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2كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

بسم اهلل الرمحن الرحيم



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 31441/1440

هللا رسول  على  والسالم  والصالة  لله    الحمد 
المصير واليك  أنبنا  واليك  توكلنا  عليك  ربنا 
 نيابة عن   فريق العمل   اإلعالمي بالكلية   يسرنا أن  نضع بين
 أيديكم    النتاج  اإلعالمي   وما احتواه  من رصد  وتوثيق   لكافة
 البرامج والفعاليات التي نفذتها الكلية على المستوى الداخلي
 والخارجي خالل الفصل االول للعام التدريبي ١٤٤٠ - ١٤٤١ وكلنا
حرص يعكس  وما  النافع   المفيد  ثناياه  في  تجدوا  أن   أمل 
 منسوبي الكلية لتحقيق أهدافها المنبثقة  من رؤية واستراتيجة
 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  على كافة   المستويات
يرزقنا أن  المولى  وداعين  وتفاعلكم  دعمكم  دوم  لكم   مثمنين 
العالمين لله رب  والحمد  العمل  القول وصالح   وإياكم صادق 

 عميد الكلية
د. أحمد بن عبدهللا الخليفة

الملف اإلعالمي
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4كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض تقيم حفل معايدة

 أقامت إدارة العالقات العامة واإلعالم، بكلية االتصاالت والمعلومات بالرياض، اليوم في بهو الكلية ، حفل معايدة

 لمنسوبي الكلية، بمناسبة عيد األضحى المبارك، بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة ، وأعضاء هيئة

 التدريب والتدريس والموظفين . وقّدم عميد الكلية، التهنئة والتبريكات لجميع منسوبي الكلية ، داعيًا المولى العلي القدير،

. أن يعيده على الجميع بالخير والبركة . وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وسط أجواء من األلفة والمحبة



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 51441/1440

كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض تقيم حفل معايدة

 أقامت إدارة العالقات العامة واإلعالم، بكلية االتصاالت والمعلومات بالرياض، اليوم في بهو الكلية ، حفل معايدة

 لمنسوبي الكلية، بمناسبة عيد األضحى المبارك، بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة ، وأعضاء هيئة

 التدريب والتدريس والموظفين . وقّدم عميد الكلية، التهنئة والتبريكات لجميع منسوبي الكلية ، داعيًا المولى العلي القدير،

. أن يعيده على الجميع بالخير والبركة . وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وسط أجواء من األلفة والمحبة



6
6كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

 أقامت إدارة العالقات العامة واإلعالم، بكلية االتصاالت والمعلومات بالرياض، اليوم في بهو الكلية ، حفل معايدة

 لمنسوبي الكلية، بمناسبة عيد األضحى المبارك، بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة ، وأعضاء هيئة

 التدريب والتدريس والموظفين . وقّدم عميد الكلية، التهنئة والتبريكات لجميع منسوبي الكلية ، داعيًا المولى العلي القدير،

. أن يعيده على الجميع بالخير والبركة . وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وسط أجواء من األلفة والمحبة

كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض تقيم حفل معايدة



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 71441/1440

كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض تقيم حفل معايدة

 أقامت إدارة العالقات العامة واإلعالم، بكلية االتصاالت والمعلومات بالرياض، اليوم في بهو الكلية ، حفل معايدة

 لمنسوبي الكلية، بمناسبة عيد األضحى المبارك، بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة ، وأعضاء هيئة

 التدريب والتدريس والموظفين . وقّدم عميد الكلية، التهنئة والتبريكات لجميع منسوبي الكلية ، داعيًا المولى العلي القدير،

. أن يعيده على الجميع بالخير والبركة . وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وسط أجواء من األلفة والمحبة
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8كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

 أقامت كلية االتصاالت بالرياض اليوم , برنامج استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ ,الذي نّفذته

 إدارة الخدمات اإلرشادية بوكالة الكلية لشؤون المتدربين على مسرح الكلية. وحث عميد كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض

 الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة، في كلمة له , المتدربين المستجدين، على أهمية االلتزام باألنظمة واللوائح أثناء التدريب لتسير

 أمورهم بكل ُيسر وسهولة.وبين أن الكلية تقدم جميع ما يحتاجه المتدربون من استشارات وتوجيهات وبرامج متميزة وأنشطة

 متنوعة؛ مؤكدًا ضرورة االنتظام وااللتزام بالزي الرسمي للكلية واالجتهاد في التحصيل العلمي؛ لما يخدمهم مستقباًل.من جانبه،

 أوضح وكيل الكلية إبراهيم الحناكي، أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها، مفيًدا أن

 البرنامج يستمر على مدى يومين يقدم خالله تعريٌف بأقسام الكلية وإداراتها المختلفة، كما يتخلله زيارة جميع األقسام التدريبية

.بالكلية، والمعامل والورش، وإدارة خدمات المتدربين؛ لالطالع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية

كلية االتصاالت بالرياض تنظم برنامج استقبال المتدربين المستجدين



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 91441/1440

كلية االتصاالت بالرياض تنظم برنامج استقبال المتدربين المستجدين

 أقامت كلية االتصاالت بالرياض اليوم , برنامج استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ ,الذي نّفذته

 إدارة الخدمات اإلرشادية بوكالة الكلية لشؤون المتدربين على مسرح الكلية. وحث عميد كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض

 الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة، في كلمة له , المتدربين المستجدين، على أهمية االلتزام باألنظمة واللوائح أثناء التدريب لتسير

 أمورهم بكل ُيسر وسهولة.وبين أن الكلية تقدم جميع ما يحتاجه المتدربون من استشارات وتوجيهات وبرامج متميزة وأنشطة

 متنوعة؛ مؤكدًا ضرورة االنتظام وااللتزام بالزي الرسمي للكلية واالجتهاد في التحصيل العلمي؛ لما يخدمهم مستقباًل.من جانبه،

 أوضح وكيل الكلية إبراهيم الحناكي، أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها، مفيًدا أن

 البرنامج يستمر على مدى يومين يقدم خالله تعريٌف بأقسام الكلية وإداراتها المختلفة، كما يتخلله زيارة جميع األقسام التدريبية

.بالكلية، والمعامل والورش، وإدارة خدمات المتدربين؛ لالطالع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية
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10كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

كلية االتصاالت بالرياض تنظم برنامج استقبال المتدربين المستجدين

 أقامت كلية االتصاالت بالرياض اليوم , برنامج استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ ,الذي نّفذته

 إدارة الخدمات اإلرشادية بوكالة الكلية لشؤون المتدربين على مسرح الكلية. وحث عميد كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض

 الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة، في كلمة له , المتدربين المستجدين، على أهمية االلتزام باألنظمة واللوائح أثناء التدريب لتسير

 أمورهم بكل ُيسر وسهولة.وبين أن الكلية تقدم جميع ما يحتاجه المتدربون من استشارات وتوجيهات وبرامج متميزة وأنشطة

 متنوعة؛ مؤكدًا ضرورة االنتظام وااللتزام بالزي الرسمي للكلية واالجتهاد في التحصيل العلمي؛ لما يخدمهم مستقباًل.من جانبه،

 أوضح وكيل الكلية إبراهيم الحناكي، أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها، مفيًدا أن

 البرنامج يستمر على مدى يومين يقدم خالله تعريٌف بأقسام الكلية وإداراتها المختلفة، كما يتخلله زيارة جميع األقسام التدريبية

.بالكلية، والمعامل والورش، وإدارة خدمات المتدربين؛ لالطالع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 111441/1440

األحياء ومراكز  إنسان,  وجمعية  المجتمع,  لخدمة  باسمح  مجموعة  مع  بالتعاون  أمس,  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية   نظمت 

لتحقيق الالزمة  األدوات  المستفيد  وإكساب  الحياة  في  التوازن  بأهمية  للتعريف  صمم  الذي  التعاون,  خماسية  برنامج  الكلية,  من   القريبة 

 النجاح والتوازن في حياته. وأوضح مدير إدارة المسؤولية االجتماعية بالكلية صالح السنيدي أنه جرى تنفيذ برنامجين أحدهما لمتدربي الكلية

حياة وإكساب قناعة وأسلوب  ليصبح  التوازن  تعزيز مفهوم  إلى  يهدف  البرنامج  أن هذا  إلى  ، مشيًرا  األحياء  إنسان ومراكز  لجمعية   واآلخر 

, أكد التوازن الحالي عبر مقياس الحياة المتوازنة قائمة النجاح الشخصي. من جانبه  التوازن وقياس   المستفيد األدوات األساسية لتحقيق 

,2٠3٠ المملكة  رؤية  أهداف  أهم  من  هي  التي  المجتمعية  والشراكات  البرامج  هذه  أهمية  الخليفة  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور    الكلية   عميد 

 مقدما  ً   شكره   لمجموعة باسمح لخدمة المجتمع على جهودها في تقديم هذا البرنامج . كما شكر الدكتور الخليفة, جمعية إنسان ومراكز

.األحياء على إتاحة الفرصة للتعاون معهم فيما يخدم هذه الفئة الغالية فئة الشباب, مؤكًدا أهمية هذه البرامج في بناء شخصية الشباب

كلية االتصاالت بالرياض تنظم برنامجًا لخدمة المجتمع
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12كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

كلية االتصاالت بالرياض تنظم برنامجًا لخدمة المجتمع

األحياء ومراكز  إنسان,  وجمعية  المجتمع,  لخدمة  باسمح  مجموعة  مع  بالتعاون  أمس,  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية   نظمت 

لتحقيق الالزمة  األدوات  المستفيد  وإكساب  الحياة  في  التوازن  بأهمية  للتعريف  صمم  الذي  التعاون,  خماسية  برنامج  الكلية,  من   القريبة 

 النجاح والتوازن في حياته. وأوضح مدير إدارة المسؤولية االجتماعية بالكلية صالح السنيدي أنه جرى تنفيذ برنامجين أحدهما لمتدربي الكلية

حياة وإكساب قناعة وأسلوب  ليصبح  التوازن  تعزيز مفهوم  إلى  يهدف  البرنامج  أن هذا  إلى  ، مشيًرا  األحياء  إنسان ومراكز  لجمعية   واآلخر 

, أكد التوازن الحالي عبر مقياس الحياة المتوازنة قائمة النجاح الشخصي. من جانبه  التوازن وقياس   المستفيد األدوات األساسية لتحقيق 

,2٠3٠ المملكة  رؤية  أهداف  أهم  من  هي  التي  المجتمعية  والشراكات  البرامج  هذه  أهمية  الخليفة  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور    الكلية   عميد 

 مقدما  ً   شكره   لمجموعة باسمح لخدمة المجتمع على جهودها في تقديم هذا البرنامج . كما شكر الدكتور الخليفة, جمعية إنسان ومراكز

.األحياء على إتاحة الفرصة للتعاون معهم فيما يخدم هذه الفئة الغالية فئة الشباب, مؤكًدا أهمية هذه البرامج في بناء شخصية الشباب



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 131441/1440

كلية االتصاالت بالرياض تنظم برنامجًا لخدمة المجتمع

 نظمت كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض أمس, بالتعاون مع مجموعة باسمح لخدمة المجتمع, وجمعية إنسان, ومراكز

المستفيد وإكساب  الحياة  في  التوازن  بأهمية  للتعريف  صمم  الذي  التعاون,  خماسية  برنامج  الكلية,  من  القريبة   األحياء 

أنه جرى بالكلية صالح السنيدي  إدارة المسؤولية االجتماعية  النجاح والتوازن في حياته. وأوضح مدير  الالزمة لتحقيق   األدوات 

تعزيز إلى  يهدف  البرنامج  هذا  أن  إلى  مشيًرا   ، األحياء  ومراكز  إنسان  لجمعية  واآلخر  الكلية  لمتدربي  أحدهما  برنامجين   تنفيذ 

الحالي التوازن  وقياس  التوازن  لتحقيق  األساسية  األدوات  المستفيد  وإكساب  حياة  وأسلوب  قناعة  ليصبح  التوازن   مفهوم 

أهمية الخليفة  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور    الكلية  عميد  أكد   , جانبه  من  الشخصي.  النجاح  قائمة  المتوازنة  الحياة  مقياس   عبر 

باسمح لمجموعة  شكره       ً مقدما    ,2٠3٠ المملكة  رؤية  أهداف  أهم  من  هي  التي  المجتمعية  والشراكات  البرامج   هذه 

إتاحة على  األحياء  ومراكز  إنسان  جمعية  الخليفة,  الدكتور  شكر  كما   . البرنامج  هذا  تقديم  في  جهودها  على  المجتمع   لخدمة 

الشباب شخصية  بناء  في  البرامج  هذه  أهمية  مؤكًدا  الشباب,  فئة  الغالية  الفئة  هذه  يخدم  فيما  معهم  للتعاون  .الفرصة 
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14كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

كلية االتصاالت بالرياض تنظم برنامجًا لخدمة المجتمع

نظمت كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض أمس, بالتعاون مع مجموعة باسمح لخدمة المجتمع, وجمعية إنسان, ومراكز 

المستفيد  وإكساب  الحياة  في  التوازن  بأهمية  للتعريف  صمم  الذي  التعاون,  خماسية  برنامج  الكلية,  من  القريبة  األحياء 

أنه جرى  بالكلية صالح السنيدي  إدارة المسؤولية االجتماعية  النجاح والتوازن في حياته. وأوضح مدير  الالزمة لتحقيق  األدوات 

تعزيز  إلى  يهدف  البرنامج  هذا  أن  إلى  مشيًرا   ، األحياء  ومراكز  إنسان  لجمعية  واآلخر  الكلية  لمتدربي  أحدهما  برنامجين  تنفيذ 

الحالي  التوازن  وقياس  التوازن  لتحقيق  األساسية  األدوات  المستفيد  وإكساب  حياة  وأسلوب  قناعة  ليصبح  التوازن  مفهوم 

أهمية  الخليفة  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور    الكلية  عميد  أكد   , جانبه  من  الشخصي.  النجاح  قائمة  المتوازنة  الحياة  مقياس  عبر 

باسمح  لمجموعة  شكره       ً مقدما    ,2٠3٠ المملكة  رؤية  أهداف  أهم  من  هي  التي  المجتمعية  والشراكات  البرامج  هذه 

إتاحة  على  األحياء  ومراكز  إنسان  جمعية  الخليفة,  الدكتور  شكر  كما   . البرنامج  هذا  تقديم  في  جهودها  على  المجتمع  لخدمة 

الشباب. شخصية  بناء  في  البرامج  هذه  أهمية  مؤكًدا  الشباب,  فئة  الغالية  الفئة  هذه  يخدم  فيما  معهم  للتعاون  الفرصة 
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بالكلية. الجديدة  المشروعات  من  عددًا  اليوم،  الخليفة  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  عميد  دشن 

باإلنترنت  مرتبطة  السلكية  بشبكة  جهز  أشخاص   ١٠8 لعدد  يتسع  الذي   ١5 مبنى  مدرج  المدشنة،  المشروعات  أهم  ضمن  وجاء 

المتدربين. تخدم  مياه  دورات  مجمعات   3 و  التدريبية   9 قاعة  تدشين  تم  كما  فاي،  الواي  وخدمة  »بروجكتر«  عرض  وجهاز 

سابقا  للتدريب  الكلية  وكيل  من  لكل  وتقديره  شكره  شهادات  الكلية  عميد  قدم  الجولة  نهاية  وفي 

المشاريع. هذه  في  المتميزة  لجهودهما  السليمان  محمد  بالكلية  الخدمات  ومدير  الحربي  محمد 

الحناكي  إبراهيم  المتدربين  لخدمات  الكلية  ووكيل  الشمري  سعود  الرياض  بمنطقة  المجتمع  خدمة  مدير  التدشين  حضر 

بالكلية. اإلدارات  ومديري  األقسام  رؤساء  من  وعدد  المحيذيف  عبدهللا  الدكتور  بالكلية  المعلومات  تقنية  مركز  ومدير 

عميد كلية االتصاالت والمعلومات يدشن عددًا من المشاريع الجديدة بالكلية
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عميد كلية االتصاالت والمعلومات يدشن عددًا من المشاريع الجديدة بالكلية

بالكلية الجديدة  المشروعات  من  عددًا  اليوم،  الخليفة  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  عميد  .دشن 

باإلنترنت مرتبطة  السلكية  بشبكة  جهز  أشخاص   ١٠8 لعدد  يتسع  الذي   ١5 مبنى  مدرج  المدشنة،  المشروعات  أهم  ضمن   وجاء 

المتدربين تخدم  مياه  دورات  مجمعات   3 و  التدريبية   9 قاعة  تدشين  تم  كما  فاي،  الواي  وخدمة  »بروجكتر«  عرض  .وجهاز 

سابقا للتدريب  الكلية  وكيل  من  لكل  وتقديره  شكره  شهادات  الكلية  عميد  قدم  الجولة  نهاية   وفي 

المشاريع هذه  في  المتميزة  لجهودهما  السليمان  محمد  بالكلية  الخدمات  ومدير  الحربي  .محمد 

الحناكي إبراهيم  المتدربين  لخدمات  الكلية  ووكيل  الشمري  سعود  الرياض  بمنطقة  المجتمع  خدمة  مدير  التدشين   حضر 

بالكلية اإلدارات  ومديري  األقسام  رؤساء  من  وعدد  المحيذيف  عبدهللا  الدكتور  بالكلية  المعلومات  تقنية  مركز  .ومدير 
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بالكلية الجديدة  المشروعات  من  عددًا  اليوم،  الخليفة  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  عميد  .دشن 

باإلنترنت مرتبطة  السلكية  بشبكة  جهز  أشخاص   ١٠8 لعدد  يتسع  الذي   ١5 مبنى  مدرج  المدشنة،  المشروعات  أهم  ضمن   وجاء 

المتدربين تخدم  مياه  دورات  مجمعات   3 و  التدريبية   9 قاعة  تدشين  تم  كما  فاي،  الواي  وخدمة  »بروجكتر«  عرض  .وجهاز 

سابقا للتدريب  الكلية  وكيل  من  لكل  وتقديره  شكره  شهادات  الكلية  عميد  قدم  الجولة  نهاية   وفي 

المشاريع هذه  في  المتميزة  لجهودهما  السليمان  محمد  بالكلية  الخدمات  ومدير  الحربي  .محمد 

الحناكي إبراهيم  المتدربين  لخدمات  الكلية  ووكيل  الشمري  سعود  الرياض  بمنطقة  المجتمع  خدمة  مدير  التدشين   حضر 

بالكلية اإلدارات  ومديري  األقسام  رؤساء  من  وعدد  المحيذيف  عبدهللا  الدكتور  بالكلية  المعلومات  تقنية  مركز  .ومدير 

عميد كلية االتصاالت والمعلومات يدشن عددًا من المشاريع الجديدة بالكلية
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بالكلية الشعبية  بالقاعة  الغالي وذلك  لوطننا  الوطني 89  باليوم  احتفاًلا  القادم  األحد  يوم  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية   تنظم 

لشئون الكلية  وكيل  وأوضح  والمتدربين.  والموظفين  التدريب  هيئة  وأعضاء  الخليفة  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  الكلية  عميد   بحضور 

المتنوعة الفقرات  من  العديد  على  سيشتمل  الحفل  برنامج  أن  الحناكي  عبدهللا  بن  إبراهيم  بالحفل  الخاصة  اللجنة  رئيس   المتدربين 

وثائقي فيلم  سُيقّدُم  كما   ، الجميع  فيها  سيشارك  التي  الوطنية  واألهازيج  الثقافية  والمسابقات  الشعرية  القصائد  سقدمت   حيث 

وأكد الكلية.  وخارج  داخل  التهاني  ولوحات  الخفاق  السعودي  العلم  رفع  تم  فيما   , بالدم  للتبرع  حملة  وتنفيذ  ومنجزاته  الوطن   عن 

اليوم هذا  والوجدان،  الذاكرة  في  محفورة  ممّيزة  مناسبة  هو  السعودية  العربية  المملكة  الغالية  بالدنا  في  الوطني  اليوم  أن   الحناكي 

