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 المحتوى 

3  المقدمة  •
 انشطة الفصل الدراسي األول •

 المهنية والتنمية  الخريجينمكتب  خالل   من العلوم كلية لطالبات  البرنامج التدريبي اوالً: 5

6 
 والتنمية الخريجين مكتب  خالل من فيصل  بن الرحمن عبد اإلمام جامعة  كليات لطالبات التدريبيالبرنامج  ثانياً:

 المهنية

 العلومبكلية  المهنية والتنمية الخريجين مكتب خالل   من المجتمع ومؤسسات  ألفراد لمقدما البرنامج التدريبي ثالثاً:  9

 العام خالل  المتحققة  اإلنجازات  رابعاً: 10

 الجهة  واجهتها  التي  والصعوبات  المشاكل خامساً: 12

 الصعوبات  على والتغلب  المشكالت  لعالج  المقترحة اإلجراءات سادساً: 12

 انشطة الفصل الدراسي الثاني  • 

41  المهنية والتنمية  مكتب الخريجين خالل   من العلوم كلية لطالبات  البرنامج التدريبي اوالً: 

51  والتنمية  الخريجين مكتب  خالل من فيصل  بن الرحمن عبد اإلمام جامعة  كليات لطالبات البرنامج التدريبي ثانياً: 

71  العلوم بكلية  المهنية والتنمية  الخريجين مكتب   خالل   من المجتمع ومؤسسات  ألفراد المقدم البرنامج التدريبي ثالثاُ:  

81  العام خالل  المتحققة  اإلنجازات  رابعاً: 

91  الجهة  واجهتها  التي  والصعوبات  المشاكل خامساً: 

91  الصعوبات  على والتغلب  المشكالت  لعالج  المقترحة اإلجراءات سادساً: 

 صور من فعاليات الوحدة • 20
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 المقدمة 

 

 لهن  تتيح التي الخدمات وتوفير الكلية خريجات  مع التواصل تعزيز إلى العلوم كلية في المهنية والتنمية الخريجين مكتب  يسعى

 ة ــ نوعي  نقلة قــولتحقي  . المجتمع في ومنتجات اتــوقيادي  تخصصهن تمجال  في زاتـي متم وليكونوا .الوظيفية حياتهن في قدما المضي

 ودة ــ الج ةــــــعالي  مبتكرة ولــحل تقديم ه،ـــعاتق على ةــالمهني  ةــوالتنمي  نــالخريجي  مكتب  اخذ .نــالخريجي  وتأهيل إعداد دـعي ــص على

 .الخريجات لحتياجات  تستجيب

 

 يـــــفن  و يــالبحث  و يــالتدريس و داريال منها التمج عدة في  والجامعة الكلية اتــلخريج يــتدريب ال رنامجالب المكتب  يقدم

 مــومهاراته صفاتهم وتطوير الخريجات احتياجات  تلبي التي عمل  وورش المحاضرات تقديم على المكتب حرص  كما .وغيرها مختبر

 ز  ـــــراف من مركـبإش فيــالوظي  لهمـمستقب  في واإلبحار التوظيف ال ـمج في ةـإيجابي  نتائج قـلتحقي  الالزمة المعرفة رــوتوفي  الشخصية 

 ة. ــة المهني ــالخريجين والتنمي 

 

 اس ـلقي  لــالعم ارباب  من والتواصل رجــ التخ حفل في اهمةــالمس منها الخريجات يخدم ما كل  في فعال دورويؤدي المكتب 

 .اتــات التوظيف للخريجــكذلك في استقصاء عملي ويعتني  اتــللخريجة ـرص وظيفي ـ ف عن والبحث التعلم اتــمخرج

الخريجين والتنمية المهنية مكتب  رئيسة    

 د. ابتسام محمد أبابطين                     
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 والتنمية املهنيةاخلرجيني مكتب من خالل كلية العلوم لطالبات  الربانمج التدرييب :أولا 
 
 
 

 

 مسمى التدريب  التخصص  مدة التدريب  جهة التدريب
 عدد الطلبات 

 املستفيدات من التدريب 
 اإلمجال  اجملموع 

 كلية العلوم

التدريب فرتة 
 املعتمدة لكل

فصل   خرجية
 دراسي كامل 

 الرايضيات 

 13 مساعد إداري

14 

88 

 1 مساعد مدرس 
 0 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 

 الكيمياء 

 6 مساعد إداري

25 
 1 مساعد مدرس 
 18 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 

 الفيزايء

 5 مساعد إداري

14 
 7 مساعد مدرس 
 2 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 

 األحياء 
 

 16 مساعد إداري

35 
 0 مساعد مدرس 
 19 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 
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  :  املهنية والتنمية اخلرجينيمكتب  خالل من يات جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصلكل لطالبات الربانمج التدرييباثنياا
 

