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برعاية وزير التعليم

جامعة المؤسس تحتضن المؤتمر الوطني األول لكليات
ومعاهد السياحة بالمملكة

يفتتـــح معالـــي وزيـــر التعليـــم الدكتـــور احمـــد
العيســـى فعاليـــات املؤمتـــر الوطنـــي األول لكيات
ومعاهـــد الســـياحة باململكة ،وذلك بحضـــور معالي
مدير جامعـــة امللـــك عبدالعزيز األســـتاذ الدكتور
عبدالرحمـــن بن عبيـــد اليوبي ،ويناقـــش املؤمتر

خـــال الفتـــرة مـــن  10 - 8ربيـــع األول (28-26

نوفمبـــر) العديد مـــن احملاور والفعاليـــات التي تهم
القطـــاع الســـياحي باململكة.

معالي الدكتور احمد العيسى

ويلقـــي املؤمتـــر الضـــوء عـــدة عناويـــن ومخرجات

وزير التعليم

أبرزها" :اســـتثمار الفرص الســـياحية" ،من خالل جلســـة بعنـــوان (احتياجات
القطـــاع الســـياحي للكفـــاءات الوطنية املدربـــة) ويناقش املتحدثـــون يف هذه
اجللســـة الفـــرص املتاحة للشـــباب الســـعودي يف مجـــال الترفيـــه والرياضات
البحريـــة يف اململكة ،وأيض ًا مشـــروع تكامـــل الذي يهدف إلـــى توطني الوظائف
الســـياحية ،ودور وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة يف توطـــن وظائـــف
الســـياحة والضيافة.
كمـــا يلقـــي املؤمتر الضـــوء علـــى "مـــدى مالئمـــة مخرجـــات التعليـــم للعمل
يف قطاعـــات احلـــج والعمـــرة والســـياحة والضيافـــة والتمويـــة" ،ويســـتعرض
املتحدثـــون يف هـــذه اجللســـة املواصفـــات املطلوبـــة يف اخلريج مـــن وجهة نظر
قطـــاع احلـــج والعمـــرة.

التفاصيـــل صفحـــة 2

تدشين  3تخصصات علمية بكلية السياحة

دشـــنت جامعـــة امللـــك عبدالعزيز ثـــاث تخصصات علميـــة بكلية الســـياحة مع
بدايـــة العام اجلامعـــي احلالي.

متطلبات القطاع السياحي
من التعليم
شـــكل قطـــاع الســـياحة يف
أ.د /عبدالرحمن اليوبي
مدير جامعة امللك عبدالعزيز
اململكة العربية الســـعودية
اهميـــة كبيـــرة يف خارطـــة
االقتصادالوطنـــي.
وأولـــت القيادة  -حفظهـــا اهلل -اهتماما بتنميـــة وتطويرها
هذه الصناعـــة ،وخلقت فرص اســـتثمار كبيرة أمـــام القطاع
اخلـــاص يف قطـــاع الســـياحة ،إميانـــا منهـــا بأهميـــة هـــذه
الصناعـــة ودورهـــا احملـــوري يف االقتصاد وســـوق العمل.
ولقـــد تطـــورت صناعـــة الســـياحة وأصبحـــت يف مقدمـــة
القطاعـــات االقتصاديـــة احلاضنـــة للعديـــد مـــن الفـــرص
الوظيفيـــة ،كما أضحـــت من أكثـــر القطاعـــات االقتصادية
التي جتدد وتطـــور يف منظومة إعمالها ومشـــاريعها وحتتاج
إلـــى مزيد ًا مـــن املتابعـــة لتتكيـــف وحتيـــط مبتطلباتها.
مـــن هنا أدركـــت جامعـــة امللـــك عبدالعزيز أن تكـــون مبادرة
وســـباقة يف خدمة وتطوير القطاع الســـياحي وسوق العمل.
وحرصنـــا على إطـــاق مؤمتـــر لكليـــات ومعاهد الســـياحة
باململكـــة يســـتعرض متطلبـــات ومخرجـــات ســـوق العمـــل
واملســـاهمة يف إعداد وتقدمي مسودة مشـــروع وطني لكليات
ومعاهـــد الســـياحة والضيافة والســـفر باململكة ويســـاهم يف
ســـد ثغرة القطاع اخلـــاص من الكوادر املؤهلة ويســـاعد على
توطـــن العديد مـــن الفـــرص الوظيفية.

ً
مفصال عن
و قـــدم عميد الكليـــة الدكتـــور إبراهيم بن محمـــود الصيني ،شـــرح ًا

في داخل العدد ..

البرامـــج األكادميية التـــي تقدمها الكلية يف مجـــاالت إدارة الضيافة وإدارة الســـفر
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الكليـــة ومرافقهـــا التدريبية ،وأيضـــ ًا إطالع الطـــاب على قصص النجـــاح امللهمة
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والســـياحة وإدارة الفعاليات ،باإلضافـــة إلى جوالت ميدانية تعريفية عن أقســـام
لزمالئهـــم خريجـــي الكلية الســـابقني وذلك لتعزيـــز قدرات الطالب املســـتجدين
علـــى االندمـــاج يف بيئـــة التعليم اجلامعي وإكســـابهم املهـــارات األساســـية الالزمة
للدراســـة اجلامعية من خـــال برامج الكلية التـــي تؤهل اخلريـــج وتصنع له فرص
حقيقيـــة مالئمـــة ملتطلبات ســـوق العمل وفـــق منهـــج تعليمي عملي وفـــق املعايير
العاملية .

