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الـمـقــدمـــــــة

على  العالم  في  الرائدة  الجامعات  كسائر  سعود  الملك  جامعة  تحرص 
على  التميز  في  للمنافسة  الوصول  سبيل  في  مواردها  كافة  استثمار 
المستوى األكاديمي العالمي، والوصول للريادة العالمية؛ حيث تعد الثروة 
المحركة  القوى  كونها  للتميز،  الطامحة  الجامعة  أهم مكتسبات  البشرية 
للتواصل  آلية  وضع  األهمية  من  كان  لذا  والتطوير،  البناء  عمليات  لكافة 
الجامعة  يدعم  بما  والخريجين)  القوى(الطلبة  هذه  مع  والمثمر  الفعال 
ويعود بالصالح على كافة منسوبيها والمجتمع؛  فكان لزامًا إنشاء مركزًا 
مختصًا يعنى بعمل الدراسات والخطط التنفيذية، ويهتم بتفعيل البرامج 
والمشاريع المشتركة مع المؤسسات والقطاعات المختلفة، وبناء عالقة 

ارتباطية تفاعلية دائمة بين الخريجين وبين الجامعة وخريجيها.

1/1/374089 وتاريخ   ومن هنا صدر قرار معالي رئيس الجامعة بتنفيذ رقم 
والبدء  بالجامعة  الخريجين  مركز  إنشاء  على  مشرفًا  بتكليف  1435/2/28هـ 

في تلك العمليات المثمرة.
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تـــكــريـــــــــــــــــس انــتــمــــــــــــــــــــاء 
الخريــــــجيــــــــــــن وتــعــزيــــــــــــــــز 
مشـــاركتهم مـن خالل فتــــح 
قنــــــوات اتصــــــال وتــــــواصل 
مع الجــامعة للمســاهمــــــــة 
تـــنـــمــيـــــــــــــــــــــــــــــة  فـــــــــــــــــــــــــي 
ومهــــاراتهـــم،  معـــــــارفـهــــم 
وتطـــويــر برامــــج الجــــــامعــة 
بمـــــــــا يـــــتـــــــــــــــــــــــالءم مــــــــــع 
مـــتــــــطلبـــــــــــــــــــات ســـــــــــــوق 
الـعــمــــــــــــــــــــــــــــل؛ دعمـــــــــــــــــــًا 
لرســـــــــــــالــــــة الجـــــــــــــــــامــعـة 
وأهــــدافهــــــا ورؤيــــــتهـــــــــــــــا.

الرســــــالة

ارتبـــــاطيــة  عــــــالقـــــــــــة  بـنـــــــــــــاء 
تفــــــــــاعليـــــــــــة دائـــمــــــــــة بـيـــــــــــن 
الجـــــــــــامعـــــــة وخــريـــــــجيــــــهـــــــا.

الرؤيــــــــــــة
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األهــــــــــــداف

.KSU2030 بنــاء شراكة حقيقيــة بين الجــامعة وخريجيهــا لتحقيق رؤيتها
تعزيـــز االنتمـــاء والــوالء للجـــامعة.

دعـــم الخريجيــــن فــي مجـــال التــوظيــــف والتدريـــــب واإلرشـــــــاد المهنــــي.
اإلسهـــــام مــع القطــــاع العــــام والخـــــاص للتعــــاون فــــي تنفيـــذ البـــرامج 

والمبـــادرات المتعلقــة بالتدريـــب والتــأهيـــل والتـــــوظيــــــف.
رفع المستـــوى المهـــاري والمهنـــي للخريــج بتقديـــم خدمــات استشاريــة 

وورش إثرائيـــــــة لتــــواكــــب مـتـطـلـبــــــات ســـــــوق الـعـمـــــــــل.
تقديـــم دعــــم استشــاري فّعــال لــوحدات وبــرامج الجــامعة فــي مجـــاالت 
الخريجيــن وفرص التدريــب المحققة لمتطلبـات سوق العمـل المتجددة.
االرتقـــاء بمستـــــوى العمليـــات والشراكــات مع القطــاع العــام والخــاص 

الــتـــــي تعـــالــــج قــضـــايـــــــا الــخــريـــجيــــــــن وتطلعــــــاتهـــــــــــــم.
تنميــة االستفــادة من خبرات الخريجيــن بعد االنخراط في ســوق العمل.
نشر الثقـافة بيـن الخريجيـن لدورهم في تطوير خطط المناهج التعليمية.

بنــاء على ذلك، قــام المركز بتدشيـن عدة برامج ومبادرات تحقق رؤيته 
وأهدافـــه وعليــــه يــعرض هــذا التقريــــر ملخــــص ألهــــم هـــــذه البــــرامج 
والمبـــــادرات التــــــي تــــم تنفيــذهـــــا خــــالل العــــام الجــــــامعــــي 1443هـ.
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الملخص التنفيذي

يـــسعى مركـــز الخريجيــن لتحقيـــق 
أهدافــه االستراتيــجيـــة والتنفيذيــــة 

المتــوافقــــة مـــــع أهـــــــداف الخطـــــــة 
االستراتيــــجيــــة للجـــــامعـة؛ لكســــــب 

انتمـــاء الخريجيـن وتعزيـز مشـاركاتهم 
من خالل تعميــق دعم القــوى البشرية، 

لكـافة عمليـات  كثـروة محركــة  ألهميـته 
البنـاء والتطـويــر في المجتمـع، لذا حـرص 

فريــق المركـز على استمراريـة فتـح قنـوات 
التــواصل مع الطلبــة والخريجيــن لتســاعد 

في نمــوهم وامتدادًا لتطوير برامج الجامعة 
بمـــا يتــواكــب ويــتالءم مـع متطلبـــات ســـوق 

العمــل ومتغيـــراته.

وألن الـتحـــاق الـخريــج والـخريــجــة بفــرص عمــل 
رائـــــدة وميــســــرة ذو أولـــويــــــة فـــي طمــــوحهـــــم 

المستقبلي، لبناء مستقبل عملي مالي مستدام؛ 
حــرص مركـــز الخريجيـــن بالتعــاون مــع القطـــاعين 

العــام والخــاص على رصــد فرص العمل والتدريب 
المتــوفرة فـي ســوق العمل، فقـــام المركز بتدشيــن 

عـــــــدة مبــــــادرات، لتخـــــدم شــرائـــــح مختـــلفــــــة مـــــــن 
المستفيديـــن مــن الطلبــة والخريجيــــن.  
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البرنامج
دعم قنــــوات التـــواصل مـــع
الخريجين ومجتمع األعمال

البرنـامـــج خدمــــة مستدامـــة مــــن مـــركـــــز الخريـــجيــــن تهـــدف إلــى تحقيـــــق األهــــداف 
االستراتيجيــة بتعزيــز انتمـــاء الخريجيـــن وتمكيـــنهم من البحـــث عن فــرص وظيفيـــة 

وتدريبية مقدمة من قبل الشركات الكترونيًا، مما يــسهم في زيــادة مرونة االقتصــاد 
ودعم النمو المستدام، وتوطيـــن ســـوق العمل بكفـــاءات لكــوادر وطنيــة من خريجي 

وخريجـــات الجــامعة، ممـــن حقـــق واجتــــاز المعــايير المطلـــوبة للجهــــة.  

عدد المستفيدينالفئة المستفيدة

طالب وطالبات وخريجي 
وخريـــــــجــــــات الجـــــــامعة

14734
خريج حسابه موثق

 9166
خريج قيد التحقق
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البرنامج
إعـداد دورات تأهيليـة
لطلبة ما قبل التخرج

تهدف المبادرة لتعزيز الفرص للخريجين بما يساهم في فهم سوق العمل ورفع 
تنافسية خريجي الجامعة في سوق العمل المتغير.

