








تقيم جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

/ 2017 م  / أبريل 19 - خالل الفترة من 15
/ 1438 ه / رجــب الموافق  18 - 22





نعــرض لكــم مــا نٔامــل تحقيقــه مــن األهــداف لتفعيــل »ملتقــى المهنــة« والــذي 
ســيقام بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل تحــت مظلــة »وقــل اعملــوا فســيرى 
اللــه عملكــم ورســوله والمٔومنــون« ولنســير بهــا ســوًيا ونضــيء الــدرب لطالباتنــا و 

طالبنــا إلعدادهــم ٕاعــدادًا صالًحــا ينفعــوا بــه ٔانفســهم و ٔامتهــم.

و تتلخص ٔاهدافنا في اآلتي: 

السعي الحثيث في توفير الوظأيف للكوادر الجادة والطموحة من 	 

خريجي الجامعة. 

ٕاتاحة فرصة تدريبية للخريجين لتٔاهيلهم وٕاعدادهم ٕاعدادًا يليق بالنهوض 	 

بمستوى األداء الوظيفي.

تذليل الصعاب التي قد تواجه الخريجين بعد التخرج و في بداية الحياة المهنية. 	 

اســتيضاح المٔوهــالت الدراســية المتوافــرة بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن 	 

فيصــل للقطاعــات الخاصــة مــن ٔاجــل التعــاون فــي تيســير فــرص وظيفيــة 

للخريجيــن. 

فتح الباب لتواجد الشركات داخل جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 	 

للتعرف على المٔوهالت بالجامعة ومن ثم استقطاب الطالبات والطالب 

للشواغر الوظيفية عند هذه الشركات بعد التخرج.

ٕابراز دور ملتقى المهنة في خلق العالقة الوطيدة بين الجامعة والمجتمع.	 

و يتجســد طموحنــا فــي الوقــوف جنبــًا ٕالــى جنــب لمســاعدة الطالبــات والطــالب فــي 
تحديــد وجهاتهــم ومــا يتناســب مــع مٔوهالتهــم وميولهــم قبــل الدخــول فــي ســاحة 

البحــث عــن العمــل بعــد تخرجهــم.





                كليـات الجامعة



        الكليات الصحية

كلية الطب	 

كلية طب األسنان	 

كلية التمريض	 

كلية العلوم الطبية التطبيقية 	 

كلية الصيدلة اإلكلينيكية 	 

كلية الصحة العامة	 

كلية العلوم الطبية التطبيقية - الجبيل	 

        الكليات الهندسية

كلية العمارة والتخطيط 	 

كلية التصاميم	 

 كلية الهندسة	 

        كليات العلوم واإلدارة

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع	 

كلية إدارة األعمال 	 

كلية علوم الحاسب اآللي وتقنية المعلومات	 

كلية العلوم	 

كلية المجتمع- الدمام	 

 كلية المجتمع - القطيف	 

           كليات اآلداب والتربية

كلية اآلداب 	 

كلية التربية - الدمام	 

كلية التربية - الجبيل	 

كلية الشريعة والقانون	 



وعلــى هــذا نأمــل إن كانــت لكــم الرغبــة فــي المشــاركة فــي بنــاء هــذه األهــداف أو 
دعمهــا فإننــا ســعداء لوجودكــم فــي هــذا األســبوع والــذي ســيقام بمبنــى معــارض 

الظهــران الدوليــة خــالل الفتــرة خــالل الفتــرة مــن 15 - 19 / أبريــل / 2017 م الموافــق 
18 - 22 / رجـــب / 1438 ه. 

ــات والطــالب  ــى كافــة الطالب ــوزع عل ــب للمعــرض ي ــا ســنقوم بطباعــة كتي كمــا وأنن
ــزة عــن كل جهــة مشــاركة أو داعمــة. ــذة موج ــى نب ــوي عل والجهــات المشــاركة يحت

وختامــا فــإن البنــاء اليقــوم علــى ركــن واحــد، ومتــى ماكنــا جنبــا بجنــب ســنكون أركانــا 
لذلــك البنــاء، وســيظل شــامخا بشــموخ تعاوننــا فــي بنائــه.

