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بدأت كلية التقنية بجدة في تنفيذ عدد من البرامج التدريبية وورش العمل منن ألنل بننقد اندرات القنقدة
والمتدربين بقلكلية وفق مشروع يعتمد الشنراكة منج لتنقت دولينة افترافينة معتمندة عقلمينق فني مجنق
التنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندري .
وأوضننع عمينند الكليننة التقنيننة بجنندة المتننند عبنند الننرفمن الةننريعي عمينند الكليننة ن لقق ن الي ن
ب ك د الكلية ورؤسقد االاةق وأعضقد التيئة التدريبينة واددارينة أا البنرامج التدريبينة سنتنفذ وفنق
مرافل زمنية  ،بتدف زيقدة الطقاة االستيعقبية للمتندربين لمققبلنة فجنل الطلن علنج م رلنقت الكلينة،
وبمننق يعننوز ل ن دة وأداد الكليننة ،والعمننل علننج تشننجيج النمننققد المبتكننرة فنني تقننديل التنندري التقننني.
ولفت المتند الةنريعي النرنر ىلنج أا المشنروع ين فر للمندربين ضنمقا االسن تمرارية واالنتقنق ىلنج
الكليقت األ رى بنقد علج الجدارة  ،والتقييل المنصف والشفقف لألداد.
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يهدف إلى زيادة الطاقة االستيعابية للمتدربين

تقنية لدة تتج لتعويو الج دة بتفعيل مشروع "بنقد القدرات"
سبق -لدة :أكد عميد الكلية التقنية بجدة المتند عبد الرفمن بن سعيد الةريعي،
أا ال طة الحقلية لتحةين م رلقت الكلية تشتد فراكقً فقع ً نح تحةين ل دة
األداد والتميو في لميج محقور العملية التدريبية.
واق المتند "الةريعي" في لقق الذي عُقد بمةرح الكلية بحض ر وك د الكلية
ورؤسقد األاةق التدريبية وأعضقد التيئة التدريبية واددارية ،ىا المؤسةة العقمة
للتدري التقني والمتني وضعت طة ىستراتيجية تشغيلية للبدد في تنفيذ عدد من
البرامج ومن أبرزهق "مشروع بنقد القدرات" والذي سينفذ وفق مرافل زمنية ،فيث
ستقق العديد من ورش العمل واللققدات التعريفية لت عية منة بي الكلية بتذا المشروع وآليقت دعم وتفعيل .
وأشقر ىلج أا مشروع بنقد القدرات يتدف ىلج زيقدة الطقاة االستيعقبية للمتدربين ،لمققبلة فجل الطل علج م رلقت
الكلية ،كمق أن سيعوز ل دة وأداد الكلية ،والعمل علج تشجيج النمققد المبتكرة في تقديل التدري التقني.
ون ه المتند "الةريعي" ىلج أا المشروع سيعتمد علج الشراكة والتعقوا مج لتقت دولية افترافية معتمدة عقلميًق
في مجق التدري  ،ومن متقمتق تط ير طة الكلية وت لي الققدة والمدربين وتط ير األداد الشقمل للكلية ،وس ف
يحقق هذا المشروع للمدربين ضمقا االستمرارية واالنتقق ىلج الكليقت األ رى بنقد علج الجدارة والتقييل المنصف
والشفقف لألداد ،وكذلك اكتةقب المويد من المتقرة والمعرفة عن طريق البرامج التي تتنقس مج افتيقلقتتل.
وتقبج :كمق أن س ف يحقق للمتدربين اعتمقد شتقداتتل من ابل مقدمي هذه ال دمة من الشركقد الدوليين ،ومن ثل
ىيجقد المويد من فرص العمل ،وتحةين بيئة التدري الدا لية لتك ا مثقلية وآمنة ،كمق سيشتد هذا المشروع تط ير
المنتج التدريبي بمق يتنقس مج فقلة س ق العمل ،بقدضقفة ىلج العديد من ال دمقت الجديدة والمحةنة للمدربين
والمتدربين تتةل بقلمرونة والشفقفية.

وفث المتند "الةريعي" منة بي الكلية علج التفقعل ودعل المشروع والمشقركة بقلرأي والنققش الشفقف لتحقيق
األهداف التي وضعت لذلك ،م ضحقً أا التميو في األداد سيققبل فق ق وف افو للمتميوين من منة بي الكلية ،من هقً
أن تل ت صيص صفحة تفقعلية علج شبكة ادنترنت لتلقي االستفةقرات واألسئلة المتعلقة بتذا المشروع.

