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جامعة الملك سعود
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المتميزين لبرنامج خادم الحرمين الشريفين 

لالبتعاث الخارجي

ٕاعـــــــــداد
فريق برنامج استقطاب المبتعثين المتميزين لبرنامج خادم الحرمين 

الشريفين لالبتعاث الخارجي
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كلمة سعادة المشرف العام على برنامج استقطاب المبتعثين المتميزين لبرنامج خادم الحرمين 
الشريفين لالبتعاث الخارجي

بسم اهلل، والحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه، أما بعد:
في ظل توجهات جامعة الملك سعود وخططها االستراتيجية، أصبح الجميع يسعى نحو الريادة والتميز والوصول 
إلى العالمية، حيث حققت الجامعة تقدمًا على كافة المستويات, فوضعت االستراتيجيات, ورسمت لنفسها 
طريقًا واضحًا, يوصل الجامعة إلى مصاف الجامعات العالمية, ويمكنها من خدمة الوطن ورفده بالكوادر البشرية 
المؤهلة والقادرة على العطاء بكفاءة واحترافية, ولتحقيق هذه الرؤية قدمت المبادرات النوعية وكان لها السبق 
في ذلك, وحاولت االستفادة من كل اإلمكانيات المتاحة والتي تخدم أهدافها وتسهم في تحقيق طموحاتها, 
وقد مدت يدها لتضعها في أيدي محبي الوطن, واستفادت من البرامج الوطنية التي تخدمه في مسيرتها العلمية 
والبحثية, ومن تلك البرامج »برنامج استقطاب المبتعثين المتميزين لبرنامج خادم الحرمين الشريفين« الذي يدل 
على حرص قيادتنا الحكيمة على الرقي بأبناء الوطن الغالي واالستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم ليكونوا شركاء 
في خدمة بلدهم. وقد استفادت الجامعة من هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين فأسست برنامجًا 
خاصًا يهدف إلى استقطاب أصحاب التميز من المبتعثين والمبتعثات واالستفادة منهم في تحقيق استراتيجيات 
جامعة الملك سعود. وقد أسندت الجامعة هذه المهمة الكبيرة والنوعية إلى فريق عمل يتولى متابعة المبتعثين 
والمبتعثات وحصر المتميزين منهم ليتسنى بعد ذلك استقطابهم لينضموا إلى منسوبي جامعة الملك سعود, 

ويتاح لهم المشاركة الفاعلة في الجامعة.
واهلل من وراء القصد

د. سعد بن ناصر الحسين
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كلمة سعادة مدير برنامج استقطاب المبتعثين المتميزين لبرنامج خادم
الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي
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عن الـــبرنامج
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وإن 	  والطموحات،  اإلنجازات  من  وافر  رصيد  وتمتلك  للعالمية  تسعى  سعود  الملك  جامعة 
استقطاب الطلبة المتميزين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين على مستوى دول االبتعاث 
على  والحصول  العالمي  التصنيف  في  متقدمة  لمراكز  الجامعة  وصول  في  يساهم  سوف 
امتيازات أكبر، باإلضافة إلى المحافظة على المستوى العالي للجامعة على المستويات العلمية 
واألكاديمية والبحثية . وبناًء على ذلك تم إنشاء برنامج استقطاب المتميزين لبرنامج خادم الحرمين 

.) Recruiting Out Standing Saudi Students Abroad ( الشريفين لالبتعاث الخارجي

إستراتيجيات البرنامج :
البشرية، وقناًة من 	  التنمية  روافد  رافدًا من  المبتعثين”  الطلبة  يكون مشروع “استقطاب  أن 

قنوات االستثمار العلمي للمبتعثين، لتحقيق النمو االقتصادي واالكتفاء األكاديمي لبناء مجتمع 
المعرفة الذي يملك أدوات المنافسة. 

                                                      
الرسالة :

والعلمية 	  األكاديمية  الشراكة  وتعزيز  الخارجي،  لالبتعاث  الشريفين  الحرمين  خادم  برنامج  دعم 
لصنع  واستثمارها  المبتعث،  الطالب  عند  اإلبداع  مجاالت  تنمية  على  والعمل  واالجتماعية، 
جيل من الشباب السعودي الذي يحمل عالمات اإلبداع، ويملك أدوات النجاح، ويصنع قنوات 

التواصل الحضاري لبناء مجتمع حضاري وعلمي.

األهداف : 
ونشاطاتها 	  بأدوارها  والتعريف  الملك سعود،  لجامعة  والعالمية  العالية  المكانة  وتعزيز  ترسيخ 

األكاديمية والعلمية والبحثية.
الطلبة 	  استقطاب  طريق  عن  األكاديمي  ز  والتميُّ العلمي  البحث  ميادين  في  الجامعة  تسويق 

المتميزين والتعامل معهم.
ربط الجامعة بالمعاهد والجامعات ذات المراكز المتقدمة في التصنيف العالمي.	 
استثمار المهارات واإلمكانات للطلبة المبتعثين وتنميتها وفق أسس وضوابط علمية ومهنية 	 

سليمة.
تسويق برامج جامعة الملك سعود ومنجزاتها ومخرجاتها في جميع دول االبتعاث.	 
استقطاب الطلبة المتميزين في برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي.	 

جمهور المستهدفين بهذا البرنامج :
هذا البرنامج يستهدف الطلبة المبتعثين على برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي.	 

البحث عن المتميزين :
بتاريخ 	  وكذلك  1٤31/1/11هـ،  بتاريخ  محلية  صحف  عدة  في  البرنامج  إطالق  عن  اإلعالن  تم 

الثقافية لحكومة  بتاريخ 1٤31/5/٢0هـ،  للملحقيات  1٤31/٢/18هـ، باإلضافة إلى إرسال خطابات 
خادم الحرمين الشريفين في باكستان والواليات المتحدة األمريكية وماليزيا والمملكة المتحدة 
وأيرلندا وتركيا وكندا والهند وأستراليا، ُتفيد برغبة الجامعة في تزويدها بقوائم تحتوي على أسماء 
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الطالب والطالبات المتميزين، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي، وكذلك 
البريد االلكتروني لكل منهم، لكي يتم التواصل معهم ومراسلتهم الستقطابهم للجامعة، إضافة 
إلى إمكانية تحديد موعد لمقابلتهم للتأكد من مالءمتهم لشغل الوظائف المتوافرة بالجامعة، 

وذلك بعد أخذ موافقة الطالب بهذا الخصوص من ِقبل المشرفين الدراسيين بالملحقية. 
علمًا بأن برنامج استقطاب المبتعثين المتميزين ُيشارك في المناسبات الموسمية للمحلقيات 	 

الملحقيات  تنظمها هذه  التي  المهنة  أيام  وذلك من خالل  المبتعثين  بتخريج  الخاصة  الثقافية 
على هامش حفالت الخريجين، حيث يقوم وفد الجامعة المشارك في هذه المناسبات بمقابلة 
المتميزين من الخريجين وترشيح من تنطبق عليه شروط البرنامج التي تنسجم مع شروط وضوابط 

جامعة الملك سعود.
وقد تم عمل رابط للبرنامج على الشبكة العنكبوتية، وهو rossa.ksu.edu.sa ، أو  التواصل مع 	 

recruit@ksu.edu.sa منسق البرنامج عبر اإليميل

mailto:recruit@ksu.edu.sa
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 آلية عمل البرنامج



17

يعتمد برنامج استقطاب المبتعثين المتميزين في الفعاليات المختلفة على مجموعة مراحل هي : 
مرحلة التقديم على الجامعة : وفيها يتم استقبال جميع الملفات والسير الذاتية للمبتعثين 	 

والخريجين سواء عن طريق التقديم االلكتروني أو التقديم الشخصي في المعرض.

مع شروط 	  تنسجم  ودقيقة  واضحة  معايير  وفق  الملفات  تقييم  يتم  حيث   : الترشيح  مرحلة 
جامعة الملك سعود واحتياجاتها، ثم ترشيح من تنطبق عليه الشروط للمقابلة الشخصية مع وفد 

الجامعة من أعضاء هيئة التدريس.
 

الشخصية 	  المقابالت  لجنة  التدريس ضمن  هيئة  أعضاء  يقوم   : الشخصية  المقابلة  مرحلة 
المقابلة  توصيات خاصة حسب معطيات  يتضمن  كل مقابلة شخصية  نهائي عن  تقرير  بكتابة 

وظروف الطالب المبتعث.

مرحلة التقييم واالستقطاب : يقوم فريق عمل برنامج االستقطاب بقراءة هذه التقارير وتحليها 	 
واتخاذ الخطوات الالزمة تجاهها سواء برفع خطابات توصية لألقسام األكاديمية أو بالتواصل مع 

الطالب المبتعث الستكمال بقية الوثائق واألوراق.

المطبوعات الخاصة بالبرنامج :
يسعى برنامج االستقطاب في الفعاليات التي يشارك فيها على التقليل من المطبوعات الورقية 
واستبدالها بخيارات أخرى مناسبة ، حيث تم تصميم أقراص مضغوطة وذاكرات تخزين على شكل 
ميداليات شخصية وتحمل شعار الجامعة وتحوي الكتيبات التعريفية والمنشورات والمطويات الخاصة 

بالجامعة، وهي كالتالي :  
كتيب تعريفي عن برنامج االستقطاب.	 
كتيب تعريفي يحوي تجارب طالب مبتعثين تم استقطابهم.	 
مجموعة منشورات عن جامعة الملك سعود.	 
نموذج لمعايير المقابلة الشخصية )خاص بأعضاء لجنة المقابالت الشخصية(	 
نموذج إقرار )يقوم الطالب بالتوقيع عليه(	 
نموذج استبانه )يقوم الطالب بتعبئتها بعد المقابلة الشخصية ليعبر عن انطباعه عن المقابلة 	 

لتحسين األداء وتطوير آليات المقابالت الشخصية مستقباًل(

الوفود المشاركة في البرنامج :  
إن برنامج استقطاب المبتعثين المتميزين يسعى للتميز في كل المجاالت، ويظهر ذلك خالل 	 

بريطانيا،  كندا،  األمريكية،  المتحدة  الواليات  وبخاصة  االبتعاث  دول  في  تتم  التي  الفعاليات 
استراليا، حيث يتم اختيار وفد يتناسب مع الفعالية، ويحقق أهداف الجامعة والبرنامج.

بالنواحي 	  لعلمه  وذلك  والموظفين،  التدريس  هيئة  أعضاء  شؤون  لعميد  دائم  تواجد  فهناك 
برنامج  على  العام  المشرف  مشاركة  إلى  باإلضافة  بالوظيفة،  العمل  ومتطلبات  الوظيفية 
استقطاب المبتعثين. كما يتم اختيار العديد من أعضاء هيئة التدريس )رجال ـ نساء( في العديد 

من التخصصات العلمية ليدلوا برأيهم المهني في المبتعثين خالل المقابالت الشخصية. 
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احتياجات األقسام األكاديمية :  
حول 	  األكاديمية  واألقسام  الكليات  مع  بالتواصل  المتميزين  المبتعثين  استقطاب  برنامج  قام 

االستقطاب من  عملية  لتفعيل  وذلك  المطلوبة  التخصصات  المبتعثين ضمن  احتياجاتهم من 
خالل رصد احتياجات األقسام األكاديمية واستيفائها من المبتعثين المتميزين. وقد كان تفاعل 
األقسام  الطلبات من  للبرنامج عشرات  ورد  حيث  البرنامج،  دعوة  كبيرًا مع  األكاديمية  األقسام 
توضح احتياجاتها من الوظائف األكاديمية، ويقوم فريق البرنامج بالعمل في ضوء هذه الطلبات، 
كما يتم تزويد وفود الجامعة المشاركة في الفعاليات المختلفة بهذه االحتياجات لالستفادة منها 

في اختيار المبتعثين، مع العلم أنه يتم تحديث هذه االحتياجات بصفة مستمرة.