والله ولي التوفيق        





        اإلحصائيات



إحصائية دليل الخريجين - جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
١٤٣٧ - ١٤٣٨هـ

ذكرأنثىالكلية
 اإلجمالي

الكلي

٩٥١٠٠١٩٥الطب 

٣٥٣٥-طب األسنان

٧٢٤٦١١٨التمريض 

١٤١١١٥٢٥٦العلوم الطبية التطبيقية

٣٠-٣٠التغذية العالجية 

١-١التغذية اإلكلينيكية 

٢٧١٩٤٦الرعاية التنفسية 

٢٢١٣٣٥العالج الطبيعي 

٣٧٣٧-العلوم اإلشعاعية 

٢٥١٥٤٠العناية التنفسية

١٧-١٧تخطيط صدى القلب

١-١تقنية المختبرات الطبية 

٥-٥تقنية المعلومات الصحية 

١١-١١تقنية وإدارة المعلومات الصحية

٥٥-صحة البيئة 

٢٣-٢٣علوم المختبرات اإلكلينيكية 

٧-٧قسطرة القلب 

١١٥٣٧١٥٢كلية إدارة األعمال

٤٤١٥٥٩العلوم المالية

٤٧١١٥٨محاسبة



ذكرأنثىالكلية
 اإلجمالي

الكلي

٢٤١١٣٥إدارة نظم المعلومات

١٢٦١٢٦-العمارة والتخطيط

٣٦٣٦-التخطيط الحضري واإلقليمي 

٣٠٣٠-العمارة 

١١١١-العمارة الداخلية

٢١٢١-عمارة البيئة 

٢٤٢٤-هندسة المباني

٤٦-٤٦التصاميم

٢٦-٢٦التصميم الداخلي 

٢٠-٢٠تصميم المطبوعات والوسائط المتعددة

٢٠٣١٥١الهندسة 

١٩١٩-هندسة التشييد 

١٢١٢-هندسة بيئية 

٢٠-٢٠هندسة طبية حيوية

٩١١٢٨٥١١٩٦الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 

٥٢٥١٩٦٧٢١إدارة األعمال 

٩١١٠التسويق 

٣٤-٣٤السكرتارية والنسخ الطبي - دبلوم

١٥١٦١٢١٢العلوم المالية 



ذكرأنثىالكلية
 اإلجمالي

الكلي

١٠٤٢٧١٣١المحاسبة 

٨٨-٨٨نظم معلومات إدارية 

٩٧٢٤١٢١علوم الحاسب وتقنية المعلومات 

٥٥١٣٦٨علوم الحاسب اآللي 

٤٢١١٥٣نظم المعلومات الحاسبية 

٥١٢-٥١٢العلوم بالدمام

٧٠-٧٠الرياضيات

٤٠-٤٠الفيزياء

١٩٧-١٩٧الكيمياء

٢٠٥-٢٠٥علم األحياء

٨٣-٨٣المجتمع بالقطيف

٢٠-٢٠تقنية المعلومات 

١١-١١علوم الحاسب 

٢٢-٢٢نظم المعلومات 

٨٩٢-٨٩٢اآلداب بالدمام

١٢٣-١٢٣التاريخ

١٥٥-١٥٥الجغرافيا

١١١-١١١الدراسات اإلسالمية 

١١١-١١١اللغة اإلنجليزية

٣٦-٣٦اللغة العربية 

١٠٥-١٠٥المكتبات والمعلومات 

٣٤-٣٤اإلتصال وتقنية اإلعالم



ذكرأنثىالكلية
 اإلجمالي

الكلي

٢١٦-٢١٦علم االجتماع والخدمة االجتماعية

٣٢٨-٣٢٨التربية بالجبيل 

١٠١-١٠١التربية الخاصة 

٥٨-٥٨الحاسب اآللي 

١٥-١٥الرياضيات 

١٠-١٠الفيزياء

٢٩-٢٩اللغة اإلنجليزية 

١١٥-١١٥رياض األطفال 

٣٣١٢٧٩٩٤١١١اإلجمالي الكلي 





                مستويات الرعاية



أوال: المستوى الرسمي
 300,000 ريال وأكثر 

     المزايا اإلعالنية        

منح مسمى الراعي الرسمي وذكر ذلك في كافة اإلعالنات 	 

والمطبوعات.

المشاركة في المؤتمر الصحفي.	 

إدراج شعار الراعي في اإلعالنات الصحفية.	 

عرض إعالني مرئي على شاشات البالزما المتواجدة داخل المباني 	 

الدراسية الجامعية.

إدراج إعالن إلكتروني ثابت للراعي على الموقع اإللكتروني الخاص 	 

بملتقى المهنة.

إدراج شعار الراعي على اللوحة الرئيسية بمدخل الجامعة.	 