5341/55/51هـ

تقنية جدة تتجه لتفعيل مشروع بناء القدرات
أحمد الجهني  -جدة
أكد المتند
تشتد

فراكًق

واق المتند

عبدالرفمن بن سعيد الةريعي عميد الكلية التقنية بجدة بأا ال طة الحقلية لتحةين م رلقت الكلية
فقعلًق

نح

الةريعي في لقق

تحةين

ل دة

األداد

والتميو

في

لميج

محقور

العملية

التدريبية.

الذي عُقد صبقح أمس بمةرح الكلية بحض ر وك د الكلية ورؤسقد األاةق

التدريبية وأعضقد التيئة التدريبية واددارية بأا المؤسةة العقمة للتدري

التقني والمتني اد وضعت

طة

ىستراتيج ية تشغيلية للبدد في تنفيذ عدد من البرامج ومن أبرزهق مشروع بنقد القدرات والذي سينفذ وفق مرافل
زمنية.
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“ تقنية جدة” تتجه لتفعيل “مشروع بناء القدرات“

لده  -أفمد أب فةقا  -عةير ني ز :

أكد المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بجدة
بأن الخطة الحالية لتحسين مخرجات الكلية تشهد حراكا فاعال نحو
تحسين جودة األداء والتميز في جميع محاور العملية التدريبية.
وقال المهندس السريعي في لقائه الذي عُقد صباح أمس بمسرح
الكلية بحضور وكالء الكلية ورؤساء االقسام التدريبية وأعضاء الهيئة
التدريبية واإلدارية بأن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد
وضعت خطة استراتيجية تشغيلية للبدء في تنفيذ عدد من البرامج
ومن أبرزها مشروع بناء القدرات والذي سينفذ وفق مراحل زمنية،
حيث ستقام العديد من ورش العمل واللقاءات التعريفية لتوعية
منسوبي الكلية بهذا المشروع وآليات دعمه وتفعيله.
وأضاف المهندس السريعي بأن مشروع بناء القدرات يهدف الى زيادة
الطاقة االستيعابية للمتدربين لمقابلة حجم الطلب على مخرجات الكلية،
كما أنه سيعزز جودة وأداء الكلية ،والعمل على تشجيع النماذج
التقني.
التدريب
تقديم
في
المبتكرة
ونوه المهندس السريعي إلى أن مشروع بناء القدرات سيعتمد على
الشراكة والتعاون مع جهات دولية احترافية معتمدة عالميا في مجال التدريب ،ومن مهامها تطوير خطة الكلية
وتوجيه القادة والمدربين وتطوير األداء الشامل للكلية ،حيث سوف يحقق هذا المشروع للمدربين ضمان
اال ستمرارية واالنتقال إلى الكليات األخرى بناء على الجدارة والتقييم المنصف والشفاف لألداء ،وكذلك اكتساب
المزيد من المهارة والمعرفة عن طريق البرامج التي تتناسب مع احتياجاتهم ،كما أنه سوف يحقق للمتدربين
اعتماد شهاداتهم من قبل مقدمي هذه الخدمة من الشركاء الدوليين  ،ومن ثم ايجاد المزيد من فرص العمل،
وتحسين بيئة التدريب الداخلية لتكون مثالية وآمنة ،كما سيشهد هذا المشروع تطوير المنهج التدريبي بما
يتناسب مع حاجة سوق العمل ،باإلضافة الى العديد من الخدمات الجديدة والمحسنة للمدربين والمتدربين تتسم
والشفافية.
بالمرونة
وحث المهندس السريعي منسوبي الكلية في هذا اللقاء على التفاعل ودعم هذا المشروع والمشاركة بالرأي
والنقاش الشفاف لتحقيق االهداف التي وضعت لذلك ،اضافة إلى أن التميز في االداء سيقابله حقوق وحوافز
للمتميزين من منسوبي الكلية ،مشيرا إلى انه قد تم تخصيص صفحة تفاعلية على شبكة االنترنت لتلقي
االستفسارات واالسئلة المتعلقة بهذا المشروع.
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“تقنية جدة” تنفذ عددا من البرامج التدريبية لبناء قدرات القادة
والمدربين

