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 المقدمة

 

 هنل تتيح التي الخدمات وتوفير الكلية خريجات مع التواصل تعزيز إلى العلوم كلية في المهنية والتنمية الخريجين وحدة تسعى

 ةــنوعي نقلة قــولتحقي . المجتمع في ومنتجات اتــوقيادي تخصصهن تمجاال في زاتـيمتم وليكونوا .الوظيفية حياتهن في قدما ضيالم

 الجودة ةــعالي مبتكرة ولــحل تقديم ا،ــعاتقه على ةــالمهني ةــوالتنمي نــالخريجي وحدة اخذت .نــالخريجي وتأهيل إعداد دـعيــص على

 .الخريجات الحتياجات تستجيب

 

 يــفن و يــالبحث و يــالتدريس و دارياال هامن االتجم عدة في والجامعة الكلية اتــلخريج يــتدريب رنامجالب لوحدةا تقدم

 ومهاراتهم صفاتهم وتطوير الخريجات احتياجات تلبية التي عمل وورش المحاضرات تقديم على الوحدة حرصة كما .وغيرها مختبر

 ز ــبإشراف من مرك فيــالوظي لهمـمستقب في واإلبحار التوظيف مجال في ةـيجابيإ نتائج قـلتحقي الالزمة المعرفة رــوتوفي الشخصية

 الخريجين والتنمية المهنية.

 

 لقياس العمل ارباب من والتواصل التخرج حفل في المساهمة منها الخريجات يخدم ما كل في فعال دور الوحدة وتؤدي

 .اتــات التوظيف للخريجــكذلك في استقصاء عمليدة ــوتعتني الوح اتــللخريجة ـرص وظيفيـف عن والبحث التعلم اتــمخرج

 رئيسة وحدة الخريجين والتنمية المهنية 

 د. ابتسام محمد أبابطين                    
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 والتنمية المهنية الخريجين من خالل وحدة كلية العلوم لطالبات  المهني التدريب  :أولا 

 

 
 

 مسمى التدريب التخصص لتدريبمدة ا جهة التدريب
 عدد الطلبات

 اإلجمالي المجموع المستفيدات من التدريب

 كلية العلوم
فترة التدريب 
 المعتمدة لكل

فصل  خريجة
 دراسي كامل

 الرياضيات

 5 مساعد إداري

12 

135 

 7 مساعد مدرس
 0 مساعد باحث
 0 فنية مختبر

 الكيمياء

 21 مساعد إداري

54 
 3 مساعد مدرس
 30 مساعد باحث
 0 فنية مختبر

 الفيزياء

 3 مساعد إداري

11 
 4 مساعد مدرس
 1 مساعد باحث
 3 فنية مختبر

 األحياء
 

 30 مساعد إداري

54 
 1 مساعد مدرس
 20 مساعد باحث
 3 فنية مختبر

 نبات علم
 واألحياء
 الدقيقة

 0 مساعد إداري

 0 مساعد مدرس    1
 1 مساعد باحث
 0 فنية مختبر

 
كلية التربية 

 بالجبيل

 
 

 الكيمياء

  0 مساعد إداري
 0 مساعد مدرس 3

 0 مساعد باحث

 3 فنية مختبر
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 المهنية والتنمية الخريجين وحدة خالل من الرحمن بن فيصلكليات جامعة اإلمام عبد  لطالبات المهني التدريبثانياا:  
 

 عدد الطلبات مسمى التدريب التخصصالكلية/  مدة التدريب جهة التدريب
 المستفيدات من التدريب

 اإلجمالي المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية العلوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
فترة التدريب 
 المعتمدة لكل

فصل  خريجة
 دراسي كامل

-كلية المجتمع
م مشارك في دبلو 

الحاسب اآللي 
مسار تقنية 
 المعلومات

 1 مساعد إداري

1 

15 

 
 

 0 مساعد مدرس
 0 مساعد باحث

 0 فنية مختبر

كلية المجتمع 
دبلوم  -بالقطيف

 حاسب آلي

 1 مساعد إداري

1 
 0 مساعد مدرس
 0 مساعد باحث
 0 فنية مختبر

كلية الدراسات 
تطبيقية وخدمة ال

المجتمع _إدارة 
األعمال)التعليم عن 

 بعد(

 2 مساعد إداري

2 
 0 مساعد مدرس

 0 مساعد باحث

 0 فنية مختبر

كلية التربية 
 فيزياء -بالجبيل

 1 مساعد إداري

3 
 1 مساعد مدرس
 0 مساعد باحث
 1 فنية مختبر

 1 اعد إداريمس كلية اآلداب_تاريخ

 0 مساعد مدرس 1
 0 مساعد باحث
 0 فنية مختبر
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 مسمى التدريب التخصصالكلية/  مدة التدريب جهة التدريب
 عدد الطلبات

