
مركز الخريجين

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية وا�كاديمية
جامعة الملك سعود

التقرير السنوي
عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـ



الملخص التنفيذي

البرنامج

تنمية  في  للمساهمة  وخرجيها  الجامعة  بين  تفاعلية  ارتباطية  عالقة  وبناء  التواصل  قنوات  بفتح  سعود  الملك  بجامعة  الخريجين  مركز  يهتم 
معارفهم ومهاراتهم بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، حيث تتوافق أهداف المركز االستراتيجية والتنفيذية مع أهداف الخطة االستراتيجية 
للجامعة؛ وذلك لتكريس انتماء الخريجين وتعزيز مشاركتهم من خالل فتح قنوات اتصال وتواصل مع الجامعة للمساهمة في تنمية معارفهم 

ومهاراتهم وتطوير برامج الجامعة بما يتالءم ومتطلبات سوق العمل دعمًا لرسالة الجامعة وأهدافها ورؤيتها.

لذلك قام المركز بتدشين عدة برامج ومبادرات تحقق أهداف المركز وتوثق الروابط مع الخريجين وجهات خارجية مختلفة كما هو موضح بالجدول 
أدناه، وقد تعددت أهداف هذه البرامج النوعية بالشراكة مع عدة قطاعات لتخدم شرائح مختلفة من المستفيدين.

وامتداداً لسعي جامعة الملك سعود لتعزيز وتوثيق العالقة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع، شارك مركز الخريجين بالتعاون مع جهات مختلفة 
في القطاعين العام والخاص في عدة مبادرات وبرامج تدريبية وتأهيلية، وذلك لتأمين فرص تأهيلية وتدريب مهني في منظمات دولية وفي مجاالت 

مهنية مختلفة، كما هو موضح في الجدول الملخص بالصفحة التالية. 

الـــــفئـــــــــة 
المستهدفة

د عـــــــــــــــد
المستفيدين الهدف

إعداد خريج واع بقراراته ومهاراته، ومعرفة كيفية توظيفهانحو خريج واٍع
 في اختيار المسار العلمي والمهني المناسب لسوق العمل.

تعزيز الهدف الخامس من ا�هداف االستراتيجية للجامعة، والمتمثل 
في بناء جسور التواصل مع الخريجين، إضافة لتفعيل التغذية الرجعية.

استحداث سياسات وإجراءات لعمل وحدات الخريجين في الكليات وتوحيدها 
وربط وحدات الخريجين بالكليات بعضها ببعض وبمركز الخريجين.

في إطار الجهد الوطني للتصدي لجائحة كرونا (كوفيد ١٩) قام مركز 
الخريجين بعدة حمالت وبرامج لدعم الخريجين ورفع والئهم 
والتخفيف من حدة الجائحة على خريجي وخريجات عام ١٤٤١هـ.

رابطة مركز 
الخـريــجيــن

خريـجيـن 
وخريجات

طــــالب
وطالبات

وحــــــدات 
الخريجين 
بالكليــات

طــــالبـ/ات 
وخريجيـ/ات

جـــــميـــع 
الخريجين

٨٥٥

جميع وحدات 
الخــريــجيــــن

+ ٥ ٠ ٠ ٠

توحيــد سياسات 
وإجــراءات عمـــل 
وحدات الخريجين

جهود مواجهة 
جـائـحة كورونـا 

(كـوفيــد 19)
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الملخص التنفيذي

العمل  فرص  تيسير  على  الخريجين  مركز  حرص  المستقبلي،  طموحهم  في  أولوية  ذا  وميسرة  رائدة  عمل  بفرص  والخريجة  الخريج  التحاق  و�ن 
العمل  فرص  برصد  المركز  قام  لذا  المجتمعية؛  بالشراكة  تهتم  وخاصة  عامة  قطاعات  مع  مستدام  مالي  عملي  مستقبل  لبناء  للخريجين 

المتوفرة في سوق العمل وتفعيل عدة مبادرات لتدريب وتوظيف الخريجين كما هو ملخص بالجدول الموضح بالصفحة التالية.

البرنامج
تــاريــخ 
التنفيذ

عـــــــــــــــدد
المستفيدين الهدف

رواد

مهارات 
الـنجــاح

مــســك 
لــÏشـــراف على 
اÐعداد الجامعي

مسك طريق 
الــمستــقبــل

كـــيــف تــطــــور 
ذاتك لمستقبل 

سريع التغير

خالل  من  العمل   لسوق  الخريجين/ات  تأهيل 
وقدراتهم  ميولهم  اكتشاف  في  مساعدتهم 

وتحديد المجاالت الوظيفية التي تناسبهم.

يحتاجها  التي  السبع  المهارات  الطالب/ات  إكساب 
الطالب للتكيف مع مستقبل سريع التغير.

١ / ٧ / ١٤٤١هـ 

الــجـهـــات
المشاركة

عـمـــادة تطــويـــر 
المهارات ومنصة 

Everizone

٩٧
طــالب 
وطالبة

والخريجات  للخريجين  الذاتية  القدرات  وتنمية  إعداد 
والتوجيــه  الــمهنيــة،  الــمهــارات  عــلــى  والتدريــب 

الـمهـني، ليـتسنى لهم إيجاد وظيفة عمل مجدية.

والطالبــات  للطلبــة  مـختلفــة  نـوعيــة  فـرص  تقديـم 
الجامعيين والخريجين ليكون لهم دور فعال في برنامج مسك 

لÏعداد الجامعي خالل فترة اÐجازة الصيفية.

خالل  من  تنافسية  ميزة  والطالب/ات  الخريجين/ات  إكساب 
الذاتية  السيرة  بصياغة  تعنى  تعليمية  بوحدات  االلتحاق 

ومهارات المقابلة الشخصية والتواصل االجتماعي.

١٧ / ٥ / ١٤٤١هـ 

٩ / ١١ / ١٤٤١هـ 

٢٦ / ٦ / ١٤٤١هـ 

٤١٢٧

 ٤٠٠ +

شركة أمديست

مــــؤســـــســــة 
مسك الخيرية

مــــؤســـــســــة 
مسك الخيرية

مــــؤســـــســــة 
مسك الخيرية

٣٨
خــريــــج 
وخريجة

شــــوال 
وذو القعدة

١٤٤١هـ

تــحــــت 
التطبيق
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الملخص التنفيذي

البرنامج
جـــهـــــــات
تاريخ التنفيذذات عالقة الهدف

مسك للتدريب 
عــن بـــعـــد

في  بعد  عن  تدريب  فرص  بتأمين  التخرج  وحديثي  الطالب/ات  دعم 
منظمات دولية في مجاالت مهنية مختلفة.