هللا ودعى   ، واالزدهار  التطّور   بمدى  التاريخ  له  يشهد  اّلذي  اليوم  هو  والتفكك،  الفرقة  فيه  وأزيلت  والوحدة،  التكامل  فيه  تحّقق   اّلذي 

إلى مشيرا  السعيدة  المناسبة  بهذه  الكبيرة  سعادته  عن  الحناكي  عبر  جانبه  من   . مكروه  كل  من  وشعبها  وحكامها  بالدنا  يحفظ   أن 

والقبائل العشائر  جمع  في  ثراه  هللا  طيب  سعود  آل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  المؤسس  الملك  بها  قام  التي  الكبيرة  .الجهود 

كلية االتصاالت بالرياض تحتفل باليوم الوطني الـ 89
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لمقام والتبريكات  التهاني  أسمى  الخليفة،  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  بالرياض،  والمعلومات  االتصاالت  كلية  عميد   رفع 

إلى وأشار  للبيعة،  الخامسة  الذكرى  بمناسبة  هللا-  -حفظه  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين   خادم 

هللا -حفظه  الشريفين  الحرمين  خادم  عهد  في  المجاالت  شتى  في  السعودية  تشهدها  التي  والتنمية  التطور  .-أوجه 

لقيادتهم، ووالئهم السعودية، ومدى تعلقهم بوطنهم، وحبهم  أبناء  إلى األذهان صدق مشاعر  البيعة تعيد  أن ذكرى   وأكد »الخليفة« 

هللا -حفظهما  األمين  عهده  ولي  وسمو  الشريفين  الحرمين  خادم  بقيادة  الحكيمة  القيادة  خلف  االصطفاف  في  تمثَّل  الذي  -لهم، 

عميد االتصاالت” بالرياض يرفع التهاني لخادم الحرمَيْن بمناسبة ذكرى البيعة“



20
20كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

  كلية االتصاالت بالرياض تحتفل باليوم الوطني 

بالكلية الشعبية  بالقاعة  الغالي وذلك  لوطننا  الوطني 89  باليوم  احتفاًلا  القادم  األحد  يوم  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية   تنظم 

لشئون الكلية  وكيل  وأوضح  والمتدربين.  والموظفين  التدريب  هيئة  وأعضاء  الخليفة  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  الكلية  عميد   بحضور 

المتنوعة الفقرات  من  العديد  على  سيشتمل  الحفل  برنامج  أن  الحناكي  عبدهللا  بن  إبراهيم  بالحفل  الخاصة  اللجنة  رئيس   المتدربين 

وثائقي فيلم  سُيقّدُم  كما   ، الجميع  فيها  سيشارك  التي  الوطنية  واألهازيج  الثقافية  والمسابقات  الشعرية  القصائد  سقدمت   حيث 

وأكد الكلية.  وخارج  داخل  التهاني  ولوحات  الخفاق  السعودي  العلم  رفع  تم  فيما   , بالدم  للتبرع  حملة  وتنفيذ  ومنجزاته  الوطن   عن 

اليوم هذا  والوجدان،  الذاكرة  في  محفورة  ممّيزة  مناسبة  هو  السعودية  العربية  المملكة  الغالية  بالدنا  في  الوطني  اليوم  أن   الحناكي 

هللا ودعى   ، واالزدهار  التطّور   بمدى  التاريخ  له  يشهد  اّلذي  اليوم  هو  والتفكك،  الفرقة  فيه  وأزيلت  والوحدة،  التكامل  فيه  تحّقق   اّلذي 

إلى مشيرا  السعيدة  المناسبة  بهذه  الكبيرة  سعادته  عن  الحناكي  عبر  جانبه  من   . مكروه  كل  من  وشعبها  وحكامها  بالدنا  يحفظ   أن 

والقبائل العشائر  جمع  في  ثراه  هللا  طيب  سعود  آل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  المؤسس  الملك  بها  قام  التي  الكبيرة  .الجهود 
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 كلية االتصاالت بالرياض تحتفل باليوم الوطني

بالكلية الشعبية  بالقاعة  الغالي وذلك  لوطننا  الوطني 89  باليوم  احتفاًلا  القادم  األحد  يوم  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية   تنظم 

لشئون الكلية  وكيل  وأوضح  والمتدربين.  والموظفين  التدريب  هيئة  وأعضاء  الخليفة  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  الكلية  عميد   بحضور 

المتنوعة الفقرات  من  العديد  على  سيشتمل  الحفل  برنامج  أن  الحناكي  عبدهللا  بن  إبراهيم  بالحفل  الخاصة  اللجنة  رئيس   المتدربين 

وثائقي فيلم  سُيقّدُم  كما   ، الجميع  فيها  سيشارك  التي  الوطنية  واألهازيج  الثقافية  والمسابقات  الشعرية  القصائد  سقدمت   حيث 

وأكد الكلية.  وخارج  داخل  التهاني  ولوحات  الخفاق  السعودي  العلم  رفع  تم  فيما   , بالدم  للتبرع  حملة  وتنفيذ  ومنجزاته  الوطن   عن 

اليوم هذا  والوجدان،  الذاكرة  في  محفورة  ممّيزة  مناسبة  هو  السعودية  العربية  المملكة  الغالية  بالدنا  في  الوطني  اليوم  أن   الحناكي 

هللا ودعى   ، واالزدهار  التطّور   بمدى  التاريخ  له  يشهد  اّلذي  اليوم  هو  والتفكك،  الفرقة  فيه  وأزيلت  والوحدة،  التكامل  فيه  تحّقق   اّلذي 

إلى مشيرا  السعيدة  المناسبة  بهذه  الكبيرة  سعادته  عن  الحناكي  عبر  جانبه  من   . مكروه  كل  من  وشعبها  وحكامها  بالدنا  يحفظ   أن 

والقبائل العشائر  جمع  في  ثراه  هللا  طيب  سعود  آل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  المؤسس  الملك  بها  قام  التي  الكبيرة  .الجهود 
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المحاور  من  عددًا  تضمنت   ,  ) اإلداري  يوم   ( عنوان  تحت  باإلداريين  خاصة  عمل  ورشة  الرياض  في  والمعلومات  االتصاالت  كلية  نفذت 

االتصاالت  كلية  عميد  وأكد  المتنوعة.  وبرامجها  للكلية  التشغيلية  والخطة  الناجحة  العمل  بيئة  ومواصفات  النجاح  وأدوات  مظاهر  أبرزها 

 , اإلدارية  باألعمال  المكلفين  والمدربين  اإلداريين  جميع  على   , الورشة  خالل  ألقاها  كلمة  في  الخليفة  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  والمعلومات 

إخوانهم  مع  جنب  إلى  جنبًا  الكلية  تطوير  على  وحثهم   ، العمل  وقت  والمستفيد  المراجع  واحترام  الرسمي  الدوام  بمواعيد  التقيد  ضرورة 

كبيرة  جهود  من  بذلوه  ما  على  بالكلية  اإلداريين  لجميع  شكره  عن  وعبر  المنصرم  التدريبي  العام  بنجاح  سعادته  عن  وأعرب   ، المدربين 

اإلجازات  وتقديم  اإلدارية  اإلجراءات  عن  توضيحًا  الحمده  عبدهللا  الكلية  في  والمالية  اإلدارية  الشؤون  مدير  قدم  أخرى  جهة  .من  وواضحة 

األسبوع  في  االعتيادية  اإلجازات  على  الموافقة  عدم  تؤكد  والمهني  التقني  للتدريب  العامة  المؤسسة  من  الصادرة  التعليمات  أن  مبينًا 

الثنيان  فهد  الكلية  في  المتابعة  مدير  وقدم   . المختصة  اإلدارة  من  اإلجازة  قرار  صدور  ضرورة  إلى  مشيرًا  التدريبي  للفصل  واألخير  األول 

. الحضور  أسئلة  على  الخليفة  أحمد  الدكتور  أجاب  اللقاء  نهاية  وفي   . الشأن  هذا  في  اتخاذها  يتم  التي  واإلجراءات  البصمة  نظام  إجراءات 

كلية االتصاالت بالرياض تنفذ ورشة عمل لإلداريين 
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كلية االتصاالت بالرياض تنفذ ورشة عمل لإلداريين 

المحاور  من  عددًا  تضمنت   ,  ) اإلداري  يوم   ( عنوان  تحت  باإلداريين  خاصة  عمل  ورشة  الرياض  في  والمعلومات  االتصاالت  كلية  نفذت 

االتصاالت  كلية  عميد  وأكد  المتنوعة.  وبرامجها  للكلية  التشغيلية  والخطة  الناجحة  العمل  بيئة  ومواصفات  النجاح  وأدوات  مظاهر  أبرزها 

 , اإلدارية  باألعمال  المكلفين  والمدربين  اإلداريين  جميع  على   , الورشة  خالل  ألقاها  كلمة  في  الخليفة  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  والمعلومات 

إخوانهم  مع  جنب  إلى  جنبًا  الكلية  تطوير  على  وحثهم   ، العمل  وقت  والمستفيد  المراجع  واحترام  الرسمي  الدوام  بمواعيد  التقيد  ضرورة 

كبيرة  جهود  من  بذلوه  ما  على  بالكلية  اإلداريين  لجميع  شكره  عن  وعبر  المنصرم  التدريبي  العام  بنجاح  سعادته  عن  وأعرب   ، المدربين 

اإلجازات  وتقديم  اإلدارية  اإلجراءات  عن  توضيحًا  الحمده  عبدهللا  الكلية  في  والمالية  اإلدارية  الشؤون  مدير  قدم  أخرى  جهة  .من  وواضحة 

األسبوع  في  االعتيادية  اإلجازات  على  الموافقة  عدم  تؤكد  والمهني  التقني  للتدريب  العامة  المؤسسة  من  الصادرة  التعليمات  أن  مبينًا 

الثنيان  فهد  الكلية  في  المتابعة  مدير  وقدم   . المختصة  اإلدارة  من  اإلجازة  قرار  صدور  ضرورة  إلى  مشيرًا  التدريبي  للفصل  واألخير  األول 

. الحضور  أسئلة  على  الخليفة  أحمد  الدكتور  أجاب  اللقاء  نهاية  وفي   . الشأن  هذا  في  اتخاذها  يتم  التي  واإلجراءات  البصمة  نظام  إجراءات 
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»الطرق  حول  عمل  ورشة  أعمال  اليوم،  بالكلية  الخاصة  التقنية  قسم  في  ممثلة  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  نفذت 

والفرق  الصم  بفئة  التعريف  الورشة  وتناولت  بالكلية.   ١5 بمبنى  الجديدة  القاعة  في  وذلك  الصم«،  فئة  مع  للتعامل  الحديثة 

أن  يذكر  الصم.  فئة  مع  التعامل  في  الحديثة  الطرق  استعراض  جانب  إلى  واألبكم،  واألصم  السمع  وضعاف  األصم  بين 

مستوى  على  األول  القسم  هو  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  بكلية  السمع«  وضعاف  الصم  »فئة  الخاصة  التقنية  قسم 

وصيانته. الحاسب  على  يتدربون  متدربين،   ١٠٤ حاليًا  المتدربين  عدد  يبلغ  حيث  سمعيًا،  المعاقين  فئة  بتدريب  ويعنى  المملكة، 

الطرق الحديثة للتعامل مع فئة الصم” ورشة عمل في كلية االتصاالت بالرياض“
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المتدربين  لخدمات  الكلية  لوكالة  التابعة  اإلرشادية  الخدمات  بإدارة  ممثلة  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  نظمت 

الذي  البرنامج  هذا  ويهدف  الحالي.  التدريبي  الفصل  تخرجهم  المتوقع  الكلية  متدربي  تستهدف  التوازن  خماسية  دورة  اليوم, 

التوازن  تحقيق  في  قدراتهم  وقياس  الشباب،  حياة  في  التوازن  مفهوم  غرس  إلى  العمادة  بمبنى  التدريبية  الدورات  بقاعة  أقيم 

والنجاح. واإلنجاز  االطمئنان  له  يحقق  الذي  التوازن  نظام  لحياته  ويعيد  الخلل  يعالج  أن  يمكن  وكيف   ، الحياة  أدوار  مختلف  في 

خماسية التوازن “ .. دورة تدريبية بكلية االتصاالت بالرياض“
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الكلية.  مسرح  على  الجديدة،  والئحته  التعاوني  بالتدريب  ا  خاصًّ ا  تعريفيًّ برنامًجا  بالرياض،  والمعلومات  االتصاالت  كلية  نّظمت 

التعاوني  بالتدريب  سيلتحقون  الذين  المتدربين  استهدف  البرنامج  أن  الدايل،  محمد  بالكلية  التعاوني  التدريب  قسم  رئيس  وأوضح 

الواجبات  وما  وأهميته،  التعاوني  التدريب  عن  عرض  تقديُم  اللقاء  خالل  تم  أنه  »الدايل«  وبّين  ١٤٤١هـ.   الثاني  التدريبي  للفصل 

أكد  جانبه،  من  متدرًبا.   ١26 بحضور  وأنماطه،  التعاوني  للتدريب  الجديدة  بالالئحة  التعريف  تم  كذلك  المتدربين،  من  المطلوبة 

واحتياجات  الكلية  مخرجات  بين  التوافق  لتحقيق  تهدف  التي  البرامج  هذه  أهمية  الخليفة  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  الكلية  عميد 

الكلية  في  المتدرب  يتلقاها  التي  النظرية  األكاديمية  المعلومات  بربط  العلمية،  للمادة  المتدرب  فهم  وتعميق  العمل،  سوق 

البرنامج. هذا  تقديم  في  جهودها  على  بالكلية  التعاوني  التدريب  إلدارة  شكره  مقدًما  األعمال؛  بيئة  في  العملية  تطبيقاتها  مع 

كلية االتصاالت بالرياض تعرف متدربيها بالتدريب التعاوني
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“كلية “اتصاالت الرياض” تنّظم برنامجا تعريفيًّا عن “التدريب التعاوني

الكلية.  مسرح  على  الجديدة،  والئحته  التعاوني  بالتدريب  ا  خاصًّ ا  تعريفيًّ برنامًجا  بالرياض،  والمعلومات  االتصاالت  كلية  نّظمت 

التعاوني  بالتدريب  سيلتحقون  الذين  المتدربين  استهدف  البرنامج  أن  الدايل،  محمد  بالكلية  التعاوني  التدريب  قسم  رئيس  وأوضح 

الواجبات  وما  وأهميته،  التعاوني  التدريب  عن  عرض  تقديُم  اللقاء  خالل  تم  أنه  »الدايل«  وبّين  ١٤٤١هـ.   الثاني  التدريبي  للفصل 

أكد  جانبه،  من  متدرًبا.   ١26 بحضور  وأنماطه،  التعاوني  للتدريب  الجديدة  بالالئحة  التعريف  تم  كذلك  المتدربين،  من  المطلوبة 

واحتياجات  الكلية  مخرجات  بين  التوافق  لتحقيق  تهدف  التي  البرامج  هذه  أهمية  الخليفة  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  الكلية  عميد 

الكلية  في  المتدرب  يتلقاها  التي  النظرية  األكاديمية  المعلومات  بربط  العلمية،  للمادة  المتدرب  فهم  وتعميق  العمل،  سوق 

البرنامج. هذا  تقديم  في  جهودها  على  بالكلية  التعاوني  التدريب  إلدارة  شكره  مقدًما  األعمال؛  بيئة  في  العملية  تطبيقاتها  مع 
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كّرم عميد كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة اليوم , الخريجين المتفوقين علميا الذين حصلوا 

على شهادات التفوق العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام التدريبي ١٤٤٠ – ١٤٤١هـ , بحضور وكيل الكلية 

لشؤون المتدربين إبراهيم بن عبدهللا الحناكي, ووكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي وعدد من رؤساء األقسام 

واعضاء هيئة التدريب والمدربين وذلك بالمدرج الجديدة بمنى ١5 بالكلية . وأكد وكيل الكلية لشئون المتدربين أن هذا التكريم من 

اجمل اللحظات واألوقات بالكلية ألننا نكرم 

نخبة من أبناءنا الذين رفعوا رؤوسنا جميعا 

على مستوى المملكة. من جانبه هنأ عميد 

العلمي  تفوقهم  على   , المتدربين  الكلية 

فترة  خالل  المتقدمة  المراكز  وتحقيقهم 

وحرص  باهتمام  منوهًا  بالكلية,  تدريبهم 

المؤسسة بشكل عام والكلية بشكل خاص 

دعمهم  خالل  من  المتميزين  بالمتدربين 

بالجوائز والحوافز التي تشجعهم على بذل 

نهاية  وفي   . واإلبداع  التفوق  من  المزيد 

الذين  المتفوقين  الكلية  عميد  كرم  اللقاء 

قسم  من   7 منهم  متفوقا   ١5 عددهم  بلغ 

التربية الخاصة) فئة الصم وضعاف السمع 

( وهم عبدالعزيز محمد مجرشي و يوسف 

عبدالعزيز الغريميل و سالم احمد سالم بالحتر و عبدالعزيز عواد السهلي و ماجد عوض الجوفي وبندر سعد الحمود و رائد صالح الوهيبي 

و ريان حسين القرشي و سعود عبيد السهيمي و عمار ياسر المحرج ومجاهد علي الحكمي و مشاري علي عيفان وعبدالمجيد محمد 

عبدالسالم وعبدهللا دماك الشهري و محمد احمد مخاوي . يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قدمت للمتفوقين 

شهادات تفوق ومكافأة مالية لكل متدرب متفوق علميًا، في الوقت الذي منحتهم الكلية شهادة شكر وتقدير ودروع لتفوقهم .