المقابالت الشخصية : 
ز جناح جامعة الملك سعود من 	  إن مشاركة جامعة الملك سعود في الفعاليات ُتظهر دائمًا تميَّ

حيث اإلعداد والفعالية، حيث يتم تخصيص أوقات الستقبال العشرات من المبتعثين والمهتمين 
والفرص  سعود  الملك  جامعة  حول  وتساؤالتهم  استفساراتهم  على  اإلجابة  وتمت  والزوار، 
الوظيفية، ويتم تخصيص أوقات أخرى لعقد المقابالت الشخصية حيث يقوم الوفد المشارك 
باستقبال الطلبات، وفرزها ثم ترشيح الملفات التي تنطبق عليها المعايير للمقابلة الشخصية 

في مكان مخصص لذلك.
وجدير بالذكر أن التحضير للمقابالت الشخصية يكون قبل الفعالية بفترة كافية عن طريق إطالق 	 

موقع الكتروني خاص بالفعالية إلتاحة الفرصة للمبتعثين الخريجين من التقديم االلكتروني على 
الجامعة والتمكن من مراجعة ملفاتهم قبل الفعالية وترتيب المقابالت الشخصية لمن تنطبق 
ويتم  الفعالية،  أثناء  والجهد  للوقت  وتوفيرًا  تنظيمًا،  أكثر  األمور  لتكون  وذلك  المعايير  عليهم 
تزويد المحلقية الثقافية في الدولة التي ستعقد فيها الفعالية برابط الموقع اإللكتروني، كما 

تم نشر رابط الموقع في المواقع الطالبية والمجموعات البريدية.

الشروط العامة للتقديم :
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.	 
أن يكون المتقدم على رأس البعثة لدراسة الماجستير أو الدكتوراه أو انتهي من دراسة الدكتوراه 	 

خالل )6 أشهر( من تاريخ التقديم.
امتداد التخصص خالل مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.	 
الدكتوراه من أفضل 500 	  أو  الماجستير  الطالب خالل مرحلة  التي يدرس بها  الجامعة  أن تكون 

.)http://www.arwu.org( .جامعة على مستوى العالم حسب تصنيف شنغهاي
بعض 	  عدا  أو80% فيما  من5  أو3.75   ٤ من   3 عن  البكالوريوس  في  التراكمي  المعدل  أاليقل 

التخصصات الصحية )يمكن زيارة موقع البرنامج لمعرفة هذه االستثناءات(

http://rossa.ksu.edu.sa/sites/rossa.ksu.edu.sa/files/pdf.
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فعاليات البرنامج
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مشاركة البرنامج في يوم المهنة بمدينة ملبورن – استراليا
الفترة من 11-1431/6/12هـ الموافق 25-2010/5/26م

قام فريق برنامج اســتقطاب الطلبة المبتعثين من برنامج خادم الحرمين الشــريفين لالبتعاث الخارجي 
بزيارة لمدينة ملبورن باســتراليا للمشــاركة في أيام المهنة الســعودية ممثاًل لجامعة الملك ســعود. 
وقد كان الفريق حينها برئاسة سعادة الدكتور إبراهيم بن محمد الحركان المشرف السابق على برنامج 

استقطاب المتميزين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي. 

وقد اشتمل برنامج الزيارة على التالي :

اليوم األول :  1431/6/11هـ الموافق 25 /5/ 2010م

بــدأ برنامــج أيام المهنة الســعودية في تمام الســاعة التاســعة من يوم الثالثــاء الموافق 11 من 	 
شهر جمادى اآلخرة حيث قام فريق العمل في برنامج استقطاب بتجهيز جناح الجامعة في المكان 
المخصص له بالمعرض وترتيب محتوياته والتنســيق حول فعالياته، بعد ذلك تم اســتقبال الزوار 
من الطلبة المبتعثين والتواصل معهم حول جامعة الملك ســعود من خالل نشــرات ومعلومات 
وكتيبــات تتحــدث عن انجازات الجامعة وتصنيفاتهــا العالمية، وتم تعبئة العديد من نماذج التقديم 

للجامعة من ِقبل المبتعثين والمبتعثات.

ثم في تمام الساعة الثانية ظهرًا قام معالي الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي 	 
بافتتاح أيام المهنة السعودية والتجول مع الوفد المرافق له في المعرض وزيارة أجنحة الجامعات 
الســعودية والشــركات الخاصة المشاركة، وقد أثنى معالي الوزير على تكامل جناح جامعة الملك 

سعود وتعدد أنشطته.

اســتمر جناح جامعة الملك ســعود في اســتقبال الزوار من الطالب والتواصل معهم حتى تمام 	 
الساعة السادسة مساًء.

اليوم الثاني: 1431/6/12هـ الموافق 26 /5/ 2010م

بدأ برنامج هذا اليوم في تمام الســاعة التاســعة صباحًا باســتقبال المزيد من الزوار لجناح جامعة 	 
الملــك ســعود وتعبئة العشــرات من نمــاذج التقديم علــى الجامعة، حيث قام فريــق العمل في 
برنامــج اســتقطاب باالســتعانة بعدد من الطــالب والطالبات المبتعثين إلى اســتراليا للمشــاركة 
في جناح الجامعة والمساعدة على الترتيب وتوزيع نماذج التسجيل ومراجعتها لضمان استيفائها 

للشروط. 
وفــي تمام الســاعة العاشــرة صباحًا بــدأت المقابالت الشــخصية للمتقدمين، حيث شــكلت لجنة 	 

المقابــالت الشــخصية مــن الدكتــور إبراهيم بن محمــد الحركان والدكتــور خليل بــن إبراهيم اليحيا 
والدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، وتمت مقابلة 36 طالب وطالبة لتصنيف المميزين للدخول 
للترشــيح النهائــي، واســتمرت المقابــالت الشــخصية مــع المبتعثيــن والمبتعثات حتى الســاعة 

السابعة مساًء.
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وقــد تخلــل فعاليات هــذا اليوم محاضرة قدمت من ِقبل ســعادة الدكتور خليل بــن إبراهيم اليحيا 	 
مدير برنامج  اســتقطاب المتميزين ضمن برنامج خادم الحرمين الشــريفين لالبتعاث الخارجي في 
تمــام الســاعة الحادية عشــر صباحًا عــن جامعة الملك ســعود وعن برنامج االســتقطاب عنوانها “ 
جامعة الملك ســعود  نحو أفاق اســتثنائية “ تحدث فيها عن رؤية الجامعة وأهدافها اإلستراتيجية 
وانجازاتهــا العلميــة واألكاديميــة وانتهــت المحاضرة بعدد من األســئلة في تمام الســاعة الحادية 

عشر والنصف صباحًا.
استمر جناح جامعة الملك سعود في استقبال الزوار والمتقدمين حتى وقت متأخر من هذا اليوم 	 

لكثرة الراغبين في الحصول على معلومات عن الجامعة واالنضمام إلى طاقمها األكاديمي. 
وفي تمام الساعة الخامسة تم االنتهاء من فعاليات أيام المهنة السعودية.	 
وحرصــًا مــن برنامــج اإلســتقطاب على إشــراك كفــاءات متميزة من ضمــن مبتعثــي برنامج خادم 	 

الحرمين الشــريفين لالبتعاث الخارجي فقد تمت االســتعانة بعدد من المبتعثين للمشــاركة في 
جناح الجامعة والتواصل مع زمالئهم المبتعثين.

اليوم الثالث: 1431/6/13هت الموافق 27 /5/ 2010م

اســتمر فريــق العمــل في برنامج اســتقطاب في إجــراء المقابالت الشــخصية للمتقدمين، حيث 	 
بدأت المقابالت في تمام الســاعة العاشــرة صباحًا واستمرت حتى الساعة التاسعة مساًء وذلك 
فــي إحــدى قاعــات االجتماعات فــي فندق هيلتون بمدينــة ملبورن، حيث تمــت مقابلة 13 طالب 

وطالبة لتصنيف المميزين للدخول للترشيح النهائي.
غادر فريق العمل ببرنامج االستقطاب مدينة ملبورن في تمام الساعة الحادية عشر مساًء رجوعًا 	 

للوطن.

مشاهدات من أيام المهنة السعودية بملبورن باستراليا : 

أثنــت اللجنــة المنظمة أليام المهنة الســعودية علــى جناح جامعة الملك ســعود وجدية القائمين 	 
عليه من حيث الترتيب والتنظيم والتفاعل مع الزوار والمهتمين.

جامعة الملك ســعود كانت الجامعة الوحيدة التي أجرت مقابالت شــخصية مع المرشــحين، حيث 	 
تزايــدت أعــداد الطــالب المبتعثيــن الذيــن يرغبون في االنضمــام للجامعة لما لمســوه من جدية 

واحترافية في العمل والتفاعل. 
لم يشــارك وفد الجامعة في الرحلة المخصصة للوفود في اليوم الثالث وفضل االســتمرار في 	 

إجراء المقابالت الشخصية مع المتقدمين للبحث عن المتميزين من المبتعثين.
لتحقيــق مبــدأ المســؤولية االجتماعيــة ولدعــم أهــداف الجامعــة في دعــم برنامج خــادم الحرمين 	 

الشــريفين فقــد اســتعان برنامــج اســتقطاب بعــدد مــن المبتعثيــن والمبتعثــات من المرشــحين 
للمشاركة في جناح الجامعة ووذلك من أجل التواصل مع زمالئهم حول البرنامج والجامعة وذلك 
لتقدير أهمية التفاعل الطالبي وإيصال رســالة للمبتعثين عن رغبة الجامعة في التواصل معهم 

والحصول على خدماتهم، وقد كان للمشاركة الطالبية أثر كبير على حماس هؤالء الطالب.
تمــت مشــاركة عــدد من مبتعثــي جامعة الملك ســعود لتنســيق وجدولــة المقابالت الشــخصية 	 

للمتقدمين بجناح الجامعة في توزيع المطبوعات والتواصل مع الزوار بالتعريف بالجامعة.
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مشاركة البرنامج في يوم المهنة الثالث بمدينة واشنطن ـ الواليات 
المتحدة األمريكية

الفترة من  21-1431/6/23هـ الموافق 4-6 /2010/6م

قــام فريــق برنامــج اســتقطاب المتميزين ضمــن برنامج خــادم الحرمين الشــريفين لالســتقطاب 	 
الخارجي بالمشــاركة في حفل الملحقية الثقافية الثالث للخريجين والذي أقيم على شــرف معالي 

وزير التعليم العالي ومعالي السفير السعودي في الواليات المتحدة األمريكية. 

وقد اشتمل برنامج الزيارة على التالي :

اليوم األول:  1431/6/21هـ الموافق 4 /6/ 2010م

بــدأ هذا اليوم في تمام الســاعة التاســعة حيث قــام فريق العمل في برنامج اســتقطاب بتجهيز 	 
جناح جامعة الملك ســعود وترتيب المواد المعروضة والتي تنوعت ما بين مواد إعالمية ودعائية 
وتثقيفية حول برامج وطموحات وإمكانيات جامعة الملك ســعود. ونظرًا لحجم المواد المعروضة 
وقــوة االســتعدادات التــي قــام بها فريــق العمل فــي برنامج االســتقطاب فقد وافقــت اللجنة 
المنظمة للمعرض المصاحب وحفل الخريجين على زيادة مساحة جناح جامعة الملك سعود ليكون 

الجناح هو األكبر بالمقارنة مع بقية أجنحة الجامعات السعودية المشاركة.
وفي تمام الســاعة الخامســة عصرًا قام معالي وزير التعليم العالي ومعالي الســفير الســعودي 	 

بافتتاح يوم المهنة واســتعراض المعارض الخاصة بالجامعات المشــاركة، وقد كان في اســتقبال 
معالــي وزيــر التعليم العالي في جناح جامعة الملك ســعود ســعادة الدكتور بدران بن عبدالرحمن 
العمــر وســعادة الدكتــور إبراهيــم بــن محمــد  الحــركان اللذان شــرحا لمعاليــه والوفــد المرافق له 
محتويات جناح الجامعة والبرامج المتاحة وإستراتيجية برنامج االستقطاب الذي يهدف لدعم برنامج 

خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي.
بعد ذلك تم استقبال الزوار من الطلبة الخريجين والتواصل معهم حول جامعة الملك سعود من 	 

خــالل كتيبــات تحــوي مطويــات وأوراق تتحدث عن انجــازات الجامعة وتصنيفاتها العالمية، اســتمر 
جناح جامعة الملك سعود في استقبال الزوار من الطالب والخريجين حتى تمام الساعة العاشرة 

مساًء.
  وقــد اســتقبل برنامــج االســتقطاب العشــرات مــن نمــاذج التقديم علــى جامعة الملك ســعود 	 

باإلضافة إلى مئات األسئلة واالستفسارات حول مشاريع الجامعة وبرامجها األكاديمية والبحثية. 
في العاشرة والنصف مساًء وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل قام فريق استقطاب بفرز 	 

نماذج التقديم وتصنيفها حســب معايير أكاديمية ُمحددة لتحديد المرشــحين للمقابلة الشــخصية 
والتواصــل معهــم مــن خــالل اإليميــل لحضــور المقابلــة الشــخصية واالســتعداد لهــا بالوثائــق 

