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أهداف 
1.توثيق الصلــة بين الجامعة والخريجين ومؤسســات المجتمع اإلدارة:

ذات العالقة بما يحقق المصلحة المشتركة.

2.قياس اتجاهات أصحاب األعمال نحو خريجي الجامعة. 

3.السعي للتوافق مع مزيد من مجاالت سوق العمل للخريج.

4.اإلسهام في صياغة مواصفات معيارية لخريجي الجامعة.

5.التواصــل المســتمر مــع الخريجيــن الذيــن تــم توظيفهــم، 

واالستفادة من تجاربهم.
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منجزات 
اإلدارة:

1.تفعيل وحدات الخريجين بالكليات من أجل التواصل مع الخريجين 
وتتبع أوضاعهم في سوق العمل لالستفادة من آراءهم في تطوير 

مخرجات البرامج األكاديمية بالجامعة.
2.العمل على قياس نسب التوظيف لكل برامج الجامعة بالتعاون 

مع مختف الكليات.
3.العمل على قياس نسبة االلتحاق ببرامج الدراسات العليا لخريجي 

الجامعة. 
4.العمل على قياس نسبة رضا جهات التوظيف عن مستوى 

خريجي الجامعة في معظم التخصصات التي تقدمها الجامعة.
5.ربط مخرجات التعليم بسوق العمل من أجل التطوير ومتابعة 

المستجدات في سوق العمل واحتياجات المجتمع.
6.يجري حاليًا تصميم بوابة وصول للخريجين على موقع الجامعة 

لتسهيل عملية التواصل من ومع الخريجين.
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صور من 
البوابة:

يتم رفع البيانات األساسية للخريجين على الموقع، ومن ثم يمكن لكل 
خريج الدخول ببريده الجامعي واستكمال وتعديل البيانات.

صور من 
البوابة:
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ويهدف الموقع إلى مساعدة الخريج في عرض سيرته الذاتية لجهات 
التوظيف، كما يتيح الموقع الفرصة للخريج لتقديم التغذية الراجعة 
للجامعة حول البرنامج الدراسي وما يمكن أن يضاف له أو يعدل فيه.
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كما أن الموقع يتيح للخريج الفرصة في تقديم ما لديه للجامعة سواء 
على مستوى الخبرة من حيث الدورات التدريبية أو المساهمة في 

البحوث بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
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ويهدف الموقع إلى أن يكون مجتمعًا افتراضيًا يجمع خريجي الجامعة 
على مدى سنوات ويربط بينهم معززًا عالقتهم وانتماءهم للجامعة 

ومقدمًا لهم للمجتمع وألرباب العمل.
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   منسقي وحدات الخريجين

يتم االلتقاء بمنسقي وحدات الخريجين والتواصل معهم بشكل 
دوري لتوظيف ما جمعوه من بيانات حول الخريجين في دعم مؤشرات 
األداء الخاصة باالعتماد األكاديمي وكذلك الخاصة بالخطة المستقبلية 

للتعليم الجامعي »آفاق«

   منسقي وحدات الخريجين
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