صررراحة – جرردةب برردأت كليررة التقنيررة بجرردة فرري تنفيررذ عرردد مررن البرررامج التدريبيررة وورش العمررل مررن أجررل بنرراء قرردرات القررادة
والمتررردربين بالكليرررة وفرررق مشرررروع يعتمرررد الشرررراكة مرررع جهرررات دوليرررة احترافيرررة معتمررردة عالميرررا فررري مجرررال التررردريب.
وأوضح عميد الكلية التقنية بجدة المهندس عبد الرحمن السريعي عميد الكلية خالل لقائه اليروم بروكالء الكليرة ورؤسراء االقسرام
وأعضاء الهيئة التدري بية واإلدارية أن البرامج التدريبية ستنفذ وفق مراحل زمنية  ،بهدف زيرادة الطاقرة االسرتيعابية للمتردربين
لمقابلررة حجررم الطلررب علررى مخرجررات الكليررة ،وبمررا يعررزز جررودة وأداء الكليررة ،والعمررل علررى تشررجيع النمرراذج المبتكرررة فرري تقررديم
التررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردريب التقنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري.
ولفت المهندس السريعي النظر إلى أ ن المشروع يروفر للمردربين ضرمان االسرتمرارية واالنتقرال إلرى الكليرات األخررى بنراء علرى
الجدارة  ،والتقييم المنصف والشفاف لألداء.
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تقنية لدة تتج لتفعيل مشروع بنقد القدرات
جدة  -عبدالهادي المالكي

أكد المتند عبد الرفمن بن سنعيد الةنريعي عميند الكلينة التقنينة بجندة بنأا ال طنة الحقلينة لتحةنين م رلنقت
الكلينننة تشنننتد فراكنننق فنننقع نحننن تحةنننين لننن دة األداد والتمينننو فننني لمينننج محنننقور العملينننة التدريبينننة.
واننق المتننند الةننريعي فنني لقق ن الننذي عُقنند الين األربعننقد بمةننرح الكليننة بحض ن ر وكن د الكليننة ورؤسننقد
االاةق التدريبي ة وأعضقد التيئة التدريبية واددارية بأا المؤسةة العقمة للتندري التقنني والمتنني اند وضنعت
طة استراتيجية تشنغيلية للبندد فني تنفينذ عندد منن البنرامج ومنن أبرزهنق مشنروع بننقد القندرات والنذي سنينفذ
وفننق مرافننل زمنيننة ،فيننث سننتقق العدينند مننن ورش العمننل واللقننقدات التعريفيننة لت عيننة منة ن بي الكليننة بتننذا
المشننروع وآليننقت دعمن وتفعيل ن ا وأضننقف المتننند الةننريعي بننأا مشننروع بنننقد القنندرات يتنندف الننج زيننقدة
الطقانة االسنتيعقبية للمتندربين لمققبلنة فجنل الطلن علنج م رلنقت الكلينة ،كمنق أنن سنيعوز لن دة وأداد الكليننة،
والعمننننننننننننننل علننننننننننننننج تشننننننننننننننجيج النمننننننننننننننققد المبتكننننننننننننننرة فنننننننننننننني تقننننننننننننننديل التنننننننننننننندري التقنننننننننننننننني.
ون ن ه المتننند الةننريعي ىلننج أا مشننروع بنننقد القنندرات سننيعتمد علننج الشننراكة والتعننقوا مننج لتننقت دوليننة
افترافية معتمدة عقلميق في مجق التدري  ،ومن متقمتق تط ير طة الكلينة وت لين القنقدة والمندربين وتطن ير
األداد الشننقمل للكليننة ،فيننث سن ف يحقننق هننذا المشننروع للمنندربين ضننم قا االسننتمرارية واالنتقننق ىلننج الكليننقت
األ رى بنقد علج الجدارة والتقييل المنصف والشفقف لألداد ،وكذلك اكتةقب المويد منن المتنقرة والمعرفنة عنن
طريق البرامج التي تتنقس مج افتيقلقتتل ،كمق أن س ف يحقنق للمتندربين اعتمنقد شنتقداتتل منن ابنل مقندمي
هنذه ال دمنة منن الشننركقد الن دوليين ،ومنن ثننل ايجنقد المويند مننن فنرص العمنل ،وتحةننين بيئنة التندري الدا ليننة
لتك ا مثقلية وآمنة ،كمق سيشنتد هنذا المشنروع تطن ير المننتج التندريبي بمنق يتنقسن منج فقلنة سن ق العمنل،
بقدضنننقفة النننج العديننند منننن ال ننندمقت الجديننندة والمحةننننة للمننندربين والمتننندربين تتةنننل بقلمروننننة والشنننفقفية.
وفث المتند الةريعي منة بي الكلينة فني هنذا اللقنقد علنج التفقعنل ودعنل هنذا المشنروع والمشنقركة بنقلرأي
والنققش الشفقف لتحقيق االهداف التي وضنعت لنذلك ،اضنقفة ىلنج أا التمينو فني االداد سنيققبل فقن ق وفن افو
للمتميننوين مننن منةن بي الكليننة ،مشننيرا ىلننج انن انند تننل ت صننيص صننفحة تفقعليننة علننج شننبكة االنترنننت لتلقنني
االستفةننننننننننننننننننننننننننننننننننقرات واالسننننننننننننننننننننننننننننننننننئلة المتعلقننننننننننننننننننننننننننننننننننة بتننننننننننننننننننننننننننننننننننذا المشننننننننننننننننننننننننننننننننننروع.