تدريبية  دورات  تأمين  طريق  عن  والخريجات  والخريجين  والطالبات  الطالب  دعم 
ومشاريع حقيقية في ثالثة مسارات للتعلم.

تدريب الطالب والطالبات من تخصصات مختلفة 
لمدة ال تقل عن سبع أشهر.

بينهم  التواصل  وتسهيل  العمل  بأرباب  والخريجات  الخريجين  ربط 
لدعم عمليات التدريب والتوظيف.

بــــرنــامــج شــركــــة 
االتصاالت السعودية 

للتدريب الصيفي

١ / ١١ / ١٤٤١هـ

٢٢ / ١٠ / ١٤٤١هـ

شهر محرم

طوال العام

التــدريــب 
التعــاونـــي

المقــابالت 
الشخصيـة

مــــؤســـــســــة 
مسك الخيرية

شركة االتصاالت 
الــســعـــوديـــة

شركة االتصاالت 
الــســعـــوديـــة

جهات مختلفة 
من القطاعيــن 
الخـاص والعـام

وإيمانًا بأهمية دور الخريج و�نه القاعدة ا�ساسية لنجاح مركز الخريجين؛ اهتم المركز بتوثيق الروابط مع الخريجين بعدة أشكال والحرص على 
التواصل المستمر معه، سواء عن طريق منصات التواصل االجتماعي أو عمل لقاءات دورية أو عن طريق المشاركة في برامج ونشاطات مختلفة 
مثل برنامج مساري الذي طرحته عمادة السنة ا�ولى المشتركة، والذي يهدف إلى مساعدة الطالبات والطالب في تحديد التخصص المناسب لبناء 

مستقبل علمي طامح لضخ سوق العمل بالمهارات والكفاءات المنشودة.

ختامًا فإن مركز الخريجين يطمح في االستمرار في هذه المبادرات وتفعيل دوره بشكل أكبر؛ وذلك من خالل طرح مشاريع هادفة وذات تنوع أكبر 
وتفعيل الشراكات المجتمعية مع جهات خارجية ومنها حقيقًة ما تم البدء في إعداده حاليًا، كما هو موضح بالجدول أدناه. كما ستستمر حلقة 

التدريب والتطوير للخريجين والخريجات وإشراكهم وأرباب العمل في العملية التطويرية للبرامج المطروحة بشكل أكبر.

الهدفالمبادرة المترقبة
برنــامج التطـويــر 
الوظيفي والمهني

يهدف إلى تطوير الخريجين لالنخراط بسوق العمل ورفع كفاءتهم المهنية من خالل تدريبهم بشكل مكثف وتقديم الدعم المناسب؛ عن طريق 
جلسات استشارية وتدريبية مقدمة من أبرز المختصين بالموارد البشرية والمستشارين في القطاعين الخاص والعام.

مبادرة نحو 
يهدف إلى تأهيل وتدريب الخريجين وتهيئتهم لسوق العمل.خريج واٍع

بــوابــة مــركــــز
يهدف إلى مد جسور التواصل مع الخريجين وأرباب العمل وبناء بيئة تفاعلية محفزة للخريجين.الخريجين اÐلكترونية

التدريب العقاري
يهدف إلى المساهمة في رفع الوعي بأنظمة وتشريعات السوق العقاري السعودي، ومساعدة الباحثين عن عمل على إيجاد فرٍص وظيفيٍة جديدة.- فـرٌص مثمرة
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المحتويات

٥مقدمة
٥الرؤية

٥الرسالة
٥ا�هداف

٦برنامج مسك لÏشراف على اÐعداد الجامعي
٧برنامج مسك طريق المستقبل
٨برنامج مسك للتدريب عن بعد

٩ورشة كيف تطور ذاتك لمستقبل سريع التغير
١١برنامج شركة االتصاالت السعودية للتدريب الصيفي

١٢برنامج شركة االتصاالت السعودية للتدريب التعاوني
١٣برنامج مساري لمستقبل أفضل
١٥تجمع ابتكار أكسنتشر للشباب 

١٦مبادرة نحو خريج واٍع
١٩برنامج مهارات النجاح - مهارات تأهيلية لسوق العمل

٢١مبادرة رواد

٢٥مشروع توحيد عمل وإجراءات وحدات الخريجين
٢٧ لقاء مركز الخريجين مع ا�ندية الطالبية

٢٨جهود مركز الخريجين في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-١٩)
٢٨إعداد احصائيات التوظيف

٢٨تيسير عملية التواصل مع جهات التوظيف 
٢٨حمالت توعوية عن فيروس كورونا 

٢٩حملة تهنئة خريجي وخريجات عام ١٤٤١هـ

٦التأهيل والتدريب

٣٢تدشين بوابة مركز الخريجين اÐلكترونية
٣٢إطالق اÐصدار الثاني من مبادرة نحو خريج واٍع

٣٢ تدشين برنامج التطوير الوظيفي والمهني
التدريب العقاري - فرٌص مثمرة 

أعضاء فريق العمل
٣٢
٣٣

٣٢مشاريع ومبادرات مرتقبة

١٦اÐرشاد المهني

٢٣رصد وتيسر فرص التدريب والتوظيف
٢٥توثيق الروابط مع الخريجين
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تقرير عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمركز الخريجين

مقدمة

٥

البناء والتطوير في المجتمع؛ لذا أولت الجامعة  تدرك جامعة الملك سعود مدى أهمية القوى البشرية كثروة محركة لكافة عمليات 
المزيد من االهتمام بالخريجين والخريجات من خالل افتتاح مركز الخريجين في شهر جماد ا�خر من عام ١٤٣٩ هـ، وقد تم تدشينه لفتح 
مع  بالتعاون  ومهاراتهم  معارفهم  تنمية  في  للمساهمة  وخرجيها  الجامعة  بين  تفاعلية  ارتباطية  عالقة  وبناء  التواصل  قنوات 

القطاَعْين العام والخاص. 

بناء على ذلك، قام المركز بتدشين عدة برامج ومبادرات تحقق رؤيته وأهدافه وعليه يعرض هذا 
التقرير ملخص �هم هذه البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها خالل العام الدراسي ١٤٤٠ – ١٤٤١ هـ. 

تفاعلية  ارتباطية  عالقة  بناء 
دائمة بين الجامعة وخريجيها.

الرؤية

تكريــس انتماء الخريجين وتعزيز 
مشاركتهم من خالل فتح قنوات 
اتـصــال وتواصــل مــع الــجــامــعــة 
للمســاهمة في تنميـة معارفهم 
ومــهــاراتـــهــم، وتطــويــر برامــج 
الجــامعــة بما يـتالءم ومتطلبات 
ســوق الــعمــل، دعــمــًا لــرســالــة 

الجامعة وأهدافها ورؤيتها.

