
 



 

 مقدمة

طرح مبادرات وتنفيذ برامج ومشاريع تسهم في إلى جامعة الملك سعود في يسعى مركز الخريجين 

يهدف ، كما تنمية معارف خريجي الجامعة ومهاراتهم، ذلك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص

لرسالة ا فتح قنوات اتصال وتواصل دعمًبالمركز إلى تكريس انتماء الخريجين وتعزيز مشاركتهم 

الذي يهدف إلى تطوير مهارات  ،المركز برنامج التطوير المهني دشّنلذلك  ؛الجامعة وأهدافها ورؤيتها

سوق العمل من خالل في وتأهيلهم لالنخراط  ،سعود وخريجي جامعة الملك طلبة

 .في القطاعين العام والخاص استشارية وتدريبية مقدمة من أبرز المختصين والمستشارين جلسات

يمكن لكل ف ،لبرنامج التطوير المهني والخدمات المقدمة من خالله اعامً اتضمن هذا الدليل وصفًيو

الخدمات  للتعرّف علىخبيرا، االطالع على هذا الدليل  ما أكان مستفيدً بالبرنامج، سواءمهتم 

يطرح كما  ،تقديمهاالمشاركة في المطروحة، والفئات المستهدفة، وآلية الحصول على الخدمة أو 

  م.أهم األسئلة التي قد تواجه المستفيد أو الخبير لالستفادة من البرنامج المقدعن الدليل أجوبة 
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تدرك جامعة الملك سعود مدى أهمية القوى البشرية بوصفها ثروة محركة لعمليات البناء والتطوير في 

مركز الخريجين التابع لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية في شهر مقر  إفتتاح تمالمجتمع، لذلك 

في تنمية  سهامبين الجامعة وخريجيها لإل هـ؛ ذلك لبناء عالقة ارتباطية تفاعلية دائمة١٤٣٩جمادى األخر من عام 

 .معارفهم ومهاراتهم بالتعاون مع القطاعين العام والخاص

 نبذة عن مركز الخريجين

بناء عالقة ارتباطية تفاعلية دائمة بين الجامعة وخريجيها.      

 

فتح قنوات اتصال وتواصل مع بتكريس انتماء الخريجين وتعزيز مشاركتهم 

وتطوير برامج الجامعة بما  ،في تنمية معارفهم ومهاراتهم سهاملإل ؛الجامعة

 ا لرسالة الجامعة وأهدافها ورؤيتها.دعمًذلك يتالءم ومتطلبات سوق العمل، 

 

 



 

، وخريجيها الجامعةجامعة الملك سعود لتطوير مهارات طلبة في هو برنامج مقدم من مركز الخريجين 

سوق العمل، ورفع كفاءتهم المهنية، وتدريبهم على المهارات الالزمة لسوق العمل في وتأهيلهم لالنخراط 

استشارية وتدريبية مقدمة من أبرز المختصين  جلساتبومهن المستقبل، وتقديم الدعم المناسب لهم 

 .في القطاعين العام والخاص والمستشارين

 ينبذة عن برنامج التطوير المهن

وتحقيق رؤية  ،في خدمة الخريجين لمواكبة متطلبات سوق العملالتميز المهني 

 المملكة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

 

وتعزيز وتلبية السعي في بناء نموذج مهني رائد، قادر على مواكبة سوق العمل، 

، ٢٠٣٠متطلباته بما يتوافق مع رؤية جامعة الملك سعود، ويحقق رؤية المملكة 

ويعزز الوالء واالنتماء للخريجين، ويمكنهم من تطوير مهاراتهم وقدراتهم للوصول 

 .اإلى خريج متميز مهني



  

 .تقديم استشارات مهنية من مختصين بالموارد البشريةبالتقييم الوظيفي  .١

 .ورش عمل عن مهارات سوق العمل المطلوبة بعقدرفع كفاءة الطالب والخريجين  .٢

 .البحث عن الوظائف وفن التواصل استراتيجياتعن  ُتعقدجامعة الملك سعود من خالل ورش عمل  لخريجيرفع نسبة التوظيف  .٣