تقنية جدة تتجه لتفعيل مشروع بناء القدرات
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تقنية جدة تتجه لتفعيل مشروع بناء القدرات
التحلية  :وفقد اب هقدي
أكد المتند عبد الرفمن بن سعيد الةريعي عميد الكلية التقنية بجدة بأا
ال طة الحقلية لتحةين م رلقت الكلية تشتد فراكق فقع نح تحةين
ل دة األداد والتميو في لميج محقور العملية التدريبية.

واق المتند الةريعي في لقق الذي عُقد صبقح أمس بمةرح
الكلية بحض ر وك د الكلية ورؤسقد االاةق التدريبية وأعضقد
التيئة ا لتدريبية واددارية بأا المؤسةة العقمة للتدري التقني
والمتني اد وضعت طة استراتيجية تشغيلية للبدد في تنفيذ عدد
من البرامج ومن أبرزهق مشروع بنقد القدرات والذي سينفذ وفق
مرافل زمنية ،فيث ستقق العديد من ورش العمل
واللققدات التعريفية لت عية منة بي الكلية بتذا المشروع وآليقت
دعم وتفعيل .
وأضقف المتند الةريعي بأا مشروع بنقد القدرات يتدف الج زيقدة الطقاة االستيعقبية للمتدربين لمققبلة فجل الطل
علج م رلقت الكلية ،كمق أن سيعوز ل دة وأداد الكلية ،والعمل علج تشجيج النمققد المبتكرة في تقديل التدري
التقني.

ون ه المتند الةريعي ىلج أا مشروع بنقد القدرات سيعتمد علج الشراكة والتعقوا مج لتقت دولية
افترافية معتمدة عقلميق في مجق التدري  ،ومن متقمتق تط ير طة الكلية وت لي الققدة والمدربين وتط ير
األداد الشقمل للكلية ،فيث س ف يحقق هذا المشروع للمدربين ضمقا االستمراري ة واالنتقق ىلج الكليقت
األ رى بنقد علج الجدارة والتقييل المنصف والشفقف لألداد ،وكذلك اكتةقب المويد من المتقرة والمعرفة عن
طريق البرامج التي تتنقس مج افتيقلقتتل ،كمق أن س ف يحقق للمتدربين اعتمقد شتقداتتل من ابل مقدمي
هذه ال دمة من الشركقد الدوليين ،ومن ث ل ايجقد المويد من فرص العمل ،وتحةين بيئة التدري الدا لية
لتك ا مثقلية وآمنة ،كمق سيشتد هذا المشروع تط ير المنتج التدريبي بمق يتنقس مج فقلة س ق العمل،
بقدضقفة الج العديد من ال دمقت الجديدة والمحةنة للمدربين والمتدربين تتةل بقلمرونة والشفقفية.
وفث المتند الةريعي منة بي الكلية في هذا اللققد علج التفقعل ودعل هذا المشروع والمشقركة بقلرأي والنققش
الشفقف لتحقيق االهداف التي وضعت لذلك ،اضقفة ىلج أا التميو في االداد سيققبل فق ق وف افو للمتميوين من
منة بي الكلية ،مشيرا ىلج ان اد تل ت صيص صفحة تفقعلية علج شبكة االنترنت لتلقي االستفةقرات واالسئلة
المتعلقة بتذا المشروع.
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تفعيل مشروع بنقد القدرات في تقنية لدة
عبداهلل الصقير (لدة)