عدد المستفيدينالفئة المستفيدة

طالب وطالبات وخريجي 
وخريـــــــجــــــات الجـــــــامعة

4024



1

2

3

8

وامتــــدادًا لحـــرص جـــامعــة المــــلك سعـــود علــى تعزيــــز وتــــوثيـــق الشراكـــة 
المجتمعيـــة مـع مؤسســـات المجتمــع، شـــارك مركــز الخريـجيـــن فــــي عـــدة 
مبـــادرات وبرامـــج تدريـبيــة وتأهيـليـــة؛ لتـأميـــن فرص مهنيــــة فـــي منظمــات 
محليــــة ودوليــــة في مجــــاالت مختلفــة، كمـــا هــو مــوضح فــي الجدول أدنــاه.

برنامج طريق 
المـــستقبــــل 
لإلعــــــــــــــــــــداد 
الوظيــــــــــــــفي 

يــهدف البرنــامج ألساسيـــات البحــث المهنــي إلى اكتشـاف 
مكــامن وأوجــه التميـــز عنـــد التقديـــم ألي وظيـــفة وكيــفيـــــة 
اكتســـاب ميـــزات تنافسيــة تــؤهلك للحصــول على الفرصة 

التدريـــبيــــة أو الـــوظيـــفة التــــي تطمــــح لهــــــا.

عدد المستفيدينتاريخ التنفيذالجهة المنفذة

691طوال العاممسك الخيرية 

بــــرنـــــــــــامـــــــج 
ديـــــــــــــــــــــــــوان 
االبــــتــكـــــــــــــار 

يـــهـدف لتعـزيــــز ثقــــافـة اإلبــــداع واالبـتـكـــــار لـــدى الشبـــــاب 
السعــودي مــن خــالل منحهــم للمشــاركة فــي تقديـم حلول 

فعــــالة للتحديـــات التـــي تــــواجه مجتمعهـــــم.

عدد المستفيدينتاريخ التنفيذالجهة المنفذة

2021/11/2987مسك الخيرية 

بـــرنــــــــــــــــامــــج 
آرتــــــــــاثـــــــــــون 
الـــــذكـــــــــــــــــــاء 
االصطنـــــاعي 

تهدف المســابقة التي تعد إحدى المبـادرات المهمة للقمة 
العالميــة للذكاء االصطناعي تجمع المهتمين بالموسيقى 
والفــن التفــاعلــي، والرســم، وفــن المجسمـــات، مــع خبـــراء 
البيـــانـــات للذكـــــاء االصطنـــاعي للتنـــافس وابتكـــار أفضــــل 
األعمـــال الفنيـــة وفــق المســـارات المحـــددة في المسابقة 

باستخــــدام تقنيــــات الذكــــاء االصطنــــــاعي. 

عدد المستفيدينتاريخ التنفيذالجهة المنفذة

هــيـــــــــــئــــة الذكـــــــاء 
االصطناعي سدايا 

في طور العمل2021/11/27
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بـــرنــــــــــــــامــــج 
جـــــــــــــــــــــوازك 
إلــى العمــــــل 

يـــهــدف إلــى اإللمـــــام بالمهـــــارات الــالزمــــة للحصــــول علـى 
فرصـــة وظيفيــة تؤهـــل للعمــل فــي أي منظمـــة خـــاصــة أو 
حكــوميــة وبمـــا يكفــل التقــدم الوظيـفي خالل السنة األولى 

مـــن العمـــل وحتــى خمـــس سنــوات عمليــــة. 

عدد المستفيدينتاريخ التنفيذالجهة المنفذة

Excellence2021 /11/923

بــــرنـــــــــــامـــــــج 
نــــــخــــــــــــــــــــــب

يـــــهـــدف إلى جـــــذب وتطــــويــــــــر الكفــــــــــــاءات الـــــــــوطنيــــــــــة 
وحديــــثي التخـــرج لتـلبيـــــة احـتيـــــاجــــات الســـــوق الحــــاليـــــــة.

عدد المستفيدينتاريخ التنفيذالجهة المنفذة

صـنـــــدوق الـتـنـمـيــــــة 
الصناعية السعودي

2022/3/178

بـــرنــــــــــــــامــــج 
يــــــــــــــــــــــــــــــوم 
الـــخـــــريــــــــــــج 

يــهدف الـمـعـــرض تقديـــم عــدد مـــن النصـــائح للخريــــجيــــــن 
عــــن ســـــوق العمـــــل.

عدد المستفيدينتاريخ التنفيذالجهة المنفذة

وحدة الخريجين – 
كليـــة التمريــــض

2022 /1/31400
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برنامج المهارات 
األســــــاسيــــــــــة 
لـطـــــــــــريــــــــــــــــق 
المــــستقبــــــــــل 

يـــهدف إلـــى التعـــرف علـــــى التـــواصل الفعــال ومفـــاهيــــمه 
وأهميـــته، ومهــــارات التـــواصل الفعــــال فــي بناء العالقات 

وفـــي المقـــابالت الشخصيــــة.

عدد المستفيدينتاريخ التنفيذالجهة المنفذة

4/113051/ 2022مسك الخيرية

بــــرنـــــــــــامـــــــج  
نســـــاهم 2.0 

تدريــــب ودعــــــم رواد ورائــــدات األعمــــال إلنشــــاء شركــــــات 
نـــــاشئـــــة فــــي مجـــــــال الصنــــــــاعة.

عدد المستفيدينتاريخ التنفيذالجهة المنفذة

جامعة الملك فهد 
للبتـــــرول – ســـابك

في طور العمل2022/6/28

بـــرنــــــــــــــامــــج 
هــــــاكــثــــــــــون 
وزيـــــــــــــــــــــــــــن 

يجمــع أصحــاب المــواهب، والمبــادرات، واألفكــار اإلبداعيــة 
مـن المطوريـــن، والمهندسيـــن، والتقنييـــن، والمصمميـــن 
ومــن لديـــة شغــف للعمـــل بشكــل جمــاعي فــي مـدة زمنية 
محـــــدودة لتطـــويـــــر وإيـــجــــــاد حلــــول حقيـــقيـــــة للتحديـــــات 

المـــاليــــة واإلدخــــار والتخطيـــــط المـــــــالي.

عدد المستفيدينتاريخ التنفيذالجهة المنفذة

بنك التنمية 
اإلجتمـــــاعي 

في طور العمل4/22/ 2022
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بـــرنــــــــــــــامــــج 
مــبـــــــــــــــــــادرة 
نــــــــــوابـــــــــــــــغ  

يهـــدف إلـــى اختيـــار النخبـــــة مـــن طـــالب وطالبــــات التخـــــرج 
لدرجــة البكـــالوريوس مــــن الطلبـــة السعـــوديين وإعدادهم 
وتمكيــنهم وابتعـــاثهم للحصـــول على درجـــــة المــــــاجستيـر 
في أعــرق وأرقــى جــامعات العالم لكي يعودوا في المجاالت 

التي تخـــدم رؤيــــته وتلبـــي طمــــوحــــاته.

عدد المستفيدينتاريخ التنفيذالجهة المنفذة

6/2916/ 2022دلـــة البركـــة 

زيـارة لبرنـامج 
اكـتـشــــــــــــــــف 
مـســـــــــــــــــارك

يـــهـدف لتقـديــم بـرنـــامج تـعليـــمي تفـــاعلي، مقـــدم لطـــالب 
المرحلـة الثـــانـــوية لمســاعدتهم علــى فهــم ســوق العمــل، 
وتصحيـــح المفــاهيـــم الخـــاطئة حـول بعـض التخصصـــات.

عدد المستفيدينتاريخ التنفيذالجهة المنفذة

مؤسسة األمير محمد 
بن سلمــــان -مســــــك-

2022/7/3140

بـــرنــــــــــــــامــــج 
النــخبـــــــــــــة 7 

يهـــدف البرنـــامج الـــوظيفـــي فــي نسختــه الســابعة لتأهيل 
المـــواهــــب والكفـــــاءات الـــواعدة مـــن حديــــثي التخــــرج مـــن 

خـــالل عـــدة بـــرامج وأســـاليــــب تدريـــبيــــة مكثفــــة. 

