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 Job Huntingشلون أدور شغل ؟
Internship, Alumni Affairs & Career
Guidance Unit organized a Webinar
entitled “Job Hunting” in collaboration
with Tumooh Org. and presented by Mr.
Mohammed Ali. The subject of the event
is preparing the students and alumni on
how to search for a job and how to stand
out while looking for a career opportunity.
The participation in the webinar was
unexpected as the total participants views
were 265 including students, alumni
and outside guests from the community
where they have shared their questions
during the webinar and many of them
expressed their opinions on how simple
and yet helpful the webinar was. As it
helped them to get familiarized with the
needed steps before searching for a job
and how to find a job easily. This webinar
motivates the participants to change their
ways on job hunting. The guest lecturer
had very clear and helpful methods of
communicating the webinar objectives
and most of the satisfaction results were
on how he made the webinar simple and

In collaboration with College of Business Administration, Internship, Alumni Affairs & Career Guidance Unit
(IAACGU) have organized a webinar entitled “How to start and manage a business?” that was conducted
though MS-Teams On Tuesday 16/3/2021 at 3:30-4:40:oo pm which was presented by Alumni Aysha Taj
and Hessa Albinali . The webinar encourages the students and alumni to start their own business in a
simple and interesting way that boost their entrepreneurship skills, prepare them to the market and aware
them about the professional challenges that might face them in future. The guest lecturers were very
enthusiastic and knowledgeable in the subject of the event by providing some of marketing techniques
and tips that benefits the participants and raise their awareness about how to start new business. The
event was held with participation of academic and administrative staff, 9 students, and 11 alumni.

قامــت وحــدة التدريــب العملــي وشــؤون الخريجيــن واإلرشــاد
المهنــي بالتعــاون مــع مؤسســة طمــوح بتنظيــم محاضــرة
افتراضيــة عبــر تطبيــق  MS Teamsوذلــك تحــت عنــوان:
“ شــلون أدور شــغل ؟ “ ..لألســتاذ محمــد علــي .بتاريــخ /2
 2/2020فــي تمــام الســاعة  12:00وكانت نســبة المشــاركة
غيــر متوقعــة حيــث بلــغ عــدد المشــاهدات  265مــن الطلبــة
والخريجيــن الذيــن تفاعلــوا مــع المحاضرعبــر طــرح األســئلة
وأبــدوا رأيهــم فــي مــدى اســتفادتهم مــن المحاضــرة التــي
أبــرزت أســاليب البحــث عــن العمــل بالطريقــة الصحيحــة
وفهــم أســاليب تســويق الــذات  ،كمــا قــام بتوضيــح آليــة
التوظيــف عنــد المؤسســات  .أســلوب المحاضــر خلــق جــوا
تفاعليــا مــن خــال فقــرة مســابقة ومعلومــات ممــا زاد مــن
متعــة العــرض.

نظمــت وحــدة التدريــب وشــؤون الخريجيــن والتوجيــه المهنــي مــع كليــة إدارة األعمــال بجامعــة المملكــة محاضــرة افتراضيــة بعنــوان
“كيــف تبــدأ وتديــر مشــروعك ؟” عبــر تطبيــق  MS-Teamsوذلــك يــوم الثالثــاء  16/3/2021الســاعة  4:40 – 3:30مســا ًء مــن
تقديــم كالً مــن الخريجتيــن عائشــة تــاج وحصــة البنعلــي  .تشــجع المحاضــرة الطــاب والخريجيــن علــى بــدء أعمالهــم التجاريــة الخاصــة
بطريقــة بســيطة ومثيــرة لالهتمــام بحيــث تعــزز مهاراتهــم فــي ريــادة األعمــال  ،وتهيئهــم للســوق وتوعيتهــم بالتحديــات المهنيــة التــي
قــد تواجههــم فــي المســتقبل .قدمــت الخريجــات المحاضــرة بحمــاس وإلمــام بالموضــوع مــن خــال عــرض بعــض تقنيــات ونصائــح
التســويق التــي تفيــد المشــاركين وتزيــد مــن وعيهــم حــول كيفيــة بــدء عمــل تجــاري جديــد .تمــت المحاضــرة بمشــاركة مــن أعضــاء
هيئــة التدريــس والهيئــة اإلداريــة و  9طــاب و  11خريــج.

