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مقدمة:
انطالقا ً من حرص كلية التمريض بجامعه نجران على
خريجيها ؛ تم إنشاء وحدة الخريجين؛ والتي من خاللها
تسعى الكلية إلى استمرار التواصل مع الخريجين الذين
هم محل فخر واعتزاز للكلية.
ول َّما كان الطالب هو المحور األساسي للعملية التعليمية
فإن وحدة الخريجين بالكلية تسعى إلى معرفة آراء
خريجيها ومقترحاتهم ومشكالتهم المهنية ،وكذلك
االستفادة من التغذية الراجعة من جهات توظيفهم فيما
يتعلق بمستوياتهم العلمية والعملية مما يساعد الكلية في
تطوير برامجها األكاديمية والسعي نحو التحسين
المستمر لمخرجات التعليم بها.
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هذا الكتيب مصمم خصصيا لخريجات كليه التمريض كى يمد الطالبات ببعض المعلومات المتعلقة بوحده
الخريجات .
رسالة الوحدة :

أهداف الوحدة :

فتح قنوات اتصال وتواصل بين الكلية وخريجينها بمتابعتهم
وتقديم الخدمات التي تستهدف رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم
وتوجيههم لسوق العمل والتنسيق مع جهات عملهم من أجل
التعاون الهادف والبناء لخدمة الكلية والخريجين والمجتمع
-1إبقاء الخريجين على اتصال دائم مع الكلية لتدعيم والئهم
وانتمائهم لها.
تزويد الخريجين باستمرار بالجديد في مجاالت
-2
تخصصاتهم لتطوير مستواهم ومهاراتهم العلمية والمهنية.
تحفيز الخريجين والطالب المتوقع تخرجهم للمشاركة في
-3
البرامج التي تقدمها الكلية ووحدة الخريجين
تحفيز الخريجين للمشاركة في األنشطة الجامعية وذلك
-4
عن طريق اشتراك بعضهم في لجان األنشطة المختلفة وأنشطة
وحدة التطوير والجودة
دعوة الخريجين في مناسبات الجامعة وبرامج نشاطاتها
-5
المختلفة
إقامة يوم الخريجين بصفة سنوية يدعى لحضوره جميع
-6
خريجين الدفعة الواحدة وذلك بغرض ربط الخريج بزميله الخريج
إصدار مجلة أو نشره نصف سنوية أو سنوية تكون باسم
-7
مجلة أو نشرة الخريجين تحتوي على األخبار التي تهم الخريجين
دراسة مدى امكانية مساعدة الخريجين وظيفيا.
-8
التعرف على األداء الوظيفي والمشاكل المهنية للخريجين
-9
واالستفادة منها في التخطيط السليم للبرامج الدراسية.
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مهام
 -1مساعدة الطالب في توفير المعلومات الالزمة الستكمال
الوحدة:
الدراسات العليا.
 -2تكريم الخريجين االتي تقلدن مناصب قيادية في مختلف
المجاالت.
 -3تنظيم ملتقى التوظيف السنوي للخريجين.
 -4عمل يوم سنوي للخريجات (يسمى بيوم الخريجين)
 -5عمل قاعدة بيانات للخريجين منذ انشاء الكلية
 -6إنشاء صفحة بيانات على موقع الكلية حتى تتمكن
قيم الوحدة
الخريجين من تسجيل بياناتهم والتواصل مع الكلية.
الخريجين الكفاءة
برامجاالنتماء ..
التكامل ..
التميز  ..االلتزام  -..7المشاركة ..
المبتكرة والمتميزة التي
اإلعالن عن
والكلية.
المجتمع
الخريجين
تخدممتابعة
الفئة المستهدفة لوحدة
 -8إنشاء موقع الكتروني لوحدة متابعة الخريجين.
 -9متابعة أوضاع الخريجين وجمع معلومات عن الوظائف
ا لخريجون من الكليه
التي حصلوا عليها.
التخرج دورات متخصصة في مجاالت التمريض لتنمية
وشك اعداد
الطالب الذين على -10
معلومات
الخريجين.الخاصة الباحثة عن الخريجين .
وشركات القطاع
.المؤسسات الحكومية
الهيكل التنظيمى