 التدريب مسمى  التخصص الكلية/  مدة التدريب  جهة التدريب
 عدد الطلبات 

 اإلمجال  اجملموع  املستفيدات من التدريب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية العلوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
فرتة التدريب 
 املعتمدة لكل

فصل   خرجية
 دراسي كامل 

- كلية إدارة أعمال
نظم املعلومات 

 اإلدارية  

 2 مساعد إداري

2 

27 
 

 0 مساعد مدرس 
 0 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 

كلية العلوم 
والدراسات اإلنسانية 

 حاسب آل-ابجلبيل

 3 مساعد إداري

3 
 0 مساعد مدرس 
 0 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 

كلية 
الدراسات  
التطبيقية  
وخدمة 
 اجملتمع 

نظم 
معلومات 

 إدارية 

 3 مساعد إداري

3 
 0 مساعد مدرس 

 0 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 

ادارة 
 اعمال 

 5 مساعد إداري

5 
 0 مساعد مدرس 
 0 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 
علوم  
 مالية 

 1 إداريمساعد  

 0 مساعد مدرس  1
 0 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 
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 مسمى التدريب  التخصص الكلية/  مدة التدريب  جهة التدريب
 عدد الطلبات 

املستفيدات من 
 التدريب 

 اإلمجال  اجملموع 

 كلية العلوم

فرتة التدريب 
 املعتمدة لكل

فصل   خرجية
 دراسي كامل 

كلية 
اجملتمع 
دبلوم  
 مشارك 

مسار 
تقنية  

 املعلومات 

 1 مساعد إداري

1 

27 

 0 مساعد مدرس 
 0 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 

مسار 
 التمويل 

 1 مساعد إداري

1 
 0 مساعد مدرس 
 0 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 

مسار 
علوم  
 حاسب

 2 مساعد اداري

2 
 0 مساعد مدرس 
 0 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 
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 مسمى التدريب  التخصص الكلية/  مدة التدريب  جهة التدريب
 عدد الطلبات 

املستفيدات من 
 التدريب 

 اإلمجال  اجملموع 

 كلية العلوم
 

فرتة التدريب 
 املعتمدة لكل

فصل   خرجية
 دراسي كامل 

 

كلية 
 اداب 
 

علوم  
 مكتبات

 2 مساعد إداري

2 

27 

 0 مساعد مدرس 
 0 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 

 اتريخ

 1 مساعد إداري

1 
 0 مساعد مدرس 
 0 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 

جغرافيا  
ونظم 

 املعلومات 

 1 مساعد إداري

1 
 0 مساعد مدرس 
 0 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 

علم 
اإلجتماع  
واخلدمة  
 اإلجتماعية 

 3 مساعد إداري

4 
 1 مساعد مدرس 
 0 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 

معلم  –كلية الرتبية 
 صفوف أولبة  

 1 مساعد إداري

1 
 0 مساعد مدرس 
 0 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 
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 العلومبكلية  اخلرجيني والتنمية املهنية مكتب من خالل  املقدم ألفراد ومؤسسات اجملتمعالربانمج التدرييب  اثلثاا : 

 
 

عدد   اجلهة اليت تنتمي إليها املستفيدة
ت  املستفيدا

 من اجلهة 
 مسمى التدريب

 
مدة     جهة التدريب

 التدريب
 التخصص  الكلية اجلامعة 

 جامعة امللك فيصل  

 كلية العلوم

 فيزايء 
 مساعد مدرس 1

 فيزايء 
 شهور  4

 شهور  4 مساعد ابحث  1

 أحياء 
 شهور  4 الكيمياء  مساعد إداري 1

 شهور  4 العلمية مركز البحوث   فنية معمل  1

 شهور  4 الكيمياء  مساعد مدرس 1 كيمياء 

 شهور  4 وحدة الشراف الكادميي  مساعد إداري 1 علوم احلاسب كلية العلوم احلاسب وتقنية املعلومات

 شهور  4 وحدة شؤون التدريب مساعد إداري 1 لغة اجليزية  كلية األداب  

 كلية العلوم جامعة امللك عبدالعزيز 
 شهور  4 كيمياء  مساعد ابحث  1 ماجستري كيمياء حيوية  

 شهور  4 كيمياء  مساعد ابحث  1 كيمياء 

 شهور  4 وحدة األنشطة الطالبية   مساعد اداري 1 اإلعاقة عقلية   - اجلامعة العربية املفتوحة 