برنامج المؤتمر الوطني األول لكليات ومعاهد السياحة
إطالق الجمعية السعودية العلمية للسياحة
 1.7مليون وظيفة في عام ..2020
السياحة الفندقية مجاالً خصب لإلستثمار
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إنطالق المؤتمر الوطني األول لكيات ومعاهد السياحة بالمملكة..

التعليم السياحي في المملكة ..آفاق جديدة وفق رؤية 2030
يفتتـــح معالـــي وزيـــر التعليـــم خـــال نـــدوة "كيفيـــة االســـتفادة وحـــول نـــدوة مـــدى مالئمـــة
الدكتـــور احمد العيســـى فعاليات مـــن التجـــارب واخلبـــرات العامليـــة مخرجـــات التعليـــم للعمـــل يف
املؤمتـــر الوطنـــي األول لكيـــات يف تطويـــر مخرجـــات التعليـــم قطاعات احلج والعمرة والســـياحة
ومعاهـــد الســـياحة باململكة ،وذلك السياحي" ،وســـيقوم املتحدثون يف والضيافـــة والتمويـــة ،مـــن املؤمل
بحضـــور معالـــي مديـــر جامعـــة هـــذه اجللســـة بألقاء الضـــوء على أن يخـــرج املنتـــدى بتوصيـــات
امللك عبدالعزيز األســـتاذ الدكتور جتـــارب عامليـــة يف مجـــال التعليم تســـهم يف تقـــدمي حلـــول ورؤيـــة
عبدالرحمـــن بـــن عبيـــد اليوبي ،الســـياحي بجامعـــة هـــوجن كوجن ،ملالئمـــة مخرجـــات التعليـــم يف
ويناقش املؤمتر خـــــال الفـــــــترة وجتـــارب عاملية يف مجـــال التعليبم قطاعات احلج والعمرة والســـياحة
مــــن 10 - 8ربيـــع األول ( 28-26الســـياحي بجامعـــة ســـري ،وأيض ًا والضيافـــة والتمويـــة ،حيـــث تعد
نوفمبـــر) العديـــد مـــن احملـــاور جتـــارب عامليـــة يف مجـــال التعليم الســـياحة الدينيـــة مـــن أكبـــر
والفعاليـــات التـــي تهـــم القطـــاع الســـياحي مبدرســـة لوزان.
الســـياحي باململكـــة.

معالي الدكتور احمد العيسى
وزير التعليم

حاضانـــات الفـــرص الوظيفيـــة يف

ويف نـــدوة "التجـــارب احملليـــة يف اململكة ،حيث يقـــدر عدد احلجاج

ويلقي املؤمتر الضـــوء عدة عناوين التعليـــم الســـياحي والفنـــديف ..واملعتمريـــن بنحـــو ســـبعة مليون
ومخرجـــات أبرزهـــا" :اســـتثمار الواقـــع واملأمـــول" ســـوف يلقـــي حاج ومعتمر ســـنوي ًا ،مما يســـاعد
الفـــرص الســـياحية" ،مـــن خـــال املتحدثـــون الضـــوء علـــى جتربة على فتح فرص كثيـــرة يف خدمات
جلســـة بعنوان (احتياجات القطاع الشـــراكة العامليـــة يف القطـــاع الفندقة والســـياحة أمام الشـــباب
الســـياحي للكفـــاءات الوطنيـــة الفندقي ،وجتربـــة القطاع اخلاص الســـعودي.
املدربـــة) ويناقـــش املتحدثـــون يف يف التعليـــم الفندقـــي ،وجتربـــة ويلقـــي املشـــاركون الضـــوء خالل
هـــذه اجللســـة الفـــرص املتاحـــة املدرســـة العاملية يف التعليم احمللي .نـــدوة االســـتفادة مـــن التجـــارب
للشـــباب الســـعودي يف مجـــال ويتطلـــع املشـــاركون يف

نـــدوة واخلبـــرات العامليـــة يف تطويـــر

الترفيـــه والرياضـــات البحريـــة احتياجـــات القطـــاع الســـياحي مخرجـــات التعليـــم الســـياحي،

معالي الدكتور عبدالرحمن اليوبي
مدير جامعة امللك عبدالعزيز

مراجعـــة

مســـودة

يف اململكـــة ،وأيضـــ ًا مشـــروع تكامل للكفـــاءات الوطنيـــة املدربـــة ،إلى الضـــوء علـــى برامـــج وأفـــكار ورؤى املشـــاركون
الذي يهدف إلى توطـــن الوظائف اخلروج بتوصيات تســـهم يف اعداد الـــدول واجلامعـــات يف كيفيـــة اخلطـــة االســـتراتيجية لكليـــات
الســـياحية ،ودور وزارة العمـــل دراســـات وبرامـــج تدريـــب تغطـــي التطوير الســـياحي،عبر االستفادة ومعاهـــد الســـياحة والضيافـــة
والتنميـــة االجتماعيـــة يف توطني القطـــاع الســـياحي بالكفـــاءات مـــن جتـــارب جامعـــة هـــوجن كوجن ،والســـفر باململكة ،كما ســـيتم عقد

الوطنية املدربة ،إذ يتوفر يف ســـوق وجامعة ســـري ،ومدرســـة لـــوزان .االجتمـــاع األول ملجلـــس عمـــداء
وظائـــف الســـياحة والضيافـــة.
كما يلقي املؤمتر الضوء يف اجللســـة القطـــاع الســـياحي آالف الفـــرص وستســـهم مناقشـــة واســـتعراض اجلهـــات التعليميـــة للســـياحة
الثانيـــة علـــى "مـــدى مالئمـــة الوظيفيـــة التـــي من شـــأنها تغطي ندوة التجـــارب احملليـــة يف التعليم والضيافة ،ومن ثـــم إعالن توصيات
مخرجـــات التعليـــم للعمـــل يف وتلبـــي إحتيـــاج هـــذه الصناعـــة الســـياحي والفنـــديف ..الواقـــع املؤمتـــر.
قطاعات احلج والعمرة والســـياحة وتســـاهم يف منـــو النـــاجت احمللـــي واملأمـــول ،يف إثـــراء املنتـــدى.

