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 كلية االتصاالت و المعلومات



ف عىل السالم و  الصالة و  هللا الحمد     ايدكم بي    اضع ، المرسلي    اشر
 
 الدليل هذا  ف

  التدريب    للعام بالرياض والمعلومات االتصاالت  كلية  اقسام و  ادارات منجزات
   شاكرا  ه 1438/1439

 
ة جهودهم عىل الكلية منسوب    الزمالء ذاته الوقت ف  المتمي  

  
 
   انجازه تم ما  انجاز  ف

 
   االخوة مع اتطلع  و  الدليل هذا  ف

 
 مزيد  اىل الكلية مجلس ف

 القادم التدريب    للعام المثمرة الجهود  و  التمي    من
 
  التوفيق وىل   هللا و 
 عميد الكلية 

امحد عبداهلل اخلليفة.د  



 الرؤية
ف ّ  خالل من الريادة نحو  فنسع   المستقبل نستشر  التمي  
   والجودة

ّ
ّ  إلعداد  االل   والحاسب االتصاالت  مجال   ف  فنيي 

 ّ  المعرفة يملكون الكفاءة من عال مستوى عىل تقنيي 
ة النظرية    والمهارات التطبيقية والخير

ّ
 التقنية استخدام ف

 2030 المملكة رؤية لتحقيق الحديثة

 الرسالة
 لخريجر   األساسية الخيارات أحد  الكلية جعل إل السع  

 الجذابة، التدريبية البيئة بتوفي   وذلك الثانوية المرحلة
، والمهنية الفنية المهارات وتطوير  ّ اكات وبناء للمدربي   شر
 .األعمال قطاعات مع فاعلة

 قيمنا
يعة قيم عىل االعتماد     السمحة اإلسالمية الشر

ّ
 الكلية ممارسات ف

 رؤيته تحقيق عىل والعمل للوطن االنتماء تعزيز  و  .وتنظيماتها
ام ّ  أخالقيات ورعاية غرس و .ومرونته وكفايته التنفيذ  بجودة وااللي 

از  تنمية و .الحميدة العمل وسلوكيات ّ  المهّن   للمجتمع واالنتماء االعي 
كاء مع والتنسيق التعاون تعزيز  و .والتقّن    .التدريب شر



   السام   المقام وافق
ّ
 إنشاء عىل ـه1388 عام رمضان شهر  ف

ق لوزارة يتبع المعهد  وكان .بالرياض االتصاالت  معهد  يد  الير  والير
   والهاتف
ّ
ّ  ذلك ف  .الحي 

1388 

1393 

1412 

1418 

 مقدمة
 تاريخية

ّ  عدد  بلغ    المقبولي 
ّ
، 87 االتصاالت  لمعهد  دفعة أول ف

ً
 طالبا

   طالًبا  20 االتصاالت  معهد  من دفعة أول خريجر   وعدد 
ّ
  عام ف

 ..هـ1393

   االتصاالت  كلية  إل االتصاالت  معهد  تحويل تم
ّ
 .هـ1412 عام ف

 

 العامة المؤسسة إل الكلية بضم الوزراء مجلس قرار  صدر 
 االتصاالت  كلية  باسم المهّن   والتدريب الفّن   للتعليم

   والمعلومات
ّ
   .هـ1418 عام ف



 أول اكاديمية لميكروسوفت بالمملكة

 محلية لشبكات سيسكو بالمملكة/ أول اكاديمية إقليمية 

  المملكة
 
 أول برنامج دبلوم متخصص بالتطبيقات المكتبية للصم ف

  تقنية الشبكات عىل مستوى المملكة
 
 أول برنامج دبلوم ف

  إدارة نظم الشبكات عىل مستوى المملكة التميز
 
 أول برنامج دبلوم ف



 العمادة

 ادارة المتابعة

 مركز تقنية المعلومات

 ادارة التطوير والجودة

 ادارة المبادرات

 المسؤولية المجتمعية

 مركز االعمال والتدريب المستمر

 ادارة الخدمات والصيانة

  ادارة العالقات العامة واألعالم



 ادارة المتابعة

 باجراء المتابعة ادارة تقوم
 لمختلف متابعة جـــوالت 
 الكلية ادارات و  اقسام

 مواطن عىل للوقــوف
 اإلخالل حاالت  و  القصور 
 أو  الوظيفية المهام بأداء

  
اخ     الير

 
 األعمـــال إنجاز  ف

 االقسام و  االدارات داخل
 .المختلفة

 

