
:الرؤية  

:الرسالة  

 الهيكل اإلدارى للوحدة

  أعضاء وحدة رابطة الخريجين

 رئيساً للوحدة شادي أحمد زكائي.د

 نائبا للرئيس   هاني المرزوقي.د

 عضوا راني أحمد.د

 عضوا رؤى جمجوم.د

 المساعدة اإلدارية للوحدة نائلة أحمد شكري.أ
  
  

 

التواصل المهني واالجتماعي مع خريجي وخريجات كلية 
 الطب من جامعة الملك عبد العزيز

تعزيز التواصل وتوثيق العالقة مع الخريجين والخريجات 
 لتطوير كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز

 وحدة رابطة الخريجين
:المقدمة  

تفخر الكليات والجاجااج جات والجاجالجلجات الج جلجاجيج   جخجريجاجيج جا 
وخرياات ا وان هذا الانطلق ت تم كلي  الطب  ااا   الجاجلج  
ع د ال زيز  توثيق ودياوا  التواصل اع خرياي ا، كاا ت جتجز 
الكلي   خرياي ا انذ إنشاءها كثانج  كجلجيج  طجب مج  الجاجاجلجكج  

هج وت تز  جسلج جااجاتج جم واشجاركجاتج جم  5971_  م  5791انذ 
مجج  تججطججويججر الججخججداججات الصججبججيجج  والججتجج ججلججيججاججيجج  و ججنججاء الججوطججن 

  ناء على ذل  مقد قاات كلي  الطب م  ااا   . وتبديثه

الججاججلجج  عجج ججد الجج ججزيججز  ججسنشججاء وبججد   تججواصججل لججخججريججاججيجج ججا ولججو  تججتجج ججاججن 
نشر  إخ اري  دوري  بول كليت م وأنشطت ا إعالا م :  الخداات الاقدا  ل م 

بول كام  أنشط  الكلي  ال لاي  ، دعوت م لب ور بفل لجنجول لجلجتجواصجل، 
اع إتاب  الفرص  لج جم لجلجتجواصجل اجع زاجالءهجم وزاجيجالتج جم اج جنجيجا وعجلجاجيجا 

وأننا م  كلجيج  الجطجب  جاجااج ج  الجاجلج  عج جد الج جزيجز نج جيجب  جكجامج  .  و بثيا 
خريا  وخرياات الكلي  التلايل عل  الجرا جط الجاجخجصجي لجلجخجريجاجيجن أو 

 . شاكرين ل م للفًا تواصل م اع كليت م. االتصال  وبد  الخرياين

  ت زيز التواصل وتوثيق ال الق  اع الجخجريجاجيجن  ج جد  االلجتجفجاد  اجن
خ رات م و اشجاركجاتج جم مج  دعجم الجتج جاون اجع الجكجلجيج  مج  الجتج جلجيجم الجطج ج  

 .والتدريب م  كام  الارابل
   إطجال  الججخجريججاججيجن عججلجى كججل أنشججطجج  كججلججيج  الججطجب واججا يلججتججاجد مجج

 .النواب  األكادياي  وال بثي  داخل وخارج الكلي 
  ناء قاعد  ا لواات ت تم  الخرياين للجتجواصجل اجع و جيجن الجخجريجاجيجن 

 .أيناا وادوا
  التواصل الالتار اع الخرياين وا ات التوظجيج  وأصجبجاب الج جاجل

  ان  رنااج الخرياين
 

:األهداف  

  إعداد  رااج تدري يه لتطوير قدرات بديث  التخرج وخلق
 ا ارات تنالب اتطل ات لوق ال ال

   ااع وتبليل ال يانات الاطلو   عن آراء الخرياين م
 ال رااج الدرالي  وا ات التوظي  وال ال

:الخدمات  



Structure of the Alumni unit  

Alumni Members: 

Vision 

Mission 

Establishing both professional and social bounding 

with all graduates 

Connecting and engaging alumni  in promotion 

and advancement of the medical college. 

Aims & Goals 

The alumni unit aims for the following goals: 

 promote communication and bounding with all 

graduate to help in the use of graduates expertise 

in developing and improving the continuous  

medical education and training at all levels in the 

medical college 

 informing the graduates about the college   

educational and research activities 

 establishing searchable on line directory for 

graduates 
 continuous communication with the graduate 

work force requirements  about the curriculum. 

Introduction: 
Institutions are proud with their graduates and from 

this prospect, KAU medical college is  

interested in bounding with their graduates. 

As the second medical college in the kingdom (1975) 

the college is proud with their graduates involvement 

in both medical and educational fields attributions. 

The medical college have recently established alumni 

association unit to communicate and keep in touch 

with all graduates 

The unit will provide the following: 

News letters about the college activities 

 Keep graduate informed about all educational 

 activities 

 The ability to communicate with other fellow 

graduates in medical, professional and research 

fields. 

So on behalf of medical college king Abdul Aziz  

University we invite all graduates to register on the 

web site or directly contact the unit. 

We we’ll be delighted that you are going to register 

and communicate with us 

 

 Services: 

 

Head of Alumni Association Unit 
Dr.Shadi  Zakai 

Alumni Members 

Dr.Hani AlMarzouki 

Dr.Rani Ahmad 

Dr.Rua Jamjoom 

:اتصل بنا  
6400000: الهاتف   

22191التحويلة   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:موقع الوحدة  
 كلية الطب قسم البنين

(912)الدور الثاني مكتب   9مبنى   

@alumnimedkau 

Alumni Association Unit  

Med.au.@kau.edu.sa   

 development and preparation of workshop 

and training courses for the improvement of the 

skills of new graduate 

 collecting and analyzing the graduate opinion  