والمستندات المطلوبة.
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اليوم الثاني:  1431/6/22هـ الموافق 5 /6/ 2010 م

بــدأ برنامــج هذا اليوم في تمام الســاعة التاســعة وحتى الســاعة الحادية عشــر صباحًا باســتقبال 	 
المزيد من الزوار لجناح جامعة الملك ســعود وتعبئة العشــرات من نماذج التقديم على الجامعة، 
كما قام فريق العمل في برنامج االســتقطاب بالبدء في إجراء المقابالت الشــخصية مع الطلبة 
المرشــحين، حيــث تــم تشــكيل لجنة للمقابــالت الشــخصية مكونة من ســعادة الدكتور بــدران بن 
عبدالرحمــن العمــر وســعادة الدكتور إبراهيم بن محمد الحركان وســعادة الدكتــور خليل بن إبراهيم 

اليحيا وسعادة الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح.
في الحادية عشر صباحًا بدأ حفل تكريم الخريجين والخريجات للملحقية الثقافية وذلك على شرف 	 

معالي وزير التعليم العالي ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين في الواليات المتحدة، وقد 
حضــر وفــد جامعــة الملك ســعود هذا الحفــل ضمن الوفود المشــاركة والذي امتد حتى الســاعة 

الثانية ظهرًا.
في تمام الساعة الثالثة ظهرًا استكمل فريق االستقطاب إجراء المقابالت الشخصية للمرشحين 	 

لتحديــد القائمــة النهائيــة مــن المبتعثيــن المتميزين، كما اســتمر جناح جامعة الملك ســعود في 
اســتقبال نمــاذج التقديــم علــى الجامعــة وطرح العديد من األســئلة حــول جامعة الملك ســعود، 
وقد تفاعل فريق العمل في برنامج االســتقطاب مع الزوار وســعى لتلبية احتياجاتهم والرد على 
استفساراتهم.  وقد استمر إجراء المقابالت الشخصية للمرشحين حتى الساعة الثانية عشر لياًل.

واستمرارًا في دعم الطلبة المبتعثين ، فقد قام برنامج اإلستقطاب بإشراك كفاءات متميزة من 	 
ضمــن مبتعثــي برنامج خــادم الحرمين الشــريفين لالبتعاث الخارجي واالســتعانة بهم في ترتيب 

وإدارة جناح الجامعة

اليوم الثالث:  1431/6/23هـ الموافق 6 /6/ 2010م

اســتكمل فريق برنامج االســتقطاب إجراء المقابالت الشــخصية والتعريف بجامعة الملك ســعود 	 
من خالل جناح الجامعة. وقد اســتمر إجراء المقابالت الشــخصية حتى الســاعة الواحدة ظهرًا وهو 

موعد انتهاء الفعاليات. 

مشاهدات من الحفل :

نال جناح جامعة الملك سعود ثناء الملحق الثقافي واللجنة المنظمة والجامعات المشاركة لجدية 	 
الفريق المشارك في أداء مهمته في استقطاب المتميزين من المبتعثين، لضخامة حجم الجناح 
الــذي يعــادل ثالثــة أجنحــة وقــوة التجهيــزات وكثرة المــواد المعروضة التــي تنوعت مــا بين مواد 

إعالمية ودعائية وتثقيفية وأكاديمية.
تم توزيع كتيبات في جناح الجامعة تحوي معلومات كاملة عن جامعة الملك ســعود وعن إنجازاتها 	 

العلمية وتميزها األكاديمي وتصنيفاتها الدولية.
قــام فريــق برنامج االســتقطاب بتوزيع العديــد من الهدايا علــى الحضور والزوار، حيــث تم توزيع 	 

أقالم ومحافظ مكتبية وكابات وفنيالت رياضية تحمل جميعها شــعار برنامج اســتقطاب باإلضافة 
علــى شــعار جامعة الملك ســعود.  كما قام فريق اســتقطاب بإعداد مطويــات تثقيفية للخريجين 
حول بناء الســيرة الذاتية وبناء المحفظة األكاديمية وكيفية اإلعداد للمقابالت الشــخصية وكيفية 

إتقان مهارة التفاوض األكاديمي وذلك لدعم هؤالء الخريجين في مستقبلهم المهني.
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تقدم للجامعة عدد ٢85 مبتعث ومبتعثه وتمت مقابلة 77 مبتعث.	 
كانت جامعة الملك ســعود هي الجامعة الوحيدة ضمن الجامعات المشــاركة التي أجرت مقابالت 	 

شخصية مع عدد كبير جدًا من المرشحين، حيث تكاثرت أعداد الطالب المبتعثين الذين يرغبون في 
االنضمام للجامعة لما وجدوه من احترافية في العمل وجدية في التفاعل مع طلباتهم ورغباتهم.

اســتمرارًا لتحقيــق مبــدأ المســؤولية االجتماعيــة ولدعــم أهداف الجامعــة في دعــم برنامج خادم 	 
الحرميــن الشــريفين فقــد اســتعان برنامــج االســتقطاب بعــدد مــن المبتعثيــن والمبتعثــات مــن 
المرشــحين وذلك للمشــاركة في جناح الجامعة والتواصل مع زمالئهم حول برنامج االســتقطاب 
وحول جامعة الملك ســعود وذلك لتأكيد أهمية التفاعل الطالبي وإيصال رســالة للمبتعثين عن 
رغبة الجامعة في التواصل معهم والحصول على خدماتهم. وقد كان للمشاركة الطالبية أثر كبير 

على حماس هؤالء الطالب.
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مشاركة البرنامج في يوم المهنة األول بالمملكة المتحدة وأيرلندا
الفترة من  15-1431/8/16هـ الموافق  27-7/28/ 2010م

قــام فريــق برنامــج اســتقطاب المتميزين ضمــن برنامج خــادم الحرمين الشــريفين لالســتقطاب 	 
الخارجي بالمشاركة في حفل الخرجين األول  بالمملكة المتحدة وأيرلندا. 

وقد رأس الوفد معالي االســتاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر )حينما كان عميدًا لشــؤون أعضاء 
هيئة التدريس والموظفين بالجامعة( ، 

وقد اشتمل برنامج الزيارة على التالي :

اليوم األول:  1431/8/15هـ الموافق 27 /7/ 2010م

قــام فريــق العمــل فــي برنامج االســتقطاب بتجهيــز جناح الجامعــة واســتقبال الزوار مــن الطلبة 	 
المبتعثيــن والتواصــل معهــم حول جامعة الملك ســعود من خالل نشــرات ومعلومــات وكتيبات 

تتحدث عن انجازات الجامعة وتصنيفاتها العالمية. 
ثم قام سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات 	 

سابقًا بافتتاح المعرض المصاحب لحفل الخريجين األول والتجول مع الوفد المرافق له فيه. 

ثانيًا: اليوم الثاني: 1431/8/16هـ الموافق 7/28/ 2010م

بدأ باســتقبال المزيد من الزوار لجناح جامعة الملك ســعود وتعبئة العشــرات من نماذج التقديم 	 
على الجامعة، كما قام فريق العمل في برنامج االستقطاب بالبدء في إجراء المقابالت الشخصية 

مع الطلبة المرشحين.
ثم بدأ حفل تكريم الخريجين األول للملحقية الثقافية برعاية ســفير خادم الحرمين الشــريفين لدى 	 

المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز حفل الدفعة األولى 
مــن خريجــي برنامــج الملــك عبدالله لالبتعــاث الخارجي فــي جامعــات المملكة المتحــدة وأيرلندا 
وبحضور معالي وزير التعليم العالي والملحق الثقافي لدى المملكة المتحدة وايرلندا، وقد حضر 

وفد جامعة الملك سعود هذا الحفل ضمن الوفود المشاركة.
واســتمر جنــاح جامعــة الملــك ســعود فــي اســتقبال الــزوار والمتقدميــن حتــى وقــت متأخر من 	 

هــذا اليــوم لكثــرة الراغبين فــي الحصول علــى معلومات عــن الجامعة واالنضمام إلــى طاقمها 
األكاديمي، واستمرت المقابالت حتى الساعة 5:30 مساًء.

مشاهدات من الحفل :
كانت جامعة الملك ســعود هي الجامعة الوحيدة ضمن الجامعات المشــاركة التي أجرت مقابالت 	 

شــخصية مــع عدد كبير جدًا من المرشــحين، حيث تكاثــرت أعداد الطالب المبتعثيــن الذين يرغبون 
فــي االنضمــام للجامعــة لمــا وجدوه مــن احترافية في العمــل وجدية في التفاعل مــع طلباتهم 

ورغباتهم، حيث تمت مقابلة ما يزيد عن مائة مبتعث. 
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مشاركة البرنامج في المؤتمر السعودي الثاني للتوظيف في المملكة 
المتحدة 

الفترة من 20 ـ 1432/4/22هـ الموافق 25 ـ2011/3/27م

شــاركت جامعــة الملك ســعود ممثلة في برنامج اســتقطاب المبتعثين المتميزيــن في المؤتمر 	 
الســعودي الثانــي للتوظيف في المملكة المتحدة، الذي ُأقيم خــالل الفترة من٢0-1٤3٢/٤/٢٢هـ، 
حيث التقى مندوبو أكثر من ثالثين شــركة عالمية مهتمة باســتقطاب وتوظيف الســعوديين مع 
الخريجيــن الجــدد من الطلبة الســعوديين فــي بريطانيا وأوروبــا. وقد كانت جامعة الملك ســعود 
الجامعة السعودية الوحيدة المشاركة ضمن أعمال هذا المؤتمر، حيث تلقى برنامج االستقطاب 
دعوة للمشــاركة من شــركة بلوفايلز الدوليةBluefilez  Network وشــريكها اإلستراتيجي شركة 
النخبــة الدوليــة البريطانيــة Elite International Careers، وذلــك تقديرًا لجامعة الملك ســعود 

ومكانتها الدولية. 
وافتتح سعادة الدكتور إبراهيم الحركانـ  المشرف العام السابق  على برنامج االستقطابـ  فعاليات 	 

ــب فيها بالمرشــحين الســعوديين من الطلبــة المبتعثين وبالشــركات  المؤتمــر، وألقــى كلمــة رحَّ
المشــاركة، مثنيــًا علــى فكــرة هــذا المؤتمــر وأهميته فــي التواصل مــع الطلبــة المبتعثين. كما 
تطرق الحركان في كلمته إلى األدوار الريادية التي تلعبها جامعة الملك سعود على المستويات 
األكاديميــة والبحثيــة، مما أهلها ألن تتقدم في التصنيفــات الدولية، وتكون ضمن أفضل )500( 
جامعــة عالميــة، ثم اســتعرض ســعادته في كلمتــه حرص جامعة الملك ســعود على اســتقطاب 

المتميزين من المبتعثين لدعم توجهات الجامعة وأهدافها.
وامتدت فعاليات المؤتمر على مدى ثالثة أيام اســتقبل فيها جناح جامعة الملك ســعود العديد 	 

مــن الطلبــة المبتعثين، الذيــن أبدوا اهتمامهــم ورغبتهم في االنضمام لجامعة الملك ســعود، 
حيث قام فريق االستقطاب باستقبالهم ومراجعة سيرهم الذاتية التي بلغت ما يقارب من )57( 

سيرة ذاتية، كما قام الفريق باإلجابة عن أسئلتهم، وإرشادهم أكاديميًا ومهنيًا.
وأثرى فريق االستقطاب الجمهوَر والحضوَر بسلسلة من المحاضرات األكاديمية والمهنية، حيث 	 

م سعادة الدكتور إبراهيم الحركان ـ المشرف العام السابق على برنامج االستقطاب ـ  عددًا من  قدَّ
المحاضــرات حــول جامعة الملك ســعود والفــرص الوظيفية فيها؛ كما طرح ســعادة الدكتور خليل 
اليحيا ـ مدير برنامج ـ محاضرات أخرى عن التأهيل األكاديمي وأهمية التســويق الذاتي والمهني 

للطلبة المبتعثين.
َحِفَل جناح جامعة الملك سعود في يوم المهنة السعودي بفعاليات مختلفة، وُطرحت معلومات 	 

وافيــة عــن جهــود الجامعة العلميــة واألكاديمية والفــرص المتاحة فيهــا للمبتعثيــن والمبتعثات، 
وشــهد الجنــاح الخاص بالجامعة تفاعاًل كبيــرًا من الطالب المبتعثين، مما عكس االســتعداد الجيد 
للجامعــة لهــذا المؤتمــر، ورغبتها فــي دعم برنامج االبتعــاث من خالل فرص وظيفيــة للمتميزين 
من المتبعثين، حيث كانت جامعة الملك ســعود الجامعة الســعودية الوحيدة المشــاركة في هذا 