الرسالة

. بناء شراكة حقيقية بين الجامعة وخريجيها لتحقيق رؤيتها 
.KSU2030     

. تعزيز االنتماء والوالء للجامعة.
. دعم الخريجين في مجال التوظيف والتدريب واÐرشاد المهني.

.التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ برامجه ومبادراته المتعلقة 
     بالتدريب والتأهيل والتوظيف.

. االستفادة من خبرات الخريجين بعد االنخراط في سوق العمل.
. بناء قاعدة بيانات متكاملة من إحصائيات ودراسات متعلقة 

      بالخريجين وسوق العمل.
. توعية الخريجين بأهمية دورهم في تطوير خطط المناهج 

      التعليمية.
. التــواصــل مـــع الــخــريــجيــن مــن خــالل ا�نــشطــة الثقــافيــة 

     واالجتماعية.
. توفير منبر للخريجين لطرح قضاياهم وتطلعاتهم.

. تشجيع الخريجين على تقديم مقترحاتهم ومرئياتهم بشأن 
     تطوير خطط المركز وفق ما يتماشى مع احتياجاتهم.

ا�هداف



التأهيل والتدريب
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من خالل التعاون المستمر لمركز الخريجين مع جهات مختلفة في القطاعين العام والخاص، تم التعاون مع عدة جهات بهدف تفعيل 
دراسات  في  رصدها  تم  التي  الثغرات  لسد  وذلك  مختلفة،  وتدريبية  تأهيلية  برامج  في  والخريجات  للخريجين  والتدريب  التأهيل  عملية 
احتياجات سوق العمل السابقة حيث تنوعت مواضيع الدورات والورش التي قدمها مركز الخريجين لتشمل القيم الشخصية والتسويق 

والتخطيط الشخصي لتحديد المسار المهني المناسب، وتهيئتهم لسوق العمل، كما هو موضح الحقًا. 

يهدف هذا البرنامج إلى تقديم فرص نوعية مختلفة للطلبة والطالبات الجامعيين والخريجين وذلك ليكون لهم دور فعال في 
برنامج مسك لÏعداد الجامعي من خالل تقديم الدعم واÐرشاد لطالب وطالبات المرحلة الثانوية خالل فترة اÐجازة الصيفية.

الطلبة والطالبات الجامعيون 
والــخريــجــون والــخــريــــجــات 

مــن عــمـــر ٢٢ حــتــى ٣٥

شــهـــري شــوال وذو الـــقــعــدة 
ولــمـدة أسـبـوعيـن إلى ثمــانيـة 
أسابيــع حسـب مسـار البرنــامج

عـــن بــــعــــد

اÐطار العام

الجهة المنظمة

برنامج مسك لÏشراف على اÐعداد الجامعي

الــــتـــــاريـــــخ
المكـــــانالفئة المستهدفة



التأهيل والتدريب

تقرير عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمركز الخريجين ٧

برنامج مسك طريق المستقبل

برنامج مسك "طريق المستقبل �ساسيات البحث المهني" هو برنامج -تدريب عن بعد- يهدف إلى تمكين الطالب والطالبة من 
اكتشاف أسرار النبذة الشخصية المثالية وكيفية كتابة سيرة ذاتية مؤثرة، إضافة إلى مهارات المقابلة الشخصية وبناء شبكة 
المعارف. كما ُيكسب الخريجين والخريجات وكذلك الطالب والطالبات ميزة تنافسية من خالل االلتحاق بوحدات تعليمية تعنى 

بصياغة السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية والتواصل االجتماعي، وتقديم أنفسهم لآلخرين بطريقة مثالية.

من خالل هذا البرنامج يتضح تسجيل ماال يقل عن ٤١٢٧ طالب وطالبة، لتتصدر جامعة الملك سعود المركز ا�ول في 
عدد المنتظمين. كما أكمل البرنامج ٣٢٦٧ طالب وطالبة بنسبة ٦٠٪ من المسجلين، لتحصل جامعة الملك سعود على المركز 

الثاني مقارنًة بأفضل ١٠ جامعات سعودية من حيث عدد المتقدمين وعدد المكملين للبرنامج.

الطلبة والطالبات الجامعيون
عـــن بــــعــــد٩ / ١١ / ١٤٤١هـ ولمدة أسبوعوالــخــريـجــون والــخــريــجــات

اÐطار العام

الجهة المنظمة

الــــتـــــاريـــــخ
المكـــــانالفئة المستهدفة



التأهيل والتدريب

تقرير عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمركز الخريجين ٨

برنامج مسك للتدريب عن بعد

دولية  منظمات  في  تدريب  فرص  تأمين  طريق  عن  التخرج  وحديثي  السعوديين  والطالبات  الطالب  دعم  الى  البرنامج  هذا  يهدف 
ورائدة في آسيا وأوروبا والمملكة المتحدة وتقوم هذه الجهات بتبني تدريبهم عن بعد في مجاالت مهنية مختلفة وفعاّلة.

نود اÐشارة هنا أن هذا البرنامج قد نجح حقيقًة في توفير فرص تدريب لـ ١٤٧ طالب وطالبة من جامعة الملك سعود 
في ٢٠ دولة حول العالم وذلك بحسب المجال المهني للطالب أو الطالبة.

الطلبة والطالبات الجامعيون
والــخــريـجــون والــخــريــجــات

١ / ١١ / ١٤٤١ هـ ولمدة مـن
 ٨ أسابيع حتى ١٢ أسبوع

عـــن بــــعــــد

اÐطار العام

الجهة المنظمة

الــــتـــــاريـــــخ
المكـــــانالفئة المستهدفة



التأهيل والتدريب

تقرير عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمركز الخريجين ٩

ورشة كيف تطور ذاتك لمستقبل سريع التغير

بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية؛ قام مركز الخريجين بتنظيم ورشة عمل "كيف تطور ذاتك لمستقبل سريع التغير" والتي 
الورشة  من  والغرض  برازيل-  ستيف  المختص  المدرب  -مع  التخرج  وحديثي  والطالبات  الطالب  مع  ُملهم  لقاء  عقد  الى  تهدف 

المقامة اكساب الطالب والطالبات المهارات السبع التي يحتاجها الطالب للتكيف مع مستقبل سريع التغير.

اتضح لنا من خالل هذه الورشة تمكن الطالب والطالبات من تطبيق عدة تمارين لفهم المهارات السبع التي تحدث عنها المدرب 
المختص ستيف برازيل، حيث تم رصد الحضـور لهذه الورشة أكثر من ٤٠٠ طالب وطالبة وتفاعلهـم في هذا اللقـاء الُملهم 

وأُختتم بتوزيع شهادات الحضور من قبل مؤسسة مسك الخيرية.

