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9:00AM-12:00PM

2:00PM-5:00PM

د. اعتدال العبدالكريم 
د. هدى الدغيري 
أ. امتنان السدحان 
أ. شذى الثمالي 

استشارات مهنية

 ( الميول المهنية - تحديد مسار 

مهني - تدقيق سيرة ذاتية

- مهارات المقابالت الوظيفيه  )

أ. أمل الوعالن  
أ. مضاوي القاسم 

أ. نورة الرشيد  
أ. مريم الغامدي

أ.ريم المحجوب 

 أ. نادية السيف
 أ. سامية الحربي 
أ. مريم الغامدي 
أ. أسماء الحسين

د. هدى الدغيري
د. نازك التركي

 د. عائشة الصفوق 
 أ. ندى القحطاني

لحجز الجلسة عن طريق الموقع 
الخاص بيوم المهنة

أو التوجه لكاونترات التسجيل 
للمساعدة

الجلسات الفردية لالرشاد المهني 
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البرنامج العلمي المصاحب ليوم المهنة

 1:00pm

1:05pm

1:10pm

1:15pm

افتتاح البرنامج العلمي المصاحب ليوم المهنة 2022.

كلمة المشرفة على مركز الدعم الطالبي والمهني د. هناء خالد الحميد.

عرض مرئي تعريفي لمركز الدعم الطالبي والمهني.

عرض جدول البرنامج العملي المصاحب .

يوم األثنين
18 شعبان 1443هـ 

الموافق
 21 مارس 2022م
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1:20 -3:30PM
 

د. ريم باسودان 
 أستاذ مساعد في كلية علوم األعصاب بكلية الصحة وعلوم التأهيل,عميدة

 عمادة السنة التأسيسية للكليات الصحية  بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

د. عبير عطالله العمري
 مدير عام جودة وتقييم تطوير القدرات البشرية في وكالة تنمية القدرات 

البشرية في وزارة السياحة.

د. خالد سعيد الشهراني
مدير عام المرقب الوطني لجودة التدريب في هيئة تقويم التعليم والتدريب.

أ. ابتسام علي العمري
 مديرة إدارة التأهيل المهني في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

د. سعيد تركي الشهراني
أستاذ إدارة الموارد البشرية الدولية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

القاعة الحمراء

الوقت المتحدثعنوان المشاركةالمكان  

 محور المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

تحديات المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل

 حلول مقترحة.

الجودة كأحد ممكنات المواءمة مع سوق العمل.

التوجهات والتخطيط المهني، ورسم المسار المهني للطالب

 المقبلين على سوق العمل.

دور وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في

 دعم وتوجيه األشخاص ذوي االعاقة في مجال التدريب والعمل.

الجلسة العلمية المصاحبة

عنوان المحور (المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل)
يوم األثنين

18 شعبان 1443هـ 
الموافق 21 مارس 2022م

مديرة الجلسة 
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أ.إيمان غزاي المطيري-
 مرشدة مهنية في صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

أ.روان خالد التميمي  
 مرشدة مهنية في صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

أ. محمد ضاحي الخالدي 
 مستشار تدريبي في تطوير األداء ورئيس شركة النخبة االستشارية.

أ. خالد عبدالله الحمالي
 باحث اجتماعي في وزارة المواردالبشرية والتنمية االجتماعية.

أسماء  الفصيلي 
مدربة، مهتمة بالتعليم األكاديمي، والبحث العلمي، والتطوير المهاري والمهني.

القاعة الزرقاء

القاعة الزرقاء

القاعة الزرقاء

قاعة رقم 126

قاعة رقم 126

10:00AM-12:00PM

1:00PM-3:00PM

4:00PM-6:00PM

1:00PM-3:00PM

4:00PM-6:00PM

المتحدثعنوان المشاركةالوقت المكان

ورشة العمل

 "االستعداد لسوق العمل أثناء الدراسة الجامعية".

ورشة العمل
 "بناء العالقات المهنية (الطريقة المنظمة لبناء شبكتك

 االجتماعية للحصول على عمل)".

