كبرى الشركات المحلية والعالمية في انتظارك في معرضنا
الوظيفي العاشر في جامعة الفيصل

Recruiters are eager to meet you
at Alfaisal’s 10th Annual Career Expo
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املعرض الوظيفي السنوي العارش ٢٠٢٢

الرشيك االسرتاتيجي

Catering Sponsor

املعرض الوظيفي هو معرض للقاء الرشكات و املنظامت التي تعرض فرص توظيف للباحثني عن العمل .وهو تجربة فريدة بحيث يكون للخريجني فرصة التواصل مع

املشاركني باملعرض بشكل مبارش و تسليم سريهم الذاتية إىل الرشكات املهتمة.
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مقتطفات من املعرض الوظيفي السنوي التاسع 2020

www.alfaisal.edu

شهادات الخريجني
زينة الصالح

نايف الحمود

طالل خالد الخلف

مرشفة املوارد البرشية
جامعة الفيصل

مسؤول الفعاليات واألنشطة يف عامدة شؤون
الطالب .جامعة الفيصل

أود أن أشكرقســم عالقــات الخريجــن والتوظيــف يف جامعــة

حــرص قســم عالقــات الخريجــن و التوظيــف  ،خــال مســريت كطالــب يف

«إضافــة إىل كونهــا ملجــأ للطــاب الشــغوفني و الطموحــن ،جامعــة

للطــاب؛ كتعليمهــم كيفيــة كتابــة

كانت رمزا ً للنجاح و اإلرصار عىل بلوغ الصف األول من العامل األول .و ذلك

مهندس ميكانييك )برنامج حديثي التخرج(
رشكة معادن لألملنيوم

جامعــة الفيصــل وملــدة خمــس ســنوات ،عــى توفــر العديــد مــن الفــرص

ا لفيصــل

tالقســم بعالقــات قويــة للغايــة مليئــة بالتواصــل املســتمر

ســرهم الذاتيــة و إقامــة ورش عمــل و إقامــة املعــرض األشــهر بتاريــخ

لعدم اكتفاء املنشأة باإلهتامم بالطلبة خالل مسريتهم الدراسية

يتواصــل قســم عالقــات الخريجــن والتوظيــف دامئًــا معنــا

للمعــرض الوظيفــي ملــدة ثــاث ســنوات

خصيصاً عىل تأمني مستقبل وظيفي يليق بها و مبخرجاتها.

الفيصــل عــى كل الجهــود املبذولــة مبــا لــه مــن تأثــر عــى

الصعيــد الشــخيص واملعــريف وخــريت املهنيــة الحاليــة.
والشــبكات املســتمرة واملحدثــة.

ويطلعنــا عــى اســراتيجيات وأســاليب جديــدة لالســتفادة مــن

الخــرة املكتســبة مــن خــال الفعاليــات و ووســائل أخــرى .تتمتــع
الفعاليــات املقامــة بالحــث عــى البقــاء عــى اإلتصــال مــع

الفيصــل وهــو املعــرض الوظيفــي الســنوي! مل يســاعدي حضــوري

فحسب ،بل حرصت الجامعة ككل و إدارة عالقات الخريجني و التوظيف

متتاليــة يف بنــاء عالقــايت وتعريــف نفــي ألرقــى الــركات فقــط ،بــل

تقدمــت الرشكــة العربيــة لتكييــف الهــواء )كاريــر الســعودية( يل بعــرض

الخريجــن و التوظيــف

رشكــة عامليــة مخرضمــة يف مجــال التكييــف و التربيــد .و بالرغــم مــن أين

وفــر يل فرصــة العمــل يف نفــس املجــال ايل يعمــل بــه قســم عالقــات

وظيفــي عــن طريــق إدارة عالقــات الخريجــن و التوظيــف بالجامعــة ،و هــي

عــا مبيــزة كبــرة مــن حيــث
الطــاب والفريــق الــذي اعتدنــا عليــه م ً

قضيــت فــرة قصــرة يف تلــك الرشكــة ،إال أن وقتــي معهــم كان فرصــة

عــا
الوظيفــي كمثــال لــه تأثــر كبــر عــى التفاعــات بيننــا جمي ً

خالل فرتة التجربة تلقيت عرض أفضل من رشكة معادن لألملنيوم

جديــدة يف الســوق  ،وإنشــاء شــبكات أعــال مهمــة مرغوبــة

قرارا ً صعبا ملا رأيته من احرتام أخالقيات املهنة و السعي للتطور

التواصــل للحصــول عــى األخبــار وتقويــة العالقــات .املعــرض

ذهبيــة علمتنــي الكثــر عــن وفــرة مجــاالت هــذا البلــد.

