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من أقوال القائد 

طارق آل سعيد بن جاللة السلطان هيثم 

سلطان عمان 

أيها المواطنون األعزاء

حاضرهمتبني،التيوسواعدهاينضبالالذيوموردهااألممثروةهمالشبابإن
احتياجاتهموتلمسلهماالستماععلىنحرصوسوفومستقبلها،األمة

أنهاشكوالوتطلعاتهمواهتماماتهم
.تستحقالتيالعنايةستجد

اعمةالدالبيئةوتوفيرومستوياتهأنواعهبمختلفالتعليمبقطاعاالهتماموإن
الوطنية،أولوياتناسلمفييكونسوفواالبتكارالعلميللبحثوالمحفزة
ناؤناأبسيتمكنخاللهمنالذياألساسباعتبارهالتمكينأسباببكافةوسنمده
.المقبلةالمرحلةمتطلباتبناءفياإلسهاممن

مراحلمنمهمةمرحلةأعتابعلىتلينالوعزيمةصلبةبإرادةاليومنقفإننا
بليةالمستقبالرؤيةتطلعاتنارسمفيشاركتممرحلةعمان،فيوالبناءالتنمية
واالجتماعيةاالقتصاديةوأهدافهاتوجهاتهاوضعفيوأسهمتم،2040عمان

دهاًراازأكثرلمستقبلالعظيمةوالطموحاتالواضحةالرؤيةيجسدبماوالثقافية
يراتهاوتأثالراهنةالدوليةالظروفتمليهاالتيالتحدياتجميعالندركوإنناونماًء،
تأثرونفيهفنؤثرمعه،نتفاعلالعالمهذامنحًياجزًءاكونناوعلينا،المنطقةعلى
.به

(م2020فبراير 23)



وزير الثقافة والرياضة والشبابكلمة 

السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيدصاحب 

الثقافة والرياضة والشبابوزير 

الشبابية إننا نؤكد بأن وزارة الثقافة والرياضة والشباب ماضية في توجيه سياستها
وتنفيذذذ برامجهذذال والعمذذل بتكامذذل فاعذذل مذذع جميذذع المؤسسذذات الحكوميذذة 
زه والقطاعات المختلفة وفق الرؤية الحكيمة لموالنا جاللة السلطان المعظذم ذ أعذ
تعمل هللا ذ لبناء جيٍل من الشبابل  القادر على التفكير والتحليذل واإلبذداع، كمذا وسذ
جعلهم الوزارة على  وضع اآلليات المناسبة لإلنصات للشباب واستطالع آرائهم بما ي
تهدف شركاء حقيقيون في وضع الخطط المستقبلية والبرامج الشذبابية التذي تسذ

واقعهذذم والتركيذذز علذذى البذذرامج التذذي تكسذذبهم المعذذارف الجديذذدة وتعذذزز مذذن 
.قدراتهم

العماني كلمة بمناسبة يوم الشباب 
٢٠٢٠/ أكتوبر/٢٦-االثنين  
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المقدمة 

5

م يوما خالدا في ذكرى كذل خذريج، فقذد تذم تدشذين 2020يبقى شهر نوفمبر لعام 
ام نادي الخريجين ألول مرة، حيث دشنت إدارة كلية الخليج نادي الخذريجين بذإدراك تذ
ن بأن قيمة الخريجين وخبرتهم وكفاءتهم وحتمية رفع مستوى أدائهذم إنمذا يكذو
ن في تمكينهم من أدوات التميز، وأن كلية الخليج تحظذى باهتمذام نذادي الخذريجي
.وملتزمة بإعداد أجيال واعدة وال تقف لتطلعاتها للوصول إلى المراكز األولى

ن ومن هذا المنطلق تضم صفحات هذا التقرير ملخصًا لتجربة أعضاء نذادي الخذريجي
ولى في في فترته األولى، آملين أن نضع بين أيديكم ما تم تأسيسه من خطواتنا األ

بذأن مشوار نادي الخريجين، ودليل لكل خريج من خريجي كلية الخليج الذذين يرببذون
بذإذن-يكونوا أعضاء في النادي في الفترات المقبلة، ويمهد لهذم خارطذة اإلنجذاز 

.-هللا تعالى 
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كلمة العميدة 

نذذرى اليذذوم أننذذاالخذذريجين بكليذذة الخلذذيج، وفذذي ختذذام الذذدورة األولذذى لنذذادي 
اسذذتطعنا تفعيذذل هذذذا النذذادي وفذذق األهذذداف المرسذذومة لذذه وفذذق أعلذذى 
المستويات من البذرامج واألنشذطة التذي سذاهمت بشذكل مباشذر فذي خلذق 
حلقة وصل فاعلة مع خريجي الكلية ووضع إطذار ممذنهج لتواصذل الخذريجين 

. مع الكلية وطلبتها وتجويد برامجها االكاديمية
خبرات ونشد اليوم بأيدي الخريجين للمنافسة في سوق العمل ورفد عمان بال

والمهذذارات المعرفيذذة والفنيذذة التذذي اكتسذذبوها خذذالل الفتذذرة السذذابقة مذذن
جين حياتهم العلمية، وندعو المولى العلي القذدير أن يكتذب التوفيذق للخذري

. القائمين على النادي في دورته الثانية
وهللا ولي التوفيق،،،

ريما بنت منصور الزدجالية / الدكتورة 

عميدة كلية الخليج 
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كلمة مشرف نادي الخريجين

ل فذي إن نادي الخريجين أثبت بعد تدشينه ألول مرة بكلية الخليج دوره الفاع
فذإن خلق بيئة تواصل فاعلة بين إدارة الكلية والخريجين، ومن هذا المنطلق
دي تطور النادي ال يتحقق إال بعقول وأفكار الخذريجين،  فقذد أثبذت أعضذاء نذا

الخريجين دورهم البارز من خذالل رسذم خطذة لتحقيذق أهذدافهم خذالل فتذرة 
تذذوليهم المسذذؤولية، وأتمنذذى بذذأن ال يجعلذذوا لطمذذوحهم حذذدًا ويصذذنعوا 
ألنفسهم اسمًا وسمعة تعانق السذماء فذي عطذاءهم ومسذاهماتهم فذي 