الدورة التدريبية 
"المهارات الشخصية والنفسية لالرتقاء المهني ".

الدورة التدريبية
 "المهنية في بيئة العمل".

ورشة العمل 
"أثر االرتباط الوظيفي للفرد والمنظمة".

الدورات التدريبية وورش العمل

عنوان المحور (المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل)
يوم األثنين

18 شعبان 1443هـ 
الموافق 21 مارس 2022م
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9:00AM-12:00PM

2:00PM-5:00PM

د. اعتدال العبدالكريم 
د. هدى الدغيري 
أ. امتنان السدحان 
أ. شذى الثمالي 

استشارات مهنية

 ( الميول المهنية - تحديد مسار 

مهني - تدقيق سيرة ذاتية

- مهارات المقابالت الوظيفيه  )

أ. أمل الوعالن  
أ. مضاوي القاسم 

أ. نورة الرشيد  
أ. مريم الغامدي

أ.ريم المحجوب 

 أ. نادية السيف
 أ. سامية الحربي 
أ. مريم الغامدي 
أ. أسماء الحسين

د. هدى الدغيري
د. نازك التركي

 د. عائشة الصفوق 
 أ. ندى القحطاني

لحجز الجلسة عن طريق الموقع 
الخاص بيوم المهنة

أو التوجه لكاونترات التسجيل 
للمساعدة

الجلسات الفردية لالرشاد المهني 
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القاعة الحمراء

القاعة الزرقاء

1:00PM-1:15PM

1:20 PM-4:00PM

5:00PM-7:00PM

المتحدثعنوان المشاركةالوقت المكان

الجلسة العلمية المصاحبة

عنوان المحور ( التدريب والتمهير والتعليم مدى الحياة) يوم الثالثاء
19 شعبان 1443هـ 

الموافق 22 مارس 2022م

(ما ال تخبرك به كتب تطوير الذات عن سوق العمل).

دعم مبادرة إطار المهارات ونظام التعرف عليها للمواءمة بين 

مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

الحلول المبتكرة للتعليم والتدريب مدى الحياة.

ورشة العمل

 "مهارات المستقبل وتنمية  القدرات البشرية".

"ممكنات اإلبداع والتميز ".

التعلم مدى الحياة ضرورة أم اختيار؟

د.نادية عبدالله الشهراني
أستاذ تدريس اللغة اإلنجليزية المساعد في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

م.صالح عبدالله الحوشاني
نائب المحافظ للخدمات المساندة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

د. عبدالله صالح السعدوي
المدير العام لإلدارة العامة للقياس واالختبارات في هيئة تقويم التعليم والتدريب.

د.سليمان ابراهيم الرياعي
 المشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية.

د. تهاني إبراهيم الدسيماني
 أستاذ تقنيات التعليم المشارك في هيئة تقويم التعليم والتدريب.

د. عبدالمحسن إبراهيم السليمان
 English Mastery مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة 

د. محمد ناجي اليماني 
.English Mastery المشرف العام على مجموعة

مديرة الجلسة 
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م.أسامة أحمد جان 
عضو مؤسس في جمعية اإلبتكار والتقنية.

د. زينب إبراهيم الخضيري 
 أستاذ مساعد في جامعة الملك سعود (كاتبة وروائية).

أ. وليد عبدالواحد النوح 
مؤسس وشريك تنفيذي شركة حفظ الثروات القابضة.

أ. أفنان  أسعد أبابطين
مديرة إدارة ريادة األعمال النسائية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة منشآت.

د. صالح عبدالعزيز المحيميد
 رئيس مجلس إدارة مركز دراسات القيادة .

القاعة الحمراء

5:00PM-5:30PM

5:30PM-6:00PM

6:00PM-6:30PM

6:30PM-7:00PM

7:00PM-7:30PM

المتحدثعنوان المشاركةالوقت المكان

اإلبداع واالبتكار

وظائف المستقبل وسوق العمل.

ريادة األعمال في المرحلة الجامعية

 مهارات ومجاالت.

ممارسة القيادة الملهمة لسوق العمل.

