
 

 الحد من العمالة الوافدة ورفع مستوى سوق العمل من أهدافها
العمل) ورشة عمل في (التخصصات التطبيقية واحتياجات سوق 
 كليات المزاحمية

 
 الوئام : -الرياض 

برعاية معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر أقام فرع الجامعة بالمزاحمية ورشة عمل بعنوان 
وجاءت الورشة التي أقيمت أواخر األسبوع المنصرم في سياق  (التخصصات التطبيقية واحتياجات سوق العمل)

اهتمام الدولة برفع مستوى سوق العمل وزيادة إنتاجه، والحّد من العمالة الوافدة، ودفع عجلة التنمية على كل 
التي تتجه نحو التحول النوعي الذي يخفف من  ۲۰۳۰المستويات، سعياً لتحقيق طموحات المملكة في رؤية 

اد على ريع الثروة النفطية مما يبرر ضرورة إيجاد منظور مختلف لأليدي العاملة، يرّكز على تأهيل وتوظيف االعتم
الشباب السعوديين مع توجيه مخرجات التعليم لتواكب هذا التوجه عبر تحقيق احتياجات الوطن من التخصصات 

 التطبيقية.

كلمة االفتتاح  –المشرف على الفرع  –الدكتور فهد التركي وقد اسُتهّلت الورشة بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى 
 رّحب فيها بالمشاركين والحاضرين، ثم أشار إلى جملة من األسباب التي استدعت إقامة الورشة.

وبعد ذلك ألقى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن عبدهللا العثمان كلمة نيابًة عن 
ير الجامعة، وأشار فيها إلى أهمية انعقاد هذه الورشة لمناقشة التحديات التي تواجه سوق العمل، مع ما معالي مد

 يشهده العالم من نمو وتطور في جميع المجاالت.

وجاءت الجلسة األولى بعنوان (التخصصات التطبيقية في الجامعات وحاجة سوق العمل: الحاضر والمستقبل) 
لمبرد، مستشار وكالة وزارة التعليم للشؤون التعليمية. وتحدث فيها الدكتور قاسم فالتة، برئاسة: الدكتور تركي ا

وكيل وزارة االقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية، والدكتور حسام رمضان، وكيل جامعة اليمامة والدكتور فهد 
 الخضيري، كبير الباحثين في شركة سابك.
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ت التطبيقية في الجامعات ودورها في توليد الوظائف، تقييم حاجة وقد شملت المحاور التالية: مفهوم التخصصا
 سوق العمل إلى التخصصات التطبيقية، التخطيط والتجهيز لوظائف المستقبل.

ثم انعقدت الجلسة الثانية بعنوان (سياسات التدريب والتوظيف: رؤية مستقبلية) برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن 
 وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية واألكاديمية. عبدهللا العثمان،

وتحدث فيها الدكتور أحمد بن جميل قّطان، وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية، والدكتور عادل الشايع، مساعد 
 وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية واألكاديمية.
توظيف ودور المؤسسات والشركات في التعريف بالتدريب وقد تطرقت الجلسة للمحاور للسياسات واألنظمة في ال

 واحتياجات سوق العمل وكذلك التدريب التعاوني بين الجامعات وسوق العمل.

واختتمت الورشة بعنوان (أهمية البرامج النوعية في مجال التقنية ودورها في مستقبل االقتصاد الوطني) وترأسها 
 ائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي.الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، ن

وتحدث فيها أ. محمد السبيعي، مدير إدارة تطوير القوى العاملة الوطنية في أرامكو، والمهندس مشاري الدوسري، 
واألستاذ نواف  نائب مدير وحدة محطات مفاعالت القوى الكبيرة بمدينة الملك عبدهللا للطاقة الذرية والمتجددة،

 الصحاف، مدير برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وقد ناقشت الجلسة التخصصات التطبيقية في مجال الطاقة الذرية المتجددة ومبادرات الجامعات والمؤسسات 

 ال الورشة بتكريم المشاركين فيها.التعليمية والبحثية لتوطين وتطوير التقنية، ثم اختتمت أعم

 

 (التخصصات التطبيقية واحتياجات سوق العمل) ورشة عمل في كليات المزاحميةرابط الخبر بصحيفة الوئام: 
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