ويتيـــح املؤمتر فرصة أكبـــر للتعاون

والضيافـــة والتموية" ،ويســـتعرض للدولة مـــن خالل هـــذه الصناعة .ويف ختام املؤمتر ســـوف يســـتعرض مـــع الشـــركاء لغـــرض االرتقـــاء
مبســـتوى التعليـــم والتدريـــب
املتحدثـــون يف هـــذه اجللســـة
والتوظيـــف الســـياحي يف اململكـــة
املواصفـــات املطلوبـــة يف اخلريج من
وجهـــة نظر قطـــاع احلـــج والعمرة،
واملواصفـــات املطلوبة يف اخلريج من
وجهة نظـــر قطاع الفنـــادق ،وأيض ًا
املواصفـــات املطلوبـــة يف اخلريج من
وجهـــة نظـــر قطـــاع التموين.
وخـــال فعالية "اســـتثمار اخلبرات
التعليميـــة" يناقش املؤمتر الوطني

األول لكيـــات ومعاهـــد الســـياحة

ابرز اوراق العمل..

ودعمـــه ،ونشـــر الوعـــي بثقافـــة

• احتياج القطاع السياحي للكفاءات الوطنية املدربة.

اجلـــودة يف التعليـــم والتدريـــب

• مالئمة مخرجات التعليم للعمل يف قطاعات احلج والعمرة والسياحة

الســـياحي وتأكيـــد الثقـــة يف

والضيافة والتموية.
• االستفادة من التجارب واخلبرات العاملية يف تطوير مخرجات
التعليم السياحي.
• جتربة الشراكة العاملية يف القطاع الفندقي.

مخرجـــات التعليـــم والتدريـــب
الســـياحي باململكة على املستويات
احملليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة،
بجانـــب توفيـــر الدعـــم الفنـــي
ملؤسســـات التعليم ومراكز التدريب

3
الســـياحي عـــن طريـــق وضـــع بالعـــاوة إلـــى االرتقـــاء بقطـــاع
املعاييـــر التـــي حتقـــق املخرجـــات اخلدمـــات الســـياحية مـــن ناحية
التي تتماشـــى مع املعاييـــر العاملية تطويرهـــا ،والعمل علـــى حتديثها
وتواكب تطـــورات ســـوق العمل مما لتصـــل إلـــى الشـــكل األكثـــر متيز ًا
يزيـــد مـــن قدرتهـــا التنافســـية.

هـــذا باإلضافـــة أيض ًا إلـــى العديد

ويعـــد القطـــاع الســـياحي باململكة من األنشـــطة والفعاليـــات اخلاصة
واحـــد ًا مـــن أحـــد أهـــم القطاعات باملواقع الســـياحية نفســـها والعمل
اإلقتصاديـــة يف اململكة التي يتوقع علـــى تطويـــر املـــوارد البشـــرية
اجلميـــع أن تشـــهد طفـــرة كبيـــرة العاملـــة فيها.
يف خـــال الفتـــرة الزمنيـــة املقبلة .ومتتلـــك اململكـــة العديـــد مـــن
بســـبب تزايـــد نســـبة العمليـــات املناطـــق اجلاذبـــة للســـياحة بكل
الترويجيـــة التي تقوم بهـــا الهيئة أنواعهـــا ســـواء الســـياحة الدينية
العامة للســـياحة والتـــراث الوطني العالجيـــة ،وســـياحة التســـوق،
علـــى مســـتوى العالـــم .إذ تعتبـــر وســـياحة العمـــال باإلضافـــة إلـــى
الســـياحة الدينيـــة مـــن أحـــد العديـــد مـــن املواقـــع التاريخيـــة
أهـــم الركائـــز احلاليـــة للســـياحة التراثيـــة يف شـــتى أنحـــاء اململكـــة
باململكـــة.

ممـــا يؤهـــل هـــذا القطـــاع ،وبقوة

ويلقـــى القطـــاع الســـياحي دعمـــ ًا جلـــذب العديد مـــن االســـتثمارات
متزايـــد ًا مـــن احلكومة الســـعودية ســـواء الداخليـــة أو اخلارجية به .
ً
ممثـــا يف املجهـــودات الكبيـــرة وهـــذا مـــا دفـــع اململكـــة يف الفترة
الوتيـــرة ،والتـــي تبذلهـــا الهيئـــة األخيـــرة إلـــى القيـــام بتقـــدمي
العامة للســـياحة والتراث الوطني .العديـــد مـــن أشـــكال التســـهيالت
ومـــن أهـــم تلـــك املجهـــودات العمل للمســـتثمرين
علـــى تطويـــر وتأهيـــل املواقـــع
الســـياحية والتراثيـــة باململكـــة

رؤية

الســـياحيني.