المؤتمر.
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مشاركة البرنامج في يوم المهنة الرابع بمدينة واشنطن ـ الواليات 
المتحدة األمريكية

الفترة من 15 ـ 1432/7/17هـ الموافق  17 ـ 6/19/ 2011م

برعاية معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، وبحضور السفير السعودي األستاذ عادل 	 
، وعدد من وكالء الوزارة،  الجبير، وسعادة الملحق الثقافي الدكتور محمد العيسىـ  يحفظهم اللهـ 
ومنسوبي السفارة السعودية، والملحقية الثقافية في واشنطن، باإلضافة إلى سعادة الملحق 
الثقافــي فــي بريطانيــا وأيرلندا ســابقًا الدكتور غازي مكي، شــارك برنامج اســتقطاب المبتعثين 
فــي جامعــة الملك ســعود فــي معرض المهنة، الــذي أقامتــه الملحقية الثقافيــة للخريجين في 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، فــي الفتــرة مــن 15ـ  17 مــن شــهر رجــب 1٤3٢هـــ، الموافــق  17ـ  
19 مــن شــهر يونيــو ٢011م، وذلــك ضمن فعاليات نســختها الرابعــة. وفي أثناء حفــل المعرض 
م فريق االســتقطاب لمعالي الوزير، ولســعادة الســفير الســعودي، وللملحق الثقافي دروعًا  قدَّ
تذكاريــة بمناســبة هــذا الحفــل، الــذي ُأِعدَّ فيه جنــاٌح متكامٌل عــن جامعة الملك ســعود ليكون أحد 
أفضل الخيارات الوظيفية للمبتعثين المتميزين، الذين يرغبون في االنضمام للحياة األكاديمية، 

ويهتمون بالجوانب العلمية والبحثية.
وأشــاد معالي وزير التعليم العالي بما لمســه من حرص جامعة الملك ســعود على اســتقطاب 	 

المتميزين من المبتعثين، وذلك بعد أن استمع والوفد المرافق له إلى شرٍح موجٍز عن محتويات 
لعوا على األهداف والتوجهات المرسومة للبرنامج ومخرجاته الحالية والمستقبلية  المعرض، واطَّ
لدعــم برنامــج خادم الحرمين الشــريفين لالبتعاث الخارجي؛ كما شــاهد معاليــه غالف العدد األول 
مــن مجلــة “كوادر” لتأهيــل المبتعثين ثقافيًا ومهنيــًا، وهي مجلة دورية من إعــداد وإنتاج برنامج 

استقطاب المبتعثين في جامعة الملك سعود. 
َص اليوم 	  ز جناح جامعة الملك سعود كعادته من حيث التنظيم والترتيب والمحتوى، حيث ُخصِّ وتميَّ

بات  ع عليهم عدٌد كبيٌر من الُكتيِّ األول الســتقبال العشــرات من المبتعثين والمهتمين والزوار، ووزِّ
م لهــم عدٌد كبيٌر من الهدايا  التعريفيــة، والمطويــات الدعائيــة، والنماذج الخاصة بالتقديم، كما ُقدِّ

الرمزية. 
اســتمر معــرض المهنــة على مدى ثالثــة أيام متتالية اســتقبل فيها جناح الجامعــة أكثر من )٤00( 	 

ســيرة ذاتيــة مــن الطــالب المهتمين بالجامعة، كما أجاب فريق البرنامج عن عشــرات األســئلة من 
المبتعثين حول برامج جامعة الملك سعود األكاديمية والخيارات البحثية والفرص الوظيفية فيها. 

اليوم األول: 1432/7/15هـ الموافق 2011/6/17م

انحصــرت جهــود هذا اليوم في توزيع المطويات والمنشــورات التعريفية والتوعوية حول جامعة 	 
الملك سعود، باإلضافة إلى استقبال الطالب المبتعثين، والترحيب بهم، واإلجابة عن أسئلتهم 
واستفســاراتهم، كما ُاســتقبلت في هذا اليوم السير الذاتية للمتقدمين وُفرزت بعد ذلك للتأكد 

من مطابقتها للشروط والضوابط الخاصة باالستقطاب.
وأجرى فريق االســتقطاب عددًا من المقابالت الشــخصية مع 19 طالبًا مرشــحًا في نهاية اليوم، 	 

وراجعــوا ملفاتهــم ووثائقهم، ثم تحاوروا معهم حول اهتماماتهم المهنية، ونتائجهم األكاديمية، 
وتطلعاتهــم المســتقبلية؛ لرســم صــورة أكثــر وضوحــًا حول مــدى مالءمتهــم لتوجهــات الجامعة 

وأهدافها المستقبلية. 
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اليوم الثاني: 1432/7/16هـ الموافق 2011/6/18م

أجرى فريق االستقطاب في هذا اليوم عددًا كبيرًا من المقابالت الشخصية تجاوزت الـ)35( مقابلًة 	 
َم لزوار جناح جامعة الملك ســعود عــدٌد كبيٌر من نماذج التقديــم على الجامعة،  شــخصيًة، كمــا ُقــدِّ
وعدٌد من الكتيبات التعريفية والمنشــورات والمطويات. ومع نهاية هذا اليوم تم تفكيك الجناح، 
وتعليب محتوياته حسب قوانين اللجنة المنظمة للمعرض، التي تقتضي انتهاء أجنحة القطاعات 

المشاركة بنهاية يوم السبت.

اليوم الثالث: 1432/7/17هـ الموافق 2011/6/19م

إدراكًا من أعضاء الوفد بأهمية المقابالت الشخصية، وإيمانًا بوجود كوادر متميزة تستحق المتابعة 	 
والتقييــم، وتحقــق أهداف جامعة الملك ســعود وتوجهاتها، تواصلت المقابالت الشــخصية في 
ذلك اليوم مع أكثر من )15( مرشــحًا متميزًا، وامتدت حتى مســاء ذلك اليوم نفســه، في الوقت 

الذي غادرت فيه معظم الوفود مسرح المناسبة مساء السبت. 

مشاهدات من المعرض :

نــال جنــاح جامعــة الملك ســعود ثناء الزوار والطــالب، وأبــدوا إعجابهم بمحتوياتــه، وتفاعلوا معه 	 
إيجابيًا.

شارك مجموعة من المبتعثين في إدارة جناح الجامعة، وتواصلوا مع زمالئهم المبتعثين؛ لتحقيق 	 
قــدٍر من المســؤولية االجتماعيــة التي تتبناها الجامعة وتؤكد عليها من خالل المشــاركة الطالبية 

في برامجها ونشاطاتها.
وفــد جامعة الملك ســعود كان آخر الوفود التي غــادرت الفعالية، حيث اضطر بعض أعضاء الوفد 	 

للذهاب مباشرة للمطار بعد انتهاء المقابالت الشخصية.  
بلــغ إجمالــي المقابالت الشــخصية التي أجراها فريق االســتقطاب طيلة األيــام الثالثة المتتالية 	 

الختيار المرشحين المتميزين من المبتعثين )69( مقابلًة شخصية.
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مشاركة البرنامج في يوم المهنة الثاني بالمملكة المتحدة وأيرلندا
الفترة من 26 ـ 1433/4/27هـ الموافق 19 ـ 2012/3/20م

قــام فريــق برنامــج اســتقطاب المتميزين ضمــن برنامج خــادم الحرمين الشــريفين لالســتقطاب 	 
الخارجي بالمشاركة في حفل الخرجين الثاني  بالمملكة المتحدة وأيرلندا. 

وقد رأس الوفد سعادة الدكتور خليل بن إبراهيم اليحيا )مدير برنامج استقطاب المبتعثين المتميزين( 
وقد اشتمل برنامج الزيارة على التالي :

اليوم األول:  1433/4/26هـ الموافق 19 /3/ 2012م

قــام فريــق العمــل فــي برنامج االســتقطاب بتجهيــز جناح الجامعــة واســتقبال الزوار مــن الطلبة 	 
المبتعثيــن والتواصــل معهــم حول جامعة الملك ســعود من خالل نشــرات ومعلومــات وكتيبات 

تتحدث عن انجازات الجامعة وتصنيفاتها العالمية. 
ثــم قام صاحب المعالي ســفير خادم الحرمين الشــريفين في بريطانيا وأيرلنــدا بافتتاح المعرض 	 

المصاحب لحفل الخريجين الثاني والتجول مع الوفد المرافق له فيه. 

اليوم الثاني: 1433/4/27هـ الموافق 2012/3/20م

بدأ باســتقبال المزيد من الزوار لجناح جامعة الملك ســعود وتعبئة العشــرات من نماذج التقديم 	 
على الجامعة، كما قام فريق العمل في برنامج االستقطاب بالبدء في إجراء المقابالت الشخصية 

مع الطلبة المرشحين.
ثــم بــدأ حفــل تكريم الخريجين الثاني برعاية ســعادة الملحق الثقافي فــي الملحقية الثقافية في 	 

بريطانيا وأيرلندا ، وقد حضر وفد جامعة الملك سعود هذا الحفل ضمن الوفود المشاركة.
واســتمر جنــاح جامعــة الملــك ســعود فــي اســتقبال الــزوار والمتقدميــن حتــى وقــت متأخر من 	 

هــذا اليــوم لكثــرة الراغبين فــي الحصول علــى معلومات عــن الجامعة واالنضمام إلــى طاقمها 
األكاديمي، واستمرت المقابالت حتى نهاية ساعات الدوام في المعرض 

مشاهدات من الحفل :
كانت جامعة الملك ســعود هي الجامعة الوحيدة ضمن الجامعات المشــاركة التي أجرت مقابالت 	 

شخصية مع عدد كبير جدًا من المرشحين، حيث تكاثرت أعداد الطالب المبتعثين الذين يرغبون في 
االنضمام للجامعة لما وجدوه من احترافية في العمل وجدية في التفاعل مع طلباتهم ورغباتهم.



30

مشاركة البرنامج في يوم المهنة الخامس بمدينة واشنطن ـ الواليات 
المتحدة األمريكية

الفترة من 4 ـ 6 /7/ 1433هـ الموافق 25 ـ 27 /5/ 2012م

برعاية معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، وبحضور السفير السعودي األستاذ عادل 	 
، وعدد من وكالء الوزارة،  الجبير، وسعادة الملحق الثقافي الدكتور محمد العيسىـ  يحفظهم اللهـ 
ومنســوبي الســفارة الســعودية، والملحقية الثقافية في واشــنطن، شــارك برنامج اســتقطاب 
المبتعثين في جامعة الملك سعود في معرض المهنة، الذي أقامته الملحقية الثقافية للخريجين 
في الواليات المتحدة األمريكية، في الفترة من ٤ـ  6 من شهر رجب 1٤33هـ، الموافق  ٢5ـ  ٢7 من 
شــهر يونيو ٢011م، وذلك ضمن فعاليات النســخة الخامســة من حفل الخريجين في أمريكا. وقد 
تــم إعداد جناح متكامٌل عن جامعة الملك ســعود ليكون أحد أفضــل الخيارات الوظيفية للمبتعثين 
المتميزين، الذين يرغبون في االنضمام للحياة األكاديمية، ويهتمون بالجوانب العلمية والبحثية.

وأشــاد معالي الســفير الســعودي األســتاذ عادل الجبير – الــذي افتتح فعاليات يــوم المهنة - بما 	 
شــاهده من حرص جامعة الملك ســعود على استقطاب المتميزين من المبتعثين، وذلك بعد أن 
لعوا  اســتمع والوفد المرافق له إلى شــرٍح موجٍز عن طبيعة مشــاركة الجامعة في المعرض، واطَّ
على األهداف والتوجهات المرســومة للبرنامج ومخرجاته الحالية والمســتقبلية لدعم برنامج خادم 

الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي.
ــَص اليوم األول 	  ــز جنــاح جامعــة الملك ســعود كعادته من حيث اإلعــداد والفعالية، حيث ُخصِّ وتميَّ

الســتقبال العشــرات مــن المبتعثيــن والمهتميــن والــزوار، وتمــت اإلجابــة على استفســاراتهم 
وتساؤالتهم حول جامعة الملك سعود والفرص الوظيفية فيها. 