كلية االتصاالت بالرياض تكرم المتفوقين علميًا
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كلية االتصاالت بالرياض تكرم المتفوقين علميًا
كّرم عميد كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة اليوم , الخريجين المتفوقين علميا الذين 

حصلوا على شهادات التفوق العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام التدريبي ١٤٤٠ – ١٤٤١هـ , بحضور 

وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم بن عبدهللا الحناكي, ووكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي وعدد من 

رؤساء األقسام واعضاء هيئة التدريب والمدربين 

وأكد   . بالكلية   ١5 بمنى  الجديدة  بالمدرج  وذلك 

التكريم  هذا  أن  المتدربين  لشئون  الكلية  وكيل 

من اجمل اللحظات واألوقات بالكلية ألننا نكرم 

نخبة من أبناءنا الذين رفعوا رؤوسنا جميعا على 

الكلية  عميد  هنأ  جانبه  من  المملكة.  مستوى 

وتحقيقهم  العلمي  تفوقهم  على   , المتدربين 

بالكلية,  تدريبهم  فترة  خالل  المتقدمة  المراكز 

عام  بشكل  المؤسسة  وحرص  باهتمام  منوهًا 

والكلية بشكل خاص بالمتدربين المتميزين من 

خالل دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجعهم 

على بذل المزيد من التفوق واإلبداع . وفي نهاية 

بلغ  الذين  المتفوقين  الكلية  عميد  كرم  اللقاء 

التربية  قسم  من   7 منهم  متفوقا   ١5 عددهم 

الخاصة) فئة الصم وضعاف السمع ( وهم عبدالعزيز محمد مجرشي و يوسف عبدالعزيز الغريميل و سالم احمد سالم بالحتر 

و عبدالعزيز عواد السهلي و ماجد عوض الجوفي وبندر سعد الحمود و رائد صالح الوهيبي و ريان حسين القرشي و سعود 

عبيد السهيمي و عمار ياسر المحرج ومجاهد علي الحكمي و مشاري علي عيفان وعبدالمجيد محمد عبدالسالم وعبدهللا 

دماك الشهري و محمد احمد مخاوي . يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قدمت للمتفوقين شهادات 

تفوق ومكافأة مالية لكل متدرب متفوق علميًا، في الوقت الذي منحتهم الكلية شهادة شكر وتقدير ودروع لتفوقهم .
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كلية االتصاالت بالرياض تكرم المتفوقين علميًا
كّرم عميد كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة اليوم , الخريجين المتفوقين علميا الذين حصلوا على 

شهادات التفوق العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام التدريبي ١٤٤٠ – ١٤٤١هـ , بحضور وكيل الكلية لشؤون 

المتدربين إبراهيم بن عبدهللا الحناكي, ووكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي وعدد من رؤساء األقسام واعضاء هيئة 

التدريب والمدربين وذلك بالمدرج الجديدة 

بمنى ١5 بالكلية . وأكد وكيل الكلية لشئون 

اجمل  من  التكريم  هذا  أن  المتدربين 

اللحظات واألوقات بالكلية ألننا نكرم نخبة 

جميعا  رؤوسنا  رفعوا  الذين  أبناءنا  من 

على مستوى المملكة. من جانبه هنأ عميد 

العلمي  تفوقهم  على   , المتدربين  الكلية 

فترة  خالل  المتقدمة  المراكز  وتحقيقهم 

وحرص  باهتمام  منوهًا  بالكلية,  تدريبهم 

بشكل  والكلية  عام  بشكل  المؤسسة 

خالل  من  المتميزين  بالمتدربين  خاص 

دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجعهم 

على بذل المزيد من التفوق واإلبداع . وفي 

المتفوقين  الكلية  اللقاء كرم عميد  نهاية 

الذين بلغ عددهم ١5 متفوقا منهم 7 من قسم التربية الخاصة) فئة الصم وضعاف السمع ( وهم عبدالعزيز محمد مجرشي و يوسف 

عبدالعزيز الغريميل و سالم احمد سالم بالحتر و عبدالعزيز عواد السهلي و ماجد عوض الجوفي وبندر سعد الحمود و رائد صالح الوهيبي 

و ريان حسين القرشي و سعود عبيد السهيمي و عمار ياسر المحرج ومجاهد علي الحكمي و مشاري علي عيفان وعبدالمجيد محمد 

عبدالسالم وعبدهللا دماك الشهري و محمد احمد مخاوي . يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قدمت للمتفوقين 

. لتفوقهم  ودروع  وتقدير  الكلية شهادة شكر  منحتهم  الذي  الوقت  في  علميًا،  متفوق  متدرب  لكل  مالية  ومكافأة  تفوق  شهادات 
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تكريم المتفوقين علميا بكلية االتصاالت بالرياض
الذين  علميا  المتفوقين  الخريجين   , اليوم  الخليفة  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  عميد  كّرم 

بحضور   , ١٤٤١هـ   –  ١٤٤٠ التدريبي  للعام  والمهني  التقني  للتدريب  العامة  المؤسسة  من  العلمي  التفوق  شهادات  على  حصلوا 

من  وعدد  المحمدي  عبدالهادي  المهندس  للتدريب  الكلية  ووكيل  الحناكي,  عبدهللا  بن  إبراهيم  المتدربين  لشؤون  الكلية  وكيل 

رؤساء األقسام واعضاء هيئة التدريب والمدربين 

وأكد   . بالكلية   ١5 بمنى  الجديدة  بالمدرج  وذلك 

التكريم  هذا  أن  المتدربين  لشئون  الكلية  وكيل 

نكرم  ألننا  بالكلية  واألوقات  اللحظات  اجمل  من 

نخبة من أبناءنا الذين رفعوا رؤوسنا جميعا على 

الكلية  عميد  هنأ  جانبه  من  المملكة.  مستوى 

وتحقيقهم  العلمي  تفوقهم  على   , المتدربين 

بالكلية,  تدريبهم  فترة  خالل  المتقدمة  المراكز 

عام  بشكل  المؤسسة  وحرص  باهتمام  منوهًا 

من  المتميزين  بالمتدربين  خاص  بشكل  والكلية 

تشجعهم  التي  والحوافز  بالجوائز  دعمهم  خالل 

على بذل المزيد من التفوق واإلبداع . وفي نهاية 

بلغ  الذين  المتفوقين  الكلية  عميد  كرم  اللقاء 

التربية  قسم  من   7 منهم  متفوقا   ١5 عددهم 

الخاصة) فئة الصم وضعاف السمع ( وهم عبدالعزيز محمد مجرشي و يوسف عبدالعزيز الغريميل و سالم احمد سالم بالحتر 

سعود  و  القرشي  حسين  ريان  و  الوهيبي  صالح  رائد  و  الحمود  سعد  وبندر  الجوفي  عوض  ماجد  و  السهلي  عواد  عبدالعزيز  و 

وعبدهللا  عبدالسالم  محمد  وعبدالمجيد  عيفان  علي  مشاري  و  الحكمي  علي  ومجاهد  المحرج  ياسر  عمار  و  السهيمي  عبيد 

شهادات  للمتفوقين  قدمت  والمهني  التقني  للتدريب  العامة  المؤسسة  أن  يذكر   . مخاوي  احمد  محمد  و  الشهري  دماك 

. لتفوقهم  ودروع  وتقدير  شكر  شهادة  الكلية  منحتهم  الذي  الوقت  في  علميًا،  متفوق  متدرب  لكل  مالية  ومكافأة  تفوق 
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كلية االتصاالت بالرياض تكرم المتفوقين
علميا  المتفوقين  الخريجين   , اليوم  الخليفة  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  عميد  كّرم 

 –  ١٤٤٠ التدريبي  للعام  والمهني  التقني  للتدريب  العامة  المؤسسة  من  العلمي  التفوق  شهادات  على  حصلوا  الذين 

١٤٤١هـ , بحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم بن عبدهللا الحناكي, ووكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي 

األقسام  رؤساء  من  وعدد  المحمدي 

واعضاء هيئة التدريب والمدربين وذلك 

 . بالكلية   ١5 بمنى  الجديدة  بالمدرج 

المتدربين  لشئون  الكلية  وكيل  وأكد 

اللحظات  اجمل  من  التكريم  هذا  أن 

من  نخبة  نكرم  ألننا  بالكلية  واألوقات 

أبناءنا الذين رفعوا رؤوسنا جميعا على 

عميد  هنأ  جانبه  من  المملكة.  مستوى 

الكلية المتدربين , على تفوقهم العلمي 

خالل  المتقدمة  المراكز  وتحقيقهم 

باهتمام  منوهًا  بالكلية,  تدريبهم  فترة 

والكلية  عام  بشكل  المؤسسة  وحرص 

المتميزين  بالمتدربين  خاص  بشكل 

والحوافز  بالجوائز  دعمهم  خالل  من 

بلغ  الذين  المتفوقين  الكلية  عميد  كرم  اللقاء  نهاية  وفي   . واإلبداع  التفوق  من  المزيد  بذل  على  تشجعهم  التي 

و  مجرشي  محمد  عبدالعزيز  وهم   ) السمع  وضعاف  الصم  فئة  الخاصة)  التربية  قسم  من   7 منهم  متفوقا   ١5 عددهم 

وبندر  الجوفي  عوض  ماجد  و  السهلي  عواد  عبدالعزيز  و  بالحتر  سالم  احمد  سالم  و  الغريميل  عبدالعزيز  يوسف 

ومجاهد  المحرج  ياسر  عمار  و  السهيمي  عبيد  سعود  و  القرشي  حسين  ريان  و  الوهيبي  صالح  رائد  و  الحمود  سعد 

. مخاوي  احمد  محمد  و  الشهري  دماك  وعبدهللا  عبدالسالم  محمد  وعبدالمجيد  عيفان  علي  مشاري  و  الحكمي  علي 



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 331441/1440

 تنظم كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض حملة تطعيم ضد

 االنفلونزا الموسمية ، يوم االثنين القادم الموافق 7 / 3 / ١٤٤١ هـ ، وتستهدف منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريب والموظفين والمتدربين

 والذين يصل عددهم إلى ١5٠٠ شخص، وتقام هذه الفعالية في بهو الكلية.وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة أن هذه الحملة

 تأتي في إطار حرص عمادة الكلية على صحة منسوبيها خصوصا أن تطعيم األنفلونزا يقلل اإلصابة باإلنفلونزا بنسبة تفوق 6٠%، كما أنه يقلل

 احتمال دخول المستشفى بغرض التنويم بسبب األنفلونزا بنسبة 8٠%، بإذن هللا .وعبر عميد الكلية عن شكره وتقديره لوزارة الصحة ممثلة

 بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض على تعاونهم وحرصهم على إقامة مثل هذه الحمالت الضرورية والمهمة التي تالمس صحة

.الجميع .تجدر اإلشارة إلى أن اللقاح ُيعطى لمن يرغب في تجنب األنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام

كلية االتصاالت بالرياض تنظم حملة تطعيم ضد االنفلونزا الموسمية
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34كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

 نظم كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض ممثلة في الوحدة الصحية بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز

 األبحاث بالرياض يوم األحد القادم , حملة التبرع بالدم لمرضى سرطان األطفال وتستمر لمدة خمسة أيام . وأوضح عميد الكلية الدكتور

 أحمد بن عبدهللا الخليفة أن هذه الحملة تأتي مشاركة من منسوبي الكلية لدعم هذه الفئة الغالية من أبناء هذا الوطن العظيم الذي يعانون

 من هذا المرض الخطير , داعيا هللا سبحانه وتعالى أن ينزل لهم الصحة والعافية ويحفظهم من كل مكره . وأشار إلى أن هذه الحملة

 تأتي من مبدأ التعاون والتكاتف الذي حث عليه الدين اإلسالمي الحنيف، وتهدف إلى ترسيخ صورة العمل التطوعي , واإلسهام في سد

 حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم ، وإيمانًا من الكلية ومنسوبيها بالدور اإلنساني والحيوي الذي يجب أن تقوم به لخدمة المجتمع ,

. والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العالقة ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي, مقدما شكره للفريق الطبي والمتبرعين

كلية االتصاالت بالرياض تنظم حملة للتبرع بالدم لمرضى سرطان األطفال



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 351441/1440

 تنظم كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض حملة تطعيم ضد

 االنفلونزا الموسمية ، يوم االثنين القادم الموافق 7 / 3 / ١٤٤١ هـ ، وتستهدف منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريب والموظفين والمتدربين

 والذين يصل عددهم إلى ١5٠٠ شخص، وتقام هذه الفعالية في بهو الكلية.وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة أن هذه الحملة

 تأتي في إطار حرص عمادة الكلية على صحة منسوبيها خصوصا أن تطعيم األنفلونزا يقلل اإلصابة باإلنفلونزا بنسبة تفوق 6٠%، كما أنه يقلل

 احتمال دخول المستشفى بغرض التنويم بسبب األنفلونزا بنسبة 8٠%، بإذن هللا .وعبر عميد الكلية عن شكره وتقديره لوزارة الصحة ممثلة

 بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض على تعاونهم وحرصهم على إقامة مثل هذه الحمالت الضرورية والمهمة التي تالمس صحة

.الجميع .تجدر اإلشارة إلى أن اللقاح ُيعطى لمن يرغب في تجنب األنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام

كلية االتصاالت بالرياض تنظم حملة تطعيم ضد االنفلونزا الموسمية
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36كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

 نظم كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض ممثلة في الوحدة الصحية بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز

 األبحاث بالرياض يوم األحد القادم , حملة التبرع بالدم لمرضى سرطان األطفال وتستمر لمدة خمسة أيام . وأوضح عميد الكلية الدكتور

 أحمد بن عبدهللا الخليفة أن هذه الحملة تأتي مشاركة من منسوبي الكلية لدعم هذه الفئة الغالية من أبناء هذا الوطن العظيم الذي يعانون

 من هذا المرض الخطير , داعيا هللا سبحانه وتعالى أن ينزل لهم الصحة والعافية ويحفظهم من كل مكره . وأشار إلى أن هذه الحملة

 تأتي من مبدأ التعاون والتكاتف الذي حث عليه الدين اإلسالمي الحنيف، وتهدف إلى ترسيخ صورة العمل التطوعي , واإلسهام في سد

 حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم ، وإيمانًا من الكلية ومنسوبيها بالدور اإلنساني والحيوي الذي يجب أن تقوم به لخدمة المجتمع ,

. والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العالقة ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي, مقدما شكره للفريق الطبي والمتبرعين

كلية االتصاالت بالرياض تنظم حملة للتبرع بالدم لمرضى سرطان األطفال



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 371441/1440

 تنظم كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض حملة تطعيم ضد

 االنفلونزا الموسمية ، يوم االثنين القادم الموافق 7 / 3 / ١٤٤١ هـ ، وتستهدف منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريب والموظفين والمتدربين

 والذين يصل عددهم إلى ١5٠٠ شخص، وتقام هذه الفعالية في بهو الكلية.وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة أن هذه الحملة

 تأتي في إطار حرص عمادة الكلية على صحة منسوبيها خصوصا أن تطعيم األنفلونزا يقلل اإلصابة باإلنفلونزا بنسبة تفوق 6٠%، كما أنه يقلل

 احتمال دخول المستشفى بغرض التنويم بسبب األنفلونزا بنسبة 8٠%، بإذن هللا .وعبر عميد الكلية عن شكره وتقديره لوزارة الصحة ممثلة

 بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض على تعاونهم وحرصهم على إقامة مثل هذه الحمالت الضرورية والمهمة التي تالمس صحة

.الجميع .تجدر اإلشارة إلى أن اللقاح ُيعطى لمن يرغب في تجنب األنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام

كلية االتصاالت بالرياض تنظم حملة تطعيم ضد االنفلونزا الموسمية



38
38كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

بالرياض ممثلة في الوحدة الصحية بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي  نظمت كلية االتصاالت والمعلومات 

 ومركز األبحاث بالرياض يوم األحد القادم , حملة التبرع بالدم لمرضى سرطان األطفال وتستمر لمدة خمسة أيام . وأوضح عميد الكلية

 الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة أن هذه الحملة تأتي مشاركة من منسوبي الكلية لدعم هذه الفئة الغالية من أبناء هذا الوطن العظيم

 الذي يعانون من هذا المرض الخطير , داعيا هللا سبحانه وتعالى أن ينزل لهم الصحة والعافية ويحفظهم من كل مكره . وأشار إلى أن هذه

 الحملة تأتي من مبدأ التعاون والتكاتف الذي حث عليه الدين اإلسالمي الحنيف، وتهدف إلى ترسيخ صورة العمل التطوعي , واإلسهام في

 سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم ، وإيمانًا من الكلية ومنسوبيها بالدور اإلنساني والحيوي الذي يجب أن تقوم به لخدمة المجتمع

. , والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العالقة ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي, مقدما شكره للفريق الطبي والمتبرعين

كلية االتصاالت بالرياض تنظم حملة للتبرع بالدم لمرضى سرطان األطفال



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 391441/1440

بالرياض ممثلة في الوحدة الصحية بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي  نظمت كلية االتصاالت والمعلومات 

 ومركز األبحاث بالرياض يوم األحد القادم , حملة التبرع بالدم لمرضى سرطان األطفال وتستمر لمدة خمسة أيام . وأوضح عميد الكلية

 الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة أن هذه الحملة تأتي مشاركة من منسوبي الكلية لدعم هذه الفئة الغالية من أبناء هذا الوطن العظيم

 الذي يعانون من هذا المرض الخطير , داعيا هللا سبحانه وتعالى أن ينزل لهم الصحة والعافية ويحفظهم من كل مكره . وأشار إلى أن هذه

 الحملة تأتي من مبدأ التعاون والتكاتف الذي حث عليه الدين اإلسالمي الحنيف، وتهدف إلى ترسيخ صورة العمل التطوعي , واإلسهام في

 سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم ، وإيمانًا من الكلية ومنسوبيها بالدور اإلنساني والحيوي الذي يجب أن تقوم به لخدمة المجتمع

. , والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العالقة ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي, مقدما شكره للفريق الطبي والمتبرعين

كلية االتصاالت بالرياض تنظم حملة للتبرع بالدم لمرضى سرطان األطفال



40
40كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

بالرياض ممثلة في الوحدة الصحية بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي  نظمت كلية االتصاالت والمعلومات 

 ومركز األبحاث بالرياض يوم األحد القادم , حملة التبرع بالدم لمرضى سرطان األطفال وتستمر لمدة خمسة أيام . وأوضح عميد الكلية

 الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة أن هذه الحملة تأتي مشاركة من منسوبي الكلية لدعم هذه الفئة الغالية من أبناء هذا الوطن العظيم

 الذي يعانون من هذا المرض الخطير , داعيا هللا سبحانه وتعالى أن ينزل لهم الصحة والعافية ويحفظهم من كل مكره . وأشار إلى أن هذه

 الحملة تأتي من مبدأ التعاون والتكاتف الذي حث عليه الدين اإلسالمي الحنيف، وتهدف إلى ترسيخ صورة العمل التطوعي , واإلسهام في

 سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم ، وإيمانًا من الكلية ومنسوبيها بالدور اإلنساني والحيوي الذي يجب أن تقوم به لخدمة المجتمع

. , والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العالقة ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي, مقدما شكره للفريق الطبي والمتبرعين

كلية االتصاالت بالرياض تنظم حملة للتبرع بالدم لمرضى سرطان األطفال



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 411441/1440

بالرياض ممثلة في الوحدة الصحية بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي  نظمت كلية االتصاالت والمعلومات 

 ومركز األبحاث بالرياض يوم األحد القادم , حملة التبرع بالدم لمرضى سرطان األطفال وتستمر لمدة خمسة أيام . وأوضح عميد الكلية

 الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة أن هذه الحملة تأتي مشاركة من منسوبي الكلية لدعم هذه الفئة الغالية من أبناء هذا الوطن العظيم

 الذي يعانون من هذا المرض الخطير , داعيا هللا سبحانه وتعالى أن ينزل لهم الصحة والعافية ويحفظهم من كل مكره . وأشار إلى أن هذه

 الحملة تأتي من مبدأ التعاون والتكاتف الذي حث عليه الدين اإلسالمي الحنيف، وتهدف إلى ترسيخ صورة العمل التطوعي , واإلسهام في

 سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم ، وإيمانًا من الكلية ومنسوبيها بالدور اإلنساني والحيوي الذي يجب أن تقوم به لخدمة المجتمع

. , والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العالقة ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي, مقدما شكره للفريق الطبي والمتبرعين

كلية االتصاالت بالرياض تنظم حملة للتبرع بالدم لمرضى سرطان األطفال



42
42كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

 دشن عميد كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة اليوم حملة التبرع بالدم لمرضى سرطان األطفال، والذي تنفذه

 الكلية ممثلة في الوحدة الصحية بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث وتستمر لمدة أسبوع, وهو أسبوع

 سنوي ُيقام للسنة السادسة والعشرين. صّرح عميد الكلية بأن هذه الحملة تأتي مشاركة من منسوبي الكلية لدعم هذه الفئة الغالية من أبناء هذا

 .الوطن العظيم والذي يعانون بسبب هذا المرض الخطير داعًيا هللا سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم الصحة والعافية ويحفظهم من كل مكروه

 وأوضح أن هذه الحملة تأتي من مبدأ التعاون والتكاتف الذي حث عليه الدين اإلسالمي الحنيف، وتهدف إلى ترسيخ صورة العمل التطوعي,

 واإلسهام في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم، وإيمانًا من الكلية ومنسوبيها بالدور اإلنساني والحيوي الذي يجب أن تقوم به لخدمة

.المجتمع, والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العالقة ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي, مقدًما شكره للفريق الطبي والمتبرعين

 عميد كلية االتصاالت بالرياض يدشن حملة للتبرع بالدم لمرضى سرطان
األطفال



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 431441/1440

 التقى  عميد كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة اليوم , متدربي الكلية في لقاء مفتوح على مسرح الكلية بحضور

 وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم بن عبدهللا الحناكي. وأكد الدكتور الخليفة ضرورة التزام جميع المتدربين بالمواعيد المحددة للمحاضرات

النظام أن  إلى  مشيرًا   ، تأخره  نتيجة  إجراء  أي  في  الوقوع  يتفادى  حتى  كاف،  بوقت  القاعة  إلى  الحضور  المتدرب  على  يجب  أنه  مبينا   ولالختبارات 