إدراج شعار الراعي على كافة اللوحات اإلعالنية داخل الجامعة.	 

وضع شعار الراعي على قائمة الحفل الرئيسي.	 

إدراج شعار الراعي الرسمي ضمن إعالن الشكر في الصحف والجرائد.	 

إدراج شعار الراعي ضمن مجلة الجامعة كشريك لمدة عام.	 

     مزايا المطبوعات    

تخصيص مساحة إعالنية بالكتيب الخاص لملتقى المهنة )صفحة كاملة(.	 

تخصيص مساحة تحريرية بالكتيب الخاص بملتقى المهنة )صفحة كاملة(.	 

إدراج شعار الراعي على الكتيب الخاص بملتقى المهنة.	 



     م

    مزايا حفل االفتتاح

إدراج شعار الراعي على بطاقات دعوة حفل االفتتاح.	 

منح الراعي ١٠ بطاقات دعوة لدخول حفل االفتتاح.	 

تنويه عن اسم الراعي خالل حفل االفتتاح.	 

استالم درع تكريمي من راعي الملتقى أو من ينوب عنه.	 

إدراج شعار الراعي على مسرح الفعاليات.	 



ثانيا: المستوى البالتيني
 200,000 ريال 

     المزايا اإلعالنية         

منح مسمى الراعي البالتيني وذكر ذلك في كافة اإلعالنات 	 

والمطبوعات.

إدراج شعار الراعي في اإلعالنات الصحفية.	 

عرض إعالني مرئي على شاشات البالزما المتواجدة داخل المباني 	 

الدراسية الجامعية.

إدراج إعالن إلكتروني ثابت للراعي على الموقع اإللكتروني الخاص 	 

بملتقى المهنة.

إدراج شعار الراعي على كافة اللوحات اإلعالنية داخل الجامعة.	 

وضع شعار الراعي على قائمة الحفل الرئيسي.	 

إدراج شعار الراعي البالتيني ضمن إعالن الشكر في الصحف والجرائد.	 

  

تخصيص مساحة إعالنية بالكتيب الخاص بملتقى المهنة )صفحة كاملة(.	 

تخصيص مساحة تحريرية بالكتيب الخاص بملتقى المهنة )صفحة كاملة(.	 

إدراج شعار الراعي على الكتيب الخاص بملتقى المهنة.	 

منح الراعي ٥ بطاقات دعوة لدخول حفل االفتتاح.	 

استالم درع تكريمي  من راعي الملتقى أو من ينوب عنه.	 

إدراج شعار الراعي على مسرح الفعاليات.	 
تنويه عن اسم الراعي خالل حفل االفتتاح.	 

مزايا المطبوعات

مزايا حفل االفتتاح



ثالثا: المستوى الذهبي
 100,000 ريال 

      المزايا اإلعالنية         

منح مسمى الراعي الذهبي وذكر ذلك في كافة اإلعالنات والمطبوعات.	 
إدراج شعار الراعي في اإلعالنات الصحفية.	 
عرض إعالني مرئي على شاشات البالزما المتواجدة داخل المباني 	 

الدراسية الجامعية.
إدراج إعالن إلكتروني ثابت للراعي على الموقع اإللكتروني الخاص 	 

بملتقى المهنة.
إدراج شعار الراعي على كافة اللوحات اإلعالنية داخل الجامعة.	 
وضع شعار الراعي على قائمة الحفل الرئيسي.	 
إدراج شعار الراعي الذهبي ضمن إعالن الشكر في الصحف والجرائد.	 

تخصيص مساحة إعالنية بالكتيب الخاص بملتقى المهنة )صفحة كاملة(.	 
تخصيص مساحة تحريرية بالكتيب الخاص بملتقى المهنة )صفحة كاملة(.	 
إدراج شعار الراعي على الكتيب الخاص بملتقى المهنة.	 

منح الراعي ٣ بطاقات دعوة لدخول حفل االفتتاح.	 
استالم درع تكريمي  من راعي الملتقى أو من ينوب عنه.	 
إدراج شعار الراعي على مسرح الفعاليات.	 
تنويه عن اسم الراعي خالل حفل االفتتاح.	 