 االنجازات
  عن ساعات الحضور واالنرصاف لتواجد اعضاء هيئة التدريب

 إعداد تقرير إحصاب 

 تعريف الموظفي   الجدد عىل نظام البصمة

  الكلية
 القيام بجوالت مراقبة عىل اعمال موظف 

  لمنسوب   الكلية
وب   .إصدار نموذج تسجيل الحضور واالنرصاف اإللكير

ها لمنسوب   الكلية  .إصدار نموذج عملية تسجيل بصمة أو تغيي 

 .ه 1439 / 1438 إعداد تقرير عن كل قسم تدريب   للفصل األول للعام

 



 مركز تقنية المعلومات

 ويعتي   ، المتطورة الكلية ادارات منظومات احد  بالكلية المعلومات تقنية مركز  يشكل
 وترسيــــع بتيسي   المركز  يقوم ، بالكلية الخدمات وتقديم المعلومات تحديث إىل مدخل

ونية الخدمات وتقديم األعمال وتسهيل نت وتطبيقات االلكير    االنير
 
 يهدف .الكلية ف

   العمل ميكنة اىل المركز 
 
 العامة المؤسسة بديوان الرئيس المركز  مع بالمشاركة الكلية ف

   للتدريب
   التقب 

، العمل أداء لتحسي    والمهب   لكل والبيانات المعلومات توفي   و  اليوم 
 .يرس بكل المختلفة الكلية وإدارات اقسام

 
 تركيب وتحديث جزء من شبكة الكلية 

 .Help Deskتقديم الدعم من خالل قسم خدمات المستخدمي   

كة المنفذة   مراجعة تركيب الشبكة الجديدة مع الرسر

ية للخريجي   مع المركز بكيبل الياف برصية  .ربط مبب  مركز اللغة االنجلي  

  عىل خادم الكلية لحفظ وتبادل البيانات
وب   .انشاء مستودع مكتب   الكير

  مبب  
 
  ف

وب   3تشغيل شبكة التدريب االلكير

 

 



1 

3 

1 

3 

 TOTدورة تدريب المدربي   

  التوجيه واإلرشاد
 
 دورات ف

 CCNPدورة 

  االبداع واالبتكار
 
 دورات ف

5 

 ايام

5 

 ايام

19 

 يوم

3 

 ايام

 متابعة الجودة و  التطوير  ادارة تتوىل
 و  التعلميات و  االنظمة تطبيق
   اللوائح

 
 وتطوير  متابعة و  الكلية ف

امج و  البيئة  التدريبية والخطط الي 
  
 ذات االدارات و  االقسام تنفذها  البر

ح . العالقة  الداعمة الخطط وتقير
 مع الدائمة العالقات لبناء

 وأفراده المجتمع مؤسسات
   للمساهمة

 
 الكلية مبادرات دعم ف

 االدارة تشارك و  التشغيلية وخططها 
  
 
 .السنوية الكلية خطة بناء ف

 االنجازات

 ادرة التطوير و الجودة



 ادارة المبادرات

   التطوير  تحقيق شأنه من ما  كل  عن البحث االدارة مهمة تقوم
 
 ف

 واالجود  االفضل المسار  نحو  بالتحول وذلك الكلية مجاالت  جميع
اكات عي    المبادرات ادارة رسالة وتشتمل.المتنوعة القطاعات مع شر
 وتفعيل التطويرية المبادرات من متكاملة منظومة تقديم عىل

اكات وتحديث  التحول يجسد  بما  تنفيذها  وضمان القائمة الرسر
  
 .2030  المملكة ورؤية 2020 الوطب 

 انشاء ادارة المبادرات

  
 
