
“

unit

2020 | 2019

”تقرير فعالية محطات يوم الخريجة األول





الفهرس

المقدمة....................................................................5
صور توضيحية إلستعدادات فعالية محطات يوم الخريجة األول....6

المحطــــــــــة األولـــى
محتوى المحطة األولى...................................................8
صور توضيحية للمحطة األولى.........................................9

المحطــــــــــة الثانيــــــة
محتوى المحطة الثانية..................................................11
صور توضيحية للمحطة الثانية.........................................12

المحطــــــــــة الثالثــــــة
محتوى المحطة الثالثة..................................................14
صور توضيحية للمحطة الثالثة.........................................15
إستفسارات الخريجات...................................................16
ختام فعالية يوم الخريجة األول........................................17
إحصائيات فعالية يوم الخريجة األول..................................18
التمثيل البياني لفعالية يوم الخريجة األول..........................19
صور لمقتطفات من آراء الخريجات....................................20





5

المقدمة :
والتنميـــة الـــخريجين  بمكتب  ممثلة  العلـــوم  كــلية   تسعى 
 المهنية إلى تعــــــزيز التواصل مع خريجــــــــات الكلية وتوفير
 الخدمات التي تتيح لهن المضي قدمًا في حياتهن الوظيفية
 ولتحقيــق نقلة نوعيــة على صــعيـد إعداد وتأهيل الخريجيــن،
 وتقديم خدمات لتطوير مهارات الخريجات للدخول في سوق
الوحدة في ظل جائحة كورونا اعتزمت  لذا  ثقة.   العمل بكل 
 على مد جسر التواصل بينها وبين خريجاتها وأقامت فعالية
 يوم الخريجة األول عبر تطبيق         لمدة ثالثة أيام متتالية

يستهدف خريجات عام 2019 والمتوقع تخرجهن 2020م

الخريجة يوم  لفعالية  التقرير  أيديكم  بين  نضع  أن   ويسرنا 
 األول آملين من المولى عز وجل أن يقدم نبذه موجزه عن
وخدماتها بالوحدة  التعريف  على  تتضمن  حيث   الفعالية، 

العديدة واإلحصائيات وصور توضيحية للفعالية

 وختاما ال يسعنا إال أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لسعادة
العتيبي على الدكتورة أمل بنت الفي  العلوم  كلية   عميدة 
 دعمها المستمر ومتابعتها لخريجات كلية العلوم، كما نتقدم
 بالشكر الى فريق العمل المكلف بإنجاز هذا التقرير وكل من

شارك في إعداده وإخراجه المميز
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 صور توضيحية إلستعدادات فعالية 
يوم الخريجة األول:

 وقد اشتملت استعدادات الفعالية على عدد من المواد
التوضيحية تتضمن:

صورة (1): إعالن سينمائي تشويقي ببرنامج ادوبي بريمير
صورة (2): إعالن جرافيك بباركود تسجيل ببرنامج الستريتر

صورة (3): جدول زمني جرافيك لمحطات الفعالية
  صورة (4): جريدة إخبارية جرافيك لجديد وحدة الخريجين

 عـــام 2020 عـــام 2019
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 ابتدأت المحطة االولى من محطات فعالية يوم الخريجة األول
 عبر برنامج          في تمام الساعة 7:00 مساًء بحضور سعادة
 عميدة كــلية العلـــوم د.امــل العتيبي ورئيسة وحدة الخريجين
الخريجين وحدة  ومديرة  ابابطين  د.ابتسام  المهنية   والتنمية 
 والتنمية المهنية بكلية العلوم أ.بنان الملحم ؛ وافتتحت اللقاء
التي و  د.إبتســـام  ثم  للخريجــــات،  ترحيبيــــــــة  بكلمة   الملحم 
في شريكة  الخريجة  وإن  والتعاون  التواصل  أهمية   أوضحت 
الوظيفي، مستقبلها  في  ذلك  وأهمية  البرامجي   اإلعتماد 
التواصل على  بالتأكيد  العميدة  سعـــــــادة  كلمـــــة  ذلك   تلى 
 والتعاون وأهمية إشراك الخريجات في البحث العلمي. وقد
 عّرفت الملحم بالوحدة وخدماتها المتعددة والموجهة لخريجات
المستدام مع خريجاتها التواصل   الكلية كما نوهت عن سبل 

    عبر عدة قنوات

 شهدت المحطة االولى تفاعًال كبيرًا بحضور (175) من خريجات
كلية العلوم عن بعد

 وقد اشتمل لقاء المحطة األولى على عدد من المواد
التوضيحية تتضمن:

 صورة (1): عرض تقديمي مصمم من برنامج ادوبي الستريتر
 صورة (2): تصميم موقع ويب للمحطة األولى

صورة (3): كتيب محطات يوم الخريجة األول
والكلية ، بالجامعة  ان  اللينكد  ربط   ، ان  (اللينكد  باركودات   :(4)  صورة 

