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جامعتي
 تواصل وعطاء بال حدود



تحمل خريجات جامعة امللك عبد العزيز عىل مدى أجيال متعاقبة إرثاً مثيناً يجسد رؤية تعليمية ثاقبة تسعى إىل تحقيق الريادة 

والعاملية يف املجاالت العلمية والعملية والبحثية.  وقد كانت جامعة امللك عبدالعزيز والزالت يف طليعة الجامعات السعودية 

التي تعتز بخريجاتها وتؤمن باستمرارية رسالتها تجاههن قبل وبعد التخرج، كونهن ميثلن استثامراً حقيقياً تعقد عليها اآلمال 

الكبرية لهذا الوطن الغايل. 

وقد أخذت جامعة امللك عبد العزيزمتمثلة يف عامدة شؤون الطالب للخريجات، والتي أنشئت يف عام 1426هـ، عىل عاتقها 

مسؤولية تنمية مهارات الطالبة الشخصية واملهنية قبل تخرجها، واكتشاف مواهبها، وإعطائها الفرصة لتعربعن تلك املواهب من 

خالل تأهيلها للمشاركة يف أنشطة الجامعة املتنوعة، متهيداً للتعرف عىل ميدان الحياة العملية واالنخراط يف سوق العمل. كام 

حرصت جامعة املؤسس عىل توثيق العالقة بينها وبني خريجاتها بعد التخرج، بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية وتوفري العديد 

من الفرص التدريبية واملهنية واملجتمعية لهن داخل وخارج الجامعة بصورة متكنهن من التفاعل واالندماج يف عامل متطوررسيع 

املتغريات، واإلسهام يف مسرية بناء الوطن.

  

الكتيِّب، عزيزيت الخريجة، تقدم لِك »عامدة شؤون الطالب للخريجات« معلومات مهمة مفيدة عن أهم  ويف صفحات هذا 

الخدمات التي تقدمها لك العامدة يف مجال التدريب والتوظيف والتواصل عرب رابطة الخريجات، والذي سنحاول من خالله 

اإلجابة عاّم قد يعرتضِك من أسئلة واستفسارات.

في سطور

متمنني لك دوام التوفيق لتحقيق املزيد من النجاح والتميز،،،

أرسة عامدة شؤون الطالب للخريجات

عامدة شؤون الطالب للخريجات

وكالة عامدة شؤون الطالب للخريجات





 رؤيتنا 
العملية من مهارات  الحياة  العلمية ومتطلبات  التكامل بني خرباتهن   الحياة األكادميية والعملية للخريجات، وإيجاد  الفجوة بني  تجسري 

وخربات ملواكبة التنمية البرشية.

رسالتنا

تعزيز سبل الدعم والرعاية لخريجات الجامعة بالسعي لتوفري مجموعة متنوعة من أفضل برامج التدريب والتأهيل املهني وفرص التوظيف 

والتواصل االجتامعي لتحقيق طموحاتهن العلمية والعملية واملجتمعية.   

أهدافنا اإلسرتاتيجية  

• صقل املهارات الشخصية واملهنية للطالبات املرشفات عىل التخرج من خالل توفري برامج تدريبية لهن داخل وخارج الجامعة يف املجاالت 

املختلفة. 

الخاص،  والقطاع  الحكومي  القطاع  التوظيف يف  بيوت  مع  اسرتاتيجية  للخريجات من خالل عقد رشاكات  وتدريب  فرص عمل  إيجاد   •

واملعاهد التدريبية. 

• تعزيز سبل التواصل مع الخريجات وتشجيعهن عىل املشاركة يف أنشطة وفعاليات الجامعة املختلفة الكتشاف قدراتهن وطاقاتهن اإلبداعية. 

• االستفادة من الخريجات املتميزات وذوات الخربة يف املجاالت املختلفة لتقديم اإلرشاد العلمي والعميل لطالبات الجامعة يف مختلف 

مراحلهن الدراسية. 

