
نحو تحول رقمي محكم 

الــبــــوابــة اإللــكــتـــرونــيـــــة للــخـــريــــجيـــــن 

جــــامـعــــــــــــــة الــمــــــــــــلك ســـعــــــــــود
التقريـر السنـوي للعـام المالي 2022



“هدفي األول أن تكون بالدنا نمـوذجًا 

رائدًا في العـالم على كافة األصعدة، 

وسـأعمـل معكـم علـى تحقيـق ذلك”

خادم الحرمين الشريفين الملك
سـلمـــان بـن عبـدالعزيــــز آل سـعــــود



“طموحنـا أن نبنـي وطنـًا أكثـر ازدهارًا 

يـــجـد فيــــه الـمــــواطــن مـــا يـتـمـنـــــاه، 

فمستقبل وطننا الذي نبنيه معًا لن 

نقبل إال أن نجعلـه في مقدمة العـالم”

صاحب السمو الملكي األمير 
مـحـمـد بن ســلمـــان بن عبــدالعـزيــــــز

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء



بالمقام األول  الملك سعود  تركيز جامعة  “ينصب 
على جودة التعليم، والبحث العلمي وريادة األعمال، 
مـــن أجــــل إعـــداد وتـهيــــئة خريـــجيــهـــا وتسليـــحهــم 
بالمعرفة ليصبحــوا قــادة الــوطن فــي المستقبــل”

رئيس جامعة الملك سعود

أ.د. بـــدران بــن عبــدالرحمــن العمــر



"نسعى لتوفيــر بيئة أكاديميــة جـاذبة ومحفزة لضمـان 
مخرجـات تعليميـة متميـزة تتـوافق مع خطط التنميـة 
االقتصـاديـة وتحديــات العصـر، وتحقق طموحـات والة 
األمر وتسهم بإذن هللا بشكل فاعل في انطالق المملكة 
وازدهارها ومنافستها في مصاف دول العالم الكبرى“

نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

أ.د. محمد بن صالح النمي



شكــــــــــــــــــــــــــــــراً

للداعــــم الحصــري للعـــام المـــالي 2022
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الــمـــقــــدمــــــة

يعد التحول الرقمي ممكنًا رئيسيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح من خالل 
بناء مجتمع واقتصاد ووطن رقمي; إذ تعد بوابة الخريجين اإللكترونية النافذة الرقمية التي تتيحها الجامعة في التواصل 
مع الجهات الوطنية لدعم التحول الرقمي من خالل فتح قنوات التواصل اإللكتروني عبر صفحاتها المتنوعة مع الخريجين 
برامج  تطوير  في  المساهمة  من  وتمكينهم  نموهم  في  والمساعدة  ومشاركاتهم  انتماءهم  لتعزيز  األعمال،  ومجتمع 

الجامعة بما يتواكب ويتالءم مع متطلبات سوق العمل والمساهمة في خدمة المجتمع واالرتقاء بجودة الحياة.  

وباعتبار مركز الخريجين بالجامعة الجهة المكلفة بإعداد مبادرات وخطط الخريجين والبرامج والمشاريع المتصلة بذلك 
فقد عمل على تحقيق مجموعة من المبادرات بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العالقة في مجال التحول 
الرقمي، وحرص على تذليل كافة العقبات وتسريع عملية اإلنجاز، حيث يستعرض هذا التقرير الذي بين يديكم أبرز الجهود 

والمنجزات التي قام بها مركز الخريجين من خالل البوابة اإللكترونية خالل العام المالي 2022 مع مختلف الجهات. 