الطلبة والطالبات الجامعيون
والــخــريـجــون والــخــريــجــات

٢٦ / ٦ / ١٤٤١هـ
قاعة حمد الجاسر ببهو المدينة 
الجــامــعيـــة للطــالب بالدرعيــة

اÐطار العام

الجهة المشاركة

الــــتـــــاريـــــخ
المكـــــانالفئة المستهدفة



التأهيل والتدريب

تقرير عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمركز الخريجين ١٠

لمشاهدة مقتطفات من تفاعل الطالب مع ستيف برازيل في لقاء ”كيف تطور ذاتك لمستقبل سريع التغير“ اضغط على الصورة 

https://twitter.com/Alumniksu1/status/1230493175040618496?s=20


التأهيل والتدريب

تقرير عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمركز الخريجين ١١

برنامج شركة االتصاالت السعودية للتدريب الصيفي

حرص مركز الخريجين على عقد شراكة هادفة مع شركة االتصاالت السعودية، من خالل دعم البرنامج التدريبي المقدم من قبل 
شركة االتصاالت السعودية بالشراكة مع يوداستي (Udacity). حيث يخدم هذا البرنامج الطالب والطالبات والخريجين والخريجات 
التنبئية  التحليالت  للتعلم:  مسارات  ثالثة  في  حقيقة  مشاريع  على  عملي  تطبيق  تتضمن  بعد  عن  دورات  تأمين  طريق  عن 

.(User Experience Designer) ومصمم خبرة المستخدم ،(Digital Marketing) التسويق الرقمي ،(Predictive Analytics)

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي يحتوي على جلستان افتراضيتان في كل أسبوع مدة كل جلسة ٤ ساعات وُتقام عن بعد، 
حيث يحتاج الطالب أو الطالبة أن يلتزم بمدة ٣٠ - ٣٥ ساعة في كل أسبوع على ا�قل ليحصل في نهاية البرنامج على شهادة تمكنه 

.(Udacity) من (Nanodegree) نهاء درجة النانوÐ من الدخول
تقدم على هذا البرنامج أكثر من ٦٠٠٠ طالب وطالبة (ذكور ٤٣٪ - إناث ٥٧٪)، منهم ٣٠٦٩ متقدم من جامعة الملك سعود. 

كما ُقِبل بالبرنامج ٩٠ طالب وطالبة بشكل عام، منهم ٦٠ مقبول من جامعة الملك سعود لتمثل الجامعة ٦٦٪ من نسبة القبول. 

الطلبة والطالبات الجامعيون
والــخــريـجــون والــخــريــجــات

٢٢ / ١٠ / ١٤٤١هـ ولمدة ٧ أسابيع

اÐطار العام

الجهة المنظمة

عـــن بــــعــــد

الــــتـــــاريـــــخ
المكـــــانالفئة المستهدفة



التأهيل والتدريب

تقرير عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمركز الخريجين ١٢

برنامج شركة االتصاالت السعودية للتدريب التعاوني

امتداداً لحرص مركز الخريجين على استمرارية الشراكة الهادفة مع شركة االتصاالت السعودية تم دعم برنامج شركة االتصاالت 
السعودية للتدريب التعاوني من خالل ترشيح الطالب والطالبات المؤهلين للتدريب التعاوني. حيث تم الترشيح بعد التواصل مع 
الكليات المعنية في كل من كلية الهندسة، وكلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الحقوق والعلوم السياسية، وكلية إدارة 

ا�عمال وذلك لالستفادة المثمرة من البرنامج المطروح. 

ونشير هنا أن البرنامج اليزال في مرحلة الترشيح والفرز، وتتم المتابعة حاليًا من مركز الخريجين مع شركة االتصاالت 
السعودية لحصر المشاركين من جامعة الملك سعود وجمع التغذية الراجعة لمتابعتها وتوثيقها. 

الطالب والطالبات من 
هم على وشك التخرج

شهر محرم ولمدة ٧ أشهر

اÐطار العام

الجهة المنظمة

شركة االتصاالت السعودية

الــــتـــــاريـــــخ
المكـــــانالفئة المستهدفة



التأهيل والتدريب

تقرير عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمركز الخريجين ١٣

برنامج مساري لمستقبل أفضل

المستفيدة  للفئة  خدماته  وعرض  الفّعال  دوره  Ðبراز  الداخلية  والمشاركة  المساهمة  على  الخريجين  مركز  حرص  منطلق  من 
ا�ولى  السنة  عمادة  أقامته  والذي  أفضل)  لمستقبل  (مساري  لبرنامج  المصاحب  المعرض  في  الخريجين  مركز  شارك  منها، 
وفقًا  المناسبة  التخصصات  تحديد  في  والطالبات  الطالب  مساعدة  الى  ويهدف  سعود  الملك  جامعة  في  المشتركة 

لميولهم العلمية والمهنية.

٨ / ٣ /  ١٤٤١هـ ولمدة ثالثة أيامطالب وطالبات السنة ا�ولى المشتركة

اÐطار العام

الجهة المنظمة

مقر السنة ا�ولى المشتركة 
للــطـــــالب وللــطــالــبـــات

الــــتـــــاريـــــخ
المكـــــانالفئة المستهدفة



التأهيل والتدريب

تقرير عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمركز الخريجين ١٤

 لمزيد من التفاصيل اضغط على الصورة 

https://twitter.com/Alumniksu1/status/1191635005015019520?s=20


التأهيل والتدريب

تقرير عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمركز الخريجين ١٥

تجمع ابتكار أكسنتشر للشباب 

اÐدارية  االستشارات  في  الرائدة  العالمية  أكسنتشر  شركة  مع  وبالتعاون  الخيرية  مسك  مؤسسة  مع  المثمر  التعاون  ظل  في 
والخدمات المهنية والمهتمة في تقديم الخدمات االستراتيجية والرقمية والتقنية، تم التسويق لمعرض تجمع ابتكار أكسنتشر 
للشباب وهو حدث هام يجمع الشباب من جميع انحاء العالم للتعرف على أحدث مفاهيم االبتكار وكيفية تحسين طريقة 

عمل العالم.

حديثي التخرج ومن هم 
٧ / ٩ / ١٤٤١هـعلى وشــك على التخـرج

الــــتـــــاريـــــخ

اÐطار العام

الجهة المنظمة

عـــن بــــعــــد

المكـــــانالفئة المستهدفة



ا�رشاد المهني

تقرير عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمركز الخريجين ١٦

مبادرة نحو خريج واٍع

تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، وامتداداً لمبادرة "نحو خريج واٍع" نظم مركز الخريجين فعالية 
العلمي  المسار  اختيار  في  توظيفها  كيفية  ومعرفة  ومهاراته  بقراراته  واع  خريج  إعداد  إلى  تهدف  والتي  واٍع؛  خريج  نحو 

والمهني المناسب لسوق العمل لتشمل كل من الطالب والطالبات وأولياء ا�مور والمهتمين بمجال اÐرشاد والتخصيص.

