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 عبر مركز الخريجين بجامعة الملك سعود وعلى هامش افتتاح أسبوع المهنة

 "مليون وظيفة أعلنها "تطوير الصناعات 1.6الشعالن": نعكف على تحليل "

 

 
 

محمكد  المدير التنفيذي ألسبوع المهنة والخريج بجامعة الملكك سكعودا الكدكتور أنك  بكن كشف

لمعروضككة فكك  ا الشككعالنأ أن مركككز الخككريجين بالجامعككة يعكككف علككى تحليككل مختلككف الوظككا ف

برنككامج تطككوير " مليككون وظيفككة التكك  أعلككن عنهككا خككالل  طككال  1.6السككو ا ومككن ضككمنها 

الماض ا سكمو ولك  العهكد نا ك   الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية" الذي دّشنه اإلثنين

سلمان بن عبدالعزيزا حفظكه ،ا بهكدف  ر ي  مجل  الوزراء وزير الدفاعا األمير محمد بن

 .النوعية بإكسابهم المعارف والمهارات الالزمة لطال  والخريجين لتلك الوظا فتأهيل ا

 الشكعالنأ فك  حكوارع مكب "سكبل"ا علكى هكامش حفكل افتتكاح أسكبوع المهنكة والخكريج وأشار

األمير محمكد  والمعرض والملتقى المصاح  الذي دّشنه صباح أم  نا   أمير منطقة الرياض

 6/  2الى  5/  28الفترة من  تقيمه جامعة الملك سعود خاللبن عبدالرحمن بن عبدالعزيزا و

وبهككو المدينككة الجامعيككة للطالبككاتا  لككى أن  هكك ا فكك  بهككو الجامعككة بالدرعيككة للطككال ا1440/ 

س أسكبوع  ألف طال  40األسبوع يستهدف حضور  وطالبة من داخل الجامعكة وخارجهكاا واصكفا

 .الجامعة طيلة السنوات الماضيةاألضخم على مستوى  بأنه الفعالية 2019المهنة 

أال  الجديد ف  هذع النسخة اخكتالف القطاعكات المشكاركة فك  أسكبوع المهنكة وحاولنكا وأضافا

مختلككف  يكككون تركيزنككا علككى نطككاع صككناع  أو تجككاري فقككط و نمككا حاولنككا جلكك  الشككركات مككن

فككرا التوظيككف  القطاعككات الصككناعية والتجاريككة والخككدمات والطيككران إلتاحككة أكبككر نككدر مككن

 .لخريج  وخريجات الجامعات من جميب التخصصات

الذاتيككة  الشككعالنأ األمككر ااخككر المختلككف فكك  هككذع النسككخة تسككهيل عمليككة رفككب السككير وأردف

الذاتية عن طريل نظام  بالنسبة للعارضين بنظام  لكترون  والشركات تستطيب أن تسح  السير

للطال  لكدى الشكركة وتتطلكب  CV الذاتية سيرةوبالتال  يكون بيان ال (QR code) الباركود

https://sabq.org/X7pxJh


س فتحنا س موضكوع التكدري  ولكم نقتصكر علكى التوظيكف فقكطا  ذ  عليه متى ما أرادتا وثالثا أيضكا

 .الطال  المتونب تخرجهم باستطاعة الشركات تدري 

الماضكيةا  شركة مشاركة ف  أسبوع المهنة عن األعكوام 50سب  تقليا الشركات  لى  وعن

المشكاركة نقبلهكا ألننكا  ن: نمنا بعمل الكثير من الفرز فليست كل شكركة تقكدم تر ك نال الشعال

وكانت العقود المونعة مب كثيكر مكن  نبحث عن الشركات الت  لديها ر بة حقيقية ف  التوظيف

فك  التوظيكف وعكدد محكدد مكن الوظكا ف التك   تلك الشركات تكنا فيهكا أن تككون هنكاك ر بكة

شكركة لككن كميكة  50ككان عكدد الشكركات المشكاركة  عليهكاا لكذلك تر   ف  استقطا  الشبا 

 .جداس  الجودة المتعلقة بها عالية

الشكعالنأ بكأن  تهي ة الطال  والخريجين لوظا ف المستقبل النوعية و ير التقليديةا أفكاد وعن

 الخريجين فك  الجامعكة الكذي مدير الجامعة الدكتور بدران العمرأ افتتح خالل هذا الفصل مركز

السككو  وتحليلهككا ثككم تزويككد الكليككات  يسككتهدف البحككث عككن الفككرا الوظيفيككة المطروحككة فكك 