“ “Architecture from Myالهندسة المعمارية من تجربتي”
” Experienceنظمــت وحــدة التدريــب العملــي وشــؤون الخريجيــن واإلرشــاد المهنــي مــع
Internship, Alumni Affairs & Career Guidance Unit with Arch.Haider Al
)Noaimi from MSCEB (Mohamed Salahuddin Architects and Engineers
, organized a Webinar entitled “Architecture from My Experience” which
was done virtually through MS-Teams with an impressive participation
with 51 participants from students to alumni to academic and some staff
from College of Architecture Engineering and design. The main topic of
this webinar is to raise the participants’ awareness about the importance
of designing buildings that have identity and fits to a particular concept.
The webinar presented how the Architect can be the leader. And how
the architectural brain is functioning The webinar showed also the
Project Phases In which it has motivated the students and Alumni to
reflect on their interests, strengths, and hopes and encouraged them to
make reasonable decisions in relation with design and architecture. Both
presenter and attendees were active and enjoyed the way of E-learning.

المهنــدس حيــدر النعيمــي مــن ( MSCEBشــركة محمــد صــاح الديــن
للمهندســين المعمارييــن)  ،نــدوة افترضيــة بعنــوان “الهندســة المعماريــة مــن
تجربتــي” بتاريــخ  2020/11/18فــي تمــام الســاعة  6:00حتــى الســاعة
 8.00مســا ًء  ،والتــي تــم إجراؤهــا عبــر  MS-Teamsبمشــاركة 51
مشــار ًكا مــن الطــاب والخريجيــن وبعــض أعضــاء هيئــة التدريــس مــن كليــة
الهندســة المعماريــة والتصميــم .يتمثــل الموضــوع الرئيســي لهــذه النــدوة فــي
زيــادة وعــي المشــاركين بأهميــة تصميــم المبانــي التــي لهــا هويــة وتتناســب
مــع مفهــوم معيــن .حيــث بيــن لهــم كيــف يكــون المهنــدس المعمــاري هــو
القائــد  ،و كيفيــة تفكيــر المهنــدس المعمــاري لحــل المشــاكل الهندســية  ،و قــد
ركــز علــى مراحــل المشــروع الهندســي و المعمــاري حيــث حفــز الطــاب
والخريجيــن علــى التفكيــر فــي اهتماماتهــم ونقــاط قوتهــم وآمالهــم وشــجعهم
علــى اتخــاذ قــرارات معقولــة فيمــا يتعلــق بالتصميــم والهندســة المعماريــة .كان
كل مــن المقــدم والحضــور متفاعليــن واســتمتعوا بطريقــة التعلــم اإللكترونــي.

Scenography Design

interesting.

Furniture Design
Internship, Alumni Affairs & Career Guidance Unit organized a Webinar on 7-2-2021 at 10:00
am under the title “Furniture Design” which was presented by Int. Arch. Hana Karoui. The
subject of the event is defining the furniture and showing the importance of furniture design
to the students and alumni. The participation in the webinar was good. The total participants
were 11 including students, alumni, and CAED academic staff. The webinar helped them
to identify the different types and categories of furniture, The need of the furniture, and the
usage of each of them, and raised their awareness to Compare between different types of
furniture. The lecturer created an atmosphere of communication through targeted questions
and examples that attracted the attendees for participation and expressing their opinions.

“تصميم األثاث”
نظمــت وحــدة التدريــب العملــي وشــؤون الخريجيــن واإلرشــاد المهنــي نــدوة
افترضيــة عبــر  MS-Teamsبتاريــخ  7-2-2021فــي تمــام الســاعة 10:00
صباح ـا ً وذلــك تحــت عنــوان “تصميــم األثــاث” قدمتهــا مهندســة التصميــم أ .هنــاء
القــروي .موضــوع النــدوة هــو تعريــف األثــاث وإظهــار أهميــة تصميــم األثــاث
للطــاب والخريجيــن .كانــت المشــاركة فــي النــدوة جيــدة .حيــث بلــغ إجمالــي عــدد
المشــاركين  11بمــا فــي ذلــك الطــاب والخريجيــن وأعضــاء هيئــة التدريــس فــي
كليــة التصميــم والهندســة المعماريــة .ســاعدتهم النــدوة علــى تحديــد أنــواع وفئــات
األثــاث المختلفــة  ،والحاجــة إلــى األثــاث  ،واســتخدامات كل منهــا  ،ومقارنــة أنــواع
األثــاث المختلفــة .كمــا ســاعدت مقدمــة النــدوة علــى تفاعــل الطلبــة فــي أجــواء مــن
التواصــل الفعــال مــن خــال األســئلة واألمثلــة البســيطة التــي جذبــت الحضــور
للمشــاركة والتعبيــر عــن آرائهــم.

