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 مقدمة:

التدريب التقني المالئم لهم والمتمثل  الختيارالعمل مع المتدربين لتوجيههم مركز التوجيه المهني يعتبر  

الخطوة األولى في المسار المهني الصحيح ويعتبر التحدي هو في اتخاذ قرار إختيار التخصص المناسب 

للحصول على الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل  عند التخرج حيث تكون المنافسة للمتدربين األكبر

الذي ال يعتمد  فقط على التاهيل التقني والمهارات التقنية التي اكتسبها بالمتدرب خالل فترة التدريب بل 

كذلك على المهارات الشخصية والتي تعتبر حسب مسؤولي الموارد البشرية عامل مهم وحاسم للحصول 

ذولة إلعداد التأهيل على الوظيفة واالستمرار فيها خصوصا ان حجم الجهود والموارد المتنوعة المب

ألهمية وحاجة اقتصاد المملكة للكوادر الوطنية التقية الشابة لتحقيق رؤية خريجين مؤهلين تقنيا كبيرأ 



. فالنموذج الحديث للمسار المهني هو ان تظل جديرا بالتوظيف وليس مجرد ان تحصل على م2030

 وظيفة .

 فكرة المشروع :

جهات  تكون مخرجاتلطلب المتزايد من  أصجججحاب األعمال بان فكرة مبادرة سججججل المهارت من ا جاءت

ئة العمل ةمهارات الجدارة  ية مالئمة لطبيعة بي تدريب خريجين يتمتعون بمهارات شجججججججخصججججججج التعليم وال

بمهارات سجججججوق  الشجججججخصجججججي المتعلقالمهاري  حاجة خريجي الكلية إلى تعزيز الجانب كذلكبالتوظيف( و

كذلك بعض المهارات الشججججخصججججية، في تخصججججصججججاتهم وينقصججججهم  التقنيةبالمهارات مؤهلين كونهم  ،العمل

ظهور االقتصججججججاد المعرفي والتتير التقني المتزايد جعل هناك بسججججججوق العمل طلبا ملحا نحو الكفاءات ذات 

التوجه القوي نحو المهارات الشججخصججية فان المؤهالت األكاديمية لم تعد تلججمن للخريو الحصججول على اية 

عمل يبحثون بشججججكل متزايد عن خريجين بمميزات شججججخصججججية إيجابية كالمبادرة واالنجاز وظيفة. فأرباب ال

باإللججافة  0وغيرها، والرغبة بالتعلم وقدرات قوية في التواصججل اإلنسججاني وحل المشججكالت والعمل كفريق

لذا  .نياألكثر أهمية في توظيف خريو الكلية الجديد ليس فقط المؤهل التق الى المؤهل األكاديمي فالمعيار

 القائمة بين الجانب المهاري والجانب الشخصي.هذه الفجوة  هذه لسدجاءت 

، الذاتية سجججججيرهماثراء ، والفرص الوظيفية للمتدربين بعد التخرجويسجججججهم سججججججل المهارات في ملجججججاعفة 

في على المشججاركة في الفعالة  المتدربين بالكلية ليديهم، وكذلك تحفيز وتفاعل وإبراز المهارات الشججخصججية

أنشجججججججطة الكلية المتنوعة، مما يسجججججججاعد في بناء شجججججججخصجججججججية المتدرب من كافة الجوانب التقنية والمهارية 

 والشخصية 

المبادرة هذه فعالة لتسويق وأنشطة عدة إجراءات  بتنفيذالمهني بالكلية التقنية بالدمام قد قام مركز التوجيه و

سجيل فيها شطة التي تمت في هذا الملمار، ويولح هذا التقرير وتفعيلها ومتابعة الت على  الفعاليات واألن

 النحو التالي:

 تعريف سجل المهارات:

يصجججدرها مركز التوجيه المهني بوكالة خدمات المتدربين يرصجججد  التقنية بالدمام هو وثيقة معتمدة من الكلية

العملي، والتشتيل  ويوثق كافة الدورات التدريبية وحلق النقاش وورش العمل واألعمال التطوعية والتدريب