 شهور  4 الرايضيات  مساعد مدرس 1 كيمياء  كلية العلوم   جامعة تبوك  

 كندا -كلية العلوم جامعة واترلو
ماجستري تقنية النانو يف 

 الكيمياء 
 شهور  4 العلمية مركز البحوث   مساعد ابحث  1

 جامعة ولية كينت
الولايت املتحدة  -كلية العلوم

 شهر  مركز البحوث العلمية  مساعد ابحث  1 ماجستري علوم احياء  المريكية
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:  املتحققة خالل العام: اإلجنازات رابعاا
 اخلرجيني والتنمية املهنية بكلية العلوم. مكتب حصر عدد من اخلرجيني البارزين وحتديث بياانهتن ورفعها على صفحة  (1
 حصر عدد املستفيدات من الربانمج التدرييب من خالل حصوهلن على وظيفة.  (2
 الربانمج التدرييب وتدريب خرجيات الكلية وخرجيات كليات جامعة المام عبدالرمحن بن فيصل ومن خارج اجلامعة. تنفيذ  (3
 اطالق محلة )تواصلك غايتنا( لتحديث بياانت خرجيات الكلية من خالل شبكات التواصل الجتماعي.  (4
 ه.( خرجية حىت اترخي134حتديث بياانت خرجيات كلية العلوم والبالغ عددهن ) (5
 إعداد اخلطة التشغيلية للفصل الدراسي الثاين ابلتنسيق مع مركز اخلرجيني والتنمية املهنية.  (6
 كما يلي: تنفيذ عدد من الفعاليات لطالبات الكلية ،   (7
 

 

 

 التاريخ  تنفيذ  عدد املستفيدات  ورشة العمل م.

 امل عبدالكرمي د/  22 مهارات ادارة الوقتورشة عمل   .1
 استاذ مساعد 

 هـــ 11/1/1441

استخدام التكنولوجيا يف البحث ورشة عمل   .2
 عن وظيفة 

29 
 أمال يسني   /د

 استاذ مساعد 
 هـ 18/1/1441

كتابة السرية الذاتية واجتياز ورشة عمل    .3
 مقابلة التوظيف 

28 
 رحاب الدوسري/أ

 مدرب معتمد 
 ه 25/1/1441

 43 التسويق الذات ورشة عمل   .4
 مي اهلاجري/أ

 مدرب معتمد 
 ه 2/2/1441

 19 ورشة عمل كيف تبدأ مشروعك    .5
 أ/ دلل القحطاين 

 مدرب معتمد 
 هـ 9/2/1441

ورشة عمل مهارات التواصل وبناء عالقات    .6
 23 العمل

 د/ جنالء الصويف
رايض   –حتصص علم نفس الطفل 

 اطفال 
 هـ 8/3/1441
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 التاريخ  تنفيذ  عدد املستفيدات  ورشة العمل م.

 27 التفكري البتكاري واختاذ القرارورشة عمل   .7
 أ/شريفة القادري
 مدرب معتمد 

 هـ 15/3/1441

 18 ورشة عمل مهارات العمل اجلماعي   .8
 أ/ دلل القحطاين 

 مدرب معتمد 
 هـ 22/3/1441

 15 (1استشارة مهنية وفقاا لتخصص الكلية )   .9
 د/أمال يسني 
 أستاذ مساعد 

 هـ 29/3/1441

 5 (2لتخصص الكلية ) استشارة مهنية وفقاا   .10
 أ/دلل القحطاين 

 مدرب معتمد 
 هـ 6/4/1441
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:  .املشاكل والصعوابت اليت واجهتها اجلهة: خامساا
 .م2013م اىل عام 1981من عام  عدم وجود مصدر مرجعي يف اجلامعة لتحديث بياانت اخلرجيات ▪
 عدم وجود ميزانية خمصصه للمكتب لتوفري احتياجات الفعاليات.  ▪

 
 
 

:  اإلجراءات املقرتحة لعالج املشكالت والتغلب على الصعوابت: سادساا
 تزويد مكتب اخلرجيني والتنمية املهنية مبصدر ميكن الرجوع له لتحديث بياانت اخلرجيات.  ▪
 توفري ميزانية إلقامة الفعاليات.  ▪
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 والتنمية املهنيةاخلرجيني مكتب من خالل كلية العلوم لطالبات  الربانمج التدرييب :أولا  
 
 

 
 
 
 
 

