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 لتعريف الطلبة بفرص العمل بالكليات واألقسام

 "وكيل جامعة الملك سعود يفتتح معرض "مساري
 

 
 

دشن  وكينل جامعنة الملنك سنعود للشنكو  األكاديمينة والتعليمينةر الندكتور م،مند ال من ر اليننوم 
االث ي ؛ فعاليات المعرض التعريف  بتخصصات الجامعة "مساري"ر الذي ت ظمه عمناد  السن ة 

 .األولى المشتركةر ت،ت رعاية مدير الجامعةر الدكتور بدرا  ب  عبدالر،م  العمر
وقننال "ال منن " ل  المعننرض ش،نند ش شننطة بر ننامذ "مسنناري" الننذي يطنندف للننى تعريننف الطلبننة 

 .كليات الجامعةر وفرص العمل المتا،ة ف  الكليات واألقسامبالتخصصات الموجود  ف  
وشكد ،رص الجامعة على ش  تكو  جميع تخصصاتطا ومخرجاتطا متوائمة مع متطلبنات سنو  

 .العمل
وشث ى على جطود عماد  الس ة األولى المشتركة ف  لقامة وت ظنيم بر نامذ ومعنرض مسنارير 

وااللتقنناب بممثلنن  الكليننات منن  شع نناب  يئننة  داعًيننا جميننع الطلبننة لةسننتفاد  منن  المعننرضر
 .التدريس وم  زمةب م الطةب

وقال عميند السن ة األولنى المشنتركة بجامعنة الملنك سنعودر الندكتور عبدالمجيند بن  عبندالعزيز 
الجريوير ل  بر امذ "مساري" يطدف إلرشاد وتوجيه الطلبة ومساعدتطمر لت،ديد التخصنص 

 ة األولننى المشننتركةر ويسنناعد م فنن  التعننرف علننى المجنناالت األكنناديم  األ سننب لطننم بعنند السنن
األكاديمية المتا،ة لطمر ويقدم البرامذ واأل شطة التن  تلفنت ا تبناا وا تمنام الطلبنة عن  ت،ديند 

 .التخصصر ويكسبطم المطارات الةزمة
مساري" يشتمل على عدد م  اللقابات المباشر  مع عمداب ووكةب "وش اف "الجريوي" ش  

ول  كليننات الجامعنة منن  خنةل البر ننامذ المعنند لنذلكر فنن  كنل كليننة من  كليننات الجامعننةر ومسنك
بالت سي  مع عماد  الس ة األولنى المشنتركة والتن  ينتم تسنجيلطا وبثطنا عبنر وسنائل التواصنل 

 ."االجتماع  مثل "تويتر" و"يوتيوب
فننة المسننبقة وشكنند ،ننرص العمنناد  علننى مسنناعد  الطلبننة االختيننار التخصننص الم اسننب والمعر

ر لت،ديند التخصنص الم اسنب 2030بسو  العمل ومتطلباتهر وبما يتوافن  منع ركينة المملكنة 
 .لقدرات الطالب وميوله

وشو ح وكيل عماد  الس ة األولى المشتركة للخدمات الطةبيةر د. مخلد بن  مطينرا  الع نزير 
ةبينةر ممثلنة بو،ند  ش  معرض التعريف بالكليات "مساري"ر الذي ت ظمه وكالنة الخندمات الط

اإلرشاد الطةب ر  م  بر امذ "مسناري" لمسنتقبل شف نل تشنارك فينه جمينع كلينات الجامعنة 



وطةبطا المتميزي ر للتعريف ببرامجطا وشقسامطا وشروط القبول فيطا والفرص الوظيفية التن  
 .تتوفر لخريجيطا

ة الطنةب ومينولطم وقندراتطم الع زي" ل  البر امذ يقدم اإلرشاد المط   الم اسب لطبيع"وقال 
وخصائصننطمر بمننا يسننمح لطننم باختيننار المط ننة والتخصننص الننذي يت اسننب مننع  ننذا القنندرات 
والميول والقدرات الخاصةر باإل افة للى ما يقدمه "مساري كافيه"ر بشكل يوم  للطنةب فن  

بر بكنل الجوا ب اإلرشادية والمط ية للطةبر والذي يعمل وف  خطة م،كمة علنى لمنداد الطنة
 .ما يمك  ش  يساعد م ف  مسيرتطم التعليمية
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