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 جامعة امللك عبدالعزيز  
شطر الطالبات - مبنى ( 65 )  الدور الثالث .

للتواصل 
 ومتابعة آخر األخبار
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تسعى الرابطه الى التواصل مع اخلريجات إذ تنظم العديد من 

األنشطة العلمية والثقافية والترفيهية على مدار العام اجلامعي من 

خالل برنامج زيارات الذي يتم اإلعالن عن نشاطاته عبر  موقع 

اجلامعة والوكالة وشبكات التواصل االجتماعي، كما تهتم 

الرابطة باملساهمة في إعداد وتنفيذ حفل اخلريجات لكل عام.

إدارة 
رابطة اخلريجات

يعد امللتقى املهني (كفاءات) من أهم الفعاليات التي تنظمها 

وكالة عمادة شؤون الطالب للخريجات بدعم ومساندة القطاعات 

احلكومية واخلاصة من أجل إيجاد فرص العمل املالئمة للخريجات 

و إبراز املميزات التنافسية لديهن للحصول على الفرص املهنية 

املالئمة لتخصصاتهن العلمية .

لملتقى  ا
املهني السنوي
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تدريب .شراكات.توظيف

بـعــــض 
القطاعات 
املشـاركة
 فــــــي 
امللتـــقى
 املـــهني 
السـنوي :
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تسعى وكالة عدة شؤون الطالب للخريجات 

ايل بناء عالقة تكاملية مع مراكز ومعاهد

التدريب يف القطاع العام والخاص .

إدارة 
2التدريب و اإلرشاد املهني

إدارة 
عالقات توظيف الخريجات

تسعى عالقات التوظيف عىل إيجاد حلقة الوصل

 - ب� الخريجات وسوق العمل ،حيث ينصب اهتمها عىل متابعة شؤون 

خريجات الجامعة والتواصل معهن وارشادهن لالنتقال من البيئة التعليمية

 اىل البيئة العملية ، 

- التواصل مع سوق العمل والتعرف عيل متطلباته من كفاءات ومهارات 

وبالتايل توف¯ وظائف للخريجات تتوافق مع كفائتهن ودراستهن التخصصية.

 البرامج
 التي تقدمها إدارة التدريب واإلرشاد املهني:

برنامج (تأهيل )

برنامج (شراكات )

برنامج تدريبي يعنى بتدريب الخريجة بهدف املوا°ة ب� 

الخريجة ومتطلبات سوق العمل بالتعاون مع مدربات ذوات 

خربة.

برنامج تدريبي تأهييل لخريجات الجامعة بالتعاون مع 

قطاعات تدريبية خارجية ذات شهرة عاملية.

من نحن
الرؤية

الرسالة

 األهداف

تجسيد الفجوة ب� الحياة األكاد¶ية والعملية للخريجات، وإيجاد التكامل ب� 

خرباتهن العلمية ومتطلبات الحياة العملية من مهارات وخربات ملواكبة التنمية 

البرشية.

تعزيز سبل الدعم والرعاية لخريجات الجامعة بالسعي لتوف¯ مجموعة متنوعة 

من أفضل برامج التدريب والتأهيل املهني وفرص التوظيف والتواصل االجتعي 

لتحقيق طموحاتهن العلمية والعملية واملجتمعية.

بناء رشاكه حقيقة  مع الخريجات لإلسهام يف تحقيق رؤية ورسالة الجامعة .

تعزيز سبل التواصل مع الخريجات وإبقائهن يف املناخ األكاد¶ي من خالل مشاركتهن 

يف أنشطة وفعاليات الجامعة املختلفة.

عقد رشاكات اسرتاتيجية مع بيوت التوظيف يف القطاع الحكومي والقطاع الخاص 

إليجاد فرص تدريبية وظيفية للخريجات يف تلك الجهات.

تأهيل الخريجات ملتطلبات سوق العمل.

بناء نظام معلومات موارد برشية للخريجات وربطها بأنظمة املعلومات املثلة 

املتخصصة إلتاحة الفرصة للخريجات متابعة فرص العمل املتاحة والتقدم لها.

 تفعيل سبل التواصل مع وكاالت الخريجات واإلدارات املثلة بجامعات اململكة 

لتبادل الخربات وأفضل املرسات يف هذا املجال.

الخدمات
للخريجات
املقدمة من عمادة شؤون الطالب
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