رياضية، إلى صالة  إضافة  للمتدربين  خارجية  كاستراحات  الكلية  داخل  نفذت مشاريع  أنه  الكلية  وأبان عميد  وغيره.  المجتهد  المتدرب   سينصف 

 مشيرًا إلى أنه سيكون هناك مناشط أسبوعية ونشاطات رياضية مؤكدا أن للنشاط أهداف عدة من أهمها إيجاد مساحة لإلبداع وإطالق القدرات

المتدربين الكلية لشئون  أوضح وكيل  جانبه  لديهم. من  ما  تقديم كل  تمكنهم من  بيئة صحية  وتوفير  وتنميتها،  المواهب  واكتشاف   للمتدربين 

اإلرشادية، الخدمات  إدارة  وتنسيق  وبإشراف  المتدربين  مع  مباشرة  التواصل  على  الكلية  عميد  من  حرصًا  جاء  اللقاء  هذا  أن  الحناكي   ابراهيم 

 مشيرًا إلى استمرار اللقاء ساعة كاملة تم تخصيص معظمها الستقبال األسئلة المباشرة أو المكتوبة من المتدربين. وبين أن من الموضوعات

ونصائح الستغاللها الوظيفية  والفرص  المتدرب  التي ستخدم  الكلية  في  التطويرية  والمشاريع  الكلية  في  االنضباطية  اللقاء  في  .التي طرحت 

عميد كلية االتصاالت والمعلومات يعقد لقاء مفتوحًا مع المتدربين
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44كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

 الدكتور أحمد عبداهلل الخليفة عميد الكلية ضيف دام عزك على اذاعة
جدة



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 451441/1440

لمنسوبي ورياضي  اجتماعي  لقاء  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  بكلية  واالعالم  العامة  العالقات  إدارة   أقامت 

. الخليفة  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  الكلية  عميد  بحضور  الرياض،  في  التقني  المؤسسة  نادي  في  وأبناءهم   الكلية 

في االلتقاء  الى  إضافة  الكلية،  موظفي  بين  التواصل  أواصر  توطيد  إلى  الفعاليات  هذه  إقامة  من  الكلية   وتهدف 

المناسبة بهذه  المعد  العشاء  طعام  الجميع  تناول  اللقاء  نهاية  وفي   . الكلية  أسوار  خارج  للجميع  راحة  . أجواء 

كلية االتصاالت بالرياض تقيم لقاء اجتماعي
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46كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

عبدهللا بن  أحمد  الدكتور  الكلية  عميد  برئاسة  بالرياض،  والمعلومات  االتصاالت  كلية  لمجلس  الثاني  ،االجتماع  أمس   عقد 

المعلومات تقنية  لمركز  التحتية  البنية  عن  عرضًا  المحيذف  هللا  عبد  الدكتور  وقدم  المجلس.  أعضاء  بحضور   ،  الخليفة 

التشغيلية المؤشرات  منها  ومنسوبيها  الكلية  متدربي  تخدم  توصيات  عدة  المجلس  .وناقش  للمركز  المستقبلية   والخطط 

operational kpi›s ،أبرزها الخدمات  إدارة  من  المقترحة  للمشاريع  المجلس  تطرق  ،كما  الماضية  باألعوام   ومقارنتها 

األعمال جدول  على  المدرجة  المواضيع  من  عدًدا  المجلس  ناقش  كما   ، المتدربين  لمواقف  االستيعابية  الطاقة  . زيادة 

مجلس كلية االتصاالت بالرياض يناقش تطوير البنية التحتية لمركز تقنية المعلومات



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 471441/1440

عبدهللا بن  أحمد  الدكتور  الكلية  عميد  برئاسة  بالرياض،  والمعلومات  االتصاالت  كلية  لمجلس  الثاني  ،االجتماع  أمس   عقد 

المعلومات تقنية  لمركز  التحتية  البنية  عن  عرضًا  المحيذف  هللا  عبد  الدكتور  وقدم  المجلس.  أعضاء  بحضور   ،  الخليفة 

التشغيلية المؤشرات  منها  ومنسوبيها  الكلية  متدربي  تخدم  توصيات  عدة  المجلس  .وناقش  للمركز  المستقبلية   والخطط 

operational kpi›s ،أبرزها الخدمات  إدارة  من  المقترحة  للمشاريع  المجلس  تطرق  ،كما  الماضية  باألعوام   ومقارنتها 

األعمال جدول  على  المدرجة  المواضيع  من  عدًدا  المجلس  ناقش  كما   ، المتدربين  لمواقف  االستيعابية  الطاقة  . زيادة 

مجلس كلية االتصاالت بالرياض يناقش تطوير البنية التحتية لمركز تقنية المعلومات



48
48كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

 بدأ كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض، غًدا، فتح القبول لبرنامج الدبلوم »الصباحي« للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي ١٤٤١هـ، والذي

 يستمر حتى 23/٠3/١٤٤١ هـ, في الوقت الذي حدد فيه القبول لبرنامج اللغة من 2٠/٠3/١٤٤١ وحتى ٠١/٠٤/١٤٤١هـ. وأفادت الكلية بأن القبول

 علًما بأن الترشيح ،)www.tvtc.gov.sa( سيكون على موقع المؤسسة، عبر البوابة اإللكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

 سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف االتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج القبول اإللكتروني. وقال عميد

 الكلية الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة: القبول ببرامج الدبلوم في الفترة الصباحية سيكون للتخصصات المتاحة للتدريب »شبكات, وإدارة

 أنظمة شبكات, والبرمجيات, واالتصاالت - برنامج اللغة - بكالوريوس شبكات«.ودعا الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة ومن

. أو الهاتف رقم ٤5٤2565 تحويلة qb@cti.edu.sa 367 لديه  أي استفسار إلى التواصل مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية على البريد اإللكتروني

 بدء القبول غداً  في كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض لبرنامج الدبلوم الصباحي



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 491441/1440

 بدأ كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض، غًدا، فتح القبول لبرنامج الدبلوم »الصباحي« للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي ١٤٤١هـ، والذي

 يستمر حتى 23/٠3/١٤٤١ هـ, في الوقت الذي حدد فيه القبول لبرنامج اللغة من 2٠/٠3/١٤٤١ وحتى ٠١/٠٤/١٤٤١هـ. وأفادت الكلية بأن القبول

 علًما بأن الترشيح ،)www.tvtc.gov.sa( سيكون على موقع المؤسسة، عبر البوابة اإللكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

 سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف االتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج القبول اإللكتروني. وقال عميد

 الكلية الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة: القبول ببرامج الدبلوم في الفترة الصباحية سيكون للتخصصات المتاحة للتدريب »شبكات, وإدارة

 أنظمة شبكات, والبرمجيات, واالتصاالت - برنامج اللغة - بكالوريوس شبكات«.ودعا الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة ومن

. أو الهاتف رقم ٤5٤2565 تحويلة qb@cti.edu.sa 367 لديه  أي استفسار إلى التواصل مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية على البريد اإللكتروني

 بدء القبول غداً  في كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض لبرنامج الدبلوم الصباحي
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50كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

 بدأ كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض، غًدا، فتح القبول لبرنامج الدبلوم »الصباحي« للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي ١٤٤١هـ، والذي

 يستمر حتى 23/٠3/١٤٤١ هـ, في الوقت الذي حدد فيه القبول لبرنامج اللغة من 2٠/٠3/١٤٤١ وحتى ٠١/٠٤/١٤٤١هـ. وأفادت الكلية بأن القبول

 علًما بأن الترشيح ،)www.tvtc.gov.sa( سيكون على موقع المؤسسة، عبر البوابة اإللكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

 سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف االتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج القبول اإللكتروني. وقال عميد

 الكلية الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة: القبول ببرامج الدبلوم في الفترة الصباحية سيكون للتخصصات المتاحة للتدريب »شبكات, وإدارة

 أنظمة شبكات, والبرمجيات, واالتصاالت - برنامج اللغة - بكالوريوس شبكات«.ودعا الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة ومن

. أو الهاتف رقم ٤5٤2565 تحويلة qb@cti.edu.sa 367 لديه  أي استفسار إلى التواصل مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية على البريد اإللكتروني

 بدء القبول غداً  في كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض لبرنامج الدبلوم الصباحي



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 511441/1440

 بدأ كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض، غًدا، فتح القبول لبرنامج الدبلوم »الصباحي« للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي ١٤٤١هـ، والذي

 يستمر حتى 23/٠3/١٤٤١ هـ, في الوقت الذي حدد فيه القبول لبرنامج اللغة من 2٠/٠3/١٤٤١ وحتى ٠١/٠٤/١٤٤١هـ. وأفادت الكلية بأن القبول

 علًما بأن الترشيح ،)www.tvtc.gov.sa( سيكون على موقع المؤسسة، عبر البوابة اإللكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

 سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف االتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج القبول اإللكتروني. وقال عميد

 الكلية الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة: القبول ببرامج الدبلوم في الفترة الصباحية سيكون للتخصصات المتاحة للتدريب »شبكات, وإدارة

 أنظمة شبكات, والبرمجيات, واالتصاالت - برنامج اللغة - بكالوريوس شبكات«.ودعا الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة ومن

. أو الهاتف رقم ٤5٤2565 تحويلة qb@cti.edu.sa 367 لديه  أي استفسار إلى التواصل مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية على البريد اإللكتروني

 بدء القبول غداً  في كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض لبرنامج الدبلوم الصباحي
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52كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

 بدأ كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض، غًدا، فتح القبول لبرنامج الدبلوم »الصباحي« للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي ١٤٤١هـ، والذي

 يستمر حتى 23/٠3/١٤٤١ هـ, في الوقت الذي حدد فيه القبول لبرنامج اللغة من 2٠/٠3/١٤٤١ وحتى ٠١/٠٤/١٤٤١هـ. وأفادت الكلية بأن القبول

 علًما بأن الترشيح ،)www.tvtc.gov.sa( سيكون على موقع المؤسسة، عبر البوابة اإللكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

 سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف االتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج القبول اإللكتروني. وقال عميد

 الكلية الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة: القبول ببرامج الدبلوم في الفترة الصباحية سيكون للتخصصات المتاحة للتدريب »شبكات, وإدارة

 أنظمة شبكات, والبرمجيات, واالتصاالت - برنامج اللغة - بكالوريوس شبكات«.ودعا الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة ومن

. أو الهاتف رقم ٤5٤2565 تحويلة qb@cti.edu.sa 367 لديه  أي استفسار إلى التواصل مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية على البريد اإللكتروني

 بدء القبول غداً  في كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض لبرنامج الدبلوم الصباحي



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 531441/1440

التدريبي  للعام  الثاني  التدريبي  للفصل   « والمسائي  الصباحي   « الدبلوم  برنامج  في  القبول  بدء  عن  بالرياض،  والمعلومات  االتصاالت  كلية  أعلنت 

اللغة سيكون من 2٠/٠3/١٤٤١ وحتى ٠١/٠٤/١٤٤١هـ.   لبرنامج  القبول  الذي حدد فيه  الوقت  القادم وحتى 23/٠3/١٤٤١ في  اعتبارًا من يوم األحد  ١٤٤١هـ، 

www.tvtc.gov.( والمهني  التقني  للتدريب  العامة  للمؤسسة  اإللكترونية  البوابة  عبر  المؤسسة،  موقع  على  سيكون  القبول  أن  الكلية  وأفادت 

نموذج  في  المتقدمون  يضعها  التي  االتصال  هواتف  أرقام  على  المؤسسة  موقع  من  الجوال  رسائل  عبر  سيتم  الترشيح  أن  إلى  اإلشارة  مع   ،)sa

التخصصات  فسيكون  الصباحية  الفترة  في  الدبلوم  لبرامج  القبول  أن  الخليفة  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  الكلية  عميد  وأوضح  اإللكتروني.   القبول 

 « المسائية  الفترة  وفي   ،« شبكات  بكالوريوس   - اللغة  برنامج   - واالتصاالت  والبرمجيات,  شبكات,  أنظمة  وإدارة  شبكات,   « للتدريب  المتاحة 

بلغت  حيث  للخريجين  كبيرة  نجاحات  حققت   - الحمد  ولله   - الكلية  أن  اتصاالت«.ونوه  وبكالوريوس  برمجيات,  وبكالوريوس  شبكات,  بكالوريوس 

على  والعسكري  والخاص  الحكومي  التوظيف  جهات  من  الكبير  لإلقبال  واضح  مؤشر  وهو  األخيرة،  اإلحصائيات  حسب   %79 التوظيف  نسبة 

التواصل  فيمكن  استفسار  أي  لديه  ومن  البوابة  على  الشروط  مراجعة  إلى  القبول  في  الراغبين  الخليفة  الدكتور  ودعا  الكلية.  خريجي  استقطاب 

والنجاح. التوفيق  للجميع  متمنيا   ،  367 تحويلة   ٤5٤2565 رقم  الهاتف  أو   qb@cti.edu.sa اإللكتروني  البريد  على  بالكلية  والتسجيل  القبول  إدارة  مع 

إعالن القبول لبرنامج الدبلوم في كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض
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إعالن القبول لبرنامج الدبلوم في كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض
التدريبي للعام  الثاني  التدريبي  للفصل   « والمسائي  الصباحي   « الدبلوم  برنامج  في  القبول  بدء  عن  بالرياض،  والمعلومات  االتصاالت  كلية   أعلنت 

  ١٤٤١هـ، اعتبارًا من يوم األحد القادم وحتى 23/٠3/١٤٤١ في الوقت الذي حدد فيه القبول لبرنامج اللغة سيكون من 2٠/٠3/١٤٤١ وحتى ٠١/٠٤/١٤٤١هـ.

والمهني التقني  للتدريب  العامة  للمؤسسة  اإللكترونية  البوابة  عبر  المؤسسة،  موقع  على  سيكون  القبول  أن  الكلية  .www.tvtc.gov( وأفادت 

sa(، نموذج في  المتقدمون  يضعها  التي  االتصال  هواتف  أرقام  على  المؤسسة  موقع  من  الجوال  رسائل  عبر  سيتم  الترشيح  أن  إلى  اإلشارة   مع 

التخصصات فسيكون  الصباحية  الفترة  في  الدبلوم  لبرامج  القبول  أن  الخليفة  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  الكلية  عميد  وأوضح  اإللكتروني.    القبول 

« المسائية  الفترة  وفي   ،« شبكات  بكالوريوس   - اللغة  برنامج   - واالتصاالت  والبرمجيات,  شبكات,  أنظمة  وإدارة  شبكات,   « للتدريب   المتاحة 

بلغت حيث  للخريجين  كبيرة  نجاحات  حققت   - الحمد  ولله   - الكلية  أن  اتصاالت«.ونوه  وبكالوريوس  برمجيات,  وبكالوريوس  شبكات,   بكالوريوس 

على والعسكري  والخاص  الحكومي  التوظيف  جهات  من  الكبير  لإلقبال  واضح  مؤشر  وهو  األخيرة،  اإلحصائيات  حسب   %79 التوظيف   نسبة 

التواصل فيمكن  استفسار  أي  لديه  ومن  البوابة  على  الشروط  مراجعة  إلى  القبول  في  الراغبين  الخليفة  الدكتور  ودعا  الكلية.  خريجي   استقطاب 

اإللكتروني البريد  على  بالكلية  والتسجيل  القبول  إدارة  والنجاح qb@cti.edu.sa مع  التوفيق  للجميع  متمنيا   ،  367 تحويلة   ٤5٤2565 رقم  الهاتف  .أو 
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إعالن القبول لبرنامج الدبلوم في كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض
 أعلنت كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض، عن بدء القبول في برنامج الدبلوم » الصباحي والمسائي » للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي

  ١٤٤١هـ، اعتبارًا من يوم األحد القادم وحتى 23/٠3/١٤٤١ في الوقت الذي حدد فيه القبول لبرنامج اللغة سيكون من 2٠/٠3/١٤٤١ وحتى ٠١/٠٤/١٤٤١هـ.

.www.tvtc.gov( وأفادت الكلية أن القبول سيكون على موقع المؤسسة، عبر البوابة اإللكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

sa(، مع اإلشارة إلى أن الترشيح سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف االتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج 

 القبول اإللكتروني.  وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة أن القبول لبرامج الدبلوم في الفترة الصباحية فسيكون التخصصات

 المتاحة للتدريب » شبكات, وإدارة أنظمة شبكات, والبرمجيات, واالتصاالت - برنامج اللغة - بكالوريوس شبكات »، وفي الفترة المسائية »

 بكالوريوس شبكات, وبكالوريوس برمجيات, وبكالوريوس اتصاالت«.ونوه أن الكلية - ولله الحمد - حققت نجاحات كبيرة للخريجين حيث بلغت

الحكومي والخاص والعسكري على التوظيف  الكبير من جهات  التوظيف 79% حسب اإلحصائيات األخيرة، وهو مؤشر واضح لإلقبال   نسبة 

 استقطاب خريجي الكلية. ودعا الدكتور الخليفة الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة ومن لديه أي استفسار فيمكن التواصل

.أو الهاتف رقم ٤5٤2565 تحويلة 367 ، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح qb@cti.edu.sa مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية على البريد اإللكتروني
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إعالن القبول لبرنامج الدبلوم في كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض
 أعلنت كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض، عن بدء القبول في برنامج الدبلوم » الصباحي والمسائي » للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي

  ١٤٤١هـ، اعتبارًا من يوم األحد القادم وحتى 23/٠3/١٤٤١ في الوقت الذي حدد فيه القبول لبرنامج اللغة سيكون من 2٠/٠3/١٤٤١ وحتى ٠١/٠٤/١٤٤١هـ.

