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رسالة المدير
الحمد هلل الذي بفضله تتم الصالحات.
يسعى معهد الجبيل التقني جاهداً لتحقيق رسالتة المتمثلة في تدريب القوى العاملة الوطنية في شتى مجاالت التقنية،
وذلك لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية من األيدي العاملة المؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا الصناعية الحديثة .إن
الجهود الجبارة التي يبذلها موظفوا المعهد كفريق عمل تدفع باتجاه ضمان جودة التدريب وتعزيز الكفاءة المهنية
للخريجين ،والتي تزيد بدورها من فرص الحصول على الوظائف المناسبة لهم .وال يمكن ألي من هذه اإلنجازات
أن ترى النور وتتحقق على أرض الواقع دون تكاتف جهود موظفي المعهد فى مختلف األقسام.
إنه لمن دواعي سروري أن أسجل عميق شكري وتقديري ألعضاء هيئة التدريس والطالب الذين كان لتفانيهم
وإخالصهم الدور الكبير في جعل بيئة المعهد جاذبة ومحفزة ومثمرة .كما أود أن أُعرب عن امتناني العميق لهم
لجعل شعار المهارات الالزمة للحياة يتجسد على أرض الواقع.

مدير معهد الجبيل التقني.
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مقدمة
يعد معهد الجبيل التقني أحد المعاهد الرائدة في مجال التدريب
التقني .وقد أفتتح في سبتمبر 2004م تحت مظلة الهيئة الملكية
للجبيل وينبع .ويتمثل الهدف الرئيس للمعهد في توفير مستوى
عال من التعليم والتدريب في مجاالت تقنية متعددة مثل الكهرباء
ٍ
وتكنولوجيا المعلومات ومهارات الميكانيكا والتصنيع .كما يلتزم
تأهيال علمياً وعملياً
ً
المعهد بتدريب وإعداد كوادر وطنية مؤهلة
وذات مهارات مهنية عالية للقيام بأعمال التشغيل والصيانة في
المصانع والشركات المختلفة بالمنطقة.
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صمم المنهج الدراسي ليلبي متطلبات الصناعة ،ولكي يتماشى
لقد ُ
ً
مع األهداف الوطنـية ،مراعيا التوازن بين المعرفـة والمهارات ،لذا
فإن  %80منه مكرس للجانب العملي بينما يمثل الجانب النظري%20
فقط منه .كما تركز المناهج بشكل رئيس على التحصيل المعرفي
المناسب وكذلك على المهارات العملية المالئمة باإلضافة إلى
القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة في المجاالت المهنية وبيئة
العمل لتوجيه الشباب السعودي إلى ثقافة اإلنتاج ولتعزيز ثقافة
االعتماد على الذات .ويقوم المعهد بتقديم دورات خاصة في مجال
إدارة المشروعات الصغيرة .كما يقوم المعهد بإعداد و تنفيذ برامج
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تدريب قصيرة ومتخصصة تلبي االحتياجات الخاصة لكل شركة أو
احتياجات القطاع الصناعي بشكل عام.
عال من الجودة تشمل
يتمتع طالب المعهد بخدمات على مستوى ٍ
المرافق السكنية واألنشطة الثقافية والرياضية واالجتماعية .كما
يوفر المعهد مرافق أخرى تتضمن الصاالت متعددة األغراض
ً
فضال عن توفير
والميادين الرياضية وبركة السباحة والمكتبة ،هذا
شبكة اإلنترنت .كذلك فإن موظفي المعهد على أتم االستعداد لتقديم
كل أنواع المساندة واإلرشاد للطالب في أي وقت.
ومن منطلق حرص معهد الجبيل التقني على الوصول إلى مستويات
عالمية ،تم بناء عالقات استراتيجية وشراكات مع مؤسسات تعليمية
عالمية ومعاهد تدريب رائدة .ومن ضمن شركائنا (د .أكيرت شولن –
ألمانيا) ،والمعهد العالمي للعلوم التطبيقية (بنز – نيوزيالندا) ،وكلية
سي جاب دو جونكوير(كندا) ،ومعهد التعليم الفني (سنغافورة).
وقد حصلت برامج المعهد وبكل فخر على اعتراف وزارة الخدمة
المدنية .و سيعيّن نتيجة لهذا االعتراف خريجو المعهد على المرتبة
السادسة ،الدرجة الثالثة في جدول المرتبات الوطني .وهذا يعد في
حد ذاته إنجازاً كبيراً نعتز به.
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رؤية معهد
الجبيل التقني

أن نكون
معيار التميّز في
مجال التدريب التقني
ضمن دول الخليج
العربي.

رسالة معهد
الجبيل التقني

تدريب
و تأهيل
األيدي العاملة
الوطنية في الجوانب
التقنية والتكنولوجية لتلبية
احتياجات القطاع
الصناعي.
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األهداف اإلستراتيجية
•توظيف وتطويرواستبقاء موظفين ذوي كفاءة عالية.
ً
تأهيال جيداً ويمكن استيعابهم في
•توفير خريجين مؤهلين
القطاع الصناعي.
•توفيرالتعليم والتدريب القائم على تنمية المهارات وذلك لرفع
مستوى التعلم لدى المتدربين.
•توفير برامج تدريبية ومناهج حديثة مناسبة تلبي احتياجات
قطاع الصناعة.
•توفير معدات وموارد وورش حديثة ومناسبة لدعم مخرجات
التدريب.
•إنشاء عالقات فاعلة ومثمرة مع قطاع الصناعة والمجتمع
وشركاء التعليم والمحافظة عليها.
• تأكيد دعم تطبيق السياسات واألنظمة لرسالة المعهد.
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قيمنا
االحترافية

إظهار قدر عالي من المهنية
وااللتزام ،وأن يصبح إهتمامنا
بطالبنا بنفس القدر الذي نسعى إليه.

االمتياز

السعي لخلق بيئة تدريبية تتوافق مع
أعلى المعايير الدولية .

اإلبداع

توفير تجربة تعليمية إبداعية وديناميكية
تضاف إلى خبرات طالب المعهد.

أن نتميز في مجال التدريب التقني
لنكون أحد المعاهد الرائدة في
العالم.

السمعة

االستقاللية

توفير بيئة عمل تشجع الموظفين على
العمل باستقاللية وتعزز دوافعهم الذاتية
لألداء بالحد األدنى من اإلشراف.

خدمة المجتمع

األمان الوظيفي

تعزيز األمان الوظيفي ورفع مستوى
الدخل .

المساهمة الفاعلة في تنمية و تطوير
المجتمع.

االحتفال باإلنجازات

األخالق

بناء عالقات عمل قوية ومنسجمة تعزز
االحترام والتعاون والتطوير .