رأي
احتياج القطاع السياحي
لقد أدركــت اجلهات املسؤولة عن
التنمية يف اململكة وجــود أهمية
الدكتور/إبراهيم الصيني
عميد كلية السياحة
اقــتــصــاديــة لــلــقــطــاع السياحي
تتماشى مع رؤيــة اململكة ،2030
كون القطاع السياحي محرك ًا للعديد من األنشطة األخــرى والتي
يصب يف صاحلها ويحفزها ويدعم تطويرها وتنميتها.
ً
مقارنة بغيره من القطاعات األخرى بقدرته
والقطاع السياحي ميتاز
الهائلة على توليد وخلق الوظائف وفتح مجاالت كثيرة ومتنوعة أمام
شباب اململكة.
إن السياحة يف اململكة متثل القطاع االقتصادي الثاني بعد قطاع
املصارف والبنوك من حيث نسبة السعودة ،فهناك برنامج التكامل
الساعي لتدريب وتــوطــن شباب اململكة مــن اجلامعات واملعاهد
السعودية ،وهذه البرامج تساهم يف إعداد كفاءات وطنية يحتاجها
القطاع يف املستقبل.
ومن املهم جد ًا رفع درجة الوعي السياحي لدى تالميذ وطالب اململكة
يف املراحل املتوسطة والثانوية واجلامعات ،من خالل القيام ببرامج
توعوية إلى األماكن السياحية يف اململكة ،ومعايشتهم للعمل يف
الفنادق وتدريبهم على مقومات التفاعل بني طريف العملية السياحية
(السائح واملضيف) ،فالسياحة تتطلب وجود منظومة متكاملة مدربة
وقادرة على تقدمي خدمات متكاملة خلدمة السائح.

في قطاع السياحة
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المؤتمر الوطني األول لكليات ومعاهد السياحة بالمملكة

املؤمتر الوطني األول لكلیات ومعاهد السیاحة باململكة
 10 - 8ربيع األول  1439هـ  28-26 -نوفمبر 2017م

بجامعة-الملك
األولالسياحة
 10 - 8ربیع كلية
عبدالعزيزنوفمبر  2017م
28 - 26
 1439هـ

عبدالعزیز
بجامعة
التعليمالسیاحة
كلیة
جديدة
امللك ..آفاق
المملكة
السياحي في
التعلیم السیاحي يف اململكة  ..آفاق جدیدة وفق رؤیة
األحـــــد  8ربيع األول 1439هـ  26 -نوفـمبـر  2017م
20:30 – 19:30

االستقبال والتسجيل

22:00 - 20:30

االفتتاح الرسمي للمؤتمر

اإلثــنيــن  9ربيع األول  1439هـ  27 -نوفمبر  2017م
الوقت

استشراف الفرص الوظيفية

10:30 - 9:30

المحاور

عناوين الجلسات

احتياجات القطاع السياحي للكفاءات الوطنية

المتحدثون

 -1الفرص المتاحة للشباب السعودي في مجال الترفيه والرياضات
البحرية في المملكة

األمير عبد هللا بن سعود آل سعود (رئيس االتحاد السعودي
للرياضات البحرية)

 -2توطين الوظائف السياحية (تكامل)

د .حمد بن محمد السماعيل (نائب رئيس هيئة السياحة
والتراث الوطني للفروع)

 -3دور وزارة العمل والتنمية االجتماعية في توطين وظائف السياحة
والضيافة

د .محمد بن حسن القحطاني (مستشار وزير العمل والتنمية
االجتماعية المشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة
المكرمة)

رئيس الجلسة

أ.د .عبدهللا بن عمر بافيل
وكيل جامعة الملك عبدالعزيز لألعمال
واإلبداع المعرفي

اســـتـــراحة  5دقــائـق

11:55 – 10:35

مدى مالئمة مخرجات التعليم للعمل في قطاعات الحج والعمرة
والسياحة والضيافة والتموين

14:00 – 12:30

االستفادة من التجارب والخبرات العالمية في تطوير مخرجات
التعليم السياحي

 -1المواصفات المطلوبة في الخريج من وجهة نظر :قطاع الحج
والعمرة

األستاذ /أسامة بن يحيى الفياللي (رئيس مجلس إدارة شركة
دار اإليمان للفنادق وخدمات الحج والعمرة)

 -2المواصفات المطلوبة في الخريج من وجهة نظر :قطاع الفنادق

األستاذ  /ماجد بن عبدالمحسن الحكير (نائب رئيس مجلس
إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية)

 -3المواصفات المطلوبة في الخريج من وجهة نظر :قطاع التموين

األستاذ  /وجدي بن محمد الغبان (الرئيس التنفيذي لشركة
الخطوط السعودية للتموين)

 -4المواصفات المطلوبة في الخريج من وجهة نظر :قطاع السفر
والسياحة

األستاذ  /يوسف بن عبد القادر عطية (المستشار التنفيذي
لشؤون الطيران بمجموعة الطيار للسياحة والسفر)

األستاذ  /محمد العمري
مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني
بمنطقة مكة المكرمة

اســـتــــراحـــــة و صـــالة الــظــهــر

استثمار الخبرات التعليمية

 -1تجارب عالمية في مجال التعليم السياحي (-جامعة هونج كونج)
 -2تجارب عالمية في مجال التعليم السياحي (-جامعة سري)
 -3تجارب عالمية في مجال التعليم السياحي (-مدرسة لوزان)

البروفيسور كاي تشون (عميد كلية إدارة الفندقة والسياحة
بجامعة هونغ كونغ بولي تكنيك)
د .إردوغان إيكيز
البروفيسور  /جون ترايب (أستاذ التعليم السياحي بجامعة سري مدير وحدة العالقات واالتفاقيات الدولية بكلية
السياحة
بالمملكة المتحده)
جامعة الملك عبدالعزيز
السيد  /ياتندرا سين (الرئيس التنفيذي لشركة لوزان الفندقية
بمدرسة لوزان للفندقة)

اســـتـــراحـــة  5دقـــائــــق

15:05 – 14:05

التجارب المحلية في التعليم السياحي والفندقي  ..الواقع والمأمول

 -1تجربة الشراكة العالمية في التعليم الفندقي

د .إبراهيم بن محمود الصيني (عميد كلية السياحة  -جامعة
الملك عبدالعزيز)