.www.tvtc.gov( وأفادت الكلية أن القبول سيكون على موقع المؤسسة، عبر البوابة اإللكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

sa(، مع اإلشارة إلى أن الترشيح سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف االتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج 

 القبول اإللكتروني.  وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة أن القبول لبرامج الدبلوم في الفترة الصباحية فسيكون التخصصات

 المتاحة للتدريب » شبكات, وإدارة أنظمة شبكات, والبرمجيات, واالتصاالت - برنامج اللغة - بكالوريوس شبكات »، وفي الفترة المسائية »

 بكالوريوس شبكات, وبكالوريوس برمجيات, وبكالوريوس اتصاالت«.ونوه أن الكلية - ولله الحمد - حققت نجاحات كبيرة للخريجين حيث بلغت

 نسبة التوظيف 79% حسب اإلحصائيات األخيرة، وهو مؤشر واضح لإلقبال الكبير من جهات التوظيف الحكومي والخاص والعسكري على

 استقطاب خريجي الكلية. ودعا الدكتور الخليفة الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة ومن لديه أي استفسار فيمكن التواصل

.أو الهاتف رقم ٤5٤2565 تحويلة 367 ، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح qb@cti.edu.sa مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية على البريد اإللكتروني
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ومستفيدة.وأشارت  مستفيدًا   ٤٠77 الثاني  أسبوعه  في  ُأتقن  لبرنامج  الخامسة  المرحلة  من  والمستفيدات  المستفيدين  عدد  بلغ 

المكرمة  مكة  منطقة  وتصدرت  ومتقدمة،  متقدمًا   3797٠ اآلن  وحتى  البوابة  على  التسجيل  بدء  منذ  البرنامج  على  المتقدمين  أرقام 

بواقع  الثانية  المرتبة  في  الرياض  منطقة  تالها  ومستفيدة،  مستفيدًا   862 بلغت  حيث  المستفيدين  من  إقباًلا  األكثر  المناطق  قائمة 

ومستفيدة. مستفيدًا   5٤2 المستفيدين  أعداد  شكلت  حيث  الشرقية  المنطقة  الثالثة  المرتبة  وفي  مستفيدًاومستفيدة،   7٤3

األسبوع  في  أعدادهم  بلغت  حيث  الجنسين  من  إقبااًل  التخصصات  أكثر  السيبراني(  )األمن  المعلومات  أمن  دورة  تصدرت  كما 

دورة  جاءت  فيما  ومستفيدة  مستفيدًا   6١٤ الفني  والدعم  اآللي  الحاسب  أجهزة  صيانة  ودورة  ومستفيدة،  مستفيدًا   ١32٠ الثاني 

خالل  من  والمهني  التقني  للتدريب  العامة  المؤسسة  ومستفيدة.وأتاحت  مستفيدًا   5١2 بواقع  الثالثة  المرتبة  في  الجوال  صيانة 

فوق،  فما  سنة   ١5 أعمارهم  تتراوح  ممن  المجتمع  ألفراد   ctc.tvtc.gov.sa المجتمع  وخدمة  األعمال  لمركز  اإللكترونية  البوابة 

تدريب 4077 مواطنًا ومواطنة ضمن برنامج ُأتقن
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 دشنت كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض اليوم, البرنامج الخاص بالتوعية بأضرار التدخين, الذي تنظمه وكالة الكلية ممثلة

 في إدارة التوجيه واإلرشاد بالتعاون مع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين )نقاء( ويستمر على مدى يومين, بحضور عميد الكلية

 الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة ووكيل الكلية لخدمات المتدربين األستاذ إبراهيم الحناكي وللتدريب المهندس عبدالهادي

الكلية منسوبي  من  وعدد   المحمدي, 

واطلع الكلية.  ببهو  وذلك   والمتدربين, 

على التدشين  عقب  الخليفة   الدكتور 

المصاحب التوعوي  المعرض   مكونات 

عيادة ضم  والذي  البرنامج،   لفعاليات 

التوعوية. وأركانه  التدخين،  عن   اإلقالع 

البرامج أهمية  على  الكلية  عميد   وأكد 

رفع في  ودورها  والتثقيفية   التوعوية 

 مستوى الوعي لدى المتدربين والمجتمع

إدارة مدير  وأوضح  التدخين.   بأضرار 

أحمد األستاذ  بالكلية  واالرشاد   التوجيه 

 المبرز أن المعرض سيقام لمدة يومين

 من الساعة 9-١2 في مبنى رقم ١ وسيضم

ومجسمات توعوية  لوحات   المعرض 

 مبسطة عن أضرار التدخين ومسابقة توعوية مصاحبة وشاشات عرض ومطويات ومختصين في مجال مكافحة التدخين. وعبر

 المبرز عن سعادته باإلقبال الكبير الذي شهده المعرض من المتدربين ومنسوبي الكلية ، مبدًيا شكره لعميد الكلية الدكتور أحمد

.الخليفة ووكيل الكلية لخدمات المتدربين األستاذ إبراهيم الحناكي على دعمهما المستمر لبرامج وفعاليات التوجيه واإلرشاد

معرض توعوي عن أضرار التدخين بكلية االتصاالت بالرياض
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الكلية وكالة  تنظمه  الذي  التدخين,  بأضرار  بالتوعية  الخاص  البرنامج  اليوم,  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية   دشنت 

 ممثلة في إدارة التوجيه واإلرشاد بالتعاون مع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين )نقاء( ويستمر على مدى يومين, بحضور

 عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة ووكيل الكلية لخدمات المتدربين األستاذ إبراهيم الحناكي وللتدريب المهندس

منسوبي من  وعدد  المحمدي,   عبدالهادي 

الكلية. ببهو  وذلك  والمتدربين,   الكلية 

التدشين عقب  الخليفة  الدكتور   واطلع 

المصاحب التوعوي  المعرض  مكونات   على 

عيادة ضم  والذي  البرنامج،   لفعاليات 

وأكد التوعوية.  وأركانه  التدخين،  عن   اإلقالع 

التوعوية البرامج  أهمية  على  الكلية   عميد 

الوعي مستوى  رفع  في  ودورها   والتثقيفية 

التدخين. بأضرار  والمجتمع  المتدربين   لدى 

بالكلية واالرشاد  التوجيه  إدارة  مدير   وأوضح 

سيقام المعرض  أن  المبرز  أحمد   األستاذ 

مبنى في   ١2-9 الساعة  من  يومين   لمدة 

توعوية لوحات  المعرض  وسيضم   ١  رقم 

التدخين أضرار  عن  مبسطة   ومجسمات 

سعادته عن  المبرز  وعبر  التدخين.  مكافحة  مجال  في  ومختصين  ومطويات  عرض  وشاشات  مصاحبة  توعوية   ومسابقة 

الخليفة أحمد  الدكتور  الكلية  لعميد  شكره  مبدًيا   ، الكلية  ومنسوبي  المتدربين  من  المعرض  شهده  الذي  الكبير   باإلقبال 

واإلرشاد التوجيه  وفعاليات  لبرامج  المستمر  دعمهما  على  الحناكي  إبراهيم  األستاذ  المتدربين  لخدمات  الكلية  .ووكيل 

كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض تدشن معرض توعوي عن أضرار التدخين -
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كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض تدشن معرض توعوي عن أضرار التدخين -

الكلية وكالة  تنظمه  الذي  التدخين,  بأضرار  بالتوعية  الخاص  البرنامج  اليوم,  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية   دشنت 

 ممثلة في إدارة التوجيه واإلرشاد بالتعاون مع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين )نقاء( ويستمر على مدى يومين, بحضور

 عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة ووكيل الكلية لخدمات المتدربين األستاذ إبراهيم الحناكي وللتدريب المهندس

منسوبي من  وعدد  المحمدي,   عبدالهادي 

الكلية. ببهو  وذلك  والمتدربين,   الكلية 

التدشين عقب  الخليفة  الدكتور   واطلع 

 على مكونات المعرض التوعوي المصاحب

عيادة ضم  والذي  البرنامج،   لفعاليات 

 اإلقالع عن التدخين، وأركانه التوعوية. وأكد

التوعوية البرامج  أهمية  على  الكلية   عميد 

 والتثقيفية ودورها في رفع مستوى الوعي

 لدى المتدربين والمجتمع بأضرار التدخين.

واالرشاد التوجيه  إدارة  مدير   وأوضح 

المعرض أن  المبرز  أحمد  األستاذ   بالكلية 

 سيقام لمدة يومين من الساعة 9-١2 في

لوحات المعرض  وسيضم   ١ رقم   مبنى 

أضرار عن  مبسطة  ومجسمات   توعوية 

عن المبرز  وعبر  التدخين.  مكافحة  مجال  في  ومختصين  ومطويات  عرض  وشاشات  مصاحبة  توعوية  ومسابقة    التدخين 

أحمد الدكتور  الكلية  لعميد  شكره  مبدًيا   ، الكلية  ومنسوبي  المتدربين  من  المعرض  شهده  الذي  الكبير  باإلقبال   سعادته 

.الخليفة ووكيل الكلية لخدمات المتدربين األستاذ إبراهيم الحناكي على دعمهما المستمر لبرامج وفعاليات التوجيه واإلرشاد
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 األستاذ أحمد المبرز مدير الخدمات اإلرشادية بالكلية  يتحدث إلذاعة جدة
.. حول معرض التوعية بأضرار التدخين
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تَُنّظمه الذي  »أتقن«،  المجتمعي  التدريب  مبادرة  لبرامج  الخامسة  المرحلة  في  السمع،  وضعاف  الصم  فئة  من  متدرًبا   6٠  شارك 

والتدريب المجتمع  خدمة  مركز  في  ممثلة  بالرياض؛  والمعلومات  االتصاالت  كلية  في  والمهني  التقني  للتدريب  العامة   المؤسسة 

الفني ومقدمة في ميكروسوفت والدعم  اآللي  الحاسب  أجهزة  الجواالت وصيانة  »أتقن« مجاالت »مبادئ صيانة  .»المستمر. ويشمل 

المجتمع من خالل والمهني ألفراد  التقني  التدريب  تقديم  إلى  البرامج تهدف  الخليفة: هذه  بن عبدهللا  أحمد  الدكتور  الكلية   وقال عميد 

في أيام  أربعة  بواقع  واحد  أسبوع  برنامج  لكل  التدريب  ومدة  أسابيع،  أربعة  الخامسة  المرحلة  مدة  أن  موضًحا  قصيرة؛  برامج   تنفيذ 

سُيمنح وأضاف:  مساًء.   »8  -٤« الساعة  من  المسائية  الفترة  خالل  معتمدة،  ساعة   ١6 مجموعه  بما  األربعاء،  إلى  األحد  من   األسبوع 

 المتدربون بعد انتهاء الدورات، شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. من جانبه، أكد مدير خدمة المجتمع

البوابة عبر  المجتمع  لجميع شرائح  متاًحا  زال  ما  المقبلة  لألسابيع  التسجيل  أن  الجمعة،  فهد  المهندس  بالكلية  المستمر   والتدريب 

والمهني التقني  للتدريب  بالمؤسسةالعامة  األعمال  لمركز  برنامج ،»ctc.tvtc.gov.sa« اإللكترونية  لكل  ريال   2٠٠ قدرها  رمزية  .برسوم 

“كلية االتصاالت بالرياض تدرّب الصم في برنامج “أتقن



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 631441/1440

تَُنّظمه الذي  »أتقن«،  المجتمعي  التدريب  مبادرة  لبرامج  الخامسة  المرحلة  في  السمع،  وضعاف  الصم  فئة  من  متدرًبا   6٠  شارك 

والتدريب المجتمع  خدمة  مركز  في  ممثلة  بالرياض؛  والمعلومات  االتصاالت  كلية  في  والمهني  التقني  للتدريب  العامة   المؤسسة 

الفني ومقدمة في ميكروسوفت والدعم  اآللي  الحاسب  أجهزة  الجواالت وصيانة  »أتقن« مجاالت »مبادئ صيانة  .»المستمر. ويشمل 

المجتمع من خالل والمهني ألفراد  التقني  التدريب  تقديم  إلى  البرامج تهدف  الخليفة: هذه  بن عبدهللا  أحمد  الدكتور  الكلية   وقال عميد 

في أيام  أربعة  بواقع  واحد  أسبوع  برنامج  لكل  التدريب  ومدة  أسابيع،  أربعة  الخامسة  المرحلة  مدة  أن  موضًحا  قصيرة؛  برامج   تنفيذ 

سُيمنح وأضاف:  مساًء.   »8  -٤« الساعة  من  المسائية  الفترة  خالل  معتمدة،  ساعة   ١6 مجموعه  بما  األربعاء،  إلى  األحد  من   األسبوع 

 المتدربون بعد انتهاء الدورات، شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. من جانبه، أكد مدير خدمة المجتمع

البوابة عبر  المجتمع  لجميع شرائح  متاًحا  زال  ما  المقبلة  لألسابيع  التسجيل  أن  الجمعة،  فهد  المهندس  بالكلية  المستمر   والتدريب 

والمهني التقني  للتدريب  بالمؤسسةالعامة  األعمال  لمركز  برنامج ،»ctc.tvtc.gov.sa« اإللكترونية  لكل  ريال   2٠٠ قدرها  رمزية  .برسوم 

“كلية االتصاالت بالرياض تدرّب الصم في برنامج “أتقن



64
64كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

“كلية االتصاالت بالرياض تدرّب الصم في برنامج “أتقن
تَُنّظمه الذي  »أتقن«،  المجتمعي  التدريب  مبادرة  لبرامج  الخامسة  المرحلة  في  السمع،  وضعاف  الصم  فئة  من  متدرًبا   6٠  شارك 

والتدريب المجتمع  خدمة  مركز  في  ممثلة  بالرياض؛  والمعلومات  االتصاالت  كلية  في  والمهني  التقني  للتدريب  العامة   المؤسسة 

الفني ومقدمة في ميكروسوفت والدعم  اآللي  الحاسب  أجهزة  الجواالت وصيانة  »أتقن« مجاالت »مبادئ صيانة  .»المستمر. ويشمل 

المجتمع من خالل والمهني ألفراد  التقني  التدريب  تقديم  إلى  البرامج تهدف  الخليفة: هذه  بن عبدهللا  أحمد  الدكتور  الكلية   وقال عميد 

في أيام  أربعة  بواقع  واحد  أسبوع  برنامج  لكل  التدريب  ومدة  أسابيع،  أربعة  الخامسة  المرحلة  مدة  أن  موضًحا  قصيرة؛  برامج   تنفيذ 

سُيمنح وأضاف:  مساًء.   »8  -٤« الساعة  من  المسائية  الفترة  خالل  معتمدة،  ساعة   ١6 مجموعه  بما  األربعاء،  إلى  األحد  من   األسبوع 

 المتدربون بعد انتهاء الدورات، شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. من جانبه، أكد مدير خدمة المجتمع

البوابة عبر  المجتمع  لجميع شرائح  متاًحا  زال  ما  المقبلة  لألسابيع  التسجيل  أن  الجمعة،  فهد  المهندس  بالكلية  المستمر   والتدريب 

والمهني التقني  للتدريب  بالمؤسسةالعامة  األعمال  لمركز  برنامج ،»ctc.tvtc.gov.sa« اإللكترونية  لكل  ريال   2٠٠ قدرها  رمزية  .برسوم 



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 651441/1440

“كلية االتصاالت بالرياض تدرّب الصم في برنامج “أتقن
تَُنّظمه الذي  »أتقن«،  المجتمعي  التدريب  مبادرة  لبرامج  الخامسة  المرحلة  في  السمع،  وضعاف  الصم  فئة  من  متدرًبا   6٠  شارك 

والتدريب المجتمع  خدمة  مركز  في  ممثلة  بالرياض؛  والمعلومات  االتصاالت  كلية  في  والمهني  التقني  للتدريب  العامة   المؤسسة 

الفني ومقدمة في ميكروسوفت والدعم  اآللي  الحاسب  أجهزة  الجواالت وصيانة  »أتقن« مجاالت »مبادئ صيانة  .»المستمر. ويشمل 

المجتمع من خالل والمهني ألفراد  التقني  التدريب  تقديم  إلى  البرامج تهدف  الخليفة: هذه  بن عبدهللا  أحمد  الدكتور  الكلية   وقال عميد 

في أيام  أربعة  بواقع  واحد  أسبوع  برنامج  لكل  التدريب  ومدة  أسابيع،  أربعة  الخامسة  المرحلة  مدة  أن  موضًحا  قصيرة؛  برامج   تنفيذ 

سُيمنح وأضاف:  مساًء.   »8  -٤« الساعة  من  المسائية  الفترة  خالل  معتمدة،  ساعة   ١6 مجموعه  بما  األربعاء،  إلى  األحد  من   األسبوع 

 المتدربون بعد انتهاء الدورات، شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. من جانبه، أكد مدير خدمة المجتمع

البوابة عبر  المجتمع  لجميع شرائح  متاًحا  زال  ما  المقبلة  لألسابيع  التسجيل  أن  الجمعة،  فهد  المهندس  بالكلية  المستمر   والتدريب 

والمهني التقني  للتدريب  بالمؤسسةالعامة  األعمال  لمركز  برنامج ،»ctc.tvtc.gov.sa« اإللكترونية  لكل  ريال   2٠٠ قدرها  رمزية  .برسوم 



66
66كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

“كلية االتصاالت بالرياض تدرّب الصم في برنامج “أتقن
تَُنّظمه الذي  »أتقن«،  المجتمعي  التدريب  مبادرة  لبرامج  الخامسة  المرحلة  في  السمع،  وضعاف  الصم  فئة  من  متدرًبا   6٠  شارك 

والتدريب المجتمع  خدمة  مركز  في  ممثلة  بالرياض؛  والمعلومات  االتصاالت  كلية  في  والمهني  التقني  للتدريب  العامة   المؤسسة 

الفني ومقدمة في ميكروسوفت والدعم  اآللي  الحاسب  أجهزة  الجواالت وصيانة  »أتقن« مجاالت »مبادئ صيانة  .»المستمر. ويشمل 

المجتمع من خالل والمهني ألفراد  التقني  التدريب  تقديم  إلى  البرامج تهدف  الخليفة: هذه  بن عبدهللا  أحمد  الدكتور  الكلية   وقال عميد 

في أيام  أربعة  بواقع  واحد  أسبوع  برنامج  لكل  التدريب  ومدة  أسابيع،  أربعة  الخامسة  المرحلة  مدة  أن  موضًحا  قصيرة؛  برامج   تنفيذ 

سُيمنح وأضاف:  مساًء.   »8  -٤« الساعة  من  المسائية  الفترة  خالل  معتمدة،  ساعة   ١6 مجموعه  بما  األربعاء،  إلى  األحد  من   األسبوع 

 المتدربون بعد انتهاء الدورات، شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. من جانبه، أكد مدير خدمة المجتمع

البوابة عبر  المجتمع  لجميع شرائح  متاًحا  زال  ما  المقبلة  لألسابيع  التسجيل  أن  الجمعة،  فهد  المهندس  بالكلية  المستمر   والتدريب 

والمهني التقني  للتدريب  بالمؤسسةالعامة  األعمال  لمركز  برنامج ،»ctc.tvtc.gov.sa« اإللكترونية  لكل  ريال   2٠٠ قدرها  رمزية  .برسوم 



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 671441/1440

 زار نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخطيط وتطوير األعمال الدكتور نجم بن مسفر الحصيني اليوم، كلية االتصاالت

 والمعلومات بالرياض يرافقه مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، وذلك في إطار جوالته التفقدية في وحدات

 المؤسسة بمختلف مناطق المملكة. واطلع الدكتور الحصيني على مرافق الكلية تضمنت األقسام التدريبية »المعامل والورش والقاعات«

 والتقى بالمدربين، مستمعًا إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال العملية التدريبية. وأشاد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

 للتخطيط وتطوير األعمال، بجهود عمادة الكلية وبالكفاءات الموجودة لخدمة المتدربين وتهيئة المناخ المالئم للتدريب. من جانبه قّدم عميد

.الكلية أحمد الخليفة، شكره لنائب المحافظ الدكتور نجم الحصيني على زيارته للكلية واالنطباع االيجابي عن مرافقها وسير العملية التدريبية

نائب محافظ التدريب التقني للتخطيط يزور كلية االتصاالت بالرياض



68
68كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

 زار نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخطيط وتطوير األعمال الدكتور نجم بن مسفر الحصيني اليوم، كلية االتصاالت

 والمعلومات بالرياض يرافقه مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، وذلك في إطار جوالته التفقدية في وحدات

 المؤسسة بمختلف مناطق المملكة. واطلع الدكتور الحصيني على مرافق الكلية تضمنت األقسام التدريبية »المعامل والورش والقاعات«

 والتقى بالمدربين، مستمعًا إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال العملية التدريبية. وأشاد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

 للتخطيط وتطوير األعمال، بجهود عمادة الكلية وبالكفاءات الموجودة لخدمة المتدربين وتهيئة المناخ المالئم للتدريب. من جانبه قّدم عميد

.الكلية أحمد الخليفة، شكره لنائب المحافظ الدكتور نجم الحصيني على زيارته للكلية واالنطباع االيجابي عن مرافقها وسير العملية التدريبية

نائب محافظ التدريب التقني للتخطيط يزور كلية االتصاالت بالرياض



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 691441/1440

 زار نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخطيط وتطوير األعمال الدكتور نجم بن مسفر الحصيني اليوم، كلية االتصاالت

 والمعلومات بالرياض يرافقه مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، وذلك في إطار جوالته التفقدية في وحدات

 المؤسسة بمختلف مناطق المملكة. واطلع الدكتور الحصيني على مرافق الكلية تضمنت األقسام التدريبية »المعامل والورش والقاعات«

 والتقى بالمدربين، مستمعًا إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال العملية التدريبية. وأشاد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

 للتخطيط وتطوير األعمال، بجهود عمادة الكلية وبالكفاءات الموجودة لخدمة المتدربين وتهيئة المناخ المالئم للتدريب. من جانبه قّدم عميد

.الكلية أحمد الخليفة، شكره لنائب المحافظ الدكتور نجم الحصيني على زيارته للكلية واالنطباع االيجابي عن مرافقها وسير العملية التدريبية

نائب محافظ التدريب التقني للتخطيط يزور كلية االتصاالت بالرياض



70
70كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

 زار نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخطيط وتطوير األعمال الدكتور نجم بن مسفر الحصيني اليوم، كلية االتصاالت