8

البــوابـة اإللـكتـرونيــة 

تسعى جامعة الملك سعود إلى بلوغ التميز والجودة في جميع خدماتها، وجهودها، وتحقيق أهدافها في أعلى مستوى، 
الجامعة من  التي تعكس ما تعمل عليه  والمرآة  الحقيقة لجهودها،  الواجهة  الخريجين من طالبها وطالباتها  إن  حيث 
مجاالتها.  بكافة  التنمية  في  للمساهمة  المبدعة  والعقول  الماهرة  واأليدي  المتخصصين  وتوفير  تطويرية،  سياسات 
فأولت الخريجين اهتماما بالغا باعتبارهم باكورة انتاجها، فجاءت فكرة إنشاء مركز متخصص ُيعنى بالخريجين ويسهم في 
تعزيز انتمائهم ومشاركتهم وفتح قنوات االتصال والتواصل معهم بأيسر طريق وأقصره واستثمار التوجه إلى التحول 
الرقمي الذي يعد هدفا وطنيا من خالل إيجاد منصة الكترونية “بوابة الخريجين " تقوم على عالقة ارتباطية تفاعلية دائمة 
البحث عن فرص وظيفية  وتمكينهم من  تنمية معارفهم ومهاراتهم  على  وتهدف من خاللها  وخريجيها،  الجامعة  بين 
دعما  العمل  سوق  ومتطلبات  يتالءم  بما  الجامعة  برامج  تطوير  في  واستثمارها  الكترونيا،  الشركات  قبل  من  مقدمة 
لرسالة الجامعة وأهدافها ورؤيتها، وجامعة الملك سعود وهي تباشر هذا النوع من التطوير النوعي ضمن منظومتها 
الطالب  يجمع  الذي  التجمع  ومركز  والمجتمع  الطالب  بين  الوصل  همزة  البوابة  تكون  أن  تهدف  المستمرة  التطويرية 
الجامعة  بين  واآلراء  والخبرات  واألفكار  المعلومات  لتبادل  بينهم  دائمة  عالقة  وبناء  والمؤسسة  والشركة  بالخريج 
الجامعة ومجاال  التي تنشدها  التطوير  به في حلقات  إرشادًيا ُيستدل  أنفسهم ويكون مرجعًا  الخريجين  وخريجيها وبين 

تطويريا الحتياجات سوق العمل والمجتمع.    
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تدشين "بــوابة الخريـجيــن اإللكترونيــة" 

برعاية من صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، دشن معالي رئيس 

الجامعة األستاذ الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر نيابة عن سموه الكريم بوابة خريجي جامعة الملك سعود في الثالث 

1443والتي تعد أضخم بوابة على مستوى الجامعات السعودية، ودعا فيها طلبة جامعة  من ذو القعدة للعام الهجري 

الملك سعود وخريجيها إلى االستفادة من خدماتها المقدمة في صفحاتها.
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الـفئـــات الـمسـتفـيــــدة مـــن الـبــــوابـة

ألـــــــــف +40
سنويًا

طــــــــــــــالب 
وطـالبـــات 
جــــــــامعــــة 
الـمــــــــــــلك 
ســعــــــــــود 

ألــــــف+250

يـــــجــــــي  خـر
وخريجـــات 
جــــــــامـعـــة 
الــمــــــــــلـك 
ســـعـــــــــود 

300+

الـــجـــهـــــــــــــــات 

والمؤسسات 

200+

الــــــــــــــــزوار 

مـــن خـــارج 

الجـــــامعة 



خدمات بــوابة الخريجيــن اإللكترونيـة 
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بحث  معايير  باستخدام  عنهم  والبحث  الجامعة  في  زمالئه  مع  الخريج  أو  الطالب  تواصل  إمكانية  البوابة  تتيح 
وتعليق  إعجاب  تسجيل  يمكنهم  كما  البعض.  لبعضهم  مهنية  وفرص  رسائل  وإرسال  زمالة  وطلب  مختلفة 
الطالب والخريجين على مشاركات زمالئهم وإعادة نشرها كوسيلة للنقاش وتقدير مشاركات بعضهم البعض 
وتعزيز تواصل الطلبة والخريجين وعرض زمالء مقترحين بناء على التخصص الدراسي واهتمامات ومعايير أخرى.

الخـــــريـــجيـــــن

+5 معـاييـر 
مستخدمـة 
فـي البحــث

 1 6 8 1 9 +
مستـخـدم 
للـخــدمــــــة
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خدمات بــوابة الخريجيــن اإللكترونيـة 

تسمــــح البــوابــة باإلطــــالع علــــى جـــميـــــع الفعــاليات التي يقيــمهـا مركز الخريجيــن والجــامعــة والمنــاسبـــات التي تهمهــم، 
وتمكنهــم مــن االشتـــراك فيـــــها.

