






 عميد الكلية

 أحمد بن عبدهللا الخليفة. د

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا تحقيقا لرسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  

وبلوغا لرؤيتها فإن كلية االتصاالت بالرياض وهي إحدى كليات المؤسسة وإيمانا  بدورها المنوط بها 

كجزء من هذه المنظومة المتكاملة فقد دأبت  ومن خالل استراتيجتها المبنية على التعليم والتدريب 

لجميع منسوبيها اإلسهام بفاعلية  والعمل وفق ما يعزز ويحقق رسالتها الفنية والتقنية من خالل 

العديد من المبادرات والمناشط المنفذة داخل الكلية ليأتي هذا التقرير بمحتواه راصدا لجزء من 

الفعاليات وليسلط الضوء على جزء يسيرمن البرامج التي قامت بها الكلية مؤملين ان يعكس هذا 

التقرير جزءا من الجهود المقدمة من الكلية للمنتمين لها والمستفيدين من خدماتها ومؤكدين في ذات 

الوقت ان الكلية تسعى دوما الى التطوير المستمر والعمل بكل امكانياتها المادية التي وفرتها الدولة 

الرشيدة لها والبشرية كذلك الى االرتقاء بالتعليم وجودة مخرجاته وفقا لما نصت عليه رؤيتنا جميعا 

 سائلين هللا التوفيق والسداد.. ٢٠٣٠



التقى عميد الكلية متدربي الكلية في لقاء مفتوح على مسرح الكلية بحضور وكيلي الكلية للتدريب دمحم 

الحربي ولشؤون المتدربين ابراهيم الحناكي وأكد الدكتور الخليفة ضرورة التزام جميع المتدربين 

بالمواعيد المحددة للمحاضرات ولالختبارات مبينا أنه يجب على المتدرب الحضور إلى القاعة بوقت 

كاف، حتى يتفادى الوقوع في أي إجراء نتيجة تأخره ، مشيراً إلى أن النظام سينصف المتدرب المجتهد 

وتم خالل اللقاء تناول العديد من المواضيع حول االنضباطية في الكلية و والمشاريع التطويرية في 

  .الكلية التي ستخدم المتدرب والفرص الوظيفية ونصائح الستغاللها



 لقاء عميد الكلية مع المتدربين



 راشدالزهراني . لقطات من زيارة نائب المحافظ د



 لقطات من زيارة مدير عام التدريب بالرياض



 ملتقى منسوبي الكية بمخيم المؤسسة 



 لقاء منسوبي الكلية وأبناؤهم في نادي المؤسسة



 زيارة الوفــد اإلسترالي للكلية



 لقاء المتعة  واإلثارة مع اليوم المفتوح 



 تابع اليوم المفتوح 



 حفل تكريم لفائزين باألنشطة 



 تكريم المتفوقين
كرم عميد الكلية المتدربين المتفوقين والذين حصلوا على شهادات التفوق العلمي من المؤسسة للعام 

هـ  بحضور وكيل الكلية لشئون المتدربين األستاذ إبراهيم بن عبدهللا الحناكي 1439 – 1438التدريبي 

وهنأ عميد الكلية المتدرب عبدالعزيز زيد عبدهللا بن سعيد و المتدرب حسام عبدالرحمن دمحم بن  دهيثم .

على تفوقهم العلمي وتحقيقهم المراكز المتقدمة خالل فترة تدريبهم بالكلية منوها باهتمام وحرص 

المؤسسة بشكل عام والكلية بشكل خاص بالمتدربين المتميزين من خالل دعمهم بالجوائز والحوافز 

  .التي تشجعهم على بذل المزيد من التفوق واإلبداع 



 حملة التبرع بالدم
دشن عميد الكلية حملة التبرع بالدم و التي نفذتها الكلية ممثلة في إدارة العالقات العامة ووحدة السالمة والصحة 

وهو أسبوع , المهنية بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث وتستمر لمدة أسبوع 

مقدما , وأكد عميد الكلية أن منسوبي الكلية والمتدربين حريصون على التبرع . سنوي يقام للسنة السادسة والعشرين 

 .  شكره وتقديره لمنسوبي بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث على تعاونهم الدائم مع الكلية 
 



اكد عميد الكلية أن جميع أعضاء هيئة التدريب مسئولين عن تطوير الكلية مشيرا إلى أن تطوير الكلية يبدأ من 

القاعة التدريبية ، وأن المدرب هو أحد أهم ركائز البيئة التدريبية وأن على المدربين دور كبير في العملية 

ودعى أعضاء هيئة  .التدريبية جاء ذلك في كلمته بمناسبة يوم المدرب الذي نظمته الكلية بقاعة االجتماعات

  .التدريب إلى ضرورة احترام الوقت واحترام المتدربين واستخدام نظام رايات 

 يوم المدرب



 ورشة عمل في يوم المدرب



 كلية االتصاالت بالرياض تكرم متقاعديها ومنسوبيها
نظمت الكلية حفل تكريم وتوديع لنخبة من منسوبيها المتقاعدين وكذلك من قاموا بأعمال إدارية 

وعبر عميد الكلية عن .ممن بذلوا جهوداً متميزة في خدمة الكلية لسنوات طويلةو فترة تكليفهم  وانتهت

لجميع من  بذلوا و اهتموا وأبدعوا في تدعيم الخطط المطورة لهذه الكلية وتدريب وتدريس  شكره وتقديره

أجيال من شباب هذا الوطن ، مشيراً إلى أن هذا التكريم جاء إيماناً من الكلية بالدور الطبيعي الذي قام به 

وأضاف ان التقاعد ال يعني نهاية المطاف بل هو بداية .هؤالء المكرمون في خدمة الكلية طيلة سنوات عملهم 

.جديدة مؤكدا إن أبواب الكلية مفتوحة للمتقاعدين لتوفير أفضل الخدمات لهم   



 تم تجهيز الصاالت الداخلية بمقاعد ومستلزمات لراحة المتدربين



 حرصت الكلية على توفير كافة الخدمات للمتدربين



 تعاون بين التدريب التقني والهيئة العامة للمساحة
شهد عميد الكلية وبحضور الدكتور بدر السعيد نائب المدير العام لمركز األعمال بالمؤسسة والمهندس سلطان المطيري مدير 

ابراهيم الحناكي حفل تخريج عدد . دمحم الحربي ولخدمات المتدربين أ. التدريب بالهيئة العامة للمساحة ووكيلي الكلية للتدريب أ

موظفا  من منسوبي الهيئة العامة للمساحة المشاركين في برنامج اإلدارة المكتبية الحديثة باستخدام الحاسب والذي نفذه  15

وأوضح مدير مركز خدمة المجتمع والتدريب .مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بكلية االتصاالت والمعلومات بالرياض 

المستمر بالكلية المهندس ابراهيم الغفيلي أن هذا البرنامج استمر فصل دراسي كامل وأشتمل  على العديد من المواضيع 

.الحديثة والمهارات المتنوعة  في تدريب المشاركين على الطباعة السريعة واإلدارة   



 تم عمل مقاعد اسمنتية موزعة في فناء الكلية  لراحة المتدربين



 يجري العمل حاليا بإنشاء مصعد لخدمة المتدربين



 تم تجهيز مالعب رياضية لمزاولة كافة األنشطة






