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تقنية جدة تدرب منسوبي أكاديمية الطيران المدني
شرعت الكلية التقنية بمحافظة جدة يوم الثالثاء 5341/6/92هـ في تدريب عدد من منسنوبي أكاديمينة الطينران
الن س سيسننتمر لثالثننة أسننابي ت ننم
المنندني فنني مأنناة أنظمننة الننتحكأ املنني فنني أنظمننة م نندا الطننا را
نننة
التننندريب علنننة أنظمنننة السنننالمة الطاننناء داتن ن الطنننا رة الت نننرا علنننة ال نننماما الننند ا ر المت
الكهر نيوما ية التحكأ المنطقي المبرمجPLC .
أ ضح المهندس عبد الرحم ب س يد السري ي عميد الكلية بأن ه ا البرننامج ينأتي فني رطنار تا ين المبنادرا
ال ننراكا م ن القطاعننا الم تلاننة التنني تهنندا رلننة ت قيننق أ ارننر ال الاننا الم ننتركة فنني مأنناة التنندريب
التوظيف رق مهارا الموظاي ببرامج تدريبية ذا كااءة عالية,
م نيراا رلننة أن هن و الند رة يننتأ تناين ها داتن م امن م ننابهة لنند ا ر الطننا را من تحلين الرسننوما ال ننرا
الايوما ية الكهربية برامأهنا ال ارنة بن لا المتاحنة بالكلينة رضنافة رلنة التندريب علنة نظنام ال ن ال نالي
رذابة الأليد علة أجنحة الطا رة ك ف األعطاة الداتلية في كابينة الطنا رة بنظنام المنرحال فني ال طنر النناتج
ع الحريق.
أضناا السنري ي بنأن الكلينة حري نة علنة مند جسنور التوارن فني مأناة التندريب التوظينف من الأهننا ذا
ال الاة اطاعا االعماة الم تلاة حيث تس ة رلنة ت قينق د رهنا التنمنوس المتمثن فني تحسني جنودة ال ندما
التي تقدمها لسوق ال م المأتم التركينق علنة نوعينة التندريب رفن كاناءة م رجاتهنا تم نيا من األهنداا
نة ل ندد من
االستراتيأية للمؤسسة ال امة للتدريب التقني المهني الكلية نان ال ديند من البنرامج المت
اامننت ببننناء عنندد م ن ال ننراكا االسننتراتيأية فنني مأنناة التنندريب التوظيننف
الأهننا الحكوميننة ال ننركا
لت قيق د رها نحو مسؤ ليتها االجتماعية.
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تقنية جدة تدرب منسوبي أكاديمية الطيران المدني
س د آة مني  -جدة
شرعت الكلية التقنية بمحافظة جدة مؤتراا في تدريب عدد م منسوبي أكاديمية الطيران
ال س سيستمر لثالثة
المدني في مأاة أنظمة التحكأ املي في أنظمة م دا الطا را
أسابي ت م التدريب علة أنظمة السالمة الطااء دات الطا رة الت را علة ال ماما
التحكأ المنطقي المبرمج.PLC
الكهر نيوما ية
ة
الد ا ر المت
أ ضح المه ندس عبدالرحم ب س يد السري ي عميد الكلية بأن ه و البرنامج يأتي في رطار
تا ي المبادرا ال راكا م القطاعا الم تلاة التي تهدا رلة ت قيق أ ارر ال الاا
الم تركة في مأاة التدريب التوظيف رق مهارا الموظاي ببرامج تدريبية ذا كااءة
عالية م يراا رلة أن ه و الد رة يتأ تناي ها دات م ام م ابهة لد ا ر الطا را م تحلي
الرسوما ال را الايوما ية الكهربية برامأها ال ارة ب لا المتاحة بالكلية رضافة
ال الي رذابة الأليد علة أجنحة الطا رة ك ف األعطاة
رلة التدريب علة نظام ال
الداتلية في كابينة الطا رة بنظام المرحال في ال طر الناتج ع الحريق.
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شرعت الكلية التقنية بمحافظة جدة اليوم في تدريب عدد من منسوبي أكاديميةة الييةرا
المةديي فةي ملةان أيظمةة الةةتحك ا لةي فةي أيظمةة طمئةةداو اليةاقراو طللة بمقةر الكليةةة
بلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة.
طيشمل التدريب الذي يستمر ثالثة أسابيع علة أيظمةة السةالمة طااء ةاخ دالةل اليةاقرة
طالتئةةرع علةة التةةماماو طالةةةدطاقر المترتتةةةة طالكارطييوماقيةةة طالةةةتحك المنيقةةةي
PLC
المبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرم .
طأطضح عميةد الكليةة المانةدب عبةد الةرنمن بةن سةئيد السةريئي أ البريةام ية تي فةي
إءار ت ئيل المبادراو طالشراكاو مع القياعاو المرتل ة باةدع تئييةي أطا ةر الئال ةاو
المشتركة في ملان التدريب طالتوظية ط ةقل ماةاراو المةوظ ين ببةرام تدريبيةة لاو
ك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخة عاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.
طأشار إل أ هذه الدطرة يت تن يذها دالل مئامةل مشةاباة لةدطاقر اليةاقراو مةع تحليةل
الرسةةوماو طالرةةراقف ال يوماقيةةة طالكاربي ةة طبراملاةةا الرا ةةة بةةذل طالمتانةةة بالكليةةة
إضافة إل التدريب عل يظام الضغف الئالي طإلابة اللليةد علة أجنحةة اليةاقرة طكشة
األعيان الدالليةة فةي كابينةة اليةاقرة بنظةام المةرنالو فةي الريةر النةات عةن الحرية .
طأكد الماندب السريئي أ الكلية نريتة عل مةد جسةور التوا ةل فةي ملةان التةدريب
طالتوظي مع اللااو لاو الئال ة ط ياعةاو األعمةان المرتل ةة نيةع تسةئ إلة تئييةي
دطرها التنموي المتمثل في تحسين جودة الردماو التي تقدماا لسةو الئمةل طالملتمةع
طالتركيي عل يوعية التدريب طرفع ك ةاخة مررجاتاةا تمشةياع مةع األهةداع ااسةتراتيلية
للمؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةة الئامةةةةةةةةةةةةةةةةة للتةةةةةةةةةةةةةةةةدريب التقنةةةةةةةةةةةةةةةةي طالمانةةةةةةةةةةةةةةةةي.
طل ت إلة أ الكليةة ي ةذو الئديةد مةن البةرام المترتتةة لئةدد مةن اللاةاو الحكوميةة
طالشركاو ط امت ببناخ عدد من الشةراكاو ااسةتراتيلية فةي ملةان التةدريب طالتوظية
لتئييي دطرها يحو مسؤطليتاا االجتماعية في لدمة الملتمع طالتالح الئام.
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تقنيةةجدةةةدردتةةدوبد نكةةيميد الطيريةةجدمدنيةة م دمدرةةد يد
ش عتدمدكليجدمدتقنيجدمرحلفظجدةدردييمدمدثالثلءد5341/6/92هةدفةيدتةدويعدعةدطد
ند نكيميد الطيريةجدمدنية م دمدرةد يدفةيد أةلمد ظرةجدمدةتحكفدم دةيدفةيد
ظرجدو عدمتدمدنلئ مت,دومدذيدسيكتر ددثالثجد سلميع,دوتشةر د مدتةدويعدعلة د
ظرةةجدمدكةةال جدومء دةةلءدطماةة دمدنةةلئ ر,دومدتعةة ادعلةة دمدرةةرل لتدومدةةدومئ د
PLC
د.
مدرتخررةةةةةجدومدكو و يي لئيةةةةةجدومدةةةةةتحكفدمدرننقةةةةةيدمدر ةةة ة
و وضحدمدروندسدع ددمد حرندمندسعيددمدك يعيدعريددمدكليجدمأ دهةذمدمد ةل د
يأتيدفيدإ لودتدعي دمدر لطومتدومدش مالتد عدمدق نلعلتدمدرختلدج,دومدتيدتوداد
إد دتعزيزد ومص دمدعالقلتدمدرشت اجدفيد ألمدمدتدويعدومدتيظيفدوصق د ولومتد
مدرةةةةةةةةةةةةيظديندم ةةةةةةةةةةةة م دتدوي يةةةةةةةةةةةةةجد متدادةةةةةةةةةةةةلءردعلديةةةةةةةةةةةةجد ,
شي ًمدإد د دهذهدمددوورديتفدتنديذهلدطما د عل د شلموجدددومئ دمدنةلئ متد ةعد
تحلي دمد سي لتدومدخ مئطدمدديي لئيجدومدكو ميجدوم م أولدمدخلصجدمذدكدومدرتلحةجد
ملدكليج,دإضلفجدإد دمدتدويعدعل د ظلمدمدضغطدمدعلديدوإ ممجدمدأليددعل د ةنحةجد
مدنلئ ردواشفدمألعنلمدمددماليجدفيدالمينجدمدنلئ ردمنظلمدمدر حالتدفيدمدخنة د
مدنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلت دعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةندمدح يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة د.