 Google partnerفتح حساب ف

  لتوقيع مذكرة تفاهم
اب   التواصل مع االتحاد السعودي لألمن السي 

 Asteriskواكاديمية  Grand streamالتواصل مع اكاديمية 

  ورشة عمل الخطة التشغيلية للكلية
 
 المشاركة ف

كة   بطلب توقيع مذكرة تفاهم Samsungمراسلة شر

 تم فتح حساب منصة ذكاء االعمال

 االنجازات



 االيجاب    دورها  لتعزيز  المجتمعية المسؤولية ادارة تسىع تقوم
امج خالل من المجتمع نحو     المبادرات و  الي 

 لتنفيذها  تسىع البر
 بما  المختلفة المجتمع قضايا  مع التفاعل و  المجتمع داخل
   يسهم
 
   الحس رفع ف

  . المجتمع إلفراد  االيجاب    الوطب 
 

 االنجازات

المسؤلية االجتماعيةادارة   

اتيجية لإلدارة  وتشكيل مجلس المسؤولية االجتماعية   .وضع الخطة التشغيلية واالسير

 التواصل مع عدد من الجهات ذات االهتمام بمجال المسؤولية االجتماعية

  دعم مناشط المسؤولية االجتماعية
 
  يمكن أن تساهم ف

 مخاطبة عدد من الجهات البر

ح وعرض فكرة المسؤولية االجتماعية  زيارة عدد من الجهات لرسر

قية   المنطقة الرسر
 
  ملتفر المسؤولية االجتماعية والذي عقد ف

 
 الحضور والمشاركة ف

ة والمتوسطة الستضافة ملتفر قهوة فنار   .التنسيق مع هيئة المنشآت الصغي 

 28/3/2018استضافة ملتفر قهوة فنار وذلك بتاريــــخ 

 التنسيق مع مدينة األمي  سلطان للخدمات اإلنسانية للتعاون واقامة الدورات



نامج نامج الجهة المستفيدة إسم الي   مدة الي 

  
  المساب 

 اسبوع 15 برامج عامة برنامج البكالوريوس التطبيفر

ية  أسبوع 12 الهيئة العامة للمساحة برنامج تدريب   اللغة اإلنجلي  

   أساسيات تطبيقات األلياف البرصية
 أسابيع 3 مديرية الدفاع المدب 

كة زين العمالءمهارات خ  و صيانة الجوال  ايام 5 برعاية شر

ية  أسبوع 16 الهيئة العامة للمساحة اللغة اإلنجلي  

 أسابيع 4 مكتب سمو وزير الدفاع برنامج التدريب عىل شعة الطباعة

 أسبوع 12 الهيئة العامة للمساحة برنامج اإلدارة المكتبية الحديثة

 مركز االعمال والتدريب المستمر

 تدريبية برامج بإقامة المركز  يقوم
 : العلمية التخصصات بمختلف
 لغة , آىل   حاسب ,إتصاالت 
ية  برامج كذلك  خاصة تقنية , إنجلي  
 السوق احتياجات حسب متنوعة

 المجتمع فئات لجميع وتقديمها 
 والتدريب االعمال مركز  رعاية تحت

 .بالرياض المستمر 

امج المنجزة  الي 



 ادارة السالمة المهنية

 المحتملة االخطار  من الالزمة الوقاية بعمل بالكلية السالمة وحدة تقوم
اطات تطبيق ومتابعة  وصحة سالمة أجل من دوري بشكل السالمة اشير
ات اقامة طريق عن الكلية منسوب     ايضا  يتم كما   التوعوية والمعارض المحاض 
اطات تطبيق من لتأكد  تفقدية زيارة عمل  المهنية والصحة السالمة اشير

   يسهم مما  الكلية مرافق لجميع
 
   هللا بأذن أمنه عمل بيئة توفي   ف

 ( .داخىل  و خارخ   ) وضع ا نشاء رامبات خراسانيه لذوي االحتياجات الخاصة 
  مواقع العمل بعمل اللوحات اإلرشادية

 
 .اتخاذ إجراءات السالمة ف

 .ردم المستنقع المجاور لمبب  العمادة 
  
 . 25تم اشاء سلم طواري خلف مبب 

كة  اكة مع شر  ( .رعاية الصحية )عمل شر
ع بالدم بالتعاون مع مستشف  الملك فيصل  برنامج التي 
كة رعاية الصحية  اقامة معرض صح  بالتعاون مع شر

