
تجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
في برامج التدريب والتوظيف 

السويلم   عبداهللاعمر بن . د

والتسجيلعميد القبول 

www.kfupm.edu.sa

KFUPM Experience in Training & Employment
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أهمية برامج التدريب والتوظيف    
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برامج التدريب والتوظيف
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برامج التدريب العملي: أوًال
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برامج التدريب العملي: أوًال
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أهداف برامج التدريب العملي
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التزامات برامج التدريب العملي        
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تطور برامج التدريب العملي
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تطور برامج التدريب العملي
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تطور برامج التدريب العملي
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www.kfupm.edu.sa/coop

www.kfupm.edu.sa/summer
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تطور برامج التدريب العملي
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برامج التوظيف: ثانيًا

•אאאאאאא
אאא
א،אא،א

אא،אאאW
–אאא
–אא
–אאא
–אאא
–אאאא



يوم المهنة والتوظيف
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يوم المهنة والتوظيف
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آراء الطالب والجهات في يوم المهنة    

شكل ١: هل فكرة يوم المهنة مفيدة وهامة؟ 
مجموع آراء الطالب والجهات لثالث مناسبات

موافق جداً

%٨٣

غير موافق

%١ غير موافق 

جداً

موافق ١٢%١%

موافق بعض 
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شبكة التوظيف اإللكتروني          
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www.kfupm.edu.sa/jobnet



 توعية الطالب بمتطلبات الوظيفة  
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 توعية الطالب بمتطلبات الوظيفة  
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توعية جهات العمل  
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متابعة أوضاع للخريجين والتواصل معهم                   
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متابعة أوضاع للخريجين والتواصل معهم                   

.٣
 

אאK
.٤אאא

אאK
.٥אאאאא

אK



 برنامج المهارات الشخصية   :  ثالثًا
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 برنامج المهارات الشخصية   :  ثالثًا
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  : و ختــــــاماً 
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  : و ختــــــاماً 
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