.  سبيل رفعة الوطن
.   دمتم بعطاء متجدد ودامت أيامكم نموًا وازدهاراً 

ناصر بن حميد الهنائي 

الخريجين شؤون ورئيس قسم التوجيه الوظيفي 
بكلية الخليج





الخريجيننادي أعضاء 



سناء المعمريةفيصل الحارثي

أحمد المعوليالهنائيناصر 

نائب رئيس النادي رئيس النادي

مقرر النادي المشرف العام
1

إدارة النادي

9

2

34



محمد القاسمي 

رئيس  اللجنة 

لجنة 
اإلعالم

فاتك المعولي 

عضو 

الزدجاليةبثينة 

عضو 

حسن الحوري 

عضو 
الخروصيةعزة 

عضو

10

1

2

3

4
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علي العلوي 

رئيس  اللجنة 

عبدهللا السيابي 

عضو 

زكية القطامية 

عضو 

محمد الفارسي 

عضو 
عبير العميرية 

عضو

لجنة 
التنسيق و 
المتابعة 

1

2

3

4

5
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محمد الصوافي 

رئيس  اللجنة 

مصعب الجهوري 

عضو 

بشاير البلوشية

عضو 

أسماء الشقصية 

عضو 
فاطمة السعيدية 

عضو

لجنة 
العالقات 
العامة 

1

2

3

4

5



تعزيز العالقات وتبادل 
الخبرات والمعارف مع 
ل خريجي كلية الخليج من خال
التواصل الدائم والمثمر 
والفاعل بما يحقق تعزيز 
الوالء للكلية والعطاء 

.للمجتمع

رسالتنا

رؤيتنا
نحو شراكة فاعلة 
.  ومستدامة
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أهدافنا

ربذط خريجذي كليذذة الخلذيج بالكليذة، مذذن خذالل إقامذة يذذوم •
سذذذذذذذنوي مخذذذذذذذتت بذذذذذذذالخريجين تحذذذذذذذت مسذذذذذذذمى 

(. يوم الخريجين)
توعية الخريج بأهمية دوره فذي خدمذة مجتمعذه ووطنذه •

ة فيما يحقق رقي المجتمع وتقدمه وتنمية روح المواطن
.لديهم

مذا تقوية العالقذات والتعذاون فيمذا بذين خريجذي الكليذة ب•
. يمكنهم من تبادل الخبرات والمعارف

د المساهمة في تحقيق رسالة ورؤية الكلية من خالل رفذ•
ب تتناسذوخبرات نوعيذة العمل الخريجين بمتطلبات سوق 

.مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل
ين خذالل إشذراك الخذريجوالكلية من التفاعل بين الخريجين •

فذذي الخطذذط الترويجيذذة للكليذذة فذذي المعذذار  واإلعالنذذات
.وبيرها



أهدافناتابع 

إلذذى خلذذق التواصذذل بذذين الكليذذة والمؤسسذذات السذذعي •
التعليمية األخرى، داخل وخذار  السذلطنة وتبذادل الخبذرات

المشترك في مجال األعمال الخاصذةالمتعلقة باإلهتمام 
. بالخريجين

لطلبة نشر قصت النجاح لخريجين سابقين ليصبحوا قدوة ل•
.الحاليين والخريجين

إسذذتقراء رأي الخذذريجين عذذن سذذمعة ومكانذذة الكليذذة فذذي •
محيطهم المجتمعي والعملي على المسذتوى الخليجذي 

.والعربي والعالمي
الجدد من خالل توفير فرص العمل لهمالخريجين مساعدة •

فذي المقذابالتالكليذة األكفذاء وإعطاء األولوية لخريجذي 
جيذه والتعيذين وذلذك بالتنسذيق مذع قسذم التوالوظيفية 

.الوظيفي وشؤون الخريجين
ة دعم الخريجين الجدد من خذالل التذدريب والرعايذة الطالبيذ•

لتهيئتهم لدخول سوق العمل من خالل عقد ورش العمل 
.والندوات
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فعاليات 
النادي 





الخريجينناديتدشين

حفلضمم2019أكتوبر22بتاريخالخريجينناديتدشينتم
خميسبنمحسن/سعادةبرعايةعشرالسابعالدفعةتخريج
روبحضووالصناعة،التجارةوزارةمستشارالبلوشيبالمبن

ورئيساتشيسونكاراالبروفسورةكارديفجامعةرئيسة
البلوشيسبيلبنعيسى/الدكتورالخليجكليةإدارة

يجالخلكليةوعميدةالعبدوانيعبدالرضاتقي/والبروفسور
فعالياتضمنومنالزدجالية،منصوربنتريما/الدكتورة
.الناديشعاربتدشينالكليةعميدةتقدمتالتخر حفل

18
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الخريجينناديشعارتدشين

ايةبرعالخريجينناديفيومالخريجينناديشعارتدشينتم
الخليجكليةعميدةالزدجاليةمنصوربنتيمار/الدكتورة
.م2020ديسمبر18بتاريخ
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الخريجينيومفعالية

إلىم2015منلدفعاتالخريجينيومالخريجيننادينظم
دةعميالزدجاليةمنصوربنتريماالدكتورةرعايةتحتم2016
م2019ديسمبر18الموافقاإلربعاءيوموذلكالخليجكلية
راتالفقمنعديدعلىتضمنالذيبالكليةالرومانيبمسرح
.وخريجةخريج(400)منأكثرفيهحضروالذيالمختلفة
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الكليةطلبةمعحواريةجلسة

لىعللتعرفالطلبةعلىوالتعرفميدانيةبزيارةالناديقام
مرحلةخاللالطلبةيواجههاالتيوالمعوقاتالصعوبات
تلكلحلالمناسبةالحلولإلعطاءاألكاديميةدراستهم
.لبةوالطالناديأعضاءبينفيماالمالحظاتوتبادلالصعوبات
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الوظيفيةفرصتكاقتنص:ورشة

يةبكل(الوظيفيةفرصتكأبتنم)ورشةالخريجيننادينظم
ةمتخصصورشةوهيالطلبةشؤونمركزمعبالتعاونالخليج
وتخللت.الكليةوخريجاتلخريجيالوظيفيالتوجيهفي

ةكتابمهاراتمثلللطلبةالمفيدةالفقراتمنعددالورشة
المقابالتفيالمتداولةاألسئلةوأكثرالذاتيةالسيرة

.الوظيفية
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اقتنص فرصتك : جوانب من ورشة
الوظيفية 
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اقتنص فرصتك : تابع جوانب من ورشة
الوظيفية 



حفل ختام أعمال الدورة األولى لنادي 
الخريجين بكلية الخليج

ؤونوشالوظيفيالتوجيهبقسمممثلةالخليجكليةنظمت
ىاالولالدورةأعمالختامحفلالطلبةشؤونبمركزالخريجين