الذاتي، والجوائز واالبتكارات العلمية، وبراءات االختراع التي اكتسبها أو قام بها المتدرب خـجججججـجججججالل فترة 

عن طريق اجراءات ذات دقة للمان التأكد  وكذلك توثيق المهارات التي امتلكها التدريب والدراسة بالكلية

 . ارات المتنوعة المدرجة و المعتمدة بالسجلمن تمتع المتدرب بواحده او اكثر من باقة المه

 

 األهداف:

  المتدرب والتي تولح المهارات المهنية والشخصية المكتسبة خالل  حلرهاتوثيق الفعاليات التي

 مرحلة التدريب بالكلية.

 تحسين مخرجات الكلية من خالل دعم وإثراء السيرة الذاتية للخريجين. 

 الشخصية وتفاعلهم مع الحياة بالكلية توثيق مشاركات المتدربين وجهودهم. 

 تمكين المتدربن من تحقيق االستفادة القصوى من القدرات وزيادة اإلنتاجية والكفاءة. 



  وإبراز جهودهمالشخصية تحفيز المتدربين لالهتمام بتنمية مهاراتهم. 

 المهنية  تعزيز ولجججججججمان النجاا واالنجاز واألداء المتفوق في مكان العمل والتقدم في المسجججججججيرة

 مستقبال .

 

 مجاالت سجل المهارات

 تطوير الذات وبناء الشخصية 

 مهارات الحاسب اآللي 

 العمل التطوعي وخدمة المجتمع 

 أنشطة المتدربين واالندية التقنية والثقافية واالجتماعية والريالية 

  األندية التقنية او مجالس أو فرق التطوع بالكلية أو العلججججوية  ةرئاسججججةالمهارات القيادية للمتدربين

 فيها(

 التخصصية الدورات التقنية 

  أو براءة االختراع واالبتكار التقنيجوائز التفوق والتميز. 

 : تطوير فكرة السجل المهارات الى شكل منصة الكترونية

 المهارات سجججججل اصججججدار على عملالتم تطوير فكرة إصججججدارسجججججل المهارات من األسججججلوب التقليدي الى 

 فصججل اول من المتدرب وتشجججع تحفز مبتكرة جديدة واليات الكترونية منصججة عبر ومشججوق مبدع بأسججلوب

تم اطالقة النسججخة التجريبية للمنصججة بداية الفصججل التدريب و التخرج حتى متكامل سجججل بناء على تدريبي

 لن حيث اكثر دقة بأسلوب المهاراتتقييم  تطوير. كذلك تم  هـجججج1440-1439 القادم التدريبي العام الثاني 

 أسجججججلوب يكون سجججججوف بل المهارات من المتدربين وتمكين تطوير في التقليدية الطرق على االقتصجججججار يتم

 على المتدربين لتحفيز مهم عنصجججر واالنشجججطة والورش المحالجججرات خالل المدرب قبل من الفعال التقييم

 المهارات بناء في لالنطالق لذواتهم اإليجابية النظرة وزيادة بأنفسججججهم الثقة وتعزيز والتسجججججيل المشججججاركة

 .وتعزيزها اإليجابية السلوكيات

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 التسويقية عالمية اإلحملة ال

تصميم وطباعة بروشور للسجل المهارات عشرة االف نسخة وتوزيعها على المتدربين في جميع الفعاليات 

 هـ.1438/1439الفصل التدريبي األول والثاني للعام المهمة خالل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهاراتفي عدة مواقع رئيسية بارزه بالكلية لإلعالن عن سجل  اكراليك( لوحات ثابتة 6تصميم وتنفيذ ة

 

 

 

 

 

 

  :هـ1439-1438في النسخة التجريبية األولى للعام الماضي  المبادرةنتائج 

التواصججل السججتكمال  تمةالتسجججيل غير مكتمل  (15ة المهارات منهمفي سجججل  ا  متدرب (55ةتسجججيل  -1

 الثاني. يمتدرب متوقع تخرجهم للفصل التدريب (180ة أصلالالزم ولم يتم الرد( من 

. 



                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 وذج لسجل تم إصداره ألحد الخريجيننم