نحتفل بإنجازاتنا و نعمل على إيجاد
بيئة عمل إيجابية.
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الهيكل التدريبي للمعهد
برامج التدريب بالمعهد

برنامج الدبلوم

البرامج
الخاصة

برنامج الدبلوم  -مراحل الدراسة
برنامج التدريب التعاوني
سنة التخصص
الفصل الدراسي األول
الفصل الدراسي الثاني

(  15أسبوعاً )

الدورات
القصيرة

خدمات
المجتمع

برامج خدمة المجتمع
برامج تدريبية تتك ّون من دورات قصيرة تتراوح ما بين يوم واحد
إلى أسبوعين .وقد صممت هذه الدورات الستهداف فئة معينة بناء
على خلفياتهم التعليمية ومجال خبراتهم .وتعد بمثابة أدوات لتطوير
الذات والمهن بصورة عامة .ويوجد عدد كبير من هذه الدورات
القصيرة موجهة ألفراد المجتمع المحلي كجزء من تحقيق أهداف
معهد الجبيل التقني في خدمة المجتمع.

سنة المهارات األساسية
الفصل الدراسي األول
الفصل الدراسي الثاني
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األقسام األكاديمية وبرامج التدريب
يعد قسم المهارات األساسية القسم المسؤول عن تدريب الطالب
في السنة األولى من دراستهم .ويقدم القسم مناهج دراسية وتدريبية
ضرورية لجميع التخصصات إضافة إلى مهارات اللغة اإلنجليزية.
وعند االنتهاء من السنة األولى بنجاح ،يتم توزيع الطالب على
ثالثة أقسام من مهارات التخصص ،وهي قسم المهارات الكهربائية
واإللكترونية  ،وقسم المهارات الميكانيكية  ،وقسم مهارات الحاسب
اآللي وتقنية المعلومات.

وتقدم هذه األقسام الثالثة أحد عشر برنامجاً تدريبياً كما هو موضح
أدناه.
وقد تم تصميم هذه البرامج التدريبية مع التركيز على الجانب العملي
بنسبة  .%80كما تتكررهذه البرامج التدريبية مع زيادة المستوى
تدريجياً مما يتيح للمتدرب اكتساب المهارات واالختصاص .ويتقدم
الطالب في بعض البرامج التدريبية لعدد من االختبارات للحصول
على شهادات عالمية وإقليمية .

أقسام التدريب
قسم المهارات الكهربائية
وااللكترونية
مهارة الكهرباء الصناعية
مهارة اآلالت الدقيقة و التحكم
مهارة اإللكترونيات الصناعية

قسم المهارات الميكانيكية
مهارة صيانة اآلالت الصناعية
مهارة اللحام الصناعي

قسم مهارات الحاسب اآللي
وتقنية المعلومات
مهارة إدارة شبكات الحاسب اآللي

مهارة دعم الحاسب اآللي

مهارة خراطة وتشكيل المعادن
مهارة الرسم والتصميم بالحاسب اآللي

مهارة تمديد األنابيب
مهارة تشغيل الرافعات
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المهارات األساسية
مقدمة
عند االنتهاء بنجاح من هذا البرنامج  ،يكون الطالب قد استوفى متطلبات العمل األساسية بما
فى ذلك إتقان اللغة اإلنجليزية والحساب وأساسيات الحاسب اآللي والمعرفة األساسية بقواعد
السالمة وبعض ممارسات ورش العمل إضافة إلى الرسم الفني ( يدوي – أوتوكاد ).

خطة الدراسة

المهارات الميكانيكية
األساسية
•الرسم التقني
•الرسم الفني بمساعدة الحاسب
( أوتوكاد )
•الصحة و السالمة المهنية
•أعمال الورش
•الرياضيات التقنية

الدراسات اإلنسانية
•الثقافة اإلسالمية
•التربية البدنية

www.jti.edu.sa

مهارات اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية

المهارات
األساسية
مهارات الحاسب اآللي
تطبيقات الحاسب اآللي
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قسم المهارات الكهربائية واإللكترونية
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مهارة الكهرباء الصناعية

مهارة اآلالت الدقيقة والتحكم
مهارة اإللكترونيات الصناعية
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مهارة الكهرباء الصناعية
مقدمة
يقدم البرنامج مهارات عملية لخريجي المدارس الثانوية لمساعدتهم على
أن يكونوا مؤهلين في مجال الكهرباء الصناعية وفي بيئة سوق العمل.
إن الورش الخاصة بهذا القسم مجهزة بالوسائل التدريبية التالية :
 الدوائر الكهربائية واإللكترونية.
 التمديدات الكهربائية.
 المحركات الكهربائية.
 التحكم الكهربائي.
 أدوات إعادة لف المحركات الكهربائية.
 توزيع الطاقة الكهربائية.
 فحص وصيانة المعدات الكهربائية.
 أجهزة الحماية.

إن ورش التدريب مجهزة بأحدث المعدات التقنية إضافة إلى المدربين
المتخصصين لتزويد المتدربين بالمهارات التي تجعلهم فاعلين ومنتجين
من اليوم األول الستالمهم العمل.
كما أننا نٌ ً
ركز على التدريب الذى يقوم على الخبرة الميدانية مستخدمين
المعدات واألجهزة الحديثة ومدربين ذوي تأهيل عالي .وساهم كل ذلك
وبفعالية في جعل هذا المعهد من أفضل معاهد التدريب فى دول الخليج
العربي.

فرص التوظيف

ً
مؤهال ألحد الوظائف
بعد إكمال فترة التدريب بنجاح يكون الخريج
التالية :
 فني تمديدات كهربائية .
 فني صيانة كهربائية.
 فني تركيب وتشغيل معدات كهربائية.
 فني أجهزة حماية للمعدات الكهربائية.
 فني لف محركات كهربائية.

خطة الدراسة
الفصل األول :
الدوائر الكهربائية.
الدوائر اإللكترونية.
تطبيقات المهارات الكهربائية (.)1
التمديدات الكهربائية.
اآلالت الكهربائية.
المواصفات و الحسابات الكهربائية (.)NEC
المحادثة اإلنجليزية.
الفصل الثاني :
توزيع الطاقة الكهربائية.
التحكم فى المحركات الكهربائية.
قراءة المخططات والرسوم البيانية الكهربائية.
لف المحركات الكهربائية.
التركيبات الكهربائية وإصالح األعطال.
تطبيقات المهارات الكهربائية (.)2
كتابة التقارير الفنية.
التدريب التعاوني :
برنامج التدريب التعاوني ( 15أسبوعاً ).
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مهارة اآلالت الدقيقة والتحكم
مقدمة
أعد هذا البرنامج لتدريب خريجي المدارس الثانوية بأحدث ما توصلت
إليه التقنية في مجال اآلالت الدقيقة علمياً وعملياً ليؤهلهم ذلك للعمل في
مجال اآلالت الدقيقة والتحكم.
إن الورش الخاصة بهذا القسم مجهزة بالوسائل التدريبية التالية :
 دوائر إلكترونية وكهربائية.
 أدوات اختبار ومعايرة.
 معدات التحكم المستمر (. )PID
 نظام التحكم الموزع (. )DCS
 أجهزة التحكم المنطقي المبرمج (. )PLC
 صمامات التحكم.

يوفر مدربو هذا القسم للطالب تدريباً يجعلهم منتجين منذ اليوم األول في
الوظيفة.
ونحن نؤمن بأن المعدات عالية الجودة والمدربين المتميزيين هما الثنائي
الذي جعلنا من أفضل المعاهد في دول الخليج العربي.

