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المدينة المنورة  12شوال  2141هـ الموافق  12أغسطس  1124م واس
تواصل اللجنة الدائمة لخدمات الحج والعمرة والزيارة بجامعة طيبة ممثلة باللجنة النسائية برامجها التدريبية المخصصة
للعامالت في أعمال الحج بالمدينة المنورة ،حيث تستمر هذا األسبوع أعمال دورة اللغة اإلنجليزية "نحو خدمة ضيوف
الرحمن" لمدة خمسة أيام في الفترة الصباحية ،ودورة اللغة األوردية "نحو خدمة ضيوف الرحمن "ومدتها خمسة أيام في
الفترة المسائية ،وذلك بمدرج كلية الطب بالجامعة.
وأوضح رئيس اللجنة الدائمة لخدمات الحج والعمرة والزيارة بجامعة طيبة الدكتور عبداهلل بن محمد دمفو أن هذه
الدورات تأتي ضمن الفعاليات واألنشطة التي تنظمها الجامعة لخدمة ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف،
إلى جانب البرامج الثقافية والزيارات التاريخية لألماكن التاريخية والحضارية واألثرية بالمدينة المنورة ،والبرنامج
الصحي الذي يتضمن مشاركة طالب وطالبات الكليات الصحية في المراكز الصحية الموسمية في مختلف األعمال
والخدمات الصحية.
وأضاف أن البرامج شملت برنامجاً لإلرشاد وذلك من خالل مشاركة الجوالة في اإلرشاد ونقل ضيوف الرحمن إلى
الساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ،والمساهمة مع إدارة المرور في تنظيم حركة السير ،وكذلك إدارة وتنظيم
معرض الشراكة في أعمال الحج بنيان في دورته السادسة لهذا العام تحت إشراف لجنة الحج بالمدينة المنورة.
ونوه إلى أن البرامج تضمنت فعاليات اللجنة النسائية التي شملت دورات تدريبية وإصدارات ثقافية وتوعوية ،باإلضافة
إلى تنظيم الفعاليات الثقافية النسائية ،مشيداً بدعم واهتمام معالي مدير الجامعة الدكتور عدنان بن عبداهلل المزروع بأعمال
وأنشطة اللجنة الدائمة التي تنظمها في موسم حج هذا العام.
من جهتها أوضحت رئيسة اللجنة النسائية باللجنة الدائمة الدكتورة بسمة بنت أحمد جستنية أن الجامعة تنظم العديد من
الدورات التدريبية الخاصة بالعامالت في أعمال الحج لموسم حج هذا العام حيث تجاوز عدد المسجالت في الدورات
التدريبية (  ) 161متدربة من الجهات الحكومية والخاصة ذات العالقة بأعمال الحج ،فيما بلغ عدد الدورات التي تم
اعتمادها لهذا العام ( )22دورة تدريبية في الفترتين الصباحية والمسائية.
وأضافت أن الدورات شملت دورات للغة اإلنجليزية واالُوردية ،ودورات إلدارة الفرق والمهارات الميدانية لمقدمات
الخدمات للحجاج ،ومهارات التعامل مع ضغوط العمل ،وشرف الخدمة ومكانتها ،باإلضافة إلى األساليب المعاصرة في
بناء المعلومات والتواصل بين الجهة والمستفيدين من خدماتها ومهارات التعامل مع الحشود البشرية وتحرير
المراسالت ،مشيرة إلى أنه يمكن التسجيل في الدورات التدريبية الخاصة بالعامالت في الحج عبر الموقع الرسمي
للجامعة على العنوان التاليwww.taibahu.edu.sa.
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فيصل بن سلمان يشدد على تفعيل دور المحافظات في متابعة المشروعات
فرص عمل جديدة ألبناء المحافظات وتوفير أراض للمجمعات الحكومية
شدد صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على أهمية تفعيل دور المحافظات في متابعة
المشروعات الخدمية والتنموية والعمل على إزالة ما يعترضها من معوقات والرفع بتقارير دورية عن مستوى اإلنجاز وعلى ضرورة
بذل قصارى الجهد في سبيل خدمة أهالي المنطقة ،جاء ذلك خالل اجتماع سموه مساء أمس األول بمحافظي المحافظات بالمنطقة،
حيث ناقش كل ما يتعلق باحتياجات محافظات المنطقة الخدمية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية ،وخلُص االجتماع إلى عدد من
التوصيات ومنها:
الحرص على توفير ف رص عمل ألبناء المحافظات من خالل توسيع آفاق التنمية واالستثمار في المحافظات للحد من انتقال أبناء
المحافظات للمدن بحثًا عن العمل وذلك في ظل ما تتميز به محافظات المنطقة من إمكانات استثمارية متنوعة وسرعة توفير أراضي
مناسبة للمجمعات الحكومية في المحافظات التي ت ضم عددًا من اإلدارات الحكومية في موقع واحد لتسهيل الخدمة على المواطنين،
وتوفير االحتياجات الوظيفية واإلدارية للمحافظات والعمل على تطوير الجوانب التقنية واستكمال ربطها بإمارة المنطقة لسرعة إنجاز
كل طلبات المواطنين ،واستكمال افتتاح فروع لجميع اإلدارات واألجهزة الحكومية في محافظات المنطقة لخدمة المواطنين في أماكن
إقامتهم حرصًا من سمو أمير المنطقة على راحة المواطنين وتقديم الخدمات لهم دون تكبدهم عناء السفر إلى المدينة المنورة.
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عموافقة خءدم الحرمين الشريفين

الجءماة اإلسالمية تنظم ندوة الوسطية وتطبيقءتهء الماءصرة
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مصر للطيران تخصص خمس طءئرات لنقل الحجءج وتكثف برحالت المدينة المنوبرة

.
.

.
.

7

m-basr@adilla.com.sa
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