م2020/2019االكاديميللعامبالكليةالخريجينلنادي
أعضاءمنكلالحفلحضروتكريمهم،جهودهمتتويجبهدف

أعضاءالطلبةمنجانبواألولىللدورةالخريجيننادي
يسرئالهنائيناصروبالكليةالطالبياإلستشاريالمجلس

فؤادومحمدالخريجين،وشؤونالوظيفيالتوجيةقسم
رعايةتحتأقيموالذي،الطالبيةاألنشطةقسمرئيس

.الطلبةشؤونمركزمديرةالهنائيةكريمةاألستاذة
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ختام أعمال الدورة األولى تابع حفل 
لنادي الخريجين بكلية الخليج

يالختامالتقريراستعراضشملتحيثالحفلفقراتتنوعت
الناديمنجزاتأهماشتملوالذيالمنصرمللعامللنادي

السنوية،الخطةخاللمنحققهاالتيواإلنجازاتومنشاطه
الناديوبرامجخططفيالتطويرنقاطواستعراض

.المستقبلية
تتطرقالحفل،لراعيةكلمةعلىالحفلبرنامجاشتملأيضا
وضرورةالخريجين،معإيجابيةعالقةخلقألهميةخاللهامن
ةاألساسيبالمهاراتوتعريفهمالعملبسوقالخريجينربط

الخريجينتواصلاستمراروأهميةالعمل،سوقفيللدخول
وتزويدومستجداتهابرامجهامنلإلستفادةالكليةمع

ىعلتساعدهمالتيالالزمةوالخبراتبالمعارفالجددالطلبة
العملسوقتحدياتلمواجهةاالستعدادوالدراسيالتفوق

ومنالكليةمناكتسبوهاالتيخبراتهمنقلخاللمنوذلك
.إليهمالعملسوق
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ختام أعمال الدورة األولى تابع حفل 
لنادي الخريجين بكلية الخليج

من%100نسبتهماتنفيذفيساهمالناديأنبالذكروالجدير
توسعتوالتيالسنوية،بالخطةالمرسومةالناديأنشطة
والمجتمعالكليةخريجيمنمستفيد2500منأكثرلتشمل
سبعةوتخصصية،ورش4الناديقدمحيثالمحيط،المحلي

فرصتكتقتنصكيفخريج،تجربة)منهاأساسيةبرامج
سوقفياألكاديميةبالتخصصاتالتعريفبرنامجالوظيفية،

ةالذاتيالسيرةكتابةفيالوظيفيةالمهاراتورشةالعمل،
ةالمهنيبالمنصةالتعريفورشةوالوظيفية،والمقابالت

.("انلينكيد"األولى
ى،األولالدورةفيالمجيديناألعضاءبتكريمالحفلواختتم

الناديوبرامجأنشطةفيوالمتفاعلينوالمشاركين
.الداعمةوالمؤسسات

27



تالمقابالفياألفضلتكونكيف:ورشة
الوظيفية
ورشة كيف تكون األفضل في  ZOOMنظم النادي عبر برنامج 

بدر الزعابي مدرب في / المقابالت الوظيفية مع المدرب
اإلدارة والموارد البشرية وهي ورشة متخصصة لصقل 

م وشارك في 2020مايو 19المهارات الوظيفية وذلك بتاريخ 
.طالب وطالبة( 80)الورشة أكثر 
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خريجتجربةبعنوانلقاء

جربةت)بعنوانإنستجرامببرنامجالمباشرالبثعبرالنادينظم
بنأحمد/الشاعرالخريجمعم2020مايو13بتاريخوذلك(خريج
بنوليد/الخريجمعم2020مايو18وبتاريخالبلوشيمحمد
يسرئالهنائيناصر/األستاذالحوارأدارحيثالسعيدي،سعيد
.جالخليبكليةالخريجينوشؤونالوظيفيالتوجيهقسم
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ورشة التعرف على المنصة المهنية 
LinkedInاألولى 

للتعريفةتخصصيورشةZOOMمنصةعبرالناديقدم
والتيLinkedInالعالممستوىعلىاألولىالمهنيةبالمنصة
الساعةتمامفيم،٢٠٢٠أكتوبر١٣بتاريخالثالثاءيومأقيمت

قسمرئيسالهنائيناصر/الفاضلقدمهاًء مسا(٦:٠٠-٤:٠٠)
ركوشاالخليج،بكليةالخريجينوشؤونالوظيفيالتوجيه
علىالورشةواحتوتعمل،عنباحثين(240)منأكثرالورشة
:مثلعدةمحاور

المنصةتستخدمكيف(2.التوظيفخبراءمعتتواصلكيف(1
الفرصتقتنتكيف(3.مميزاشخصياملفاوتبنيباحترافية
تستخدمكيف(4احترافيةمهنيةشبكةوتبنيالوظيفية
اساسيةومعارفمهاراتواكتسابالتعلمفيالمنصة
.ومعتمدة
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الخطة السنوية الخاصة 
الخريجينبنادي 
األكاديميللعام 

2019/2020



الفئة األهدافالمقترح
الجهة حفئة المقترالمستهدفة

المعنية
موعد 
*المتابعة

المسؤول 
عن 

المتابعة
المالحظات

1
تدشين 
شعار 
النادي

معرفة الهوية 
البصرية لنادي

الخريجين

والخريجين 
طلبة 
الكلية

الخريجين 
وطلبة 
الكلية

لجنة 
اإلعالم

09
ديسمبر

2019
لجنة 
تم اإلنجازاإلعالم

.تعريف الطلبة بالهوية البصرية لنادي الخريجين: مبسطشرح
يرفع المقترح من رئيس النادي ويتم اعتماده من مشرف النادي، وفيي حيال عيدم وجيود : المالحظات

.مالحظات يرفع إلى عميدة الكلية

2

ارسال 
استمارة 
التسجيل 

االلكترونية
لكافة 

الخريجين

استقطاب 
أعضاء لنادي 

الخريجين

خريجي 
كلية 
الخليج

خريجي 
كلية 
الخليج

نادي 
الخريجين

09
ديسمبر

2019
لجنة 
تم اإلنجازاإلعالم

.كبر عدد ممكن من خريجي الكلية لاللتحاق بالناديألاإلنتسابفتح باب : شرح مبسط
يرفع المقترح من رئيس النادي ويتم اعتماده من مشرف النادي، وفيي حيال عيدم وجيود : المالحظات