فرص التوظيف

ً
مؤهال ألحد الوظائف
بعد إكمال فترة التدريب بنجاح يكون الخريج
التالية :
 فني آالت دقيقة لمعايرة أجهزة القياس والتحكم.
 فني ورشة آالت دقيقة.
 فني تشغيل مصانع.
 فني صمامات التحكم.

خطة الدراسة
الفصل األول :
الدوائر الكهربائية.
الدوائر اإللكترونية.
تشغيل وصيانة صمامات التحكم.
مبادىء علم التحكم.
مبادىء علم اآلالت الدقيقة.
تطبيقات مهارات اآلالت الدقيقة (.)1
المحادثة اإلنجليزية.
الفصل الثاني :
صيانة ومعايرة اآلالت الدقيقة.
تشغيل نظام التحكم الموزع (.)DCS
قراءة الرسوم البيانية لشبكة األنابيب واآلالت الدقيقة.
اآلالت الدقيقة اإللكترونية.
برمجة وتوصيل دوائر أجهزة التحكم المنطقي المبرمج (.)PLC
تطبيقات مهارات اآلالت الدقيقة (.)2
كتابة التقارير الفنية.
التدريب التعاونى :
برنامج التدريب التعاوني (  15أسبوعاً ).
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لمحة عن معهد الجبيل التقني

مهارة اإللكترونيات الصناعية
مقدمة
عال من التدريب والمهارة
ُ
صمم هذا البرنامج إلعداد فنيين على مستوى ٍ
في مجال صيانة اإللكترونيات الصناعية .كما إن القسم مزود بأحدث
األجهزة المطابقة لما هو مستخدم فى القطاع الصناعي .وهذا يمكننا من
تزويد المتدربين بالمهارات الالزمة ليصبحوا مؤهلين ومنتجين .ويغطي
البرنامج مجموعة واسعة من األجهزة اإللكترونية ،إضافة إلى تمارين
عملية في التركيب والمعايرة والقياس وصيانة مختلف اإللكترونيات
والدوائر الكهربائية.
إن الورش الخاصة بهذا القسم مجهزة بالوسائل التدريبية التالية :
 أدوات إختبار إلكترونية وكهربائية.
 أدوات قياس ومعايرة.
 آالت دقيقة إلكترونية.
 أدوات لحام إلكتروني.
 أجهزة التحكم المنطقي المبرمج (. )PLC
 أنظمة إنذار الحريق.
 أنظمة السالمة.

فرص التوظيف

ً
مؤهال ألحد الوظائف
بعد إكمال فترة التدريب بنجاح يكون الخريج
التالية :
 فني إلكترونيات.
 فني ورش صيانة إلكترونية.
 فني آالت دقيقة.
 فني أنظمة إنذار الحريق.
 فني أنظمة سالمة.
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خطة الدراسة
الفصل األول :
الدوائر الكهربائية.
الدوائر اإللكترونية.
أساسيات اآلالت الدقيقة اإللكترونية.
مبادىء علم اآلالت الدقيقة والمعايرة والصيانة.
أنظمة إنذار الحريق والسالمة.
أساليب اللحام التقنية.
المحادثة اإلنجليزية.
الفصل الثاني :
صيانة الدوائر اإللكترونية.
دوائر التحكم والحماية.
اإلتصاالت اإللكترونية الرقمية.
اآلالت الدقيقة اإللكترونية.
برمجة وتوصيل دوائر أجهزة التحكم المنطقي والمايكروكنترولر.
التطبيقات اإللكترونية.
كتابة التقارير الفنية.
التدريب التعاوني :
برنامج التدريب التعاوني (  15أسبوعاً ).

17

لمحة عن معهد الجبيل التقني

قسم المهارات الميكانيكية
مهارة صيانة اآلالت الصناعية
مهارة اللحام الصناعي
مهارة خراطة وتشكيل المعادن
مهارة الرسم والتصميم بالحاسب اآللي
مهارة تمديد األنابيب
مهارة تشغيل الرافعات
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لمحة عن معهد الجبيل التقني

مهارة صيانة اآلالت الصناعية
مقدمة
ان برنامج مهارة صيانة أآلالت الصناعية صمم لتدريب الطالب على
مهارات متعددة في الصيانة الميكانيكية .وكما هو معروف أن فني
الصيانة الميكانيكية يتعامل مع معدات وآالت متنوعة كثيرة ابتدا ًء من
إعدادات التركيب والتهيئة والتشغيل التجريبي  ،ومتابعة الصيانة الدورية
والوقائية والفحص المستمر للمحافظة على هذه المعدات واستمرارية
اإلنتاج بالمصنع  ،وانتها ًء بإصالح األعطال اوتغيير قطع الغيار ان
لزم األمر .ويبدأ البرنامج التدريبي بالمبادئ األساسية للصيانة واألمن
والسالمة وقراءة الرسومات الهندسية والمواصفات الفنية ،وكذلك استخدام
األدوات المختلفة في التمارين العملية من أخذ القياسات والفك والتربيط
والقطع ورفع األحمال الثقيلة أو تحريكها من مكان آلخر .وبما أن فني
الصيانة الميكانيكية متعدد المهارات ،يتدرب الطالب على اللحام بالقوس
الكهربائي واستخدام معدات الخراطة والتثقيب وقطع المعادن باستخدام
الغاز .وفي الفصل الدراسي األخير يتم تدريب الطالب على صيانة
المعدات الدوارة (المضخات ،التربينات ،الظواغط) والمعدات الثابتة
(الصمامات ،المبادالت الحرارية) والمراقبة وتحليل االهتزازات وموازنة
المعدات باإلضافة الى األنطمة الهيدروليكية (سوائل او غازات) والتعرف
على المشاكل إلصالحها.

خطة الدراسة
الفصل األول :
مبادئ الصيانة
قراءة الرسومات الهندسية
تشكيل المعادن
عناصر و مكونات اآللة
اجهزة نقل الحركة
التحميل والرفع االمن
الفصل الثاني :
علم ميكانيكا السوائل والغازات
موازنة اآلالت الدوارة
المعدات الثابتة
المعدات الدوارة
المحركات الرئيسية
تحليل االهتزازات
التدريب التعاوني :
برنامج التدريب التعاوني (  15أسبوعاً )

فرص التوظيف

ً
مؤهال ألحد الوظائف
بعد إكمال فترة التدريب بنجاح يكون الخريج
التالية :
 فني صيانة ميكانيكية
 فني صيانة معدات دوارة او معدات ثابتة
 فني صيانة وقائية
 فني  /محلل اهتزازات
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لمحة عن معهد الجبيل التقني

مهارة اللحام الصناعي
مقدمة
يعتبر تخصص اللحام من أهم المهارات المستخدمة في الصناعات الحديثة
والتي ال يمكن االستغناء عنها .حيث يستخدم اللحام في وصل المعادن
المختلفة مع بعضها البعض وكذلك في إجراء أعمال الصيانة.
تحتوي معامل اللحام الصناعي بمعهد الجبيل التقني على معدات لحام
ذات تقنية عالية تستخدم للتدريب على لحام الوصالت المعدنية بتقنيات
مخلتفة مثل :اللحام بالقوس الكهربائي المحجوب بالغاز (،)GMAW
لحام التنجستون المحجوب بالغاز ( ، )GTAWلحام القوس الكهربائي
اليدوي ( ،)SMAWلحام األكسي أستيلين ( )OAWواللحام التدفقي
المحجوب بالغاز والبودرة ( )FCAWكما يتدرب الطالب على مهارات
قطع المعادن باستخدام معدات القطع باألوكسي استلين والبالزما.

