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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 عنوان ورشة العمل 

"مستقبلك يهمنا"   
   م 9/37/7132هـ   الموافق  72/7/3412 ربعاءيوم األ

  32قسم الرجال قاعة الدرعية بالدور الرابع مبنى 

بالمدينة الجامعية للبنات  71مبنى رقم  13قاعة   
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 مقدمة

الداغري عميد كلية العلوم وبإشراف وتنفيذ وحدة بن محمد برعاية سعادة األستاذ الدكتور ناصر             

 األربعاءيوم صباح ورشة العمل األولى تحت عنوان "مستقبلك يهمنا" وذلك وحدة ال نظمتالخريجين بالكلية 

وبالتزامن مع  في الجانب الرجالي الجامعةمركز ب 71بمبنى رقم م  9/78/8172هـ   الموافق  82/8/7341

 نب النسائي في المدينة الجامعية شطر الطالبات.نقل مباشر للجا

 أهداف ورشة العمل:        

 .التعريف بوحدة الخريجين والخدمات التي تقدمها -

 تدشين الموقع اإللكتروني للوحدة. -

 تلقي المقترحات من رؤساء األقسام بالكلية نحو المستقبل الوظيفي للخريجين. -

 لبات والخريجين والخريجات حول الوحدة.االستماع لطموحات وتطلعات الطالب والطا -

 معرفة المعوقات التي تواجه الخريج والخريجة للحصول على فرصة عمل. -

 .تحليل نتائج االستبانات -

 .ورفعها إلى عمادة الكليةالخروج بتوصيات لتطوير البرامج االكاديمية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل  -

 المشاركون في ورشة العمل

 خريجات ألقسام كلية العلوم.الخريجين وال -

 هـ. 7341-7341الطالب المتوقع تخرجهم خالل العام الجامعي  -

 

 اإلعداد للورشة

حدة الخريجين ثالث اجتماعات متتالية  لإلعداد لورشة العمل وتم وضع خطة خصصت لجنة و           

هـ قبل  81/8/7341وم االثنين وتم عقد لقاء ي ،تنفيذية للورشة ووزعت المهام على أعضاء اللجنة الموقرة
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تنفيذ الورشة بيومين لالطمئنان على جاهزية جميع متطلبات تنفيذ الورشة، كما قام أعضاء اللجنة من الجانبين 

وذلك  للوقوف على التجهيزات المتعلقة بالقاعات والضيافة بزيارة تفقدية للقاعات التي ستنفذ فيها ورشة العمل

 هـ. 81/8/7341يوم الثالثاء المواق 

 االفتتاح:

لدكتور ناصر الداغري عميد الكلية بافتتاح الورشة في تمام الساعة العاشرة صباحاً سعادة االستاذ ا قام       

الضويان وكيل الكلية للتطوير والجودة بن صالح وكان في صحبة سعادته سعادة األستاذ الدكتور عبد هللا 

جمع من أعضاء هيئة رؤساء ووكيالت األقسام وو الكلية وكيل محمد بن سعود العنزيوسعادة الدكتور 

 . التدريس بالكلية

رحب فيها بالحضور في الجانبين واثنى سعادته على الترتيب افتتاحية ألقى سعادة عميد الكلية كلمة في البداية 

 تنظيمها.  والتنظيم واالستعدادات التي قامت بها اللجنة لكي تخرج الورشة بشكل الئق ولتحقق المأمول من

كما أشار سعادته إلى اهتمام الجامعة والكلية بتطوير الخريجين والخريجات لتهيئتهم لسوق العمل. كما        

أشار سعادته إلى الجهود التي تقوم بها الكلية من أجل تحسين الفرص التوظيفية المتاحة للخريجين. وفي نهاية 

 السداد في تنفيذ الورشة.   كلمته شكر سعادته الحضور وتمنى لهم التوفيق و
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ألقى سعادة األستاذ الدكتور إبراهيم عبد الواحد عارف المشرف على وحدة الخريجين بالكلية كلمة أشاد فيها   

بالدعم الذي قدمته الجامعة والكلية لتسهيل عقد الورشة للوقوف على االحتياجات التوظيفية للخريجين 

العمل للجنة في الفترة القادمة. وقدم سعادته عرض عن وحدة الخريجين والتعريف  والخريجات ولوضع خطة

لكل أعضاء والتقدير سعادة المشرف على الوحدة الشكر  في نهاية كلمته قدمو بها والخدمات التي تقدمها.