.مالحظات يرفع إلى عميدة الكلية
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الفئة األهدافالمقترح
المستهدفة

فئة 
المقترح

الجهة 
المعنية

موعد 
المتابعة

عنالمسؤول 
المالحظاتالمتابعة

يوم 3
الخريجين

إنشاء قناة
تواصل 
قوية 

ن وفعالة بي
الكلية 

والخريجين

خريجي 
جكلية الخلي

خريجي 
كلية 
الخليج

نادي 
الخريجين

18
ديسمبر

2019
نادي 

تم اإلنجازالخريجين

ببعضهم البعض واالستماع اإللتقاء وإعداد برنامج سنوي  خاص للخريجين للتجمع : شرح مبسط
2019-2015للدفعات لتجاربهم 

يرفع المقترح من رئيس النادي ويتم اعتماده من مشرف النادي، وفي حال عدم : المالحظات
.وجود مالحظات يرفع إلى عميدة الكلية

الورش 4
ةالتدريبي

ورش عمل 
وجلسات 
تفاعلية 

تهدف إلى 
رفع 

مستوى 
الوعي 

الوظيفي 
لدى خريجي

الكلية

خريجي 
جكلية الخلي

خريجي 
كلية 
الخليج

نادي 
الخريجين

16 
مارس 
2020

نادي 
تم اإلنجازالخريجين

ينبالتعاون مع الجهات ذوي االختصاص سيتم تقديم ورش عمل تخصصية للخريج: شرح مبسط
يرفع المقترح من رئيس النادي ويتم اعتماده من مشرف النادي، وفي حال عدم : المالحظات

.وجود مالحظات يرفع إلى عميدة الكلية
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الفئة األهدافالمقترح
المستهدفة

فئة 
المقترح

الجهة 
المعنية

موعد 
*المتابعة

المسؤول عن 
المالحظاتالمتابعة

5

جلسة 
حوارية مع 

خريجي 
الطلبة 

المتميزين

و نقل 
تبادل 
خبرات 

بين 
الطلبة

طلبة ةطلبة الكلي
الكلية

نادي 
نالخريجي

األسبوع 
الطالبي 

الثاني
نادي 

تم اإلنجازالخريجين

رات خالل فعاليات األسبوع الطالبي الثاني، سيتم دعوة بعض الخريجيين أصحاب الخب: شرح مبسط
للتحدث مع الطلبة عن تجاربهم وخبراتهم

يرفع المقترح من رئيس النادي ويتم اعتماده من مشرف النادي، وفي حال عدم وجود : المالحظات
.مالحظات يرفع إلى عميدة الكلية

6
ورشة 
صياغة 
السيرة 

(CV)الذاتية 

اكتساب 
الطريقة 
الصحيحة

في 
صياغة 
السيرة 
الذاتية 
للطلبة

والخريجين 
ةالكليطلبة 

ن الخريجي
طلبة و

الكلية
نادي 
نالخريجي

05
مايو 
2020

نادي 
تم اإلنجازالخريجين

(.CV)التنسيق مع مدربين مختصين في صياغة السيرة الذاتية : شرح مبسط
يرفع المقترح من رئيس النادي ويتم اعتماده من مشرف النادي، وفي حال عدم وجود : المالحظات

.مالحظات يرفع إلى عميدة الكلية
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الفئة األهدافالمقترح
الجهة فئة المقترحالمستهدفة

المعنية
موعد 
*المتابعة

المسؤول عن 
المالحظاتالمتابعة

7
Learnin
g from 

seniors 

نقل خبرات 
الطلبة 

الخريحين 
إلى الطلبة

ن الحاليين م
خالل زيارة 
الصفوف 
الدراسية 

الطلبة 
الحاليين

والخريجين 
طلبة 
الكلية

نادي 
نالخريجي

20
نوفمبر 

2020
نادي 

تم اإلنجازالخريجين

التنسيق مع قسم إدارة األعمال الستقطاب الخريجين والحديث مع الطلبة حول  : مبسطشرح
تجاربهم الدراسية وواقع سوق العمل 

يرفع المقترح من رئيس النادي ويتم اعتماده من مشرف النادي، وفي حال عدم : المالحظات
.وجود مالحظات يرفع إلى عميدة الكلية

جامعة 8
الكويت

التعرف 
على تجربة 

النادي 
وتبادل 
الخبرات

أعضاء 
نادي 

الخريجين

أعضاء 
نادي 

الخريجين
نادي 
نالخريجي

فبراير 
جكلية الخلي2020

لم يتم 
بسبب 
جائحة 

-كوفيد
19 

ومية االحتكاك بالخبرات الخليجية والعربية في مجيال تفعييل أنديية الخيريجين ، مدع: شرح مبسط
. من خالل عالقات الخريجين

يرفع المقترح من رئيس النادي وييتم اعتمياده مين مشيرف النيادي، وفيي حيال عيدم : المالحظات
.وجود مالحظات يرفع إلى عميدة الكلية
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36

الفئة األهدافالمقترح
المستهدفة

فئة 
المقترح

الجهة 
المعنية

موعد 
*المتابعة

المسؤول عن 
المالحظاتالمتابعة

9
جامعة 

السلطان 
قابوس

التعرف 
على قسم 

التوجيه 
الوظيفي 
وشؤون 
نالخريجيي

أعضاء نادي 
الخريجين

أعضاء 
نادي 
نالخريجي

نادي 
نالخريجي

مارس 
جكلية الخلي2020

لم يتم 
بسبب 
جائحة 

19-كوفيد 

.االحتكاك بالخبرات المحلية في مجال تفعيل أندية الخريجين: شرح مبسط
يرفع المقترح من رئيس النادي ويتم اعتماده من مشرف النادي، وفي حال عدم : المالحظات

.وجود مالحظات يرفع إلى عميدة الكلية

جامعة 10
ةالشرقي

التعرف 
على 
تجربة 
النادي 
وتبادل 
الخبرات

أعضاء نادي 
الخريجين

أعضاء 
نادي 
نالخريجي

نادي 
نالخريجي

أبريل 
جكلية الخلي2020

لم يتم 
بسبب 
جائحة 

-كوفيد
19 

فعيل الحتكاك بالخبرات المحلية  في مؤسسات التعليم العالي الخاصة في مجال تا: شرح مبسط
.أندية الخريجين

يرفع المقترح من رئيس النادي ويتم اعتماده من مشرف النادي، وفي حال عدم : المالحظات
.وجود مالحظات يرفع إلى عميدة الكلية