 .رفع والء الخريجين للجامعة من خالل التعاون معهم ومشاركة خبراتهم .٤

وتدريبهم على عمل المقابالت على أيدي مختصين في  ،تطوير سيرهم الذاتية مساعدتهم فيبالجامعة في التسويق لحديثي التخرج  .5

  ف.مجال التوظي

 التعريف بأصحاب الخبرة من خريجي الجامعة كنموذج يحتذى به من خالل عرض خبراتهم والتعريف بها. .٦

 

 نبذة عن برنامج التطوير المهني

 .الذاتية تطوير السيرة .١

 .التدريب على اجتياز المقابالت .٢

 .وفن التواصل البحث عن الوظائف استراتيجيات .٣

 .البوصلة المهنية وتقييم الباحثين عن العمل .٤

.ير قطاع العمليوتغ التقييم الوظيفي .5

 

٦.  

 أهداف البرنامج

 خدمات البرنامج



 

 نصائح عامة للمستفيد

اح ـــــــــــن النجأستكتشف ، حيث الجديدا بك في العالم ، وأهلًاطالببوصفك ع حياتك لقد حان الوقت لتودّ !ا لك أيها الخريجهنيئً

 .اته واالستمرار في تطويره، بل يعتمد على إتقان أبجديّ معينال يقاس بتقدير 

    

 ا.مستمر تطويرًا اا وشخصيًتطوير نفسك مهنيً إلى واِسْع ،عمل على تحقيقهااوحدد أهدافك المستقبلية و كن أفضل

 .وافهم نقاط قوتك وضعفك للتغلب على مخاوفك ،بما اكتسبته من مهارات فكرية وعلمية وعملية اكن واثقً 

 .بناء خبرتك العمليةفي وابدأ  ،العمل التطوعيببإيجابية في مجتمعك  أسهمو فاعالًكن 

ير وظيفتك العمل، وابذل أقصى ما تستطيع لتفعيل علمك ومهاراتك وتطوفي الفرص التي تتاح لك  وقدرّ اكن شاكرً 

 .المستقبلية

 .ن وتقييمهمالخبراء والمستشاري نصائحإلى ا واستفد من خبرات الخريجين السابقين، واستمع جيدً  اكن مستمعً 

 والفتة.حتى تتخرج بسيرة ذاتية مميزة  اتدريجيً لتضيف إليهاذلك  ؛لسيرة الذاتيةكتابة اتبدأ بلوال تنتظر التخرج  كن سبّاقا

مدى توافقها مع سوق العمل  وقِسْسيرتك الذاتية باستمرار،  حدّث، امستمر توثيقًاومهاراتك ومؤهالتك  ثّق تقدمكو

 .مجالكفي 

 



 

 نصائح عامة للخبير

ستكتشف أن العديد من مهارات و ل،ربط الخريج بسوق العمحرصًا على لك أيها الخبير على تطوعك معنا بخبراتك  اشكرً

 .تطوير لتتوافق مع منهجية العمل خارج حدود القاعات الدراسيةإلى حديثي التخرج تحتاج 

 

جعبتك اإلرشادية من خالل التعامل مع أنماط مختلفة للشخصيات، ومتابعة أحدث مستجدات المقابالت والسير  طور

 .الذاتية

 .بنظرة شاملة لفهم المعضلة التي تواجههالتمتع  اِسْع إلىا للمستفيد وجيدً  أنصت

 .واجعله يكتشف نقاط قوته وضعفه وقدراته المستفيد مهارات أدرك

 .شخصية المستفيد وطبيعة الجلسة على بناءًا بإتقان وكن مرنً  عبّر

 .المستفيد في استنتاج الحلول المتاحة، واستخدم أسلوب النقد البناء أشرِك

 ة.جيد إدارةيمكن للمستفيد اتباعها، واحرص على إدارة الوقت  التي حلولال دًا منعد ناقش

 



  

 خدمات المستفيد

  خدمة البوصلة المهنية وتقييم الباحثين عن العمل -١

 

الذي  ،مهني مبنية على تقرير البوصلة المهنيةوإرشاد جلسات توجيه هي 

 تتناسب مع ميولالمجاالت المهنية التي يحلل جوانب الشخصية ويحدد 

 .مجاله على بناءًاإلبداع والتميز له يضمن الخريج؛ ل

 