 الورشة. إلنجاح تنفيذ م التي بذلوها اللجنة في الجانبين على جوده
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  تدشين الموقع 

 .إنجاز الموقع اإللكترونيقام سعادة عميد الكلية بتدشين الموقع اإللكتروني للوحدة وأثنى سعادته على           

وقام األستاذ فيصل البركات عضو اللجنة باستعراض مكونات الموقع والقوالب التي تم تصميمها مع توضيح 

 آللية االستفادة من الموقع خالل الفترة القادمة. 
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 شةأنشطة الور 

 دور المشاركين في الورشة

 للحصول على فرصة عمل تحديد المشكالت التي قد تواجه الخريج والخريجة. 

 لحل تلك المشكالت.فاعلة مقترحات  مناقشة وطرح 

 لتحقيق آمال وطموحات المشاركين آليات محددة لتفعيل اإلرشاد التوظيفي اقتراح. 

  طط الدراسية  لتلبية احتياجات سوق العمل.مقترحات تساهم في توجيه مخرجات الخطرح ومناقشة 

 :خريجين والخريجاتدور رؤساء المجموعات من ال

 ضبط الوقت -
 المجموعة. أعضاءالتأكد من مشاركة جميع  -
 المجموعة. أعضاءتنسيق الحوار وإدارته بين  -
 المجموعة للتصويت على المقترح إذا اقتضت الحاجة ذلك. عضاءدعوة أ -

 (لجنة الخريجينمقرر  دور عضو هيئة التدريس )

 بلورة وتلخيص اآلراء والمقترحات واألفكار الناتجة من العصف الذهني ألعضاء المجموعة.  -
 .تدوين ما تم االتفاق عليه من المجموعة  في النماذج المعدة لذلك من قبل منسقي الورشة -

 محاور:التنفيذ   

سعادة األستاذ ورشة العمل ر وأنشطة محاوتنفيذ  أعضاء وحدة الخريجين في الجانب الرجالي  باشر

صل ابراهيم، أ. في محمد، د.  سليمان العمر ، د.المشرف على الوحدة ابراهيم عبد الواحد عارفالدكتور/ 

 . اللجنة اءعضأ عبد العزيز المالقي أ. و البركات

ابتسام  في الجانب النسائي المكرمات عضوات اللجنة سعادة الدكتورةفي تنفيذ الورشة  تكما شارك

 .اللجنة اتعضو أميرة المحاسنةوأ. ريم الصالح   أ. العليان  عضوة اللجنة
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 ورشة العملمحاور 
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 التوصيات والمقترحات:

من الحضور من الخريجين والخريجات والطالب والطالبات المتوقع  قامت كل مجموعة          

المقترحات وتم صياغتها بالتنسيق مع أعضاء هيئة  من المحاور وقدمتمناقشة كل محور ب تخرجهم

 التدريس المشاركين في الورشة وكانت على النحو التالي:

 ماذا تتوقع من وحدة الخريجين   المحور األول: 

يما يخص الفرص الوظيفية بناء قاعدة بيانات للخريجين والخريجات ليسهل التواصل معهم ف   -

 فة الى اخذ التغذية الراجعة من الخريجين والخريجات الذين توظفوا.المتوفرة باالضا

وتكون بشهادات معتمدة لتساعد الخريج والخريجة في عقد دورات تدريبية متخصصة تنظيم و  -

 الحصول على الفرصة الوظيفية المناسبة.