عامدة شؤون الطالب للخريجات





إدارة رابطة الخريجين



برامج تدريبية



ارتأت وكالة شؤون الطالب للخريجات أن تواكب رؤيا اململكة 2030 يف محور )اقتصاد مزدهر فرصة مثمرة( حيث تسعى الوكالة 

اىل مواصلة االستثامر يف التعليم والتدريب و تزويد الخريجات باملعارف واملهارات الالزمة لوظائف املستقبل وريادة األعامل وتعزيز 

الجهود يف موامئة مخرجات املنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل، ومن ذلك املنطلق تقوم الوكالة متمثلة يف إدارة التدريب 

بالتعاون مع القطاعات الداخلية من الجامعة عىل يد نخبة من أعضاء هيئة التدريس باإلضافة إىل جهات خارجية مختصة ذات خربات 

عاملية ووطنية يف التعليم والتدريب وذلك لرفع جودة املخرجات لدى الخريجات.

الخدمات التى تقدمها إدارة التدريب واإلرشاد املهني: 

• برنامج تأهيل التدريبي:

هو برنامج يهدف اىل املوامئة بني مهارات الخريجة الجامعية ومتطلبات سوق العمل عن طريق تأهيلها ببناء قدراتها الفردية

هيئة  أعضاء  من  مجموعة  أيدي  وعىل  الجامعة  داخل  من  قطاعات  مع  بالتعاون  متكامل  تدريبي  برنامج  مهاراتها ضمن  وتنمية 

التدريس األكفاء وذلك بإرشاف عامدة شؤون الطالب للخريجات مبقرها.

• برنامج رشاكات التدريبي:

هو برنامج تدريبي لخريجات جامعة امللك عبدالعزيز بالتعاون مع قطاعات خارجية رائدة وذلك بالتنسيق مع جهات

متخصصة يف التدريب لتوفري برامج تدريبية مكثفة سعيا لالرتقاء بطالباتنا نحو مستقبل وظيفي ناجح.

 

عامدة شؤون الطالب للخريجات

إدارة التدريب واإلرشاد المهني



فرص وظيفــية



إدارة عالقات التوظيف

سعيا من وكالة عامدة شؤون الطالب للخريجات يف زيادة احتامالت النجاح والتقدم والتطور يف مجاالت سوق العمل والتنمية االقتصادية 

مع  التواصل  سبل  لتعزيز  تسعى  اإلدارة  فإن  )2030م(  الغايل  وطننا  ورؤية  )2020م(  الوطني  التحول  برنامج  اسرتاتيجية  مع  واتفاقا 

الخريجات بسوق العمل وسد الفجوة من خالل جلب الفرص الوظيفية املالمئة ملهارتهن وتخصصاتهن املختلفة ومتابعة آدائهن الوظيفي 

يف القطاعات املختلفة، كام أنها تعنى بإعداد امللتقيات املهنية السنوية واملشاركة يف امللتقيات الخارجية . 

امللتقى املِهني السنوي
يعد امللتقى املهني من أهم الفعاليات التي تنظمها عامدة شؤون الطالب للخريجات بدعم ومساندة القطاعات الحكومية والخاصة من 

أجل إيجاد فرص العمل املالمئة للخريجات وإبراز املميزات التنافسية لديهن للحصول عىل الفرص املهنية املالمئة لتخصصاتهن العلمية.

أهداف امللتقى
• التزام الجامعة بواجبها الوطني واملُجتمعي يف دعم الكوادر البرشية الوطنية  

•  تعريف الخريجات بفرص العمل والتدريب املتاحة لهن يف شتى املجاالت من خالل ما يقدمه قطاع األعامل.

• تعميق وعي الخريجات مبفاهيم البيئة املهنية والقيم املتصلة بأخالقيات العمل .

•  تزويد قطاع األعامل بالكفاءات البرشية املتميزة يف كافة التخصصات.

•  طرح مواضيع تسهم يف معالجة الصعوبات التى تواجه الخريجات عند التقدم للعمل.

عامدة شؤون الطالب للخريجات



لقاء وتواصل



رابطة الخريجني 
 متنح الرابطة بوكالة عامدة شؤون الطالب للخريجات فرصة تواصل الخريجات مع الجامعة إذ تنظم العديد من األنشطة العلمية والثقافية 

التواصل  الجامعة والوكالة وشبكات    باملشاركة فيها من خالل اإلعالن عن نشاطاتها عرب موقع  الجامعي وتسمح  العام  والرتفيهية عىل مدار 

االجتامعي حيث تسعى إلعادة الخريجات اىل الجامعة وتسخري طاقاتهم مبا يتامىش مع رؤية 2030 لتكون اململكة مجتمعا« حيويا.