و ضلادمدك يعيدمأ دمدكليجدح يرجدعل د ددةكيودمدتيمص دفيد أةلمددمدتةدويعد
ومدتيظيفد عدمدأولتد متدمدعالقجدوقنلعلتدمالعرلمدمدرختلدج,دحيثدتكع دإد د
تعزيزدطووهلدمدتنرييدمدرترث دفيدتحكيندةةيطردمدخةد لتدمدتةيدتقةد ولددكةي د
مدعر دومدرأترع,دومدت ايزدعل د يعيجدمدتدويعدووفعدادلءرد خ ةلتوةلدترشةيلًد ةعد
مألهةةدمادمالسةةت متيأيجددلر سكةةجدمدعل ةةجد دلتةةدويعدمدتقنةةيدومدرونةةي,دومدكليةةجد
دذتدمدعديةدد ةندمد ة م دمدرتخررةجددعةدطد ةندمدأوةلتدمدحكي يةجدومدشة الت,د
وقل تدم نلءدعدطد ندمدش مالتدمالست متيأيجدفيد ألمدمدتدويعدومدتيظيفددتعزيزد
طووهلد حيد ك وديتولدمالةترلعيج.
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مدكليجدمدتقنيجدمأدردتدوبد نكيميد الطيريجد
مدني م دمدرد ي
شرعت الكلية التقنية بمحافظة جدة اليوم في تدريب عدد من منسوبي أكاديمية الييرا المديي في
ملةةةةان أيظمةةةةة الةةةةتحك ا لةةةةي فةةةةي أيظمةةةةة طمئةةةةداو اليةةةةاقراو طللةة ة بمقةةةةر الكليةةةةة بلةةةةدة .
طيشمل التدريب الذي يستمر ثالثة أسابيع عل أيظمة السالمة طااء ةاخ دالةل اليةاقرة طالتئةرع
علةة التةةماماو طالةةدطاقر المترتتةةة طالكارطييوماقيةةة طالةةتحك المنيقةةي المبةةرم PLC .
طأطضح عميد الكلية ا لماندب عبد الرنمن بن سئيد السريئي أ البريام ي تي فةي إءةار ت ئيةل
المبادراو طالشراكاو مع القياعاو المرتل ة بادع تئييي أطا ر الئال ةاو المشةتركة فةي ملةان
التةةةةدريب طالتوظيةةةة ط ةةةةقل ماةةةةاراو المةةةةوظ ين ببةةةةرام تدريبيةةةةة لاو ك ةةةةاخة عاليةةةةة.
طأشار إل أ هذه الدطرة يت تن يذها دالل مئامل مشاباة لدطاقر الياقراو مع تحليل الرسوماو
طالرراقف ال يوماقية طالكاربية طبراملاا الرا ة بذل طالمتانة بالكلية إضافة إل التدريب عل
يظام الضغف الئالي طإلابة اللليد عل أجنحة الياقرة طكش األعيان الداللية في كابينة الياقرة
بنظةةةةةةةةةةةةةةام المةةةةةةةةةةةةةةرنالو فةةةةةةةةةةةةةةي الريةةةةةةةةةةةةةةر النةةةةةةةةةةةةةةات عةةةةةةةةةةةةةةن الحريةةةةةةةةةةةة ة .
طأكد الماندب السريئي أ الكلية نريتة عل مد جسور التوا ل في ملان التدريب طالتوظي
مع اللااو لاو الئال ة ط ياعاو األعمان المرتل ة نيع تسئ إل تئييي دطرها التنموي المتمثل
في تحسين جودة الردماو التةي تقةدماا لسةو الئمةل طالملتمةع طالتركيةي علة يوعيةة التةدريب
طرفع ك اخة مررجاتاا تمشياع مع األهداع ااستراتيلية للمؤسسة الئامة للتدريب التقني طالماني
.
طل ت إل أ الكلية ي ذو الئديد من البرام المترتتة لئدد مةن اللاةاو الحكوميةة طالشةركاو
ط امت ببناخ عدد من الشراكاو ااستراتيلية فةي ملةان التةدريب طالتوظية لتئييةي دطرهةا يحةو
مسؤطليتاا االجتماعية في لدمة الملتمع طالتالح الئام.
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