
 

 

 نشرة اخبارية

 التصنيف: محمي صنف أي 

 ( أس أي آي تي ) معهد جنوب ألبرتا للتكنولوجياتوسيع مقاعد المهن الماهرة في   

   2023فبراير  17

ألف   900تستثمر حكومة ألبرتا أكثر من 

دوالر لتوسيع المقاعد المهنية حتى يتمكن  

المزيد من سكان ألبرتا من الوصول إلى  

برامج التدريب المهني والحفاظ على نمو 

 اقتصاد ألبرتا.

 

يتمتع اقتصاد ألبرتا بالنشاط المستمر، ونحن 

نركز على المزيد من خلق فرص العمل  

والتنويع بينما نستمر في أن نكون المحرك  

االقتصادي لكندا تقدم الحرف الماهرة وظائف 

قيّمة وذات رواتب جيدة وهي ضرورية 

 لتنويع اقتصاد مقاطعتنا.  

 

دوالًرا    900140تستثمر حكومة ألبرتا      

من خالل منحة التعلم للتدريب 

)المعروفة سابقًا بمنحة التدريب   المهني 

مقعًدا مهنيآ جديًدا في   134التقني( لتمويل 

معهد جنوب ألبرتا للتكنولوجيا   )أس أي آي  

تي(  حتى يتمكن المزيد من الطالب من بدء 

القوى حياة مهنية قيّمة في مجاالت 

 لعماالنا المهرة الموهوبين   العاملة 

 

"المهن الماهرة في ألبرتا معترف بها محليًا ودوليًا باالمتياز يبدأ خريجو برامج التدريب 

المهني حياتهم المهنية ويحققون أجًرا جيًدا ويمكنهم المساهمة في اإلنتاجية في مكان العمل منذ  

لتعليم المهني لتلبية احتياجات المجاالت الصناعية  اليوم األول. نحن ملتزمون بتوسيع نطاق ا

 وجعل المزيد من سكان ألبرتا يعملون في وظائف رائعة ". 

 كايسي مادو ، وزير المهن والحرف الماهرة 

 
ّن تعليم التدريب المهني سكان ألبرتا من اكتساب خبرة عملية قيّمة بسرعة ، ويوسع خط    يُمك 

العمل بالعمال المدربين الذين يمكنهم البدء بسرعة.   يعد   المواهب في ألبرتا ويزود أصحاب

جعل الطالب يتعلمون مباشرة من الموجهين والمتخصصين واسعي االطالع في هذا المجال ،  

 وتطبيق ما تعلموه في بيئة واقعية ، أحد أفضل الطرق إلعدادهم للنجاح في وظائفهم المستقبلية.

 

أس أي آي تي  هي شريك فخور في بناء القوى العاملة الماهرة في ألبرتا من خالل تعليم  

مهنة مختلفة.  30المتدربين على مستوى عالمي والتدريب قبل التعليم المهني في أكثر من 

بصفتها معهًدا فنيًا رائًدا في ألبرتا ، تلتزم أس أي آي تي  بتطوير الوظائف التي تقدم  

 للمجتمعات في جميع أنحاء المقاطعة وكذلك نحو اقتصادنا. "   مساهمات مهمة

 معلومات ذات صلة 

 ألبرتا في العمل 
 

 : بناء المهارات للوظائف2030ألبرتا 
 

 التدريب المهني و الصناعي      
 

 
 

 تحقيقات صحفية 

 نيكي جوكوان
إيميل :  

Nicky.Gocuan@gov.ab.ca   
السكرتير الصحفي ، المهن والحرف   

 5952-588-587الماهرة  تلفون 
 

 
 

https://www.alberta.ca/alberta-at-work.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-2030-building-skills-for-jobs.aspx
https://tradesecrets.alberta.ca/mytradesecrets/applying-for-ait-programs-and-services-online/
mailto:Nicky.Gocuan@gov.ab.ca
mailto:Nicky.Gocuan@gov.ab.ca


 

 

 نشرة اخبارية

 التصنيف: محمي صنف أي 

 الدكتور ديفد روس رئيس أس أي آي تي والمدير التنفيذي 

 

قد جعلني "بصفتي خريًجا فخوًرا،  لقد اختبرت بشكل مباشر التعليم التطبيقي ذا الصلة بالعمل وذا المستوى العالمي الذي قدمته  أس أي آي تي". ل

مزودآ بالمعرفة والثقة والمهارات التي أحتاجها ألكون ناجًحا على المدى الطويل. هذا االستثمار من حكومة ألبرتا ان أكون بمستقبلي  هذا االلتزام

 إلنشاء مقاعد تدريب مهني إضافية سيمكن أس أي آي تي من إعداد المزيد من الطالب للمهن الحيوية القتصادنا. " 

 المرحلي ، مدرسة أس أي آي تي للمواصالت  مايك هيوز ، الرئيس األكاديمي 

 

: بناء المهارات الستراتيجية للوظائف من خالل تزويد المزيد من الطالب بفرص  2030تدعم المقاعد الجديدة في أس أي آي تي أهداف ألبرتا 

 تعليمية مرنة ومبتكرة تساعدهم على تطوير مهاراتهم للوظائف.

 

 حقائق سريعة

 حرفة معينة. 47ألبرتا برامج تعليم مهني في تقدم حكومة  •

مقعًدا للتدريب  6000مقعًدا جديًدا ، تقدم أس أي آي تي حاليًا   134باإلضافة إلى  •

 برنامًجا.   30المهني في 

 سيتم توزيع المقاعد اإلضافية على النحو التالي:   •

o  مقعدا  12 -طباخ 

o  مقعًدا 16  -مشغل الرافعة ومعدات الرفع 

o مقعدا 24 -قيلة فني معدات ث 

o   مقعًدا 34 -مشغل العجالت 

o  مقاعد 10 -ميكانيكي 

o  مقعًدا  12 -سباك 

o  مقعدا 12 -فني مركبات ترفيهية 

o  مقعًدا 14 -لحام 

 . 2022/23سيبدأ تقديم المقاعد اإلضافية في العام الدراسي   •

 