         من أهم الربامج:

• برنامج الندوات الحوارية: يقوم عىل تفعيل شبكات التواصل االجتامعي بني خريجات الجامعة وشخصيات بارزة أثبتت دورها يف املجتمع، بهدف 

اكساب الخريجة مهارات الحوار إضافة اىل خلق روح املنافسة بينهن.

•اصدار بطاقة العضوية:
  مميزات بطاقة العضوية:

• متكن الخريجة من االستفادة من خدمات ومرافق الجامعة.  

• االستفادة من الربامج التعليمية وبرامج خدمة املجتمع واملشاركة يف أنشطة وفعالية وكالة عامدة شؤون الطالب للخريجات.  

عامدة شؤون الطالب للخريجات

إدارة رابطة الخريجين





برامج عمادة شؤون طالب
للخريجــــــــــات



ملتقى 

) كفاءات املهني  (

سنوي

برنامج الندوات الحوارية

فصيل

القطاعات  مبشاركة  الجامعة  تنظمه  نشاط 
الحكومية والرشكات واملؤسسات العامة والخاصة 
لعرض فرص العمل والتدريب املتوفرة لخريجات 
الجامعة والتعرف عىل متطلبات سوق العمل من 

مختلف التخصصات 

تفعيل  عىل  يقوم  الحوارية  للندوات  برنامج 
شبكات التواصل االجتامعي بني خريجات الجامعة

وشخصيات بارزة أثبتت دورها يف املجتمع .

والقطاع  الحكومي  القطاع  مع  فاعلة  مهنية  رشاكة  تكوين 

الفرص  عىل  التعرف  يف  الجامعة  خريجات  لدعم  الخاص 

استضافة  خالل  من  العمل  سوق  يف  لهن  املتاحة  الوظيفية 

يف  الراغبني  الخاص  القطاع  ورشكات  الحكومية  القطاعات 

استقطاب الخريجات للعمل مبا يتالءم مع تخصصاتهن .

- اكتساب الخربة من خالل تجربة خريج سابق.

- خلق روح املنافسة البناءة لالرتقاء مبهارات الفرد.

- اكساب الخريجني مهارات الحوار واالتصال يف اللقاءات.

طالبات وخريجات الجامعة

موظفات عامدة الخريجات

             المشاركين             الهدف من البرنامج             وصف البرنامج             اسم البرنامج



برنامج

)تأهيل(

فصيل

برنامج

) رشاكات التدريبي  (

فصيل

برنامج تدريبي متكامل بالتعاون مع قطاعات

داخل الجامعة وعىل أيدي مجموعة من أعضاء 

هيئة التدريس األكفاء.

برنامج تدريبي لخريجات الجامعة بالتعاون مع 

قطاعات خارجية رائدة.

املوامئة بني مهارات الخريجة الجامعية ومتطلبات 

سوق العمل.

توفري برامج تدريبية مكثفة سعيا لالرتقاء بطالباتنا نحو

مستقبل وظيفي ناجح.

كلية الحاسبات

معهد اللغة اإلنجليزية

- مكتب القائد الناجح
لالستشارات االدارية.

- املجلس الثقايف الربيطاين
مركز الشيخ اسامعيل

ابو داود للتدريب.

عامدة شؤون الطالب للخريجات

             المشاركين             الهدف من البرنامج             وصف البرنامج             اسم البرنامج



املوقع :

جامعة امللك عبد العزيز-شطر الطالبات

مبنى عامدة شؤون الطالبات ) 65 (

الـــــــدور الثــــالـــث

للتواصل واالستفسار

www.studentaffairs.kau.edu.sa

dsaag@kau.edu.sa

@kaufemalealumni



026400000 Ext. 73361
nbawazeer@kau.edu.sa

026400000 Ext. 73359
dsaag.train@kau.edu.sa

026400000 Ext. 73360
dsaag@kau.edu.sa

026400000 Ext. 73371
dsaag.pr@kau.edu.sa

اإلدارة

عالقات توظيف
الخريجات

 إدارة رابطة
 الخريجات

 وحدة التدريب
 واإلرشاد
المهني

 العالقات العامة
والتسويق

026400000 Ext. 73351
dsaag.career@kau.edu.sa





تصميم وإخراج الكتيب : أ. نور الشابحي
عمادة شؤون طالب للخريجات

nsalshabhi@kau.edu.sa  



جامعة امللك عبدالعزيز - شطر الطالبات

عامدة شؤون الطالب للخريجات

  143٩ هـ - 201٨ م

الطبعة الثالثة


