
 



 

 مقدمة

والذي يقدم يسرنا أن نرحب بك عزيزنا الخبير في برنامج التطوير المهني في جامعة الملك سعود، 

استشارية وتدريبية تخدم الطلبة والخريجون في اإلرشاد المهني  خمس خدمات متميزة من جلسات

على عمل  للباحثين عن عمل أو المهتمين بتغيير قطاع العمل، وتطوير السيرة الذاتية، والتدريب

ونهدي لك هذا الدليل الذي أعددناه بعناية  .المقابالت، إضافة إلى ورش عمل في مواضيع متنوعة

ليتضمن وصفًا دقيقًا للخدمات وشروطها، إضافة إلى الخطوات الالزمة لتقديمها تقديمًا مناسبا؛ إذ 

يم الجلسات االستشارية يحتوي هذا الدليل على سير عمل كل خدمة، والعديد من النصائح الالزمة لتقد

لطلبة جامعة الملك سعود وخريجيها، التي تهدف لتطوير مهاراتهم ومساعدتهم لالنخراط في سوق 

 العمل والتعرف على مهن المستقبل.
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 : الخدمة األولى

البوصلة المهنية وتقييم 

 الباحثين عن العمل



 
 

  

 خدمة البوصلة المهنية 

 وتقييم الباحثين عن العمل

 جميعها، إرشاد مهني مبنية على تقرير البوصلة المهنية الذي يحلل جوانب الشخصيةوجلسات توجيه  هي

  مجاله. فييضمن اإلبداع والتميز ل ؛تناسب مع ميولهللمستفيد بما يويحدد المهن المناسبة 

 

 .المقبلين على التخرج وحديثي التخرج من جامعة الملك سعود تُقدم هذه الخدمة للطلبة    

 
طلب نموذج  تعبئة

استكمال و ،الخدمة

 م البوصلة المهنيةيتقي

وتحديد  ،استالم الطلب

 المواعيد المتاحة

تأكيد الموعد 

 المناسب

 حضور الجلسة

 تقييم الخدمة

إرسال تقرير 

 المهنيةالبوصلة 

استالم تقرير 

 البوصلة المهنية

 خدمة البوصلة المهنية وتقييم الباحثين عن العمل



 
  

 خطوات تقديم الخدمة

 
 

االطالع على تفاصيل طلب الخدمة  .١

 .المستفيد المقدم من

قراءة نتائج تقرير البوصلة المهنية  .٢

 .للمستفيد
 

 .االلتزام بوقت الجلسة .١

 .مناقشة نتائج التقرير مع المستفيد .٢
 

 .الجلسةتعبئة نموذج  .١

 .إرسال تقرير البوصلة المهنية للمركز .٢
 

حضور الجلسةقبل  حضور الجلسةبعد  أثناء الجلسة   

 خدمة البوصلة المهنية وتقييم الباحثين عن العمل



 

 المهني اإلرشادمعايير جلسة 

 
 

 فهم المهارات والقدرات

 

 .استنتاج األهداف المستقبلية

 

 فهم التحديات

 نقاط القوة والضعفمعرفة 

 تحديد األولويات والرغبات

 تحفيز العمل على تطوير الذات

 التعريف بالفرص والحلول

 التعريف ببرامج تطوير الذات

 تحفيز االعتماد على النفس

 جدولة مهام لتطوير الذات

 التعريف بطرق قياس التقدم الذاتي

 وتقييم الباحثين عن العملخدمة البوصلة المهنية 



  

 مواقع تهمك

 
 

 العنوان  الموقع  اللغة 

 إصدار ترخيص مهنة استشارية وزارة التجارة عربي

)سبل( تثقيف واإلرشاد المهنيبوابة ال عربي  معايير التثقيف واإلرشاد المهني 

)سبل( تثقيف واإلرشاد المهنيبوابة ال عربي  المعايير الوطنية لتقديم الخدمة المهنية 

)هدف( صندوق تنمية الموارد البشرية عربي  صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف( 

 البوابة السعودية للموارد البشرية البوابة السعودية للموارد البشرية عربي

 المرصد الوطني للعمل المرصد الوطني للعمل عربي

 