يجكك  أن يكتسككبها الطالكك  ليكككون مكك هالس لتلككك  ومراكككز الجامعككة بالمهككارات والمعككارف التكك 

 .الوظا ف

تطكوير  مليون وظيفة الت  أعلن عنها خكالل  طكال  "مك تمر 1.6ف  هذا الصدد  لى أن  ولفت

تحليهككا فكك  مركككز  طنيككة" برعايككة سككمو ولكك  العهككدا االسككبوع الماضكك ا سككيتمالصككناعات الو

الخريجين ألن يكونوا متوا مين  الخريجين ف  الجامعة و"نحاول ندر اإلمكان أن نواك  ونهيئ

س مب تلك س ومهاريا س وعلميا  .الوظا ف المطروحة ومال مين معرفيا

 ن الشعالن: نحن نستهدف حضكورألف طال  وطالبةا بيّ  40استهداف األسبوع حضور  وحول

مشكيراس  لكى أن متوسكط  أيام الى الخمي  المقبلا 5هذا العدد خالل فعاليات األسبوع الت  تمتد 

س  لكى 35العدد خالل األعوام الماضية كان ما بكين  سا منّوهكا بكأن العكدد األضكخم فك   40 ألفكا ألفكا

  الحمككالت اإلعالميككة التكك  نحككاول نككدر اإلمكككان فكك" الحضككور يكككون فكك  شككطر الطالبككاتا وزاد

والحضككور الفعلكك  مككن اليككوم الثككان  لالفتتككاحا كمككا أن لككدينا النظككام  أطلقناهككا بككأن يكككون اإلنبككال

 الذي يتيح لَمن ال ير   من الطال  ف  الحضكور بالتقكديم للشكركات المشكاركة فك  اإللكترون 

 .األسبوع

الجامعككات ولكي  فقكط طككال   وأشكار  لكى أن التقككديم متكاح ومفتكوح لجميككب خريجك  وخريجكات

 .وطالبات جامعة الملك سعود

اإللكترونك  الكذي تكم  مدى متابعة آلية التوظيف وجدية الشركات أّكد الشكعالنأ أن النظكام وعن

سا ونعتقكد أنكه سكيحقل نقلكة فك    نشا ع فك  الجامعكة فك  أسكبوع المهنكة يطبكل ألول مكرة حاليكا

عودا ومن خكالل هكذا المونكب نسكتطيب أن نرانك  س أسابيب المهنة الت  نظمت ف  جامعة الملك

أشهر لتلك الشركات عن هذا الطال   6ونستطيب أن نرسل بعد  عمليات التوظيف ف  الشركات

 -بإذن ،-أشهر من نهاية أسبوع المهنة  6تم تدريبه؟ فلدينا متابعة بعد  هل تم توظيفه؟ وهل

 .خالل نظام  لكترون  تم  طالنه من

 بوع المهنكة فك  السكنة القادمكة مكن خكالل توحيكد مقكر شكبه دا كم للطكال عن خطكط أسك وكشف

أكبكر وأضكخم  والطالبات ف  مقر واحد دون فصل بينهما إلمكانية استيعا  واستهداف شكركات

ا 2020أسكبوع المهنكة  من القطاعْين الحكوم  والخكاا ودعكوتهم  لكى المشكاركة فك  تنظكيم

الوظكا ف وأن تككون مكن ضكمن خطتنكا  الكثير من ونال "سنسعى  ن شاء ، ف  توفير وطرح

 ."م تمر "تطوير الصناعات الوطنية مليون الت  أعلن عنها خالل  طال  1.6وظا ف 



صكباح  نا   أمير منطقة الرياض األمير محمكد بكن عبكدالرحمن بكن عبكدالعزيزا نكد رعكى وكان

له الذي تقيمكه  مصاح أم  األحدا حفل افتتاح أسبوع المهنة والخريج والمعرض والملتقى ال

هكك ا فكك  بهككو الجامعككة 1440 / 6/  2الككى  5/  28جامعككة الملككك سككعود خككالل الفتككرة مككن 

ويتكزامن بفعاليكات مقامكة بكالبهو الكر ي   بالدرعية للطال ا وبهكو المدينكة الجامعيكة للطالبكات

القطككاع الخكاا لبحككث الفككرا الوظيفيككة وطككرح نمككاذ   بالمدينكة الجامعيككة للطالبككات بمشككاركة

 .عملية وبرامج تدريبية
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