المنــــــاسبـــــات

1 2 +
مـنــــــــــاســبـــــــة

 4 0 0 +
مستخدمي الخدمة 
مـــــن الـمـسـجـلـيـــــن

2 0 0 +
مستخدمي الخدمة 
مـــــــــــــن الــــــــــــــــــــزوار
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خدمات بــوابة الخريجيــن اإللكترونيـة 

تم إنشـــاء صفحة لكل وحدة خريجيــــن بالكليـــة لإلطالع على فعـاليـــات وأنشطة الكلـــية لتكـــون حلقــة وصــل بيــن الطلبـة 
والخريجيــن مـــع كليــــاتهــــم.

الــمجمــوعـات

2 4
كــــــــلــيــــــــــــــــة

2 0 0 +
عدد المنضمين 
لكــــــل كلــيـــــــــــــــة
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خدمات بــوابة الخريجيــن اإللكترونيـة 

تقدم البـــوابة خدمة اإلرشــاد المهني لتطوير مهــارات وطلبة وخريــجي جــامعة الملك سعــود وتمكــن المستشارين من 
للمستفيديــن  المواعيـــد  واستعراض  للمستفيديـــن.  وتقديمهـــا  اإلرشـــادية  الجلســـات  وجدولة  البــوابة  في  التسجيل 

لحجــز الجلســة المنـــاسبة لهـــم.

اإلرشــــاد المهنـــــي

3 3 +
المستشارين

 7 0 0 +
الجــــــــلســــــــــــات

4 0 0 0 +
المستفيـــديــن
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خدمات بــوابة الخريجيــن اإللكترونيـة 

تسعــى البــوابة إلــى تمكيــن الجهـات خارجية من التسجيــل فــي البــوابة وتقديــم عروض الوظــائف والتدريــب، باإلضــافة إلـــى 
اإلطــالع علـــى السيــر الذاتيــة للمتقدميـــن. 

الوظـائف والتدريــب

2 6 2 عــــــــــــــــــــدد الجـــهـــــــــــــــــــــــــــــــات الـمـســـجـلــــــــــــــــــــــــة                   +
5812 عدد الفرص الوظيفيــــة والتدريــبيــــة المقدمـــة                   +

 3 5 8 عدد الفرص الوظيفيـــــة والتدريبيـــــة النشطـــة                   +
عدد المتقدميـــــــــن على الوظـــــــائف والتدريــــــب                   +9208
  7 3 8 + عدد الملتحقين بالفرص الوظيفية والتدريبية                   
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خدمات بــوابة الخريجيــن اإللكترونيـة 

تتيح البــوابة إمكــانية تقديــم العروض الترويجيــة من الشركــات للمستفيــديــن في البــوابة واإلستفـــادة من العـــروض من 
خــالل بطــاقة الخريـــج اإللكترونيــــــة.

العــروض الترويـجيـــة

4 0 +
الـجـهـات المشاركة

 1 0 0 0 +
المستفيدين
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مـنهجيـة بـوابـة الخريـجيــن

تركزت المنهجية على التحديات التي عالجتها الخدمات المقدمة فقد تم جمع مجموعة من الخدمات ما يقارب (6) خدمات، 
وحرصت على إبراز الجانب االبتكاري في المعالجة وموائمتها مع االتجاهات االستراتيجية في التحول الرقمي، وبناًء على ذلك 
فقد تم إخضاع الخدمات لمعايير تحقيق القيمة العامة والتي تشتمل على األثر االجتماعي واالقتصادي واألثر على مستوى 
الحوكمة، إضافة إلى تحقيقها إلى االتجاهات االستراتيجية للجامعة وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات أكثر من 6712 مستفيد.