محاضر 
االجتماعات لنادي 

الخريجين





محضر 

االجتماع

التوقيت
التوصيات والمقترحاتالحضور

المكانالزمنالتاريخ

االجتماع االول 

ن لنادي الخريجي

مع مشرف 

النادي

03

نوفمبر 

2019

من 

5:30

إلى 

7:00

مساء

مركز 

شؤون 

الطلبة

ناصر / أ1)

.الهنائي

فيصل 2)

.الحارثي

أحمد 3)

.المعولي

محمد 4)

.القاسم

بثينة 5)

.الزدجالي

إنشاء هيكلة لنادي الخذريجين تتكذون1)

مذذن رئذذيس ونائذذب والمقذذرر واللجذذان 

لجنذذذة اإلعذذذالم، لجنذذذة )الثالثذذذة وهذذذي 

التنسذذيق والمتابعذذة، لجنذذة العالقذذات

(.العامة

.مشاركة نادي الخريجين محليًا ودولياً 2)

يوجد مكتب خاص لنادي الخريجين في3)

.كلية الخليج مع المجلس االستشاري

.وضع خطة سنوية للنادي4)

توجذذد اسذذتمارة الكترونيذذة للتسذذجيل 5)

لنذذادي الخذذريجين وترسذذل عذذن طريذذق 

SMS.

وأهذذذداف النذذذادي فذذذي وضذذذع رؤيذذذة6)

.استمارة التسجيل

تحديذذذد موعذذذد قذذذادم يناسذذذب جميذذذع 7)

.األعضاء لمناقشة خطة النادي
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محضر 

االجتماع

التوقيت
التوصيات والمقترحاتالحضور

المكانالزمنالتاريخ

االجتماع 

الثاني 

لنادي 

الخريجين

مع 

مشرف 

النادي

12

نوفمبر 

2019

من 

5:30

إلى 

7:00

ساءم

مكتب 

نادي 

الخريجين

ناصر /أ1)

.الهنائي

فيصل 2)

.الحارثي

محمد 3)

.القاسمي

محمد 4)

.الصوافي

زكية 5)

.القطامي

عبدهللا 6)

.السيابي

 االتفيياق علييى اختيييار رئيييس للنييادي والنائييب
.والمقرر واللجان الثالثة

.ترشيح فيصل الحارثي رئيس النادي1)
.ترشيح أحمد الحضرمي نائب الرئيس2)
.ترشيح أحمد المعولي مقرر للنادي3)
ق ترشيح زكية القطيامي رئيسية لجنية التنسيي4)

.والمتابعة
.ةترشيح محمد الصوافي رئيس العالقات العام5)
.ترشيح محمد القاسمي رئيس لجنة اإلعالم6)

 االستعجال في إعداد خطة كاملة للنادي خيالل

األسبوعين القادمين بحييث يعقيد اجتمياع كيل

.يوم أثنين وأربعاء

اطالع أعضاء النادي لحسابات المواقع التواصل

ات االجتماعي ألندية الخريجين للجامعات والكلي

.هافي السلطنة الكتساب الخبرات واألفكار لدي

مناقشيية تييوفير بطاقيية تعريفييية لكييل أعضيياء

.النادي

 تفعيييل حسييابات النييادي فييي مواقييع التواصييل

.االجتماعي

ج تدشين شعار النادي مع فعالييات كليية الخليي

.49بالعيد الوطني المجيد 

 م 25/11/2019ارسال استمارة التسجيل بتاريخ

.لكل خريجي كلية الخليج

 تعرييييف الخيييريجين بموقيييعlinkedin الختييييار

.الفرص الوظيفية المناسبة لهم
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محضر 

االجتماع

التوقيت
التوصيات والمقترحاتالحضور

المكانالزمنالتاريخ

االجتماع 

الثالث 

لنادي 

الخريجين 

مع 

مشرف 

النادي

18/11/2

م019

من 

5:30

إلى 

م7:00

مكتب 

نادي 

الخريجين

ناصر / األستاذ1)

.الهنائي

فيصل 2)

.الحارثي

أحمد 3)

.المعولي

محمد 4)

.القاسمي

محمد 5)

.الصوافي

طيييرح األفكيييار والمقترحيييات فيميييا 1)

يتعلق بالخطية السينوية مين حييث 

.يالزيارات الميدانية وفعاليات الناد

مناقشييييييية الراء والمقترحيييييييات 2)

واالتفيياق علييى الصييياغة النهائييية 

.للخطة السنوية لنادي الخريجين

إعييداد الخطيية النهائييية السيينوية 3)

.لنادي الخريجين

تبييادل الراء واألفكييار حييول طريقيية 4)

.تدشين الهوية البصرية للنادي

ن االتفاق بالموعيد النهيائي لتدشيي5)

الهوية البصرية للنادي وذلك بتاريخ 

.م25/11/2019

.يتصميم الهيكل التنظيمي للناد6)

تحديد موعد قادم لمناقشة مهيام 7)

.كل لجنة من اللجان الثالثة
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محضر 

االجتماع

التوقيت
التوصيات والمقترحاتالحضور

المكانالزمنالتاريخ

االجتماع 

الرابع لنادي

الخريجين 

مع مشرف 

النادي

02

ديسمبر 

2019

5:30من 

7:00إلى 

مساء

مكتب 

نادري 

الخريجين

.ناصر الهنائي/ أ1)

.فيصل الحارثي2)

محمد 3)

.القاسمي

.سناء المعمرية4)

.محمد الصوافي5)

.عبدهللا السيابي6)

مصعب 7)

.الجهوري

م تم االتفاق على برنامج الحفذل ليذو1)

:الخريجين وهو  كاآلتي

.القرآن الكريم-

تدشذذين شذذعار النذذادي -

.وقطع الكعكة

.كلمة عميدة الكلية-

.كلمة رئيس النادي-

فقذذذذذذرات ترفيهيذذذذذذة -

. شعر، شذالت)للجمهور 

مسذذذذذابقات تفاعليذذذذذة 

للحضور، باإلضذافة إلذى

.الجوائز والكوبونات

اختتذذام الحفذذل ودعذذوة -

.تناول وجبة العشاء

وضذذذع صذذذندوق مقترحذذذات لطلبذذذة 1)