 خدمة البوصلة المهنية وتقييم الباحثين عن العمل
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البوصلة المهنية شروط تقديم خدمة 

 وتقييم الباحثين عن العمل
 

 
 

 .مهني معتمدأو مرشد الحصول على شهادة مستشار  -١

 

 واإلرشاد ال تقل عن سنة في تقديم االستشارات ةخبر -٢

 ي.المهن

 

 مدة الجلسة ال تقل عن*

 

 

 

 

 دقيقة

٤٥ 

 خدمة البوصلة المهنية وتقييم الباحثين عن العمل



 
  

 : لثانية الخدمة ا

 التقييم الوظيفي

وتغيير قطاع العمل



 

خدمة التقييم الوظيفي وتغيير 

 قطاع العمل

رغبتهم بالحصول على استشارة تخص  عندجلسات استشارية للخريجين من هم على رأس العمل  هي

 .عملهم الحالي أو تغيير قطاع عملهم

 

 ن بالموارد البشريةوخبراء ومختص الجلسات اإلرشاديةقدم يو
 

طلب تعبئة نموذج 

 الخدمة

وتحديد  ،استالم الطلب

 المواعيد المتاحة

تأكيد الموعد 

 المناسب

 حضور الجلسة

 تقييم الخدمة

تعبئة نموذج 

 الجلسة

 خدمة التقييم الوظيفي وتغيير قطاع العمل



  

 .االطالع على تفاصيل طلب الخدمة .١

 .فهم مشكلة المستفيد .٢

 .بحث عن حلول ممكنة للمشكلةال .٣
 

 .االلتزام بوقت الجلسة .١

مناقشة التحديات التي يواجهها  .٢

 .المستفيد

المستفيد عن  اطرح حلول تعزز رض  .٣

 .هافيبيئة العمل التي يعمل 

مساعدة المستفيد على اكتشاف   .٤

 .خيارات العمل التي تالئمه
 

  .تعبئة نموذج الجلسة .١
 

حضور الجلسةقبل  حضور الجلسةبعد  أثناء الجلسة   

 خطوات تقديم الخدمة

 خدمة التقييم الوظيفي وتغيير قطاع العمل



 

 مسيرة المستفيد المهنية على تعرّف

 على تفاصيل المشكلة تعرّف

 بحث عن حلول ممكنة للمشكلةإ

 نصائح قبل تنفيذ الجلسة

 خدمة التقييم الوظيفي وتغيير قطاع العمل



  

 نصائح أثناء تنفيذ الجلسة

 وتعرف على المستفيداِستَهِل الحديث 

 أنصت ألسئلة المستفيد

 اجمع معلومات إضافية عن المشكلة

 ال تفرض رأيك على المستفيد

 المستفيد على المجاالت المتاحة له عرّف

 ناقش الحلول الممكنة مع المستفيد

 ناقش رغبات المستفيد ومهاراته

 خدمة التقييم الوظيفي وتغيير قطاع العمل



 

 ال تجبر المستفيد على اتخاذ قرار

 نصائحبوصفها اطرح توصياتك 

 طمئن المستفيد أن القلق الوظيفي مشكلة متكررة عند الكثير

 نصائح بعد تنفيذ الجلسة

 العمل خدمة التقييم الوظيفي وتغيير قطاع



  

االستشارة جلسة تقييم معايير 

 المهنية

 
 

 وضوح المشكلة وأسبابها

 وضوح األهداف المستقبلية

 فهم المهارات والقدرات

 منطقية الرغبات والطموحات

 تحقيق الرضا عن الذات

 ةتحفيز العمل بكفاءة وثق

 النقاشقابلية  اإلنصات و مدى

 تطوير الذاتل السعي

 القدرة على االعتماد على النفس

 اتخاذ القرارالقدرة على 
 

 خدمة التقييم الوظيفي وتغيير قطاع العمل



 

 مواقع تهمك

 
 

 العنوان الموقع اللغة 

)سبل( تثقيف واإلرشاد المهنيبوابة ال عربي  معايير التثقيف واإلرشاد المهني 

)سبل( واإلرشاد المهني تثقيفبوابة ال عربي  المعايير الوطنية لتقديم الخدمة المهنية 

)هدف( صندوق تنمية الموارد البشرية عربي  صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف( 

