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 كليات المزاحمية تختم ندوة التخصصات التطبيقية واحتياجات سوق العمل

 
محمد الثاقب -المزاحمية  :  

بعن�وان برعاية مدير الجامعة ال�دكتور ب�دران العم�ر، اخت�تم ف�رع جامع�ة المل�ك س�عود بالمزاحمي�ة ورش�ة عم�ل 
، بحضور جم�ع م�ن المهتم�ين بش�ؤون التعل�يم وس�وق العم�ل، »التخصصات التطبيقية واحتياجات سوق العمل«

وبرعاية رسمية من الهيئة العامة للطيران المدني. وجاءت الورشة في سياق اهتمام الدولة برف�ع مس�توى س�وق 
مي��ة عل��ى المس��تويات كاف��ة س��عًيا لتحقي��ق العم��ل، وزي��ادة إنتاج��ه، والح��د م��ن العمال��ة الواف��دة، ودف��ع عجل��ة التن

ل الن�وعي ال�ذي يخف�ف م�ن االعتم�اد عل�ى ري�ع الث�روة  ۲۰۳۰طموحات المملكة في رؤية  التي تتجه نحو التحوُّ
النفطية؛ ما يبرر ضرورة إيجاد منظور مختلف لأليدي العاملة، يركز على تأهيل وتوظي�ف الش�باب الس�عوديين 

ه عبر تحقيق احتياجات الوطن من التخصصات التطبيقيةمع توجيه مخرجات التعليم؛ لتوا   .كب هذا التوجُّ
واستهلت الورشة بآيات م�ن ال�ذكر الحك�يم، ث�م ألق�ى ال�دكتور فه�د الترك�ي المش�رف عل�ى الف�رع كلم�ة االفتت�اح، 

ب فيها بالمشاركين والحاضرين، ثم أشار إلى جملة من األسباب التي استدعت إقامة الورشة   .رحَّ
ك ألقى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن عبدهللا العثمان كلم�ًة نياب�ة ع�ن بعد ذل

مدير الجامعة، أشار فيها إلى أهمية انعقاد هذه الورشة لمناقشة التحديات التي تواجه سوق العمل، مع م�ا يش�هده 
التخصص�ات التطبيقي�ة ف�ي «الجلس�ة األول�ى بعن�وان العالم من نمو وتطور في جميع المج�االت. ت�ال ذل�ك بداي�ة 

برئاسة الدكتور تركي المبرد، مستشار وكالة وزارة التعليم » الجامعات وحاجة سوق العمل: الحاضر والمستقبل
  .للشؤون التعليمية

ث فيها الدكتور قاسم فالتة وكيل وزارة االقتصاد والتخط�يط لش�ؤون التنمي�ة، وال�دكتور حس�ام ر مض�ان كما تحدَّ
وكيل جامعة اليمامة، والدكتور فهد الخضيري كبير الباحثين في شركة سابك. وقد شملت المحاور اآلتية: مفهوم 
التخصصات التطبيقية ف�ي الجامع�ات ودوره�ا ف�ي تولي�د الوظ�ائف، تقي�يم حاج�ة س�وق العم�ل إل�ى التخصص�ات 

  .التطبيقية والتخطيط والتجهيز لوظائف المستقبل
، برئاس��ة ال��دكتور »سياس��ات الت��دريب والتوظي��ف: رؤي��ة مس��تقبلية«الجلس��ة الثاني��ة بعن��وان عق��ب ذل��ك انعق��دت 

  .عبدالعزيز بن عبدهللا العثمان وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية واألكاديمية
ث فيها الدكتور أحم�د ب�ن جمي�ل قط�ان وكي�ل وزارة العم�ل للسياس�ات العمالي�ة، وال�دكتور ع�ادل الش� ايع وقد تحدَّ

مساعد وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية واألكاديمية. فيما تطرقت الجلس�ة للمح�اور اآلتي�ة: السياس�ات 
واألنظمة في التوظيف، دور المؤسسات والشركات ف�ي التعري�ف بالت�دريب واحتياج�ات س�وق العم�ل والت�دريب 

  .التعاوني بين الجامعات وسوق العمل



، »أهمية البرامج النوعية في مجال التقنية ودورها في مستقبل االقتصاد الوطني«عنوان وحملت الجلسة الثالثة 
وترأسها الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم نائب رئيس مدينة المل�ك عب�دالعزيز للعل�وم والتقني�ة ل�دعم البح�ث 

ي أرامكو، والمهندس مش�اري العلمي، وتحدث فيها أ. محمد السبيعي مدير إدارة تطوير القوى العاملة الوطنية ف
الدوس��ري نائ��ب م��دير وح��دة محط��ات مف��اعالت الق��وى الكبي��رة بمدين��ة المل��ك عب��دهللا للطاق��ة الذري��ة والمتج��ددة، 
واألستاذ نواف الص�حاف م�دير برن�امج ب�ادر لحاض�نات ومس�رعات التقني�ة ف�ي مدين�ة المل�ك عب�دالعزيز للعل�وم 

ة: التخصصات التطبيقية في مجال الطاق�ة الذري�ة المتج�ددة، مب�ادرات وقد ناقشت الجلسة المحاور اآلتي .والتقنية
بع��د ذل��ك اختتم��ت أعم��ال الورش��ة بتك��ريم  .الجامع�ات والمؤسس��ات التعليمي��ة والبحثي��ة لت��وطين وتط��وير التقني��ة

  .المشاركين فيها
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