 .اقامة دورات اسعافات اوليه بالتعاون مع الهالل االحمر  
 ( .بإقامة معرض صح  )المشاركة باليوم المفتوح 

 .توزيــــع منشورات توعويه لمرض كارونا عىل ارجاء الكلية



 ادارة الخدمات و الصيانة

 والخدمات الصيانة ادارة تقوم
 لمرافق الصيانة أعمال بجميع
   صيانة وتشمل الكلية،

 المباب 
 النظافة وأعمال والقاعات
 المعامل وتجهي    والكهرباء
اف كذلك  والورش،  اإلشر
 اإلنشائية المشاريــــع ومتابعة

 الكهربائية والتمديدات
 .الحاسب وشبكات

 

نت والنجارة                          طلبات التكيف والسباكة والكهرباء و انير

  طلبات نقل ونظافة                                                                                                      

389  

 طلب

412  

 طلب
ف االدارة عىل مشاريــــع الكلية الحالية و تشمل  :ترسر

 .مجمعات دورات مياه جديدة 3

 .صالة القبول والتسجيل

 .مصعد جديد لذوي االحتياجات الخاصة

 .ادارات 4صالة خدمات المتدربي   الجديدة والتس تحوي 



 ادارة العالقات العامة واألعالم

 و  الفعاليات بمختلف التعريف إىل  االعالم و  العامة العالقات ادارة تهدف
   والخدمات األنشطة

 و  الكلية بي    العالقة وتوثيق  الكلية تقدمها  البر
   اإلعالمية المؤسسات

 
 وتخصصات بأهداف المجتمع تعريف و  المملكة ف

 منصات خالل من او  التقليدي االعالم خالل من سواء الكلية وإنجازات
 .االجتماع   التواصل

 
 ( .داخىل  و خارخ   ) وضع ا نشاء رامبات خراسانيه لذوي االحتياجات الخاصة 

  مواقع العمل بعمل اللوحات اإلرشادية
 
 .اتخاذ إجراءات السالمة ف

 .ردم المستنقع المجاور لمبب  العمادة 
  
 . 25تم اشاء سلم طواري خلف مبب 

كة  اكة مع شر  ( .رعاية الصحية )عمل شر
ع بالدم بالتعاون مع مستشف  الملك فيصل  برنامج التي 
كة رعاية الصحية  اقامة معرض صح  بالتعاون مع شر

 .اقامة دورات اسعافات اوليه بالتعاون مع الهالل االحمر  
 ( .بإقامة معرض صح  )المشاركة باليوم المفتوح 

 .توزيــــع منشورات توعويه لمرض كارونا عىل ارجاء الكلية



وكالة 
 التدريب

 قسم االتصاالت 

 قسم الحاسب وتقنية المعلومات

 قسم التقنية الخاصة

ية  مركز الدراسات العامة واللغة االنجلي  

  ومصادر التدريب
وب   مركز التدرب االلكير
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 التقنية الخاصة االتصاالت  الحاسب

 هـ 1438/1439اعداد المقبول للعام 

   الفصل االول
ّ
 الفصل الثان

 المتدربين



 قسم االتصاالت

   عالية مهارة ذوي متخصصي    فنيي    إعداد  إىل يهدف
 
 المختلفة التقنيات مع التعامل ف

  
 
   القسم يمنح .االتصاالت  ف

   والبكالوريوس الدبلوم درجبر
 
 للعمل االتصاالت  تخصص ف

  
 
 عىل التدريب يتم حيث أنواعها، بمختلف والشبكات االتصاالت  تقنية مجال ف

   التخصصية المهارات
 
 وتقنيات والشبكات والهوائيات اإلشارات نقل وسائط مجال ف

 المتنقلة واالتصاالت  الهاتف وأنظمة الصناعية، واألقمار  الميكروويف

 االنجازات

  اعداد خطة البكالوريوس لتخصص االتصاالت عىل مستوى المؤسسة
 
 .المشاركة ف

  اعداد اختبارات القبول لتخصص االتصاالت عىل مستوى المؤسسة
 
 .المشاركة ف

 .تطوير مقررات وخطط الدبلوم لتخصص االتصاالت عىل مستوى المؤسسة

 .تدريب طالب التعليم العام عىل مبادئ االتصاالت باإلضافة لدورة أساسيات صيانة الجواالت 