 عدد الطلبات مسمى التدريب التخصص  مدة التدريب جهة التدريب
 املستفيدات من التدريب

 اإلمجال  اجملموع

 كلية العلوم

فرتة التدريب  
  املعتمدة لكل

فصل    خرجية
 دراسي كامل 

 الرايضيات 

 6 مساعد إداري

7 

72 

 1 مساعد مدرس
 0 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 

 الكيمياء 

 7 مساعد إداري

30 
 0 مساعد مدرس
 23 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 

 الفيزايء 

 7 مساعد إداري

14 
 4 مساعد مدرس
 3 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 

 األحياء 
 

 9 مساعد إداري

21 
 0 مساعد مدرس

 12 ابحث مساعد  
 0 فنية خمترب 
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 : املهنية والتنمية اخلرجينيمكتب  خالل من كليات جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل لطالباتالربانمج التدرييب  اثنياا  

 

 عدد الطلبات مسمى التدريب التخصصالكلية/   مدة التدريب جهة التدريب
 اإلمجال  اجملموع املستفيدات من التدريب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية العلوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
فرتة التدريب  
  املعتمدة لكل

فصل    خرجية
 دراسي كامل 

كلية العلوم  
والدراسات اإلنسانية  

 فيزايء -ابجلبيل

 3 مساعد إداري

4 

18 

 0 مساعد مدرس
 1 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 

كلية العلوم  
والدراسات النسانية  

 حاسب آل  –ابجلبيل  

 3 مساعد إداري

3 
 0 مساعد مدرس

 0 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 

كلية  
الدراسات  
التطبيقية  
وخدمة 
 اجملتمع 

نظم  
معلومات  

 إدارية

 2 مساعد إداري

2 
 0 مساعد مدرس

 0 مساعد ابحث 

 0 خمترب فنية  

ادارة  
 اعمال 

 2 مساعد إداري

2 
 0 مساعد مدرس
 0 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 

كلية  
اجملتمع  
دبلوم  
 مشارك 

مسار  
علوم  
 حاسب

 1 مساعد إداري

 0 مساعد مدرس 1
 0 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 
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 عدد الطلبات مسمى التدريب التخصصالكلية/   مدة التدريب جهة التدريب
 املستفيدات من التدريب

 اإلمجال  اجملموع

 كلية العلوم

فرتة التدريب  
  املعتمدة لكل

فصل    خرجية
 دراسي كامل 

 
كلية  
 اآلداب

دراسات  
 اسالمية

 2 مساعد إداري

2 

18 

 0 مساعد مدرس
 0 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 

 اتريخ
 

 1 مساعد إداري

1 
 0 مساعد مدرس
 0 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 

جغرافيا 
ونظم  

 املعلومات

 2 مساعد إداري

2 
 0 مساعد مدرس
 0 مساعد ابحث 

 0 فنية خمترب 

علم  
الجتماع  
واخلدمة 
 الجتماعية 

 1 مساعد إداري

1 
 0 مدرسمساعد  

 0 مساعد ابحث 
 0 فنية خمترب 
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 : العلومبكلية  اخلرجيني والتنمية املهنية مكتب من خالل  املقدم ألفراد ومؤسسات اجملتمعالربانمج التدرييب اثلثاا  
 

عدد   اجلهة اليت تنتمي إليها املستفيدة
املستفيدات  

 من اجلهة 
 مسمى التدريب

 
 مدة التدريب جهة التدريب

 التخصص  الكلية اجلامعة 

 جامعة امللك فيصل 

 كلية العلوم

 شهور3 فيزايء  مساعد ابحث  1 فيزايء 

 احياء 
 شهور3 فيزايء  مساعد اداري 1

 فنية خمترب  1
مركز البحوث  

 شهور3 العلمية

 شهور3 الرايضيات  مساعد اداري 1 كيمياء 

 مساعد اداري 2 ادارة عامة  كلية ادارة العمال 
وحدة اخلرجيني 
 شهور3 والتنمية املهنية

 مساعد اداري 1 لغة اجنليزية  كلية الداب
وحدة شؤون 

 شهور3 التدريب

 كلية العلوم جامعة امللك عبدالعزيز 
 شهور3 كيمياء  مساعد ابحث  1 كيمياء حيوية ماجستري  

 شهور3 كيمياء  مساعد ابحث  1 كيمياء 
 شهور3 كيمياء  مساعد ابحث  1 كيمياء  كلية القتصاد املنزل جامعة بيشه 

