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 سم وا 6244سبتمبر  26هـ الموافق  4141شوال  62المدينة المنورة 

بحضور معالي وزير , يرعى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة 

العمل المهندس عادل فقيه يوم غد الثالثاء فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتعليم والتوظيف بالمدينة المنورة , الذي 

  .فة االقتصادية بالمدينة ويستمر يومينيستضيفه معهد القيادة والريادة بمدينة المعر

ويشهد المؤتمر الذي يناقش توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

من , ورقة عمل لخبراء ومتخصصين محليين ودوليين في هذا المجال  62مشاركات ثرية, من خالل طرح أكثر من 

 .ن المنشود بين مخرجات المؤسسات التعليمية ومتطلبات سوق العملأجل إيجاد حالة من التواز

ويهدف المؤتمر الذي يأتي برعاية وزارة العمل إلى طرح ومناقشة التحديات التي تسهم في ارتفاع معدالت البطالة 

ر لخريجي الجامعات , وعرض احتياجات سوق العمل لتوجيه طالب الجامعات لدراسة التخصصات المناسبة , ونش

الوعي وتعزيز معنى التعليم المقنن لخريجي المؤسسات التعليمية إلى جانب استعراض إمكانية تبني مبادرات مشتركة 

واستراتيجيات تابعة لدول منظمة التعاون اإلسالمي بحيث تسهم في معالجة البطالة من خالل تجهيز الخريجين للوظائف 

 .المطروحة

ل فقيه أن رعاية الوزارة للمؤتمر الذي يضم ست جلسات بمشاركة عدد من وأوضح معالي وزير العمل المهندس عاد

دول العالم , تأتي انطالقا من إيمان الوزارة بأهمية طرح المشكالت ومناقشتها واإلطالع على التجارب السابقة إليجاد 

 .الحلول المناسبة

لمهمة حيث يستعرض أهمية اإلطار الثقافي وأفاد معاليه أن المؤتمر في نسخته الرابعة سيناقش عددا من المسائل ا

باعتباره هدفّا رئيسيّا في تصميم المناهج الجامعية النموذجية, والعوامل المهمة لجودة خريجي المؤسسات التعليمية , كما 

قة يتطرق إلى مناقشة أسباب ارتفاع معدالت البطالة بين الخريجين ووضع الحلول المناسبة لها, وإعادة النظر في العال

التقليدية بين الجامعة والمجتمع, ووضع استراتيجيات وخطط عمل لمواجهة قضايا البطالة والجهل الثقافي بين الخريجين 

وهو الدور الذي تبنته وزارة العمل من خالل حزمة من البرامج والقرارات, التي أسهمت بشكل كبير في الحد من , 

 .البطالة بين الشباب والفتيات في المملكة

وأبان معالي وزير العمل أن مبادرات وبرامج الوزارة التي أطلقت مؤخرا أثمرت نتائج مميزة في مجال توفير فرص 

 .العمل الالئقة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل, ورفع مستويات الحماية االجتماعية

هـ إلى 4141ذين تم توظيفهم حتى نهاية عام وأكد أن الوزارة حققت نجاحات كبيرة في التوطين , حيث ارتفع عدد ال

ألف عامل سعودي وسعودية في القطاع الخاص , الفتا النظر إلى أن الوزارة تسعى من خالل مشاركاتها المتعددة  144

في المؤتمرات الداخلية والخارجية لزيادة هذه النسب عبر إطالق المبادرات التي من شأنها القضاء على مشكالت البطالة 

.الل العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدةوإح
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من جهته أفاد المدير التنفيذي لمعهد القيادة والريادة التابع لمدينة المعرفة الدكتور محمد مصطفى محمود أن مناقشات 

جات المؤتمر ستتضمن حراكا فاعال من شأنه الوقوف على الجاهزية التعليمية وإيجاد حالة من التزامن المنشود بين مخر

عالما  62مضيفا أن تبادل األفكار يعد السمة األبرز للفعاليات حيث يطرح , المؤسسات التعليمية وسوق العمل 

  .ومتخصصا من دول عدة تجاربهم التي سيكون لها األثر البالغ في الوصول إلى نتائج ناجحة ومرضية

وعن التعليم , دينة المنورة للقيادة والريادة وأوضح أن جلسات المؤتمر ستتضمن عرضًا تفاعليا عن نجاحات معهد الم

الخبرة الماليزية : والتعليم العالي و التوظيف, العالي في دول التعاون إلسالمي والتحدي المتنامي في احتياجات التوظيف 