كات ذات العالقة بالتخصص  .تفعيل زيارات المتدربي   للرسر



 قسم الحاسب و المعلومات

  أحد التخصصات التالية
 
  الدبلوم والبكالوريوس ف

تقنية شبكات  :يمنح القسم درجبر
  مجاالت 

 
مجيات حيث يتيح للمتدرب العمل ف الحاسب، إدارة أنظمة الشبكات، الي 

كات ومراكز تقنية المعلومات ى الرسر   كي 
 
 الحاسب المتنوعة ف

 

 االنجازات

  اعداد خطة البكالوريوس لتخصص الشبكات عىل مستوى المؤسسة
 
 .المشاركة ف

  اعداد اختبارات القبول لتخصص الشبكات عىل مستوى المؤسسة
 
 .المشاركة ف

 .تطوير مقررات وخطط الدبلوم لتخصص الشبكات عىل مستوى المؤسسة

مجة  ضمن برنامج تعليم و عمل   مبادئ الي 
 
 .تدريب طالب التعليم العام عىل ف

كات ذات العالقة بالتخصص  .تفعيل زيارات المتدربي   للرسر

  مبب   3تجهي   
 
 .24معامل جديدة ف

 اعادة تأهيل معمل هواوي 



 قسم التقنية الخاصة

 يتواءم (. دبلوم)برنامج تدريب   بعد مرحلة الثانوية 
ً
 مالئما

ً
يقوم بإعداد المتدرب إعدادا

مع إمكانياته للقيام باألعمال المكتبية باستخدام برامج ميكروسوفت المكتبية عن 
 .طريق الحاسب اآلىل  

 
 

 االنجازات

  اعداد خطة البكالوريوس لتخصص الشبكات عىل مستوى المؤسسة
 
 .المشاركة ف

  اعداد اختبارات القبول لتخصص الشبكات عىل مستوى المؤسسة
 
 .المشاركة ف

 .تطوير مقررات وخطط الدبلوم لتخصص الشبكات عىل مستوى المؤسسة

مجة  ضمن برنامج تعليم و عمل   مبادئ الي 
 
 .تدريب طالب التعليم العام عىل ف

كات ذات العالقة بالتخصص  .تفعيل زيارات المتدربي   للرسر

  مبب   3تجهي   
 
 .24معامل جديدة ف

 اعادة تأهيل معمل هواوي 



 قسم الدرسات العامة

 والمعارف المهارات وإكسابهم المتدربي    تأهيل عىل العامة الدراسات قسم يعمل يمنح
   واألخالقيات

   المقررات بكافة اإللمام من تمكنهم البر
 وكذلك بالقسم، تدريبها  يتم البر

 حلها  عىل والعمل للشكاوى واالستجابة المتدربي    متطلبات كل  مع الفعال التعامل
 وكفاءة برسعة

 االنجازات

  اعداد خطة البكالوريوس لتخصص الشبكات عىل مستوى المؤسسة
 
 .المشاركة ف

  اعداد اختبارات القبول لتخصص الشبكات عىل مستوى المؤسسة
 
 .المشاركة ف

 .تطوير مقررات وخطط الدبلوم لتخصص الشبكات عىل مستوى المؤسسة

مجة  ضمن برنامج تعليم و عمل   مبادئ الي 
 
 .تدريب طالب التعليم العام عىل ف

كات ذات العالقة بالتخصص  .تفعيل زيارات المتدربي   للرسر

  مبب   3تجهي   
 
 .24معامل جديدة ف

 اعادة تأهيل معمل هواوي 



 التدرب االلكتروني

ونية األنظمة توفي   عىل المركز  يعمل  الرقمية والمصادر  التفاعلية والمقررات اإللكير
امج    والمعلومات االتصاالت  لتقنية األمثل االستخدام لتحقيق التدريب لي 