مزايا حفل االفتتاح

مزايا المطبوعات



رابعا: المستوى الفضي
 50,000 ريال 

     المزايا اإلعالنية

منح مسمى الراعي الفضي وذكر ذلك في كافة اإلعالنات والمطبوعات.	 
إدراج شعار الراعي في اإلعالنات الصحفية.	 
عرض إعالني مرئي على شاشات البالزما المتواجدة داخل المباني 	 

الدراسية الجامعية.
وضع شعار الراعي على قائمة الحفل الرئيسي.	 
إدراج شعار الراعي ضمن إعالن الشكر في الصحف والجرائد.	 

   

تخصيص مساحة إعالنية بالكتيب الخاص بملتقى المهنة )نصف صفحة(.	 
تخصيص مساحة تحريرية بالكتيب الخاص بملتقى المهنة )نصف صفحة(.	 
إدراج شعار الراعي على الكتيب الخاص بملتقى المهنة.	 

منح الراعي بطاقتين دعوة لدخول حفل االفتتاح.	 
استالم درع تكريمي  من راعي الملتقى أو من ينوب عنه.	 
إدراج شعار الراعي على مسرح الفعاليات.	 

مزايا المطبوعات

مزايا حفل االفتتاح



الراعي التلفزيوني

       
     المزايا اإلعالنية

إدراج شعار الراعي على قائمة الحفل الرئيسي.	 
إدراج شعار الراعي على كافة اللوحات اإلعالنية داخل الجامعة.	 
منح الراعي مسمي الراعي التلفزيوني وذكره في كافة اإلعالنات 	 

والمطبوعات.
إدراج إعالن إلكتروني ثابت للراعي على الموقع اإللكتروني الخاص 	 

بملتقى المهنة.
إدراج شعار الراعي في اإلعالنات الصحفية.	 
عرض إعالني مرئي على شاشات البالزما المتواجدة داخل المباني 	 

الدراسية الجامعية.

تخصيص مساحة إعالنية بالكتيب الخاص بملتقى المهنة )صفحة كاملة(.	 
تخصيص مساحة تحريرية بالكتيب الخاص بملتقى المهنة )صفحة كاملة(.	 
إدراج شعار الراعي على الكتيب الخاص بملتقى المهنة.	 

إدراج شعار الراعي على مسرح الفعاليات.	 
استالم درع تكريمي  من راعي الملتقى أو من ينوب عنه.	 

مزايا المطبوعات

مزايا حفل االفتتاح



الراعي اإلعالمي

         
     المزايا اإلعالنية

إدراج شعار الراعي على قائمة الحفل الرئيسي.	 
إدراج شعار الراعي على كافة اللوحات اإلعالنية داخل الجامعة.	 
منح الراعي مسمي الراعي اإلعالمي وذكر ذلك في كافة اإلعالنات 	 

والمطبوعات.
إدراج إعالن إلكتروني ثابت للراعي على الموقع اإللكتروني الخاص 	 

بملتقى المهنة.
إدراج شعار الراعي في اإلعالنات الصحفية.	 
عرض إعالني مرئي على شاشات البالزما المتواجدة داخل المباني 	 

الدراسية الجامعية.

تخصيص مساحة إعالنية بالكتيب الخاص بملتقى المهنة )صفحة كاملة(.	 
تخصيص مساحة تحريرية بالكتيب الخاص بملتقى المهنة )صفحة كاملة(.	 
إدراج شعار الراعي على الكتيب الخاص بملتقى المهنة.	 

إدراج شعار الراعي على مسرح الفعاليات.	 
استالم درع تكريمي  من راعي الملتقى أو من ينوب عنه.	 

مزايا المطبوعات

مزايا حفل االفتتاح



الراعي المساند
تقديم خدمات مساندة غير نقدية ليوم المهنة

     المزايا اإلعالنية         

إدراج شعار الراعي على كافة اللوحات اإلعالنية داخل الجامعة.	 
منح الراعي مسمي الراعي المساند وذكر ذلك في كافة اإلعالنات 	 

والمطبوعات.
عرض إعالني مرئي على شاشات البالزما المتواجدة داخل المباني 	 

الدراسية الجامعية.

     مزايا المطبوعات           

تخصيص مساحة إعالنية بالكتيب الخاص بملتقى المهنة )نصف صفحة(.	 
تخصيص مساحة تحريرية بالكتيب الخاص بملتقى المهنة )نصف صفحة(.	 
إدراج شعار الراعي على الكتيب الخاص بملتقى المهنة.	 

     مزايا حفل االفتتاح

إدراج شعار الراعي على مسرح الفعاليات.	 
 استالم درع تكريمي من راعي الملتقى أو من ينوب عنه. 	 