 والمعلومات بالرياض يرافقه مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، وذلك في إطار جوالته التفقدية في وحدات

 المؤسسة بمختلف مناطق المملكة. واطلع الدكتور الحصيني على مرافق الكلية تضمنت األقسام التدريبية »المعامل والورش والقاعات«

 والتقى بالمدربين، مستمعًا إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال العملية التدريبية. وأشاد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

 للتخطيط وتطوير األعمال، بجهود عمادة الكلية وبالكفاءات الموجودة لخدمة المتدربين وتهيئة المناخ المالئم للتدريب. من جانبه قّدم عميد

.الكلية أحمد الخليفة، شكره لنائب المحافظ الدكتور نجم الحصيني على زيارته للكلية واالنطباع االيجابي عن مرافقها وسير العملية التدريبية

نائب محافظ التدريب التقني للتخطيط يزور كلية االتصاالت بالرياض



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 711441/1440

 تشارك كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض في فعاليات المعرض السعودي الدولي لتكنولوجيا الجواالت وملحقاتها »سعودي موبايل

 شو«، الذي سيقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات خالل الفترة من ١9 إلى 2١ من شهر نوفمبر الجاري. ومن المقرر أن يعقد

 في المعرض من 2٠ إلى 25 ورشة عمل يشارك فيها متحدثون عالميون، إلى جانب ندوات تفاعلية على أعلى مستوى في استخدام أحدث

 التقنيات الناشئة وحلول االتصاالت وأحدث األدوات والتطبيقات الرقمية، حيث سيشارك عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في ورش

 العمل . يذكر أن المعرض يعـد أكبر فاعلية للبيع المباشر والتجاري، ويضم كبرى القطاعات في صناعة الهواتف النقالة وملحقاتها، وذلك

 لبناء عالقات تجارية ممتازة مع شركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة والحلول وشركات األمن المعلوماتية واالتصاالت من أجل مستقبل

.أفضل وقوي، ويتوفر في هذا الحدث الكبير منصة حيوية للموردين، وكبرى الشركات، ومعاهد التدريب، وشركات تكنولوجيا المعلومات

 كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض تشارك في فعاليات المعرض
“السعودي الدولي لتكنولوجيا الجواالت وملحقاتها “سعودي موبايل شو



72
72كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

 تشارك كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض في فعاليات المعرض السعودي الدولي لتكنولوجيا الجواالت وملحقاتها »سعودي موبايل

 شو«، الذي سيقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات خالل الفترة من ١9 إلى 2١ من شهر نوفمبر الجاري. ومن المقرر أن يعقد

 في المعرض من 2٠ إلى 25 ورشة عمل يشارك فيها متحدثون عالميون، إلى جانب ندوات تفاعلية على أعلى مستوى في استخدام أحدث

 التقنيات الناشئة وحلول االتصاالت وأحدث األدوات والتطبيقات الرقمية، حيث سيشارك عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في ورش

 العمل . يذكر أن المعرض يعـد أكبر فاعلية للبيع المباشر والتجاري، ويضم كبرى القطاعات في صناعة الهواتف النقالة وملحقاتها، وذلك

 لبناء عالقات تجارية ممتازة مع شركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة والحلول وشركات األمن المعلوماتية واالتصاالت من أجل مستقبل

.أفضل وقوي، ويتوفر في هذا الحدث الكبير منصة حيوية للموردين، وكبرى الشركات، ومعاهد التدريب، وشركات تكنولوجيا المعلومات

 كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض تشارك في فعاليات المعرض
“السعودي الدولي لتكنولوجيا الجواالت وملحقاتها “سعودي موبايل شو



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 731441/1440

 تشارك كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض في فعاليات المعرض السعودي الدولي لتكنولوجيا الجواالت وملحقاتها »سعودي موبايل

 شو«، الذي سيقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات خالل الفترة من ١9 إلى 2١ من شهر نوفمبر الجاري. ومن المقرر أن يعقد

 في المعرض من 2٠ إلى 25 ورشة عمل يشارك فيها متحدثون عالميون، إلى جانب ندوات تفاعلية على أعلى مستوى في استخدام أحدث

 التقنيات الناشئة وحلول االتصاالت وأحدث األدوات والتطبيقات الرقمية، حيث سيشارك عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في ورش

 العمل . يذكر أن المعرض يعـد أكبر فاعلية للبيع المباشر والتجاري، ويضم كبرى القطاعات في صناعة الهواتف النقالة وملحقاتها، وذلك

 لبناء عالقات تجارية ممتازة مع شركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة والحلول وشركات األمن المعلوماتية واالتصاالت من أجل مستقبل

.أفضل وقوي، ويتوفر في هذا الحدث الكبير منصة حيوية للموردين، وكبرى الشركات، ومعاهد التدريب، وشركات تكنولوجيا المعلومات

 كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض تشارك في فعاليات المعرض
“السعودي الدولي لتكنولوجيا الجواالت وملحقاتها “سعودي موبايل شو
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الخدمات  بإدارة  ممثلة  بالرياض،  والمعلومات  االتصاالت  كلية  نظمته  الذي  التدخين,  بأضرار  التوعية  برنامج  فعاليات  اليوم  اختتمت 

الكلية  البرنامج عميد  يومين. وحضر حفل ختام  التدخين »نقاء«، واستمر على مدى  لمكافحة  الخيرية  الجمعية  بالتعاون مع  اإلرشادية، 

الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة، وكيلي الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم الحناكي وللتدريب، والمهندس عبدالهادي المحمدي, وعدد من 

منسوبي الكلية والمتدربين. وأوضح مدير الخدمات اإلرشادية بالكلية األستاذ إبراهيم المبرز أن البرنامج ضم عيادة اإلقالع عن التدخين، 

اشتمل  المعرض  أن  وبين  التدخين.  بأضرار  والمجتمع  المتدربين  لدى  الوعي  رفع مستوى  الى  يهدف  أنه  المبرز  وأكد  التوعويه.  وأركان 

على لوحات توعوية ومجسمات مبسطة عن أضرار التدخين ومسابقة توعوية مصاحبة وشاشات عرض ومطويات ومختصين في مجال 

مكافحة التدخين. وعبر المبرز عن سعادته باإلقبال الكبير الذي شهده المعرض من المتدربين ومنسوبي، مبينا أن المعرض يختلف عن 

الزوار،  الكربون لجميع  لرئة مدخن ورئة لغير مدخن وأجهزة يمكن من خاللها حساب كمية  المعارض األخرى حيث تم عرض نماذج حية 

اختتام البرنامج التوعوي بأضرار التدخين في كلية االتصاالت بالرياض



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 751441/1440

 إقبال كبير على المعرض التوعوي الخاص بالتدخين

الخدمات  بإدارة  ممثلة  بالرياض،  والمعلومات  االتصاالت  كلية  نظمته  الذي  التدخين,  بأضرار  التوعية  برنامج  فعاليات  اليوم  اختتمت 

الكلية  البرنامج عميد  يومين. وحضر حفل ختام  التدخين »نقاء«، واستمر على مدى  لمكافحة  الخيرية  الجمعية  بالتعاون مع  اإلرشادية، 

الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة، وكيلي الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم الحناكي وللتدريب، والمهندس عبدالهادي المحمدي, وعدد من 

منسوبي الكلية والمتدربين. وأوضح مدير الخدمات اإلرشادية بالكلية األستاذ إبراهيم المبرز أن البرنامج ضم عيادة اإلقالع عن التدخين، 

اشتمل  المعرض  أن  وبين  التدخين.  بأضرار  والمجتمع  المتدربين  لدى  الوعي  رفع مستوى  الى  يهدف  أنه  المبرز  وأكد  التوعويه.  وأركان 

على لوحات توعوية ومجسمات مبسطة عن أضرار التدخين ومسابقة توعوية مصاحبة وشاشات عرض ومطويات ومختصين في مجال 

مكافحة التدخين. وعبر المبرز عن سعادته باإلقبال الكبير الذي شهده المعرض من المتدربين ومنسوبي، مبينا أن المعرض يختلف عن 

الزوار لجميع  الكربون  يمكن من خاللها حساب كمية  وأجهزة  لغير مدخن  ورئة  لرئة مدخن  حية  نماذج  تم عرض  األخرى حيث  المعارض 
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اختتام البرنامج التوعوي بأضرار التدخين في كلية االتصاالت بالرياض

الخدمات  بإدارة  ممثلة  بالرياض،  والمعلومات  االتصاالت  كلية  نظمته  الذي  التدخين,  بأضرار  التوعية  برنامج  فعاليات  اليوم  اختتمت 

الكلية  البرنامج عميد  يومين. وحضر حفل ختام  التدخين »نقاء«، واستمر على مدى  لمكافحة  الخيرية  الجمعية  بالتعاون مع  اإلرشادية، 

الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة، وكيلي الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم الحناكي وللتدريب، والمهندس عبدالهادي المحمدي, وعدد من 

منسوبي الكلية والمتدربين. وأوضح مدير الخدمات اإلرشادية بالكلية األستاذ إبراهيم المبرز أن البرنامج ضم عيادة اإلقالع عن التدخين، 

اشتمل  المعرض  أن  وبين  التدخين.  بأضرار  والمجتمع  المتدربين  لدى  الوعي  رفع مستوى  الى  يهدف  أنه  المبرز  وأكد  التوعويه.  وأركان 

على لوحات توعوية ومجسمات مبسطة عن أضرار التدخين ومسابقة توعوية مصاحبة وشاشات عرض ومطويات ومختصين في مجال 

مكافحة التدخين. وعبر المبرز عن سعادته باإلقبال الكبير الذي شهده المعرض من المتدربين ومنسوبي، مبينا أن المعرض يختلف عن 

الزوار لجميع  الكربون  يمكن من خاللها حساب كمية  وأجهزة  لغير مدخن  ورئة  لرئة مدخن  حية  نماذج  تم عرض  األخرى حيث  المعارض 



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 771441/1440

 إقبال كبير على المعرض التوعوي الخاص بالتدخين

الخدمات  بإدارة  ممثلة  بالرياض،  والمعلومات  االتصاالت  كلية  نظمته  الذي  التدخين,  بأضرار  التوعية  برنامج  فعاليات  اليوم  اختتمت 

الكلية  البرنامج عميد  يومين. وحضر حفل ختام  التدخين »نقاء«، واستمر على مدى  لمكافحة  الخيرية  الجمعية  بالتعاون مع  اإلرشادية، 

الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة، وكيلي الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم الحناكي وللتدريب، والمهندس عبدالهادي المحمدي, وعدد من 

منسوبي الكلية والمتدربين. وأوضح مدير الخدمات اإلرشادية بالكلية األستاذ إبراهيم المبرز أن البرنامج ضم عيادة اإلقالع عن التدخين، 

اشتمل  المعرض  أن  وبين  التدخين.  بأضرار  والمجتمع  المتدربين  لدى  الوعي  رفع مستوى  الى  يهدف  أنه  المبرز  وأكد  التوعويه.  وأركان 

على لوحات توعوية ومجسمات مبسطة عن أضرار التدخين ومسابقة توعوية مصاحبة وشاشات عرض ومطويات ومختصين في مجال 

مكافحة التدخين. وعبر المبرز عن سعادته باإلقبال الكبير الذي شهده المعرض من المتدربين ومنسوبي، مبينا أن المعرض يختلف عن 

الزوار،  الكربون لجميع  لرئة مدخن ورئة لغير مدخن وأجهزة يمكن من خاللها حساب كمية  المعارض األخرى حيث تم عرض نماذج حية 
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 حصل المتدربان بكلية االتصاالت والمعلومات بالرياض سلطان مصلح وراكان الحارثي , أمس على المركز الثالث في مسابقة هواوي الشرق

 األوسط بالصين , ورفعا العلم السعودي الخفاق عاليا وسط حضور دولي كبير .وعبر عميد كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض الدكتور

 أحمد بن عبدهللا الخليفة عن سعادته بحصول متدربي الكلية على مراكز متقدمة على مستوى دول الشرق األوسط، مؤكدا أن ذلك الفوز

 يجسد مدى ما يتمتع به متدربي الكلية من مهارات فنية عالية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات ، مشيرا إلى أن الكلية قامت بالعديد من

 الشركات االستراتيجية من عدد من الشركات العالمية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات ومنها شركة هواوي والتي تعد من الشركات

 الكبرى على مستوى العالم في هذا المجال.ورفع الدكتور أحمد الخليفة شكره وتقديره لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني

.والمهني الدكتور أحمد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني لما تلقاه الكلية من دعم وتشجيع ومتابعة اثمرت بهذا االنجاز الكبير

 متدربان من كلية االتصاالت بالرياض يحصالن على المركز الثالث في
مسابقة هواوي بالصين



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 791441/1440

 حصل المتدربان بكلية االتصاالت والمعلومات بالرياض سلطان مصلح وراكان الحارثي , أمس على المركز الثالث في مسابقة هواوي الشرق

 األوسط بالصين , ورفعا العلم السعودي الخفاق عاليا وسط حضور دولي كبير .وعبر عميد كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض الدكتور

 أحمد بن عبدهللا الخليفة عن سعادته بحصول متدربي الكلية على مراكز متقدمة على مستوى دول الشرق األوسط، مؤكدا أن ذلك الفوز

 يجسد مدى ما يتمتع به متدربي الكلية من مهارات فنية عالية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات ، مشيرا إلى أن الكلية قامت بالعديد من

 الشركات االستراتيجية من عدد من الشركات العالمية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات ومنها شركة هواوي والتي تعد من الشركات

 الكبرى على مستوى العالم في هذا المجال.ورفع الدكتور أحمد الخليفة شكره وتقديره لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني

.والمهني الدكتور أحمد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني لما تلقاه الكلية من دعم وتشجيع ومتابعة اثمرت بهذا االنجاز الكبير

 متدربان من كلية االتصاالت بالرياض يحصالن على المركز الثالث في
مسابقة هواوي بالصين
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 كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض تنظم برنامج “تهيئة
“الخريجين لسوق العمل

بحضور   , أمس  الوظيفي  والتنسيق  التعاوني  التدريب  إدارة  في  ممثلة  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  نظمت 

لسوق  التعاوني  التدريب  لمتدربي  »التهيئة«  برنامج   ، الحناكي  عبدهللا  بن  إبراهيم  المتدربين  لخدمات  الكلية  وكيل 

متدربا.  225 وعددهم  ١٤٤٠-١٤٤١هـ  التدريبي  العام  لهذا  األول  التدريبي  الفصل  هذا  خالل  تخرجهم  المتوقع  العمل 

في  العمل  ومزايا  عنك  تبحث  الشركات  جعل  كيفية  حول  فيها  تحدث  بكار  ياسر  للدكتور  تدريبية  دورة  على  البرنامج  واشتمل 

يهدف  البرنامج  أن  العفاري  خالد  المهندس  بالكلية  الوظيفي  والتنسيق  التعاوني  التدريب  إدارة  مدير  الخاص.وأوضح  القطاع 

التدريب  فترة  من  االستفادة  ضرورة  على  المتدربين  وحث   . وظيفة  عن  للبحث  والوسائل  الطرق  بأحدث  المتدربين  تعريف  إلى 

الكلية  وكيل  شكر  جانبه  .من  بالكلية  تدريبهم  أثناء  ومهارات  معلومات  من  عليه  حصلوا  ما  تطبيق  على  والعمل  التعاوني 

للشركات  بنفسه  بالتعريف  تخرجهم  المتوقع  المتدربين  تعريف  أهمية  إلى  مشيرا  البرنامج  هذا  على  القائمين  الحناكي  إبراهيم 

. التوفيق  ودوام  مزدهًرا  مستقبًلا  للجميع  متمنًيا   ، ومهاراته  تخصصه  تناسب  وظيفة  هللا  بإذن  يضمن  ،حيث  والمؤسسات 



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 811441/1440

 كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض تنظم برنامج “تهيئة
“الخريجين لسوق العمل

بحضور   , أمس  الوظيفي  والتنسيق  التعاوني  التدريب  إدارة  في  ممثلة  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  نظمت 

لسوق  التعاوني  التدريب  لمتدربي  »التهيئة«  برنامج   ، الحناكي  عبدهللا  بن  إبراهيم  المتدربين  لخدمات  الكلية  وكيل 

متدربا.  225 وعددهم  ١٤٤٠-١٤٤١هـ  التدريبي  العام  لهذا  األول  التدريبي  الفصل  هذا  خالل  تخرجهم  المتوقع  العمل 

في  العمل  ومزايا  عنك  تبحث  الشركات  جعل  كيفية  حول  فيها  تحدث  بكار  ياسر  للدكتور  تدريبية  دورة  على  البرنامج  واشتمل 

يهدف  البرنامج  أن  العفاري  خالد  المهندس  بالكلية  الوظيفي  والتنسيق  التعاوني  التدريب  إدارة  مدير  الخاص.وأوضح  القطاع 

التدريب  فترة  من  االستفادة  ضرورة  على  المتدربين  وحث   . وظيفة  عن  للبحث  والوسائل  الطرق  بأحدث  المتدربين  تعريف  إلى 

الكلية  وكيل  شكر  جانبه  .من  بالكلية  تدريبهم  أثناء  ومهارات  معلومات  من  عليه  حصلوا  ما  تطبيق  على  والعمل  التعاوني 

للشركات  بنفسه  بالتعريف  تخرجهم  المتوقع  المتدربين  تعريف  أهمية  إلى  مشيرا  البرنامج  هذا  على  القائمين  الحناكي  إبراهيم 

. التوفيق  ودوام  مزدهًرا  مستقبًلا  للجميع  متمنًيا   ، ومهاراته  تخصصه  تناسب  وظيفة  هللا  بإذن  يضمن  ،حيث  والمؤسسات 
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82كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

 كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض تنظم برنامج “تهيئة
“الخريجين لسوق العمل

بحضور   , أمس  الوظيفي  والتنسيق  التعاوني  التدريب  إدارة  في  ممثلة  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  نظمت 

لسوق  التعاوني  التدريب  لمتدربي  »التهيئة«  برنامج   ، الحناكي  عبدهللا  بن  إبراهيم  المتدربين  لخدمات  الكلية  وكيل 

متدربا.  225 وعددهم  ١٤٤٠-١٤٤١هـ  التدريبي  العام  لهذا  األول  التدريبي  الفصل  هذا  خالل  تخرجهم  المتوقع  العمل 

في  العمل  ومزايا  عنك  تبحث  الشركات  جعل  كيفية  حول  فيها  تحدث  بكار  ياسر  للدكتور  تدريبية  دورة  على  البرنامج  واشتمل 

يهدف  البرنامج  أن  العفاري  خالد  المهندس  بالكلية  الوظيفي  والتنسيق  التعاوني  التدريب  إدارة  مدير  الخاص.وأوضح  القطاع 

التدريب  فترة  من  االستفادة  ضرورة  على  المتدربين  وحث   . وظيفة  عن  للبحث  والوسائل  الطرق  بأحدث  المتدربين  تعريف  إلى 

الكلية  وكيل  شكر  جانبه  .من  بالكلية  تدريبهم  أثناء  ومهارات  معلومات  من  عليه  حصلوا  ما  تطبيق  على  والعمل  التعاوني 

للشركات  بنفسه  بالتعريف  تخرجهم  المتوقع  المتدربين  تعريف  أهمية  إلى  مشيرا  البرنامج  هذا  على  القائمين  الحناكي  إبراهيم 

. التوفيق  ودوام  مزدهًرا  مستقبًلا  للجميع  متمنًيا   ، ومهاراته  تخصصه  تناسب  وظيفة  هللا  بإذن  يضمن  ،حيث  والمؤسسات 



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 831441/1440

 1894 متدربًا يؤدون اختبارات الفصل التدريبي األول بـاتصاالت
الرياض

المتدربين  لخدمات  الكلية  وكيل  يرافقه  الخليفة،  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  عميد  تفّقد 

بحضور  ١٤٤١هـ،   -١٤٤٠ التدريبي  للعام  األول  التدريبي  للفصل  النهائية  االختبارات  سير  اليوم،  صباح  الحناكي،  عبدهللا  بن  إبراهيم 

بالمتدربين،  خاللها  واْلتقيا  والقاعات«،  »المعامل  شملت  التي  الكلية  أقسام  في  و«الحناكي«  »الخليفة«  وتجّول  متدرًبا.   ١89٤

التدريب  أعضاء  جميع  جهود  على  »الخليفة«  وأثنى  االختبارات.  وأداء  التدريبية  العملية  حيال  ومقترحاتهم  آرائهم  إلى  واستمعا 

التوفيق  للمتدربين  وتمنى  االختبارات،  ألداء  للمتدربين  المالئم  المناخ  وتهيئة  المتدربين  خدمة  سبيل  في  الموجودة  والكفاءات 

األنشطة  إدارة  مدير  وأوضح  االختبارات.  أثناء  المدربين  تهيئة  برنامج  األنشطة-  إدارة  في  -ممثلة  الكلية  نّفذت  آخر،  جانب  من  والنجاح. 