عدد المستفيدينتاريخ التنفيذالجهة المنفذة

التـــأميــنات 
االجتماعية

2022 /7/22150
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زيارة لبرنامج 
اإلرشـــــــــــــــــاد 
المـــهنـــــــــــــــي

تهدف لتحقيــق التعـــاون إلنشــاء مكــاتب إرشــاد مهنــي في 
الجـــامعات يتــوفر فيـه المختصين، لتقديم خدمات إرشادية 
للطلبـــة في تعــاون استراتيجي متكامل مع مركز الخريجين، 

ووحــدة اإلرشـــاد والمهنـــي بالجــــامعة.

عدد المستفيدينتاريخ التنفيذالجهة المنفذة

صنـدوق الموارد 
البشرية -هدف-

اجتماع8/11/ 2022

ختــامــًا...  يطمح مركز الخريجين إلى استمرارية تفعيل شراكاته المجتمعية 
مـــع المـؤسســـات الخارجيـــة وتضميـــن دوره فيــــها؛ وذلك مـــن خـــالل طـــرح 
مشــاريع ومبادرات هادفة ومتنوعة، والعمل على جمع استبانات استطالع 
رأي طلبـــــة وخريــجـــي الجـــامعــة عـــن الخدمـــات المقدمــــة، واستطـــــالع رأي 
قطـــــاع األعمـــال وجهـــــات التــوظيــــف، ويـــوضح هذا التقريـــر أبــــرز إنجــــازات 
مـــركــــــز الخريــجيــــن خــــالل عــــام 1443 هـ، ونطـــاق العمـــل لجميـــع مبــــادراته 

وشراكـــــاته مــــع القطـــــاعات العـــــامة والخــــــاصة.



برامج التأهيل والتدريب

من خالل التعـــاون المستمر لمركز 
الخريجيـــن مــع جهـــات مختلفــة فـي 

القطـــاعيــــن العــام والخــاص، حـرص 
المـــركـــــز علـــــى تـفعيـــــل الشـــراكـــــات 

المـــجتــمـعـيــــة بهـــدف تعزيــــز عمليــــة 
للخريــــــجيــــــن  والتــــدريــــــــب  التــــــأهيـــــــل 

والخريــــجات فــــي بــــرامج مختلـفــــــة.

وذلك لســـد الثغــرات التـــي تــم رصدها في 
الســابقـة،  العمل  احتيــاجات ســوق  دراسـة 

التــي  والــورش  الــدورات  مواضيـــع  وتنــــوعت 
الـشـخــصـيــــــة،  الـقــيــــــــم  لـتــشمـــل  قـــدمــــت، 

لتحديــد  الشخصــي  والتـخـطيــط  والتـســويـــق، 
لسوق  وتهيئتهم  المنــاسب،  المهنــي  المســار 

العمل كمــا هو مــوضح الحقـــًا. 
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 برنـامج مسـك طريـق
المستقبل لإلعـداد الوظيـفي
يهدف البرنـــامج ألســاسيــات البحــث المهنـي إلــى 
اكـتـشــــاف مــكـــامـن وأوجـــــه التميـــــز عنــــد التقــدم 
ألي وظيـــفة وكيفيـــة اكتســـاب ميــزات تنــافسيـــة 
تــــؤهـلك للحصـــــول علــــــى الفرصـــــة التدريــبيــــة أو 

الوظيـــــفة التـــي تطمــــح لهـــــا.

مــن خــالل هــــذا البرنـــــامج تــــم فتـــح التسجيــــل فــي 
دورتــيـــــن: األولــــى فــــي شهــر ربيــــع األول، واستفـاد 
منهـــــــا عــــدد 1722 متــــدرب مــــن طلبـــة وطـــــالبــــات 
وخريــجي وخريــجات جامعة الملك سعــود.  والدورة 
الثانيـة تم طرحهـا في شهر شـوال مـن عـام 1443هـ، 
وسجــل فيـهــا عدد 1075 متــــدرب ومتــدربــة، وعــــدد 
مــــن أكمـــل البرنـــــامج منهــــم 691 طـــــالب وخريــــــج.

الفئة المستهدفة
طـالب وطــالبــات وخريــجي وخريــجــات جــامعــة 
المـــلك سـعـــود الـذيـــن يـــطـمـحـــون لـتـطــويـــــر 

مهــاراتهــم المهــنيـــة.

الوقــــــــت
ُيــطـرح الـبـرنـــــامـج بـشـكــل دوري خـــالل الـعــــام 

الدراســي، بـدًء مــن ربيــع اآلخــر عــام1443 هـ.

المكـــــان
عــــن بعــــــد

الجهــة المنظمــة  
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مسابقة آرتاثون
 الذكــــاء االصطنـــــاعي

تهدف المسابقة العالمية التي تعد إحدى المبادرات 
والتي  االصطناعي،  للذكاء  العالمية  للقمة  المهمة 
تجمع المهتمين بالموسيقى والفن التفاعلي، مثل فن 
الرسم، وفن المجسمات، مع نخبة من خبراء البيانات 
للذكاء االصطناعي، للتنافس وابتكار أفضل األعمال 
الفنيــــة وفــق المـســـــارات المحـــددة فـــي المســـابـقة 

باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي. 

مــــن خـــــــــالل هـــــــــذا المبـــــــــادرة العــــــــالميــــــــة تــــــــم 
اإلعـــــــــــــالن للتســـــجيـــــــــــل والمــشــــــــــاركــــــة فــــــــــــي 
المســــــابقــــة، الستهـــــداف النخبـــــــة مـــــــن هـــــــــواة 
الفـــــــن التقنــــــــي مـــــــن طلبــــــة وخريـــــجي الجـــامعة 

للدخــــــول فـــــي التحـــــدي الذكـــــــــي.

الفئة المستهدفة
500 مشارك من أنحاء العالم

الوقــــــــت
بداية المسابقة 2021/10/19 م

المكـــــان
الريـــــــــــاض

الجهــة المنظمــة  
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برنـــــامج
ديـــــوان االبتكـــــار

يهدف البرنـامج الذي تطرحه مؤسسـة مسـك لتعزيـز 
ثقـافة اإلبداع واالبتكـار لدى الشبــاب السعــودي، مـن 
خالل منحهــم المشــاركة فــي تحقيق التغيير اإليجابي 
للمجتمع، وتفعيل دورهم في رحلة تنافسية، يقدمون 
فيهـا الحلـول اإلبداعيــة المبتكرة والفّعـالة للتحديـات 

التـي تـواجه مجتمعهــم. 

لطلبة  التسجيـــل  فتح  تم  البرنــامج  هذا  خالل  من 
الملك سعود  وطالبات وخريجي وخريجات جامعة 
المتقدميـــن  عدد  بلــغ  وقد  اآلخر،  ربيــع  شهـــر  فــي 
تجــــــاوز  متقـــدم   87 استطــــاع   1722 والمتقدمـــات 
مراحل البرنــامج واختبــاراته، والزال البرنــــامج فـــــي 
طـور العمل ويـحظـى بمتــــابعـــة مركــــــز الخريجيـــــــن 

لجمـــع التغذيـــــة الراجعة لمتــابعتهــا وتوثيــقهــا.

الفئة المستهدفة
طالب وطالبات وخريجي وخريجات جامعة الملك سعود

الوقــــــــت
2021/11/29 م

المكـــــان
عــــن بعــــــد

الجهــة المنظمــة  
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برنـــــامج
جــوازك إلــى العمــل

يــهدف البرنــامج إلــى إلمــام حــامل وثيــقة (جــوازك إلــى 
العمــل) بأهــم المهــــارات والخبــــرات الالزمـــة لســـوق 
العمل ليكــون جـاهز للبدء والتميز في وظيفته األولى، 
كمــا يضمــن البرنــامج للجهــة المشغلة إعادة تدريب 
الخريـج -حامل الجـواز- مجـانًا فــي حال وجود أي ثغرة في 
المهــارات المكتسبة، وأيضـًا مــن مميــــزات البــرنـــامــج 
التزامه بدعم خريجي البرنامج للحصول على وظيفتهم 
األولــى مــن خــالل عرض سيـــرهم الذاتيــة على مختلــف 

الجهــات والمنظمــات لتوظيفهــم. 