Internship, Alumni Affairs & Career Guidance Unit organized a Webinar
entitled “Scenography Design” on 14-02-2021 at 11 am , which
was presented by Int. Arch. Hana Karoui The subject of the event is
explaining the discipline of scenography design and presenting the
importance of this kind of design to the attendees. The participation to
the webinar was varied including students, alumni, and CAED academic
staff. The presenter started with a question to encourage the attendees
to participate and Presented the types, categories of set design, defined
the design phases and the technical challenges behind scenography,
also she emphasized the different design styles of scenography design,
and discussion around this topic was raised. The lecturer presented
videos as well as photos to let the audience express their opinions and
share their knowledge in this matter.

“تصميم السينوغرافي”
نظمــت وحــدة التدريــب العملــي وشــؤون الخريجيــن واإلرشــاد المهنــي
نــدوة افترضيــة عبــر  MS-Teamsبعنــوان “تصميــم الســينوغرافيا”
بتاريــخ  2021-02-14الســاعة  11صباحً ــا  ،والتــي قدمتهــا مهندســة
التصميــم أ .هنــاء القــروي .موضــوع النــدوة هــو شــرح تصميــم
الســينوغرافيا وتقديــم أهميــة هــذا النــوع مــن التصميــم للحضــور.
المشــاركة فــي النــدوة االفتراضيــة كانــت جيــدة حيــث بلــغ مجمــوع
المشــاركين  12بمــا فــي ذلــك الطــاب والخريجيــن وأعضــاء هيئــة
التدريــس فــي كليــة التصميــم والهندســة المعماريــة .بــدأت المقــدم النــدوة
بســؤال لتشــجيع الحضــور علــى المشــاركة وعــرض أنــواع وفئــات
تصميــم المجموعــة  ،وحــدد مراحــل التصميــم والتحديــات الفنيــة الكامنــة
وراء الســينوغرافيا  ،كمــا تمــت مناقشــة أنمــاط التصميــم المختلفــة
لتصميمــات الســينوغرافيا مــع المشــاركين .ختمــت النــدوة بمقاطــع فيديــو
وصــور ,وقــد اعطــت المجــال للحضــور بالتعبيــر عــن آرائهــم وتبــادل
المعرفــة فــي هــذا الشــأن.

Employability Skills
Internship, Alumni Affairs & Career Guidance Unit with organized a Webinar entitled “Employability Skills “ held on 25/11/2020 at 12:oo pm and presented by Prof. Iqbal Thone,
a Professor in the college of Business Administration, Kingdom University. The participants were varied from students to alumni. . In this seminar the presenter stressed on
the main characteristic’s attributes and personal skills required by employers nowadays selecting their right employment. The aim on the webinar is to Boost the students and
alumni employability skills, prepare them to the market and aware them about the professional challenges.

“مهارات التوظيف”
نظمــت وحــدة التدريــب العملــي وشــؤون الخريجيــن واإلرشــاد المهنــي نــدوة افترضيــة
عبــر  MS-Teamsبعنــوان “تصميــم الســينوغرافيا” بتاريــخ  2021-02-14الســاعة
 11صباحً ــا  ،والتــي قدمتهــا مهندســة التصميــم أ .هنــاء القــروي .موضــوع النــدوة
هــو شــرح تصميــم الســينوغرافيا وتقديــم أهميــة هــذا النــوع مــن التصميــم للحضــور.
المشــاركة فــي النــدوة االفتراضيــة كانــت جيــدة حيــث بلــغ مجمــوع المشــاركين 12
بمــا فــي ذلــك الطــاب والخريجيــن وأعضــاء هيئــة التدريــس فــي كليــة التصميــم
والهندســة المعماريــة .بــدأت المقــدم النــدوة بســؤال لتشــجيع الحضــور علــى المشــاركة
وعــرض أنــواع وفئــات تصميــم المجموعــة  ،وحــدد مراحــل التصميــم والتحديــات
الفنيــة الكامنــة وراء الســينوغرافيا  ،كمــا تمــت مناقشــة أنمــاط التصميــم المختلفــة
لتصميمــات الســينوغرافيا مــع المشــاركين .ختمــت النــدوة بمقاطــع فيديــو وصــور,
وقــد اعطــت المجــال للحضــور بالتعبيــر عــن آرائهــم وتبــادل المعرفــة فــي هــذا الشــأن.