+6

تــــــــم استـــــــــــالم

خدمات وتصفيتهم
بنــــــاء علـى التـــــالي:

طبيــــــعة الخـــــدمـــــة

دائـرة المستفيدين

+4

 تــم الــوصــول إلــى

 خـــــــــدمـــــــــــــــــات ذات
 أثـــــــــــــــــر مــبـــــــــــاشـــر
عــــــي جــــــتـــــمـــــــــــــــــــا  إ
وإقـــــــــتـــــصــــــــــــــــادي

6

 تـــــم اخــتــيــــــــار

 خـدمــــــات تســـــاهم فـــــي
 ريــــــادة الجـــــامعــة علـــى
 مــســتــــــــوى جــــامعـــــــات
 المملكــة باإلضــافة إلـى
 تحــســيــــــــــــــن تجـــربــــــــــــة
المستفيد بشكل نوعي



أبــرز المنجزات النــوعّيـة التي عملت عليـــهــا 
"بوابة الخريجين اإللكترونية" منذ افتتاحها: 

الحملة اإلعالمية:

استنادًا على استراتيجية الجامعة في بدء العمل من منطلق مهني ومؤسسي واضح األهداف والمعالم، وتمهيدًا إلطالق 

بوابة الخريجين كان البد من تعريف طلبة وخريجي جامعة الملك سعود والشركات والمؤسسات الحكومية واألهلية ببوابة 

الخريجين والتسجيل فيها، وعليه تم إطالق حملة إعالمية لبوابة الخريجين على ثالثة مراحل وعلى مدار  إحدى عشر يومًا، خالل 

الفترة من 2022/1/1 حتى 2022/12/30.
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انضمام
أكثـــر مـــن

 5926
طالبًا وخريجًا للبوابة

خالل الحملة 

أكثر من

 200
جهة مسجلة في
بوابة الخريجين

خالل الحملة

أكثر من

 8000
متـــــــابع فــــي حســـــاب
تويتر مركز الخريجيــن

خالل الحملة

أكثر من

  610.512
مــشــــــــــــــاهـــدة
سناب شات

خالل الحملة 
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 نتائج الحملة اإلعالمية
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تحسين تجربة المستفيدين

التسجيل

المجموعاتالمناسبات

تسجيل | دخول 3 دقائق للتسجيل   
فــــــــــي الـبــــــوابـــــــــــــة                   

2 دقيـــــــقة للتسجيل 
فـــــــــي الفـعـــالــيــــــــــــات                    

2 دقيـــــقة للبحــــث 
عـــــن األصـــدقـــــــــــاء                 

2 دقــيـــــــقـة إلنــضـــمـــــــام 
طالب الكلية في صفحتهم                

الخريجين
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الوظائف 
والتدريب

اإلرشاد 
المهنـي

العـــروض 
الترويجية 

الشركــات

3 دقائق لحجز موعد 
استشــــــارة وإرشــــــاد       

2 دقيقة  للبحث عن العروض 
المـقـدمـــــــة فــــــي البــــــــوابـة       

3 دقـــــائـق للــبـحـــــــث عــــن 
الوظائف والتدريب في البوابة                       

24 ساعة لفتح صفحة 
للشركــة وتقديــم الفرصـة

تحسين تجربة المستفيدين



22

 بوابة الخريجين في أرقام

المسجليـــــــــــن

16819 +
الــــــــــــــزوار

200K
الخدمات

6 +
الجهــــــــات

300 +
عدد المستفيدين 

من الخدمات

6712 +
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عــن التقريـــــر

تم إعداد هذا التقرير لتسليط الضوء على أبرز إنجازات بوابة الخريجين خالل العام 2022م بالتعاون مع 
من  جعلها  في  والمتمثل  األسمى  هدفها  في   2030 المملكة  رؤية  لتحقيق  سعيًا  القطاعات  مختلف 

مصاف الدول المتقدمة رقميًا.
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عـــن مركــز الخريجيـــن 

1435هـ  عام  أنشئ  سعود،  الملك  بجامعة  واألكاديمية  التعليمية  للشؤون  الجامعة  لوكالة  تابع  مركز 
بناء عالقة  1435/2/28هـ كجهة تعمل على  وتاريخ   1/1/374089 برقم  الجامعة  رئيس  قرار معالي  وصدر 

ارتباطية تفاعلية دائمة بين الجامعة وخريجيها وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
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