ولمواكبة التطور في مجال اللحام الصناعي وتحسين مخرجات التعليم
والتدريب ،يتوفر بالقسم اجهزة محاكاة اللحام المرتبطة باجهزة الكمبيوتر
والتي ّ
تمكن الطالب المبتدئ من ضبط واتقان القواعد األساسية قبل واثناء
عملية اللحام.
يتوجب على متدرب اللحام ان يمضي ساعات من التدريب المكثف على
لحام الفوالذ واأللمنيوم والستينلس ستيل وانهاء كافة التمارين والتدرج في
مستويات مختلفة إلكتساب جديدة .كما يقوم الطالب بالتدرب على لحام
االنابيب بقياساتها متنوعة وفي كافة االوضاع مثل ( .)2G, 5G, 6G
وللتأكد من جودة اللحام يتم اختبار وصالت اللحام حسب المعايير الدولية
وذلك بإجراء  :اختبارات الشد  ،واختبارات الثني وغيرها.اضافة الى
التدريب على اساليب اختبارات الجودة الغير اتالفية ( :)NDTمثل الفحص
بالموجات المغناطيسية ،الفحص بسائل التغلغل ،الفحص بالموجات فوق
الصوتية الى جانب الفحص بأدوات القياس المعيارية اليدوية.

فرص التوظيف

ً
مؤهال ألحد الوظائف
بعد إكمال فترة التدريب بنجاح يكون الخريج
التالية :
 فني تلحيم وصيانة
 فني تلحيم أنابيب
 فني فحوصات للمواد الالإتالفية
مدرب لحام
ّ 
 مندوب مبيعات منتجات لحام
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خطة الدراسة
الفصل األول :
قراءة رموز اللحام و الرسومات الهندسيه
تكنولوجيا عمليات اللحام
لحام الغاز ( أكسي أستلين ) وقطع المعادن
لحام القوس الكهربائي ( أساسي )
لحام القوس الكهربائي المغطى بثاني أكسيد الكربون و لحام
القوس الكهربائي المغطى ببودرة اللحام
قابلية المعادن للحام
الفصل الثاني :
لحام القوس الكهربائي ( متقدم )
لحام القوس الكهربائي و غاز االرجون
فحص اللحام وضبط الجوده
مشروع عملي
التدريب التعاوني :
برنامج التدريب التعاوني (  15أسبوعاً )

Jubail Technical Institute

لمحة عن معهد الجبيل التقني

مهارة خراطة وتشكيل المعادن
مقدمة

الورش الخاصة بهذا القسم مجهزة بالوسائل التدريبية التالية :

تتمثل مهارة خراطة وتشكيل المعادن في تدريب الطالب على تصنيع
القطع الميكانيكية وصيانة قطع الغيار وذلك باستخدام األدوات اليدوية
والتدرج الى معدات القطع الدوارة التقليدية واكتساب المهارات الالزمة
ً
وصوال بإتقان العمل على معدات التصنيع المتقدمة .وللتعامل مع المعادن
على الطالب تعلم بعض العلوم األساسية ومن بينها علم المواد ،وقراءة
الرسومات الهندسية ،ومعرفة المعايير العالمية في التصنيع ،وعلم
القياسات ،والمعالجة الحرارية.

 معدات التشكيل التقليدية :
معدات التثقيب – معدات الخرط – معدات الفرز – معدات شحذ و تنعيم
األسطح الدائرية و األسطح المستوية – اجهزة قياس الصالبة – أفران
المعالجة الحرارية.

ومما يميز هذه المهارة أن جميع الطالب يجدون الفرصة الكافية للتدرب
العملي على هذه المعدات المتنوعة والمتقدمة والتي تشمل ،معدات التثقيب
والقطع ،معدات الخرط والفرز التقليدية وأيضا الرقمية ،معدات التشكيل
بالصعق الكهربائي والليزر .وإلنهاء مقرر مشروع الطالب في الفصل
الدراسي الثاني يتوجب على الطالب التقدم بفكرة المشروع وتصنيع
اجزائه الميكانيكية وذلك باستخدام جميع المعدات التي درب عليها و جميع
المهارات التي اكتسبها خالل فترة التدريب.
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 معمل المحاكاة والبرمجة الرقمية :
برمجة وتعديد برامج التحكم الرقمي ومحاكاة المنتج النهائي قبل
التصنيع.
 معدات التحكم الرقمي :
معدات الخرط و الفرز الرقمية – معدات القطع بالليزر -معدات القطع
بالتفريغ الكهربائي -آلة القياسات االحداثية.

فرص التوظيف
بعد إكمال فترة التدريب بنجاح يكون
ً
مؤهال ألحد الوظائف التالية :
الخريج
 فني تصنيع.
 فني معدات تحكم رقمي.
 فني صيانة.
 مشرف ورشة تصنيع.

خطة الدراسة
الفصل األول :
الرسومات الميكانيكية
علم المواد الهندسية
علم القياسات
اعمال التشكيل العامة
عمليات الخراطة
عمليات التفريز
الفصل الثاني :
عمليات شحذ االسطح
التفريز بالتحكم الرقمي
الخراطة بالتحكم الرقمي
المعالجة الحرارية
عمليات التشكيل غير التقليدية
مشروع عملي
التدريب التعاوني :
برنامج التدريب التعاوني (  15أسبوعاً ).
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لمحة عن معهد الجبيل التقني

مهارة الرسم والتصميم بالحاسب اآللي
مقدمة
في مهارة الرسم و التصميم بالحاسب اآللي يبدأ تدريب الطالب على
إتقان برنامجي األوتوكاد و المايكروستيشن والذين يعدين من برامج الرسم
الهندسي االساسية التي تستخدم في العديد من المجاالت الهندسية المتنوعة.
يتم بعد ذلك تدريب الطالب بشكل مكثف على ثالثة تطبيقات اساسية في
الرسم الهندسي و بمستويات متقدمة وهي  :تطبيقات الرسم المعماري،
تطبيقات الرسم الميكانيكي ،وتطبيقات رسم االنابيب الصناعية.ولكل
من هذه التطبيقات اساليب وطرق ومواصفات فنية يجب اتباعها حسب
المعايير العالمية.
كذلك يتم تدريب الطالب في الفصل الدراسي الثاني على برامج رسم متقدمة
مثل سولدوركس ( )SolidWorksوثريدي ماكس (.)3ds Max
ً
مؤهال وجاهزا لسوق العمل وفي مجاالت مختلفة
ويكون بعد ذلك الطالب
سواء كان في شركات التشييد والبناء او البترول والغاز او البتروكيماويات
او الشركات الهندسية المختلفة.
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فرص التوظيف

