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االهتمام بقضايا أجل هـ من 1436تأسست وحدة الخريجات بالكلية عام 
 لسوق العمل. معهن وتدريبهن وتأهليهن الخريجات والتواصل 
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  الرؤية 

ً  ةخريج   .متميزة ومؤهلة للمنافسة في سوق العمل محلياً وعالميا

  الرسالة

في سوق العمل؛ وذلك من خالل التدريب المهني والتأهيل الوظيفي، والحضور  اتتعزيز القدرات التنافسية للخريج

وجهات  الفعال في جميع معارض التوظيف والمنصات اإللكترونية المتوفرة، وتوفير بيئة تفاعلية جاذبة للخريجيات

  .التدريب والتوظيف، وإقامة شراكات مع سوق العمل

  األهداف

شخصية للطالب والخريجين وتنمية صفاتهم الشخصية الالزمة للمنافسة في سوق تطوير القدرات والمهارات ال    .1

 العمل.

  فرص للتدريب والتوظيف، وإقامة شراكات مع سوق العمل. إيجادمساعدة الخريجين في     .2

  توفير بيئة تفاعلية جاذبة للتواصل مع الخريجين وجهات التوظيف.    .3

  البيانات واإلحصاءات وتحليل االستبيانات الالزمة والخاصة بالخريجين وجهات التوظيف. توفير    .4

  تنظيم مشاريع التخرج والمساعدة في توفير دعم للمشاريع المتميزة وإقامة معارض لتسويقها.    .5

  تنظيم التدريب الميداني ومحاولة توفير فرص تدريبية مناسبة.    .6
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  الوحدة  جلان

  :الفرعية اآلتية حدة الخريجات بالكلية من اللجان و تتكون

  التأهيل للدراسات العليا. - التأهيل الوظيفي -  :ويحتوي على المجاالت :. التأهيل الوظيفي 1

  تطوير السمات الشخصية  -التدريب المهني  -: ويحتوي على المجاالت :  . التدريب المهني2

  التأهيل للعمل عن بعد . - التأهيل لريادة األعمال  -الت : المجاعلى  يويحتو :. التأهيل للعمل الحر3

  : . مشاريع التخرج4

متابعة تنفيذ مشاريع التخرج على مستوى المملكة وضمان االلتزام بالجدول الزمني المعتمد وتنظيم  إلىتهدف اللجنة 
نظمة وطرق وآليات البحث العلمي وكتابة لتهيئة الطالبات لمشاريع التخرج وتعريفهم باإلجراءات الم وأنشطةفعاليات 
  التقارير.

  :المهني  اإلرشاد. 5

المهني هو عملية مساعدة طالبات الجامعة وخاصة المستجدات على اتخاذ القرار المهني السليم والتخطيط  اإلرشاد
  .عداداتهم وقدراتهم وميولهمالمهني الختيار التخصص األكاديمي المناسب لهم. وبالتالي اختيار المهنة المناسبة الست

  : واإلعالم. المعلومات واالتصال 6

 وإعدادتقوم بتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن خريجات الكلية والتفاعل المستمر مع الخريجات وجهات التوظيف 
   .التقارير اإلحصائية ذات الصلة بالخريجات
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  ..اهليكل التنظيمي للوحدة ..
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