 -2تجربة القطاع الخاص في التعليم الفندقي

المعهد العالي للسياحة والضيافة

 -3تجربة المدرسة العالمية في التعليم المحلي

السيد  /جفري ستيورات  -كلية نياجرا بالطائف

د .إدواردو ميليك
مدير وحدة األبحاث بكلية السياحة
جامعة الملك عبدالعزيز

وجـــبــــة الـــغــــــداء و صــالة الـــعـــصـــر

الـثـالثــــاء  10ربيع األول 1439هـ  28 -نوفمبر  2017م

التوصيات وختام المؤتمر

الوقت

عناوين الجلسات

11:00 - 9:30

مراجعة مسودة الخطة االستراتيجية لكليات ومعاهد السياحة
والضيافة بالمملكة

12:30 - 11:00

عقد االجتماع األول للجنة عمداء الجهات التعليمية للسياحة
والضيافة

المحاور
 -1مناقشة مرئيات الحضور من اليوم السابق

اإلعداد

التقديم

اللجنة العلمية

أ.د .ابراهيم البديوي
المشرف على إدارة التخطيط االستراتيجي
بجامعة الملك عبدالعزيز

اللجنة العلمية

د .إبراهيم الصيني
عميد كلية السياحة
جامعة الملك عبدالعزيز

 -2إعداد المسودة النهائية للخطة االستراتيجية بعد التعديل
مناقشة توصيات المؤتمر

اســـتــــراحـــــة و صـــالة الــظــهــر
14:30 - 13:30

ختام المؤتمر

إعالن توصيات المؤتمر

وجـــبــــة الـــغــــــداء

أ.د .يوسف بن عبدالعزيز التركي
وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي

5

إعالن تأسيس الجمعية السعودية العلمية للسياحة..

تعزيز دور الجمعيات المتخصصة وإثراء روافد تنشيط السياحة في رؤية 2030

يــشــهــد املـــؤمتـــر الــوطــنــي األول

وتطلق اجلمعية السعودية العلمية

اجلــمــعــيــة مـــع اجلـــهـــات الــعــامــة

لكليات ومعاهد السياحة باململكة

للسياحة مشاريع نوعية رائدة يف

واخلـــاصـــة لــتــحــديــد األعـــــراف

إعالن تأسيس اجلميعة السعودية

مجال السياحة وفق أعلى املعايير

السياحية والــقــواعــد واملعايير

العلمية للسياحة ،حتــت إشــراف

العاملية يف اململكة تعزز الثقة يف

العلمية اخلــاصــة مبمارسة املهن

جامعة امللك عبدالعزيز ومتارس

اإلقتصاد السعودي وتفسح املجال

السياحية مبا يتماشى مع األنظمة

اجلمعية نشاطاتها العامة يف تطور

أم ــام استثمار هــذه املنطقة مما

العامة ،وستتعاون مع اجلمعيات

الــعــلــمــيــة يف مــجــال اهــتــمــامــات

املــعــارف النظرية والتطبيقية،

يعود بالنفع على الوطن ومواطنيه

والهيئات املتخصصة داخل وخارج

اجلمعية بني الهيئات واملؤسسات

وتقدمي االســتــشــارات والــدراســات

مثل" :مشروع القدية" و "مشروع

اململكة يف جميع املجاالت العلمية

املعنية داخــل اململكة وخارجها،

العلمية والتطبيقية للقطاعات

البحر األحمر" و "مشروع نيوم" و

والتدريبية املتعلقة بالسياحة

ونــشــر الــفــكــر العلمي املجتمعي

الــعــامــة واخلــاصــة ،وفــق األحــكــام

"مشروع جدة داون تاون" و "مشروع

وتطويرها وتنميتها ،باإلضافة إلى

لــلــتــعــريــف مب ــج ــاالت الــســيــاحــة

التي تتظمنها القواعد املنظمة

بوابة الدرعية" ،هذا تطلب إيجاد

تطوير العمل املجتمعي السياحي

وأثــرهــا على املجتمع ،وحتديد

للجمعيات العلمية يف اجلامعات

هذه اجلمعية العلمية السعودية

م ــن خـــال ال ــش ــراك ــات العلمية

األعــــراف السياحية والــقــواعــد

السعودية.

يف مجال السياحة التي ستساهم

مــع املؤسسات احمللية أو الدولية

واملعايير العلمية اخلاصة مبمارسة

وتعتمد اجلمعية بصفة أساسية

علمي ًا ومــهــنــيـ ًا يف جتــويــد هــذه

وامل ــس ــاع ــدة يف دراســـــة وحتليل

املهن السياحية مبــا يتماشى مع

على مواردها الذاتية وهي :حصيلة

املشاريع.

احلــاالت أواألزمـــات ووضــع احللول

األنظمة العامة.

االشــتــراكــات السنوية لألعضاء،

وتسعى اجلمعية للقيام بإجراء

العلمية لتنمية املجتمع العلمي

وتــســعـــــي اجلــمــعــيــة لــلــتــعــاون مع

وحصيلة مــا تبيعه اجلمعية من

الــبــحــوث واالســتــشــارات العلمية

السياحي.