المستفيدات من 
 التدريب

 اإلجمالي المجموع

 كلية العلوم

فترة التدريب 
 المعتمدة لكل

فصل  خريجة
 دراسي كامل

كلية الدراسات 
تطبيقية وخدمة ال

نظم  –المجتمع 
 معلومات إدارية

 3 مساعد إداري

3 

15 

 0 مساعد مدرس
 0 مساعد باحث
 0 فنية مختبر

عمادة البحث 
 العلمي

كلية إدارة 
إدارة  – األعمال

 أعمال

 3 مساعد إداري

3 
 0 مساعد مدرس
 0 مساعد باحث
 0 فنية مختبر

لدراسات كلية ا
التطبيقية وخدمة 
المجتمع _إدارة 
األعمال)التعليم 

 عن بعد(

 1 مساعد إداري

1 
 0 مساعد مدرس
 0 مساعد باحث
 0 فنية مختبر
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 ممن خالل وحدة الخريجين والتنمية المهنية لكلية العلو  المقدم ألفراد ومؤسسات المجتمعالتدريب العملي ثالثاا : 
                                                        

عدد  الجهة التي تنتمي إليها المستفيدة
المستفيدات 

 من الجهة
 مسمى التدريب

 
 مدة التدريب جهة التدريب

 التخصص الكلية الجامعة

 جامعة الملك فيصل
 

اللغة اإلنجليزية )التعليم عن  كلية اآلداب
 أربعة شهور كلية العلوم اريمساعد إد 1  بعد(

 األحياء كلية العلوم   
 شهر ونصف كلية العلوم مساعد إداري 1

 أربعة شهور كلية العلوم مساعد تدريسي 1

 شهران ونصف كلية العلوم مساعد باحث 1 الكيمياء كلية العلوم

 ثالثة شهور كلية العلوم مساعد إداري 1 الرياضيات كلية العلوم

 أربعة شهور كلية العلوم مساعد إداري 1 إدارة أعمال)انتساب( دارة العمالكلية أ

 أربعة شهور كلية العلوم مساعد باحث 1 ماجستير في علم األحياء الوليات المتحدة األمريكية جامعة امبوريا المتحدة

 كلية العلوم مساعد إداري 1 فيزياء كلية العلوم  جامعة الميرة نورة 
 

 رثالثة شهو 

 ثالثة شهور كلية العلوم مساعد إداري 1 نبات  كلية التربية بالرياض جامعة البنات بالرياض

 اللغة اإلنجليزية  كلية العلوم الجتماعية  جامعة ام القرى
 مع إعداد تربوي

 مساعد إداري 1
 

 كلية العلوم
 

 ثالثة شهور

 ثالثة شهور كلية العلوم مساعد إداري 1 محاسبة ة كلية القتصاد والعلوم اإلداري جامعة المام محمد بن سعود

 أربعة شهور كلية العلوم مساعد باحث 1 ماجستير في األحياء الجزيئية كندا جامعة دالهاوسي 
 أربعة شهور كلية العلوم مساعد إداري 4 إدارة العمال الصغيرة إدارة اعمال الكلية التقنية العالمية
 أربعة شهور كلية العلوم مساعد إداري 1 احياء بيةكلية التر  جامعة حفر الباطن

عمادة البحث  مساعد إداري 1 رياضيات كلية العلوم جامعة الدوادمي
 أربعة شهور العلمي

عمادة البحث  مساعد باحث 1 ماجستير في علم الفيزياء   - جامعة إلينوي للتكنلوجيا
 أربعة شهور  العلمي
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 الل العام:المتحققة خ اإلنجازات رابعاا:
 تغذية موقع الخريجون البارزون بعدد من خريجات كلية العلوم المتميزات. (1
 .البرنامج التدريبي تدريب خريجات الكلية وخريجات خارج الكلية ومن خارج الجامعة من خالل (2
 المشاركة في اللقاء المفتوح الموجه للطالبات الخريجات والمتوقع تخرجهن في مجمع الريان .  (3
في إقامة ورشة عمل التعريف بخدمات مركز الخريجين والتنمية المهنية وبأهمية اللينكد إن لمنسوبي جامعة اإلمام عبدالرحمن بن  المشاركة (4