طــــالب وطــــالــبــــات الــسنــة 
المشتركة والمرحلة الثانوية

مســاعدة الــطــالب 
في تحديد التخصص 
المنــاسب بحســـب 
مــيــولــه ومهــاراته

مســاعدة الــطــالــب في 
تحديــــد المســـار المهني 
المناسب بحسب اتجاهات 

العمل الجديدة

استخدام مقاييس عالمية 
لــتقييــم ميــول الطــالــب 

وقدراته واالتجاهات 
العلميــة والعمليـة

تعريف الطالب على توجهات 
سوق العمل الجديدة وأحدث 
البرامج المرتبطة بالتأهيل 

لــســوق الــعمــل

٢٩ - ٣٠ جمادى ا�ول لعام ١٤٤١هـ

الــــتـــــاريـــــخ

اÐطار العام

أهداف الفعالية الخاصة

البهو الرئيس للمدينة 
الجــامعيــة للطــالبــات

المكـــــانالفئة المستهدفة



ا�رشاد المهني

تقرير عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمركز الخريجين ١٧

الجهات المشاركة

بلغ عدد المسجلين في فعالية "نحو خريج واٍع" ٨٥٥ طالب وطالبة، بينما بلغ عدد الحضور ٧٤٢ طالب وطالبة. إضافة 
إلى ذلك، بلغ عدد الطالب الذين أنهو تقييم الميول والقدرات عدد ٣٩٠ طالب وطالبة، حضر منهم للجلسات االستشارية عدد ٣١٧ 
طالب وطالبة. وبعد االنتهاء من الفعالية تم إعداد تقرير شامل عن المبادرة واÐحصائيات التي تم حصرها قبل وبعد الفعالية ليتم 
االستنتاج بأن أكبر عاملين في سبب التخصص بمجاالت غير مرغوبة هو قلة وعي الطالب بمهاراته وعدم فهمه لقدراته؛ حيث 
طالب  تخرج  في  تسببت  الثغرة  وهذه  وقدراته،  لمهاراته  الطالب  وفهم  التخصيص  عملية  في  ثغرة  هناك  بأن  النتائج  أوضحت 
وطالبات غير واعين بسوق العمل ومتطلباته، وغير مستعدين للتحديات التي ستواجههم عند التخرج من مجال ال يتوافق مع 

تطلعاتهم.

إضافة إلى ذلك فإن زيادة نسبة التحويل واالنسحاب تقلل من نسبة التخرج مما يؤثر بشكل سلبي على كفاءة اÐنفاق على الطالب، 
الطالب  وربط  والمهني،  ا�كاديمي  اÐرشاد  عملية  وتحسين  المبادرة  هذه  الستمرارية  ماسة  حاجة  هناك  لذلك 

والطالبة بتوجهات سوق العمل لفهم المجال ا�نسب له قبل اختيار التخصص في نهاية مرحلة السنة المشتركة. 



ا�رشاد المهني

تقرير عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمركز الخريجين ١٨

 لمزيد من التفاصيل اضغط على الصورة 

https://alumni.ksu.edu.sa/ar/node/2426


ا�رشاد المهني

تقرير عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمركز الخريجين ١٩

برنامج مهارات النجاح - مهارات تأهيلية لسوق العمل

يٌشكل ارتفاع معدل البطالة بين الشباب تحديـًا 
رئيسيًا للتنمية في جميع أنحاء الشرق ا�وسط، 
وفي الغــالــب تفتقــر هــذه الــفئــة الــعمريــة إلى 
المهــارات التي يحتاجها أصحـاب ا�عمال وأدوات 
اتخــاذ الـقــرارات المتعــلقــة بالــوظــائف؛ لــذلك 
اقــتــرحت شــركة أمديــست ومؤسســة سيــتي 
برنــامجًا تدريبيًا لعالج هذه الفجوة في المهارات 
من خــالل التعــاون مع مركــز الخريجيــن Ðعداد 
مجمــوعة من الخريجين والخريجـات للبرنــامج 
وذلـك للــحصــول عــلى الفرص الوظيفية 
المناسبة لهم بعد إنهاء البرنامج، باÐضافة إلى 
التدريبـات الداخلية التي تؤهلهم لمكان العمل، 
وستقـوم أمديست بإعداد المشاركين لتقديـم 
ورش عمــل في مجتمعــاتهم الخــاصة، وتــركز 
عــلى التطويــر الشخــصي وصنـاعة القرار 

المهني الذي اكتسبوه بأنفسهم. 

الــخــريــجــيــن و الــخــريــجــــات 
السعوديين حتى عمر ٢٨ سنة

الــتنمـيــة الــمكثــــفــة 
للــقــدرات الــــذاتـــيــــة 
للخريجين والخريجات

التدريب على المهارات 
المهنية وتجارب مكان 

العمل والتوجيه المهني؛ 
ليتسنى لهم إيجاد وظيفة 

عمل مجدية للمبتدئين

إعداد المشاركين لبحث 
وإيجاد وظائف مجدية 

بالشركات والمنظمات 
المحلية مدعومة 
بخبرتهم التدريبية

١٧ / ٥ / ١٤٤١هـ لمدة ٦ أشهر

الــــتـــــاريـــــخ

اÐطار العام

الهدف العام

مقر شركة أميديست

المكـــــانالفئة المستهدفة



ا�رشاد المهني

تقرير عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمركز الخريجين ٢٠

نوضح هنا أنه قد تخلل البرنامج عدة مراحل

ومــن ثـم طــــرح دورات عــن مهــــارات 
مكــان العمل وتكنلوجيــا المعلومــات

ويختتم البرنامج بعرض إنجازاته 
للـوفــاء بــالـعطــاء والــمتــابــعــة

ورش عمل أُقيمت عن مهارات النجاح وتشتمل 
على اللغــة اÐنجليــزيــة والمهــارات الــشخصيــة

 يليها تطبيق في جهات عمل مختلفة؛ وذلك Ðكساب الطالب 
والطالبة مهارات فترة التدريب وكذلك مهارات البحث عن عمل

 وقد نجح هذا البرنامج في توفير فرص تدريب لـ ٣٨ طالب وطالبة من جامعة الملك سعود منهم ٢٨ إناث و١٠ ذكور. 