 
 العملية ف

 التدريبية

 االنجازات
  
وب    بوابة التدريب اإللكير

 
  ف

 تفعيل خدمة ساعدب 

 خدمة حجز المعامل للمدربي   

   إقامة ورش عمل للمتدربي    
وب  ح طريقة استخدام نظام التدرب اإللكير  لرسر

  
وب   إقامة ورش عمل ألعضاء هيئة التدريب عىل استخدام نظام التدريب اإللكير

  أسبوع التهيئة للمتدربي   
 
اق ، ومشاركة المكتبة ف   األنشطة مثل فعالية المرسر

 
 المشاركة ف

   تخصيص ورشة عمل لوحدة االرشاد والتوجيه بالكلية عىل 
وب   . بوابة التدريب اإللكير

 عمل أدلة إرشادية موجهه للمتدربي   من أجل استخدام أمثل للخدمات

  أقامتها جهات عدة
ة من االختبارات المحوسبة والبر اف عىل تنفيذ مجموعة كبي   .اإلشر

حصلت أكاديمية سيسكو بكلية االتصاالت والمعلومات عىل شهادة تقديرية عىل مستوى 
ق األوسط  أكاديميات سيسكو بمنطقة الرسر



 المكتبة

   التخصصية والمراجع الكتب من العديد  عىل المكتبة تحوي
 
 واالتصاالت  الحاسب ف

ونيات  متدربي    من لزوارها  المناسبة البيئة بتوفي   وتقوم .العامة والمواد  واإللكير
 .العلمية للمجالت باإلضافة وكتب ومواد  مراجع من تحتويه ما  عىل لالطالع ومدربي   
 والمدربي    للمتدربي    الكتب إعارة نظام المكتبة وتوفر 

 االنجازات 

  تقدمها المكتبة 
 .تعريف الطلبة المستجدين بالخدمات البر

 .عنوان جديد  100تزويد المكتبة بأكير من 

ونية   .تزويد المكتبة بمكتبة إثراء المعرفة اإللكير

ونية   تزويد المكتبة بمكتبة  .قارئ جرير اإللكير

  لمكتبة األفالم الوثائقية  120إضافة 
 .فيلم تعليم  وثائفر

 .تجهي   وضبط إعدادات طابعة الباركود والسكانر وذلك بالتواصل مع الوكيل 

 .كتاب جديد بواسطة السكانر   110تصوير واجهة أكير من 

  300فرز أكير من 
ً
ها لإلهداء مجددا  .عنوان إهداء من وزارة اإلعالم ومعهد اإلدارة وتجهي  

اق بالكلية    معرض مرسر
 
 .المشاركة ف

 .  حضور اجتماعات المركز

  النظام
 
 البدء بتصنيف وفهرسة الكتب وإدخالها ف



               

 اكاديمية سيسكو
 تؤهل المتدرب لشهادة

CCNA  

     

 االكاديميات

   مضمنه مناهج عن عبارة ه   االكاديميات
 
 تقود  و  للتخصصات التدريبية الخطط ف

 .التقنية الدولية الشهادات احدى عىل الحصول اىل المتدرب
 

 اكاديمية هواوي
 تؤهل المتدرب لشهادة

HCNA  

 اكاديمية ميكروسوفت
 تؤهل المتدرب لشهادة

MCSA 

 اكاديمية اوراكل
 تؤهل المتدرب لشهادة

Java 



وكالة شوؤن 
 المتدربين

 ادارة القبول والتسجيل

 ادارة الخدمات االرشادية

 ادارة انشطة المتدربي   

  
  والتنسيق الوظيف 

 ادارة التوجية المهب 



 بإجراءات والقيام الجدد  للمتدربي    القبول إجراءات بإنهاء االدارة تقوم
 وتنفيذ  األقسام، من بالتنسيق لهم التدريبية الجداول وإصدار  تسجيلهم

   الخدمات جميع
 لجميع يمكن أنه مالحظة .مع المتدربون يحتاجها  البر

ونية الخدمات من العديد  عىل الحصول الكلية متدرب     طباعة مثال االلكير
 الحقائب عن واالستعالم الفصلية النتائج عن واالستعالم التدريب    الجدول
 بوابة بزيارة المختلفة النماذج وتحميل التدريبية والخطط التدريبية
 sa.edu.tvtc.//tg:http  :الرابط عىل المتدربي   