 الفئة المستهدفة

 

التخرج  ن علىوالمقبل  

التخرج ووحديث  

 

 

 

 مقدمو الخدمة

 

  ون ومرشدونمستشار

ونمهني  

 

 

 



 

 خدمات المستفيد

العمل قطاع وتغيير خدمة التقييم الوظيفي -٢  

 

في رغبتهم  عندجلسات استشارية للخريجين من هم على رأس العمل هي 

 .الحصول على استشارة تخص عملهم الحالي أو تغيير قطاع عملهم

 الفئة المستهدفة

 

 خريجون 

 على رأس العمل

 

 

 

 مقدمو الخدمة

 

 مرشدون وخبراء

البشريةفي الموارد   

 

 

 



  

 خدمات المستفيد

  تطوير السيرة الذاتيةخدمة  -٣

 

  كفاءاتهم لتسويق ؛وخبراء مختصين من وتقييمها السيرة الذاتيةمراجعة هي 

 .على الوظيفة المناسبة بما يضمن حصولهم

 

 الفئة المستهدفة

 

 المقبلون على التخرج

 وحديثو التخرج

 

 

 

 مقدمو الخدمة

 

 خبراء ومختصون

 في مجال التوظيف

 

 

 



 

 المستفيدخدمات 

 اجتياز المقابالتالتدريب على خدمة  -٤

 

اكية ـــــــــــمُحالت ـــــــذ مقابــــــــالل تنفيــــــن خـــــــــم التــــــمقابب على اجتياز الــــــهي تدري

الحصول على و الوظيفية المقابلة الجتياز ةــــارات الالزمــــــــــــالمه الكتساب ؛للواقع

 ة المناسبة.الوظيف

 

 الفئة المستهدفة

 

 المقبلون على التخرج

 وحديثو التخرج

 

 

 

 مقدمو الخدمة

 

 خبراء ومختصون

 في مجال التوظيف

 

 

 



  

 

 خدمات المستفيد

 البحث عن الوظائف وفن التواصل استراتيجياتخدمة  -5

 

ط الضوء على أهم المهارات العامة أو الخاصة يلتسل ا؛ورش عمل تقدم دوريًهي 

 .سوق العملفي جامعة الملك سعود لالنخراط  وطلبة وخريج إليها التي يحتاج

 الفئة المستهدفة

 

 الطلبة والخريجون

 

 

 

 مقدمو الخدمة

 

في الموارد مختصون  

 البشرية وخبراء في 

 مجاالت تخصصية

 

 

 



  

 طلب خدمة )مستفيد(

 طلب خدمة إرشادية أو استشارية

 

عمل التسجيل بورشة  

https://alumni.ksu.edu.sa/ar/node/2500
https://alumni.ksu.edu.sa/ar/node/2503


  

 خبير()شروط التطوع بخدمة 

البوصلة المهنية وتقييم خدمة  -١

 الباحثين عن العمل

 

التقييم الوظيفي وتغيير خدمة  -٢

 قطاع العمل

 تطوير السيرة الذاتيةخدمة  -٣

 خدمة التدريب على اجتياز المقابالت -٤

 

خدمة استراتيجيات البحث عن  -5

 الوظائف وفن التواصل
 

أو الحصول على شهادة مستشار  -١

 .مهني معتمدمرشد 

ال تقل عن سنة في تقديم  ةخبر  -٢

 .االستشارات المهنية

خمس مدة الجلسة ال تقل عن  -٣

  .دقيقة وأربعين

 

 

 سنوات خمس عن تقل ال خبرة -١

 مجال أو التوظيف مجال في

 .الذاتية السيرة وكتابة المقابالت

 ال العلمي المؤهل -٢

 .بكالوريوس درجة عن يقل

 خمس عن تقل ال الجلسة مدة -٣

 .دقيقة وأربعين

تقل عن عشر سنوات  ال ةخبر -١

الموارد البشرية  التوظيف أو مجاالت في

 .قطاع العمل وتغيير

درجة  ال يقل عن المؤهل العلمي -٢

 .بكالوريوس

   .دقيقة ستينمدة الجلسة ال تقل عن  -٣

 

