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 الفهرس
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 اعتماده تم والذي الخريجين بوحدة الخاص النشاط نجمل األكاديمي واالعتماد الجودة متطلبات على بناء  

 .التالي النحو  على هـ 1438/1439 الدراس ي للعام هـ 1439 /11/1 بتاريخ 114/39 رقم القسم مجلس بقرار 
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 النشاط على الدالة الصورة
 انعقاد مكان

 النشاط

 عدد

 الحضور 

 التقريبي

 انعقاد تاريخ

 النشاط
 م اسم النشاط بالنشاط القائم

 

11أ1  

 املبنى األول 
15 11/3/1439  

د/ جالل علي إبراهيم بالتعاون 

 مع وحدة الخريجين
 1 الذاتية السيرة إعداد
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 النشاط على الدالة الصورة
 انعقاد مكان

 النشاط

 عدد

 الحضور 

 التقريبي

 انعقاد تاريخ

 النشاط
 م اسم النشاط بالنشاط القائم

 

11أ1  

 املبنى األول 
20 23/3/1439  د/ أحمد فتحي 

حل املشكالت بطريقة 

 إبداعية
2 

 

11أ1  

 املبنى األول 
19 2/3/1439  د/ ربيع شعبان حسن 

مهارات التخطيط 

 الشخص ي
3 
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 النشاط على الدالة الصورة
 انعقاد مكان

 النشاط

 عدد

 الحضور 

 التقريبي

 انعقاد تاريخ

 النشاط
 م اسم النشاط بالنشاط القائم

 

و103  22 23/3/1439  4 كتابة السيرة الذاتية د/ ثناء محمد الجمل 

 

أ214  54 11/3/1439  د/ تغريد املومني 
اجتياز املقابلة 

 الشخصية
5 
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 النشاط على الدالة الصورة
 انعقاد مكان

 النشاط

 عدد

 الحضور 

 التقريبي

 انعقاد تاريخ

 النشاط
 م اسم النشاط بالنشاط القائم

 

 مدرسة مسرح

 القريات نبراس

  األهلية

 الثانوية

10 19/5/1439 
الصاوي  محمدد.   

 د. أسامة الشيشيني

 اللغة أساسيات

 العربية
6 

 

11أ1  

 املبنى األول 
خالف رجب حسن محمدد.  26/5/1439 10 اآللي الحاسب مهارات   7 
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 النشاط على الدالة الصورة
 انعقاد مكان

 النشاط

 عدد

 الحضور 

 التقريبي

 انعقاد تاريخ

 النشاط
 م اسم النشاط بالنشاط القائم

 

11أ1  

 املبنى األول 
 د/ أحمد فتحي 12/6/1439 15

فنيات املقابلة 

 الشخصية
8 
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 الصورة الدالة على النشاط
مكان انعقاد 

 النشاط
 م الجهة القائم بالنشاط تاريخ انعقاد النشاط

 

مكتب مدير 

 املدرسة
هـ25/2/1439الثالثاء   د. أسامة الشيشيني 

 التواصل مع املجتمع

 مدرسة مجد العلوم االبتدائية

 أ عليان العنزي 

1 

 

مكتب مدير 

 املدرسة
هـ 25/2/1439الثالثاء   د. أسامة الشيشيني 

 التواصل مع املجتمع

مدرسة مجد العلوم املتوسطة 

 والثانوية

 أ عبد هللا البلوي 

2 
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 الصورة الدالة على النشاط
مكان انعقاد 

 النشاط
 م الجهة القائم بالنشاط تاريخ انعقاد النشاط

 

مكتب مدير 

 املدرسة
هـ 3/3/1439الثالثاء  الشيشينيد. أسامة    

 التواصل مع املجتمع

مدرسة الشيخ محمد عبد 

 الوهاب االبتدائية

 القائد أ الحميدي العنزي 

3 

 

مكتب مدير 

 املدرسة
هـ 3/3/1439الثالثاء   د. أسامة الشيشيني 

 التواصل مع املجتمع

 مدرسة غرناطة الثانوية

 القائد أ حسن حثيالن الرويلي

4 

 