أكد المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية في جدة أن الخطة الحالية
لتحسين مخرجات الكلية تشهد حراكا فاعال نحو تحسين جودة األداء والتميز في جميع محاور
العملية التدريبية .وبين المهندس السريعي ،في لقائه الذي عقد أمس على مسرح الكلية ،بحضور
وكالء الكلية ورؤساء األقسام التدريبية وأعضاء الهيئة التدريبية واإلدارية ،أن المؤسسة العامة
للتدريب التقني والمهني وضعت خ طة استراتيجية تشغيلية للبدء في تنفيذ عدد من البرامج ،من
أبرزها مشروع بناء القدرات الذي سينفذ وفق مراحل زمنية ،حيث ستقام من خالله العديد من
ورش العمل واللقاءات التعريفية لتوعية منسوبي الكلية لهذا المشروع وآليات دعمه وتفعيله.
وأضاف «مشروع بناء القدرات يهدف إلى زيادة الطاقة االستيعابية للمتدربين لمقابلة حجم
الطلب على مخرجات الكلية ،كما أنه سيعزز جودة وأداء الكلية ،والعمل على تشجيع النماذج
المبتكرة في تقديم التدريب التقني ،وسيعتمد على الشراكة والتعاون مع جهات دولية احترافية
معتمدة عالميا في مجال التدريب ،ومن مه امها تطوير خطة الكلية وتوجيه القادة والمدربين
وتطوير األداء الشامل للكلية».
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تقنية جدةب “بناء القدرات” هدف لزيادة الطاقة االستيعابية للمتدربين
سع د القحطقني  -لدة
أكد المتند

عبدالرفمن بن سعيد الةريعي عميد الكلية

التقنية بجدة أا ال طة الحقلية لتحةين م رلقت الكلية
تشتد فراكق فقع

نح تحةين ل دة األداد والتميو في

لميج محقور العملية التدريبية مشيرًا ىلج أا المؤسةة
العقمة للتدري التقني والمتني اد وضعت طة استراتيجية
تشغيلية للبدد في تنفيذ عدد من البرامج ومن أبرزهق
مشروع بنقد القدرات والذي سينفذ وفق مرافل زمنية فيث ستقق العديد من ورش العمل واللققدات التعريفية
لت عية منة بي الكلية بتذا المشروع وآليقت دعم وتفعيل وقلك
ورؤسقد

االاةق

التدريبية

وأعضقد

لقق بمةرح الكلية بحض ر وك د الكلية
التيئة

التدريبية

واددارية.

وأضقف الةريعي :ىا مشروع بنقد القدرات يتدف الج زيقدة الطقاة االستيعقبية للمتدربين لمققبلة فجل الطل علج
م رلقت الكلية ،كمق أن سيعوز ل دة وأداد الكلية والعمل علج تشجيج النمققد المبتكرة في تقديل التدري التقني،
مشيرًا ىلج أا مشروع بنقد القدرات سيعتمد علج الشراكة والتعقوا م ج لتقت دولية افترافية معتمدة عقلميق في
مجق التدري  ،ومن متقمتق تط ير طة الكلية وت لي الققدة والمدربين وتط ير األداد الشقمل للكلية ،فيث
س ف يحقق هذا المشروع للمدربين ضمقا االستمرارية واالنتقق ىلج الكليقت األ رى بنقد علج الجدارة والتقييل
المنصف والشفقف ل ألداد وكذلك اكتةقب المويد من المتقرة والمعرفة عن طريق البرامج التي تتنقس

مج

افتيقلقتتلا كمق أن س ف يحقق للمتدربين اعتمقد شتقداتتل من ابل مقدمي هذه ال دمة من الشركقد الدوليين،
ومن ثل ايجقد المويد من فرص العمل ،وتحةين بيئة التدري
المشروع تط ير المنتج التدريبي بمق يتنقس