؛ إنهــم يطلعوننــا دامئًــا عــى فــرص عمــل جديــدة  ،ورشكات

و تركت كاريري السعودية لهذا السبب الوحيد .كان تريك لكاريري

لتحســيننا يف القاعــدة االجتامعيــة وزيــادة التطويــر .

املستمر للرشكة و املوظف معاً .لذلك و بكل إخالص أدعو كل من

يستطيع الوصول إىل موارد الجامعة الثمينة و بالذات إدارة عالقات

الخريجني و التوظيف بأن يستغلهم و يأخذ منهم قدر املستطاع.

نصائح وظيفية لك
 ١١نصيحة لإلستفادة من املعرض الوظيفي
ال يزال الباحثون عن عمل يستخدمون املعارض الوظيفية للتعرف عىل
الرشكات ،والتواصل معها ،وتكوين انطباعات أوىل إيجابية عن طبيعة
العمل فيها.
مهمǝ
ال يزال االجتامع والتفاعل مع مسؤويل التوظيف وجهاً لوجه جز ًءا
ً
من عملية البحث عن وظيفة.
فيام ييل  ١١نصيحة للمساعدة يف تحقيق أقىص استفادة من معرض
التوظيف:
 .1ضع خطة لهذا اليوم .تعرف عىل أصحاب العمل الذين تريد التواصل
معهم مسبقًا.
 .2ارتدي مالبس الئقة للمقابلة .ما ترتديه مهم.
 .3ابحث عن الرشكات التي ستكون هناك .ابحث عن الرشكات التي من
املتوقع أن تحرض املعرض ،فقد تفاجئهم مبعرفتك وتثري إعجابهم
باملبادرة التي اتخذتها للبحث عن مهمتهم والتعرف عليهم.
 .4ال تطرح أسئلة ميكنك العثور عىل إجابات لها عرب اإلنرتنت .اطلب من
مسؤويل التوظيف توضيح األمور التي تعلمتها واطلعت عليها أثناء
بحثك.
 .5تذكر أن هذه فرصة للتواصل .يجب عىل الباحث عن عمل جمع أكرب عدد
ممكن من بطاقات العمل وإعطاء انطباع أول جيد .بعد ذلك ،عندما يحني
وقت التقديم لشغل منصب شاغر  ،ميكنك التميز من خالل الرجوع إىل هذا
االتصال يف خطاب التقديم أو الربيد اإللكرتوين الخاص بالتقديم.

 .6كن مستعدًا لإلجابة عىل األسئلة املتعلقة بك .يفتح العديد من
أصحاب العمل املحادثة بـ «أخربين عن نفسك» .كن مستعدًا لذكر
اسمك ومعلومات موجزة عن نفسك  ،وسبب اهتاممك باملنظمة
التي تتحدث معها.
 .7استمع إىل كل من حولك .إذا وجدت نفسك تنتظر يف طابور للتحدث
مع صاحب العمل ،استمع إىل محادثات أخرى وقم بتنفيذ ما تسمعه
من صاحب العمل عندما يحني دورك للتكلّم معه.
متحمسا .أظهر اهتاممك باملصافحة القوية والتواصل البرصي
 .8كن
ً
الجيد واالبتسامة وإجراء محادثة جيدة مع ممثل الرشكة.
 .9قدم طلبك عرب اإلنرتنت بعد أن تلتقي مبمثل الرشكة .استخدم
املعرفة التي اكتسبتها من التحدث مع املمثل يف املعرض لتسليط
الضوء عىل ما هو مهم من وجهة نظر املنشأة/الرشكة.
 .10تأكد من أن لديك عامل إبهار .أخرب صاحب العمل بقصتك الفريدة
وإنجازاتك املهنية وما الذي مييزك عن جميع املرشحني املحتملني
اآلخرين .هذا الجهد هو ما سيلفت االنتباه لك.
 .11املتابعة عن طريق الربيد اإللكرتوين .كن مستعدًا للمتابعة مع
القامئني بالتوظيف فور مقابلتك .اطلب بطاقة عمل ،وأرسل رسائل
شكر عرب الربيد اإللكرتوين.

قسم عالقات الخريجني والتوظيف
الربيد االلكرتوينaprteam@alfaisal.edu :
الهاتفwww.alfaisal.edu |011 215 7982 :
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