رحلة رواد األعمال مع منشآت:ممكنات تحفيز منظومة 

ريادةاألعمال في المملكة العربية السعودية.

الجلسة العلمية المصاحبة

عنوان المحور (االبتكار وريادة األعمال)
يوم  الثالثاء

19 شعبان 1443هـ 
الموافق22 مارس 2022م
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أ.ناصر  عبدالرزاق الدعيجي
 الرئيس التنفيذي لشركة الدعيجي والبواردي لالستشارات القانونية.

أ. ماجد أحمد الصويغ
 مستشار مالي وإقتصادي في شركة طالئع الريادة لإلستشارات والتدريب.

القاعة الزرقاء

القاعة الزرقاء

قاعة رقم 126

10:00AM-12:00PM

1:00PM-3:00PM

المتحدثعنوان المشاركةالوقت المكان

ورشة العمل "التطورات المهنية للتخصصات القانونية".

أ.محمد إبراهيم الحبارة
4:00PM-6:00PM أخصائي تدريب وتوظيف في شركة التعليم من أجل التوظيف.

الدورة التدريبية
 "رحلة البحث عن عمل

 ( تحديد المسار المهني – السيرة الذاتية – المقابالت الشخصية )".

الدورة التدريبية "رائدات أعمال المستقبل".

الدورات التدريبية وورش العمل

عنوان المحور (االبتكار وريادة األعمال)
يوم  الثالثاء

19 شعبان 1443هـ 
الموافق22 مارس 2022م
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9:00AM-12:00PM

2:00PM-5:00PM

د. اعتدال العبدالكريم 
د. هدى الدغيري 
أ. امتنان السدحان 
أ. شذى الثمالي 

استشارات مهنية

 ( الميول المهنية - تحديد مسار 

مهني - تدقيق سيرة ذاتية

- مهارات المقابالت الوظيفيه  )

أ. أمل الوعالن  
أ. مضاوي القاسم 

أ. نورة الرشيد  
أ. مريم الغامدي

أ.ريم المحجوب 

 أ. نادية السيف
 أ. سامية الحربي 
أ. مريم الغامدي 
أ. أسماء الحسين

د. هدى الدغيري
د. نازك التركي

 د. عائشة الصفوق 
 أ. ندى القحطاني

لحجز الجلسة عن طريق الموقع 
الخاص بيوم المهنة

أو التوجه لكاونترات التسجيل 
للمساعدة

الجلسات الفردية لالرشاد المهني 
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د. ريم عبدالوهاب العبدالوهاب
 أستاذ مساعد في التربية الخاصة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

أ. عبدالعزيز حويمد الشماسي
 مطور تقنيات سهولة الوصول بمنصة إحسان التابعة للهيئة السعودية للبيانات 

والذكاء االصطناعي.

أ. شريفة محمد األمير
 منسق ضمان جودة تكنلوجيا المعلومات.

أ.محمد عبدالله الشريف
 مدرب معتمد في التحفيز واإللهام.

1:00PM-2:30PMالقاعة الحمراء

المتحدثعنوان المشاركةالوقت المكان

اندماج األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل 

السعودي في ضوء توجهات رؤية 2030 .

الجلسة الحوارية المصاحبة

عنوان المحور (التوافق النفسي والصحي والمهاري في الجانب المهني) األربعاء
20 شعبان 1443هـ 

الموافق23 مارس 2022م

مديرة الجلسة 
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د. مها  عبداللطيف الدرع
أستاذ مساعد أمراض التخاطب والبلع في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

أ. فهد مسلم العازمي
 رئيس لجنة التعليم والتدريب بإمارة منطقة حائل.

د. ليلى عوض المطيري
مديرة إدارة الخريجات في مركز الدعم الطالبي والمهني بجامعة

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن

أ. صالح محمد النشوان
 مدير برامج التحول في اإلدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الدفاع.

القاعة الحمراء

3:00PM-3:20PM

3:25PM-3:40PM

3:45PM-4:10PM

4:15PM-4:40PM

المتحدثعنوان المشاركةالوقت المكان

 مهارات تصنع طريقك للنجاح.