 البوابة السعودية للموارد البشرية البوابة السعودية للموارد البشرية عربي

 المرصد الوطني للعمل المرصد الوطني للعمل عربي

)هدف( صندوق تنمية الموارد البشرية عربي  بوصلة هدف 

 األنظمة واللوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية عربي

)سبل( تثقيف واإلرشاد المهنيبوابة ال عربي  مهن المستقبل 

 

 خدمة التقييم الوظيفي وتغيير قطاع العمل
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التقييم الوظيفي شروط تقديم خدمة 

 وتغيير قطاع العمل
 

 
 

التوظيف  مجاالت تقل عن عشر سنوات في خبرة ال -١

 .ير قطاع العمليالموارد البشرية وتغ أو

 

 مدة الجلسة ال تقل عن*

 

 

 

 

 دقيقة

٦٠ 
 

 .درجة بكالوريوس ال يقل عن المؤهل العلمي -٢

 
 

 خدمة التقييم الوظيفي وتغيير قطاع العمل



 

 : الثالثة الخدمة 

تطوير السيرة الذاتية



 

 خدمة تطوير السيرة الذاتية

لتسويق  ؛في مجال التوظيف ومستشارينهي خدمة لمراجعة السيرة الذاتية وتقييمها من مختصين 

 .كفاءات الطلبة المقبلين على التخرج وحديثي التخرج بما يضمن حصولهم على الوظيفة المناسبة

 ،إعداد السيرة الذاتية

ج طلب ذوتعبئة نمو

.الخدمة  

 

 ،استالم الطلب

وتحديد المواعيد 

 المتاحة

تأكيد الموعد 

 المناسب

 حضور الجلسة

تحديث السيرة 

الذاتية حسب 

 خبيرنصيحة ال

نموذج تعبئة 

 الجلسة

مراجعة السيرة 

 الذاتية للمستفيد

 تقييم الخدمة

 خدمة تطوير السيرة الذاتية



 

 .االطالع على تفاصيل طلب الخدمة .١

 .مراجعة السيرة الذاتية للمستفيد .٢

 .ظات على السيرة الذاتيةوتدوين الملح .٣

 

 .االلتزام بوقت الجلسة .١

مناقشة السيرة الذاتية مع  .٢

 .المستفيد

 .ونقاط الضعفتوضيح نقاط القوة  .٣

ظات وتسليم نسخة من الملح .٤

 د.للمستفي

 

  .تعبئة نموذج الجلسة .٢
 

حضور الجلسةقبل  حضور الجلسةبعد  أثناء الجلسة   

 خطوات تقديم الخدمة

 خدمة تطوير السيرة الذاتية



  

 مراحل تقييم السيرة الذاتية
 

 
 

اقرأ نموذج المستفيد وافهم مجال 

 تخصصه/عمله

 

 تحقق من التنسيق

 ىتحقق من المحتو

 ناقصةدوِّن المعلومات ال

 حدد نقاط القوة

 حدد نقاط الضعف

استخدم أمثلة ملموسة لطرح نتائج التقييم على 

 المستفيد

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 

٧ 

 خدمة تطوير السيرة الذاتية



 

لتنسيقا  المحتوى 

 ومهنيّته التصميم احترافية

 عدم نسخ المحتوى من اإلنترنت

 اتساق التنسيق وعدم وجود أخطاء به

 تقسيمًا واضحاتقسيم أجزاء السيرة الذاتيّة 

 ألي سيرة ذاتية جميعها كتابة األقسام األساسية

 سهولة القراءة

سالمة اللغة المستخدمة وخلوّها من األخطاء 

 اللغوية أو النحويّة

 جنب األفعال الضعيفة أو االنفعاليةت

 المستفيد العمل بهمالءمة المحتوى للمجال الذي يود 

وجود كلمات مفتاحيّة وأفعال مناسبة للتعبير عن مجال 

 التخصص

ودعمها  ،السابقةوجود اإلنجازات والخبرات 

 باألرقام

 في العمل التطوعي إسهاماتوجود 

 معايير تقييم السيرة الذاتية
 

 
 