تــم مــن خــالل برنــامج جـــوازك للعمــل الـذي طرحتــه 
شركـــة Excellence بالتعــاون مــع مركـــز الخريجيــن 
ترشيــــح 50 طـــــالب وطـــــالبة مــن جـــــامعة المـــلك 
تدريبيــة وتوجيهيــة  سعود لاللتحـاق بعشر دورات 
رئيسيـة، تُركز على المهــارات الشخصيــة واإلداريـة، 
واألدوات األســاسية التي تزيــد مــن قــدرة المتقــدم 
للوظيــفة على اظهار وتطبيق خبراتهم ومهاراتهم 
للتقــدم  ذلك  بعــد  تهيــئهم  والتـــي  التخصصية، 
الجتيــاز االختبــار النهــائـــي، ثــم المقـابلــة والبـدء فـــي 
ترشيـــــحــه لالستقطــــاب فــي الجهـــــات المنـــاسبة. 
وقد اجتاز فيها 23 طــالب وطـالبة من طلبة جــامعة 

الملك سعــود وأصبحــوا مــن حملــة هــذا الجـــواز.

الفئة المستهدفة
حديثي التخرج من طلبة وطالبات جامعة الملك سعود

الوقــــــــت
4/4/ 1443 هـ

المكـــــان
الريـــــــــــاض

الجهــة المنظمــة  
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برنـــــامج
يــــوم الخريــــج

أقـــامت كليـــة التمريـــض بجـــامعة الملك سعـــود 
بمشـاركة مركز الخريجيـن، ومجمـوعة من الجهات 
الصحية مثل المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، 
ومدينة الملك سعود الطبية، ومدينة الملك فهد 
الطبية، ومجمع إرادة، والصحة النفسية بالرياض، 
برنـامج يـوم الخريـج، ويهدف البرنـامج إلى معـالجة 
التحديات التي تواجه خريجي الكليات الصحية في سوق 
العمل، وإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية ذات الكفاءة 
المهنية العالية للتواصل مع الجهات ذات العالقة 

بالمهنة، لتسهيل عمليات التوظيف والتدريب.

في هذا اليوم استهدف البرنامج أكثر من 400 طالب 
وطالبة من المتوقع تخرجهم، ووضحت عميدة الكلية 
أهمية معالجة التحديات التي تواجه خريجي الكليات في 
ســوق العمل وإتـــاحة الفرصــة للكــوادر الوطنيــة ذات 
الكفــاءات العاليـــة للتــواصل مع الجهات ذات العالقة 
بالمهنة لتسهيــل عمليــات االستقطــاب وقدم مديـــر 
مركز الخريجين د. أنس بن محمد الشعالن كلمة وضح 
فيها دور المركز في إبقاء عملية التواصل بين الخريج 
والجــامعة واستعـــرض خدمـــات مركــز الخريجيـــن عبـــر 
بوابته اإللكترونية، والتي يستهدف فيها طلبة وخريجي 
الجامعة مقدمًا عددًا من النصائح والتوجيهات لتجاوز 
تحديـــات ســوق العمــل وشــارك المركز ببــوث تعريفــي 

للخدمــات واإلجــابة عن كــافة التســاؤالت.

الفئة المستهدفة
حديثي التخرج من كلية التمريض والكليات الصحية

الوقــــــــت
1 هـ 4 4 3

المكـــــان
قاعة الدروازة بجامعة الملك سعود 

الجهــة المنظمــة  
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برنـــــامج نـخــــــــب
امتداًدا لجهود صندوق التنمية الصناعية السعودي 
وخبراته المتراكمة فــي برامج التدريــب المتخصص 
وبرامج التدريــب التعــاوني للكوادر الوطنية، دشنت 
من  الثالثة  النسخة  الصناعي  الصندوق  أكاديمية 
"برنــامج نخــب"، والــذي يــهدف إلــى جــذب وتطــويــر 
ببرامج مكثفة  التخرج  الوطنية، وحديثي  الكفــاءات 
لتلبيــة احتيــاجات الســوق الحــالية، إضافة للخبرات 
التطــويـــــريـــة المكتسبـــة فــــــي الجـــــانب المهنـــــــي 
والشخصــي، والتمتــع بالعالقــــات المهنيـــة علـــــى 
الصعيد الدولي اإلقليمي والمحلي، كذلك سيتمتع 
المرشحين في البرنامج بمزايا  مادية مثل المكافأة 

الشهرية والتأمين الطبي وبدل السكن والنقل.

مــن خـــالل برنــامج نخــب تــم تسجيـــل 1159 متقـــدم 
ومتقدمة من طلبة وخريــجي جامعة الملك سعود، 
وانطبقــــت معاييـــــر واشتراطـــات القبــــــول علـــــى 8 
متقــدم ومتقدمـــــة، واآلن هـــم في مرحلــــة تجـــــــاوز 
االختبـــــــــارات فــــــــي القـــــدرة المعرفيــــــة، والتقييــــــم 
السلوك الشخصـي، والمحـاكاة السلوكية من مركز 
مرشحين  لنخبــة  الشخصيــة  والمقابالت  التقييم، 
مــن أفضـــل 25 جـــامعة عـــالميــة، وتتــم المتـــــابعة 
حاليــــًا من مركز الخريجيــن بجـــامعــة المـــلك سعـود 
مع صندوق التنميــــة الصنـــاعية السعـــودي لجمــــع 

التغذيـــــة الراجعــــة لمتـــابعتهـــا وتوثيـــقهــــا. 

الفئة المستهدفة
حديـثي التخــرج مــن طلبــة جــامعة المــلك سعــود

الوقــــــــت
8/14/ 1443 هـ

المكـــــان
الريـــــــــــاض

الجهــة المنظمــة  
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برنـــــامج المهارات
األساسية لطريق المستقبل

يهــدف البرنــامج المقــدم مــن مــؤسسة مســـك 
والذي يعــد امتــدادًا لسلســة برنــــامــج المهــارات 
األساسيــة لطريـــق المستقبــل إلــى التعــرف على 
التــواصل الفّعــال ومفــاهيمه وأهميـته، ومهارات 
التـــواصـل الفّعــــال فــــي بنــــــاء العالقـــــات، وفــــــي 
المقــابالت الشخصيـــة، لمسيـــرة مهنيـــة نــاجحة.

تـــم االستفـــادة مـــــن المخيـــــم التدريـــبــي للبرنــــامج 

باكتســاب المهــارات األكثـر طلبـًا فـي ســوق العمل 

بتجربة تفاعلية حّية ودورات متنوعة، استفاد منها 

عــــــدد 3051 مـــــــن طــــــــالب وطـــــــــالبات وخريـــــــجي 

وخريجــــات جـــــامعة الملك سعـــود، وتتم المتابعة 

حاليـــــًا من مركز الخريجيـــــن مـــع مـــؤسسة مســك 

لجمــع التغذيـــة الراجعــة لمتــابعتها وتـــــوثيقها. 

الفئة المستهدفة
حديثي التخرج من طلبة جامعة الملك سعود

الوقــــــــت
9/10/ 1443 هـ

المكـــــان
الريـــــــــــاض

الجهــة المنظمــة  
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هاكثــون
وزيــــــــــــــــــن

يــهدف هـــذا البرنـــامج المقــدم مــن بنـــك التنميــة 
االجتمـــاعي إلـــى طـــرح مســـابقة تجمــع أصحـــاب 
مـــن  اإلبداعيـــة  واألفكــــار  والمبـــادرات  المـــواهــب 
المطورين، والمهندسين والتقنيين والمصممين، 
ومن لديـــة شغف للعمــل بشكــل جمــاعي في مدة 
زمنيـــة محدودة، إليجـــاد حلــول حقيقيــة للتحديـــات 
الماليــة، واالدخــار، والتخطيــط المــالي، وتطويـــرها.