للمتدربين،  مجانًا  الساخنة  المشروبات  خاللها  قدمت  خارجية  وجلسات  شعر  بيت  إنشاء  تم  أنه  الغامدي،  صالح  بن  محمد  بالكلية 
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84كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

1894 متدربا يؤدون االختبارات بكلية االتصاالت بالرياض

المتدربين  لخدمات  الكلية  وكيل  يرافقه  الخليفة،  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  عميد  تفّقد 

بحضور  ١٤٤١هـ،   -١٤٤٠ التدريبي  للعام  األول  التدريبي  للفصل  النهائية  االختبارات  سير  اليوم،  صباح  الحناكي،  عبدهللا  بن  إبراهيم 

بالمتدربين،  خاللها  واْلتقيا  والقاعات«،  »المعامل  شملت  التي  الكلية  أقسام  في  و«الحناكي«  »الخليفة«  وتجّول  متدرًبا.   ١89٤

التدريب  أعضاء  جميع  جهود  على  »الخليفة«  وأثنى  االختبارات.  وأداء  التدريبية  العملية  حيال  ومقترحاتهم  آرائهم  إلى  واستمعا 

التوفيق  للمتدربين  وتمنى  االختبارات،  ألداء  للمتدربين  المالئم  المناخ  وتهيئة  المتدربين  خدمة  سبيل  في  الموجودة  والكفاءات 

األنشطة  إدارة  مدير  وأوضح  االختبارات.  أثناء  المدربين  تهيئة  برنامج  األنشطة-  إدارة  في  -ممثلة  الكلية  نّفذت  آخر،  جانب  من  والنجاح. 

للمتدربين،  مجانًا  الساخنة  المشروبات  خاللها  قدمت  خارجية  وجلسات  شعر  بيت  إنشاء  تم  أنه  الغامدي،  صالح  بن  محمد  بالكلية 



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 851441/1440

»عميد اتصاالت الرياض ينعي »الدوسري

بالرياض، والمعلومات  االتصاالت  بكلية  الحاسب  إدارة  منسوبي  أحد  الدوسري،  عبدالهادي  أمس،  تعالى،  هللا    رحمة   إلى    انتقل   

محمد، بن  فهد  األمير  في  جامع  الجنازة  صالة  وستقام  مفاجئة.  قلبية  سكتة    إثر  جناته؛  فسيح  وأسكنه  واسعة  رحمة  هللا   رحمه 

الثابت. القول  على  وثّبته  نزله  وأكرم  وارحمه  له  اغفر  اللهم  هللا.  شاء  إن  العصر  صالة  بعد  الثالثاء،  اليوم  الحائر  طريق   على 

أن وجل  عز  هللا  داعًيا  الفقيد؛  ألسرة  والمواساة  التعازي  بأحّر  الخليفة،  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  الكلية  عميد  تَقّدم  جانبه   من 

وللتواصل راجعون.  إليه  وإنا  لله  إنا  والسلوان..  الصبر  وذويه  أهله  ويلهم  جناته،  فسيح  ويسكنه  رحمته،  بواسع  الفقيد   يتغمد 

العشاء صالة  إلى  العصر  صالة  بعد  من  بالرياض،  الشفاء  بحي  والده  منزل  في  والعزاء   ٠5829١3572 )أ.علي(  شقيقه  .جوال 
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86كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

بالرياض، والمعلومات  االتصاالت  بكلية  الحاسب  إدارة  منسوبي  أحد  الدوسري،  عبدالهادي  أمس،  تعالى،  هللا    رحمة   إلى    انتقل   

محمد، بن  فهد  األمير  في  جامع  الجنازة  صالة  وستقام  مفاجئة.  قلبية  سكتة    إثر  جناته؛  فسيح  وأسكنه  واسعة  رحمة  هللا   رحمه 

الثابت. القول  على  وثّبته  نزله  وأكرم  وارحمه  له  اغفر  اللهم  هللا.  شاء  إن  العصر  صالة  بعد  الثالثاء،  اليوم  الحائر  طريق   على 

أن وجل  عز  هللا  داعًيا  الفقيد؛  ألسرة  والمواساة  التعازي  بأحّر  الخليفة،  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  الكلية  عميد  تَقّدم  جانبه   من 

وللتواصل راجعون.  إليه  وإنا  لله  إنا  والسلوان..  الصبر  وذويه  أهله  ويلهم  جناته،  فسيح  ويسكنه  رحمته،  بواسع  الفقيد   يتغمد 

العشاء صالة  إلى  العصر  صالة  بعد  من  بالرياض،  الشفاء  بحي  والده  منزل  في  والعزاء   ٠5829١3572 )أ.علي(  شقيقه  .جوال 

 وفاة األستاذ عبدالهادي الدوسري 



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 871441/1440

تنظم كلية االتصاالت بالرياض غدا األحد , برنامج اليوم التقني التوجيه استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني  ١٤٤١هـ ,الذي 

تنفذه إدارة الخدمات اإلرشادية بوكالة الكلية لشؤون المتدربين على مسرح الكلية بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة.

وأوضح وكيل الكلية لخدمات المتدربين أ.إبراهيم بن عبدهللا  الحناكي، أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية 

ولوائحها، مفيًدا أن البرنامج يتضمن على لقاء عميد الكلية و تعريٌف بأقسام الكلية وإداراتها المختلفة، كما يتخلله زيارة جميع األقسام 

التدريبية بالكلية، والمعامل والورش، وإدارة خدمات المتدربين، لالطالع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.

 كلية االتصاالت بالرياض تنظم يومًا توجيهيًا تقنيًا للمستجدين.
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88كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

تنظم كلية االتصاالت بالرياض غدا األحد , برنامج اليوم التقني التوجيه استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني  ١٤٤١هـ ,الذي 

تنفذه إدارة الخدمات اإلرشادية بوكالة الكلية لشؤون المتدربين على مسرح الكلية بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة.

وأوضح وكيل الكلية لخدمات المتدربين أ.إبراهيم بن عبدهللا  الحناكي، أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية 

ولوائحها، مفيًدا أن البرنامج يتضمن على لقاء عميد الكلية و تعريٌف بأقسام الكلية وإداراتها المختلفة، كما يتخلله زيارة جميع األقسام 

التدريبية بالكلية، والمعامل والورش، وإدارة خدمات المتدربين، لالطالع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.

 كلية االتصاالت بالرياض تنظم يومًا توجيهيًا تقنيًا للمستجدين.



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 891441/1440

تنظم كلية االتصاالت بالرياض غدا األحد , برنامج اليوم التقني التوجيه استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني  ١٤٤١هـ ,الذي 

تنفذه إدارة الخدمات اإلرشادية بوكالة الكلية لشؤون المتدربين على مسرح الكلية بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة.

وأوضح وكيل الكلية لخدمات المتدربين أ.إبراهيم بن عبدهللا  الحناكي، أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية 

ولوائحها، مفيًدا أن البرنامج يتضمن على لقاء عميد الكلية و تعريٌف بأقسام الكلية وإداراتها المختلفة، كما يتخلله زيارة جميع األقسام 

التدريبية بالكلية، والمعامل والورش، وإدارة خدمات المتدربين، لالطالع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.

 كلية االتصاالت بالرياض تنظم يومًا توجيهيًا تقنيًا للمستجدين.
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90كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

أقامت كلية االتصاالت بالرياض اليوم , برنامج استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني ١٤٤١ / ١٤٤2هـ ,الذي نّفذته إدارة 

الخدمات اإلرشادية بوكالة الكلية لخدمات المتدربين على مسرح الكلية. وأكد عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة، في كلمة له 

, على المتدربين المستجدين، ضرورة االلتزام باألنظمة واللوائح أثناء التدريب لتسير أمورهم بكل ُيسر وسهولة ، واالستفادة من جميع 

من  المتدربون  يحتاجه  ما  جميع  تقدم  الكلية  أن  وبين  المستقبل.  رجال  ليكونوا  الرشيدة  حكومتنا  وفرتها  التي  الكلية  وخدمات  مرافق 

استشارات وتوجيهات وبرامج متميزة وأنشطة متنوعة ، مؤكدًا ضرورة االنتظام وااللتزام بالزي الرسمي للكلية واالجتهاد في التحصيل 

العلمي ، لما يخدمهم مستقباًل.من جانبه ، أهاب وكيل الكلية لخدمات المتدربين أ. إبراهيم بن عبدهللا الحناكي، بالمتدربين المستجدين 

المتدرب على  أن حصول  إلى  الحصول على معدل مرتفع مشيرا  والحرص على  األول  التدريبي  الفصل  العلمي في  التحصيل  أهمية  إلى 

معدل متدني يؤدي إلى طي قيده حسب النظام ، مبينا أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها .

كلية االتصاالت بالرياض تستقبل المتدربين المستجدين



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 911441/1440

استضافت كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض، صباح اليوم، اللقاء التعريفي لبرامج ريادة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدأ 

اللقاء بإيضاح من مدير فرع ريادة بمنطقة الرياض، عبدهللا المحيميد، الذي استهل حديثه عن دور المعهد في دعم الشباب أصحاب المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص وظيفية من خالل برامجها المتعددة. وبين »المحيميد« أن المعهد يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 

وتناولها بالشرح وكيفية الحصول عليها، وما هي الفئات المستهدفة التي يمكنها االستفادة من كل برنامج؟ مبيًنا أنه يمكن الحصول عليها 

من خالل التقديم على الموقع اإللكتروني لريادة. وتحدث مندوب بنك التنمية االجتماعية، خالد المزعل، عن البنك ودعمه للمشاريع، وشروطه 

كاملة، مشيًرا إلى أن البنك يدعم المشاريع الناشئة بمبلغ 3٠٠٠٠٠ ريال والجامعيين 5٠٠٠٠٠ ريال والتميز يصل الدعم إلى أربعة ماليين .

»كلية اتصاالت الرياض« تستضيف لقاًء تعريفيًا بـ«ريادة«
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92كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

استضافت كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض، صباح اليوم، اللقاء التعريفي لبرامج ريادة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدأ 

اللقاء بإيضاح من مدير فرع ريادة بمنطقة الرياض، عبدهللا المحيميد، الذي استهل حديثه عن دور المعهد في دعم الشباب أصحاب المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص وظيفية من خالل برامجها المتعددة. وبين »المحيميد« أن المعهد يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 

وتناولها بالشرح وكيفية الحصول عليها، وما هي الفئات المستهدفة التي يمكنها االستفادة من كل برنامج؟ مبيًنا أنه يمكن الحصول عليها 

من خالل التقديم على الموقع اإللكتروني لريادة. وتحدث مندوب بنك التنمية االجتماعية، خالد المزعل، عن البنك ودعمه للمشاريع، وشروطه 

كاملة، مشيًرا إلى أن البنك يدعم المشاريع الناشئة بمبلغ 3٠٠٠٠٠ ريال والجامعيين 5٠٠٠٠٠ ريال والتميز يصل الدعم إلى أربعة ماليين .

»كلية اتصاالت الرياض« تستضيف لقاًء تعريفيًا بـ«ريادة«



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 931441/1440

نظمت إدارة النشاط بكلية االتصاالت والمعلومات بالرياض صباح اليوم فعاليات المشراق بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدهللا 

التقني والمهني المهندس سلطان الصنيع و مدير خدمة المجتمع  الخليفة ومدير عام أنشطة المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب 

باإلدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمطقة الرياض األستاذ / سعود الشمري وعدد من أعضاء هيئة التدريب والموظفين ويستمر لمدة 

يومين ، في المبنى الشعبي بالكلية ، وشارك فيه مجموعة كبيرة من متدربي الكلية وقدمت خالله األلعاب والمسابقات واألكالت الشعبية 

في جو جسد عبق الماضي وقدم صورة لألجواء التي عاصرها اآلباء واألجداد ونقل تجاربهم وجزء من حياتهم للجيل الناشئ من الشباب

كلية االتصاالت بالرياض تنظم ) المشراق (



94
94كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

نظمت إدارة النشاط بكلية االتصاالت والمعلومات بالرياض صباح اليوم فعاليات المشراق بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدهللا 

التقني والمهني المهندس سلطان الصنيع و مدير خدمة المجتمع  الخليفة ومدير عام أنشطة المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب 

باإلدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمطقة الرياض األستاذ / سعود الشمري وعدد من أعضاء هيئة التدريب والموظفين ويستمر لمدة 

يومين ، في المبنى الشعبي بالكلية ، وشارك فيه مجموعة كبيرة من متدربي الكلية وقدمت خالله األلعاب والمسابقات واألكالت الشعبية 

في جو جسد عبق الماضي وقدم صورة لألجواء التي عاصرها اآلباء واألجداد ونقل تجاربهم وجزء من حياتهم للجيل الناشئ من الشباب

كلية االتصاالت بالرياض تنظم ) المشراق (



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 951441/1440

نظمت إدارة النشاط بكلية االتصاالت والمعلومات بالرياض صباح اليوم فعاليات المشراق بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدهللا 

التقني والمهني المهندس سلطان الصنيع و مدير خدمة المجتمع  الخليفة ومدير عام أنشطة المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب 

باإلدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمطقة الرياض األستاذ / سعود الشمري وعدد من أعضاء هيئة التدريب والموظفين ويستمر لمدة 

يومين ، في المبنى الشعبي بالكلية ، وشارك فيه مجموعة كبيرة من متدربي الكلية وقدمت خالله األلعاب والمسابقات واألكالت الشعبية 

في جو جسد عبق الماضي وقدم صورة لألجواء التي عاصرها اآلباء واألجداد ونقل تجاربهم وجزء من حياتهم للجيل الناشئ من الشباب

كلية االتصاالت بالرياض تنظم ) المشراق (



96
96كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

بالرياض  المملكة  مدارس  تقيمه  الذي  مستقبلي”  بوابة  ”جامعتي  معرض  في  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  تشارك 

بتقديم  المعرض  في  المشارك  بالكلية  العامة  العالقات  منسوبي  سيقوم  حيث  2٠2٠م،  فبراير   2٠ ولغاية   ١6 من  الفترة  خالل 

وفق  دراستهم  مواصلة  في  الراغبين  أمام  الفرصة  يتيح  والذي  فيها،  المقامة  واألنشطة  وأقسامها  الكلية  عن   
ٍ

واف شرح 

األكاديمية  والمهارات  الخبرات  من  المزيد  على  للحصول  فرصة  يتيح  كما  العالي  التعليم  في  العالمية  الجودة  معايير  أعلى 

األصعدة مختلف  على  مميًزا  طالبا  ليكون  والمهني  األكاديمي  الجانبين  في  الطالب  شخصية  صقل  في  تسهم  التي 

كلية االتصاالت بالرياض تشارك في معرض “جامعتي بوابة مستقبلي”



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 971441/1440

بالرياض  المملكة  مدارس  تقيمه  الذي  مستقبلي”  بوابة  ”جامعتي  معرض  في  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  شارك 

بتقديم  المعرض  في  المشارك  بالكلية  العامة  العالقات  منسوبي  سيقوم  حيث  2٠2٠م،  فبراير   2٠ ولغاية   ١6 من  الفترة  خالل 

وفق  دراستهم  مواصلة  في  الراغبين  أمام  الفرصة  يتيح  والذي  فيها،  المقامة  واألنشطة  وأقسامها  الكلية  عن   
ٍ

واف شرح 

األكاديمية  والمهارات  الخبرات  من  المزيد  على  للحصول  فرصة  يتيح  كما  العالي  التعليم  في  العالمية  الجودة  معايير  أعلى 

األصعدة مختلف  على  مميًزا  طالبا  ليكون  والمهني  األكاديمي  الجانبين  في  الطالب  شخصية  صقل  في  تسهم  التي 

كلية االتصاالت بالرياض تشارك في معرض “جامعتي بوابة مستقبلي”



98
98كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

بالرياض  المملكة  مدارس  تقيمه  الذي  مستقبلي”  بوابة  ”جامعتي  معرض  في  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  تشارك 

بتقديم  المعرض  في  المشارك  بالكلية  العامة  العالقات  منسوبي  سيقوم  حيث  2٠2٠م،  فبراير   2٠ ولغاية   ١6 من  الفترة  خالل 

وفق  دراستهم  مواصلة  في  الراغبين  أمام  الفرصة  يتيح  والذي  فيها،  المقامة  واألنشطة  وأقسامها  الكلية  عن   
ٍ

واف شرح 

األكاديمية  والمهارات  الخبرات  من  المزيد  على  للحصول  فرصة  يتيح  كما  العالي  التعليم  في  العالمية  الجودة  معايير  أعلى 

األصعدة مختلف  على  مميًزا  طالبا  ليكون  والمهني  األكاديمي  الجانبين  في  الطالب  شخصية  صقل  في  تسهم  التي 

كلية االتصاالت بالرياض تشارك في معرض “جامعتي بوابة مستقبلي”



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 991441/1440

بالرياض  المملكة  مدارس  تقيمه  الذي  مستقبلي”  بوابة  ”جامعتي  معرض  في  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  شارك 

بتقديم  المعرض  في  المشارك  بالكلية  العامة  العالقات  منسوبي  سيقوم  حيث  2٠2٠م،  فبراير   2٠ ولغاية   ١6 من  الفترة  خالل 

وفق  دراستهم  مواصلة  في  الراغبين  أمام  الفرصة  يتيح  والذي  فيها،  المقامة  واألنشطة  وأقسامها  الكلية  عن   
ٍ

واف شرح 

األكاديمية  والمهارات  الخبرات  من  المزيد  على  للحصول  فرصة  يتيح  كما  العالي  التعليم  في  العالمية  الجودة  معايير  أعلى 

األصعدة مختلف  على  مميًزا  طالبا  ليكون  والمهني  األكاديمي  الجانبين  في  الطالب  شخصية  صقل  في  تسهم  التي 

كلية االتصاالت بالرياض تشارك في معرض “جامعتي بوابة مستقبلي”



100
100كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

بالرياض  المملكة  مدارس  تقيمه  الذي  مستقبلي”  بوابة  ”جامعتي  معرض  في  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  تشارك 

بتقديم  المعرض  في  المشارك  بالكلية  العامة  العالقات  منسوبي  سيقوم  حيث  2٠2٠م،  فبراير   2٠ ولغاية   ١6 من  الفترة  خالل 

وفق  دراستهم  مواصلة  في  الراغبين  أمام  الفرصة  يتيح  والذي  فيها،  المقامة  واألنشطة  وأقسامها  الكلية  عن   
ٍ

واف شرح 

األكاديمية  والمهارات  الخبرات  من  المزيد  على  للحصول  فرصة  يتيح  كما  العالي  التعليم  في  العالمية  الجودة  معايير  أعلى 

األصعدة مختلف  على  مميًزا  طالبا  ليكون  والمهني  األكاديمي  الجانبين  في  الطالب  شخصية  صقل  في  تسهم  التي 

كلية االتصاالت بالرياض تشارك في معرض “جامعتي بوابة مستقبلي”



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1011441/1440

كّرم عميد كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة اليوم , المتدربين المتفوقين الذين حصلوا على شهادات التفوق 

العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام التدريبي ١٤٤٠ , بحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم الحناكي, ووكيل 

الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي ورؤساء األقسام ومديري اإلدارات والمدربين وعدد كبير ممن المتدربين وذلك على مسرح الكلية .