 صية.المقابلة الشخ ومهارات اجتيازعقد ورش عمل لمساعدة الطالب لبناء السيرة الذاتية  -

 االحتياجات التوظيفية بين الواقع والمأمول   :ثانيالمحور ال

 .بعض تخصصات الخريجين والخريجات العتمادالتواصل مع وزارة الخدمة المدنية  -

جهات التوظيف عن المهارات المطلوبة لزيادة فرصة توظيف الخريج  التواصل مع  -

 .والخريجين
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الطالب والطالبات وتدريب ؤسسات الستقطاب المعقد شراكات ومذكرات تفاهم مع الشركات و -

 .والخريجين والخريجات

 مشكالت الخريج والخريجة في الحصول على وظيفة :ثالثالمحور ال

جهات التوظيف عن المهارات المطلوبة لزيادة فرصة توظيف الخريج  التواصل مع  -

 والخريجين

تبار هيئة التخصصات وضع آلية تدريبية للخريجين والخريجات للتدريب على اجتياز اخ -

 الصحية.

 مرئيات حل تلك المشكالت :الرابعالمحور

االهتمام بإيجاد تدريب صيفي للطالب والطالبات في المجاالت التطبيقية ويحصل من خالل هذا  -

 التدريب على شهادة معتمدة يمكن أن يستفاد منها في التوظيف.

هم لدى هذه الجهات لتسهيل تعريف جهات التوظيف بإمكانات الخريجين والخريجات ودعم -

 عملية توظيف الخريجين والخريجات لدى هذه الجهات.

تقديم دعم للخريجين لتدريب الطالب على المهارات البحثية والتواصل مع المراكز البحثية  -

 والخريجات واستقطابهم في المشاريع البحثية بالخطة الوطنية.
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 فيمقترحات تفعيل اإلرشاد الوظي   :الخامسالمحور 

 عقد دورات ارشاد توظيفي للتعريف بمجاالت العمل للخريجين والخريجات. -

اتاحة الفرص الوظيفة المتوافقة مع التخصص، وتثقيف الطالب والطالبات بمجاالت التوظيف  -

 المتاحة في التخصص.

 . لتقييم برامج الكلية األكاديميةمتابعة الخريجين والخريجات بعد التخرج  -

الشركات والمؤسسات الوطنية األخرى لتكون فرصة تطبيقية بالتعاون مع جعل مشاريع التخرج  -

 الكتساب مهارات ومعارف من واقع سوق العمل.

 

من ، وتم توجيه الشكر للحاضرين ظهراً عشر  ثانيةوقد اختتمت الورشة  في تمام الساعة ال          

 .الجانب الرجال وكذلك لألخوات الحاضرات في الجانب النسائي

 يعتمد                                         فريق عمل وحدة الخريجينعداد/ إ

 على وحدة الخريجين المشرف                                                                                      

                                                                                                                                      

 أ.د. / إبراهيم عبد الواحد عارف

                                                                                                                                      

 التوقيع /
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 تبانات نتائج تحليل االس

مدى أهمية التي تم توزيعها على الحاضرين والحاضرات في ورشة العمل  تحليل االستبياناتأظهرت نتائج 

الخريجين بالكلية. ومن أهم النتائج عالية المعنوية لمخرجات ورشة  الدور الرئيسي المتوقع من عمل وحدة

 العمل:

 :اشرة بدور وحدة الخريجين والموقع اإللكتروني للوحدةاألسئلة التي طرحت في االستبانة ولها عالقة مب أوالً: 

من الحضور يرى أن الموقع اإللكتروني لوحدة الخريجين باإلضافة  % 92ما يقارب النتائج أظهرت أن  -

إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به الوحدة هاماً جداً ويمكن أن يساعد الخريج في الحصول على الفرصة 

 الوظيفية المناسبة.

 اً األسئلة التي طرحت في االستبانة ولها عالقة باإلرشاد التوظيفيثاني

من الحضور يرى أن اإلرشاد التوظيفي يمكن أن يساهم بشكل  %14هناك نسبة النتائج دلت على أن  -

التعرف على الفرص الوظيفة وتعريف الخريج والخريجة بالمهارات المطلوبة في سوق ملموس في 

 العمل.

ً لثثا  بالبرامج األكاديمية بأقسام الكليةالتي طرحت في االستبانة ولها عالقة األسئلة  : ا

من الحضور يوافقون على أن البرامج المطروحة في الكلية مطلوبة في  %31وجدت نسبة تزيد عن  -

سوق العمل ، ولكن تحتاج إلى تطوير وتنمية المهارات والقدرات خاصة في المجاالت التدريبية 

 للخريج والخريجة.
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 صور من ورشة العمل
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