التوافق النفسي وميولك الوظيفي.

التحول الرقمي ومهارات النجاح 

في العمل.

برامج تطوير الخريجين: تاريخها وأهدافها ومستقبلها 

في سوق العمل.

الجلسة الحوارية المصاحبة

عنوان المحور ( التوافق النفسي والصحي والمهاري في الجانب المهني) يوم األربعاء
20 شعبان 1443هـ 

الموافق23 مارس 2022م

مديرة الجلسة 



عنوان المحور 
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القاعة الحمراء

المتحدثعنوان المشاركةالوقت المكان

الدورات التدريبية وورش العمل

عنوان المحور ( التوافق النفسي والصحي والمهاري  في الجانب المهني) يوم األربعاء
20 شعبان 1443هـ 

الموافق23 مارس 2022م

الدورة التدريبية
 "رحلة في قراءة عقود العمل "

ورشة العمل
 "كيف ندير ذواتنا بعد التخرج؟".

ورشة العمل
 "أثر األرتباط الوظيفي على المنظمات واألفراد "

ورشة العمل
 "كيفية استخدام Linkedin بفعالية وجذب مسؤولي التوظيف".

الدورة التدريبية
 "رحلة البحث عن عمل ( المقابالت الشخصية – األسئلة األكثر شيوعًا في 

المقابالت – المنصات الجديدة للبحث عن عمل )".

ورشة العمل
 "التسويق الشخصي ( تعريف التسويق الشخصي - أهمية التسويق الشخصي 
للتطور المهني - كيفية رسم صورتك المهنية - تحديد أبرز سماتك وإمكانياتك - 

مهارة إدارة المهام ومضاعفة اإلنتاجية )".

ورشة العمل "توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة بين الواقع 
والمأمول".

10:00AM-12:00PM

10:00AM-12:00PM

1:00PM-3:00PM

1:00PM-3:00PM

4:00PM-6:00PM

4:00PM-6:00PM

5:00PM-7:00PM

أ.فاتن عبدالرحمن العليان
أستاذة في قطاع القانون في معهد اإلدارة العامة .

أ.نجالء عبدالمحسن بن حميد
 مرشدة مهنية ومدربة في تطوير األداء الشخصي والمهني في شركة

 التعليم من أجل التوظيف.

أ.أمل جزاء العتيبي
عضو هيئة تدريب في معهد اإلدارة العامة.

أ.محمد يوسف الربي
 أخصائي تطوير موارد البشرية في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية .

أ. مالك يحيى قيسي
.cvbuild مؤسس 

أ.ابتسام مبارك الدوخي
 مدربة معتمدة في برامج توعوية/ أخصائية اجتماعية .

د.هاشم نواف آل غالب 
 مدير اإلدارة القانونية في هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة.

تركي أحمد حلبي
 رئيس قسم تنسيق التمكين اإلقتصادي والتوظيف في هيئة رعاية األشخاص

 ذوي اإلعاقة.

القاعة الحمراء

القاعة الزرقاء

القاعة الزرقاء

قاعة رقم 126

القاعة الزرقاء

القاعة الزرقاء

قاعة رقم 126
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9:00AM-12:00PM

2:00PM-5:00PM

د. اعتدال العبدالكريم 
د. هدى الدغيري 
أ. امتنان السدحان 
أ. شذى الثمالي 

استشارات مهنية

 ( الميول المهنية - تحديد مسار 

مهني - تدقيق سيرة ذاتية

- مهارات المقابالت الوظيفيه  )

أ. أمل الوعالن  
أ. مضاوي القاسم 

أ. نورة الرشيد  
أ. مريم الغامدي

أ.ريم المحجوب 

 أ. نادية السيف
 أ. سامية الحربي 
أ. مريم الغامدي 
أ. أسماء الحسين

د. هدى الدغيري
د. نازك التركي

 د. عائشة الصفوق 
 أ. ندى القحطاني

لحجز الجلسة عن طريق الموقع 
الخاص بيوم المهنة

أو التوجه لكاونترات التسجيل 
للمساعدة

الجلسات الفردية لالرشاد المهني 