من خالل برنامج هاكثون وزين يتم ترشيــح عدد من 
طالب وطالبات جامعة الملك سعــود فــي البرنامج 
األخــرى  الجـــامعـــات  مــن  زمالئهــم  مــن  عـــــدد  مــع 
الستكمـــــال مراحـــل البرنــــامج التنـــافسيـــة، والزال 
البرنــامج في طور العمل، وتتم المتابعة حاليًا من 
مركــز الخريــجيــن بجــامعة الملك سعــود مــع بــنك 
الراجعـــة  التغذيــــــة  لجمــــع  االجتمــاعيــــة  التنميـــــة 

لمتــابعتهـــا وتــوثيــقهـــا.

الفئة المستهدفة
طالب وطالبات وخريجي وخريجات جامعة الملك سعود

الوقــــــــت
9/21/ 1443 هـ

المكـــــان
الريـــــــــــاض

الجهــة المنظمــة  
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برنـــــامج
 نســاهـــــــم 2.0

أطلقــت جـــامعة المـلك فهــد للبتــرول والمعــادن 
–ســـابك- لريـــــادة األعمــــال برنــــــامج نســــاهم 2.0 
والذي يهــــدف لبنـــاء شركـــات تســـاهم فـــي خلــــق 
رواد  ودعــم  تدريــب  خالل  مــن  اقتصــادية،  قيـــــم 
ورائـــدات األعمـــــــال إلنشـــــاء شركــــــــات نــــاشئـــــة 

فـــي مجـــــال الصنـــاعـــة.

مــن خـالل هــذا البرنــامج يــتم التمهيــد لبنــاء نمــوذج 
األعمــال وجذب العمالء والمستثمريــن لشركاتهم 
النــاشئة من خالل العمــل فـــي معهـــد الريـــادة فـــي 
األعمــال لتطويـــر فكرة العمــل للشركـــات الناشئة، 
ويـكــــــون التعــــايــش والتفــــــاعل مــــع طــــالب ورواد 
األعمـال بالجــامعة، ويـمتد البرنـامج ألربعة شهــور 
يـتم فيهــا منح المشــاركين من المتقدميــن مكافأة 
شهريــة والسكــن فـــي الجــامعة، إضـــافة لشهــادة 
تعليــم مستمــر، والزال العمــــل فــــي البرنــامج فــي 
مراحله األولى ويحظى بمتابعة من مركز الخريجين 

لجمع التغذيــة الراجعــة لمتــابعتها وتــوثيقهــا.

الفئة المستهدفة
خريجي وخريجات جامعة الملك سعود والمتوقع تخرجهم

الوقــــــــت
11/29/ 1443 هـ

المكـــــان
معهد الريادة في األعمال بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الجهــة المنظمــة  
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مبـــادرة
  نـــــــــــــــوابـــــــغ

تهدف المبادرة التي نظمتها مجموعة دله البركة 
إلى اختيار النخبة من طالب وطالبات التخرج لدرجة 
البكالوريوس من الطلبة والطالبات السعوديين، 
على  للحصول  وابتعاثهم  وتمكينهم  وإعدادهم 
درجة الماجستير في أعرق وأرقى جامعات العالم، 
لكي يعودوا ألرض الوطن في المجاالت التي تخدم 

رؤيته وتلبي طموحاته.

من خالل البرنامج تم تسجيل 30 متقدم ومتقدمة، 
تــرشــح منهــم 16 متقــدم ممــــن انطبقــت عليــهــم 
معــايير واشتراطــات القبــول، وهم اآلن فــي مرحلــة 
المقابالت،  عمل  بعدها  وسيتم  االختبارات،  تجاوز 
للفرز إلكمال إجراءات االبتعاث للحصول على درجة 
المــاجستيــر فــــي أعــرق وأرقــى جــامعــات العـــالــم، 
ليعــودوا بمعــارف وخبرات جديدة تعود بالفائدة في 
مجــاالت الــوطن االقتصــادية والتطويرية، ويحرص 
مركز الخريجيــن على متابعة البرنامج لجمع التغذية 

الراجعــة لمتــابعتها وتوثيـــقها.

الفئة المستهدفة
خريــجــي وخريــجـــات تخصصـــات علـــوم الحــــاسب 
والهندسة وإدارة األعمال بجامعة الملك سعود

الوقــــــــت
11/30/ 1443 هـ

المكـــــان
الريـــــــــــاض

الجهــة المنظمــة  
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برنـــــامج النخبـــــــــة 7
امتـــداًدا لجهـــــود المـــؤسســــة العــــامة للتأميـــنــــات 
االجتماعية في التدريب المتخصص والتدريب التعاوني 
للكوادر الوطنية، أطلقت المؤسسة النسخة الثالثة 
من "برنامج نخب"، وهو أحد البرامج التابعة للمؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية والذي يهدف الى جذب 
وتطوير الكفاءات والمواهب الوطنية وحديثي التخرج 
لتلبية احتياجات السوق الحالية، حيث يتم استقطاب 
أفضل المواهب من مختلف الجامعات وامتالكهم 
بالمعـــارف والخبــرات األســاسية، وتعزيز مهاراتهم 
الشخصية والمهنية واكسـابهم خبرات مميــزة؛ من 
خالل تدريــبهم فــي برامــج تدريبيــة متعددة علــى مدار 
العام من خالل التدوير الداخلي في إدارات المؤسسة، 
وكذلك تدريبهم في التدوير الخارجي والذي يهدف إلى 
تسريع عملية اكتساب الكفاءات من الشركات الرائدة.

مـــن خــالل هـذا البرنــامج قــامت المــؤسسة العــامة 
للتأمينــات االجتماعيــة بالفرز األولــي للمتقدمين من 
طلبة وخريجــي جــامعة الملك سعــود وقد بلــغ عــدد 
المتقدميــــــن 690 متقدم ومتقدمة، ترشــح منهــم 
عــدد 150 مــن انطبقت عليــهم معايير واشتراطات 
القبــــــول فــــــي البرنــــــامج ، واآلن فـــــــي مرحلــــة عقـــــد 
المقــــــابـــالت الشخصيـــة معهــم، وسيــتــم تحديــد 
مــوعـد الجتيــــــاز االختبـــــارات الوظيــفيـــة فــي اللغــة 
اإلنجليزيـــــــة واختبــــــار الشخصيـــــة واختبـــــــار القدرات 
الذهنية، ليتم بعدها تحديد المرشحين المؤهلين لدخول 
الداخلي في  التدوير  المكثفة وبرامج  التدريبية  البرامج 
مع  بالتعاون  الخــارجي  والتدوير  المؤسسة،  إدارات 
الجهات الرائدة والبدء بعدها في إجراءات تعيينهم 
بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتمــاعية، ويحرص 
مركز الخريجيـن علــى متــابعة البرنامج لجمع التغذية 

الراجعة لمتابعتها وتوثيقها.

الفئة المستهدفة
طالب وطالبات وخريجي وخريجات جامعة الملك سعود

الوقــــــــت
12/23/ 1443 هـ

المكـــــان
الريـــــــــــاض

الجهــة المنظمــة  



زيارات الشراكة
مع الجهات الخارجية

يحرص مركز الخريجيـن طـوال العام 

على عقــد االجتمــاعات الهـــادفة مـــع 

مســؤولي المــوارد البشريـــة فـــي أبـــرز 

جهـــــــات التـــــوظيــــــف والتــــدريــــب فـــــي 

القطــاعيــن العـــام والخــــاص.