 فيصل. 
 وتزويد األقسام األكاديمية فيها . 2010تحقيقا للتواصل مع الخريجات ومتابعتهم بعد التخرج تم حصر اعداد قوائم الخريجات لخطة  (5
وتزويد األقسام األكاديمية بنتائجها وذلك  2010ن )معنا نحو الفضل( إلستقصاء عمليات التوظيف لخريجات خطة إعداد استبيا (6

لتوظيفها في تقرير البرنامج السنوي ووضعه في موقع الجامعة صفحة كلية العلوم وحدة الخريجين والتنمية المهنية عن طريق مكتب الهوية 
 عن طريق التويتر الخاص بالوحدة.واتاحته للخريجات واإلعالن عنها 

 إعداد الخطة التشغيلية للفصل الدراسي الثاني بالتنسيق مع مركز الخريجين والتنمية المهنية.  (7
 تنفيذ عدد من الفعاليات لطالبات الكلية ، كما يلي: (8

 
  

 

 التاريخ تنفيذ عدد المستفيدات  ورشة العمل

ورشة عمل مهارات التفكير 
 اإلبداعي

 مدد/ نجال مح 37
 قسم رياض أطفال -تخصص علم نفس الطفل

 هـــ22/1/1440

 24 ورشة عمل مهارات إداراة الغضب
 أ/  مي الهاجري

 إدارة أعمال-)مدرب معتمد (
 

 ه29/1/1440

ورشة عمل لقاء إرشادي )نقطة 
 إنطالقة(

21 
 الشهري عائشة.أ

 طالبية مرشدة
 ه21/2/1440

ورشة عمل مفتاح إجتياز المقابلة 
 الشخصية

45 
 دلل القحطاني أ.

 مدرب معتمد
 ه28/2/1440
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 المشاكل والصعوبات التي واجهتها الجهة: خامساا:
 .عدم توفير مكتب) خاص ( لوحدة الخريجين والتنمية المهنية 
  قاعة تفاعلية خاصة إلقامة ورش العمل وعقد اللقاءات مع الخريجات.عدم توفر 
 .قلة الكادر الوظيفي بالوحدة 

 
 
 
 اإلجراءات المقترحة لعالج المشكالت والتغلب على الصعوبات: ادساا:س

  أعداد من الخريجات وأعضاء  استقبالتوفير مكتب خاص لوحدة الخريجين والتنمية المهنية نظرا لطبيعة عمل المكتب الذي يتطلب
 الهيئة التعليمية وضيوف من خارج الكلية. 

 .توفير قاعة تفاعلية مجهزة بالكامل 

 تنفيذ جميع المهام المناطه بالوحدة.مكن من لتعدد الكادر الداري ل زيادة 
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والتنمية المهنيةالخريجين من خالل وحدة كلية العلوم لطالبات  المهني لتدريب ااولا:   
 

 
 
 

 مسمى التدريب التخصص مدة التدريب جهة التدريب
 عدد الطلبات

 اإلجمالي المجموع المستفيدات من التدريب

 لعلومكلية ا
فترة التدريب 
 المعتمدة لكل

فصل  خريجة
 دراسي كامل

 الرياضيات

 7 مساعد إداري

12 

127 

 4 مساعد مدرس
 1 مساعد باحث
 0 فنية مختبر

 الكيمياء

 17 مساعد إداري

58 
 0 مساعد مدرس
 33 مساعد باحث
 8 فنية مختبر

 الفيزياء

 6 مساعد إداري

13 
 3 مساعد مدرس
 1 مساعد باحث
 3 فنية مختبر

 األحياء
 

 19 مساعد إداري

40 
 0 مساعد مدرس
 18 مساعد باحث
 3 فنية مختبر

 علم الحيوان

 0 مساعد إداري

 0 مساعد مدرس 1   
 1 مساعد باحث
 0 فنية مختبر

 
 كلية التربية
 بالجبيل

 
 

 الكيمياء

 0 مساعد إداري

3 
 0 مساعد مدرس
 0 مساعد باحث
 3 فنية مختبر
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المهنية والتنمية الخريجين وحدة خالل من كليات جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل لطالبات المهني التدريبثانياا:   
 

 عدد الطلبات التدريبمسمى  التخصصالكلية/  مدة التدريب جهة التدريب
 المستفيدات من التدريب

 اإلجمالي المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية العلوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
فترة التدريب 
 المعتمدة لكل