 كيمياء  كلية العلوم جامعة تبوك
مركز البحوث   فين خمترب 1

 شهور3 العلمية

 شهور3 كيمياء  مساعد ابحث  1

 مساعد ابحث  1 ماجستري علوم احياء  كندا -كلية العلوم واترلوجامعة  
مركز البحوث  

 شهور3 العلمية

الولايت املتحدة  -كلية العلوم جامعة ولية كينت
مركز البحوث   مساعد ابحث  1 ماجستري علوم احياء  المريكية

 شهور3 العلمية

 شهور3 فيزايء  اداريمساعد   1 فيزايء  كلية العلوم التطبيقية جامعة ام القرى  

 مساعد اداري 1 كيمياء مساند بيوجلي  كلية الرتبية جامعة الكويت
وحدة اخلدمات 
 شهور3 والنشطة الطالبيه 

مركز البحوث   فين خمترب 1 كيمياء  كلية العلوم جامعة صنعاء
 شهور3 العلمية

 شهور3 احياء  مساعد ابحث  1 ماجستري علم احليوان  كلية العلوم جامعة امللك سعود
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 : .خالل العاماملتحققة  اإلجنازاترابعاا  
 . امعةــــارج اجلــــــــ ل ومن خــام عبدالرمحن بن فيصـــــامعة المـــــت جوخرجيات كلياــــــــات الكلية ج التدرييب وتدريب خرجيـــــتنفيذ الربانم (1
 .( خرجية حىت اترخيه 400حتديث بياانت خرجيات كلية العلوم والبالغ عددهن ) (2
خاص   ود ــــابركـــ  ية العلوم وربط احلساب بكلابركـــود خاص ل ود خاص للتسجيل وـــإطالق محلة التسجيل بربانمج اللينكد إن عن طريق ابرك (3

 امعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل.  لربطه جب
إطالق محلة حتديث بياانت حديثي التخرج من خالل الباركود اخلاص ابلتحديث وتعميمة على امييالت املتوقع خترجهن والشاشات  (4

 اإللكرتونية .  
 .م21/6/2020هـ املوافق  10/1441/ 29(، بتاريخ لقاء خرجيو كلية العلوم ابلدمام )املشاركه يف تالقي عن بعد    (5
 الفعاليات لطالبات الكلية، كما يلي:تنفيذ عدد من  (6

 
 
 

 التاريخ  تنفيذ  عدد املستفيدات ورشة العمل 
ه 3/6/1441 )مدرب معتمد(  أ/شريفه القادري 12 مهارات ادارة الوقت   

ه 1441/ 6/ 10 )مدرب معتمد(  أ/دلل القحطاين 25 استخدام التكنولوجيا يف البحث عن وظيفة  

مقابلة التوظيفكتابة السرية الذاتية واجتياز   ه 1441/ 6/ 17 )مدرب معتمد(  أ/ رحاب الدوسري 58   

ه 1441/ 6/ 24 رايض اطفال (   –)ختصص علم نفس الطفل   د/ جنالء الصويف  61 مهارات التواصل وبناء عالقات العمل   

ه 1/7/1441  )مدرب معتمد(   أ/ رحاب الدوسري 18 كيف تبدأ مشروعك   

القرارالتفكري البتكاري واختاذ   ه 8/7/1441 )مدرب معتمد(  أ/ شريفه القادري 14   

 مهارات التعاون والعمل اجلماعي 
مت أتجيله بسبب 

 أزمة كوروان
 

ه 1441/ 7/ 29 )مدرب معتمد(  أ/ دلل القحطاين  

ه 7/8/1441 )مدرب معتمد(  أ/ دلل القحطاين التسويق الذات   

( 1استشارة مهنية وفقا لتخصص الكلية ) ه 1441/ 8/ 14 )مدرب معتمد(  أ/دلل القحطاين   

( 2استشارة مهنية وفقا لتخصص الكلية) ه 1441/ 8/ 21 )مدرب معتمد(  أ/ دلل القحطاين   
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 :  املشاكل والصعوابت اليت واجهتها اجلهة:خامساا
   م.2013م اىل عام 1981من عام  عدم وجود مصدر مرجعي يف اجلامعة لتحديث بياانت اخلرجيات ▪
 عدم وجود ميزانية خمصصه للمكتب لتوفري احتياجات الفعاليات.  ▪

 
 
 

 :  اإلجراءات املقرتحة لعالج املشكالت والتغلب على الصعوابت:سادساا
 تزويد مكتب اخلرجيني والتنمية املهنية مبصدر ميكن الرجوع له لتحديث بياانت اخلرجيات.  ▪
 توفري ميزانية إلقامة الفعاليات.  ▪
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 صور من فعاليات الوحدة
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