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فهم أمة،  كل  في  الحقيقية  الثروة  هم  الشباب 
المتجددة الناشطة  والطاقة   ، ا عدًد الغالبية 
في  ، وذخيرتها التنمية  عصب  تمثل  التي   ، دوًما
لبناء األمم  بين  التنافس  وطيس  يشتد  عالم 

حضارتها على اقتصاد المعرفة

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

طموحنا عنان السماء



صاحب السمو الملكي األمير
خالد الفيصل

مستشار خادم الحرمين الشريفين
وأمير منطقة مكة المكرمة



صاحب السمو الملكي األمير
عبداهلل بن بندر آل سعود

نائب أمير منطقة مكة المكرمة



معالي
أ.د. أحمد بن محمد العيسى

وزير التعليم



معالي
أ.د. عبداهلل بن عمر بافيل

مدير الجامعة



د. علي بن محمد الشاعري
عميد معهد البحوث والدراسات االستشارية



الفهرس

١١ التمهيد

١٢ أهداف البرنامج

١٣ فعاليات البرنامج وآلية التسجيل

١٧ األركان التثقيفية

١٨ الحدود الزمانية

١٨ الحدود المكانية

١٨ الفئة المستهدفة

١٩ فريق العمل

٢٠ الملف اإلعالمي

٢١ إحصائيات وأرقام

٢٨ التوصيات
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التمهيد

مع بالتعاون  القرى  أم  بجامعة  االستشارية  والدراسات  البحوث  معهد   نظم 
برنامج وهو  المهني،  والدعم  للتأهيل  )باسقة(  برنامج  بالقنفذة  الجامعية   الكلية 
على المعهد  حرص  من  انطالقًا  وذلك  العمل.  سوق  على  للمقبالت   مقدم 
وفقًا العمل  سوق  في  المرأة  لتمكين  والتأهيلية  االستشارية  الخدمات   تقديم 
٢٠٣٠ السعودية  العربية  للمملكة  االستراتيجية  الرؤية  برامج  أهداف  به  جاءت  لما 

يوم في  وذلك  القنفذة  بمحافظة  األزهار  قصر  فندق  في  البرنامج  ُدشن   حيث 
لشؤون القرى  أم  جامعة  وكيلة  سعادة  بحضور  2/11/1439هـ  الموافق   األحد 
نوير د.  بالقنفذة  الجامعية  الكلية  وكيلة  وسعادة  الخولي  سارة  د.   الطالبات 
ولفيف الشاعري  خديجة  أ.  بالقنفذة  التعليم  مدير  مساعدة  وسعادة   باجابر 
اإلشراف، بمكاتب  األقسام  ورئيسات  بالقنفذة  الجامعية  الكلية  وكيالت   من 
وفعالياته وأهدافه  ومساراته  البرنامج  هوية  على  الوكيلة  سعادة  أطلعت  حيث 
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فعاليات البرنامج وآلية التسجيل



14



15



16



17

األركان التثقيفية

ت ا ر لمنشو ا و ت  ا ر شو و لبر ا من  عة  مجمو على  لتثقيفية  ا ن  كا ر أل ا شتملت   ا

ية ر ستشا ال ا ت  سا ا ر لد ا و ث  لبحو ا معهد  من  مة  لمقد ا
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إحصائيات وأرقام
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