فصل  خريجة
 دراسي كامل

 كلية إدارة أعمال 
العلوم في  -

 المحاسبة

 0 مساعد إداري

1 

 20

 0 مساعد مدرس
 0 مساعد باحث
 0 فنية مختبر

 1 المحاسبة

كلية الدراسات 
التطبيقية وخدمة 

 -المجتمع

 إدارة أعمال

 2 مساعد إداري

2 
 0 مساعد مدرس

 0 مساعد باحث

 0 فنية مختبر

  -كلية اآلداب
علم اجتماع وخدمة 

 اجتماعية

 1 مساعد إداري

1 
 0 مساعد مدرس

 0 مساعد باحث

 0 فنية مختبر

 -كلية اآلداب 
 دراسات إسالمية

 2 مساعد إداري

2 
 0 مساعد مدرس
 0 مساعد باحث
 0 فنية مختبر

 -كلية اآلداب 
جغرافيا ونظم 

 معلومات

 1 مساعد إداري

 0 مساعد مدرس 1
 0 مساعد باحث

 0 فنية مختبر

كلية إدارة أعمال 
 )معهد إيتانا(

نظم المعلومات -
 اإلدارية
 

 1 مساعد إداري

1 
 0 مساعد مدرس
 0 مساعد باحث
 0 فنية مختبر
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 عدد الطلبات مسمى التدريب التخصصالكلية/  مدة التدريب جهة التدريب
 اإلجمالي المجموع المستفيدات من التدريب

 

فترة التدريب 
 المعتمدة لكل

فصل  خريجة
 دراسي كامل

 -ية التربيةكل
 رياض أطفال

 6 مساعد إداري

6 

20 

 0 مساعد مدرس
 0 مساعد باحث
 0 فنية مختبر

 -كلية التربية
 رياضيات

 1 مساعد إداري

1 
 0 مساعد مدرس
 0 مساعد باحث
 0 فنية مختبر

 -كلية اآلداب
 لغة عربية

 1 مساعد إداري

1 
 0 مساعد مدرس
 0 مساعد باحث
 0 فنية مختبر

كلية علوم 
الحاسب وتقنية 

 -المعلومات 
 علم حاسب

 1 مساعد إداري

1 
 0 مساعد مدرس
 0 مساعد باحث
 0 فنية مختبر

كلية العلوم 
 واآلداب بالنعيرية

 كيمياء-

 1 مساعد إداري

1 
 0 مساعد مدرس
 0 مساعد باحث
 0 فنية مختبر

 -كلية اآلداب 
علوم المكتبات 

 والمعلومات

 1 مساعد إداري

1 
 0 مساعد مدرس
 0 مساعد باحث
 0 فنية مختبر

 -كلية المجتمع
دبلوم في الحاسب 

 اآللي

 1 مساعد إداري

1 
 0 مساعد مدرس
 0 مساعد باحث
 0 فنية مختبر
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من خالل وحدة الخريجين والتنمية المهنية لكلية العلوم المقدم ألفراد ومؤسسات المجتمعالتدريب العملي ثالثاا:   

عدد  الجهة التي تنتمي إليها المستفيدة
المستفيدات 

 من الجهة
 مسمى التدريب

 
مدة  جهة التدريب

 التدريب
 التخصص الكلية الجامعة

 جامعة الملك فيصل

 اللغة اإلنجليزية بكلية اآلدا
 شهور 4 كلية العلوم مساعد إداري 1 )التعليم عن بعد(

 أحياء كلية العلوم
 شهور 4 كلية العلوم مساعد تدريسي 1

 شهور 4 كلية العلوم مساعد إداري 1

 شهور 4 كلية العلوم مساعد إداري 1 رياضيات كلية العلوم

 شهور 4 كلية العلوم مساعد بحثي 1 لوم عامةع الوليات المتحدة األمريكية جامعة أورغن

 شهور 4 كلية العلوم مساعد بحثي 1 ماجستير في األحياء الجزيئية كندا جامعة دالهاوسي

 شهور 4 كلية العلوم مساعد إداري 1 أحياء كلية التربية جامعة حفر الباطن

 شهور 4 كلية العلوم د إداريمساع 1 إدارة األعمال الصغيرة إدارة أعمال الكلية التقنية العلمية

 شهور 4 كلية العلوم مساعد بحثي 1 كيمياء كلية العلوم واآلداب جامعة بيشة

 شهور 4 كلية العلوم مساعد تدريسي 1 كيمياء كلية العلوم جامعة صنعاء

 جامعة الملك عبدالعزيز
كلية الحاسبات وتقنية 

 شهور 4 كلية العلوم مساعد بحثي 1 علوم الحاسبات المعلومات

 - الجامعة العربية
 إدارة أعمال
 شهور 4 كلية العلوم مساعد إداري 1 نظم إدارية

 شهور 4 كلية العلوم مساعد تدريسي 1 كيمياء كلية العلوم واآلداب جامعة الحدود الشمالية