وضــــــــــــــــــــــــــع  فــــــــــــــــــي  والمشـــــــــــــاركـــــــــة 

التــي  واألهـــداف  االستراتيجيـــة  الخـــطـــــط 

ينتـــج عنهـــا إطالق فرص وظيفية مميزة من 

اإللكترونيــــــــة،  الخريــجيـــــــن  بــــوابة  خالل 

تركـــز  ونـــدوات  بــرامــــج  فـــــي  التفـــرد  وكـــذلك 

المهـــــــــــــارات  أبـــــــــــــــرز  مستجــــــــــدات  علـــــــــــــى 

المهنيـــــــة،  للتنــــافسيــــــة  الالزمــــــة  والمعــــــــارف 

ونرفـــق عيـــنة ألبـــرز الشــراكــــات.
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زيـــارة فريـــــق برنـــــامج 
مــــــؤسســــــة مســـــك
- اكتشف مسارك -

األمير  مؤسسة  مع  والتعاون  التنسيق  على  سعود  الملك  بجامعة  الخريجين  مركز  حرص 
محمد بن سلمان -مسك- وذلك لتنظيم زيارة ميدانية لخريجي برنامج اكتشف مسارك، والذي 
بلغ عدد الحضور منهم 40 طالب وطالبة، والبرنامج هو أحد برامج المؤسسة والذي يهدف 
لتقديم برنامج تعليمي تفاعلي، مقدم لطالب المرحلة الثانوية لمساعدتهم على فهم سوق 
البرنامج على  التخصصات، كما يساعدهم  الخاطئة حول بعض  المفاهيم  العمل، وتصحيح 
إدراك مهاراتهم وقدراتهم، وبالتالي تأهيلهم للخيار المهني المناسب، والذي ينطلق دائمًا من 
بتأهيل  مدربة  بشرية  كوادر  ليحقق  الخيار،  مع  المتوائم  التخصص  ودراسة  الجامعة،  اختيار 
الجامعية  بالمدينة  المعالم  أبرز  زيارة  فتمت  مجاالته،  بشتى  المهني  السوق  لخدمة  عالي 
الترفيهي ومركز الطالب ذوي  برنامج الشراكة الطالبية والمركز  للطالب والتعريف بها مثل 
اإلعاقة، وكذلك مكتبة األمير سلمان وما تحويه من فنون ومخطوطات وكتب تذكارية نادرة 

والتعرف على قاعة بحث الفهرس ومشاركة االستراحة التعليمية، أيضًا.

وتمت أيضًا زيارة كلية اآلداب كعينة تعريفية، والتعريف بمتحف اإلعالم، ومعمل الصحافة 
الفعاليات  عروض  بث  في  التحكم  أجهزة  على  واالطالع  الجامعة،  رسالة  ومقر  اإللكترونية، 

والندوات، إضافة لمدرج الكلية والفصول الدراسية.
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زيـــــارة صنــــدوق
الموارد البشرية

 - هــــــــــــــــــــــدف - 

تم التعاون مع وحدة اإلرشاد المهني بعمادة شؤون الطالب، وعقد اجتماع مع فريق صندوق 

الموارد البشرية -هدف- لتحقيق التعاون في إنشاء مكاتب إرشاد مهني في الجامعات، يتوفر 

فيــها مرشديــن ومرشدات مهنيــن مختصيــن، لتقديــم خدمــات إرشاديــة لطلبة الجــامعة في 

تعــاون استراتيــجي تكــاملـــي، مـــع وحــدات اإلرشـــاد ومركــز الخريجيــن، وبدعـــم مـــــن صنـــدوق 

المــــوارد البشريــــة.

ويتــــــم تــفعيــــــل الــخطـــــة فـــــي بــدايـــــة الــسنــــة الــدراسيـــة الــجديـــــدة الستهــــداف الــطلبـــــة 

المستجديــن، مع استمراريـــة تقديــم الخدمــات طــوال السنــة، لجميــع الشرائــح المستفيــدة 

وسيــكون هنــاك تقــارير فصليــة وسنويــة لقيــاس األداء وتحقيــق متطلبــات الجــــودة.



 رصد وتيسير فرص
التدريـــب والتوظيــــف

1. برنامج دعم قنوات التواصل مع 
    الخريـــجيـــن ومـجتمـــع األعـمــــال 

تتـــــوافـق أهــــداف مركــــــــز الخريــجيــــــن 
االستراتيجيــة والتنفيذيـــة مــع أهــداف 

الخطــة االستراتيجيـــة للجـــامعـة؛ وذلك 
في دعم قنــوات التــواصل مــع الخريــجين 

ومـــجتمــــــــع األعمــــــال، وتعزيـــــــز انتمـــــــاء 
الخريجيـــن ومشــاركاتهــم مــن خــالل فتـــح 

قنــوات اتصــال وتـواصل تساعد في نموهم 
واالستفـــادة مــن خبراتهـــم وتمكيـــنهم مــــن 

المســـاهمة فـــي تطويـــر برامج الجـــامعة بمــا 
يتـــواكب ويــتالءم مع متطلبــات ســوق العمـل 

المجتمــع واالرتقـــــاء  فـــي خدمـــة  والمســـاهمة 
بجـــودة الحيــــاة. 

لذا عمد مركز الخريجيـــن تدشيــن بوابة الخريجين 
اإللكترونية والتي تتيح لطلبة جامعة الملك سعود 

المقدمـــة  خدماتهــا  مــن  االستفــادة  وخريجيــهــــا 
فــي صفحـــاتهــا.
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 أهداف البرنامج

1234

5678

تعــزيــــــــــــــــز
انتمـــــــــــــــــاء
الخريـــــــــــــــج

تجـــــــــــــــــــــــاه 
جـــــامعتهــم 
"جـــــــــامــعـــة
المـــــــــــــــــلك
سعــــــــــــود"

تعزيز العالقة 
والتـــــــواصــــــل
مع الخريجيــن 
واالستفـــــــادة
مــن خبراتهــم
فـــي تطـــويــــــر 
جـــــــامعتهـــــم 
وبرامجهــــــــــــــا

تعزيــــز العالقــة 
والتــواصل بيــن 
الخريـج وزمــالء 
التخصـــــــــــــــــص 
وتبادل الخبرات 
التعليميـــــــــــــــــة 
والمهنيـــــــــــــــــــة 
والحياتيـــــــــــــــــــة

تمكين الخريــج
مــــن رصــــــــــــــــــد
وتــــــوثيــــــــــــــــــــق 
الفعــــــــــاليـــــات 
الخاصة بكليته 
والجــــــــــــــــامعة 
والمشـــــــــــاركة
فيــــــــــــــــــــــــــــــهـــا

تمكين الشركات 
والمؤسســـــــات 
الحكــــوميـــــــــــــــــة 
واألهليــــــــــــة من 
عرض ومشاركة 
وظــــــــائفهـــــــــــم 
وفعـــــــالياتهـــــم
مع الخريــــــــــــــــــج

تمكيــــن الخريـــج 
مـــن الـبـحــــــــــــــث 
والتقديـــــــــم على 
الفرص الوظيفية 
وعرض سيـرهم 
الذاتية وملفهم 
المهـــــــــــــــــــــــــاري 
للشركـــــــــــــــــــــات

تمكين الجـامعة 
من الحصــــــــــــول 
على المعلومات 
واإلحصــــــــــــاءات

عن الخريــــجيــــــن 
مـــن خــــــــــــــــــــــالل 
االستبـــــــــــــــــانات 
اإللكترونيــــــــــــــــــة

تمكيــــــــــــــــــــــــن
الشركـــات من 
عرض الدورات 
التدريــبيـــــــــــــــــة
للخريـج خاصة 
الـــــــــــــــــــــدورات 
المنتهيـــــــــــــــــة 
بالتوظيــــــــــــــف



التقديــــم علــى الفــرص اإلعالنيـــــة المنشـــــورة مــن قبــل القطـــاعـــــات 
والمؤسسات العامة والخاصة، سواًء الوظيفية أو التدريبية بأنواعها

