
المعرض الوظيفي السنوي التاسع 2020 :
وهو تجربة فريدة  المعرض الوظيفي هو معرض للقاء الشركات و المنظمات التي تعرض فرص توظيف للباحثين عن العمل. 

بحيث يكون للخريجين فرصة التواصل مع المشاركين بالمعرض بشكل مباشر و تسليم سيرهم الذاتية إلى الشركات المهتمة.

الشركاء والرعاة

الشركات المشاركة

 ال تفوت الفرص الوظيفية لكبرى
 الشركات العالمية والمحلية في معرضنا

الوظيفي السنوي التاسع في جامعة الفيصل
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للتسجيل

الشريك اإلعالمي
Media Partner

الراعي الفضي
Silver Sponsor

الراعي البالتيني
Platinum Sponsor

الراعي العلمي
Scientific Sponsor

راعي التذاكر
Ticketing Sponsor

 الشريك االستراتيجي
Strategic Partner

راعي الضيافة
Catering Sponsor

 الراعي اإلعالمي
Media Sponsor



مقتطفات من المعرض الوظيفي الثامن 201٩



شهادات الخريجين

نصائح وظيفية لك

طالل خالد الخلف
مهندس ميكانيكي )برنامج حديثي التخرج(

شركة معادن لأللمنيوم

»إضافة إلى كونها ملجأ للطالب الشغوفين و الطموحين، جامعة الفيصل
و ذلك كانت رمزًا للنجاح و اإلصرار على بلوغ الصف األول من العالم األول. 

لعدم اكتفاء المنشأة باإلهتمام بالطلبة خالل مسيرتهم الدراسية
فحسب، بل حرصت الجامعة ككل و إدارة عالقات الخريجين و التوظيف

خصيصًا على تأمين مستقبل وظيفي يليق بها و بمخرجاتها.
لي بعرض تقدمت الشركة العربية لتكييف الهواء )كاريير السعودية( 

وظيفي عن طريق إدارة عالقات الخريجين و التوظيف بالجامعة، و
و بالرغم هي شركة عالمية مخضرمة في مجال التكييف و التبريد. 
من أني قضيت فترة قصيرة في تلك الشركة، إال أن وقتي معهم

كان فرصة ذهبية علمتني الكثير عن وفرة مجاالت هذا البلد.
خالل فترة التجربة تلقيت عرض أفضل من شركة معادن لأللمنيوم
كان تركي لكاريير و تركت كاريير السعودية لهذا السبب الوحيد. 

قرارًا صعبا لما رأيته من احترام أخالقيات المهنة و السعي للتطور
لذلك و بكل إخالص أدعو كل من المستمر للشركة و الموظف معًا. 

يستطيع الوصول إلى موارد الجامعة الثمينة و بالذات إدارة عالقات
الخريجين و التوظيف بأن يستغلهم و يأخذ منهم قدر المستطاع.

1 أخبرني عن نفسك قليال ؟

يفضل اإلجابة بشكل عام وتجنب الحديث عن صفاتك
الشخصية وحاول أن تصيغ إجابه دبلوماسية تظهر

إهتمامك بالعمل.

2 ما هي وظيفة أحالمك؟

أجب بطريقة عامة وواقعية وتجنب تسمية وظيفة
معينة ويمكنك أن تقول )أرغب بالعمل في بيئة

محفزة(.

3 ما هي نقاط ضعفك ؟

يجب أن ال تتسرع بكشف
جميع نقاط ضعفك ولكن

حاول إبراز النقاط التي قد تتحول إلى نقاط قوة.

4 ماذا تعرف عن عمل منظمتنا؟

قم بجمع معلومات كافية عن المنظمة قبل القدوم
إلى المقابلة لتنجح باإلجابة على هذا السؤال.

يمكنك زيارة الموقع اإللكتروني للجهة

5مالذي دفعك لمغادرة عملك السابق؟  . 

أجب بطريقة إجابية مبينًا رغبتك بالبحث عن فرص تحدي جديدة.

6 ما هي نقاط قوتك؟

قدم لهم أمثلة على نقاط القوة المتوفرة لديك مثل روح القيادة
وسرعة التعلم إلخ.

7 هل تفضل العمل الجماعي؟

قدم أمثلة تبين نجاحك بالعمل الجماعي واإليمان بالعمل كفريق واحد.

8 كيف تتقبل النقد؟

أخبرهم بإعتقادك أّن النقد البناء هو الطريق األفضل للتحسين من الذات.

9 هل لديك أي أسئلة لنا؟

قم بتجهيز االسئلة التي ترغب بتوجيهها قبل قدومك للمقابلة
.

10 ما هو رأيك في جهة عملك الحالي؟

أظهر الفرص اإلجابية التي مكنتك من تطوير مهاراتك في عملك
الحالي وحاول أن تتجنب اإلفصاح عن السلبيات.

نايف الحمود
مسؤول الفعاليات واألنشطة في عمادة شؤون الطالب.

جامعة الفيصل
حرص قسم عالقات الخريجين و التوظيف ، خالل مسيرتي

كطالب في جامعة الفيصل ولمدة خمس سنوات، على
توفير العديد من الفرص للطالب؛ كتعليمهم كيفية كتابة

سيرهم الذاتية و إقامة ورش عمل و إقامة المعرض
لم األشهر بتاريخ الفيصل وهو المعرض الوظيفي السنوي! 

يساعدي حضوري للمعرض الوظيفي لمدة ثالث سنوات
متتالية في بناء عالقاتي وتعريف نفسي ألرقى الشركات

فقط، بل وفر لي فرصة العمل في نفس المجال الي يعمل
به قسم عالقات الخريجين و التوظيف

العنود حاتم العبداجالمرعحة ا ملفنيصل مسؤولة الرواتب والبدالت.
يسرني أن أعبرعن كامل امتناني للدعم الذي تلقيته من

وأود أن أشكر الجميع قسم عالقات الخريجين و التوظيف. 
في هذا القسم على جهودهم المبذولة في توفير فرصة

للعمل في

األسئلة األكثر تداواًل في المقابالت الوظيفية وكيفية االجابة عليها:

http://www.samplequestionnaire.com/most-asked-job-interview-questions-and-how-to-answer-them.html المصدر: 

قسم عالقات الخريجين والتوظيف
aprteam@alfaisal.edu البريد االلكتروني: 
 www.alfaisal.edu | 01  215 7982 الهاتف: 
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