اجلمعيات والهيئات املتخصصة من

مطبوعات ،ونــشــرات دوريـــة ،وما

وتأليف وترجمة الكتب العلمية يف

وجاء إنشاء جمعية علمية يف مجال

خالل شراكات علمية مع املؤسسات

تــقــدمــه م ــن خ ــدم ــات يف ح ــدود

مجال السياحة ،وإجراء الدراسات

السياحة لتعزيز اجلانب العلمي يف

احمللية أو الدولية واملــســاعــدة يف

أهدافها ،بجانب إيرادات ما تعقده

العلمية لتطور جوانب املمارسة

العملية السياحية ،وتنمية الفكر

دراسة وحتليل احلاالت أو األزمات

من دورات وبــرامــج ،وأيض ًا الهبات

التطبيقية الــســيــاحــيــة ،وعقد

العلمي يف مجال تخصص السياحة

ووضـــع احلــلــول العلمية لتنمية

والــتــبــرعــات واملــنــح الــتــي تقدمها

الـــنـــدوات واحلــلــقــات الــدراســيــة

والعمل على تطويره وتنشيطه،

املجتمع العلمي السياحي ،ودعوة

اجلامعات أو الهيئات واألفراد.

والــــدورات املتصلة بهذا اجلانب،

وحتقيق التواصل العلمي ألعضاء

العلماء واملفكرين ذوي العالقة

ويلبي إنــشــاء جمعية علمية يف

وت ــص ــدر الــــدراســــات والــنــشــرات

اجلمعية ،وأيــض ـ ًا تقدمي املشورة

للمشاركة يف نشاطات اجلمعية،

ماسة لهذا
مجال السياحة حاجة ّ
املجال على الصعيد احمللي والوطني

وال ــدوري ــات العلمية املتخصصة

الــعــلــمــيــة يف مــجــال الــتــخــصــص،

وتنظيم رحالت علمية ألعضائها

وتشارك وتشرف يف املعارض احمللية

وتــطــويــر األداء العلمي واملهني

وإقامة مسابقات علمية يف مجال

واملساهمة يف نهوض هــذا القطاع

والدولية.

ألعضاء اجلمعية ،بجانب تيسير

تخصصها.

وتكامل جوانبه العلمية والعملية.

وعلى اجلانب التطبيقي ستشارك

تــبــادل اإلنــتــاج العلمي ،واألفــكــار
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القطاع السياحي والكفاءات المدربة ..ركيزة هامة لالرتقاء بصناعة السياحة

حتمل الكليات واملعاهد السياحية باململكة على
عاتقها مهمة وضــع أرضية علمية ومنهجية
لقطاع التدريب والتعليم السياحي االحترايف،
عــبــر الــتــعــاون مــع الــشــركــاء مــن القطاعني
الــعــام واخلــــاص يف إعــــداد خــطــط لتوطني
القطاعات السياحية (السفر والسياحة،
واإليواء السياحي ،واجلذب السياحي ،واآلثار
واملتاحف) كل قطاع على حده مبا ميلكه من
خصوصية وميزات ،وتأسيس البنية التحتية
املمنهجة واملتطورة من حيث إعــداد املعايير
املهنية واحلقائب التدريبية وبناء البرامج
التدريبية وإجنــاز املعايير املهنية واحلقائب
التدريبية على مستوى متميز ،بجانب بناء
البرامج التدريبية املتكاملة التي تشمل اللغة
اإلجنليزية العامة واملتخصصة واحلاسب اآللي
واملهارات العامة ومن ثم التركيز على املهارات
التخصصية لكل مهنة.
ويعد التدريب والتأهيل يف القطاع السياحي
ّ
ً
عامال محوري ًا يف احتياجات القطاع السياحي،
والــتــي يــنــدرج حتتها خلق كــفــاءات سياحية
مدربة على أعلى املعايير العاملية يف البرامج
السياحية ،وكيفية حتقيق االستخدام األمثل
ً
وصوال لتحقيق
للموارد البشرية العاملة فيها
جودة اخلدمة السياحية ،كما توصف الكفاءات
املدربة على العمل السياحي بأنها إضافة يف
القطاع السياحي وكيفية تطويره واإلرتقاء به.
وتــأتــي دراســـة العالقة بــن أثــر الــتــدريــب يف
القطاع السياحي وجــودة اخلدمة السياحية
املقدمة يف املنشآت السياحية ،حيث يــزداد
اإلهــتــمــام بــتــدريــب الــعــامــلــن يف املــنــشــآت
السياحية وإخضاعهم لــدورات تدريبية كلما
ارتفع مستوى تصنيف املنشآت السياحية ،ال

سيما وأن القطاع السياحي يسهم يف حتقيق
التنمية املتوازنة كونه من أســرع القطاعات
تطور ًا ومنواً ..فاالقبال املتزايد يفرض التوسع
يف مدخالت صناعة السياحة ملقابلة الطلب
املتنامي يف صناعة السياحة .
والقطاع السياحي أحد أكبر القطاعات القادرة
على توفير اعداد كبيرة من الفرص الوظيفية،
ممــا يتطلب اع ــداد وتهيئة املـــوارد البشرية
لشغل الوظائف وتأهيل القوى العاملة ،بجانب
استقطاب الكفاءات الوطنية ذات التخصصات
واخللفيات املالئمة لطبيعة عمل السياحة
واالرتــقــاء بقدرات الــكــوادر الوطنية العاملة
وزيادة تأهيلها من خالل توفير التدريب املالئم
واكتساب اخلــبــرة العملية وإتــاحــة الفرصة
للكوادر الوطنية وتشجيعها على االبتكار يف
أداء األعمال املنوطة بها ،وايجاد ثقافة العمل
بــروح الفريق الــواحــد ،بهدف اعـــداد كــوادر
وطنية مؤهلة يف املجال السياحي بالتعاون مع
الشركة االستشارية للهيئة.
وتكمن أهمية وجــود كفاءات وطنية مدربة
يف القطاع السياحي يف تعزيز برامج السياحة
وتوطني القطاع السياحي ،وتشجيع منشآت
القطاع السياحي لتدريب موظفيها على رأس
العمل لتطوير أدائــهــم مبــا يسهم يف ايجاد
الكوادر الوطنية املؤهلة ،واستحداث وتعديل
األنظمة اخلاصة بالقوى العاملة يف القطاع
بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة لتطوير
األنظمة احلالية أو إستحداث أنظمة جديدة.
وتشير الــتــوقــعــات أن تبلغ فــرص العمل يف
السياحة ( )1.7مليون وظيفة يف عام 2020م
وهــو ميثل مــا ميكن أن يصل إلــيــه اجمالي
الوظائف املباشرة وغير املباشرة يف سوق العمل