ن و تعديل وتحديات توظيف الخريجي, في كيفية التنسيق والموائمة بين الثقافة الزراعية وبين إمكانية توظيف الخريجين 

يعقب ذلك , والتحديات التي تواجه معاهد التعليم العالي بتركيا, الرؤية والرسالة التعليمية بجامعة بروناي دار السالم 

  .استعراض التوسعة واالتجاه إلى الدولية واعتماد الجودة والتوظيف وتحديات وآفاق التعليم والتوظيف في المملكة

شأن جاهزية خريجي المؤسسات التعليمية وعواملها الثقافية والمؤسسية حيث تضم وتشتمل الجلسات على مناقشات ب

تقليص الفجوة بينهما وتحسين نوعية الخريجين و نوعية  -أربعة دراسات , منها التعليم والتصور الوظيفي بالسعودية 

افي ومهمة التوصل إلى المنهج والتنوير الثق, واالحتياجات الضرورية لتوظيف الخريجين, خريجي المؤسسات التعليمية 

 .النموذجي والتعزيز النوعي للخريجين الجامعيين من حيث المعرفة والثقافة واإلدارة

دراسة حالة لألقليات المسلمة تعكف إحدى الجلسات على مناقشة  -وتحت عنوان شئون التعليم العالي والتأهيل الوظيفي 

خبرات  -والتعليم والتوظيف , في تايالند والبحث المعاصر عن الحلول مشكالت المجتمع اإلسالمي  -التعليم والتوظيف 

وموقف التأهيل الوظيفي لخريجي جامعة , وتجارب جامعة والية مينداناو في الفلبين على مدى العديد من العقود الماضية

  .استقصاء تحليلي لتجربة وخبرات العقدين الماضيين -البلقان اإلسالمية بماليزيا 

باحث ومداخالت الجلستين الخامسة والسادسة على مسائل تتعلق بإعادة التفكير في الدور الذي تقوم به الدراسة وتنصب م

 -ونشر القيم بين خريجي المؤسسات التعليمية , المهنية العليا بمدرسة اإلمام حاطب السيسي كنموذج للتنوير الثقافي

إلى جانب موضوع حول " تجربة جامعة جدة مادا كجامعة اندونسية  "والدراسات العليا والتوظيف, , دراسة حالة بتركيا 

  .دور الرؤية والرسالة التخطيطية -أكاديمية القيادة للتحسين النوعي للخريجين

حداثة اآلفاق التعليمية والتحديات والفرص ثالثة  -ويتخلل الجلسة األخير التي ستكون بعنوان التأهيل الوظيفي للخريجين 

واالفتقار السائد في البحوث في التعليم العالي والتأهيل , تأهيل الوظيفي للخريجين منافسة بين الجامعات محاور هي ال

التعليم العالي في " و, السعودية نموذجا  -جدة  -والتدريب بنك التنمية اإلسالمية , الوظيفي والحاجة لوجود مقاييس فعالة 

 .لوظيفيمجتمع االنترنت المعرفة والتنوير والتأهيل ا
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 برعاية األمير فيصل بن سلمان

 انطالق ورشة مفهوم العمل التطوعي في الحج والعمرة اليوم

برعاية صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة 
لعمل التطوعي بجامعة طيبة وتحت الحج بالمدينة المنورة ينظم كرسي األمير ماجد بن عبدالعزيز رحمه اهلل ل

العمل التطوعي في الحج والعمرة »إشراف لجنة الحج بالمدينة المنورة اليوم االثنين ورشة عمل بعنوان 
, وذلك بقاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة, وستنقل عبر الدائرة «المفهوم والضوابط واآلليات.. والزيارة

 .بشطر الطالباتالتلفزيونية المغلقة لمدرج كلية الطب 

من جانبه عبر مدير جامعة طيبة الدكتور عدنان بن عبداهلل المزروع عن شكره لصاحب السمو الملكي األمير 
إن العمل التطوعي »: فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة لرعايته فعاليات الورشة, قائال

تمع ونشر المحبة والترابط االجتماعي بين أفراده, فهو عمل إنساني كان وال يزال الدعامة األساسية في بناء المج
يرتبط ارتباطا قويا بكل أعمال الخير والعمل الصالح الخالص هلل تعالى الذي يعود باألجر والثواب بإذن اهلل على 