مكتب مدير 

 املدرسة
هـ 11/3/1439األربعاء   د. أسامة الشيشيني 

 التواصل مع املجتمع

 مدرسة الفارابي املتوسطة

 القائد أ سالمة سعد الرويلي

5 
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 الصورة الدالة على النشاط
مكان انعقاد 

 النشاط
 م الجهة القائم بالنشاط تاريخ انعقاد النشاط

 

مكتب مدير 

 املدرسة
هـ 18/3/1439األربعاء   د. أسامة الشيشيني 

 التواصل مع املجتمع

 مدرسة قادة التغيير

 أ طالل الحمارنه

6 

 

مكتب مدير 

 املدرسة
هـ 25/2/1439الثالثاء   د. أحمد يوسف 

 التواصل مع املجتمع املحلي

 مدرسة ثانوية امللك فهد

 القائد أ عبد هللا العنزي 

7 

 

مكتب مدير 

 املدرسة
هـ 5/3/1439الخميس   د. أحمد يوسف 

 التواصل مع املجتمع املحلي

 متوسطة اإلمام الترمذي

 القائد أ سعود مصبح الشراري 

8 
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 الصورة الدالة على النشاط
مكان انعقاد 

 النشاط
 م الجهة القائم بالنشاط تاريخ انعقاد النشاط

 

مكتب مدير 

 املدرسة
هـ 16/3/1439االثنين   د. أحمد يوسف 

 التواصل مع املجتمع املحلي

 مدرسة متوسطة طارق بن زياد

 القائد أ حمود الرويلي

9 

 

مكتب مدير 

 املدرسة
هـ 25/3/1439األربعاء   د. أحمد يوسف 

 التواصل مع املجتمع املحلي

مدرسة متوسطة محمد أحمد 

 الرشيد

 القائد أ خالد الشراري 

10 

 

مدير مكتب 

 املدرسة
هـ 30/3/1439االثنين   د. أحمد يوسف 

 التواصل مع املجتمع املحلي

 متوسطة اإلمام الغزالي

 القائد أ خليل عبد ربه املالكي

11 
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 الصورة الدالة على النشاط
مكان انعقاد 

 النشاط
 م الجهة القائم بالنشاط تاريخ انعقاد النشاط

 

مكتب مدير 

 الجمعية
هـ 15/3/1439األحد   د. أسامة الشيشيني 

 التواصل مع املجتمع املحلي

 جمعية األسرة

 د/ حسن العنزي 

12 

 

مكتب مدير 

 إدارة التعليم
هـ 22/3/1439األحد   د. أسامة الشيشيني 

 التواصل مع املجتمع املحلي

 إدارة التعليم

 د/ محمد عبدهللا الثبيتي

13 

 

مقر الغرفة 

 التجارية
هـ 29/3/1439األحد   د. رمضان الصايدي 

 التواصل مع املجتمع املحلي

 الغرفة التجارية

عامر فالح العنزي  .أ  

14 



 
 

السعودية العربية ملكةامل  
 وزارة التعليم
 جامعة الجوف

 كلية العلوم واآلداب بالقريات
 وحدة الخريجين

 
 

  هـ 1438/1439 الجامعي لعاما                                                                                                                                          -13-صفحة 
 

 الصورة الدالة على النشاط
مكان انعقاد 

 النشاط
 م الجهة القائم بالنشاط تاريخ انعقاد النشاط

 

هـ 16/4/1439األربعاء  مقر املركز  د. أسامة الشيشيني 

 مركز التنمية االجتماعية

 مع

 أ. أحمد إبراهيم الزارع

 

15 

 

هـ 16/4/1439األربعاء  مكتب املدير  د. أسامة الشيشيني 

 بلدية القريات

 مع

 مدير البلدية

16 
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 الصورة الدالة على النشاط
مكان انعقاد 

 النشاط
 م الجهة القائم بالنشاط تاريخ انعقاد النشاط

 

مكتب مدير 

 البنك
هـ 17/4/1439الخميس   د. أسامة الشيشيني 

 بنك الراجحي

عاطف فايز العنزي أ.   