لقطاع السياحة والقطاعات االخرى املترابطة
واملستفيدة من السياحة مثل املطاعم والنقل
وخدمات بناء وتشييد املنشآت السياحية ،وبيع
الهدايا ،ومزودي اخلدمات يف املواقع السياحية
وغيرها من الوظائف التي تتولد نتيجة للطلب
على السياحة.
ويأتي قطاع السياحة يف املرتبة الثانية من
حيث نسبة السعودة ،وقد بلغت فرص العمل
السياحية حتى العام املاضي وحــده أكثر من
( )751ألف وظيفة ،وميثل السعوديون حاليا
ما نسبته ( )% 27.1من اجمالي عدد العاملني
يف القطاع السياحي.
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السياحة الفندقية ..مجال خصب لالستثمار في المملكة

تلبي الكليات واملعاهد اخلاصة بالتعليم السياحي والفندقي باململكة
العربية السعودية كافة أوجه التطوير والتدريب ألبناء الوطن لالرتقاء
بالسياحة الفندقية ،ومواكبة الصناعة السياحية حول العالم يف هذا
املجال ،بجانب صقل الكفاءات املهنية يف هذا املجال تلبية إلحتياجات
قطاعات السياحة يف مجاالت الضيافة واإليــواء يف اململكة ،والتعرف
على مخرجات وطرق ووسائل ومناهج التدريس التي تتماشى مع العمل
امليداني.
ومع بزوغ مفهوم جديد لهذا النشاط ،أثبتت السياحة يف اآلونة األخيرة
أنها مدرة للدخل ،وباعثة ومحركة لعديد من الصناعات املدعمة واملكملة
لألنشطة السياحية يف اململكة ،لذا حظي هذا النشاط باهتمام كبير من
قـبل حكومة خادم احلرمني الشريفني -يحفظها اهلل -التي تنظر لهذا
النشاط على أنه مولّد ًا ألعداد كبيرة من فرص العمل واالستثمار ألبناء
اململكة.
ويقدر مختصون ومستثمرون حجم االستثمارات يف القطاع الفندقي
ّ
السعودي خالل األعوام اخلمسة املقبلة بـ 100مليار دوالر مقارنة بعدد
من الــدول العربية .يف حني وفّ ــر القطاع أكثر من  300ألف وظيفة يف
مختلف مؤسسات الضيافة يف اململكة ليصبح أكبر القطاعات اجلاذبة بني
الشباب ،ويضم القطاع الفندقي أو الضيافة يف السعودية نحو  230ألف
غرفة ،ويتوقع أن يرتفع هذا العدد مع نهاية عام  2020إلى نحو 310
قدر عدد الفنادق التي ما زالت قيد اإلنشاء بنحو 149
آالف ،بينما ُي ّ

فندق ًا يف كل املدن السعودية.

وتشمل منشآت اإلي ــواء السياحي ،أي الفنادق والــوحــدات السكنية
املفروشة والفيالت الفندقية والشقق الفندقية والنزل السياحية وفنادق
الطرق واملنتجعات ،التي يبلغ عددها نحو  3.6ألف منشأة ،و 721فندق ًا
و 2860وحدة سكنية مفروشة ،وتستحوذ مكة املكرمة واملدينة املنورة
على النصيب األكبر بـ % 75من االستثمارات الفندقية يف السعودية.

تنمية الكوادر البشرية
املطلب األكــثــر أهمية يف القطاع
الــســيــاحــي هــو صــنــاعــة اإلنــســان

الدكتور/ناصر البقمي
وكيل كلية السياحة

املؤهل واملدرب والقادر على خدمة
فعال ،كونه اجلانب احليوي والعنصر الرئيسي
السياحة بشكل ّ
يف العملية السياحية ،وعليه تتوقف كافة األم ــور اخلدمية
والتسويقية والترويجية للمكان الذي يعمل فيه ولدولته التي
ميثلها أمام الزوار األجانب.
وتظل تنمية العنصر البشري يف مقدمة وأولويات الكليات واملعاهد
السياحية ،ولذلك فــإن املؤمتر الوطني األول لكليات ومعاهد
السياحة باململكة بجامعة امللك عبدالعزيز ،سيعزز هذه النظرية
عبر مناقشة واستعراض الكثير من احملاور واألهداف التي تصب يف
احتياجات القطاع السياحي للكفاءات الوطنية املدربة ،واستعراض
جتارب الدول األخرى أمام شباب الوطن ليكونوا على دراية كبيرة
بآخر تطورات صناعة السياحة على املستوى الدولي.
إن أهمية املؤمتر ال تتوقف عند إلقاء الضوء على مناقشة بعض
العناوين يف اجللسات ،وإمنا يتخطى دوره وقيمته إلى أبعد من ذلك
بكثير ،فهو يركز على كيفية إعداد أجيال محبة للسياحة ،فهؤالء
الشباب هم ركيزة العمل السياحي يف اململكة خالل السنوات املقبلة،
وعليهم نعقد العزم يف تعزيز القطاع السياحي.
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السعودية تحتفل بيوم السياحة العالمي
احــتــفــل الــعــالــم يف الــســابــع