ديد من البرامج , مؤكدا أن الجامعة تعنى بهذا الجانب في الع«من يقوم به, والنفع والفائدة على الفرد والمجتمع
والفعاليات العلمية والخدمية لكافة منسوبيها من أعضاء هيئة تدريس وطالب وطالبات ممن أسهموا بجهود 

 .مباركة في خدمة المجتمع عبر العديد من األعمال التطوعية

في حين أوضح المشرف على كرسي األمير ماجد بن عبد العزيز رحمه اهلل للعمل التطوعي بجامعة طيبة 
مشرف على الورشة الدكتور مصطفى بن عمر حلبي أن الورشة تهدف إلى التعريف بالمفهوم الشامل والحديث ال

للعمل التطوعي وتحديد مجاالت العمل التطوعي في أعمال الحج والعمرة والزيارة ووضع ضوابط وآليات عامة 
تطوعي في أعمال الحج والعمرة للعمل التطوعي في أعمال الحج والعمرة والزيارة وتحديد مرجعية العمل ال

والزيارة وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات والمؤسسات العاملة في مجال العمل التطوعي في الحج والعمرة 
 .والزيارة

وأضاف أن الورشة ستناقش العديد من المحاور والتي تشمل بيان المفهوم الشامل والحديث للعمل التطوعي, 
مل التطوعي في أعمال الحج والعمرة والزيارة, واقتراح ضوابط وآليات عامة للعمل ودراسة تحديد مجاالت الع

التطوعي في أعمال الحج والعمرة والزيارة, ومناقشة مرجعية العمل التطوعي في أعمال الحج والعمرة 
طوعي في والزيارة, ودراسة سبل تحقيق التعاون والتكامل بين الجهات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الت

وبين أن الورشة ستبدأ بمحاضرة للتعريف بالمفهوم الحديث والشامل للعمل التطوعي, . الحج والعمرة والزيارة
وأهمية التطوع في أعمال الحج والعمرة والزيارة يلقيها فضيلة إمام وخطيب مسجد قباء عضو هيئة التدريس 

لورشة والتي يشارك فيها جميع الجهات والقطاعات بجامعة طيبة الشيخ صالح عواد المغامسي, ثم تبدأ جلسات ا
والمؤسسات ذات العالقة بأعمال الحج والعمرة والزيارة, سواء المشاركة بأعمال تطوعية في أعمال الحج 

 .والعمرة والزيارة, أو الراغبة في تفعيل العمل التطوعي في أعمال الحج والعمرة والزيارة
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« استعدادًا للحج.. أُلورديةيتعلمن اإلنجليزية وا« المدينيات  

 إيناس المخلفى -المدينة المنورة 

تواصل اللجنة الدائمة لخدمات الحج والعمرة والزيارة في جامعة طيبة بالمدينة المنورة، برامجها التدريبية المخصصة     

 .للعامالت في أعمال الحج

ويشهد األسبوع الجاري أعمال دورتي اللغة االنجليزية نحو خدمة ضيوف الرحمن، وتقدمها المدربة منى حامد الجهني، 

واللغة اأُلوردية نحو خدمة ضيوف الرحمن وتقدمها المدربة الدكتورة ألطاف الرحمن بن ثناء اهلل، في مدرج كلية الطب 

الحج والعمرة والزيارة بجامعة طيبة الدكتور عبداهلل بن محمد دمفو أن وأوضح رئيس اللجنة الدائمة لخدمات . بالجامعة

هذه الدورات تأتي ضمن الفعاليات واألنشطة التي تنظمها الجامعة لخدمة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، 

ألماكن التاريخية والحضارية إلى جانب البرنامج الثقافي الذي يضم العديد من الفعاليات الثقافية والزيارات التاريخية ل

وأوضحت رئيس اللجنة النسائية في اللجنة الدكتورة بسمة بنت أحمد جستنية أن الجامعة تنظم . واألثرية بالمدينة المنورة

حزمة من الدورات التدريبية الخاصة بالعامالت في أعمال الحج لموسم حج هذا العام، مشيرة إلى أن عدد المسجالت في 

متدربة من الجهات الحكومية والخاصة ذات العالقة بأعمال الحج، فيما بلغ عدد الدورات  262ريبية تجاوز الدورات التد

دورة تدريبية في الفترتين الصباحية والمسائية، منوهة إلى إمكان التسجيل في الدورات  44التي جرى اعتمادها هذا العام 

 .لكتروني الرسمي للجامعةالتدريبية الخاصة بالعامالت في الحج عبر الموقع اإل
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