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مــــــن نــــحــــن؟

لـــــ  أنشــص ــــــــدمي تنماــــة المـــوارب الـشـــرية ممو ــــ   ـــرار م 
ــــــ  تـــــاري   ــــــوفراـ  ــ ــــــعد  بعـــــ   عـــــوب هــــــ 1421/ 04/ 29الـ مـ

الخـا  تأهاــل القوى العاملة الوطناة متوظافعا    القطاع
.مالقطاع غار الرمح 

.موارب مشرية مطناة مبابرة ممنت ــــة

بـــــابرا  تنماــة متطويـــر الموارب الـشريـــة الوطناـة مـــن خلـل  م
المعناــة  عــالــة عالاـــة التــأثار ُتقــــدم مالـــشراـــكـة مــع الأطرا 

.الرئيسيــــة ممنظومــــة ســوي الـــعمــــل

نشأة الصندوق

:رؤيتنا

:رسالتنا

سـرعة الإن ـــاف

رمح الفريقالشـــــفـــــا اـــــة

الـــــتــــمـــــــاــــــز

التركاز على العمالالتركاز على النـــتائج

:قيمنا
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أهدا نا اللستراتا اة

   بع  تنماة رأس الما  الـشري
المملكــــــــــة ممــــــــــا  تناســــــــــ  مــــــــــع 

.احتاا ا  ســــــوي الـــعــــمـــــل

تحسيـــــــــــن الموائــمــــــــــــة مـــــــــان 
ـــى ـــ  عـــــــلــــ ـــرو مالــــــطـــلــــ الـــعـ

.الـــــعـــــــمــــــــالـــــــــــة

ـــة المســـتدامة  ـــ   تمكـــان العمال
ـــــــــــــــــف ا   القطــــــــــــــــاع الخــــــــــــــــا  لــــ

ـــــــأك ر عـــــــــــر  ــــــــن ال ة المــــستفاديـ
.للبطـــالة
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...  لقاءات

ن سوي العمـل مـيعد  الملتقى إلى اللست مار    رأس الما  الـشري، مر ع معارا  م درا  الكوابر الوطناة، مالمستوى المعر   لأـحاب العلل ة م
ة  ــ  خلــل  مرا العمــل مالنــدما  مالمحا ــرا  التوعويــة مالإر ــابية التــ  ســتعقد، متحقاــق  ــراكا  إي اماــة مــع عــدب مــن ال عــا   ا  العلل ــ

مي ـاح  الملتقـى معــرو لتوظاـي البـاح ان .القطـاع الخـا ، مإتاحـة  ـر  تمكـان متأهاـل متـدري  متوظاـي تسـع   ـ  بعـ  الل ت ـاب الـوطن 
  التخ  ـية مالباح ا  عـن عمل    المـشآ  المشاركة    الملتقى، ممرا عمل توعوية للمشاركان، إ ـا ة  إلـى م موعـة مـن المحا ـرا  مالنـدما

.المختلفة

مل  اع الخـا ، ممسـهميشارك    الملتقى عـدب كبار مـن المخت ين مالمعتمان    تنماة الموارب الـشرية، مالكوابر الوطناـة المههلـة، ممم لـ  القطـ
لملتقــى الــأ عزة الحكوماــة  ا  العلل ــة مســوي العمــل، إ  تــ  تخ ــي  مســارا  محــدبة لكــل  ــريحة مـــن الشــرائ  المســتعد ة المســتفادة مــن ا

.لتقدي  خدما  مبا ـرة ممو عة لكل   ة

5

تشاركاة من ا ل الوطن
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مساءاً 9–عصرًا 4يةالافتتاح خلال الفترة الصباحساعات5الاوم الأم 

مساءاً 9-عصرًا 3:30ظهراً 12:30–صباحًا 9ساعات9الاوم ال ان 

مساءاً 9-عصرًا 3:30ظهراً 12:30–صباحًا 9ساعات9الاوم ال الث

مركز الملك سلمان الدولـــــــــي
أيام 3أيام 3ملتقى ومعرض توظيفللمؤتمرات بالمدينة المنورة

موقع وأوقات الفعالية
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أهداف 
اللقـــــــــاء

7

ة المســــاهمة  ــــ  تخفــــا  نســـــ
منورة البطالة ممنطقة المدينة ال

ر ـــــع المســـــتوى المعر ـــــ  لأــــــحاب العلل ـــــة
مســــــــــوي العمــــــــــل مــــــــــن خلــــــــــل  مرا العمــــــــــل 

ية مالنـدما  مالمحا ــرا  التوعويــة مالإر ــاب
الت  ستعقد

تحقاــــق  ــــراكا  إي اماــــة مــــع عــــدب
مــــــــن ال عــــــــا   ا  العلل ــــــــة  ــــــــ  

.القطاع الخا  

إتاحـــــة  ـــــر  تمكـــــان متأهاـــــل 
  متــدري  متوظاــي تســاه   ــ

.بع  الل ت اب الوطن  

ــــا  مالمخت ــــين مأـــــح اب منــــاـ  اعــــدة ماان
 .العلل ة    سوي العمل

منطقـــة التعريـــي مـــالقوى الـشـــرية مال
للشـــــــركا  المشـــــــاركة مـــــــن خار عـــــــا 
للســــــــــــــتقطاب كفــــــــــــــاـا  مماــــــــــــــزة 