-3 -

ثانيا
منسوبين وحده
الخريجين

أ /عائشة رمضان

رئيسه الوحده

aishaaldreby@gmail.com

د /أمنه ادريس
أ  /ايمان محمد
أ /نظام بالحارث
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0502436746

الية التواصل مع الخريجين

ثانيا

 انشاء منتدى الخريجين لكلية التمريض بجامعة نجران انشاء مجموعة واتس اب تحت اشراف رئيس اللجنةوعضو منها
 انشاء موقع رسمي  Gmailللتواصل مع الخريجاتتحت اشراف جميع األعضاء في اللجنة
 انشاء قاعدة بيانات لتحديث بياناتهم الكترونيا عمل لقاء خاص مع الخريجين بشكل سنوي دعوة الخريجين لحضور ومشاركة االحتفاالتوالفعاليات
 عمل مؤتمر ملتقى مهني للخريجات عمل بطاقة للخريجات تحمل مزايا متعددة ومتجدده -5جامعة نجران بتقديم
تهدف الى تعزيز االنتماء الى

دعوة الخريجين لحضور ومشاركة االحتفاالت والفعاليات
 عمل مؤتمر ملتقى مهني للخريجين عمل بطاقة للخريجين تحمل مزايا متعددة ومتجدده تهدفالى تعزيز  -دعوة الخريجين لحضور ومشاركة االحتفاالت
والفعاليات
 عمل مؤتمر ملتقى مهني للخريجين عمل بطاقة للخريجين تحمل مزايا متعددة ومتجدده تهدفالى تعزيز االنتماء الى جامعة نجران بتقديم خداماتها في فترة
ما بعد التخرج وبناء جسر للتواصل المستمر.

-6 -

ثالثا
النشاطات على حسب الخطه:
ناصر الغذائيه هى :
 )1تحديث قاعدة بيانات للخريجين حسب
اخر احصائيات

) 2عمللل مطويللة عللن دور وحللدة الخللريجين
بالكلية و توزيعها على الخريجين.

 )4عمللل لقللاء خللاص مللع طللالب الفرقللة النهائيللة
بالكلية مع مسئولي الوحدة لتوضيح أهميلة الوحلدة
ودورها في ربط الخريجين بالكلية بسوق العمل

 )3تحللللديث الحسللللاب الخللللاص بللللالخريجين
الكليللللة علللللى مواقللللع التواصللللل االجتمللللاعي
واضافة الخريجين الجدد

 6دعوة الخريجين للحضور و المشاركة في
فعاليات يوم التمريض الخليجي التي تقيمه الكلية.

 )5دعللوة الخللريجين لحضللور حفللل ختللام
األنشللطة الطالبيللة تقيملله الكليللة فللي نهايللة
الفصل الدراسي األول
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 )8أعللالم الخللريجين بالبريللد االلكترونللي أو
عبللر مواقللع التواصللل االجتمللاعي لللدعوتهم
بالموعد المحدد لملتقى الخريجين.

 )7دعللللوة اوى الخبللللرة مللللن الخللللريجين
لالستفادة من خبلراتهم و كلذلك الخلريجين
الجدد

 )10تحليللللللل االسللللللتبيان الخللللللاص باحتياجللللللات
خللريجين البرنللامن مللن بللرامن التطللوير المهنللي
1437-1436هــــ

 )9توزيلللع االسلللتبيان الخلللاص باحتياجلللات
خلللريجين البرنلللامن ملللن التطلللوير المهنلللي
لتحديللللد االحتياجللللات التدريبيللللة للخللللريجين
لمواكبة التطور في سوق العمل.

)  )12ارسال دعوات للخريجين القدامى
لحضور حفل الخريجين وعرض تجاربهم
العملية الناجحة لالستفادة منها.
 )13أقامه الحفل السنوي للخريجين لتكريم أوائل
الخريجين

 )11عمل خطة بورش العملل و اللدورات
التدريبية بناء على تقرير وحدة التطوير و
الجلودة حلول احتياجلات خريجلي البرنللامن
من برامن التطوير المهني
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منسقة وحدة الخريجات بالكلية
أ /عائشة رمضان

منسقة الكلية
د/ناهد خليل
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