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 مدينة الطالبات بجامعة الملك سعود تقيم فعالية (نحو خريج واعٍ)

 

ك  ة المل امع دير ج ور م يخ وبحض د آل الش د بن محم دكتور حم ة وزير التعليم ال اي برع
عود  بدران بن عبدالرحمن العمر أقامت المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك  الدكتور  س

ؤون التعليمية  جامعة للش لة ال مه وكا لذي تقي ية مبادرة ( نحو خريج واعٍ) وا عال عود، ف س
 .واألكاديمية ممثلة بمركز الخريجين

عود  ؤون التعليمية وبُدئ الحفل بتالوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة وكيل جامعة الملك س للش
الح النمي قال فيها  واألكاديمية الدكتور  ة “محمد بن ص إن فعالية (نحو خريج واعٍ) تعد فرص

قدراتهم، واثقين  ياً، وتهيئتهم ليكونوا خريجين واعين ب لداعمة علمياً ومهن لخدمة هذه القوة ا
هم وتحقيق ذواتهم، ومتمكنين من اتخاذ قراراتهم بكل حزم وكفاءة  وزير  وإن رعاية في أنفس

تعد تجسيداً لمشاركة معاليه بفعالية في بناء الشراكة الحقيقية ” نحو خريج واعٍ “التعليم لفعالية 
مع الجامعة لتحقق رؤيتها اإلستراتيجية، وامتداداً للعناية المستمرة واالهتمام الدائم الذي تحظى 

 .”به الجامعة من لدن معاليه
ب ة في الريادة والتميز، وتعزيز التحول نحو مجتمع وتمنى أن تكون هذه الفعالية س يالً للمنافس

ة  رة بأبعادها المختلفة بقوة علمية مهارية تعتمد الممارس المعرفة لمواجهة التحديات المعاص
 .”والقيم اإليجابية محوراً في التنمية وخدمة المجتمع

دكت رف على مركز الخريجين ال ا المش اه ذة عن مركز الخريجين ألق د ثم نب ور أنس بن محم
روعاته التي تم االنتهاء من  امالً بالمركز وأهدافه، ومبادراته ومش عالن تناول تعريفاً ش الش
اء المركز، وحث  تعرض الغاية واألهداف من إنش روعات التي قيد التنفيذ، واس تنفيذها، والمش

 .على التفاعل مع المركز والمشاركة بالدعم لنجاحه واستمراريته
رف على مركز الخريجين الدكتورة وفي نهاية الل هبة بنت عبدالعزيز  قاء رحبت نائبة المش

ور ودعت الدكتور  اركين  العمر ، لتكريم   بدران بن عبدالرحمن   الجبرين بالحض الرعاة والمش
طحابهم الفتتاح المعرض  ليمهم الدروع التذكارية واص من متحدثين ومقيمي ورش العمل وتس

 .المصاحب للقاء



 
 

اركة (وقد  تمل المعرض على مش ر ورش ١٢) جهة مختلفة و(١٥اش ة عمل، منها عش ) ورش
افة إلى  تركة حيث تطرح أربع مرات باليوم، إض نة األولى المش تهدف طالب الس عمل مركزة تس
ات  ص تقبل وكيفية اختيار التخص تي عمل عامة للطالب وأولياء األمور تختص بمهن المس ورش

 .الجامعية
اً وفرت الفعا لية أدوات تقييم معتمدة لقياس االحتياج والميول عن طريق االنترنت قبل وأيض

هذه األدوات  ياج كبير ل لديهم احت تركة  نة األولى المش بالس بة  ية، حيث تبين ان الطل عال الف
 .لمساعدتهم على معرفة التخصصات التي تناسب ميولهم وقدراتهم

من المعرض  اتوان من ض احب جلس ارية في بهو ا المص تش لجامعة تناقش نتائج التقييم اس
اعدة الطالب في اختيار ٣٠والميول للطالب حيث جمعت أكثر من ( ا لمس ص ارا متخص تش ) مس

 .تخصصهم المناسب والبرامج المرتبطة بتأهيلهم لسوق العمل
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