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 وحدة اخلرجيني 
 كلية العلوم بالزلفي

 .والنشأةالتأسيس 
 

تأسشت وحدة اخلسدنني نإحدى اسرتاتيجيات  مظسوع التطويس  

ٍـ  1433/11/29بكساز دللص الهلية اخلامص امليعكد بتازيخ 

ٍـ مً مديس  1433/12/10و  بتازيخ / 113/32/1 املعتند بسقه 

 .اجلامعة

 

 .الوحدةرؤية 

 
احلد مً مظهلة البطالة بني اخلسدنني وذلو باملوائنة بني  

 .خمسجات التعله ومتطلبات سوم العنل

 

 .رسالة الوحدة
 

  الهلية بني الفعال التواصل سبل توطيد متابعة يف الشعي 

  فسص إلدناد تأٍيلَه يف واملشاٍنة اخلسدنني مً وأبيائَا

  التعله خمسجات بني املوائنة   خالل مً أفضل عنل

  العلني والتطوز اجملتنع وحاجة العنل سوم ومتطلبات

 .التخصص دلال يف الشسيع

 

 .أهداف الوحدة

 

التواصل مع خسدني الهلية بأقشامَا املختلفة و املوائنة بني  .  1

 .خمسجات التعله ومتطلبات سوم العنل 

 .تدعيه العالقة وتوثيل الصالت والسوابط بني خسدني الهلية. 2

 .متابعة طؤوٌ وأحوال اخلسدنني املَيية والظخصية. 3

إىظاء قاعدة بياىات ومعلومات عً خسدني الهلية وعً  . 4

إصداز ىظسات دوزية  . الكطاعات ذات الصلة خبسدني الهلية

املعلومات ذنوي أمساء وعياويً وظسوف عنل  بيو .  وإىظاء

 .وىظاطات اخلسدنني العلنية واملَيية

 ..تيعيه لكاءات تعسيفية بالهلية بدعوة الكطاعات املشتفيدة. 5

تأٍيل اخلسدنني لالخنساط يف سوم العنل مً خالل عكد  .  6

 .دوزات تدزيبية يف دلاالت الهلية املختلفة 

 .تطويس مَازات الكيادة واالتصال لدى اخلسدنني. 7

  .تينية مَازات احلصول على فسص عنل أفضل. 8

 .قياض اجتاٍات أصحاب األعنال حنو خسدني اجلامعة.   9

 .املشاٍنة يف صياغة مواصفات معيازية خلسدني اجلامعة.  10

الوقوف على اٍه العكبات اليت تعرتض الطالب بعد ختسجَه  . 11

 .والتحاقَه بشوم العنل 

حلصول على تػرية زاجعة مً اخلسدنني حول التطوزات  . 12

 مما يعترب زنيزة أساسية لتطويس, املشتحدثة نال يف دلالُ

 .اليعه التعلينية 
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Alumni Unit 

College of  
Science, Al-Zulfi 

History and establishment 

 

Alumni Unit was established as one of the 

strategies for the university development 

project. The   unit was approved by the  

College Board's in their fifth meeting held 

on 11.29.1433 approval number 113/32/1 

e / m on 10/12/1433 from University 

President 

Vision 

 

Reduce the problem of unemployment 

among graduates and the alignment 

between education outcomes and labor 

market requirements 

Mission 

 

       Seeking effective ways of 

communication between the College 

and Alumni and contributing to their 

progress by finding better job 

opportunities through the alignment 

between educational outcomes and 

the requirements of the labor market. 

 

Objective 
 

1. Communicate with college graduates 

with its various sections and 

alignment between learning outcomes 

and labor market requirements 

2. Strengthen the relationship between 

college graduates  

3.  Follow the  professional and personal 

conditions of the graduates 

4. Create a database  that contains 

information regarding college 

graduates . Issuing periodic bulletins 

and create  Data bank contains the 

names, addresses and working 

conditions and scientific and 

professional activities of the 

graduates  

5. Organizing briefings about the 

collage and graduates and  inviting 

business owners. 

6.  Develop leadership and 

communication skills among 

graduates 

7. Qualifying graduates to engage in the 

labor market through holding training 

courses in various scientific fields 

8. Stand on the most important obstacles 

that faces students after they graduate 

and enter the workforce 

 

 