خريجذذذي الكليذذذة  وكلمذذذات شذذذكر 

.معلقة
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محضر 

االجتماع

التوقيت
التوصيات والمقترحاتالحضور

المكانالزمنالتاريخ

االجتماع 

الخامس 

لنادي 

الخريجين

مع 

مشرف 

النادي

11

ديسمبر

2019

5:30من 

7:00إلى 

مساء

مجموعة 

نادي 

الخريجين في

الوتساب

.ناصر الهنائي/ أ1)

محمد 2)

.القاسمي

.فاتك المعولي3)

.سناء المعمرية4)

محمد 5)

.الصوافي

 تم االتفاق على حفل يوم

الخريجين ليكون يوم األربعاء 

م، وتم االتفاق 18/12/2019بتاريخ 

:على النقاط التالية

االتفاق على أن تكون -

عميدة الكلية هي من 

.تدشن شعار النادي

عمل استبانة -

لمعرفة الكترونية

رضى الخريجين فيما 

.قدمته الكلية لهم

تجهيز مسرح -

مكان الرومانيليكون 

.إقامة الحفل

التنسيق واالتفاق -

على عدة أركان للحفل 

ركن الرسم، ركن )

الخطاط،التصوير، ركن 

(.العازفين
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محضر 

االجتماع

التوقيت
التوصيات والمقترحاتالحضور

المكانالزمنالتاريخ

: تابع 
االجتماع 
الخامس 
لنادي 
الخريجين 
مع 
مشرف 
النادي

.يعبدهللا السياب1)

مصعب 2)

.الجهوري

.عبير  العميرية3)

فاطمة 4)

.السعيدية

.عزة الخروصية5)

 طاولة لتسجيل الحضوروضع.

حفل التنسيق مع المصورين لتغطية ال

يحيى النعماني، محمد )وهم 

(.يج، نادي اإلعالم بكلية الخلالخصيبي

المعتصم )التنسيق مع -

ليكون مقدم ( الزدجالي

.الحفل

محمد )مع التنسيق -

لتقديم الفقرة ( السعيدي

(  بسان المرشودي)الشعرية و 

.لتقديم الشالت

توزيع أعضاء النادي في -

.المسرح لتنظيم الحفل

االتفاق على طريقة تدشين-

شعار النادي ليكون كعر  

.مرئي على الشاشة

 االتفاق على االجتماع القادم بتاريخ

م، لعمل بروفة وتجهيز 17/12/2019

.المسرح الروماني
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محضر 

االجتماع

التوقيت
التوصيات والمقترحاتالحضور

المكانالزمنالتاريخ

االجتماع 

السادس 

لنادي 

الخريجين مع

مشرف 

النادي

17

فبراير 

2020

من 

5:30

إلى 

6:00

مساء

مكتب 

نادي 

الخريجين

/ اإلسذذذتاذ1)

ناصذذذذذذذذذر 

.الهنائي

فيصذذذذذذل 2)

.الحارثي

محمذذذذذذد 3)

القاسمي

.

محمذذذذذذد 4)

.الصوافي

حسذذذذذذذذن 5)

.الحوري

 طريقذة)مناقشة ورشة خاصة للخريجين عن
مذع صيابة السيرة الذاتية وكيفية التعامل
(.المقابالت الوظيفية وسوق العمل
م 3/3/2020االتفاق على إقامة الورشة بتذاريخ 

.م6:00إلى 3:00في تمام الساعة 
ة مناقشة والموافقة على الزيارات الميداني

فذذي عذذدد مذذن الكليذذات والجامعذذات فذذي 
.السلطنة

مناقشة الزيذارات الخارجيذة وبالتحديذد جامعذة 
.الكويت

 مناقشذذة إصذذدار الخطابذذات الرسذذمية مذذن
الكلية إلى جهات العمل تمنح ألي عضو من 

. النادي ألي زيارات ميدانية
ة مناقشذذة النقذذاط الرئيسذذة للخطذذة السذذنوي

.للنادي
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محضر 

االجتماع

التوقيت
التوصيات والمقترحاتالحضور

المكانالزمنالتاريخ

:تابع

االجتماع 

السادس 

لنادي 

الخريجين 

مع مشرف 

النادي

17

فبراير 

2020

من 

5:30

إلى 

6:00

مساء

مكتب 

نادي 

الخريجين

عبذذذذذذذذذدهللا 1)

.السيابي

بشذذذذذذذذذذذذائر 2)

.البلوشية

سذذذذذذذذذذذذناء 3)

.المعمرية

عذذذذذذذذذذذذذذزة 4)

.الخروصية

 زيذذارة القاعذذات الدراسذذية فذذي بدايذذة شذذهر
م للتواصذذل مذذع الطلبذذة فذذي 2020أبريذذل 

كيفيذذذذة تطذذذذوير تحصذذذذيلهم الدراسذذذذي 
.بالتنسيق مع الكادر التدريسي

ور  مناقشة الجلسة الحوارية المباشرة بحض
عذذدد مذذن الطلبذذة المتميذذزين فذذي الكليذذة 

.وطلبة األنشطة الطالبية
 الموافقذذذة علذذذى حضذذذور أعضذذذاء نذذذادي

بتذذاريخ( نهذذائي المنذذاظرات)الخذذريجين فذذي 
األسذذبوع التعريفذذي )م و 25-27/2/2020

.م24/2/2020-23بتاريخ ( للطلبة 
مناقشة إنشاء بريد الكتروني خذاص لنذادي

الخرجين إلرسال الوظائف الشابرة لخريجذي
.كلية الخليج

ة مراجعة السيرة الذاتية للخريجين في حالذ
وجذذود أيذذة بيانذذات بيذذر مكتملذذة والتعذذديل 

.عليها

 مناقشة تحديذد موعذد خذاص لالجتمذاع مذع

.عميدة كلية الخليج
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محضر 
االجتماع

التوقيت
التوصيات والمقترحاتالحضور المكانالزمنالتاريخ

االجتماع 
السابع لنادي
الخريجين مع 
مشرف 
النادي 

ومديرة مركز 
شؤون الطلبة

13
ابريل
2020

من 
7:00
إلى 
8:00
مساء 

عن بعد 
بواسطة 
برنامج 

(ZOOM)

كريمذذذة / أ1)
الهنائيذذذذة 
مذذذذذذذديرة 
مركذذذذذذذذذز 
شذذذذذذذؤون 
.الطلبة

ناصذذذذذذذر /أ2)
.الهنائي

فيصذذذذذذذل 3)
.الحارثي

سذذذذذذذذذناء 4)
المعمرية

.
أحمذذذذذذذذذد 5)

.المعولي
محمذذذذذذذد 6)

القاسذمي
.