ً
مؤهال ألحد الوظائف
بعد إكمال فترة التدريب بنجاح يكون الخريج
التالية :
 مشغل او رسام كاد
 رسام او مصمم ميكانيكي
 رسام او مصمم معماري
 رسام او مصمم انابيب صناعية

خطة الدراسة
الفصل األول :
رسم ثنائي وثالثي األبعاد بإستخدام األوتوكاد
رسم ثنائي وثالثي األبعاد بإستخدام المايكروستيشن
رسم األنابيب الصناعية
الفصل الثاني :
تطبيقات رسم األجزاء الميكانيكية
تطبيقات الرسم المعماري
رسم و تصميم األنابيب
برنامج سوليدووركس
أساسيات ثري دي ماكس
مشروع عملي
التدريب التعاوني :
برنامج التدريب التعاوني (  15أسبوعاً )
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لمحة عن معهد الجبيل التقني

مهارة تمديد األنابيب
مقدمة
تعتبر شبكات االنابيب الصناعية بكل ماتحتويه من انابيب مختلفة االحجام
و معدات و تجهيزات  ،العنصر االساسي لنقل الغازات والسوائل والتحكم
بكمياتها واتجاهاتها في الصناعات البترولية والبتروكيماوية .وتختلف
نوعية هذه االنابيب ومواصفاتها حسب نوعية السوائل او الغازات المنتقلة
خاللها .وفي مهارة تمديد االنابيب الصناعية يتم تدريب الطالب على
اجراءات االمن والسالمة واساسيات الرفع اآلمن لالحمال وادواتها
وقراءة الرسومات الهندسية لالنابيب والمواصفات الفنية لكل جزء
منها حسب المعايير العالمية المعتمدة .ويكون التدريب العملي المكثف
هو اساس التدريب الكتساب مهارات متنوعة مثل القطع بالغاز واللحام

واخذ القياسات واستخدام االدوات والمعدات الحديثة لتركيب االنابيب
والصمامات واالجزاء المتنوعة لبناء شبكة انابيب متكاملة بكل دقة
واحترافية .وفي الفصل الدراسي الثاني يشترك الطالب في العمل على
مشروع فعلى لبناء شبكة انابيب صناعية واجراء فحوصات الجودة عليه
مثل استخدام الماء المضغوط و اصالح المشاكل والعيوب وبذلك يكون قد
واستخدموا جميع المهارات التي اكتسبوها.

فرص التوظيف

ً
مؤهال ألحـد الوظائف
بعد إكـمال فترة التدريب بنجاح يكون الخـريج

التالية :
 فني تركيب انابيب
 فني صيانة شبكات االنابيب
 مفتش جودة

خطة الدراسة
الفصل األول :
مقدمة لتوصيل االنابيب
تشكيل أنابيب اللحام
األنابيب غير المعدنيه
ثني األنابيب
قراءة الرسومات الهندسيه
التحميل والرفع االمن
الفصل الثاني :
توصيل األنابيب المتقدم
تشكيل األنابيب
المبدالت الحراريه
األنابيب الخاصة و الوصالت
مشروع عملي
التدريب التعاوني :
برنامج التدريب التعاوني (  15أسبوعاً )
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مهارة تشغيل الرافعات
مقدمة
تركز مهارة تشغيل الرافعات على التدريب العملي المكثف في تشغيل
معدات الرفع الثقيلة مثل الرافعات المتنقلة والشوكية طبقا لمعايير السالمة
المتبعة عالميا .يكتسب المتدرب كذلك مهارات متنوعة في اإلستخدام
االمثل لالدوات والمعدات المصاحبة لعمليات رفع االوزان واجراء
العمليات الحسابية بكل دقة وحرفية.
فرص التوظيف :توجد فرص وظيفية متعددة ومتنوعة لخريجي مهارة
تشغيل الرافعات وفي صناعات كثيرة مثل التشييد والبناء والصناعات
البترولية والبتروكيماوية والموانئ وكذلك في المجاالت التي تتعلق
بالتخزين والنقل.

فرص التوظيف

ً
مؤهال ألحد الوظائف
بعد إكمال فترة التدريب بنجاح يكون الخريج
التالية:
 مشغل رافعات متنقلة
 مشغل رافعات شوكية
 مشرف علمليات التحميل
 مفتش سالمة وصيانة وقائية لمعدات الرفع

خطة الدراسة
الفصل األول :
مقدمة في تشغيل الرافعات
التحميل والرفع االمن
السالمة المتعلقة بالرافعات
عمليات تشغيل الرافعات المتنقلة ()1
الحسابات االساسية لرفع األوزان
الفصل الثاني :
عمليات تشغيل الرافعات المتنقلة ()2
تشغيل الرافعة الشوكية
اساسيات الفحص للرافعات والرافعة الشوكية
الصيانة الوقائية للرافعات
التدريب التعاوني :
برنامج التدريب التعاوني (  15أسبوعاً )
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الحاسب اآللي وتقنية المعلومات

لمحة عن معهد الجبيل التقني

مهارة إدارة شبكات الحاسب اآللي
مهارة دعم الحاسب اآللي
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مهارة إدارة شبكات الحاسب اآللي
مقدمة

تم تصميم مناهج هذه المهارة وفقاً لمناهج سيسكو ( شهادة الشبكات الدولية
المعتمدة ) والرائدة عالمياً في مجال الشبكات عبر اإلنترنت .ولقد أصبح
معهد الجبيل التقني اآلن مركزاً ألكاديمية سيسكو المحلية.
يوجد لدى قسم مهارات الحاسب في المعهد مجموعة من المختبرات
المجهزة تجهيزاً حديثاً وتشتمل على :






مختبرات تدريب شبكات سيسكو والمجهزة بأحدث أجهزة محوالت
الشبكات والموجهات ( ،)Switches&Routersإضافة إلى أجهزة
ومعدات تثبيت أجهزة الشبكات.
مركز االختبارات الدولية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات .
مركز تدريب واختبار شهادة قيادة الحاسب اآللي الدولية .
مختبرات تدريب صيانة ودعم الحاسب اآللي وملحقاته ،إضافة إلى
دعم وصيانة أنظمة التشغيل .

الفرص الوظيفية







فني خدمات أجهزة الحاسب اآللي والشبكات .
فني شبكات .
أخصائي دعم فني.
إداري شبكات .
أخصائي شبكات.
أخصائي مبيعات أجهزة الشبكات.

خطة الدراسة
الفصل األول :
تطبيقات الحاسب اآللي المتقدمة.
معدات الحاسب اآللي ونظام التشغيل.
أساسيات الحاسب الشخصي.
تقنية الشبكات.
مبادىء الشبكات.
مبادىء الشبكات  -المعامل المتكاملة.
المحادثة اإلنجليزية.
الفصل الثاني :
بروتكوالت التوجيه والوصول إلى الشبكات الواسعة.
بروتكوالت التوجيه والوصول إلى الشبكات الواسعة  -المعامل
المتكاملة.
موزع الشبكات المحلية وتقنية الشبكات الواسعة.
موزع الشبكات المحلية وتقنية الشبكات الواسعة  -المعامل
المتكاملة.
مشروع شبكات.
كتابة التقارير الفنية.
التدريب التعاوني :
برنامج التدريب التعاوني (  15أسبوعاً ).
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مهارة دعم الحاسب اآللي
مقدمة

تم إعداد برنامج هذه المهارة ً
تلبية الحتياجات سوق العمل في مجال
تكنولوجيا المعلومات .وجاءت محتويات البرنامج وفق معايير الشركات
الدولية الرائدة في مجال أنظمة التشغيل ومكونات الحاسب اآللي والشبكات
مثل كومتيا وماكروسوفت .ويتمثل الهدف من ذلك في الدخول في
المنافسة العالمية وتوفير فرص التوظيف للخرجين فى الشركات المحلية
والعالمية.