وقــد اســتمر معــرض المهنــة على مــدى ثالثة أيــام متتالية اســتقبل فيها جناح الجامعــة أكثر من 	 
٢30 ســيرة ذاتية من الطالب والطالبات المهتمين بالجامعة، كما أجاب فريق البرنامج عن عشــرات 
األســئلة مــن المبتعثين حــول برامج جامعة الملك ســعود األكاديمية والخيــارات البحثية والفرص 

الوظيفية فيها. 

اليوم األول: 1433/7/4هـ الموافق 2012/5/25م

انحصرت جهود هذا اليوم في استقبال الطالب المبتعثين، والترحيب بهم، واإلجابة عن أسئلتهم 	 
واستفســاراتهم، كما ُاســتقبلت في هذا اليوم السير الذاتية للمتقدمين وُفرزت بعد ذلك للتأكد 

من مطابقتها للشروط والضوابط الخاصة باالستقطاب.
وأجــرى فريق االســتقطاب فــي نهاية اليوم عددًا من المقابالت الشــخصية مــع 1٤ طالبًا وطالبة 	 

مــن المرشــحين للمقابلة الشــخصية ، وتمــت مراجعة ملفاتهــم ووثائقهم، والتحــاور معهم حول 
اهتماماتهــم المهنية، ونتائجهم األكاديمية، وتطلعاتهم المســتقبلية؛ لرســم صورة أكثر وضوحًا 

حول مدى مالءمتهم لتوجهات الجامعة وأهدافها المستقبلية. 
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اليوم الثاني: 1433/7/5هـ الموافق 2012/5/26م

أجرى فريق االســتقطاب في هذا اليوم عددًا كبيرًا من المقابالت الشــخصية تجاوزت الـ70 مقابلًة 	 
َم لزوار جناح جامعة الملك ســعود عــدٌد كبيٌر من نماذج التقديــم على الجامعة،  شــخصيًة، كمــا ُقــدِّ
وتمت اإلجابة على المزيد من األسئلة واإلستفسارات المتعلقة بجامعة الملك سعود وبرامجها 
العلمية والبحثية. ومع نهاية هذا اليوم تم تفكيك الجناح، وتعليب محتوياته حسب قوانين الشركة 

المنظمة للمعرض، والتي تقتضي انتهاء أجنحة القطاعات المشاركة بنهاية يوم السبت.

اليوم الثالث: 1433/7/6هـ الموافق 2012/5/27م

إدراكًا من أعضاء الوفد بأهمية المقابالت الشخصية، وإيمانًا بوجود كوادر متميزة تستحق المتابعة 	 
والتقييــم، وتحقــق أهداف جامعة الملك ســعود وتوجهاتها، تواصلت المقابالت الشــخصية في 
ذلك اليوم مع أكثر من 15 مرشحًا متميزًا، وامتدت حتى منتصف ذلك اليوم نفسه، في الوقت 

الذي غادرت فيه معظم الوفود مسرح المناسبة مساء السبت. 

مشاهدات من المعرض :

نال جناح جامعة الملك سعود ثناء الزوار والطالب، وتفاعلوا معه إيجابيًا انطالقًا من مكانة الجامعة 	 
وشــهرتها وقوة مخرجاتها، حيث جاءت جامعة الملك ســعود كأفضل الخيارات الوظيفية للخريجين 

ضمن القطاعات والمؤسسات العلمية المشاركة.
شــارك مجموعــة مــن المبتعثين المســتقطبين فــي إدارة جنــاح الجامعة، وتواصلــوا مع زمالئهم 	 

المبتعثيــن؛ لتحقيــق قدٍر من المســؤولية االجتماعية التي تتبناهــا الجامعة وتؤكد عليها من خالل 
المشاركة الطالبية في برامجها ونشاطاتها.

وفــد جامعة الملك ســعود كان آخر الوفود التي غــادرت الفعالية، حيث اضطر بعض أعضاء الوفد 	 
للذهاب مباشرة للمطار بعد انتهاء المقابالت الشخصية.  

بلــغ إجمالــي المقابالت الشــخصية التي أجراها فريق االســتقطاب طيلة األيــام الثالثة المتتالية 	 
الختيار المرشحين المتميزين من المبتعثين 119 مقابلًة شخصية.
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مشاركة الجامعة  في يوم المهنة الثالث بمدينة أوتاوا ـ كندا
الفترة من 13 ـ 15 /3/ 1434هـ الموافق  25 ـ 27 /1/ 2013م

التحضير واالستعدادات :

فــي يــوم األحــد الموافــق 1 ربيــع األول 1٤3٤ هـــ، تم عقــد اجتماع ألعضــاء الوفد المشــارك من 	 
الجامعة برئاســة ســعادة األستاذ الدكتور/ سعد بن ناصر الحســين، تم خالله مناقشة كافة األمور 
المتعلقة بالسفر، حيث قام سعادة الدكتور/ خليل بن إبراهيم اليحيا بتقديم عرض مرئي تناول فيه 
جميــع التجهيــزات والمتطلبات الخاصة بيوم المهنة، كما قام ســعادته بعــرض نماذج للمطبوعات 

الخاصة بالسفر.
تم اضافة رابط الكتروني خاص بيوم المهنه بكندا على موقع البرنامج rossa.ksu.ed.sa   إلتاحة 	 

الفرصة للمبتعثين الخريجين من التقديم االلكتروني على الجامعة والتمكن من مراجعة ملفاتهم 
قبل الفعالية وترتيب المقابالت  الشــخصية لمن تنطبق عليهم المعايير وذلك لتكون األمور أكثر 
تنظيمــًا، وتوفيــرًا للوقــت والجهد أثناء الفعاليــة، وقد تم تزويد الملحقيــة الثقافية برابط الموقع 

االلكتروني كما تم نشر رابط الموقع في المواقع الطالبية والمجموعات البريدية.

افتتاح يوم المهنة :

برعايــة معالــي وزيــر التعليــم العالــي الدكتــور خالــد العنقــري، وبحضــور القائــم بأعمال الســفارة 	 
الســعودية في كندا ســابقًا األســتاذ يوســف بن رشــاد أبوعيش، والملحق الثقافي الســعودي 
بكندا الدكتور علي بن محمد البشــري، وعدد من المســؤولين في الجامعات الســعودية والجهات 
الحكوميــة والخاصــة، شــارك برنامج اســتقطاب المبتعثين في جامعة الملك ســعود في معرض 
المهنــة الــذي أقامته الملحقيــة الثقافية للخريجيــن والخريجات في العاصمة الكنديــة أوتاوا، في 
الفتــرة مــن 13ـ  15 ربيــع األول 1٤3٤هـــ الموافــق  ٢5ـ  ٢7 ينايــر ٢013م ، وذلــك ضمــن فعاليــات 
النســخة الخامســة مــن حفــل الخريجين في كنــدا. وقد تم إعداد جناحــًا متكاماًل عــن جامعة الملك 
ســعود ليكــون أحد أفضل الخيارات الوظيفيــة للمبتعثين المتميزين الذين يرغبون في االنضمام 

للحياة األكاديمية، ويهتمون بالجوانب العلمية والبحثية.
وأشــاد معالي األســتاذ يوســف بن رشــاد أبوعيش، والملحق الثقافي الســعودي بكندا الدكتور 	 

علي بن محمد البشــري – الذي افتتح فعاليات يوم المهنة - بما شــاهده من حرص جامعة الملك 
ســعود على اســتقطاب المتميزين من المبتعثين، وذلك بعد أن اســتمع والوفد المرافق له إلى 
شــرٍح موجــٍز عــن طبيعة مشــاركة الجامعة في المعــرض، حيث خصصــت الجامعة رابطــًا الكترونيًا 
لعوا على  علــى موقــع البرنامــج  rossa.ksu.edu.sa يمكــن للمبتعثيــن التقديم من خاللــه، واطَّ
األهــداف والتوجهــات المرســومة للبرنامــج ومخرجاتــه الحاليــة والمســتقبلية لدعــم برنامــج خادم 

الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي. 
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حفل الخريجين :
في مساء يوم الجمعة الموافق 13 ربيع األول 1٤3٤ هـ ، أقامت الملحقية الثقافية في كندا حفل 	 

تخريج الدفعة الخامســة من برنامج خادم الحرمين الشــريفين لإلبتعاث الخارجي بمشــاركة أكثر من 
800 خريــج ، حيــث بــدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تاله مســيرة الخريجيــن والخريجات ثم توالت 

فقرات الحفل.

المقابالت الشخصية : 
َصت األيــام الثالثة من 	  ــز جنــاح جامعــة الملك ســعود من حيــث اإلعــداد والفعالية، حيــث ُخصِّ تميَّ

المعرض الستقبال العشرات من المبتعثين والمهتمين والزوار، وتمت اإلجابة على استفساراتهم 
وتســاؤالتهم حــول جامعة الملك ســعود والفــرص الوظيفية، ثم بدأ عقد المقابالت الشــخصية 
في اليوم الثاني من الفعالية حيث قام الوفد المشــارك باســتقبال الطلبات، وفرزها ثم ترشــيح 

الملفات التي تنطبق عليها المعايير للمقابلة الشخصية في مكان مخصص لذلك.

مشاهدات وإحصائيات :

نال جناح جامعة الملك سعود ثناء الزوار والطالب، وتفاعلوا مع إيجابيًا انطالقًا من مكانة الجامعة 	 
وشــهرتها وقــوة مخرجاتهــا، حيث جــاء جامعة الملك ســعود كأفضل الخيــارات الوظيفية للخريجين 

ضمن القطاعات والمؤسسات العلمية المشاركة.
شارك مجموعة من طالب جامعة الملك سعود والمبتعثين في كندا ضمن وفد الجامعة للمساعدة 	 

على إدارة جناح الجامعة، وتواصلوا مع زمالئهم المبتعثين؛ لتحقيق قدر من المسؤولية االجتماعية 
التي تتبناها الجامعة وتؤكد عليها من خالل المشاركة الطالبية في برامجها ونشاطاتها.

قامت بعض الجامعات السعودية )جامعة القصيم ـ جامعة المجمعة( بزيارة جناح جامعة الملك سعود 	 
واإلطــالع علــى تجربــة الجامعــة في اســتقطاب المبتعثيــن، وأبدى مســئولي وفود هــذه الجامعات 
الرغبة في استنســاخ تجربة الجامعة في اســتقطاب المبتعثين من خالل إنشاء برامج مشابهة، وبهذا 

الخصوص فقد ُطلب من تلك الجهات مخاطبة معالي مدير الجامعة بطلب التعاون.
قام فريق االســتقطاب بالتنســيق مع الشــؤون الثقافية في الملحقية الثقافية في كندا لتوزيع 	 

األقراص المضغوطة والميداليات الشــخصية على أعضاء األندية الطالبية الســعودية في كندا 
لتفعيل التواصل مع المجموعات الطالبية والتعريف بنشاطات الجامعة وبرامجها المختلفة.

بلــغ إجمالــي الملفــات والســير الذاتية اســتقبالها من المبتعثيــن الخريجين للتقديــم على جامعة 	 
الملــك ســعود أكثــر مــن )85( ملفــًا تمــت مراجعتهــا بعنايــة وتطبيق الشــروط والضوابــط عليها، 

والتواصل مع أصحابها حولها.
بلــغ إجمالــي المقابــالت الشــخصية التي أجراهــا فريق االســتقطاب طيلة أيام المعــرض الختيار 	 

المرشــحين المتميزين من المبتعثين )31( مقابلة شــخصية، علمًا أن عملية االختبار كانت خاضعة 
لمجموعــة مــن المعايير منهــا المعدل التراكمي وامتــداد التخصص وتصنيــف الجامعة وعدد من 

األبحاث المنشورة والمظهر العام ومستوى اللغة اإلنجليزية.
بلــغ عــد المبتعثيــن الذيــن اجتــازوا المقابلــة الشــخصية بنجــاح وأوصــت اللجنــة بالموافقــة على 	 
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استقطابهم )19(.
بلغ  عدد المبتعثين الذين لم يجتازوا المقابلة الشخصية )1٢(.	 
بلغ عدد المتبعثين الذين تم استبعادهم من الترشيح لعد استيفائهم للمعايير والضوابط )٢5(.	 
بلغ عدد المبتعثين الذين لم ستوفوا بعض الوثائق الضرورية كقبول الدكتوراه )٢3(.	 
بلــغ عــدد المبتعثيــن الذيــن تمــت الموافقــة علــى ترشــيحهم للمقابلة الشــخصية ولــم يحضروا 	 

للمقابلة )6(.
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مشاركة البرنامج في يوم المهنة الثالث بالمملكة المتحدة وأيرلندا  
الفترة من  18 ـ 5/19/ 1434هـ الموافق  30 ـ 31 /3/ 2013م. 

