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 المقدمة

 : وبعد , الله رسول على والسالم والصالة الله الحمد
 للمشاركة وطموحا   ,خريجاتها مع التواصل بأهمية عبدالرحمن بنت نورة األميرة بجامعة الصيدلة كلية إيمان من انطالقا

 بتقوية تقوم للخريجات وحدة الكلية استحدثت , الوطن لبنات المقدمة التعليمية والخدمة األداء بمستوى االرتقاء في
 بنشر قمنا الكلية خريجات مع التواصل آلليات وتحفيزا   والمجتمع الكلية وبين ,خريجاتها و الكلية بين الدائم االتصال ودعم
 الوظيفية للفرص مختصر لعرض باإلضافة الوحدة وأهداف ورسالة رؤية على يحتوي أن ُروعي حيث التعريفي الكتيب هذا 

 .الُمتاحة
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 الرؤية والرسالة
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 رؤية الكلية
 

كلية الصيدلة جامعة األميرة نورة بنت تلتزم 
عبد الرحمن بالريادة النسائية التعليمية 
 .والبحثية بما يسهم في خدمة المجتمع

 الكليةرسالة 
 

وعالميا وفقا صيدالنيات مؤهالت و قادرات على المنافسة محليا إعداد 
ألعلى المعايير العلمية والمهنية من خالل برامج أكاديمية معتمدة وبحوث 

تطبيقية مبتكرة بشراكات عالمية متميزة تسهم في تجويد الرعاية 
 .الصيدالنية في المجتمع



 والرسالة لوحدة الخريجاتالرؤية 

 الرؤية

 الرسالة

 .حلقة ربط قوية وفعالة ما بين الكلية و خريجاتها وبين الكلية والمجتمع

 العملية في المستمر التطوير بهدف عملهم جهات مع والتواصل خريجاتها و الكلية بين الدائم االتصال
 الكلية رسالة يحقق بما العمل سوق لمتطلبات وفقا   الخريجين جودة وضمان لتحسين بالكلية التعليمية
 .االستراتيجية وأهدافها
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 األهداف االستراتيجية للوحدة 

 .  بناء قناة اتصال بين الخريجات والكلية

إنشاء قواعد بيانات للخريجات والعمل على ربطها بمنتدى 
 .الخريجين لكلية الصيدلة

 .التواصل مع الخريجات ومعرفة إنجازاتهم , وأماكن أعمالهم

التواصل مع أماكن عمل الخريجات الستطالع رأيهم في منسوبي الكلية 
 .واعطاء الجامعة تغذية راجعه عن منسوبيها في سوق العمل
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 األداء المرتبطة بالخريجاتمؤشرات 

 المطلوب من الخريجة أهميته المؤشر
 

نسبة الخريجات الالتي توظفن أو 
 التحقن ببرنامج الدراسات العليا

 

 اشهر من تخرجهن 6متابعة توظيف الخريجات بعد 
 

الرد على الحصر الدوري من قبل وحدة 
الخريجات فيما يخص توظيف الخريجات وتزويدنا 

 بأماكن العمل
 

نسبة الخريجات المشاركات في 
االنشطة والفعاليات التي ترعاها 

 البرامج/الجامعة 

 

بتسجيل مشاركة الخريجات في الفعاليات 
واالنشطة التي تقدمها الجامعة سواء كانت 

مشاركة او حضور ويتم احتسابها كتبرع من الخريجة 
 للجامعة

 

ارسال نسخة من شهادة الحضور للفعالية او 
 المادة المقدمة من قبل الخريجة

 

قيمة التبرعات المقدمة من أو 
 بمعاونة الخريجات سنويا  

 

والخبرة المقدمة  الوقتيتم تقدير ذلك بحساب 
 من الخريجةكتبرع للكلية 

 

نسخة من شهادة الحضور للفعالية او ارسال 
 المادة المقدمة من قبل الخريجة
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 يعتبر التخرج بعد ادائهم فمتابعة ,البرامج هذه ثمرة هم الخريجات وكون ,دالئل بعدة يقاس األكاديمية للبرامج نجاح
 بمؤشرات تربط المتابعة هذه ,العمل وأرباب الخريجة مع ايجابية عالقات وبناء البرنامج تطوير الستمرار أساسية لبنة