القبول و التسجيلادارة   

أعداد 
 المقبولين

120 
90 

30 

 الفصل االول

 التقنية الخاصة  االتصاالت   الحاسب

200 120 

40 

  
ّ
 الفصل الثان

 التقنية الخاصة االتصاالت   الحاسب

http://tg.tvtc.edu.sa/
http://tg.tvtc.edu.sa/
http://tg.tvtc.edu.sa/
http://tg.tvtc.edu.sa/
http://tg.tvtc.edu.sa/
http://tg.tvtc.edu.sa/
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 ادارة الخدمات االرشادية

 للمتدرب المالئمة التدريبية البيئة تهيئة عىل االرشادية الخدمات ادارة تعمل تحوي
بوية والنفسية االجتماعية الخدمات وتقديم امج ووضع والير  وتطويرها  لذلك الالزمة الي 
   المشكالت حل عىل والعمل

ضه البر  تعير
 
 

 االنجازات
ط : المتدرب المتمي    يمنح المتدرب مكافئة مالية  و امتيازات داخل الكلية نظي  تحقيقه لرسر

وط األخرى  الحصول عىل معدل مرتفع وبعض الرسر

 عقد بي   اإلدارة والمتدرب لقاء عمل داخل إدارات الكلية: تشغيل المتدربي   

  
  التدريب للتعرف عىل حقوق المتدرب : اليوم التقب 

 
بوابة المتدرب المستجد قبل البدء ف

 وماله وما عليه وتعريف باللوائح واألنظمة والمرافق الخدمية 

 دراسة مفصلة لمشكلة يواجهها المتدرب لتقديم الحلول المناسبة له: دراسة الحالة 

  يطلبها المتدرب بشكل يوم  : المواقف اليومية 
 .تقديم االستشارات والخدمات البر

 مساعدة المتدرب ماديا عن طريق السلف او االعانة حسب الحالة: االعانات والقروض 



 ادارة انشطة المتدربين

بوية المهنية التقنية البيئة ه   بالكلية األنشطة إدارة تعتي   تهدف    والير
 تستهدف والبر

 إبداع من حاجاتهم وتشبع والمهاريةواإلبداعية العلمية مهاراتهم لتنمية المتدربي   
 مواهبهم االنحراف،وتنمية من وحمايتها  أفكارهم وصقل ونماء، وابتكار  وتفوق وعطاء

 .الواحد الفريق ضمن تعمل متوازنة شخصيات وبناء المستقبل قادة تدريب خالل من
 

 االنجازات
  
 .تنفيذ برنامج تهيئة الخريــــج للتدريب التعاوب 

 .إقامة دورات تهيئة الخريجي   بالكلية

 .)القسم الثانوي( زيارة مدارس الثغر النموذجية بجدة

 .إقامة دورة ريادة لرفع مستوى التوعية للخرجي   فيما يخص برنامج ريادة

ة الذاتية والمقابلة الشخصية  .إقامة دورة كتابة السي 



 ادارة التنسيق الوظيفي
و التدريب التعاوني                                                      

   التنسيق ادارة تهدف
   التدريب و  الوظيف 

 المهنة اختيار  عىل الفرد  مساعدة اىل التعاوب 
 وتقديم ، بالمهن والتعريف ، والقدرات الميول إختبارات خالل من المناسبة

   والدعم والتنسيق ، االستشارات
 الخاصة و  الحكومية الجهات مع التواصل و  الوظيف 

   للتدريب فرص لتوفي  
 .للمتدريبي    التعاوب 

 االنجازات
  
 .تنفيذ برنامج تهيئة الخريــــج للتدريب التعاوب 

 .إقامة دورات تهيئة الخريجي   بالكلية

 .)القسم الثانوي( زيارة مدارس الثغر النموذجية بجدة

 .إقامة دورة ريادة لرفع مستوى التوعية للخرجي   فيما يخص برنامج ريادة

ة الذاتية والمقابلة الشخصية  .إقامة دورة كتابة السي 
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