الجهة المنظمة

٣

١٢

٤



ا�رشاد المهني

تقرير عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمركز الخريجين ٢١

مبادرة رواد

أطلق مركز الخريجيــن بالتعاون مع عمــادة 
تطوير المهــارات بجــامعـة المــلك ســعــود 
وشــركة إفيرزون مبــادرة رواد والتي تهـدف 
إلى تأهيــل الخريجيــن والخريجات 
للقطاعين العام والخاص، عبر مساعدتهم 
في اكتشــاف ميــولهم وقدراتــهم وتحديـد 
المجــاالت المناسبة لهم وتطوير ذواتــهم 

بمتطلبات تلك المجاالت.

ســد الــفجــوة بيــن 
مخرجات التعليم العالي 
ومتطلبات سوق العمل

تــطويــر الطــالب مهنيــًا 
وغرس تحمل المسؤولية 
وبنــــاء القــدرات الــالزمــة 
وتعزيــز الحمــاسة للعمل 
وتوجيههم نحو الخيارات 

الوظيفية المناسبة

مساعدة الخريج لمعرفة 
نقاط قوته وتميزه ونقاط 

ضعفه، لمساعدته في بناء 
سيرته الذاتية وإعداده 

لسوق العمل

الهدف العام

الــخــريــجــيــن و الــخــريــجــــات 
١ / ٧ / ١٤٤١هـ  ولمدة ثالث أشهروالــمــتــوقــع تــخــرجــهــم

الــــتـــــاريـــــخ

اÐطار العام

المكـــــانالفئة المستهدفة

عـــن بــــعــــد



ا�رشاد المهني

تقرير عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمركز الخريجين ٢٢

ابتدأ البرنــامج بتحليــل شخصيــة المتقــدم 
والمتقدمة لمعرفة ميولهم واهتماماتهم

وذلك الستكمال التدريب المهني 
بعــد ذلك من خــالل بــرامــج عــدة 
تقــدمها عمــادة تطويـر المهارات

تم رصد عدد المستهدفين من جامعة الملك 
سعود من فئة الطالب بـ ١٢٤ طالب بينما عدد 
المستهدفات من فئة الطالبات بلغ ١٠٦ طالبة

تم ترشيح ٩٧ طالب وطالبة من المتقدمين ليتم االبتداء 
بمرحلة االرشــاد والتوجيه، وهي عبـارة عن مرحلة تتضمن 
جلســات ارشادية نحو المجــاالت الوظيفيــة التي تناسبهم

٣

١٢

٤

الجهات المشاركة



ا�رشاد المهني

تقرير عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمركز الخريجين ٢٣

رصد وتيسر فرص التدريب والتوظيف

نظراً �هميــة دور مركــز الخريجيــن في 
تيسير فرص العمل للخريــجيـن 
والـــخــريــجات وبنــاء مــستقبــل مــالــي 

مستــدام؛ يــقوم المركز برصــد فـرص 
التدريــب والتطوير المتوفرة في القطاع 
العــام والخــاص وتفعيــل شراكــات مــع 
جهــات مختلفــة لرفــع نسبة التوظيـف 
بعــد التخــرج للخريــجيــن والخريــجــات، 
وذلك مــن خــالل بــرنــامج الــمـقـابــالت 
الوظيـــفيــة، أو عن طريــق اÐعــالن عــن 
الفرص والوظــائف المرصـودة من خالل 

وسائل التواصل االجتماعي. 

تسهيل عملية التواصل 
مع الشركات الراغبة في 
تدريب وتوظيف خريجي 

الــجــامــعـــة

ربــط الــشــركــــات 
بالخريجين والخريجات 
الذين حققوا المعايير 

المطلوبة

توفير بيئة مناسبة لعمل 
الــمقــابــالت الــوظيــفيــة 
ا�وليــة مــعهم ومتــابعة 
وتوثيــق عمليــة التوظيف 

لتطويــر العمليــة 
المستدامة

الهدف العام

القطاعات العامة والخاصة، 
إضافة إلى خريجي وخريجات 
جــامــعــة الــمــلك ســعــود

من خدمات المركز المستدامة

الــــتـــــاريـــــخ

اÐطار العام

المكـــــانالفئة المستهدفة

https://alumni.ksu.edu.sa/ar/node/2414



ا�رشاد المهني

تقرير عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمركز الخريجين ٢٤

جهات مستفيدة

من خالل هذا البرنامج وحرصًا من مركز الخريجين على استدامة ا�عمال والمنافع المشتركة التي تخدم الخريجين وسوق 
العمل، يتم توثيق عملية التوظيف مع الجهــات المعنية للحصول على معلــومات من اجتــاز مراحل التوظيــف من 

الخريجين والخريجات وتم تعيينه وذلك لتهنئته بشكل خاص. 



توثيق الروابط مع الخريجين

تقرير عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمركز الخريجين ٢٥

مشروع توحيد عمل وإجراءات وحدات الخريجين

تحقيق  أهمية  الخريجين  مركز  يدرك 
سياسات  في  التجويد  معايير  أعلى 
الخريجين  وحدات  عمل  وإجراءات 
الجودة  ممارسات  توثيق  مع  بالكليات 
متضمنًة تبسيط أكثر Ðجراءات العمل 
للشرائح  أفضل  خدمة  لتقديم 
أطلق  هنا  فمن  بالكلية،  المستفيدة 
المركز "مشروع توحيد سياسات عمل 
ويهدف  الخريجين"  وحدات  وإجراءات 
وإجراءات  سياسات  استحداث  إلى 
للعمل وتوحيدها في وحدات الخريجين 
عالية  نتائج  لضمان  الكليات  في 

الكفاءة ومتساوية بين الكليات. 

بن  أنس  الدكتور  الخريجين  مركز  على  المشرف  كلمة  تالها 
الخريجين،  بمركز  وعرف  الحضور  فيها  شكر  الشعالن  محمد 
بمقترحات  سعادته  ورحب  وسياساته،  وأهدافه  المركز  ورؤية 
مركز  أن  الى  وأشار  منه،  المتاحة  الدعم  وُطرق  الجميع، 
الخريجين  يسعى من خالل تعاونه مع الوحدات إلى رصد و تيسير 
مع  والتواصل  والخريجات،  للخريجين  المتاحة  العمل  فرص 
أرباب العمل لتحديد مرئياتهم حول الخريجين، إضافة للتواصل 
مع الخريجين وحصر احتياجاتهم، وتوثيق الروابط مع الخريجين 
و القيادات وكذلك تعزيز العالقات بين أطراف الجامعة، والتوثيق 

ببناء قاعدة بيانات للخريجين والخريجات، و أرباب العمل.