دعوة الطلبة والخريجين المسجلين في البوابة زمالئهم، لالنضمام للتسجيل 
وإتاحة التشارك بالمنشورات اإلجتماعية والمهنية وإمكانية التعليق عليها

التــواصل بيــن الطلبة والخريجيــن باستخدام نظــام الرســائل الداخلـي

االنضمام لمجموعة وحدة الخريجين بالكلية الخاصة بالطالب، واإلّطالع على 
جميع الفعاليات والمناسبات التي تهمهم، وتمكنهم من اإلشتراك فيها

اإلّطـــــــــــــــالع عــــلـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا هــــــــــــــــو جــــديــــــــــــــد فــــــــــــــــي 
صــفــحــــــــــــة المنــــــاسبـــــــــات، ســـــــواًء داخـــــــل أو خــــــارج الجـــــــــامعـــــــة
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 خدمات البرنامج

 الخدمات
 المقدمة
لألعضاء

يــــتــــم منــــــح 
الطــــــــــــالـب، 
والخريــــــــــــــج 
المسجــــــــــل
في البـــــــوابة 
المزايـــــــــــــــــــا
التاليــــــــــــــــــة:

03

05

02

04

01



اإلّطـــــــالع عــلــــــــــى أخبــــــــــــار الــجـــــــــــامــعـــــــة

اإلّطالع على المناسبات والفعاليات المستقبلية 
ســواء خــاصـة بالـخريــج أو بالطــالب بشكــل عـــام

مــشـــــــــاركــــة أبـــــــــــرز الخريــــــجيــــــــــن

مــشــــــــــــاركــة ألــبـــــــــوم الــصــــــــــــور
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 خدمات البرنامج

 الخدمات
 المقدمة
للـــــــــــزوار

03

02

04

01



عـــرض الفـــرص الوظيــــفيـــــة والتدريـــــبيــــــة بأنـــــواعهـــــــا، مــــــن
خـــــــــالل اإلعــــــــــالن عنهـــــــا فــــــي الصفحـــة الخــــــاصة بالجهــــــة

إمكــانيـــة تحميــــل السيـــــر الذاتيـــة للمتقدميـــن، واإلطــالع عليـــها 
وفرزها للتواصل، وإكمال إجراءات العملية الوظيفية أو التدريبية

يلـــزم الجهـــة تحديــــث حــــــاالت المتقدميـــــن باستمـــــرار، حيـــث 
تصلهـــم إشعـــارات بحــالة تقديــمهم للفـــرص ومستجداتهــــا

إمكانية اإلّطالع وتصفح السير الذاتية لجميع الخريجين المسجلين في البوابة، 
وإمكانية الفرز بناء على المؤهل العلمي، التخصص، سنة التخرج، مكان اإلقامة
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 خدمات البرنامج

 الخدمات
 المقدمة
 للجهــات

والمؤسسات

يـتـــــــــــــم مـنـــــــــــح 
الـمـــــــؤسـســـــــة 
الحكـــوميــة حـــق 
الدخول بصفحة 
خـــــــاصــــــــة فــــــي 
البــوابـة، وكـذلك 
الجهـة الخــاصـة 
بعد التحقق من 
هــــــــــويــــــــتهـــــــــــا 
وسـجـــــــالتـهـــــــــا 
التجـاريـة، لُتمنح 
بعدهــــا المزايــــا 
التــــــاليــــــــة فــــــي 
صـفـحــــــــاتـهـــــــــا

03

02

04

01
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اإلطــار
 العـــــام

تهدف البوابة اإللكترونية لتعزيز اإلنتماء والتواصل بين الجامعة وخريجيها، وبين الخريجين أنفسهم 
البحث بشفافية عالية عن  الخريجين من  واالستفادة من خبراتهم في تطوير جامعتهم، وتمكين 

فرص وظيفية وتدريبية مقدمة من قبل الشركات إلكترونيًا.

تحت رعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود 
بتاريخ  المحلية،  الجامعات  مستوى  على  رقمية  بوابة  أضخم  تدشين  حفل  الخريجين  مركز  نظم 
1443/4/8هـ ولمدة  بتاريخ  1443/11/3هـ، وقد سبقها حملة إعالمية ضخمة أطلقها مركز الخريجين 

أسبوع، ولإلطالع على تقرير الحملة اإلعالمية من خالل الرابط أدناه.
https://heyzine.com/flip-book/ddc2a50b41.html#page/27

 الفئة
المستهدفة

منصـــة البـــوابة خـــاصة بطلبـــة
وخريجي جامعة الملك سعـود

جــمـيــــــــــــــع الـــجـــهـــــــــــــــــــــــــات
الحكـــــوميــــــــــة والخـــــــــــــــاصـة

الوقـــت

تـــــم تدشيـــــن البـــــــوابـة
1هـ  4 4 3 /1 1 /3 بتاريخ
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 إحصائية
 البـــــــوابة

األعضـــــــاء
(الطالب والخريجين) 

دشنـــت جـــــــامعة المـــــــــــلك 
سعـــــود بــــــــوابة الخريجيــــن 
اإللكترونيـــة لتقدم خدمـاتها 
الرقميــــة لطلبـــة وخريــــــــجي 
جامعة الملك سعود، حيث 
بلـــغ عــدد المنضميـــن فيـها 
14772 مــــــــــــن 56 دولــــــــــــة 
العـــــــــالم وجميـــــــع  حــــــــــول 
مــــــن  مــــوثقة  حســــــــاباتهم 
خــــــــالل النفــــــــاذ الـــــــوطنــــي 
المــــــوحد، وعـــــــــن طريــــــــــــق 
قــــــــــــاعدة البيــــــانات لغيـــــــر 

السعـــــودييـــــــن. 

الجهات والمؤسسات 
العامة والخاصة

بلــــــــــــغ عـــــــــــدد الجهـــــــــــــات 

المنضمة  والخاصة  العامة 

للـــبوابة أكثــر مــن 253 جهـة 

حكومـيــة وخــاصة، جميــعها 

تمــــــــلك حســــــابات سريـــــــة 

خــــاصة، ومتــــاح لهـــا التمتع 

بالخدمـــات مـــن خـــالل دليـل 

المستخـــــدم اإللكترونــــــــــي. 

فـــــــــــــــرص
الوظائف والتدريـب 

بلـــــــــــغ عـــــــــــــــدد الفــــــــــــرص 

المطروحة من الجهــات في 

البــــــــــوابة 5454 فرصـــــــــــــة 

وظيفية وتدريبية، وبلغ عدد 

مـــــن حققـــوا االشتراطــــات 

وانطبقــت عليــــهم معــــايير 

القبـــول، والتحقــوا بالفـرص 

الوظيفيـــة والتدريبيـــة 595 

طــــالب وخريــــــج.
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1442هـ و1443هـ بين الجهات التي تعاون معها مركز الخريجين في  نرى هنا مقارنة عددية خالل عام 
السنوات السابقة لتقديم فرصها الوظيفية والتدريبية، والجهات التي خدمها المركز من خالل البوابة 
خالل  من  للضعف  ارتفعت  والتدريب  التوظيف  فرص  أعداد  أن  ونالحظ  خاللها،  من  الفرص  بطرح 

البوابة، وبالتالي االستفادة أكبر للطلبة والخريجين، كما هو موضح في الرسم أدناه.

ويقوم المركز بمتابعة عمليات طرح استعراض الفرص من الجهات ومتابعة عمليات التقديم عليها، 
رابط  لزيارة  المستهدفة  التخصصات  والرد على االستفسارات، وإرسال رسائل نصية تحث خريجي 

البوابة واقتناص الفرص.

ودراسة  قبوله،  تم  من  لتهنئة  منها،  بالتأكد  المركز  ويقوم  الجهات  من  القبول  عمليات  بعدها  تتم 
أسباب عدم القبول لمن أخفق في مراحل االجتياز، وذلك لدراستها، وتقديم الحلول لها في خدمات 

اإلرشاد المهني المتوفرة من ضمن خدمات البوابة على أمهر الخبراء والمتخصصين المهنيين.