الفرص الوظيفية


يوجد لدى قسم مهارات الحاسب في المعهد مجموعة من المختبرات
المجهزة تجهيزاً حديثاً وتشتمل على :
 مختبرات تدريب صيانة ودعم الحاسب اآللي وملحقاته إضافة إلى
دعم وصيانة أنظمة التشغيل.

مختبرات تدريب شبكات سيسكو والمجهزة بأحدث أجهزة محوالت
الشبكات والموجهات ( ،)Switches&Routersإضافة إلى أجهزة
ومعدات تثبيت أجهزة الشبكات.
مركز االختبارات الدولية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات .
مركز تدريب وإختبار شهادة قيادة الحاسب اآللي الدولية .





فني صيانة أجهزة الحاسب .
فني شبكات .
أخصائي دعم فني.
أخصائى مبيعات أجهزة تقنية المعلومات .

خطة الدراسة
الفصل األول :
تطبيقات الحاسب اآللي المتقدمة.
معدات الحاسب اآللي ونظام التشغيل.
أساسيات الحاسب الشخصي.
تقنية الشبكات.
دعم نظام تشغيل أجهزة الحاسب.
دعم برمجيات سطح المكتب وتطبيقات المحمول.
المحادثة اإلنجليزية.
الفصل الثاني :
معدات الحاسب اآللي.
صيانة وإصالح أعطال الحاسب الشخصي.
إدارة خدمات شبكات الحاسب.
شبكات متقدمة.
دعم أنظمة سطح المكتب.
كتابة التقارير الفنية.
التدريب التعاوني :
برنامج التدريب التعاوني (  15أسبوعاً ).
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خدمات الدعم الصناعي
البرامج الخاصة

العالقات الصناعية

28
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البرامج الخاصة
مقدمة
تشتمل البرامج الخاصة على نفس مميزات برامج الدبلوم من حيث طبيعة
التدريب والتناسق مع المتطلبات الصناعية .لكنها تختلف عن برامج
الدبلوم من حيث الفترة التدريبية ،حيث تركز هذه البرامج على التدريب
على مهارات معينة تحددها الجهة التي تطلب البرنامج.
وتتم ترجمة هذه المهارات المطلوبة إلى مواد أكاديمية من قبل المختصين
في المعهد طبقاً لمواصفات التدريب القياسية المتعارف عليها .وتتراوح
مدة البرامج التدريبية ما بين أسبوعين إلى سنة أكاديمية كاملة أو أكثر.
ويقوم المعهد بإتاحة الفرصة للجهة الطالبة للبرنامج لتقويم جميع أوجه
العملية التدريبية ومتابعة تقدم المتدربين في البرنامج.

قائمة بالدورات القصيرة
البرامج الخاصة

متسلسل

الرمز

1
2
3

E-57
E-58
E-59

4
5

E-60
E-61

الدورات القصيرة

6
7

E-62
E-63

8
9

E-64
E-65

يقدم معهد الجبيل التقني مجموعة من الدورات القصيرة المتخصصة
والتي تتراوح مدتها بين  12إلى  60ساعة ،وتستهدف مختلف المستويات
والمهارات من الفنيين وحتى المهندسين.

10

E-66

نظام التحكم الموزع والمستمر

11
12
13
14

E-67
E-68
E-69
E-70

قراءة المخططات الكهربائية
فحص وصيانة المعدات الكهربائية
فحص دوائر تحكم المحركات الكهربائية
صيانة المحركات الكهربائية

15
16
17

E-71
E-72
E-73

لف المحركات الكهربائية
السالمة من مخاطرالكهرباء
األجهزة المستخدمة في مجال القياس والتحكم

18
19

E-74
E-75

20
21
22

E-76
E-77
E-78

نظام الكشف واإلنذارعن الحرائق وتسرب الغاز
تصنيف المناطق الخطرة والتمديدات الكهربائية
التحكم في المحركات الكهربائية الصناعية
مقدمة في اإللكترونيات الرقمية
مقدمة في االالت الدقيقة والقياس

23

E-79

القياس والتحكم في التدفق ،والمستوى ،ودرجة الحرارة ،والضغط

24
25

E-80
E-81

قراءة مخططات التحكم والقياس
برمجة وتوصيل دوائر أجهزة التحكم المنطقي

26
27
28

E-82
E-83
E-84

29

E-85

تقنيات عملية التحكم
ُرحل التيار الوقائى
مبادئ وتطبيقات م َ
التمديدات الكهربائية للمبانى السكنية
فحص وصيانة المحوالت الكهربائية

يقدم معهد الجبيل التقني برامج تدريبية مصممة خصيصاً لتلبية االحتياجات
الخاصة بالصناعة .وتختلف هذه البرامج تختلف البرامج االعتيادية للمعهد
من حيث مدة التدريب ،ومحتويات التدريب ،وطريقة تنفيذ التدريب .وتقوم
الشركات بتوفير األوصاف العامة لالحتياجات التدريبية ،ويقوم الخبراء
األكاديميون في المعهد بتصميم التدريب المناسب الذي يلبي الهدف
المطلوب.

طرق التسجيل
يمكن التسجيل ألي برنامج تدريبي من خالل االتصال بقسم العالقات
الصناعية بأحد الطرق التالية :
 بواسطة اإليميل JTI_IR@jti.edu.sa
 االتصال على هاتف 013-340-2727
 زيارة المعهد  -قسم العالقات الصناعية.

الشهادة الممنوحة عند االنتهاء من الدورة
يمنح المشارك شهادة حضور أو إكمال دورة في نهاية الفترة التدريبية .
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المهارات الكهربائية
اسم الدورة
توليد وتنظيم الطاقة الكهربائية
أساسيات الدوائر اإللكترونية
أساسيات العمل في أجهزة القياس
أساسيات الهندسة الكهربائية
التمديدات الكهربائية للمبانى العامة
فحص الكابالت الكهربائية وتحديد مواقع أعطالها
ضبط أجهزة ودوائر التحكم
صمامات التحكم
أجهزة ودوائر التحكم
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المهارات الميكانيكية
متسلسل

الرمز

اسم الدورة
مهارة الرسم والتصميم بالحاسب اآللي ( أوتوكاد )

1
2

M-01
M-02

الرسم المعماري

3
4

M-03
M-04

5
6

M-05
M-06

7
8

M-07
M-08

9
10

M-09
M-10

11
12

M-11
M-12

13
14
15

M-13
M-14
M-15

16
17

M-16
M-17

18
19
20

M-18
M-19
M-20

صيانة كراسي التحميل

تكنولوجيا المعلومات
متسلسل

الرمز

28
29

M-28
M-29

30
31

M-30
M-31

رسم األنابيب باستخدام األوتوكاد

32
33
34

M-32
M-33
M-34

برنامج (سوليدورك)