 خدمة تطوير السيرة الذاتية



  

 مواقع تهمك

 
 

 عنوان الصفحة الموقع اللغة

)سبل( تثقيف واإلرشاد المهنيبوابة ال عربي  مهارات إعداد السيرة الذاتية 

)سبل( واإلرشاد المهني تثقيفبوابة ال عربي  المسار الوظيفي حسب التصنيف العربي 

)سبل( تثقيف واإلرشاد المهنيبوابة ال عربي  المسار الوظيفي حسب التصنيف السنغافوري 

 خدمات الوظائف (Oxfordجامعة أكسفورد ) إنجليزي

 خدمة التخطيط الوظيفي –مصادر (Mcgillجامعة ماكجيل ) إنجليزي

 

 خدمة تطوير السيرة الذاتية
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تطوير السيرة شروط تقديم خدمة 

 الذاتية
 

 
 

 .بكالوريوس درجة عن ال يقل المؤهل العلمي -٢

 

أو  التوظيف خبرة ال تقل عن خمس سنوات في مجال -١

 .الذاتية المقابالت وكتابة السيرةمجال 

 

 مدة الجلسة ال تقل عن*

 

 

 

 

 دقيقة

٤٥ 

 خدمة تطوير السيرة الذاتية



  

 : الرابعة الخدمة 

التدريب على اجتياز المقابالت



 

خدمة التدريب على اجتياز 

 المقابالت

يحاكي  تدريبًاالمقابالت الوظيفية  تدريب على عمل ، وهيللطلبة المقبلين على التخرج وحديثي التخرج تُقدَم

التي تمكنه المهارات  المتدرب سابكفي مجال التوظيف إل ومستشارونن وقدم الخدمة مختصي إذ ؛الواقع

 .الوظيفية المقابلةمن اجتياز 

 

 

 

 ،إعداد السيرة الذاتية

ج طلب ذوتعبئة نمو

.الخدمة  

 

 ،استالم الطلب

وتحديد المواعيد 

 المتاحة

تأكيد الموعد 

 المناسب

 حضور الجلسة

 تقييم الخدمة

تعبئة نموذج 

 الجلسة

 خدمة التدريب على اجتياز المقابالت

 



  

 .االطالع على تفاصيل طلب الخدمة .١

 .إعداد بنود حوار تناسب مجال المستفيد .٢
 

 .االلتزام بوقت الجلسة .١

عمل مقابلة تحاكي الواقع مع  .٢

 .المستفيد

توضيح نقاط القوة ونقاط الضعف  .٣

 .للمستفيد

حضور الجلسةقبل  حضور الجلسةبعد  أثناء الجلسة   

 خطوات تقديم الخدمة

 .تعبئة نموذج الجلسة .١

 خدمة التدريب على اجتياز المقابالت

 



 تخصصه/اقرأ نموذج المستفيد وافهم مجال عمله

 المقابلة الوظيفيةمراحل تجربة 

 حضّر أسئلة تناسب مجال المستفيد

 التخصصية إلىالتعريفية من  ءًاج باألسئلة بدتدرّ

 الواقعية عند عمل التجربة تحرّ

 مالحظاتك عن المستفيد أثناء المقابلةدوّن 

 ةبعد الجلس وقوته المستفيد ناقش نقاط ضعف

 ةه بعد الجلسءوضّح للمستفيد أخطا

واالنتقاد  ،المستفيد بنفسهاحرص على تعزيز ثقة 

 ءبنا انتقادًا

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 

٧ 

٨ 

 خدمة التدريب على اجتياز المقابالت

 



 

 المظهر والرسميةحُسن 

معايير تقييم المستفيد أثناء 

 تجربة المقابلة الوظيفية

 الثقة وعدم التردد

 االستعداد الجيد للمقابلة

 فعاالً  تواصلًاالتواصل 

 ةمختصرة ومفهوم إجابةإجابة األسئلة 

 إدراك نقاط القوة والضعف

 امناسب جلوسًااالحترام والجلوس 

 السؤال ندرة اإلنصات قبل اإلجابة عقُ

 عدم الخروج عن نطاق السؤال اإلجابة بصوت مسموع وواضح

 التدريب على اجتياز المقابالت خدمة

 