محمذذذذذذذد 7)
.الصوافي

:القادمةالمرحلةفياألعمالأهم•

فيالخريجينخبراتتجربةنقلبرنامج•

.العملمجال

التأسيسيةالسنةلطلبةورشةعمل•

ومدىالكليةبتخصصاتلتعريفهم

.العمللسوقمالئمتها

فيالناديأهدافمنتحققمانشر•

.االجتماعيالتواصلمنصات

معالعملأربابآراءعلىالتعرف•

مدىلمعرفةالكليةخريجيالموظفين

وتقييمالعمللسوقالمخرجاتمالئمة

.المخرجاتجودةمستوى

اوصلوالذينالكليةخريجياستضافة•

علىوالتعرفعليامناصبإلى

اتحسابفياالستضافةونشرإنجازاتهم

.النادي

خريجينجاحقصصبوستراتتصميم•

الكليةحساباتفيونشرهاالكلية

وعزةالقاسميمحمد)وترشيحوالنادي

لإلشراف(السعيديةوفاطمةالخروصية

.النادييخصماكلوتصميم
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محضر 
االجتماع

التوقيت
التوصيات والمقترحاتالحضور المكانالزمنالتاريخ

االجتماع: تابع
السابع لنادي
الخريجين مع 
مشرف النادي 
ومديرة مركز 
شؤون الطلبة

13
ابريل 
2020

من 
7:00
إلى 
8:00
مساء

أونالين 
بواسطة 
برنامج 

(ZOOM)

فاتذذذذذذذذذك 1)
.المعولي

حسذذذذذذذذذن 2)
.الحوري

مصذذذذذذعب 3)
.الجهوري

عبذذذذذذدهللا 4)
.السيابي

بشذذذذذذذذذائر 5)
.البلوشية

عذذذذذذذذذذذزة 6)
.الخروصية

أسذذذذذذذماء 7)
.الشقصية

 المقترحات التي تم مناقشتهاأهم:
مؤكدةإعداد قائمة-

م للمترشحين الذين سيت
استضافتهم في تجربة
الخريجين وذلك بعد 
اعتمادها من إدارة 

عمل بوسترات و الكلية 
هم في حساب بخاصة 

.الناديالكلية وحساب
مسابقات لزيادة عمل -

تفاعل المتابعين في 
.حساب النادي

تفعيل حساب النادي -
محمد )وترشيح 

القاسمي وبشائر 
إلدارة (  البلوشية
.الحساب

عمل برنامج يربط إدارة -
.الكلية مع  الخريجين

عمل ورش بشكل دوري -
رة لكيفية تصميم السي

نهاية كل ( CV)الذاتية 
.دراسيفصل
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محضر 
االجتماع

التوقيت
التوصيات والمقترحاتالحضور المكانالزمنالتاريخ

االجتماع 
الثامن 
لنادي 
الخريجين 
مع 
مشرف 
النادي

29

يونيو 

2020

4:30من 
إلى 

5:00

مساء

بث مباشر
بواسطة 
برنامج 

(ZOOM)

ناصر /أ1)
.الهنائي

فيصل 2)
.الحارثي

محمد 3)
القاسمي

.

أحمد 4)
.المعولي

مصعب 5)
.الجهوري

عبدهللا 6)
.السيابي

محمد 7)
.الفارسي

علي 8)
.العلوي

 أهم المقترحات التي تمت مناقشتها
:في المحضر

االستمرار في برنامج -
.تجربة خريج

تعديل استمارة -
الخريجين بإضافة 

حسابات النادي على 
مواقع التواصل 
.االجتماعي

تقديم ورشة عمل -
للتعريف بموقع 

(   LinkedInلينكد إن ، )
للطلبة الخريجين، 
والبحث عن متدربين 
متخصصين في 

.تقديم ورش للموقع

التعريف بالطلبة -
الخريجين الجدد بنادي
الخريجين والحسابات

.الخاصة به
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محضر 
االجتماع

التوقيت
التوصيات والمقترحاتالحضور

المكانالزمنالتاريخ

:تابع

الجتماع 
الثامن 
لنادي 
الخريجين 
مع مشرف 
النادي

29

يونيو 

2020

من 
4:30
إلى 
5:00

مساء 

بث مباشر
بواسطة 
برنامج 

(ZOOM)

األستاذ1)
ناصر

.الهنائي

فيصل2)
.الحارثي

محمد3)
.القاسمي

أحمد4)
.المعولي

مصعب5)
.الجهوري

عبدهللا6)
.السيابي

محمد7)
.الفارسي

علي8)
.العلوي

مناقشتهاتمتالتيالمقترحاتأهم
في

فيالناديبأنشطةيتعلقماكلنشر
التواصلمواقععلىالناديحسابات

حساباتعلىنشرهاوعدماالجتماعي،
.الخليجكلية

(العلويعلياألخمقترح)•
تدريبمكاتبمعالتنسيق
معتمدةشهاداتتمنح
كليةلخريجيهديةتقدم
باقةعنعبارةالخليج
دورات3منمكونةاشتراك
.عملورش/تدريبية

منمقدمةمبادرة)-
المتألقشركةصاحب
فيصلاألخالتقني
خدمةإضافة(الحارثي
بأنشطةوترويجنشر
.النادي
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تجربة أعضاء النادي 
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(:نائب الرئيس)سناء البادية 

نيادي كانت جميلة كنائبة رئييس الالتجربة »
، 19ولكييين بسيييبب أوضييياع جائحييية كوفييييد 

ت واجهنا تحدي في كيفيية تططيية فعالييا
اء النادي والدورات التدريبية وبجهود األعض

فقييد تمكنييا ميين تططييية تلييك الفعاليييات 
والييدورات للخييريجين ميين خييالل المنصييات 

«.التعليمية والمواقع االجتماعية

:(مقرر النادي)المعوليأحمد 

خذذذالل مشذذذاركتي كمقذذذرر لنذذذادي مذذذن »
الخريجين ألول مذرة، تعلمذت الكثيذر مذن 
المهارات في إعذداد ملخذت بمذا قدمذه 
أعضاء النذادي مذن مقترحذات ومالحظذات 
التذذي سذذاهمت فذذي إعذذداد خطذذة عمذذل 
منظمة كان لها الذدور الكبيذر فذي نجذاح 

«.عمل النادي خالل الفترة األكاديمية
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العالقات رئيس )الصوافيمحمد 
:(العامة