عــدد الجهــــات المسجلــــــــة 
التــــي تــم خدمتهــا من مركز 
الـخـريــجيـــــــن قبـــــل وبـعــــــد 
تدشيـــن خدمـــات البـــــــــوابة

عــدد الفـــــرص الوظيـــفيــــــة 
والتدريبيــة المقدمــة قبـــــل 
وبـعــــــد تدشيــــــن خدمــــــات 
الــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابـــــــة

قبل
88 قبل

82

بعد
253

بعد
5454
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ونرى هنا أن عدد من انطبقت عليه اشتراطات الفرص الوظيفية والتدريبية، وحقق معايير القبول أعلى 
في عام 1443هـ بعد االستفادة من الشفافية العالية في الطرح والتقديم اإللكتروني.

عـدد من انطبق عليــه اشتراطات 
الفرص وتم توظيفهم وتدريبهم

قبل %37

بعد %63
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تفاعل وحدة الخريجين في البوابةعدد المنضمين لصفحة وحدة الخريجين في البوابة
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تقدم البوابة اإللكترونية من ضمن خدماتها أيقونة المجموعات، والتي تعنى بتفعيل قنوات تواصل 
التي  والتفاعلية،  المعرفية  الرحالت  لهم  لتنقل  والخريجين،  بالطلبة  الكليات  في  الخريجين  وحدات 
22 مجموعة لجميع وحدات  تحدث في أروقة الكلية وخارجها مما يهم الطالب والخريج، فتم إنشاء 
الخريجين بالكليات العلمية والصحية واإلنسانية ويشرف مركز الخريجين على أنشطتها ومناسباتها 
وتفاعلها، ونرى هنا رسم توضيحي لنشاط وتفاعل وحدات الخريجين في الكليات من خالل حسابات 

المجموعات الخاصة بهم.

رسم توضيحي لنشاط وحدات الخريجين في البوابة

المجموعــــــات



2. برنـــــامج إعــداد دورات تأهيـليــــــة 
      لطلبــــــــــة مـــــا قبـــــــــل التخـــــــــــــــرج 

الخريجين  مركز  من  مقدم  برنامج  هو 

فــــي جـــامعة المـــلك سعـــــود لتطويـــــر 

وخريـــــجيها،  الجــــامعة  طلبــــة  مهــــارات 

العمــل،  فـــي ســـوق  وتأهيـــلهم لالنخراط 

على  وتدريــبهم  المهنيـــة،  كفـــاءتهم  ورفع 

العمـــــل  لســــــــــوق  الالزمـــــــــــة  المهــــــــــارات 

ومهـــــــــن المستقبــــــل.

بجلســـات  لهـــــم  المنـــــاسب  الدعـــــم  وتقديــــم 

أبــــــــــرز  مـــــن  مقدمـــــة  وتدريــــــبية  استشاريــــــة 

القطـــاعين  فــــــي  والمستشــــــارين  المختصيـــــن 

العـــــــام والخــــــاص.



39

 أهداف البرنامج

123

456

التقييــــــــــــم 
الوظيـــــــفي 
بتقديــــــــــــــم 
استشارات 
مهنيــــة من 
مختصيــــــــن 
بالمــــــــــــوارد 
البشريـــــــــــة

رفــــع كفـــــــــاءة 
الطـــــــــــــــــــــــالب 
والخريجيـــــــــــن؛ 
بعقــــــــــد ورش 
عمـــــــــل عــــــــــن 
مهارات سوق 
العمـــــــــــــــــــــــــل 
المطلـــــــــــــــوبة

رفــــــــــــع نسبـــــــــــة 
التوظيف لخريجي 
جـــــــامعة المــــــلك 
سعــود؛ من خالل 
ورش عمل تُعقـد 
عن استراتيجيات 
البحـــــــــــــث عــــــــــــن 
الــــوظــــائف وفــــن 
التــــــــــــــــــــــواصـــــــــل

رفــــــــــــــــع والء 

الخريجيــــــــــــــن 

للجامعة؛ من 

خالل التعاون 

معهــــــــــــــــــــم 

ومشــــــــــــــاركة 

خبراتهـــــــــــــــــــم

التسويق لحديثي 
التخـــــــــرج فــــــــــــي 
الجــــــــــــــــــــــــــامعة 
بمساعدتهم في 
تطويـــــر سيــرهم 
الذاتية وتدريبهم 
علـــــــى عمـــــــــــــــل 
المقـــــــابالت على 
أيدي مختصين في 
مجال التوظيف

التعريـــــــــــــــــــــــــف 
بأصحاب الخبرة 
مــــــن خريجـــــــــــي 
الجـــــــــــــامعــــــــــة 
كنموذج يحتذى 
بـــه مــــن خـــــالل 
عرض خبراتهم 
والتعريـــف بهــا



تطويـــــــــــــر السيــــــــــرة الذاتيــــــــــة

التدريـــب على اجتيـــاز المقـابالت

استراتيجيات البحث عن الوظائف وفن التواصل

التقييـــــم الوظيفــــــي وتغييـــــر قطــــــاع العمــــــــل

 خدمات البرنامج

03

02

04

01
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 اإلطار
العــام

الفئــــــة
المستهدفة

طـــالب وطــــالبات وخريــــجي 
وخريـــــجات جـــــامعة المـــلك 

سعــــــــــــود.

الوقــــــت

ابتـداء البرنامج 4 - ربيع أول 

وتـــــم تنفيـــــذه خــــالل ثـــــالث 

فتـرات طوال العام 1443هـ.

المكـــــان

عن بعــــــــــد 

41
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إحصائيات برنامج إعداد دورات تأهيلية لطلبة ما قبل التخرج 

خالل قياس مؤشرات البرنامج بنسخته الثانية اتضح بأن معدل الرضا العام لكل من المستفيدين 
والخبراء عن البرنامج مرتفع بنسبة 99.97 % حيث يمكن تلخيص المؤشرات الرئيسية للبرنامج كما 

هو موضح بالرسم أدناه.

عدد الخبراء/المتحدثين
مــقــدمـــــــــي الــخــدمــــــــــة

نسبة الرضا العام 
للخبيـــر/المتحـــدث

نسبة الرضا العام 
للمستفيديـــــــــــــــن

عدد المستفيدين
مـــــــن الــخــدمــــــــــة

القيمة المحققةالقيمة المستهدفة

33
19

4024

3243

%100%95%100%95



معدل الرضا العام 
للخبير والمستفيد

معدل الرضــــا
العام للجميـع

43

نوضح بالرسم أدناه، الرضا العام لـلبرنامج بالنسبة للخبراء والمتحدثين يصل إلى100% تقريبًا حيث تم 
وضع المستهدف 95% وهذا يعني أن النسبة الفارقة بين المستهدف والقيمة الحقيقية هو بزيادة 

5% مما يدل على نجاح البرنامج بنسخته الثانية وتحقيقه للهدف المنشود.

معدل الرضا العام للمتحدثمعدل الرضا العام للمستفيدين

%97

%100

%100%100%100
%97 إجمالي

تطويــر
السيرة
الذاتيــة

إجمـــالي
التدريب
علــــــــــــى
إجتيــــــاز

المقابالت

إجمـــالي
استراتيجيات
البحـــــث
عـــــــــــــــن 
وظيــفة

إجمـــالي
التقييــم 
الوظيفي 
وتغييـــر 
قطـــــاع 
العمـــل
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1442هـ و1443هـ  البرنامج خالل عام  الخبراء والمتحدثين والمستفيدين في  بين عدد  نرى هنا مقارنة 
ونالحظ أن األعداد ارتفعت كما هو موضح في الرسم أدناه.

عام 1443هـعام 1442هـ

19

33

32344024

عدد المستفيدينعدد الخبراء/ المتحدثين

مؤشرات البرنامج بنسخته األولى والثانية
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