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 «جامعة الملك سعود»اللقاء األول مع الخريجين والخريجات بكليات 

 

  :الرياض -محمد الغشام 
أمس األول  لتعليمية واألكاديمية صؤؤؤؤؤبا مركز الخريجين التابع لوكالة الجامعة للشؤؤؤؤؤ ون ا عقد

لمشؤؤؤؤؤؤؤروت دليل تلسؤؤؤؤؤؤؤي  عمل  اللقاء األول مع وحدات الخريجين والخريجات بالكليات امتدادا  
  .وحدات الخريجين بالكليات مع مركز الخريجين بالجامعة

الدكتور محمد بن صؤؤؤالل اللم   وبدأ اللقاء بكلمة وكيل الجامعة للشؤؤؤ ون التعليمية واألكاديمية
وتاريخ تأسؤؤؤؤؤيسؤؤؤؤؤ  وافتتاح  من  بل مدير  عرف فيها الحضؤؤؤؤؤور عن مركز الخريجين وأ ميت 

العمل بدءا  بالمشؤؤرف علا المركز ولاتبت  والتهاء   الجامعة, وشؤؤكر الجهود المبلولة من فري 

كما عبر عن حرص المركز ف  سؤؤؤياسؤؤؤت  وأ داف  علا تقديم المسؤؤؤاعد   ,بفري  العمل اإلداري

بالجؤامعؤة لتلميؤة مهؤارتهموالطؤالبؤ للطلبؤة  ات  بؤل دخولهم الجؤامعؤة وحتا تخرجهم, وربطهم 
الخريجين الدكتور  وأداتهم وتفكير م إليجاد بيتة وظيفية ملاسبة, ثم كلمة المشرف علا مركز

وأ داف , وسؤؤياسؤؤات , وط ر   ألس بن محمد الشؤؤع ن وعرف بمركز الخريجين, ور ية المركز
يسؤؤؤؤؤعا من خ ل تعاول  مع الوحدات نلا  الدعم المتاحة مل , وأشؤؤؤؤؤار نلا أن مركز الخريجين

للخريجين, والتواصؤؤؤؤل مع أرباع العمل لتحديد مرتياتهم  رصؤؤؤؤد وتيسؤؤؤؤير فرص العمل المتاحة
مع  للتواصؤؤؤؤؤؤل مع الخريجين وحصؤؤؤؤؤؤر احتياجاتهم, وتوثي  الروابط حول الخريجين, نضؤؤؤؤؤؤافة

بيالات  والقيادات وكللك تعزيز الع  ات بين أطراف الجامعة, والتوثي  ببلاء  اعد  الخريجين
  .للخريجين والخريجات, وأرباع العمل

الجبرين شؤؤؤؤكرت  ثم تحدثت لاتبة المشؤؤؤؤرف علا مركز الخريجين الدكتور   ب  بلت عبدالعزيز
توحيد اإلجراءات التلفيلية  و   فيها الحضور, ووضحت  دف السياسات المقترحة ف  الدليل

بلاء الكفاءات اللاتية, ومساعدتهم ف  اختيار  لعمل وحدات الخريجين لتمكين طلبة الجامعة من
العمل الملاسؤؤؤؤبة لمهاراتهم وا تماماتهم, وللك من خ ل عقد  ميادين التأ يل والتدريع وفرص

 , ون امة فعاليات التأ يل للتوظيفوالمهارية والتأ يلية والبرامج التدريبية الدورات المهلية
تعزيز والتهم  ف  اللقاء السلوي, وحفل التخرج, وكللك التواصل المستمر مع الخريجين بهدف

  .ومرتياتهم وتعمي  التماتهم, والتواصل مع أرباع العمل وحصر احتياجاتهم
مع  لحل مشؤؤؤؤؤؤكلة التواصؤؤؤؤؤؤل كما أكدت أن المركز يعمل علا نلشؤؤؤؤؤؤاء مو ع خاص بالخريجين,

  .دراس  القطاعات الخارجية, وتأسيس ورشة عمل مع كل بداية فصل



وف  لهاية اللقاء ط رحت االسؤؤؤؤؤتفسؤؤؤؤؤارات من الحضؤؤؤؤؤور والمشؤؤؤؤؤاركين, وتمت اإلجابة من  بل 
 .المشرف علا المركز ولاتبت 
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