 مدير البنك

17 

 

مكتب مدير 

 البنك
هـ 17/4/1439الخميس   د. أسامة الشيشيني 

 بنك الرياض

 أ. محمد العنزي 

 مدير  البنك

18 
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 الصورة الدالة على النشاط
مكان انعقاد 

 النشاط
 م الجهة القائم بالنشاط تاريخ انعقاد النشاط

 

مكتب مدير 

 املستشفى
هـ 20/4/1439األحد   د. أسامة الشيشيني 

 املستشفى العام

 أ. محمد  العنزي 
19 

 

هـ 21/4/1439االثنين  مقر املكتب  د. أسامة الشيشيني 

مكتب خدمات مشتركي 

 االتصاالت

 أ. عاطف البلوي 

20 
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 الصورة الدالة على النشاط
مكان انعقاد 

 النشاط
 م الجهة القائم بالنشاط تاريخ انعقاد النشاط

 

9/6/1439األحد  مقر البنك العربي بنك د. أحمد يوسف   21 

 

مكتب مدير 

بيعاتامل  
9/6/1439األحد  البالد بنك د. أحمد يوسف   22 
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 الصورة الدالة على النشاط
مكان انعقاد 

 النشاط
 م الجهة القائم بالنشاط تاريخ انعقاد النشاط

 

 وكيل مكتب

 املدرسة
هـ 20/6/1439 الخميس املسعودي أيمن.  د   

 األهلية العلوم مجد مدرسة

 بالقريات
23 
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 الصورة الدالة على النشاط
مكان انعقاد 

 النشاط
 م الجهة القائم بالنشاط تاريخ انعقاد النشاط

 

مكتب مدير 

 املدرسة
 أعضاء الوحدة 

 اجتماع الوحدة األول 

 إحاطة األعضاء علما -1

بالتشكيل الجديد 

للوحدة للعام الجامعي 

 هـ1438/1439

إعداد الخطة التنفيذية  -2

للوحدة للعام الجامعي 

1438/1439 

توفير قاعدة بيانات  -3

بأسماء الخريجين 

 والخريجات

1 
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 الصورة الدالة على النشاط
مكان انعقاد 

 النشاط
 م الجهة القائم بالنشاط تاريخ انعقاد النشاط

 

مكتب مدير 

 املدرسة
 أعضاء الوحدة 

 اجتماع الوحدة الثاني

 جدول األعمال

باملهام إحاطة األعضاء  -1

 املنوطة بالوحدة

2 

 

مكتب مدير 

 املدرسة
 أعضاء الوحدة 

 اجتماع الوحدة الثالث

 جدول األعمال

عمل ورشة تدريبية  -1

للطالب املتوقع تخرجهم 

في كيفية إعداد السيرة 

 الذاتية

الفرص الوظيفية لبرنامج  -2

البكالوريوس في 

 التخصصات املختلفة

3 
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 الصورة الدالة على النشاط
مكان انعقاد 

 النشاط
 م الجهة القائم بالنشاط تاريخ انعقاد النشاط

 

مكتب مدير 

 املدرسة
 أعضاء الوحدة 

 اجتماع الوحدة الرابع

 جدول األعمال

عمل ورشة تدريبية  -1

للطالب املتوقع تخرجهم 

في حل املشكالت بطريقة 

 إبداعية

حصر املقررات الدراسية  -2

التي تخدم املجتمع 

واحتياجاته ببرنامج 

البكالوريوس في 

التخصصات املختلفة 

 بالكلية

4 
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 الصورة الدالة على النشاط
مكان انعقاد 

 النشاط
 م الجهة القائم بالنشاط تاريخ انعقاد النشاط

 

مقر وحدة 

الخريجين 

 بالكلية

 أعضاء الوحدة 

الوحدة الخامساجتماع   

 جدول األعمال

عمل ورشة تدريبية  -1

للطالب املتوقع تخرجهم 

في مهارات التخطيط 

 الشخص ي

متطلبات تضمين  -2

مواصفات الخريج مع 

مخرجات التعلم لجميع 

 برامج الكلية

5 
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الوحدةمشرف   

 الدكتور / أسامة محمد الشيشيني

: التوقيع  

 

 

 يعتمد

 واآلداب العلوم كلية عميد سعادة

 بالقريات

 الغامدي هللا عبد بن سعيد /د

 : التوقيع

 


