
وبين المهندس السريعي ,انه تم قبول  286متدربا في برنامج الدبلوم االنتظام للفصل التدريبي الحالي ,وأضاف
«نظام التدريب في الكلية هو النظام الثلثي وهو عبارة عن ثالثة فصول تدريبية في السنة الواحدة ,وذلك لمدة
سنتين مكونة من ستة فصول تدريبية ومدة التدريب في كل فصل تدريبي  44أسبوعا شاملة اإلعداد والتقويم
النهائي ,يتدرب خاللها المتدرب بالكلية على التدريب النظري والعملي وفصل تدريب تعاوني أخير يقضيه
المتدرب في منشأة لها عالقة مباشرة بتخصصه».
و أوضح السريعي ,أن الكلية وضعت خطة تشغيل متكاملة خالل هذا العام تواكب آليات العمل في عدد من
االقسام العلمية والوحدات المساندة ,حيث تهدف الى االرتقاء بالعملية التدريبية من خالل معايير الجودة ووضع
الحلول المناسبة ألي من المعوقات.