.لأعمالع 

010203

040506



مسارات لقاءات
المدينة المنورة

ـة يعد  هذا المســـــــار إلــــــى توعاــــــ
م تقــــدي  الــــدع  اللــــلفم للـــــحاب

س  العمل لمساعدتع  على ر ع ن
ل لع التوطان م تعا ة بي ة العم

مسار أصحاب العمل
يقــدم هــذا المســار الإر ــاب المعنــ 
للطلبــــــة  ــــــ  المراحــــــل الدراســــــية
المختلفــــــة  ـــــــ  مراحـــــــل براســـــــية 

م مختلفــة  امــا يخــ  تــو اعع 
تعائتع  لسوي العمل

مسار الطلاب والطالبات

يـــــدع  هـــــذا المســـــار المـــــوظفان 
علــــــــى رأس العمــــــــل مــــــــن خلــــــــل  

  التوعاـــــة م التطـــــوير م التـــــدري
 للتقدم    المسار الموظاف

مسار موظفّي وموظفات 
القطاع الخاص

يعــــــد  هــــــذا المســــــار لتو اــــــ  م 
ار ــــــــاب البــــــــاح ان عــــــــن العمــــــــل م 
مســــــاعدتع   ــــــ  اي ــــــاب الفــــــر  

المللئمة

مسار الباحثين عن العمل

:تخ عاالت برامجالمالخدما  ماع اعالاكون  ةلكلمسارتحديدطريقعنم لكمنعالكل  الللفمالدع لتقدي  لكمالم تمع  ا مختليلقاـا يستعد 

ةيعد  هذا المســــــــار إلــــــى توعاــــــ
ــــلفم لأـــــحاب  م تقــــدي  الــــدع  الل

س  العمل لمساعدتع  على ر ع ن
ل لع السعوبة م تعا ة بي ة العم

مسار ريادة الأعمال
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ورش العمـــــــــل

ندوات وورش 
ملمسار الباحثين عن الع

ندوات وورش 
مسار الموظفين

ندوات وورش 
مسار الطلاب

ندوات وورش 
مسار أصحاب العمل

لبمعدوتدريبيةتطويريةعملورش
يومياً عملورش4تقريبي

طريقك إلى سوي العمل•
كاي تخطط للبحث عن مظافة•
الإر اب المعن •
اللحترا اة الشخ ية    العمل•
ةكاي أكون أ ضل مر   للوظاف•

وتدريبيةتطويريةعملورش
يومياً عملورش4تقريبيبمعدل

الاستقرار الوظيفي•
الاحتراف الوظيفي•
حقوق وواجبات•
الاندماج الوظيفي•
اةأهمية التوازن بين العمل والحي•
تعزيز المسار المهني•
عملالتواصل الإرشادي في بيئة ال•

بمعدلتوعويةعملورش
يومياً عملورش4تقريبي

تولاد الأ كار الريابية•
معارا  القرن•
للب كاي تختار تخ  ك لط•

ال انوية
كاي تستفاد من م ت •

 راغك
أهماة العمل التطوع •
طريقك إلى سوي العمل•
كاي تخطط للبحث عن •

مظافة 
اللر اب المعن •

يتقريببمعدلمتخصصةعملورش
يومياً عملورش4

بي ة العمل ال ا مة•
أسـاب التسرب الوظاف  •
كاي تستفاد من مرامج هد •
اللحترا اة    التوظاي•
التو عا  الحدي ة    الموارب •

الـشرية 
بع  توظاي  مي الإعا ة•
التعا ة للموظي ال ديد•
التدري  على رأس العمل•
اللندماج الوظاف •
تطوير الأباـ الوظاف •

ندوات وورش 
مسار رواد الأعمال

يتقريببمعدلمتخصصةعملورش
يومياً عملورش4

ثقا ة ريابة الأعما •
كاي تستفاد من مرامج هد •
 اريكاي تح ل على اللمتااف الت•
ةريابة اللعما  من  كرة إلى  رـ•
لاللحترا اة الشخ ية    العم•
كاي تسوي مشرمعك الخا •
بي ة العمل الممازة •
التسويق الللكترمن •
    ن احا  لرماب سامقان•
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المشاركين في المعرض

(  مكرس ماستاندطاملة )م 1*م2من   ناح م عز ممساحة •
(.م اناة)مدمن تكالاي مابية 

.الإعللن    مسائل التواـل الخاـة معد •
.التكري  خلل  حفل الل تتاح•
.موث40عدب الل نحة المتو رة •
.الشعار على  نوا  التواـل الل تماع •

الاستراتيجينأجنحة الشركاء الاجنحة الصغيرة

.الإعللن    مسائل التواـل الخاـة معد •
.غار م عزة مدمن تكالاي مابيةم4*م4من  مساحة •
.التكري  خلل  حفل الل تتاح•
. ناح للشراكا  اللستراتا اة11عدب المساحا  المتو رة •
.الشعار على  ماع المواب المطبوعة •
الشعار على  نوا  التواـل الل تماع •

مميــــزات
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ل امعا  المدناة المنورة
عدد التخصصاتعدد الخريجيناسم الجامعة 

3091357طيبة جامعة

556850الجامعة الاسلامية

28110جامعة الأمير مقرن

1406الجامعة العربية المفتوحة

-36902المجموع

أبرز الأرقام
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ًراــــــشــك