التحضير واالستعدادات:
فــي يــوم األربعــاء الموافــق 8 جمــادى األولى 1٤3٤ هـ، تم عقــد اجتماع تحضيــري ألعضاء الوفد 	 

المشارك من الجامعة برئاسة سعادة األستاذ الدكتور/ سعد بن ناصر الحسين، تم خالله مناقشة 
كافــة األمــور المتعلقة بالســفر، حيث قام ســعادة الدكتور/ خليل بن إبراهيــم اليحيا بتقديم عرض 
مرئــي ألعضــاء الوفد تناول فيه تفاصيــل التجهيزات والمتطلبات الخاصة بيــوم المهنة، كما قام 

سعادته بعرض نماذج للمطبوعات والمتعلقات الخاصة بالسفر.
 	rossa.ksu.edu.( تــم إضافــة رابط إلكتروني خاص بيــوم المهنة ببريطانيــا على موقع البرنامــج

sa(  إلتاحــة الفرصــة للمبتعثين الخريجين للتقديم االلكترونــي على الجامعة والتمكن من مراجعة 
ملفاتهم قبل يوم المهنة، وترتيب المقابالت الشخصية لمن تنطبق عليهم المعايير وذلك لتكون 
األمور أكثر تنظيمًا، وتوفيرًا للوقت والجهد أثناء الفعالية، وقد تم تزويد الملحقية الثقافية برابط 

الموقع اإللكتروني، كما تم نشر رابط 

افتتاح يوم المهنة:
افتتح صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين 	 

لدى المملكة المتحدة في القاعة الملكية لالحتفاالت في لندن يوم المهنة المصاحب لحفل التخرج 
للدفعة الثالثة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي في العاصمة البريطانية لندن، 
والذي تنظمه وزارة التعليم العالي ممثلة في الملحقية الثقافية في لندن، وبرعاية معالي وزير 
التعليــم العالــي الدكتور خالد العنقري، وبحضور الملحق الثقافي الدكتور فيصل بن محمد المهنا 
أبــا الخيــل، و معالــي أمين عام المجلــس االقتصادي األعلــى الدكتور ماجد المنيف، ومنســوبي 
ســفارة خادم الحرمين الشــريفين لدى بريطانيا، ومديري المكاتب الســعودية، وممثلي الجامعات 

والشركات المشاركة في يوم المهنة والمعرض المصاحب له وآالف الطلبة والطالبات.
وكانــت مشــاركة جامعــة الملــك ســعود فــي يوم المهنــة ممثلــة ببرنامــج اســتقطاب المبتعثين 	 

المتميزيــن لبرنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين لالبتعــاث الخارجي اســتمرارًا للتميز الــذي تنتهجه 
الجامعة في مشاركاتها الخارجية، حيث تم إعداد جناح متكامل عن جامعة الملك سعود ليكون أحد 
أفضــل الخيارات الوظيفية للمبتعثيــن المتميزين الذين يرغبون في االنضمام للحياة األكاديمية، 

ويهتمون بالجوانب العلمية والبحثية.
وأشاد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين 	 

لــدى المملكــة المتحــدة الــذي افتتح فعاليــات يوم المهنة - بما شــاهده من حــرص جامعة الملك 
ســعود على اســتقطاب المتميزين من المبتعثين، وذلك بعد أن اســتمع والوفد المرافق له إلى 
شرٍح موجٍز عن طبيعة مشاركة الجامعة في المعرض، حيث خصصت الجامعة رابطًا إلكترونيًا على 
لعوا على األهداف  موقــع البرنامج rossa.ksu.edu.sa يمكن للمبتعثين التقديم من خالله، واطَّ
والتوجهــات المرســومة للبرنامــج ومخرجاتــه الحاليــة والمســتقبلية لدعــم برنامــج خــادم الحرميــن 

الشريفين لالبتعاث الخارجي. 
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حفل الخريجين
في يوم األحد الموافق 19 جمادى األولى 1٤3٤ هـ ، أقامت الملحقية الثقافية في بريطانيا حفل 	 

تخريج الدفعة الثالثة من برنامج خادم الحرمين الشريفين لإلبتعاث الخارجي بمشاركة أكثر من 3500 
طالب وطالبة ، حيث بدأ الحفل بمسيرة الخريجين، وتضمن تكريم الجهات المشاركة بيوم المهنة، 
حيــث تــم تكريــم جامعــة الملك ســعود بتقديم درع تــذكاري لرئيس وفد الجامعة ســعادة األســتاذ 

الدكتور سعد بن ناصر الحسين.
المقابالت الشخصية: 

ز جناح جامعة الملك سعود من حيث اإلعداد والفعالية، حيث تفاعل أعضاء الوفد المشارك من 	  تميَّ
الجامعة مع الطالب والطالبات الراغبين في االنضمام لجامعة الملك سعود، وتمت اإلجابة على 
استفســاراتهم وتســاؤالتهم حول الجامعة والفرص الوظيفية، ثم بدأ عقد المقابالت الشــخصية 
فــي اليوميــن األول والثاني من الفعالية حيث قام الوفد المشــارك باســتقبال الطلبات، وفرزها 

ثم ترشيح الملفات التي تنطبق عليها المعايير للمقابلة الشخصية في مكان مخصص لذلك.
مشاهدات وإحصائيات:

بلــغ إجمالــي الملفات والســير الذاتية التي تم اســتقبالها من المبتعثيــن الخريجين للتقديم على 	 
جامعة الملك سعود أكثر من )63( ملفًا تمت مراجعتها بعناية وتطبيق الشروط والضوابط عليها، 

والتواصل مع أصحابها حولها.
بلــغ إجمالــي المقابــالت الشــخصية التي أجراهــا فريق االســتقطاب طيلة أيام المعــرض الختيار 	 

المرشــحين المتميزين من المبتعثين )33( مقابلة شــخصية، علمًا أن عملية االختبار كانت خاضعة 
لمجموعــة مــن المعايير منهــا المعدل التراكمي وامتــداد التخصص وتصنيــف الجامعة وعدد من 

األبحاث المنشورة والمظهر العام ومستوى اللغة اإلنجليزية.
بلــغ عــدد المبتعثيــن الذيــن اجتــازوا المقابلــة الشــخصية بنجــاح وأوصــت اللجنــة بالموافقة على 	 

استقطابهم )19(.
بلغ  عدد المبتعثين الذين لم يجتازوا المقابلة الشخصية )1٤(.	 
بلغ عدد المتبعثين الذين تم استبعادهم من الترشيح لعدم استيفائهم للمعايير والضوابط )٢1(.	 
بلغ عدد المبتعثين الذين لم يستوفوا بعض الوثائق الضرورية كقبول الدكتوراه )6(.	 
بلــغ عــدد المبتعثيــن الذيــن تمــت الموافقــة علــى ترشــيحهم للمقابلة الشــخصية ولــم يحضروا 	 

للمقابلة )3(.
تضمن وفد الجامعة المشارك في يوم المهنة طالبة من مبتعثي الجامعة كان قد تم استقطابها 	 

عــن طريق البرنامج وذلك للمســاعدة فــي إدارة جناح الجامعة، وللتواصل مــع زمالئها المبتعثين؛ 
لتكــون مثــااًل حقيقــًا على عمليــة االســتقطاب ، ولتحقيق قدر مــن المســؤولية االجتماعية التي 

تتبناها الجامعة وتؤكد عليها من خالل المشاركة الطالبية في برامجها ونشاطاتها.
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مشاركة البرنامج في يوم المهنة السادس بمدينة واشنطن  
الواليات المتحدة األمريكية  

الفترة من 14 ـ 1434/7/17هـ الموافق 24 ـ 2013/5/27م  

افتتاح يوم المهنة: 
في حدث أصبح هو األكبر من نوعه، وبمشاركة )116( جهة من مؤسسات القطاع العام والخاص، 	 

أقامت وزارة التعليم العالي والملحقية الثقافية في واشنطن بالواليات المتحدة األمريكية حفل 
تخريــج الدفعة السادســة مــن مبتعثي برنامج خادم الحرمين الشــريفين لالبتعــاث بحضور معالي 
وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
الواليات المتحدة األمريكية األستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسعادة الملحق الثقافي الدكتور محمد 
بن عبد الله العيســى ، حيث بلغ عدد الخريجين في الدفعة السادســة الذي أكملوا دراساتهم في 
مختلــف التخصصــات العلميــة )757٤( خريجًا للعــام 1٤3٤هـ، لتكون بذلك هــي الدفعة األكبر في 

برنامج الدراسات الجامعية والدراسات العليا في الواليات المتحدة األمريكية.
ومن الجدير بالذكر أن معرض يوم المهنة أصبح أحد أبرز الفعاليات المصاحبة الحتفال التخرج، حيث 	 

انطلــق بمشــاركة ٢5 جهــة عام ٢009 واســتمر في النمــو والتطور حتى أصبح حدثًا ســنويًا مرتقبًا 
تتدافع إليه الشركات والمؤسسات للمشاركة والتمثيل.

ولم يكن لجامعة الملك ســعود أن يفوتها المشــاركة في هذه الفعالية السنوية الهامة والكبيرة، 	 
فــكان وفــد برنامــج اســتقطاب المبتعثيــن فــي جامعة الملك ســعود ســفيرًا للجامعــة في هذه 

االحتفالية.
مشاهدات من يوم المهنة:

كالعادة كان تركيز وفد الجامعة على المقابالت الشــخصية، وذلك وفقًا لشــروط وضوابط تضمن 	 
حصــول الجامعة علــى المبتعثين المتميزين بمعدالتهم وتخصصاتهــم وتصنيف الجامعات التي 

يدرسون فيها.
كما تم إدراج عدد من مبتعثي الجامعة ممن تم اســتقطابهم عن طريق البرنامج وذلك للمســاعدة 	 

فــي إدارة جنــاح الجامعــة، والتواصل مــع زمالئهم المبتعثيــن؛ ليكون هؤالء المســتقطبين مثااًل 
حقيقيًا على عملية االستقطاب التي تهتم بها الجامعة وتحرص عليها.

ــَص اليوم األول 	  ــز جنــاح جامعــة الملك ســعود كعادته من حيث اإلعــداد والفعالية، حيث ُخصِّ وتميَّ
الســتقبال العشــرات مــن المبتعثيــن والمهتميــن والــزوار، وتمــت اإلجابــة على استفســاراتهم 

وتساؤالتهم حول جامعة الملك سعود والفرص الوظيفية فيها. 

إحصائيات وأرقام:
	     بلغ إجمالي الملفات والســير الذاتية  التي تم اســتقبالها من المبتعثين الخريجين للتقديم على 
جامعة الملك سعود أكثر من )100( ملفًا تمت مراجعتها بعناية وتطبيق الشروط والضوابط عليها، 

والتواصل مع أصحابها حولها.
	     بلــغ إجمالــي المقابــالت الشــخصية التــي أجراها فريق االســتقطاب طيلة أيــام المعرض الختيار 
المرشــحين المتميزيــن مــن المبتعثين )71( مقابلة شــخصية )٢8 ذكور ـ ٤3 إنــاث(، علمًا أن عملية 
االختبار كانت خاضعة لمجموعة من المعايير منها المعدل التراكمي، وامتداد التخصص، وتصنيف 

الجامعة، وعدد األبحاث المنشورة، والمظهر العام، ومستوى اللغة اإلنجليزية.
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بلــغ عــدد المبتعثيــن الذيــن اجتــازوا المقابلــة الشــخصية بنجــاح وأوصــت اللجنــة بالموافقة على   	
استقطابهم )٤1( مبتعث )16 ذكور ـ ٢5 إناث(.

بلغ  عدد المبتعثين الذين لم يجتازوا المقابلة الشخصية )30( مبتعث )1٢ ذكور ـ 18 إناث(.  	
بلغ عدد المبتعثين الذين تمت الموافقة على ترشيحهم للمقابلة الشخصية ولم يحضروا للمقابلة   	

)٢9( مبتعث )1٤ ذكور ـ 15 إناث(.

