
 

 لكلية الجبيل الصناعيةالسعودية  كي كيمزيارة وفد شركة 

من الهدف الرئيسي . 15/7/1435بزيارة كلية الجبيل الصناعية يوم األربعاء للخدمات الهندسية والفحص الالإتالفي والتفتيش السعودية  كي كيمشركة  إدارةوفد من  قام

مثل ترتيب لقاءات وزيارات في مجاالت  الجديدهذا التخصص وطالب دبلوم الفحوصات الالإتالفية برنامج فيما يتعلق ب الطرفيندعم الشراكة المستقبلية بين هو  هذه الزيارة

فرص رعاية بعد التخرج والتعاوني والالتدريب وتعريفية، الجوالت العمل والبما في ذلك الزيارات الصناعية، والعروض الفنية، وورش  طالبيةوورش عمل وأنشطة 

مجاالت الخبرة و الكليةفيلم عن أنشطة  عرضو الضيف الوفدبالترحيب عقد اجتماع بهذا الخصوص مع إدارة الكلية ومركز الفحوصات الالإتالفية تم فيه و التوظيف.

ضي استعداد كال الطرفين للمبمثمر اليجابي واإلواختتم هذا االجتماع  .المصلحة العامة يخدم القضايا ذات االهتمام المشترك بمامناقشة  وجرى .المتوفرة التحتية والبنى

واختتمت زيارة الوفد الضيف بجولة تفقدية لمركز الفحوصات الالإتالفية للتعرف على  .وإنجاح هذا المشروع ومواصلة التعاون على كافة الصعد مستوياتالإلى أعلى  قدما  

 ركز والتجهيزات المتوفرة.إمكانات الم



 

The visit of Saudi K-KEM Co. delegation to Jubail Industrial College 

A delegation from Saudi K-KEM Engineering, NDT & Inspection Services Company had visited Jubail Industrial 

College on Wednesday, May 14, 2014. The primary objective of this visit is supporting the future partnership 

between JIC and Saudi K-KEM concerning the new NDTE program & students in areas such as arranging for 

meetings, visits and workshops, Students activities including industrial visits, technical presentations, NDT 

workshops and induction tours, coop training, after graduation sponsorship & recruitment opportunities. A 

meeting in this regard was held with the management of the college and the concerned NDT center to welcome 

the guest delegation. A film about JIC activities, area of expertise & infrastructure management was presented. It 

was followed by open discussion on issues of common concern so as to serve the public interest. This positive 

meeting was ended with the willingness of both sides to move forward with this proposal to higher levels and to 

continue collaboration. The visit concluded with a tour into the NDT center to check the potential capabilities and 

available facilities. 

 ويمكنكم متابعة أخبار الكلية على الموقع اإللكتروني

For more news about JIC, please visit our website at 

www.jic.edu.sa 

http://www.jic.edu.sa/