 شهور 4 كلية العلوم مساعد بحثي 1 ماجستير رياضيات كلية العلوم جامعة إلينوي للتكنولوجيا

 شهور 4 كلية العلوم فنية مختبر 1 ماجستير علم الحيوان الوليات المتحدة األمريكية معة أمبوريا المتحدةجا

ماجستير تقنية النانو في  كندا جامعة واترلو
 الكيمياء

 شهور 4 كلية العلوم مساعد بحثي 1

 شهور 4 كلية العلوم إداري 1 علوم استراليا جامعة نيوكاسل

 شهور 4 كلية العلوم مساعد بحثي 1 ماجستير ليات المتحدة األمريكيةالو  جامعة إلينوي
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:خالل العامالمتحققة  اإلنجازات رابعاا:  
 تغذية موقع الخريجون البارزون بعدد من خريجات كلية العلوم المتميزات. (1
 .يبرنامج التدريبالتدريب خريجات الكلية وخريجات خارج الكلية ومن خارج الجامعة من خالل  (2
 . ( المنعقد بالحساء6، وذلك لحضور )تالقيتزويد مركز الخريجين والتنمية المهنية بعدد من خريجات كلية العلوم المقيمات باألحساء (3
 والالتي تم توظيفهن في قطاع التعليم . 2537اإلنتهاء من تحديث بيانات خريجات كلية العلوم والبالغ عددهن  (4
 :من خالل 40المشاركة في حفل التخرج  (5

  .توزيع العبايات على الخريجات وتسجيل بياناتهم 
 .تأكيد ضرورة انشاء حساب في اللينكد إن والتسجيل في حساب الجامعة وحساب الوحدة 
 تأكيد ضرورة التقديم على بطاقة خريج. 

 ، كما يلي: عدد من الفعاليات لطالبات الكليةتنفيذ  (6

 التاريخ تنفيذ عدد المستفيدات  ورشة العمل

عمل أخالقيات العملورشة   أ.شريفة القادري 63 
 )مدرب معتمد(

ــ9/5/1440 هـ  

 35 ورشة عمل مفتاحي بيدي
 أ.امل جمل الليل
 )مدرب معتمد(

هـ16/5/1440  

 45 ورشة عمل مهارات التواصل
 د.نجالء محمد صوفي

قسم رياض األطفال( –)تخصص علم نفس الطفل   
ه23/5/1440  

 43 ورشة عمل إدارة الوقت بفعالية
 د.أمل عصام عبدالكريم

 )أستاذ مساعد(
ه30/5/1440  

 31 ورشة عمل اللينكد إن
 د.أمال يسين

 )أستاذ مساعد(
ه7/6/1440  

 43 ورشة عمل كتابة السيرة الذاتية
 أ.رحاب الدوسري
 )مدرب معتمد(

ه5/7/1440  

 أ.مي الهاجري 40 ورشة عمل فن تسويق الذاتي
 )مدرب معتمد(

ه12/7/1440  

ل اساسيات المقابلة والتوظيفورشة عم  33 
 أ.رحاب الدوسري
 )مدرب معتمد(

ه19/7/1440  

 16 ورشة عمل كيف تبدأ مشروعك 
 أ.مي الهاجري
 )مدرب معتمد(

ه26/7/1440  
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 المشاكل والصعوبات التي واجهتها الجهة:خامساا: 
 .عدم توفير مكتب) خاص ( لوحدة الخريجين والتنمية المهنية 
  تفاعلية خاصة إلقامة ورش العمل وعقد اللقاءات مع الخريجات.عدم توفر قاعة 
 .قلة الكادر الوظيفي بالوحدة 

 
 
 

 اإلجراءات المقترحة لعالج المشكالت والتغلب على الصعوبات:سادساا: 
 ات وأعضاء توفير مكتب خاص لوحدة الخريجين والتنمية المهنية نظرا لطبيعة عمل المكتب الذي يتطلب استقبال أعداد من الخريج

 الهيئة التعليمية وضيوف من خارج الكلية. 

 .توفير قاعة تفاعلية مجهزة بالكامل 

 تنفيذ جميع المهام المناطه بالوحدة.مكن من لتعدد الكادر الداري ل زيادة 
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 صور من فعاليات الوحدة
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