 الحصول نستطيع حتى الخريجات وحدة من المرسلة لالستبانات باالستجابة الكلية خريجة دور ويكمن ,األداء لقياس
 .تطويرية خطط بناء على تساعدنا دقيقة نتائج على



 االستبانات المطلوبة من الخريجات سنويا

 المطلوب من الخريجة الهدف منها االستبانة
 
 

استبــانة تقـــويم الخريجة 
 للبرنامج التعليمي

  

  
التعرف على وضع خريجات جامعة 

األميرة نورة بعد تخرجهن من الجامعة 
خاصه  ورأيهن في البرنامج التعليمي
بالخريجات الالتي مضى على تخرجهن 

أشهر فأكثر 6  
  

 
 

تعبئة االستبانات مره واحده سنويا  وذلك 
 ألهمية أراء الخريجات في تطوير البرنامج
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 هذه تستهدف ,بالتوظيف المتعلقة االستبانات عن تختلف وهي ,سنويا واحدة استبانة استكمال الخريجة من يطلب
 .السابقة السنه خريجات وتستهدف العمل بسوق وانخراطها تخرجها بعد للبرنامج الكلية تقييم االستبانة



 :التوظيف لخريجات برنامج دكتور صيدلةمجاالت 
تنقسم فرص العمل في المملكة العربية السعودية من حيث القطاعات إلى قسمين 

 :  أساسيين هما

ويشمل المؤسسات والشركات : العمل في القطاع الخاص فرص .2

والمصانع الخاصة التي ال تملكها الدولة ويندرج تحت كل قطاع منهما 

 .عدة مجاالت مختلفة , حيث لكل مجال مميزاته 

وهو أي قطاع تابع للدولة  -:فرص العمل في القطاع العام 1.

ويشمل ذلك الدوائر الحكومية والوزارات والقطاعات الصحية 

 . والعسكرية والتعليمية
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 :مجاالت التوظيف لخريجات برنامج دكتور صيدلة
 

 :مجاالت وفرص العمل في القطاع العام الحكومي : أوال 
/ الجامعية / المستشفيات العسكرية ) المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة  أو العمل ضمن برامج التشغيل الذاتي   -1

 (.بعض مستشفيات وزارة الصحة العاملة بنظام التشغيل/ المدن الطبية 
 .الغذاء والدواءالجهات التشريعية والرقابية مثل هيئة  -2
 .  العمل في المجال األكاديمي -3
 البحثيةالعمل في المراكز  -4

 :القطاع الخاص في مجاالت وفرص عمل : ثانيا 
 واإلقليمية العمل في المكاتب العلمية التابعة لشركات االدوية العالمية   - 1
 مجال التصنيع الدوائي   -2
 المجتمعصيدليات  -3
 مجال شركات التأمين الطبية -4
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 :مجاالت وفرص العمل في القطاع العام الحكومي : أوال 

المستشفيات )المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة  أو العمل ضمن برامج التشغيل الذاتي  -1
 (:بعض مستشفيات وزارة الصحة العاملة بنظام التشغيل/ المدن الطبية / الجامعية / العسكرية 

وتركيب كتحضير حيث يدور عمل الصيدلي حول الرعاية الصيدلية للمرضى في مجاالت الخدمة الصيدلية 

الطبي , واإلشراف على فنـــيي للفريــق وصرف األدوية بالطرق السليمة , وتقديم االستــشارات الدوائية 

 .وكذلك ادارة مخازن األدويةوإمدادهم بالمعلومات الدوائية المواطنين الصيدلة , كما ُيعنى عملهم بتوعية 
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 :والدواءالجهات التشريعية والرقابية مثل هيئة الغذاء -2
 

مرتبطـ ا باألعمال الجمركية فيما يخص األغذية واألدوية المستوردة , كذلك متابعة الهيئات ويكون عمل الصيدلي في هذه 

المصانع والشركات المعنية بالغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية حيث يقوم عمل الهيئة على التأكد من صالحية 

الغذاء والدواء وصالحيتهما لإلنسان والحيوان , ومأمونية المستحضرات الحيوية الكيميائية والطبيعية وكذلك مستحضرات التجميل 

 .والمبيدات الحشرية
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 :مجاالت وفرص العمل في القطاع العام الحكومي : أوال 



