
 
 

        س /الفريان   

1 
 

 
 نموذج "متطلبات تقرير اإلنجازات السنوي لكلية العلوم"

 هـ7143/8143للعام الجامعي 
 وحدة تدريب الخريجات والتنمية المهنية

 
 (1المتطلب )

 التدريب العملي لطالبات الكلية من خالل وحدة الخريجات والتنمية المهنية لكلية العلوم
 هـ1436/1437الفصل الصيفي 

 مسمى التدريب التخصص مدة التدريب جهة التدريب
 عدد الطلبات 

المستفيدات من 
 التدريب

 اإلجمالي المجموع

 كلية العلوم

فترة التدريب 
المعتمدة لكل 
خريجة هي 

 شهران

 الرياضيات

 صفر مساعد إداري

 صفر

2 

 صفر مساعد مدرس
 صفر مساعد باحث
 صفر فنية مختبر

 الكيمياء

 صفر مساعد إداري

2 
 صفر مساعد مدرس
 2 مساعد باحث
 صفر فنية مختبر

 الفيزياء

 صفر مساعد إداري

 صفر
 صفر مساعد مدرس
 صفر مساعد باحث
 صفر فنية مختبر

 األحياء

 صفر مساعد إداري

 صفر
 صفر مساعد مدرس
 صفر مساعد باحث
 صفر فنية مختبر
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 هـ1437/1438الفصل األول 
 

 مسمى التدريب التخصص مدة التدريب جهة التدريب
 عدد الطلبات 

المستفيدات من 
 التدريب

 اإلجمالي المجموع

 العلوم كلية

فترة التدريب 
المعتمدة لكل 
خريجة هي 

 شهران

 الرياضيات

 4 مساعد إداري

13 

71 

 9 مساعد مدرس
 صفر مساعد باحث
 صفر فنية مختبر

 الكيمياء

 13 مساعد إداري

35 
 13 مساعد مدرس
 8 مساعد باحث
 1 فنية مختبر

 الفيزياء

 3 مساعد إداري

4 
 1 مساعد مدرس
 صفر مساعد باحث
 صفر فنية مختبر

 األحياء

 14 مساعد إداري

19 
 1 مساعد مدرس
 3 مساعد باحث
 1 فنية مختبر
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 هـ1437/1438الفصل الثاني 
 

 مسمى التدريب التخصص مدة التدريب جهة التدريب
 عدد الطلبات 

المستفيدات من 
 التدريب

 اإلجمالي المجموع

 كلية العلوم

فترة التدريب 
المعتمدة لكل 
خريجة هي 

 شهران

 الرياضيات

 6 مساعد إداري

14 

87 
 

 

 8 مساعد مدرس
 صفر مساعد باحث
 صفر فنية مختبر

 الكيمياء

 21 مساعد إداري

35 
 2 مساعد مدرس
 12 مساعد باحث
 صفر فنية مختبر

 الفيزياء

 4 مساعد إداري

5 
 1 مساعد مدرس
 صفر مساعد باحث
 صفر فنية مختبر

 األحياء

 23 مساعد إداري

32 
 1 مساعد مدرس
 5 مساعد باحث
 3 فنية مختبر

 
 حاسب آلي

 1 مساعد اداري

 
1 

 صفر مساعد مدرس

 صفر مساعد باحث

 صفر فنية مختبر
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 (2المتطلب )
 ة الخريجات والتنمية المهنية لكلية العلوممن خالل وحد المقدم ألفراد ومؤسسات المجتمعالتدريب العملي 

 

 الجهة التي تنتمي 
 يبمدة التدر  مسمى التدريب المستفيدات من الجهةعدد  إليها المستفيدة

    

 
 

 (3المتطلب )
 المتحققة خالل العام: اإلنجازات

 جهن بكلية العلوم .عقد ورش عمل للمتوقع تخر  (1
 التطوعي االلكتروني في موقع الجامعة.للتدريب  رابط تم تفعيل (2
 .المتميزات تغذية موقع الخريجون البارزون بعدد من خريجات كلية العلوم (3
 المشاركة في معرض المهنة بتوفير عدد من أسماء الخريجون البارزون للمشاركة في حديث النجاح المصاحب لملتقى المهنة. (4
 تدريب خريجات الكلية من خالل برنامج التدريب التطوعي. (5
 التدريب التطوعي الكترونياً.لتقييم عمل استبانة  (6

 
 
 

 :(4المتطلب )
 المشاكل والصعوبات التي واجهتها الجهة:

صعوبة حجز القاعات لورش العمل وذلك لحجزها مسبقاً من قبل جهات أخرى ولألسف نجد القاعة في هذا اليوم متاحة ولم يقام  (1
 .بها أي نشاط

 لوحدة الخريجين والتنمية المهنية.( خاص  )عدم توفير مكتب (2
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 :(5المتطلب )
 اإلجراءات المقترحة لعالج المشكالت والتغلب على الصعوبات:

 والخدمات االلكترونية داخلها.المحاضرات  لعمل وقامة ورش اإلتوفير قائمة بالقاعات المتاحة  (1
 هذه القاعات.حجوزات بقائمة تزويدنا  (2
 المتابعة االسبوعية لتأكيد الحجوزات. (3
أعداد من الخريجات  نظرا لطبيعة عمل المكتب الذي يتطلب إستقبالتوفير مكتب خاص لوحدة الخريجين والتنمية المهنية  (4

 وأعضاء الهيئة التعليمية وضيوف من خارج الكلية. 

 


