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ریج نحو خ«جامعة الملك سعود تطلق النسخة الثانیة من مبادرة 
 «واعٍ 

 
الثاني، بإشراف من  ادرة (نحو خریج واعٍ) بإصدارھاتطلق جامعة الملك سعود، غًدا األحد، مب

ممثلة في مركز الخریجین، ولمدة  وكالة جامعة الملك س�����عود للش�����ؤون التعلیمیة واألكادیمیة،
الثامنة حتى الساعة العاشرة مساًء،  ویُنتَظر أن تنفذ فعالیات المبادرة من الساعة .خمسة أیام

طالب وطالبات المرحلة الثانویة والس���نة األولى  فةً عن طریق البث المرئي المس���موع، مس���تھد
في تھیئتھم للحیاة األكادیمیة من جھة، ولس�������وق العمل  المش�������تركة، إس�������ھاًما من الجامعة

 .أخرى واحتیاجاتھا من جھة

بالخیارات والفرص المتاحة أمامھم الختیار  وتركز المبادرة على مس�������اعدة الطالب وتوعیتھم
وتحدید المس����ار المھني المناس����ب الحتیاجات واتجاھات  تھم،التخص����ص حس����ب میولھم وقدرا

من خالل جلس���ات اس���تش���اریة مفردة مع مس���تش���ارین في التطویر  س���وق العمل الجدیدة؛ وذلك
 .نتائج تقییم المیول، والقدرات التي یكملھا الطالب قبل الجلسة المھني مبنیة على

بالش������راكة مع جھات من عدیدة  وتتض������من المبادرة ورش عمل تناقش وتبحث موض������وعات
األدوات التي تس�����اعد في معرفة الطریقة  القطاعین العام والخاص؛ لتعریف المس�����تفیدین بأھم

 .إلى توجھات سوق العمل ومھن المستقبل األنسب الختیار التخصص المناسب، إضافة

نمي واألكادیمیة الدكتور محمد بن ص������الح ال من جانبھ، عدَّ وكیل الجامعة للش������ؤون التعلیمیة
ا، وتھیئتھم لیكونوا  المبادرة فرص�������ة تقدمھا الجامعة ا ومھنی� لخدمة الطالب والطالبات علمی�

 بقدراتھم، واثقین بأنفس��ھم وتحقیق ذواتھم، ومتمكنین من اتخاذ قراراتھم بكل خریجین واعین
 .حزم وكفاءة

رعایة معالي رئیس الجامعة، مدلًال على ذلك ب وأكد النمي أن المبادرة تحظى باھتمام كبیر من
، التي نالت في إص��دارھا األول اس��تحس��ان »نحو خریج واعٍ » الجامعة إلى اإلص��دار الثاني من

إلى أن تواص���ل  –ممثلةً في مركز الخریجین–مش���یًرا إلى تطلعات الجامعة  الفئات المس���تھدفة،
ین، بتحلیھم الخریج المبادرة الغایة المنش�������ودة منھا، من خالل التأثیر الذي تُحِدثھ على ھذه

وتھیئتھم لس�������وق العمل، وزرع الثقة  بالقیم اإلس�������المیة الحض�������اریة والوطنیة واالجتماعیة،
 .قراراتھم بكل عزم وكفاءة بأنفسھم وتحقیق ذواتھم، وتمكینھم من اتخاذ



أنس بن محمد الشعالن، بالفائدة العائدة من  بدوره، نوه المشرف على مركز الخریجین الدكتور
والمجتمع كافةً، ال س�������یما أنھا تھدف إلى توعیة طالب وطالبات  على الجامعةھذه المبادرة 
سنة األولى شركاء حقیقیین، وأعضاء ال فاعلین في  المشتركة علمی�ا ومھنی�ا، لیكونوا فیما بعُد 

ا من إس�������ھامھا في تنمیة القیم واالتجاھات نظیر ش�������مولھا  مجتمعھم، وما تعتمد علیھ أیض�������ً
 .وتنوعھا

اإلص������دار األول للمبادرة، حس������ب أرقام  وأش������ار الش������عالن إلى المكتس������بات التي تحققت من
لت لھا؛ األمر الذي رفع ِجّ مس��توى اھتمام المركز الس��تمرار النجاح والتمیز في  وإحص��ائیات س��ُ

 المبادرة، آمًال أن تحقق ھذه المبادرة أھدافھا المرجوة، وأن تقلل حاالت اإلص�������دار الثاني من
الس��نة األولى  التس��رب، ونس��بة الرض��ا لدى كل طالب وطالبة عن نتائج التخص��یص بعدالتعثر و

 .المشتركة

 

 

 
 

 
 