أهمية مؤتمر كليات السياحة

والعشرين مــن شهر سبتمبر
املــــاضــــي بـــالـــيـــوم ال ــع ــامل ــي

يكتسب املؤمتر الوطني األول لكليات

للسياحة ،وذلك بهدف تعزيز

ومــعــاهــد الــســيــاحــة باململكة املنعقد

الــوعــى االجتماعي للشعوب
بأهمية السياحة و قيمتها االجتماعية و الثقافية و السياسية
واالقتصادية.
ويهدف االحتفال باليوم العاملي للسياحة وهو احملدد فى تقومي
فعاليات األمم املتحدة يف  27سبتمبر من كل عام إلى إبراز إمكانية
السياحة يف املساهمة فى حتقيق أهــداف التنمية املستدامة
ومعاجلة بعض التحديات االجتماعية امللحة التى يواجهها عاملنا
اليوم.
وتعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ تأسيسها يف عام
 2000م على تأهيل وتطوير قطاعات السياحة والتراث الوطني يف
اململكة وإشراك املواطن يف العملية السياحية من خالل رفع الوعي
االجتماعي وتثقيف املجتمع وتنميته سياحيا ،وتنمية وتطوير
وتأهيل املواقع التراثية والوجهات السياحية وتنفيذ البرامج
والفعاليات واالنشطة السياحية لتحقيق التنمية املستدامة.

بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة أهمية أ.د .يوسف بن عبدالعزيز التركي

كبيرة يف صناعة السياحة السعودية ملا
يحتويه من جلسات ثرية تسعى لتلبية

وكيل اجلامعة للدراسات العليا
و البحث العلمي

احتياجات القطاع السياحي من الكفاءات الوطنية.
لقد حرصنا خالل مراحل إعــداد خطة العمل ومحاور أوراق العمل أن
نساهم يف سد الفجوة بني مخرجات التعليم ومتطلبات القطاع اخلاص .
وسنستعرض خالل فترة انعقاد املؤمتر مناقشة ثالثة محاور رئيسية تشمل
فرص العمل يف مجال الرياضات البحرية ومشروع تكامل والذي يهدف إلى
توطني الوظائف السياحية ودور وزارة العمل والتنمية االجتماعية يف
توطني الوظائف السياحية.
وإضافة إلى ذلك سيتم مناقشة أوراق العمل حول أهمية تدارس مخرجات
التعليم للعمل لذا أولينا قطاع احلج والعمرة والضيافة والتموين أهمية يف
أوراق العمل من حيث دارسة ومعرفة وحلول املواصفات املطلوبة من وجهة
نظر القطاع اخلاص.

وقد وقع االختيار على فيلم (التحول ..حياة جديدة للتراث

وأمام هذه الفرص السياحية حرصنا يف جانب آخر أن تكتمل ورش ومحاضر

العمراني السعودي) الذي أنتجته الهيئة العامة للسياحة والتراث

املؤمتر على استعراض التجارب واخلبرات العاملية يف تطوير مخرجات

الوطني ،ضمن قائمة األفــام العاملية املشاركة يف االحتفال ،إذ

التعليم السياحي حيث يطرح املؤمتر أوراق عمل لثالث جامعات عاملية

ً
متناوال ما يتميز
يستعرض مناذج من املواقع التراثية يف اململكة،
به التراث العمراني من مالمح معمارية وتاريخية ،تعكس البعد
احلضاري للمملكة واألهمية الثقافية واالقتصادية.

من شرق أسيا إلى أقصى غرب اوروبا لالستفادة من هذه التجارب العاملية
ومعرفة مدى مالئمة مناهجها مع تطور صناعة السياحة ,هذه املشاريع
التعليمية ستدفعنا للمساهمة يف إعداد اخلطة اإلستراتيجية لكليات
ومعاهد السياحة والضيافة .

اﻟﻘﺪﻳﻪ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
« أﻛﺒﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ورﻳﺎﺿﻴﺔ وﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
«  334ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
«  2018وﺿﻊ ﺣﺠﺮ اﺳﺎس
«  2022اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اوﻟﻰ
« ﻳﻀﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺪﻳﻨﺔ ) (Six Flagsاﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
« ﺗﻮﻓﺮ أﻧﺸﻄﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ وﺻﻘﻞ ﻣﻬﺎرات اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻌﻮدي

أخبار
الجامعة

تصدر عن املركز اإلعالمي باجلامعة

« أﻣﺎﻛﻦ ﻟﻤﺤﺒﻲ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺒﺮﻳﺔ وﻋﺸﺎق اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
« دﻋﻢ ﻫﻮاة ﺳﺒﺎق اﻟﺴﻴﺎرات ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻫﻮاﻳﺎﺗﻬﻢ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻔﻴﺪ
وآﻣﻦ
« أﻟﻌﺎب اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻬﻮﻟﻮﻏﺮام ﺛﻼﺛﻲ اﺑﻌﺎد
« ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ أرﻗﻰ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ واﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
« ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﺎرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻟﺘﺴﻮق

املشرف العام
مدير اجلامعة

رئيس التحرير
املشرف العام على املركز اإلعالمي

أ.د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي
نائب رئيس التحرير
نائب املشرف العام على املركز اإلعالمي

د .أحمد بن علي الزهراني

د .شارع بن مزيد البقمي

نائبة رئيس التحرير
نائبة املشرف العام على املركز اإلعالمي

د .رمي بنت علي الرابغي
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مدير التحرير

عائض بن محمد الزبيدي

البريد االلكترونيmedia@kau.edu.sa :