تفوقهم  على  العبدهللا,  محمد  مبارك  ومحمد  المنصور  منصور  خالد  وعبدهللا  الميدني  سالم  عبدهللا  عمر  المتدربين  الكلية  عميد  وهنأ 

العلمي وتحقيقهم معدالت مرتفعة خالل فترة تدريبهم بالكلية, وسلمهم الدروع والشهادات والمكافآت المالية منوهًا باهتمام وحرص 

المؤسسة بشكل عام والكلية بشكل خاص بالمتدربين المتميزين من خالل دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجعهم على بذل المزيد 

من التفوق واإلبداع، كما كرم عميد الكلية المدربين والمتدربين المشاركين في مسابقة هواوي بالصين ومعرض سعودي موبايلي شو.

كلية االتصاالت بالرياض تكرم المتفوقين علميا



102
102كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

كّرم عميد كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة اليوم , المتدربين المتفوقين الذين حصلوا على شهادات التفوق 

العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام التدريبي ١٤٤٠ , بحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم الحناكي, ووكيل 

الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي ورؤساء األقسام ومديري اإلدارات والمدربين وعدد كبير ممن المتدربين وذلك على مسرح الكلية .

تفوقهم  على  العبدهللا,  محمد  مبارك  ومحمد  المنصور  منصور  خالد  وعبدهللا  الميدني  سالم  عبدهللا  عمر  المتدربين  الكلية  عميد  وهنأ 

العلمي وتحقيقهم معدالت مرتفعة خالل فترة تدريبهم بالكلية, وسلمهم الدروع والشهادات والمكافآت المالية منوهًا باهتمام وحرص 

المؤسسة بشكل عام والكلية بشكل خاص بالمتدربين المتميزين من خالل دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجعهم على بذل المزيد 

من التفوق واإلبداع، كما كرم عميد الكلية المدربين والمتدربين المشاركين في مسابقة هواوي بالصين ومعرض سعودي موبايلي شو.

كلية االتصاالت بالرياض تكرم المتفوقين علميا



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1031441/1440

كّرم عميد كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدهللا الخليفة اليوم , المتدربين المتفوقين الذين حصلوا على شهادات التفوق 

العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام التدريبي ١٤٤٠ , بحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم الحناكي, ووكيل 

الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي ورؤساء األقسام ومديري اإلدارات والمدربين وعدد كبير ممن المتدربين وذلك على مسرح الكلية .

تفوقهم  على  العبدهللا,  محمد  مبارك  ومحمد  المنصور  منصور  خالد  وعبدهللا  الميدني  سالم  عبدهللا  عمر  المتدربين  الكلية  عميد  وهنأ 

العلمي وتحقيقهم معدالت مرتفعة خالل فترة تدريبهم بالكلية, وسلمهم الدروع والشهادات والمكافآت المالية منوهًا باهتمام وحرص 

المؤسسة بشكل عام والكلية بشكل خاص بالمتدربين المتميزين من خالل دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجعهم على بذل المزيد 

من التفوق واإلبداع، كما كرم عميد الكلية المدربين والمتدربين المشاركين في مسابقة هواوي بالصين ومعرض سعودي موبايلي شو.

كلية االتصاالت بالرياض تكرم المتفوقين علميا



104
104كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

بالكلية،  كشفية  فرقة  أول  أمس،  الخليفة،  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  عميد  دشن 

فرقة  افتتاح  إعالن  بعد  أنه  الفهيد،  عبدالعزيز  بن  سطام  الكشفية  الفرقة  قائد  متدرًبا.وأوضح   ١2 عضويتها  في  ضمت 

لالنضمام  حماًسا  بالكشافة،  التعريفي  اللقاء  في  وحضور  بالكلية،  المتدربين  من  كبير  إقبال  هناك  كان  الكلية،  في  كشفية 

السعودية  الكشافة  جمعية  ومعايير  شروط  وفق  الشخصية  المقابالت  وعمل  ا  مبدئيًّ أسمائهم  تسجيل  وتم  للفرقة، 

تدشين أول فرقة كشفية بـ«اتصاالت الرياض« وتقليد عميدها بالمنديل



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1051441/1440

بالكلية،  كشفية  فرقة  أول  أمس،  الخليفة،  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  عميد  دشن 

فرقة  افتتاح  إعالن  بعد  أنه  الفهيد،  عبدالعزيز  بن  سطام  الكشفية  الفرقة  قائد  متدرًبا.وأوضح   ١2 عضويتها  في  ضمت 

لالنضمام  حماًسا  بالكشافة،  التعريفي  اللقاء  في  وحضور  بالكلية،  المتدربين  من  كبير  إقبال  هناك  كان  الكلية،  في  كشفية 

السعودية  الكشافة  جمعية  ومعايير  شروط  وفق  الشخصية  المقابالت  وعمل  ا  مبدئيًّ أسمائهم  تسجيل  وتم  للفرقة، 

تدشين أول فرقة كشفية بـ«اتصاالت الرياض« وتقليد عميدها بالمنديل



106
106كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

والمعلومات  االتصاالت  بكلية  االرشادية  الخدمات  وحدة  نظمت 

الكلية. بمقر  وذلك  المخدرات,  أضرار  عن  محاضرة  اليوم,  بالرياض 

العقلية,  والمؤثرات  المخدرات  بتعاطي  المرتبطة  الخطورة  عوامل  المحاضرة  وتناولت 

منها الوقاية  وطرق  والمجتمع,  الفرد  على  المخدرات  أضرار  إلى  التطرق  جانب  إلى 

كلية االتصاالت بالرياض تنظم محاضرة توعوية عن أضرار المخدرات



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1071441/1440

والمعلومات  االتصاالت  بكلية  االرشادية  الخدمات  وحدة  نظمت 

الكلية. بمقر  وذلك  المخدرات,  أضرار  عن  محاضرة  اليوم,  بالرياض 

العقلية,  والمؤثرات  المخدرات  بتعاطي  المرتبطة  الخطورة  عوامل  المحاضرة  وتناولت 

منها الوقاية  وطرق  والمجتمع,  الفرد  على  المخدرات  أضرار  إلى  التطرق  جانب  إلى 

كلية االتصاالت بالرياض تنظم محاضرة توعوية عن أضرار المخدرات



108
108كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

في  ممثلة  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  اليوم  المهنية  السالمة  إدارة  في  ممثلة  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  نظمت 

عبدالفتاح  بن  محمد  الدكتور  قدمها   ” منه  الوقاية  وطرق  أعراضه  كورونا  فيروس   ” عن  محاضرة  بالرياض  اليمامة  مستشفى 

وشهدت  الكلية  مسرح  على  أقيمت  التي  المحاضرة  وتناولت   . بالرياض  اليمامة  بمستشفى  األسنان  تقويم  استشاري  العنزي 

والمهندس  المتدربين  لخدمات  الحناكي  أ.ابراهيم  الكلية  وكيال  يتقدمهم   , واإلداريين  والمدربين  المتدربين  من  كبيرًا  حضورًا 

حال  في  المرض  مع  التعامل  وكيفية   ، أنتشر  وكيف  نشأته  وتاريخ  كورونا  بفيروس  التعريف  للتدريب  المحمدي  عبدالهادي 

التأكيد  ومنها  منه  الوقاية  وطرق  بالفيروس  المصاب  المريض  مع  التعامل  كيفية  وكذلك   ،  – هللا  سمح  ال   – به  اإلصابة 

عنه. والنصائح  المعلومات  من  والمزيد  مستمرة  بصفة  اليدين  بغسل  واالهتمام  الشخصية  بالنظافة  العناية  أهمية  على 

كلية االتصاالت بالرياض تنظم محاضرة عن ” فيروس كورونا



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1091441/1440

في  ممثلة  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  اليوم  المهنية  السالمة  إدارة  في  ممثلة  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  نظمت 

عبدالفتاح  بن  محمد  الدكتور  قدمها   ” منه  الوقاية  وطرق  أعراضه  كورونا  فيروس   ” عن  محاضرة  بالرياض  اليمامة  مستشفى 

وشهدت  الكلية  مسرح  على  أقيمت  التي  المحاضرة  وتناولت   . بالرياض  اليمامة  بمستشفى  األسنان  تقويم  استشاري  العنزي 

والمهندس  المتدربين  لخدمات  الحناكي  أ.ابراهيم  الكلية  وكيال  يتقدمهم   , واإلداريين  والمدربين  المتدربين  من  كبيرًا  حضورًا 

حال  في  المرض  مع  التعامل  وكيفية   ، أنتشر  وكيف  نشأته  وتاريخ  كورونا  بفيروس  التعريف  للتدريب  المحمدي  عبدالهادي 

التأكيد  ومنها  منه  الوقاية  وطرق  بالفيروس  المصاب  المريض  مع  التعامل  كيفية  وكذلك   ،  – هللا  سمح  ال   – به  اإلصابة 

عنه. والنصائح  المعلومات  من  والمزيد  مستمرة  بصفة  اليدين  بغسل  واالهتمام  الشخصية  بالنظافة  العناية  أهمية  على 

كلية االتصاالت بالرياض تنظم محاضرة عن ” فيروس كورونا



110
110كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

الكلية  لمنسوبي  دورة  التعليمية  رشد  ابن  أكاديمية  مع  بالتعاون  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  تنظم 

الموافق  القادم  األثنين  يوم  وذلك  التعليم  مجال  في  االصطناعي  الذكاء  وأهمية   ” “الروبوت  وبرمجة  تجميع  في 

رشد  ابن  لشركة  وتقديره  شكره  عن  الخليفة  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  الكلية  عميد  وعبر   . أيام   3 ولمدة   2٠2٠/3/9

. هللا  شاء  إن  الكبيرة  بالفائدة  عليهم  ستعود  والتي  الكلية  لمنسوبي  المجانية  الدورة  هذه  تقديمهم  على  التعليمية 

كلية االتصاالت بالرياض تنظم دورة عن ” الروبوت”



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1111441/1440

الكلية  لمنسوبي  دورة  التعليمية  رشد  ابن  أكاديمية  مع  بالتعاون  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  تنظم 

الموافق  القادم  األثنين  يوم  وذلك  التعليم  مجال  في  االصطناعي  الذكاء  وأهمية   ” “الروبوت  وبرمجة  تجميع  في 

رشد  ابن  لشركة  وتقديره  شكره  عن  الخليفة  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  الكلية  عميد  وعبر   . أيام   3 ولمدة   2٠2٠/3/9

. هللا  شاء  إن  الكبيرة  بالفائدة  عليهم  ستعود  والتي  الكلية  لمنسوبي  المجانية  الدورة  هذه  تقديمهم  على  التعليمية 

»اتصاالت الرياض« تنظم دورة مجانية لمنسوبي الكلية عن »الروبوت«



112
112كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

الكلية  لمنسوبي  دورة  التعليمية  رشد  ابن  أكاديمية  مع  بالتعاون  بالرياض  والمعلومات  االتصاالت  كلية  تنظم 

الموافق  القادم  األثنين  يوم  وذلك  التعليم  مجال  في  االصطناعي  الذكاء  وأهمية   ” “الروبوت  وبرمجة  تجميع  في 

رشد  ابن  لشركة  وتقديره  شكره  عن  الخليفة  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  الكلية  عميد  وعبر   . أيام   3 ولمدة   2٠2٠/3/9

. هللا  شاء  إن  الكبيرة  بالفائدة  عليهم  ستعود  والتي  الكلية  لمنسوبي  المجانية  الدورة  هذه  تقديمهم  على  التعليمية 

كلية االتصاالت بالرياض تنظم دورة عن ” الروبوت”



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1131441/1440

من  عدد  في  والدبلوم  البكالوريوس  لبرامج  والتسجيل  القبول  باب  فتح  عن  بالرياض،  والمعلومات  االتصاالت  كلية  أعلنت 

.https://www.rbu-admit.edu.sa/rbu بالرياض:  التقنية  والكليات  للجامعات  الموحد  القبول  بوابة  عبر  وذلك  التخصصات، 

وأنظمة  الشبكات  تخصصات  في  الدبلوم  لبرامج  التقديم  أن  الخليفة،  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  الكلية  عميد  وأوضح 

في  التقديم  يبدأ  فيما  هـ،   ١٤٤١  /  ١١  /  9 وحتى  ١٤٤١هـ،   /١١  /  3 بتاريخ  سيبدأ  االتصاالت  وتقنية  والبرمجيات  الشبكات 

هـ.  ١٤٤١  /  ١١  /  ١7 وحتى  هـ   ١٤٤١  /  ١١  /  ٤ بتاريخ  السمعية  اإلعاقة  لذوي  المكتبية  التطبيقات  تخصص  في  الدبلوم  برنامج 

تخصصات  في  المسائي  والبكالوريوس  الشبكات  تخصص  في  الصباحي  البكالوريوس  لبرنامج  التقديم  أن  وأضاف 

أن  إلى  مشيرًا  هـ،   ١٤٤١  /  ١١  /  3 وحتى  هـ   ١٤٤١  /  ١٠  /  22 من  اعتبارًا  سيبدأ  واالتصاالت  والبرمجيات  الشبكات 

هـ.  ١٤٤١  /  ١١  /  25 وحتى  هـ   ١٤٤١  /  ١١  /  ١٤ بتاريخ  التقنية  الكليات  لخريجي  المكثف  االنجليزية  اللغة  لبرنامج  التقديم 

كلية اتصاالت الرياض  مواعيد القبول للفصل التدريبي األول من العام 1442



114
114كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

من  عدد  في  والدبلوم  البكالوريوس  لبرامج  والتسجيل  القبول  باب  فتح  عن  بالرياض،  والمعلومات  االتصاالت  كلية  أعلنت 

.https://www.rbu-admit.edu.sa/rbu بالرياض:  التقنية  والكليات  للجامعات  الموحد  القبول  بوابة  عبر  وذلك  التخصصات، 

وأنظمة  الشبكات  تخصصات  في  الدبلوم  لبرامج  التقديم  أن  الخليفة،  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  الكلية  عميد  وأوضح 

في  التقديم  يبدأ  فيما  هـ،   ١٤٤١  /  ١١  /  9 وحتى  ١٤٤١هـ،   /١١  /  3 بتاريخ  سيبدأ  االتصاالت  وتقنية  والبرمجيات  الشبكات 

هـ.  ١٤٤١  /  ١١  /  ١7 وحتى  هـ   ١٤٤١  /  ١١  /  ٤ بتاريخ  السمعية  اإلعاقة  لذوي  المكتبية  التطبيقات  تخصص  في  الدبلوم  برنامج 

تخصصات  في  المسائي  والبكالوريوس  الشبكات  تخصص  في  الصباحي  البكالوريوس  لبرنامج  التقديم  أن  وأضاف 

أن  إلى  مشيرًا  هـ،   ١٤٤١  /  ١١  /  3 وحتى  هـ   ١٤٤١  /  ١٠  /  22 من  اعتبارًا  سيبدأ  واالتصاالت  والبرمجيات  الشبكات 

هـ.  ١٤٤١  /  ١١  /  25 وحتى  هـ   ١٤٤١  /  ١١  /  ١٤ بتاريخ  التقنية  الكليات  لخريجي  المكثف  االنجليزية  اللغة  لبرنامج  التقديم 

 كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض تعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي األول
من العام 1442



كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1151441/1440

من  عدد  في  والدبلوم  البكالوريوس  لبرامج  والتسجيل  القبول  باب  فتح  عن  بالرياض،  والمعلومات  االتصاالت  كلية  أعلنت 

.https://www.rbu-admit.edu.sa/rbu بالرياض:  التقنية  والكليات  للجامعات  الموحد  القبول  بوابة  عبر  وذلك  التخصصات، 

وأنظمة  الشبكات  تخصصات  في  الدبلوم  لبرامج  التقديم  أن  الخليفة،  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  الكلية  عميد  وأوضح 

في  التقديم  يبدأ  فيما  هـ،   ١٤٤١  /  ١١  /  9 وحتى  ١٤٤١هـ،   /١١  /  3 بتاريخ  سيبدأ  االتصاالت  وتقنية  والبرمجيات  الشبكات 

هـ.  ١٤٤١  /  ١١  /  ١7 وحتى  هـ   ١٤٤١  /  ١١  /  ٤ بتاريخ  السمعية  اإلعاقة  لذوي  المكتبية  التطبيقات  تخصص  في  الدبلوم  برنامج 

تخصصات  في  المسائي  والبكالوريوس  الشبكات  تخصص  في  الصباحي  البكالوريوس  لبرنامج  التقديم  أن  وأضاف 

أن  إلى  مشيرًا  هـ،   ١٤٤١  /  ١١  /  3 وحتى  هـ   ١٤٤١  /  ١٠  /  22 من  اعتبارًا  سيبدأ  واالتصاالت  والبرمجيات  الشبكات 

هـ.  ١٤٤١  /  ١١  /  25 وحتى  هـ   ١٤٤١  /  ١١  /  ١٤ بتاريخ  التقنية  الكليات  لخريجي  المكثف  االنجليزية  اللغة  لبرنامج  التقديم 

كلية اتصاالت الرياض  مواعيد القبول للفصل التدريبي األول من العام 1442



116
116كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض -الملف االعالمي 1441/1440

من  عدد  في  والدبلوم  البكالوريوس  لبرامج  والتسجيل  القبول  باب  فتح  عن  بالرياض،  والمعلومات  االتصاالت  كلية  أعلنت 

.https://www.rbu-admit.edu.sa/rbu بالرياض:  التقنية  والكليات  للجامعات  الموحد  القبول  بوابة  عبر  وذلك  التخصصات، 

وأنظمة  الشبكات  تخصصات  في  الدبلوم  لبرامج  التقديم  أن  الخليفة،  عبدهللا  بن  أحمد  الدكتور  الكلية  عميد  وأوضح 

في  التقديم  يبدأ  فيما  هـ،   ١٤٤١  /  ١١  /  9 وحتى  ١٤٤١هـ،   /١١  /  3 بتاريخ  سيبدأ  االتصاالت  وتقنية  والبرمجيات  الشبكات 

هـ.  ١٤٤١  /  ١١  /  ١7 وحتى  هـ   ١٤٤١  /  ١١  /  ٤ بتاريخ  السمعية  اإلعاقة  لذوي  المكتبية  التطبيقات  تخصص  في  الدبلوم  برنامج 

تخصصات  في  المسائي  والبكالوريوس  الشبكات  تخصص  في  الصباحي  البكالوريوس  لبرنامج  التقديم  أن  وأضاف 

أن  إلى  مشيرًا  هـ،   ١٤٤١  /  ١١  /  3 وحتى  هـ   ١٤٤١  /  ١٠  /  22 من  اعتبارًا  سيبدأ  واالتصاالت  والبرمجيات  الشبكات 

هـ.  ١٤٤١  /  ١١  /  25 وحتى  هـ   ١٤٤١  /  ١١  /  ١٤ بتاريخ  التقنية  الكليات  لخريجي  المكثف  االنجليزية  اللغة  لبرنامج  التقديم 

كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض تعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي األول 
من العام 1442



 الملف
اإلعالمي

 جمع وإعداد وتحرير

 أ. أحمد عبدالعزيز الشايع

 مدير العالقات العامة واإلعالم

 تنفيذ وإخراج

 م.فهد بن عبدالرحمن العتيبي

 تصوير

 أ. ابراهيم عبدالمحسن بن حسن

 منسق العالقات العامة

أ.تركي بن سليمان الرماح

 المشرف العام

عميد الكلية

د. أحمد بن عبدهللا الخليفة 
المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني

للعام التدريبي
١٤٤١/١٤٤٠هـ 

www.cti.edu.sa

طريق اإلمام سعود بن عبدالعزيز

0114542565

@tvtc_g_RiyadhCt