البرنامج التدريبي ، بطاقة الخريج ، تواصلك غايتنا

ZOOM
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صور توضيحية للمحطة األولى :
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 واصلــــت وحدة الخريجيــن والتنميــــــة المهنيـــــة بكليــة العلوم
 عطاءاتها المستدامة تجاه خريجاتها بإكسابهن مايثري سيرهن
محطات من  محطة  بثاني  عمل  ورشة  بتقديم  وذلك   الذاتية 
في اثرائية  "محطات  بعنوان  ونصف  ساعة  لمدة   الفعالية 
 السيـــر الـــذاتية" مع المدرب المعتمد: أ.رحـــاب الدوسري وقد
بالجميع واعتبارهن أهم بالترحيب  المحطة  الملحم هذه   بدأت 
 أركان نجاح هذه الفعالية قائلة: "في يوٍم ما كنت طالبة كلية
 العلوم مثلكن لذلك أكن الوالء لكلية العلوم ولمن فيها" ثم
وجاذب ُمثري  بأسلوب  الورشة  محتوى  الدوسري   عرضت 
لتعزيزها لديها  القوة  نقاط  على  خالله  من  الخريجة   تعرفت 
 والسعي في اكتشاف مواهبها وهواياتها وإكسابها ثقة أكبر
كتابة بروتوكالت  الخريجة  تعليم  الى  باإلضافة  ذاتها،   في 

السير الذاتية الحديثة

كما شهدت المحطة الثانية حضور (145) خريجة عن بعد

 وقد اشتمل لقاء المحطة الثانية على عدد من المواد
التوضيحية تتضمن:

صورة (1): عرض تقديمي لمحتوى ورشة العمل
صورة (2): باركودات تفاعلية مباشرة
صورة (3): مقطع صوتي - يوتيوب
 صورة (4): مقطع فيديو - يوتيوب

مدرب معتمد , مؤسس ألندية التوست ماسترز بالمنطقة الشرقية ، موظفة إدارية بكلية العلوم-جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل.*
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صور توضيحية للمحطة الثانية :
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آخر العلوم  بكلية  المهنية  والتنمية  الخريجين  وحدة   اختتمـت 
التخرج" بإلقاء  محطات فعاليتها بعنوان "اغتنام فرص مابعد 
م.ع.سندس الفيزياء  قسم  ومعيدة  الكناني  أ.امل  من:   كًال 
 الغامدي وقد افتتحت الملحم مرحبة بالجميع وُمعّرفة الخريجات

على القائدتين الملهمتين
وعليه بدأت الكناني بحوارها الشيق عبر ثالثة محاور :

أفكار و أفعال تضمن لك الفشل في عملك و الحياة الوظيفية
نصائح لخطوات ثابتة لنجاح مهني في سنوات األولى

تجنب تصرفات محددة و أخطاء في المظهر المهني

ُمـــعرفًة للحوار  آخــــــر  المعيدة سندس طرف   بعد ذلك أخذت 
واستقبــــــلت الورشــــة  محـــاور  وعرضـــت  للخريجات   بنفسها 

استفسارات الخريجات وقد تضمن العرض التقديمي على

 تحديد األهداف الشخصية وبناًء عليها ”إعداد خطة شخصية لما بعد
التخرج

مهارات مهمة لخريجة العلوم :
التمكن من اللغة اإلنجليزية 

لغات برمجة ومهارات حاسوبية
البحث العلمي وأساسياته 

علوم كخريجة  لك  المطروحة  والفرص  المجاالت  في  الجيد   البحث 
”سؤال المتخصصين واالستشارة

التطوع
التخفيف من عبء المقارنات الظاهرة

شهدت المحطة األخيرة حضور (140) خريجة عن بعد.
 وقد اشتمل لقاء المحطة الثالثة على عدد من المواد

 التوضيحية تتضمن:
صورة (1): جرافيك تشويقي

 صورة (2): عرض تقديمي 
صورة (3): فيديو بتصوير فوتوغرافي

*

 مدير عام شركة عالمية امريكية ومراكز تعليمية في جدة ومدربة ومؤلفة في االتيكيت والبروتوكول وباحثة مهتمة في السلوك
االنساني الراقي الحكيم وشريك مؤسس في إرساء لالستشارات والتدريب
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صور توضيحية للمحطة الثالثة :



صور لعدد من التساؤالت التي طرحت من قبل الخريجات والتي تم الرد عليها
خالل اللقاء:

 استفسارات الخريجات
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ختام فعالية يوم الخريجة األول
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 شهادة شكر وتقدير للخريجات الالتي حضرن البرنامج مصممة ببرنامج
(illustrator) اإللستريتر
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إحصائيات فعالية يوم الخريجة األول
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 التمثيل البياني لفعالية يوم الخريجة
األول
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صور لمقتطفات من آراء الخريجات
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 إشراف:
سعادة عميدة كلية العلوم
د. أمل بنت الفي العتيبي

 رئيسة وحدة الخريجين والتنمية
المهنية

د. إبتسام بنت محمد أبابطين

 إعداد:
 مديرة وحدة الخريجين والتنمية

المهنية
أ.بنان بنت محمد الملحم

 تصميم:
والء بنت سعود السبيعي