35
36

M-35
M-36

خراطة وتشكيل المعادن

37
38

M-37
M-38

39
40
41
42

M-39
M-40
M-41
M-42

أساسيات المضخات (ذات اإلزاحة الموجبة)

تشغيل المخرطة

43

M-43

صيانة المضخات (ذات اإلزاحة الموجبة)

القياسات (المستوى األول)

44
45

M-44
M-45

المضخات وأنظمة الصمامات

آالت التحكم الرقمي (المخرطة)

46
47
48
49

M-46
M-47
M-48
M-49

50
51

M-50
M-51

األتوكاد (مبتدئ)
األتوكاد (متوسط)
أتوكاد ( 2009مبتدئ)
الرسم المعماري
برنامج بروانجينيير

خراطة أجزاء السيارات
قراءة ورسم المخططات للمشغلين
آالت التحكم الرقمية (مستوى )1
آالت التفريغ الكهربائي

تشغيل آالت التفريز
آالت التحكم الرقمي (مستوى )2

صيانة اآلالت الصناعية
ضاغط الهواء
االهتزازات الميكانيكية

اسم الدورة

متسلسل

الرمز

الكاسكيت (الحشية) والحلقات الدائرية

1

IT-86

الجزء الرابع من أكاديمية سيسكو

المبادالت الحرارية

2
3

IT-87
IT-88

الجزء الثاني من أكاديمية سيسكو
الجزء األول من أكاديمية سيسكو

األنظمة الهيدروليكية

4

IT-89

الصيانة للمعدات الهيدروليكية

5
6

IT-90
IT-91

الجزء الثاني من أكاديمية سيسكو
النشر المكتبي باستخدام برنامج أدوبي

موازنة اآلالت

7
8
9

IT-92
IT-93
IT-94

الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي –الجزء الثاني
تطبيقات ميكروسوفت اوفيس  -المستوى المتقدم

صيانة واكتشاف األعطال للمضخات والضواغط

10
11

IT-95
IT-96

تطبيقات ميكروسوفت اوفيس  -المستوى المبتدئ
تطبيقات ميكروسوفت اوفيس  -المستوى المتوسط

القياسات الدقيقة

12
13

IT-97
IT-98

أساسيات ادارة نظام تشغيل اللينوكس
أساسيات الشبكات

14
15
16

IT-99
IT-100
IT-101

أساسيات الهاردوير ألجهزة الحاسب
الدعم الفني ألجهزة الحاسب

17
18
19
20

IT-102
IT-103
IT-104
IT-105

21
22

IT-106
IT-107

صندوق التروس

قراءة الرسم الهندسي
أدوات الشحذ والقص والثقب
تركيب وصيانة مانعات التسرب الميكانيكية
األنظمة النيوماتيكية (الهوائية)
صمامات تخفيف الضغط
تشغيل وصيانة المضخات والضواغط

أساسيات إصالح المضخات
رفع األحمال
صيانة صمامات األمان
موازنة األعمدة (بواسطة الليزر)
أساسيات صيانة التوربينات البخارية
صيانة المراجل البخارية

مهارة اللحام الصناعي

21

M-21

تزييت كراسي التحميل

22
23
24
25
26

M-22
M-23
M-24
M-25
M-26

الصيانة الدائمة لكراسي التحميل

52

M-52

تشغيل وصيانة المرجل
الضواغط والتوربينات البخارية

53
54
55

M-53
M-54
M-55

اللحام لغير المختصين (مبتدئ)
اللحام للمهندسين

السيور الميكانيكية

56

M-56

تطوير مواصفات وخطوات اللحام

27

M-27

التوربينات الغازية

30

التصوير الرقمي باستخدام أدوبي فوتوشوب
الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي –الجزء األول

إدارة النظام 2008 Windows
تنفيذ وإدارة نظام التشغيل ويندوز
قواعد البيانات باستخدام SQL
البرمجة باستخدام لغة سي شارب
تطوير ويب باستخدام الرسوم المتحركة أدوبي فالش
تصميم صفحة ويب ديناميكية باستخدام برنامج Adobe Dreamweaver
تصميم صفحة ويب ديناميكية باستخدام برنامج Adobe Dreamweaver

صيانة وإصالح الصمامات

اللحام لغير المختصين (متقدم)

الضواغط

اسم الدورة

هندسة عمليات الليزر

السالمة
متسلسل

الرمز

01
02

BS-108
BS-109

03

BS-110

04
05

BS-111
BS-112

اسم الدورة
الحماية من السقوط في أماكن العمل
الحماية والوقاية من الحرائق
أدوات السالمة في المعدات اليدوية ومعدات الطاقة
مواصفات وسائل تنبيه وتبادل إشارات الخطر
أدوات الحماية الشخصية
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العالقات الصناعية
مقدمة



يعد قسم العالقات الصناعية حلقة الوصل بين المعهد والمحيط الخارجي
حيث تتركز مهامه في إيصال رسالة المعهد وأهدافه بأسرع الطرق
الحديثة ،ودراسة احتياجات الصناعات من مهارات تقنية تعد لها البرامج
التدريبية األكاديمية داخل أروقة المعهد ،باإلضافة إلى إيجاد الفرص
الوظيفية المناسبة لخريجي المعهد في الشركات الصناعية المحلية
والعالمية من خالل عدة نقاط وأهمها:







دعم الطالب:
برنامج التدريب التعاوني.
خدمات توظيف الطالب.
التسويق:
برنامج دبلوم الشركات والبرامج الخاصة والدورات القصيرة.
اإلعالم واإلعالن.

www.jti.edu.sa



العالقات العامة:
اللقاءات الصناعية.
المشاركة فى الفعاليات والمؤتمرات.
خدمة المجتمع:
الفعاليات االجتماعية.
دورات قصيرة للمجتمع.
الخريجون:
الترابط والتواصل مع الخريجين.
اللقاءات والمناسبات.

jti_ir
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مركز التنمية الصناعية
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لمحة عن معهد الجبيل التقني

مركز التنمية الصناعية
مقدمة

رسالة المركز

حرصت الهيئة الملكيه بالجبيل على إنشاء مركز التنمية الصناعية بهدف
تشجيع أصحاب األفكار والرياديين من شباب وشابات األعمال على
تحويل أفكارهم إلى مشروعات ملموسة ،وذلك بتقديم الدعم لهم سوا ًء
بتقديم االستشارات أو دراسة المشروع أو التدريب ،باإلضافة إلى توفير
المكان المناسب للمشروع وكافة الخدمات التي قد يحتاجها.

مركز التنميه الصناعية
هو مركز متخصص يساعد أصحاب المشروعات الريادية والمبتكرين
لتطوير مشروعاتهم وأفكارهم وتحويلها إلى مؤسسات أعمال ناجحة.
كما إن المركز يساعد على سرعة تنمية المشروعات الناشئة من خالل
مجموعة من خدمات الدعم والمساندة واالستشارات المقدمة من قبل
المركز .كما يقوم المركز بربط أصحاب المشروعات الريادية مع جهات
التمويل والخبراء والمؤسسات ذات العالقة (المحلية،الدولية) في تطوير
مشروعاتهم.
كما يضم المركز فرعاً خاصاً بالنساء ويقع في محلة القدس بحي الدفي.

