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 :رؤية الوحدة

تتبلور رؤية وحدة الخرجين بكلية العلوم و الدراسات االنسانية 

في بناء جسور التواصل والتعاون المستمر والشراكة الفاعلة   بالغاط

بين الكلية وخرجيها الحاليين والمرتقبين من خالل متابعة خريجي 

الكلية لتحقيق نظام متكامل و تفعيل االساليب والبرامج الدراسية في 

 . ضوء معايير الجودة لتتوافق مع متطلبات سوق العمل

 

 :رسالة الوحدة

تتضمن رسالة وحدة الخريجين بناء وتعزيز التواصل مع الخرجين من 

خالل االتصال الدائم والمتبادل بين الكلية وخرجيها بمساعدتهم على 

االندماج في سوق العمل من خالل تقديم مختلف االنشطة والبرامج 

القادرة على تطوير مهاراتهم  وصقل قدراتهم العلمية والعملية في بيئة 

اكاديمية محفزة ومنهج علمي يراعي شروط الجودة  والتحسين 

 .المستمر 
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