 فصل كل بداية العمل ورشتطرح 

 الموضوعات على بناء دراسي

 الملك جامعة طالب واحتياج المطروحة

 .وخريجيها سعود

 

 



 

 (خبيرالتطوع بخدمة ) 

 مرشد

 أو مستشار

 متحدث

 مدربأو 



  

 : دليل المستفيد ١ملحق 

https://alumni.ksu.edu.sa/ar/node/2518)


 

 : دليل الخبير ٢ملحق 

https://alumni.ksu.edu.sa/ar/node/2509


  

 الشائعة: األسئلة  ٣ملحق 

 ؟موعد مع الخبيركيف يمكن الحصول على  .١

 /2500https://alumni.ksu.edu.sa/ar/nodeيمكن ذلك من الرابط: 

 

 كيف لي أن أعرف عن مواعيد طرح الدورات التدريبية؟ .٢

 /2503https://alumni.ksu.edu.sa/ar/nodeيمكن ذلك من الرابط: 

 

 ؟مات البرنامجهل أنا مؤهل للحصول على خد .٣

)أي مرحلة دراسية(؛ مع العلم أن بعض ورش العمل  أو خريجيها كنت من طالب جامعة الملك سعود إذاا تكون مؤهلً

 .تكون متاحة للعامة

 

 البرنامج متاح فقط للذكور؟هل  .٤

 ال، البرنامج متاح للذكور واإلناث.

 

 ؟وخريجيها البكالوريوس لطلبة حسبهل البرنامج متاح ف .5

الدراسات  مالدبلوم أ مالبكالوريوس أدرجة سواء كان من  ،ال، البرنامج متاح ألي خريج أو طالب من جامعة الملك سعود

 .العليا

 

 

 

https://alumni.ksu.edu.sa/ar/node/2500
https://alumni.ksu.edu.sa/ar/node/2503


 

 

 هل يتوفر خبراء ذكور وإناث؟ .٦

 نعم، يتنوع الخبراء بناء على الخدمات المقدمة. 

 

 ؟اهل الخدمات تقدم مجان .٧

 نعم.

    خدمات البرنامج أو الحصول على خدمة واحدة فقط؟جميع هل يمكنني االستفادة من  .٨

 والجدية.نعم، يمكن اختيار أي خدمة تود الحصول عليها بشرط االلتزام 

 

 كيف يمكنني الحصول على الشهادة ورقيا؟ .٩

 alumniconsultant@ksu.edu.saيمكن التواصل بخصوص ذلك من خالل البريد 

 

١  فكيف أتواصل معكم؟ ،أثناء حضوري لورشة عمل تطرح عن بعد )بث مرئي( واجهت بعض المشاكل )الفنية/ التقنية( .٠

 alumniconsultant@ksu.edu.saيمكن التواصل بخصوص ذلك من خالل البريد 

 

١  هل هناك شهادة حضور لورش العمل المطروحة؟ .١

 نعم، ولكن يشترط تقييم ورشة العمل أوالً للحصول على الشهادة.

 

 

 

 األسئلة الشائعة:  ٣ملحق 

mailto:alumniconsultant@ksu.edu.sa
mailto:alumniconsultant@ksu.edu.sa


 

 

١  سجلت بورشة عمل ولم يصلني رابط الحضور؟ .٢

 alumniconsultant@ksu.edu.saيمكن التواصل بخصوص ذلك من خالل البريد 

 

١  ؟الخبراءمع مباشرة التواصل  المستفيدينهل بإمكان  .٣

تباع آلية الجلسات اإلرشادية ننصح بالتقيد في طلب الخدمة من إلالخدمة المقدمة وال ننصح بذلك، لضمان جودة 

 .موقع البرنامج

 

١  هل يمكنني التقدم بوصفي خبيرا؟ .٤

 نعم، بشرط تحقيق شروط الخدمة التي تود التطوع بها.

 

١  ؟التطوع خبيرًا في برنامج التطوير المهنيالمميزات التي أحصل عليها عند  ما .5

 دون مقابل مادي، لكن ستقدم شهادة شكر وتقدير على مدة التطوع.العمل تطوعي 

 

 : األسئلة الشائعة ٣ملحق 

mailto:alumniconsultant@ksu.edu.sa
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