مساعدة أصحاب وصاحبات المشروعات الريادية والمبتكرين
والمبتكرات والمبدعين والمبدعات على تحويل أفكارهم
ومشروعاتهم إلى مؤسسات أعمال ناجحة ودائمة في السوق تحقق
ألصحابها الدخل.

أهداف المركز






مساعدة الشباب السعودي على إقامة مشروعاتهم الخاصة.
خلق فرص عمل جديدة ودائمة في السوق.
المساعدة في تحويل األفكار الريادية إلى مشروعات قائمة.
المساعدة في الربط مع الجهات الداعمة.
تهيئة المناخ المناسب للمشروعات المبتدئة.

الخدمات التى يقدمها المركز
( )1خدمات األعمال :
 المساعدة في إعداد خطة عمل المشروع ودراسة الجدوى
االقتصادية.





المساعدة في تطوير إستراتيجيات التسويق واالتصاالت .
المساعدة في تطوير إستراتيجيات التمويل وخطط األعمال
طويلة المدى .
خدمات الدعم التسويقية مثل :تطوير الموقع اإللكتروني
للمشروع.

( )2الخدمات االستشارية:
 المساعدة في تأسيس وتسجيل الشركة .
 تطوير خطة المشروع .
 إدارة وتنظيم دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع.
 إستراتيجيات التسويق واالتصال .
 بحوث السوق والتخطيط المالي .

رؤية المركز
أن يكون المركز الرائد في جذب المبتكرين والمبتكرات وأصحاب
وصاحبات األعمال الناشئة في المملكة.

www.jti.edu.sa
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لمحة عن معهد الجبيل التقني
برنامج المنتسبين للمركز
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

ما قبل اإلقامة

اإلقامة األساسية

التخريج

(  6 – 3شهور )

) حد أقصى ثالثة سنوات (

) عملية مستمرة (

 .1نموذج الطلب المبدئي للمركز
 .2تدريب الرياديين
 .3إعداد دراسة الجدوى االقتصادية

( )3الخدمات الفنية :
يمكن لصاحب المشروع بالمركز االستفادة من المرافق والورش الفنية
المتوافرة في معهد الجبيل التقني ،كما يمكنه الحصول على االستشارات
الفنية من المختصين بالمعهد .
( )4خدمات التدريب :
يوفر المركز التدريب المناسب لرواد األعمال حول كيفية أداء أعمالهم
وكيفية تنفيذ مختلف مجاالت أو محاور المشروع سواء داخل المركز أو
خارجه .
( )5الخدمات المكتبية لمركز األعمال:
 مكتب مجهز بحاسب شخصي وهاتف وخدمة إنترنت .
 خدمات سكرتارية  ،وطباعة  ،وتصوير  ،وفاكس وغيرها .
 قاعة اجتماعات وقاعة عرض بياني مشتركة .
 خدمات لوجستية أخرى حسب احتياجات المشروع .
 إمكانية الدخول إلى مرافق المركز على مدى  24ساعة  ،وسبعة
أيام فى األسبوع .
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.1
.2
.3
.4

الربط بالمصادر المالية
متابعة تنفيذ دراسة الجدوى
وخطة العمل
تدريب خاص للرواد
تقديم االستشارات

 .1المتابعة مع الخريج
 .2دعوة الخريج إلى ورش عمل
 .3تقديم خدمات تسويقية للخريج

كيفية االنتساب للمركز
يمكن االنتساب لمركز التنمية الصناعية بمعهد الجبيل التقني من خالل
تعبئة نموذج طلب االنتساب على موقع المركز www.idc-rc.org

من ينتسب إلى المركز
يحق ألى مواطن /مواطنة االنتساب للمركز بشرط أن تكون لديه فكرة أو
مشروع (صناعي،تجاري،خدمي) يلبي إحدى احتياجات السوق المحلي،
واليزال فى طور اإلعداد والتحضير له ،ولديه الرغبة بتحويل الفكرة أو
ً
ً
مستقبال.
فاعال فى السوق
المشروع إلى عمل إنتاجي أو خدمي يكون

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على
مركز التنمية الصناعية
معهد الجبيل التقني
الصناعات المساندة – شارع ()112
ص.ب – 10335 .مدينة الجبيل الصناعية – 31961
هاتف  340- 2694 :أو +966 )13( 340 2690
فاكس +966 )13( 340 2656 :

www.jti.edu.sa
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خدمات أخرى

لمحة عن معهد الجبيل التقني

مرافق الطالب
ضمان الجودة

الشركاء ومذكرات التفاهم

www.jti.edu.sa
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لمحة عن معهد الجبيل التقني

مرافق الطالب
يقدم معهد الجبيل التقني لطالبه العديد من المرافق والخدمات التي تمكنهم
من االستفادة منها بشكل مستمر وتشمل اآلتي:
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سكن الطالب (  16مبنى –  384غرفة )
المكتبة ومصادر التعلم
مسجد
المراكز الرياضية وتشمل ( قاعة ألعاب – بركة السباحة – مالعب
تنس أرضي – ملعب لكرة القدم– صالة بولينج )
مطعم ( سعة ألف شخص )
صالة متعددة األغراض
شبكة إتصاالت – إنترنت السلكي

Jubail Technical Institute

لمحة عن معهد الجبيل التقني

ضمان الجودة
من أجل تحقيق الجودة الشاملة ،أنشأ معهد الجبيل التقني وحدة الجودة والتخطيط التعليمي ،والتي تكون
مسؤولة عن التأكد من تطبيق معايير الجودة على العملية التعليمية ،باإلضافة إلى التحسين المستمر في
المناهج الدراسية ،وعمليات تدريب وتطوير الموظفين .وتقوم وحدة الجودة والتخطيط التعليمي على:


تأكيد وإدارة الجودة والتطوير المستمر.



إنشاء مركز التميز التعليمي والتدريبي لتدريب المدربين و تطوير المناهج.



متابعة اعتماد برامج التدريب وفقاً للمعايير المحلية والدولية .



تأسيس برنامج اللغة اإلنجليزية وفق معايير اختبارات (  ) IELTSالعالمية .
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برامج شهادات تدريب صناعي معتمدة مثل  :سيسكو  ،كومبتيا  ،والرخصة
الدولية لقيادة الحاسب اآللي .
مركز اختبارات دولية ( . ) Pearson VUE
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الشركاء ومذكرات التفاهم
الشركاء الدوليون





المعهد التقني النيوزيالندي العالمي – نيوزيالند
معهد التعليم الفني – سنغافورة
أكاديمية دكتور إكيرت للتدريب الفني – ألمانيا
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

مذكرات التفاهم
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توقيع اتفاقية مع برنامج األمير محمد بن فهد لتطوير الشباب.
توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
توقيع مذكرة تفاهم مع البنك السعودي للتسليف واالدخار.
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شركاؤنا
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عمالؤنا
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Gulf Steel Works
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