 :البحثياألكاديمي و المجال   -3

تستقطب الكليات والجامعات خريجي وخريجات الصيدلة المتميزين للعمل في المجال األكاديمي تحت تخصصات الصيدلة 

وبيداء المسار الوظيفي للخريجين في المجال , الصيدالنيات و الصيدلة اإلكلينيكية, الكيمياء الصيدلية, المختلفة من علم األدوية

 :األكاديمي

في الجامعة وتعطى له فرصة االبتعاث وإكمال الدراسات العليا ومن ثم العودة للعمل في الجامعة كمحاضر أو باحث معيد •

 .في مجال تخصصه

 .بالكلية او المراكز البحثية, مساعد باحث•
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 :مجاالت وفرص العمل في القطاع العام الحكومي : أوال 



 :القطاع الخاص العمل في مجاالت وفرص : ثانيا 

 : العلمية التابعة لشركات االدوية العالمية واإلقليمية المكاتب   -1

 (.  pharmacovigilance)العمل في التيقظ الدوائي -

 (.medical representative)العمل كمندوب مبيعات دوائية -

 (.regulatory affairs)الشؤون التنظيمية -
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  مجال التصنيع الدوائي   -2
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 صيدليات المجتمع-3

الدواء, تقديم النصائح صرف على المجتمع او ما يعرف بالصيدليات الخارجية و يقوم دور الصيدلي المجتمع العمل في صيدليات 

للمريض الخاصة بحالته الصحية ويشرح التداخالت الدوائية إن وجدت, وإن لم يتوافر الدواء المطلوب فانه يقترح البدائل وأشكال 

لتقديمه الوعي الصحي والتثقيف الدوائي للمرضى والرد على استفساراتهم ويقوم ببعض الخدمات باإلضافة صيدالنية أخرى 

 والوزنمثل قياس السكر والضغط 

 

 للعقاقير الطبية وتسويق والمختبرات الدوائية لتطوير وانتاج المصانع كالعمل في 

 :القطاع الخاص العمل في مجاالت وفرص : ثانيا 



 وحدة الخريجاتالخدمات التي تقدمها 

14 

 اعتمادهاو االشراف على تنفيذها بعد لوحدة الخريجات عداد الخطة السنوية 

 التوظيفالسير الذاتية لراغبات في التوظيف والرفع بها لجهات وجمع عن الوظائف المتاحة اإلعالن 

 قاعدة بيانات بمعلومات جميع خريجات الكلية و جهات التوظيفاعداد 

 الكليةاألنشطة المقدمة في بالخدمات المجتمعية و ابقاء الخريجات على معرفة 

تنظيم حفل سنوي على مستوى الكلية للقاء الخريجات وتكريمهن 

 األولى على مستوى الجامعةحفل التخرج الختامي وحفل مراتب الشرف تنظيم 

الرد على استفسارات الخريجات سواء عن طريق البريد االلكتروني او الهاتف 

تسليم شهادات االمتياز بعد اتمام التدريب الميداني 



 كيفية التواصل واالستفادة من وحدة الخريجات 
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و الجامعة من خالل والكلية وتقوية الروابط و مد الجسور بين الخريجات االنتماء روح   وزرعالعالقة مع الخريجات تسعى كلية الصيدلة لتوثيق 

 :  ويمكن للخريجة التواصل وتقوية عالقتها مع الكلية من خالل تعزيز سبل الدعم و الرعاية لخريجات الكلية 

 .اإلرشاد الوظيفي للخريجات ومساعدتهن في رسم مستقبلهم الوظيفي بما يتوافق مع مهاراتهنخدمة من االستفادة 1.

 بالكليةالمشاركة والحضور باألنشطة غير المنهجية التي يتم تنفيذها 2.

 االستفادة من عروض الكلية والرسوم المخفضة للخريجات لحضور الدورات والمؤتمرات المحلية والدولية 3.

 المشاركة في العمل التطوعي ضمن وحدة خدمة المجتمع بالكلية 4.

 PNU_events@اعالناتها  الخريجات ومتابعة علي تواصل ومعرفة اخبار ألنشطة الجامعة للبقاء ضافة  حساب توتير إ5.

 .االنضمام لرابطة  خريجات كلية الصيدلة لمعرفة المستجدات6.
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