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بجامعــة  المهنيــة  والتنميــة  الخريجيــن  مركــز  يســعى 
اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل بــأن يدعــم أوجــه التعاون 
بيــن كٍل مــن الخريجيــن وأعضــاء هيئــة التدريس والطالب 
والطالبــات، وذلــك مــن خــالل تقديــم برامــج نوعيــة لرفــع 
كفــاءة طــالب وطالبــات الجامعــة وتهيئــة الخريجيــن للحياة 
إلــى  الوظيفيــة والعمليــة، كمــا تهــدف برامــج المركــز 
اســتدامة التواصــل مــع الخريجيــن وإرشــادهم المهنــي.
ــرز مراكــز الخريجيــن  كمــا يســعى المركــز أن يكــون أحــد أب
فــي المملكــة, وأن يحظــى بتقديــٍر كبيــٍر علــى المســتوى 
نجــاح  خــالل  مــن  ذلــك  اكتســاب  وســيتم  اإلقليمــي؛ 
برامــج المركــز المســاعدة علــى تعزيــز أهــداف الجامعــة.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

يعتبــر مركــز الخريجيــن والتنميــة المهنيــة شــريًكا أساســًيا 
ومــورًدا أساســًيا لمجتمــع جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن 
والممارســات  والسياســات  البرامــج  فــي  بــن فيصــل 
اإللتــزام  نحــو  المركــز  ويســعى  بالخريجيــن.  المتعلقــة 
الشــركاء؛  جميــع  مــع  األنشــطة  جميــع  فــي  بالتميــز 
ــدؤوب نحــو  للوصــول إلــى النجــاح مــن خــالل ســعيه ال

التاليــة:  والممارســات  األهــداف  تحقيــق 

ــن الخريجيــن، وتيســير 	  إنشــاء مجتمــع عالمــي بي
فــرص المشــاركة المســتمرة مــع الجامعــة.

للخريجيــن؛ 	  المهنيــة  باالحتياجــات  النهــوض 
العمــل. ســوق  احتياجــات  لمواكبــة 

وإنجازاتهــا 	  الجامعــة  بتاريــخ  الوعــي  تطويــر 
بالفخــر  الشــعور  لتعزيــز  وعروضهــا؛  وبرامجهــا 

الخريجيــن. جميــع  بيــن  الجامعــي 

هيئــة 	  أعضــاء  مــع  الخريجيــن  اتصــاالت  تعزيــز 
الجامعيــة. والقيــادة  والطــاب  التدريــس 

الحالييــن 	  الطــاب  بيــن  والــوالء  الفخــر  تعزيــز 
الســابقين. والطــاب 

توفير مزايا ملموسة متنوعة؛ تشمل الخدمات 	 
المهنية وفرص التواصل والمناسبات الخاصة 

والمحاضرات.

الجامعيــة 	  البحــوث  فــي  الخريجيــن  إشــراك 
المســتقبلية. واألهــداف 

الخريجيــن؛ 	  بيــن  الخيــري  العمــل  ثقافــة  خلــق 
لضمــان اســتمرارهم فــي المســاهمة بوقتهــم 

بالجامعــة. لإلرتقــاء  ومواهبهــم 

والتفــوق،  والثقــة،  والنزاهــة،  اإلنتمــاء،  فــي  تتمثــل 
المهنيــة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    واإلحترافيــة  بالجــودة،  واإللتــزام  والتميــز، 

أن يكــون حلقــَة وصــٍل أساســيًة بيــن الجامعــة وخريجيهــا 
فــي جميــع أنحــاء العالــم؛ مــن أجــل جمعهــم حــول رؤيــة 
الجامعــة المتعلقــة بالتميــز والريــادة فــي التعلــم والبحث 

والتطويــر المســتدام. 

إثــراء حيــاة الخريجيــن وإشــراكهم فــي البرامــج المهنيــة 
والجامعــة  الخريجيــن  بيــن  التواصــل  لتعزيــز  للجامعــة؛ 
وزيــادة الوعــي والقــدرة المهنيــة للخريجيــن، مــن خــالل 
تقديــم خدمــات معرفيــة ومهنيــة إبداعيــة؛ تثــري حياتهــم 

المهنيــة والشــخصية بشــراكة مجتمعيــة فعالــة.

ــن فــي  ــن الجامعــة والخريجي التعــاون والتكامــل بي
ــل: ــتدامة التواص ــات وإس ــر الخدم تطوي

برنامــج 	  خــالل  مــن  الخريجيــن  لقــاء  فعاليــات  تطويــر 
»تالقــي«؛ لتغطــي كافــة أنحــاء المملكــة وقطاعــات 

العمــل.
رصد بيانات خريجي الجامعة وتواجدهم.	 
إصدار مجلة الخريجين »عالم الخريجين«.	 
زيادة عدد فروع رابطة الخريجين بالمملكة.	 
تشــجيع طــالب الجامعــة علــى التميــز واإلقتــداء بنمــاذج 	 

النجــاح مــن خــالل »برنامــج خريجــي الجامعــة البارزيــن«.
ــة الخريــج بالجامعــة لالســتفادة مــن 	  ــز وتوثيــق صل تعزي

ــا المتعــددة مــن خــالل برنامــج »بطاقــة الخريــج«. المزاي

تطويــر أنشــطة التنميــة المهنيــة لخريجــي الجامعــة، 
باإلضافــة إلــى وجــود محتــوى إلكترونــي تفاعلــي 

موجــه للخريجيــن:
تعزيز وتشجيع طالب الجامعـة على التميز.	 
بيـان الكفـاءة الداخليـة والخاريجية للبرامــج.	 
تعزيز قيمة االقتداء اإليجابي لطالب الجامعة بالنماذج 	 

المتميزة.
تكريم خريجي الجامعة من أصحاب اإلنجازات.	 
إظهار الصورة الطيبة للجامعة.	 

تطوير معارف الخريجين بالمواقع المهنية 
العالمية وأهميتها ودورها في التوظيف 

والتسويق الذاتي:
ورش تعريفية لخريجي الجامعة بالمواقع العالمية.	 
توفير مصادر معلومات ذات صلة بالمسارات المهنية 	 

المختلفة.

رفع كفاءة خريج الجامعة لمواءمة متطلبات سوق 
العمل:

تفعيل اإلرشاد المهني للطالب والخريجين.	 
اإلقتصاديــة 	  القطاعــات  مــع  شــراكة  برامــج  عمــل 

المملكــة. داخــل  المختلفــة 

مشاريع المركزأهداف المـركز مقدمة 

قيم المركز 

رؤية المركز

رســالــة المركز