وقد أُطلق المشروع نهاية عام ١٤٣٩ هـ، وتم العمل عليه لُيختتم بطرح نتائجه 

في اللقاء ا�ول مع وحدات الخريجين والخريجات بالكليات والذي تم عقده في 

صباح يوم ا�حد الموافق ١٣-٧-١٤٤١ هـ وقد ابتدأ اللقاء بكلمة وكيل الجامعة 

فيها  عرف  النمي  صالح  بن  محمد  الدكتور  ا�كاديمية  و  التعليمية  للشؤون 

قبل  من  وافتتاحه  تأسيسه  وتاريخ  وأهميته  الخريجين  مركز  عن  الحضور 

معالي مدير الجامعة، وشكر الجهود المبذولة من فريق العمل بدءاً بالمشرف 

على المركز ونائبته وانتهاًء بفريق العمل اÐداري، كما عبر عن حرص المركز 

في سياسته وأهدافه على تقديم المساعدة للطلبة والطالبات قبل دخولهم 

وادائهم  مهارتهم  لتنمية  بالجامعة  وربطهم  تخرجهم،  وحتى  الجامعة 

وتفكيرهم Ðيجاد بيئة وظيفية مناسبة، ووضح سعادته أهمية هذا المشروع 

في توحيد االجراءات والسياسات.



تقرير عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمركز الخريجين ٢٦

توثيق الروابط مع الخريجين

بنت  هبه  الدكتورة  الخريجين  مركز  على  المشرف  نائبة  تحدثت  ذلك  عقب 
عبدالعزيز الجبرين في كلمة شكرت فيها الحضور، ووضحت هدف السياسات 
المقترحة في الدليل وهي توحيد االجراءات التنفيذية لعمل وحدات الخريجين 
اختيار  في  ومساعدتهم  الذاتية،  الكفاءات  بناء  من  الجامعة  طلبة  لتمكين 
ميادين التأهيل والتدريب وفرص العمل المناسبة لمهاراتهم واهتماماتهم، 
والبرامج  والتأهيلية  والمهارية  المهنية  الدورات  عقد  خالل  من  وذلك 
التدريبية، وإقامة فعاليات التأهيل للتوظيف في اللقاء السنوي، وحفل التخرج، 
والئهم  تعزيز  بهدف  والخريجات  الخريجين  مع  المستمر  التواصل  وكذلك 
وتعميق انتمائهم، والتواصل مع أرباب العمل وحصر احتياجاتهم ومرئياتهم، 
الخريجين،  وحدات  لمهام  تفصيل  يتضمن  الدليل  أن  الى  اشارت  كما 
والمرجعيات القانونية والنظم التي استند عليها، ونماذج Ðجراءات العمليات 

ونماذج الستطالع اراء الخريجين وجهات التوظيف.

ومن خالل هذا المشروع تم إنشاء 
السياسات واÐجراءات لعمل  دليل 
الكليات  في  الخريجين  وحدات 
في  الخريجين  وحدات  دور  لتفعيل 
سعود،  الملك  جامعة  كليات 
ولبناء عالقة مستدامة بين مركز 
في  الخريجين  ووحدات  الخريجين 
المعوقات  أهم  وتحديد  الكليات، 
في  التعاون  تعزز  التي  والفرص 
ووحدات  المركز  بين  العمل 

الخريجين.
 لمزيد من التفاصيل اضغط على الصورة 

https://alumni.ksu.edu.sa/ar/node/2381


تقرير عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمركز الخريجين ٢٧

توثيق الروابط مع الخريجين

لقاء مركز الخريجين مع ا�ندية الطالبية 

حرصًا من مركز الخريجين على تفعيل شراكة مستدامة مع الطالب والطالبات ومد جسور التعاون مع ا�ندية الطالبية في 
الجامعة، تم عقد لقاء مع رؤساء ورئيسات ا�ندية الطالبية لمناقشة أوجه التعاون الممكنة لخدمة خريجي وخريجات الجامعة.

من خالل هذا االجتماع، حضر ما يقارب ٤٠ طالب وطالبة لمناقشة أوجه التعاون الممكنة بين المركز وا�ندية الطالبية. حيث 
تم تسليط الضوء على الخدمات التي يوفرها المركز للخريجين والطالب الذين على وشك التخرج، ورصد مرئيات رؤساء ا�ندية عن 

حلول ممكنة للتحديات التي يواجهها الطالب عند التخرج.

طــــالب وطـــالــبـــات 
جامعة الملك سعود

الطالب (٢٩ جماد اëخر ١٤٤١ هـ)
والــطــالـــبــات (٨ رجب ١٤٤١ هـ)

الــــتـــــاريـــــخ

اÐطار العام

الحرم الجامعي

المكـــــانالفئة المستهدفة



تقرير عام ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـمركز الخريجين ٢٨

توثيق الروابط مع الخريجين

جهود مركز الخريجين في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-١٩)

وشك  على  هم  من  والطالبات  الطالب  واجه  ١٤٤٠-١٤٤١هـ،  لعام  الثاني  الدراسي  الفصل  من  (كوفيد-١٩)  كورونا  جائحة  فترة  خالل 
منطلق  ومن  لها؛  يطمحون  التي  الوظيفية  الفرص  إلى  اضافة  تخرجهم،  وحفل  بتدريبهم  يتعلق  فيما  صعوبات  عدة  التخرج 
المسؤولية المجتمعية لدى مركز الخريجين قام المركز بعدة حمالت وبرامج لمواجهة هذه الجائحة وتخفيف وقعها على 

خريجين وخريجات عام ١٤٤١ هـ.

حرص مركز الخريجين خالل فترة 
على  (كوفيد-١٩)  كورونا  جائحة 
عمل دراســة وإحصائيات متعلقة 
بالـكفــاءة الــمهنيــة لـــخريـــجـــي 
وخريجات جامعة الملك سعود في 
مع  والتعاون  التخصصات  مختلف 
على  للحصــول  الــوطني  المــرصد 

نتائج دقيقة وتوثيقها.

إعداد إحصائيات التوظيف
ا�عمال  استدامة  على  الخريجين  مركز  حرص  منطلق  من 
العمل؛  وسوق  الخريجين  تخدم  التي  المشتركة  والمنافع 
بالوظائف،  الخاصة  بإنشاء بريد خاص للطلبات  المركز  قام 
الذين  العمل  بأرباب  خاصة  بيانات  قاعدة  بناء  تم  كما 
يتواصلون مع المركز ليتم تحديثها ببيانات التوظيف حسب 
التوظيف  عملية  لمتابعة  وذلك  المطروحة  التخصصات 
وتسهيل التعاون المشترك مع الكليات بشكل عام لخدمة 

الخريجين والخريجات ومن هم على وشك التخرج.

تيسير عملية التواصل مع جهات التوظيف 

سعود  الملك  وجامعة  التعليم  وزارة  جهود  إطار  في 
لمكافحة انتشار فايروس كورونا (كوفيد-١٩)، وبهدف 
تزويد طالب وطالبات الجامعة بالمعلومات واÐرشادات 
بإطالق  الخريجين  مركز  قام  منه،  للوقاية  الالزمة 
حملة توعوية عبر قنوات التواصل المختلفة للتشجيع 

على اتباع العادات الصحية السليمة والوقائية.