حفل الغداء 
 علــى هامــش حفــل يوم المهنــة، أقامت جامعة الملك ســعود حفل غداء لمبتعثــي برنامج خادم 	 

الحرميــن الشــريفين لالبتعــاث الخارجي )كان منهــم 50 من الطلبة المتميزيــن الذين تم تكريمهم 
من وزارة التعليم العالي(، وذلك من أجل التواصل معهم حول برنامج استقطاب المبتعثين في 
الجامعة، وشرح أفضل الخيارات الوظيفية أمامهم، واإلجابة على استفساراتهم، ولتوضيح الرؤية 

المستقبلية لهم.
وفي حضور ما يقارب )180( مبتعثًا، بدأ حفل الغداء بكلمة ألقاها ســعادة األســتاذ الدكتور/ ســعد 	 

بن ناصر الحسين )رئيس الوفد وعميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين( تحدث فيها عن 
الجامعة ومشــاركتها في يوم المهنة، وأهمية يوم المهنة الذي يشــهد تزايدًا مســتمرًا من ِقبل 

الجهات المشاركة، وكذلك حماسًا كبيرًا من الطلبة في التفاعل مع المشاركين.
وتالهــا محاضــرة لســعادة الدكتور/ خليل بن إبراهيم اليحيا )مدير برنامج االســتقطاب( شــرح فيها 	 

ماهيــة البرنامــج وأهدافه ومبادئه وإنجازاته، كما أوضح ســعادته يقين القائمين على البرنامج من 
نجاح وتفوق المبتعثين والذي سيقودـ  بإذن الله تعالىـ  إلى تحقيق نجاحات أكبر وأثمن واإلسهام 

في تعزيز عجلة التنمية التي تعيشها بالدنا 
الغالية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده 	 

األمين صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبد العزيز، وسمو النائب الثاني صاحب السمو 
الملكي األمير مقرن بن عبد العزيز  ـ يحفظهم الله ـ.

وبعــد ذلــك ألقــى ســعادة الدكتور/ صالح بــن زيد المحســن )المديــر التنفيذي لمركــز األمير نايف 	 
لألبحاث الصحية( كلمة عن المركز شــرح فيها أهداف المركز وتطلعاته المســتقبلية واحتياجاته من 
الكفاءات المتميزة في المجاالت الصحية التي يدفع بها برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث 

الخارجي.
ثم طرح اثنان من المبتعثين )الطالب متعب عايد المطيري والطالب عبدالرحمن محمد السبيهين( 	 

الــذي تــم تعيينهم عن طريق برنامج االســتقطاب تجربتهم مع االســتقطاب، وأوضحوا فيها مدى 
التعاون من إدارة البرنامج، والرعاية التي وجدوها من القائمين على البرنامج.

وفي ختام حفل الغداء، تم فتح باب المناقشات واالستفسارات للحضور، ثم تناول الجميع وجبة 	 
الغداء.
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مشاركة البرنامج في يوم المهنة الرابع بمدينة أوتاوا - كندا 
الفترة من 23 -25 ربيع األول 1435 هـ الموافق 24 - 26 يناير 2014

	  بنــاًء علــى توجيهــات معالي مدير الجامعة األســتاذ الدكتور/ بدران بن عبــد الرحمن العمر بضرورة 
مشــاركة الجامعة في المناســبات الوطنية، فقد حرصت جامعة الملك ســعود على مشاركة أبناء 
الوطــن فرحتهــم فــي يوم التخرج واســتقطاب المتميزين منهم في معــرض المهنة الرابع بمركز 
أوتــاوا للمؤتمــرات Ottawa Convention Centre فــي العاصمــة الكنديــة أوتــاوا وذلــك خالل 

الفترة من ٢3 ـ ٢5 ربيع األول 1٤35هـ الموافق ٢٤ ـ ٢6 يناير ٢01٤م.

حفل االفتتاح:

احتفلــت الملحقيــة الثقافيــة بكنــدا بتخــرج )10٤3( مبتعث ومبتعثة، مــن بينهــم )35( طبيبة، )91(   	
طبيب، فيما حاز )٤٢( منهم على درجة الدكتوراه، )٢7( على الزمالة الطبية، حيث تشــرفت جامعة 
الملك ســعود بزيارة  معالي وزير التعليم العالي األســتاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري يرافقه 
ســعادة الســفير األستاذ/ نايف بن بندر السديري وســعادة الملحق الثقافي الدكتور علي البشري 
وعدد من ضيوف الحفل ومســؤولي الملحقية ورؤســاء الوفود وذلك ضمن الجولة على األجنحة 
المشــاركة ، حيث اســتقبله رئيس وفد الجامعة األســتاذ الدكتور/ ســعد بن ناصر الحســين، والذي 
قدم لمعاليه عرضًا عن برنامج استقطاب المبتعثين المتميزين بالجامعة، موضحًا اهتمام الجامعة 
بالمشاركة الفاعلة في أيام المهنة التي ُتقام بالتزامن مع االحتفاء بخريجي برنامج خادم الحرمين 
الشريفين لالبتعاث الخارجي، وذلك من أجل استقطاب الكفاءات المميزة من الشباب السعودي 
للعمــل ضمــن كادر أعضــاء هيئــة التدريــس لتزويــد الجامعــة بكفاءات وطاقات شــابة قــادرة على 
اإلســهام بالمســيرة األكاديميــة والنهضة العلمية، والعمل على االســتفادة مــن مخرجات برنامج 
خادم الحرمين الشــريفين لالبتعاث إلتاحة الفرصة لشــباب الوطن للمساهمة في التنمية والبناء 

لهذا البلد المعطاء.
كما شــاركت الجامعة في حفل العشــاء الذي أقامته الملحقية الثقافية في كندا للوفود، حيث تم   	
تكريــم جامعة الملك ســعود نظير مشــاركتها في معرض المهنة المصاحــب لحفل الخريجين، كما 

قامت الجامعة بتكريم سعادة السفير السعودي والملحق الثقافي بدروع تذكارية.
وقــد ســبق مشــاركة الجامعة في يــوم المهنة اســتعدادات وتحضيرات، حيث تم عقــد اجتماعات   	
وتجهيــز أغــراض خاصة بالمعــرض، باإلضافة لتصميــم موقع الكتروني خاص بيــوم المهنة بكندا 
إلتاحــة الفرصــة للمبتعثيــن الخريجين من التقديــم االلكتروني على الجامعــة، للتمكن من مراجعة 
ملفاتهم قبل الفعالية وترتيب المقابالت الشخصية لمن تنطبق عليهم الشروط والمعايير، وقد 
تــم تزويــد الملحقيــة الثقافيــة برابط الموقــع االلكتروني، باإلضافة إلى نشــر رابــط الموقع في 
مواقــع التواصــل االجتماعــي. وقد تم إعداد كتيب يشــتمل علــى احتياجات األقســام األكاديمية 

بالجامعة من الكوادر السعودية المتميزة من المبتعثين وفي مختلف التخصصات. 
وقــد توافــد علــى جناح الجامعــة أعدادًا كبيــرة من الخريجيــن المهتمين باالنضمــام للجامعة، حيث   	
ســجلوا بياناتهــم رغبــًة منهــم فــي االلتحــاق بكلياتهــا حســب تخصصاتهم مــع العلــم أن الجامعة 
ستنظر بعين االعتبار لهذه الطلبات من خالل كليات الجامعة التي تدرسها بعناية وتختار ما يالئم 

تخصصاتها وفق أنظمة ولوائح توظيف المعيدين والمحاضرين.
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إحصائيات وأرقام:

بلــغ إجمالــي المقابــالت الشــخصية التي أجراهــا فريق االســتقطاب طيلة أيام المعــرض الختيار   	
المرشــحين المتميزيــن مــن المبتعثين )70( مقابلة شــخصية )٢5 ذكور ـ ٤5 إنــاث(، علمًا أن عملية 
االختبار كانت خاضعة لمجموعة من المعايير منها المعدل التراكمي، وامتداد التخصص، وتصنيف 

الجامعة، وعدد األبحاث المنشورة، والمظهر العام، ومستوى اللغة اإلنجليزية.
بلــغ عــدد المبتعثيــن الذيــن اجتــازوا المقابلــة الشــخصية بنجــاح وأوصــت اللجنــة بالموافقة على   	

استقطابهم )5٢( مبتعث )15 ذكور ـ 37 إناث(.
بلغ  عدد المبتعثين الذين لم يجتازوا المقابلة الشخصية )18( مبتعث )10 ذكور ـ 8 إناث(.  	

بلغ عدد المبتعثين الذين تمت الموافقة على ترشيحهم للمقابلة الشخصية ولم يحضروا للمقابلة   	
)٢9( مبتعث )17 ذكور ـ 1٢ إناث(.

تنوعت التخصصات األكاديمية للمتقدمين وذلك على النحو التالي:  	

العـــــددالتخـــصص

15طب

1٤هندسة

٢مختبرات طبية 

٢0علوم )كيمياء ـ فيزياء ـ أحياء(

٢0علوم الحاسب

1إعالم رقمي

7تغذية 

1زراعة

٤لغات

6تجارة وإدارة أعمال

1قانون

٤تربية

٢رياضيات

1سياحة

1مكتبات 
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مشاركة البرنامج في يوم المهنة الرابع بالمملكة المتحدة و ايرلندا 
الفترة من 28 - 29  جماد األول 1435 هـ الموافق 29 - 30 مارس 2014 م

برعايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن نــواف بــن عبد العزيــز، ســفير خــادم الحرمين 
الشــريفين لــدى المملكة المتحدة، وحضــور معالي وزير التعليم العالي األســتاذ الدكتور خالد بن 
محمد العنقري، وســعادة الملحق الثقافي الســعودي في لندن الدكتور فيصل أبا الخيل، ورئيس 
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني في قاعة اكسل       
بلنــدن ))Excel London Exhibition & Convention Centre حفــل تخــرج الدفعــة الرابعــة من 
مبتعثــي برنامــج خادم الحرمين الشــريفين لالبتعــاث الخارجي، حيث بدء الحفل بمســيرة الخريجين 
والخريجــات البالــغ عددهــم 3500 طالــب وطالبة يمثلون الدفعــة الرابعة من برنامج خــادم الحرمين 
الشــريفين لالبتعــاث الخارجــي، مــن بينهــم 8٤9 في مرحلــة الدكتــوراه، و1575 في الماجســتير، 
و1051 في البكالوريوس، صاحبها عرض رســائل تلفزيونية مســجلة لعدد من أولياء األمور عبروا 
خاللهــا عــن مشــاعر الفرحة لتخرج أبنائهم وبناتهم والشــكر والعرفان لراعــي برنامج االبتعاث خادم 
، كما تحدث في هذه  الحرميــن الشــريفين الملــك عبد الله بن عبد العزيز آل ســعودـ  يحفظه اللــهـ 
الرسائل المسجلة معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة، وعدد من أصحاب المعالي مديري 
الجامعــات أبــرزوا فيها جهود قطاعاتهم في اســتقطاب المزيد من الخريجين، وأشــاد معالي وزير 
التعليم العالي  بالتفاعل الذي شاهده في قاعة يوم المهنة، متطلعًا من جميع الجهات الحكومية 

واألهلية أن تستثمر مخرجات االبتعاث، والذي يلبيكل احتياجات السوق في المملكة.

وقد شــاركت أكثر من )80( شــركة ومؤسســة حكومية ســعودية في »يوم المهنة«، فيما تدفق 
مئــات الطلبــة الســعوديين المتواجدين في بريطانيــا على المعرض للتعــرف على فرص العمل 

التي يمكن أن تكون متاحة أمامهم فور تخرجهم من الجامعات البريطانية.

وكانت الملحقية الثقافية قد دعت كافة المبتعثين المتخرجين للعام ٢01٤م، للمبادرة في التسجيل 
فــي بوابة عرض المؤهالت، وفقًا للرســالة التي بعثتها مســبقًا للطــالب عبر النظام اإللكتروني 
والمتضمنــة اســم المســتخدم وكلمــة المرور، بهــدف منح الفرصــة للجهات المشــاركة في يوم 

المهنة الرابع لالستفادة من خدمات البوابة.

مشاركة الجامعة في يوم المهنة:

بعــد تحضير واســتعدادات شــاركت جامعة الملك ســعود في يــوم المهنة الرابــع ببريطانيا، حيث 
رأس وفــد الجامعــة ســعادة األســتاذ الدكتور/ ســعد بن ناصر الحســين )عميد شــؤون الموظفين 
والمشــرف العــام علــى برنامــج االســتقطاب( و ســعادة الدكتــور/ خليل بــن إبراهيم اليحيــا )مدير 
برنامــج االســتقطاب(، وســبق ذلــك وضع رابط خــاص بيوم المهنــة ببريطانيا علــى موقع برنامج 
اســتقطاب المبتعثين المتميزيــن )rossa.ksu.edu.sa( إلتاحة الفرصــة للمبتعثين الخريجين في 

http://www.excel-london.co.uk/
http://www.excel-london.co.uk/


42

التقديم اإللكتروني على الجامعة والتمكن من مراجعة ملفاتهم قبل الفعالية وترتيب المقابالت 
الشــخصية لمــن تنطبق عليهم المعايير وذلك لحفظ الوقت والجهــد أثناء الفعالية، وقد تم تزويد 
الملحقيــة الثقافيــة برابــط الموقع اإللكتروني، كما تم نشــر رابط الموقع فــي المواقع الطالبية 

والمجموعات البريدية.