  

 مواقع تهمك

 
 

 عنوان الصفحة الموقع اللغة

)سبل( تثقيف واإلرشاد المهنيبوابة ال عربي  مهارات المقابلة الشخصية 

  فن إجراء المقابلة الشخصية واألخطاء الشائعة   جامعة المدينة العالمية عربي

 

 خدمة التدريب على اجتياز المقابالت

 

https://subol.sa/Dashboard/Articles?articleType=7&isInJourney=False
https://elibrary.mediu.edu.my/books/MEDIU1260.pdf


 

التدريب على اجتياز شروط تقديم خدمة 

 المقابالت
 

 
 

 .بكالوريوس درجة عن ال يقل المؤهل العلمي -٢

 

 ال تقل عنمدة الجلسة *

 

 

 

 

 دقيقة

٤٥ 
أو  التوظيف خبرة ال تقل عن خمس سنوات في مجال -١

 .الذاتية مجال المقابالت وكتابة السيرة

 

 خدمة التدريب على اجتياز المقابالت

 



  

 : الخامسة الخدمة 

 استراتيجيات البحث عن الوظائف

 وفن التواصل



 

خدمة استراتيجيات البحث عن 

 الوظائف وفن التواصل

ط الضوء يلتسل ؛مجاالت تخصصيةفي ن في الموارد البشرية وخبراء ومختص ادوريً هاقدميورش عمل  هي

في لالنخراط  وخريجوها جامعة الملك سعود ةطلب إليها على أهم المهارات العامة أو الخاصة التي يحتاج

 .سوق العمل

 التسجيل بالورشة

إعداد المادة العلمية 

 ومتطلباتها

 حضور الورشة

 تقديم الورشة

 تقييم الورشة

تقييم تنظيم 

 الورشة

استالم شهادة 

 الحضور

 خدمة استراتيجيات البحث عن الوظائف وفن التواصل



  

 .إعداد المادة العلمية .١

 .إعداد المتطلبات التقنية .٢
 

بخمس عشرة  الحضور قبل الورشة .١

 دقيقة.

 .الحضور أسئلة نالتفاعل واإلجابة ع .٢

 

حضور الورشقبل  حضور الجلسةبعد   ورش العملأثناء تنفيذ    

 خطوات تقديم الخدمة

 تقييم الفريق التنظيمي للورشة  .１

 خدمة استراتيجيات البحث عن الوظائف وفن التواصل



 

شروط تقديم استراتيجيات البحث 

 الوظائف وفن التواصلعن 

المطروحة، واحتياجات طالب جامعة  ضوعاتالمو على بناءًبداية كل فصل دراسي  تجدولورش العمل    

 .وخريجيها الملك سعود

 

 يمكن االطالع على الجداول المحدثة من رابط جدول الورش أدناه   

 

 استراتيجيات البحث عن الوظائف وفن التواصلخدمة 



  

 التطوع خبيراً في البرنامج

إضافة إلى الشروط الخاصة بكل خدمة، يجب على المتقدم التحلي بالصفات       

 انضمامه خبيرًا في برنامج التطوير المهني في جامعة الملك سعود: عنداآلتية 

  اآلتية: الموضوعاتاالطالع على كل جديد في أحد 

o طرق المقابالت. 

o كتابة السير الذاتية. 

o المهنية. االستشارات 

o توجهات سوق العمل. 

 بعد النظرالتحلي بالصبر و. 

 القدرة على اإلصغاء واإلقناع. 

 المهارة في عرض المعلومات والتوصيات. 

 الحفاظ على سرية المعلومات التي تقع بين يديك. 

 عدم استخدام أي معلومات أو تقارير من البرنامج ألي أغراض شخصية. 

 

 رابط التقديم
 

)متحدث أو مدرب( )مرشد أو مستشار(
 

https://alumni.ksu.edu.sa/ar/node/2506
https://alumni.ksu.edu.sa/ar/node/2512
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