حمالت توعوية عن فيروس كورونا 
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توثيق الروابط مع الخريجين

ومؤازرًة  (كوفيد-١٩)،  كورونا  فايروس  جائحة  ظل  في 
مركز  حرص  العام؛  هذا  وخريجات  خريجي  لمشاعر 
الخريجين على رفع والء الخريجين من خالل عمل حملة 
االجتماعي  التواصل  قنوات  جميع  خالل  من  تهنئة 
هـ   ٢٥-٨-١٤٤١ تاريخ  في  المركز  أطلق  حيث  والتقليدي، 
ثالث فالتر بعدسة السناب شات لدفعة ٥٦-٥٩ من عام 
وخريجات  لخريجي  المعنوي  الدعم  بغرض  وذلك  م   ٢٠٢٠

جامعة الملك سعود ومشاركتهم فرحة تخرجهم.

تهنئة  بطاقات  بإرسال  الخريجين  مركز  قام  ذلك  بعد 
توصيلها  تم  التي  تخرجهم  لشهادات  مصاحبة 
وذلك  والتسجيل  القبول  عمادة  مع  بالتعاون  لمنازلهم 

بتاريخ ٣ / ١٠ / ١٤٤١ هـ. 

كمــا تـــم التعـــاون مـــع 
لتوزيع  الهندسة  كلية 
مـــســـيــــــــرة  كــتــيـــب 
بالكلية  الـخريــــجــــيـــن 
لذكريـــاتهــــم  تخليـــداً 
وحرصًا على مواساتهم 

في هذه الفترة.

حملة تهنئة خريجي وخريجات عام ١٤٤١هـ
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توثيق الروابط مع الخريجين

التواصل  واستمرار  معنويًا  لدعمهم  إضافة  لفرحتهم،  والخريجات  الخريجين  تعبير  المبادرات  هذه  عن  نتج  وقد 
االجتماعي معهم، والرد على استفساراتهم عبر جميع قنوات التواصل مع مركز الخريجين.

ولمزيد من التفاصيل عن الحملة، يمكن االطالع على مقابلة الدكتور المشرف على مركز الخريجين في قناة اÐخبارية عن جهود 
الجامعة عامًة والمركز خاصة في التغلب على جائحة كورونا (كوفيد١٩)، وذلك بالضغط على الصورة.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1252613331149565952
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توثيق الروابط مع الخريجين

مقتطفات من مشاركات خريجي وخريجات جامعة الملك سعود في قنوات التواصل االجتماعي



مشاريع ومبادرات مرتقبة
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إلى تفعيل دوره بشكل أكبر وذلك من خالل طرح مشاريع ذات تنوع أكبر وتفعيل  المركز  الخريجين المستدامة، يطمح  إلى خدمات مركز  إضافة 
الشراكات مع جهات خارجية، ومن ذلك المنطلق يعمل المركز حاليًا على تفعيل أربع برامج ليتم إطالقها في العام الدراسي ١٤٤١-١٤٤٢ هـ.

وخرجيها  الجامعة  بين  دائمة  تفاعلية  ارتباطية  عالقة  بناء  في  سعود  الملك  بجامعة  الخريجين  مركز  يساهم   
والخريجين مع بعضهم البعض، وانطالقًا من ذلك يعمل المركز على تدشين بوابة مركز الخريجين اÐلكترونية 
على مستوى الجامعة؛ والتي تهدف لمد جسور التواصل مع الخريجين والخريجات وأرباب العمل وبناء بيئة تفاعلية 
محفزة للخريجين والخريجات، ومن خالل هذه البوابة سيتمكن المركز من مد جسور التواصل مع الخريجين وبناء 
قاعدة بيانات الخريجين وأرباب العمل لمساعدتهم في التوظيف واالستنارة برأيهم في تطوير البرامج التعليمية.

تــــدشــيـــن 
بـوابة مركز 
الخريــجيــن 
اÐلكترونية

بعد تحقيق نجاح عاًل من إطالق مبادرة نحو خريج واٍع الذي تم تأكيده عبر مؤشرات نتائج هذه المبادرة، 
سيتم إطالق اÐصدار الثاني من المبادرة والذي يهدف الى إعداد خريج واٍع بقراراته ومهاراته، ومعرفة كيفية 

توظيفها في اختيار المسار العلمي والمهني المناسب لسوق العمل.

إطـــالق اÐصـــدار 
الثاني من مبادرة 
نـحــو خــريــج واٍع

في مطلع العام الجديد من ١٤٤١-١٤٤٢ هـ سيتم تدشين البرنامج الدائم للتطوير الوظيفي والمهني والذي 
خالل  من  المهنية،  كفاءتهم  ورفع  العمل  بسوق  لالنخراط  والخريجات  الخريجين  تطوير  إلى  يهدف 
تدريبهم بشكل مكثف وتقديم الدعم المناسب؛ وذلك عن طريق جلسات استشارية وتدريبية مقدمة 

من أبرز المختصين بالموارد البشرية والمستشارين في القطاعين الخاص والعام. 

تدشيــن برنــامج 
التطوير الوظيفي 
و الـــــمــهـــــنــــــي

إلى  تهدُف  والتي  المتخصصة  التدريبية  البرامج  من  عدد  تنظيم  سيتم  السعودي  العقاري  المعهُد  مع  بالتعاون 
تطوير ورفع المستوى المعرفي والثقافي لìفراد الراغبين في العمل أو العاملين في السوق العقاري يقدمها خبراُء 
السوق  وتشريعات  بأنظمة  الوعي  رفع  في  البرامج  هذه  تساهم  حيث  والعقاري،  االقتصادي  المجال  في  مختصين 
إيجاد فرٍص وظيفيٍة جديدة في  الباحثين عن عمل على  العقاري السعودي وتطويره وتنظيمه، وكذلك مساعدة 

ظل ازدياد طلب أطراف السوق العقاري للمتخصصين من أبناء وبنات الوطن.

الـــتـــدريــب 
الـــعـــقـــاري 
- فـــــــــرٌص 
مــــثــــمـــرة 
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د. أنس بن محمد الشعالن
المــشــرف عــلى المــركز

أ. أمــــانـــــي بنت 
 عبداí المدبل

أ. هــــنـــــد  بـنـــــــت 
عبدالعزيز الوعالن

د. هبة بنت عبدالعزيز الجبرين
نائبة المشرف على المركز

أ. عبدالمــلك بن
 عبداí الموسى

أ. ولـــيــــــد بـن
 عبداí العمر

١

٣

٥٦

٤

٢

أعضاء فريق 
الـــعمـــل
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