وقــد كانــت النتيجة أن تقدم عدد كبير على الموقع اإللكتروني تجاوز )396( مبتعثة ومبتعثة، وبلغ 
عدد من تنطبق عليهم شروط البرنامج )75(.

وكعادة جامعة الملك ســعود، كانت مشــاركتها متميزة في يوم المهنة ممثلة ببرنامج استقطاب 
المبتعثيــن المتميزيــن لبرنامــج خــادم الحرمين الشــريفين لالبتعــاث الخارجي وقد تم إعــداد جناحًا 
متميزًا عن جامعة الملك سعود تم فيه استقبال الطلبات من المتقدمين، وتحديد موعد المقابلة 

الشخصية مع وفد الجامعة.

مشاهدات وإحصائيات:

بلــغ إجمالــي الملفات والســير الذاتية التي تم اســتقبالها من المبتعثيــن الخريجين للتقديم على 
جامعة الملك سعود أكثر من )1٤3( ملفًا تمت مراجعتها بعناية وتطبيق الشروط والضوابط عليها، 

والتواصل مع أصحابها حولها.

بلــغ إجمالــي المقابــالت الشــخصية التي أجراهــا فريق االســتقطاب طيلة أيام المعــرض الختيار 
المرشحين المتميزين من المبتعثين )59( مقابلة شخصية.

بلــغ عــد المبتعثيــن الذيــن اجتــازوا المقابلــة الشــخصية بنجــاح وأوصــت اللجنــة بالموافقــة على 
استقطابهم )٤7(.

بلغ  عدد المبتعثين الذين لم يجتازوا المقابلة الشخصية )1٢(

بلغ عدد المبتعثين الذين تم استبعادهم من الترشيح لعدم استيفائهم للمعايير والضوابط )60(.

بلــغ عــدد المبتعثيــن الذيــن تمــت الموافقــة علــى ترشــيحهم للمقابلة الشــخصية ولــم يحضروا 
للمقابلة )٢٤(.
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 أسباب رفض بعض الحاالت
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هناك حاالت تم رفضها من بعض الكليات التي ُأرسلت لها في المرة األولى ألسباب عديدة، منها 
عدم حصول المتقدم على الحد األدنى للمعدل التراكمي الذي تطلبه بعض الكليات.	 
عدم مناسبة التخصص للكلية.	 
عدم وضوح بيانات المتقدم.	 
وجود مبتعثين تابعين للكلية وفي انتظار عودتهم.	 
عدم استمرار المتقدم في تخصص البكالوريوس نفسه واختيار تخصص مختلف في الماجستير، 	 

مما يؤدي لالزدواجية.
بعــض كليــات تــرى االقتصــار على المتقدميــن الذين يدرســون في الســنة األخيرة مــن البرنامج 	 

األكاديمي الذي تم ابتعاثهم فيه.
بعــض الكليات ترى االقتصار على اســتقطاب الطــالب الذين هم في المراحل األخيرة من برنامج 	 

الدكتوراه.
ومن الجدير بالذكر أن البرنامج وإيمانًا منه بتقدم أفضل مســتوى، فإنه عند رفض الحاالت نهائيًا 	 

مــن ِقبــل الكليات أو عندما يصل إلدارة البرنامج حاالت ال تنطبق عليها شــروط البرنامج، وحتى ال 
تضيع الفرصة على المتقدم في االنضمام إلى الجامعة، فإنه يتم ترشيح هذه الحاالت لوظائف 
إداريــة واستشــارية بجهــات الجامعة المختلفــة، وذلك بعد الحصول على موافقــة المبتعث، وقد 
أدى ذلــك إلــى تعييــن بعض الحاالت، فعلى ســبيل المثال تــم تعيين عــدد )5( متقدمين بعمادة 
التطويــر وهــم حاصلون على درجة الماجســتير في تخصص )إدارة أعمــالـ  إدارة أعمال الكترونيةـ  

حاسب آلي ـ تنمية موارد(.
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حقائق وأرقام
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َم للجامعة حتى اآلن ما يقارب )5757( متقدمًا، )3٢05 من الذكور، ٢55٢ من اإلناث(. 1.    َتَقدَّ
٢.    بلغ عدد الســير الذاتية التي تم إرســالها للكليات )1875( ســيرة ذاتية وذلك بعد اســتيفاء معايير 

القبول وإكمال األوراق المطلوبة، منها )1088( ما زالت تحت الدراسة.
3.    بلغ عدد الحاالت التي تم االعتذار لها أو إعادة إحالتها لكليات أخرى )738( حالة.

٤.    بفضــل اللــهـ  ســبحانه وتعالــىـ   تمــت الموافقــة علــى تعيين عــدد )٤9( مبتعثــًا حتى اآلن، 
مــع األخــذ فــي االعتبــار أن هنــاك العديد من  الحــاالت تمت الموافقــة عليها من ِقبــل المجالس 

األكاديمية بالكليات، ولكن ما زالت تنتظر إجراءات التعيين

علمــًا بأنــه ال يوجد رقم إحصائي دقيــق يوضح عدد المعينين من المتقدمين لبرنامجنا وذلك  ألن 
هنــاك العديــد مــن الحاالت التــي تم تعيينها مباشــرة، حيث تواصلــت الكليات مع عمادة شــؤون 

أعضاء هيئة التدريس والموظفين دون الرجوع للبرنامج.
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إحصائيات
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جدول توضيحي لعدد الِسير تحت الدراسة، وحاالت الرفض، والموافقة على التعيين

الكـــلـيـــــــةم
ال�سري 

الذاتية حتت 
الدرا�سة

حاالت 
الرف�ض

حاالت املوافقة 
على التعيني

الـمـجـمـوع

75ثالث حاالت2646االآداب1
25حالة واحدة816احلقوق والعلوم ال�سيا�سية2
200حالة واحدة69130الرتبية3
186حالتان9391العلوم4
157ت�سع حاالت11434العلوم الطبية التطبيقية5
7714العمارة والتخطيط6
46ثالث حاالت2023اللغات والرتجمة7
4913املعلمني بالريا�ض8
77حالة واحدة5125الهند�سة9
126ثالث حاالت9429اإدارة االأعمال10
31619علوم االأغذية والزراعة11
171ت�سع حاالت9073علوم احلا�سب واملعلومات12
88حالتان5729الطب13
17حالتان87ال�سيدلة14
9حالة واحدة44طب االأ�سنان15
327حالة واحدة203123الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع16
87حالة واحدة3749املجتمع بالريا�ض17
6حالة واحدة32التمري�ض18
33-املركز اجلامعي لل�سكري19
4حالتان2-ال�سياحة واالآثار20
1675172عمادة ال�سنة التح�سريية21
---عمادة �سوؤون املكتبات22
6اأربع حاالت-2معهد اللغة العربية23
6ثالث حاالت12االأمري �سلطان للخدمات الطبية الطارئة24
279معهد ريادة االأعمال25
8-8معهد امللك عبد اهلل لتقنية النانو26
17622كليات اجلامعة باملزاحمية27

1088738491875االإجـمــــــــــايل
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§

ألبوم الصور
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) المستشار السابق لبرنامج االستقطاب (

)مـــــــــــــــــدير برنــــــامــــــــــج االستقطــــــــــــاب (
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)مـــــــــــدير برنــــــامــــج االستقطــــــــــــاب (
) المستشار السابق للبرنامج (

) المستشار السابق لبرنامج االستقطاب (
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أعضاء وقد جامعة الملك سعود ضمن فعاليات النسخة الرابعة من حفل الملحقية الثقافية للخرجين 
في واشنطن ، ويظهر في الصور من اليسار سعادة الدكتور إبراهيم بن محمد الحركان ) المستشار 
السابق لبرنامج االستقطاب ( و سعادة الدكتور  / خليل بن إبراهيم اليحيا ) مدير البرنامج ( ، معالي 
األستاذ الدكتور . بدران بن عبد الرحمن العمر ) رئيس وفد الجامعة حينما كان عميدًا لشئون أعضاء 
هيئة التدريس و الموظفين في جامعة الملك سعود ( ، و سعادة األستاذ / قاسم سفران ) رئيس 

وحدة التوظيف سابقًا في جامعة الملك سعود  (

سعادة رئيس وفد الجامعة األستاذ الدكتور سعد بن ناصر الحسين يرحب بسعادة القائم بأعمال 
السفارة السعودية في كندا سابقًا األستاذ يوسف بن راشد أبو عيش أثناء زيارته لجناح الجامعة 
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صورة جماعية في جناح الجامعة تضم وفد الجامعة المشارك في الفعالية مع سعادة القائم بأعمال 
السفارة السعودية في كندا سابقًا األستاذ يوسف بن راشد ابو عيش ، و سعادة الملحق الثقافي 

في كندا الدكتور علي بن محمد البشري
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مدير برنامج استقطاب المبتعثين المتميزين يتواصل مع مجموعة من الخريجين حول الخيارات 
الوظيفية للمبتعثين في جامعة الملك سعود
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يوم المهنة السادس بمدينة واشنطن الواليات المتحدة األمريكية
الفترة من 14 ـ 1434/7/17هـ الموافق 24 ـ 2013/5/27م

جناح جامعة الملك سعود أثناء مشاركة الجامعة في حفل يوم المهنة السادس 
بمدينة واشنطن ـ أمريكا
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سعادة الدكتور/ خليل اليحيا )مدير برنامج استقطاب المبتعثين المتميزين( يتواصل مع 
مجموعة من الخريجين حول الخيارات الوظيفية للمبتعثين في جامعة الملك سعود

سعادة رئيس الوفد األستاذ الدكتور/ سعد بن ناصر الحسين يجيب على بعض 
أسئلة الحاضرين
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جانب من حفل العشاء الذي أقيم على هامش يوم المهنة السادس بمدينة 
واشنطن ـ أمريكا
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سعادة السفير األستاذ/ نايف بن بندر السديري يتسلم درع تذكاري من سعادة الدكتور/ خليل بن إبراهيم اليحيا )مدير برنامج 
االستقطاب( وذلك خالل حفل العشاء الذي أقامته الملحقية الثقافية السعودية بكندا، ويظهر في الصورة سعادة الملحق الثقافي 

الدكتور/ علي البشري

الدكتور/ سعد بن  العنقري يصافح سعادة األستاذ  الدكتور/ خالد بن محمد  العالي األستاذ  التعليم  المعالي وزير  صاحب 
ناصر الحسين )عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين والمشرف العام على برنامج استقطاب المبتعثين المتميزين(

يوم المهنة الرابع بمدينة أوتاوا - كندا 
الفترة من 23 -25 ربيع األول 1435 هـ الموافق 24 - 26 يناير 2014
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التواصل مع البرنامج :

صندوق بريد: 2454 - الرياض 11451
المملكة العربية السعودية

 البريد اإللكتروني:
recruit@ksu.edu.sa

عبر الوسائل اآلتية :

 4678125 1 1   966+امل�سرف العام
 4697385 1 1   966+مدير الربنامج

 4697381 1 1   966+املن�سق االأكادميي
 4697379 1 1   966+�سكرتري الربنامج

 4697396 1 1   966+الفعاليات واملطبوعات
 4697392 1 1   966+هاتف الربنامج

4697117  1 1   966+الفاك�ض

mailto:recruit@ksu.edu.sa
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فريق العمل

dfp.ksu@ksu.edu.saاملشرف العام على الربنامجأ.د. سعد بن ناصر احلسني

alkhaleel@ksu.edu.saمدير الربنامجد. خليل بن إبراهيم اليحيا

mmaheta@ksu.edu.saاملنسق األكادمييد. ماهيندرا ماهيطة

asalim@ksu.edu.saسكرتري الربنامجأ. أحمد سعيد عبد احلليم سامل

abahakami@ksu.edu.saالفعاليات واملطبوعاتأ. عبده بن علي حممد حكمي

nasalsulaiman@ksu.edu.saالفعاليات واملطبوعاتأ. ناصر بن علي السليمان

والله الموفق ،،،

mailto:Ahmed111eg@yahoo.com
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