الدا لية لتك ا مثقلية وآمنة ،كمق سيشتد هذا

مج فقلة س ق العمل ،بقدضقفة الج العديد من ال دمقت الجديدة

والمحةنة للمدربين والمتدربين تتةل بقلمرونة والشفقفيةا وفث الةريعي منة بي الكلية علج التفقعل ودعل هذا
المشروع والمشقركة بقلرأي والنققش الشفق ف لتحقيق االهداف التي وضعت لذلك اضقفة ىلج أا التميو في االداد
سيققبل فق ق وف افو للمتميوين من منة بي الكلية مشيرا ىلج ان اد تل ت صيص صفحة تفقعلية علج شبكة
االنترنت لتلقي االستفةقرات واالسئلة المتعلقة بتذا المشروع.
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تقنية جدة تتجه لتفعيل مشروع بناء القدرات
أكد المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بجدة بأن الخطة الحالية لتحسين مخرجات الكلية تشهد حراكا فاعال
نحو تحسين جودة األداء والتميز في جميع محاور العملية التدريبية.
وقال المهندس السريعي في لقائه الذي عُقد يوم األربعاء  41ذو القعدة 4141هـ بمسرح الكلية بحضور وكالء الكلية ورؤساء
االقسام التدريبية وأعضاء الهيئة التدريبية واإلدارية بأن المؤسسة قد وضعت خطة استراتيجية تشغيلية للبدء في تنفيذ عدد من
البرامج ومن أبرزها مشروع بناء القدرات والذي سينفذ وفق مراحل زمنية ،حيث س تقام العديد من ورش العمل واللقاءات التعريفية
لتوعية منسوبي الكلية بهذا المشروع وآليات دعمه وتفعيله.
وأضاف المهندس السريعي بأن مشروع بناء القدرات يهدف الى زيادة الطاقة االستيعابية للمتدربين لمقابلة حجم الطلب على
مخرجات الكلية ،كما أنه سيعزز جودة وأداء الكل ية ،والعمل على تشجيع النماذج المبتكرة في تقديم التدريب التقني.
ونوه المهندس السريعي إلى أن مشروع بناء القدرات سيعتمد على الشراكة والتعاون مع جهات دولية احترافية معتمدة عالميا في
مجال التدريب ،ومن مهامها تطوير خطة الكلية وتوجيه القادة والمدربين وتطوير األداء الشامل للكلية ،حيث سوف يحقق هذا
المشروع للمدربين ضمان االستمرارية واالنتقال إلى الكليات األخرى بناء على الجدارة والتقييم المنصف والشفاف لألداء ،وكذلك
اكتساب المزيد من المهارة والمعرفة عن طريق البرامج التي تتناسب مع احتياجاتهم ،كما أنه سوف يحقق للمتدربين اعتماد
شهاداتهم من قبل مقدمي هذه الخدمة من الشركاء الدوليين ،ومن ثم ايجاد المزيد من فرص العمل ،وتحسين بيئة التدريب الداخلية
لتكون مثالية وآمنة ،كما سيشهد هذا المشروع تطوير المنهج التدريبي بما يتناسب مع حاجة سوق العمل ،باإلضافة الى العديد من
الخدمات الجديد ة والمحسنة للمدربين والمتدربين تتسم بالمرونة والشفافية.
وحث المهندس السريعي منسوبي الكلية في هذا اللقاء على التفاعل ودعم هذا المشروع والمشاركة بالرأي والنقاش الشفاف لتحقيق
االهداف التي وضعت لذلك ،اضافة إلى أن التميز في االداء سيقابله حقوق وحوافز للمتميزين من منسوبي الكلية ،مشيرا إلى أنه قد
تم تخصيص صفحة تفاعلية على شبكة االنترنت لتلقي االستفسارات واالسئلة المتعلقة بهذا المشروع.
يذكر أن مشروع بناء القدرات يأتي في اطار المبادرات والخطط االستراتيجية التي اطلقتها المؤسسة لتطوير مخرجات وبيئة التدريب
بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ،إضافة إلى عدد آخر من المبادرات والبرامج ومنهاب برنامج التكامل مع وزارة التربية والتعليم،
برنامج التعليم والتدريب المدمج ،برنامج تنويع أنماط التدريب الموجه لإلناث ،برنامج إدارة األداء.
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