دور جديدة بالنسبة، وكان لألعضاءتجربه »
فعذذذذال فذذذذي التواصذذذذل مذذذذع الخذذذذريجين 
واسذذتقبال المالحظذذات وكذذذلك التنسذذيق
مع أعضاء اللجان وكان لهم الدور الفعذال 

«.لنجاح خطة النادي

لجنة العالقاتعضو )الشقصيةأسماء 
:(العامة

ن سعدت باإلنضمام لنذادي الخذريجيلقد »
الذذذي أعذذاد لذذي الذذذكريات الجميلذذة التذذي 
ج، قضذذيتها أثنذذاء دراسذذتي بكليذذة الخلذذي
واسذذتطعنا أن نبنذذي جسذذر للتواصذذل مذذن 
حيذذث جمذذع الخبذذرات واالبذذداع والمواهذذب 
لتحقيق هدف رسمناه معًا إال وهذو أننذا 
حققنذذا النجذذاح ونسذذعينا لتقذذديم كذذل مذذا
ة لذذدينا فذذي تمثيذذل الخذذريجين وبنذذاء صذذل

«.بيننا و بين الطلبة
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:(لجنة اإلعالمرئيس )القاسميمحمد 

خذذذالل تجربتذذذي بنذذذادي الخذذذريجين، مذذذن »
كسذذبت الكثيذذر مذذن المعذذارف وتعلمذذت 
يذة كرئيس في لجنة اإلعذالم كيفيذة تغط

فعاليات النادي والتعامل مع المالحظذات
التذذي أبذذداها بعذذي الفنيذذين فذذي مجذذال 
التغطية اإلعذالم، ممذا سذاهم فذي تطذور 
بعذذي المهذذارات الفنيذذة فذذي التصذذميم 

«.والتصوير وتغطية الفعاليات إعالمياً 

::(لجنة اإلعالمعضو )المعوليفاتك 

شذذكر قليلذذة فذي حذذق القذذائمينكلمذة »
على إنجاح هذا النادي وتشرفت بأن أكون
احذذد اعضذذاء النذذادي ف الفتذذرة االولذذى 
والمنصذذرمة مذذن خذذالل المشذذاركة فذذي 
الفعاليذذات التذذي اقامهذذا النذذادي تحذذت 

«.رعايته
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:(اإلعالملجنة عضو)الشيباني سالم 

فذي نذادي الخذريجين ال شذك أنهذاتجربتي »
كانذت نبيلذذة لتحقيذق االهذذداف واسذذتعمال

ط بين تقنيات التواصل الحديثة لتعزيز الرواب
كلية الخلذيج وخريجيهذا مذن جهذة وتقويذة 
انت العالقات بين خريجي الكلية أنفسهم ك

لذذه جوانذذب ايجابيذذة كثيذذرة مذذن خذذالل دعذذوة 
الخريجين لحفذالت التخذر  و المشذاركة فذي
ة، األنشذذطة العلميذذة و الرياضذذية والثقافيذذ
فخذذور جذذدا كذذوني خذذريج مذذن كليذذة الخلذذيج 
وارجوا لهم مزيدًا من النجاح والتفذوق فذي 

«.االعمال واالنشطة المختلفة

:(لجنة اإلعالمعضو )حسن الحوري 

ت التجربة في نادي الخريجين كانخو  »
جميلة ورائعة بوجود األعضذاء المبذدعين
وما قدموه خالل فترة ترشحهم بالنذادي
وتعلمت الكثير من المهذارات واكتسذاب 

«.الخبرات
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التنسيق ولجنة رئيس )علي العلوي 
:(المتابعة 

والمنه للذه علذى خوضذي هذذه الحمدهللا “
التجربذذذة المميذذذزة والغنيذذذة عذذذن الوصذذذف 
والتعريف عذن النذادي وحضذوري مذع نخبذه 
مذذذن الخذذذريجيين المميذذذزين مذذذن ينشذذذرون 
و مفاتيح النجاح وبث روح التعاون وسعي نح
االهذذذداف ف شذذذكرا لكذذذل أعضذذذاء نذذذادي 
الخذذريجين وادارة الكليذذذة وكمذذا اسذذذعدني 
المشاركة في هذا العمل واالسذتفادة مذن 
ا الفعاليات فذالفترة الماضذية ومذن ضذمنه
ن الورشات التدريبية مذع نخبذة مذن المذدربي

”.المتميزين

ق التنسيلجنة عضو )عبير العميرية 
:(و المتابعة 

التجربة في نادي الخريجين كانذتخو  “
جميلة ورائعة بوجود األعضذاء المبذدعين
وما قدموه خالل فترة ترشحهم بالنذادي
وتعلمت الكثير من المهذارات واكتسذاب 

”.الخبرات
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رئيس الناديكلمة 

عانوومتأخرةصعبةالبدايةكانتحيثالخريجين،ناديفيتجربةأولخوضيبعد
(19-كوفيد)جائحةالعالمواجهفقد،استثنائيةةدراسيالسنةالكانتكذلكوما

معلالتعامكيفيةفيسابقةتجربةهناكتكنفلم,لنااألكبرالتحديكانفهذا
ةآليفوضعنااالخرىتلوىتحدثةكثيرمتغيراتهناكفكانتالجائحةهذهثلم

.الكليةخريجيمعلتتناسبالكليةإدارةمعخاللهامنعملنامحددةعمل
هذهمثللتحملطريقناأنوتيقناعظيمةمسؤوليةأنهاجيداً وأدركت

علىنحملهاالتيتحدياتمنبهطريقهووإنمابالسهليكنلمالمسؤولية
وجهودإنجازاتمنالنادييقدمهأنيمكنبماثقةوكلناالخريجين،خدمةعاتق

نأشغفوكلناالتعليمية،البيئةرقيسبيلفيوطموحاتاألهدافلتحقيق
.للناديداعمينأعضاءأوكنتمأعضاًء المسؤوليةهذهحملفيمكانلكمتجدوا

:رسالتي للخريجين
خيرالمختلفةبالمجاالتالجديدعلىالدائمباإلطالعالمصحوبالدؤوبالعمل
ا اإلندمعلىتعينهمالتيالمطلوبةالخبراتواكتسابالمهاراتلصقلوسيلة
لالعقوبتلكإاليتحققانالوازدهارهالمجتمعتطورفإنوعليهالعمل،سوقفي

.أمتهاثقافةإلىتنتميوالتيالشبابيةواألفكار

الحارثيفيصل 

نادي الخريجينرئيس 
م 2019/2020األولىللفترة 
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