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 جمعية الخريجين بجامعة سبها 

Sebha University Alumni of ssociation A 

ASUA 

 جمعية الخريجين بجامعة سبها تحت قسم الخريجين بإدارة المسجل العام
 
 

جمعية للخريجين بجامعة سبها   عن طريق انشاء  كلياتهاتحرص جامعة سبها على متابعة الخريجين من  

ويتم فتح لها حسابات على موقع الجامعة الرئيس ي ومواقع  تحت قسم الخريجين بإدارة املسجل العام

 التواصل االجتماعي كالتالي:

 :االسم

 جامعة سبها جمعية الخريجينتسمى ب

 :التعريف

الي  1983هي منتدى يضم الخريجين بالجامعة بشتى فروعها واقسامها منذ تأسيس الجامعة سنة و  

 حد االن. 

 :الرؤية 

  الريادة في توثيق العالقة بين الجامعة وخريجييها من اجل التنمية املستدامة

 :الرسالة 

 على االستمرار في العطاء املتبادل بين الجامعة واملجتمع خريجيها وحثهمخدمة املجتمع عن طريق 

 :الجمعية اهداف

 خدمة املجتمع والبيئة والتمية املستدامة للجامعة عن طريق خريجوا الجامعة .1

تزويد الخريجين باستمرار بالجديد في مجاالتهم وتخصصاتهم لتطوير مستواهم ومهاراتهم  .2

 .العلمية واملهنية



لتعزيز عالقة الخريج عبر وسائل االتصال املختلفة  املستمر االتصال والتواصلبناء قنوات  .3

 بجامعته

 .من مكاتب وادارات الجامعة التعاون الهادف لخدمة الخريجين .4

 توعية الخريجيين بدورهم في تطوير املجتمع .5

 .تخصصاتهماملساعدة في تامين فرص عمل للخريجين تتناسب مع   .6

 .الكتروني من خالل بناء قواعد بيانات خاصة بالخريجينبناء نظام معلومات  .7

 إعداد املوقع االلكتروني للجمعية .8

 .إصدار مجلة أو نشرة دورية تحتوي على األخبار التي تهم الخريجين .9

 .إقامة يوم سنوي للخريجين يدعى اليه جميع الخريجين .10

 تعاون بينهمتوفير منبر حر للخريجيين لطرح قضاياهم وتبادل األفكار ورفع حس ال .11

 :طبيعة عمل الجمعية

خدمة املجتمع عن طريق خريجو الجامعة والتواصل التام مع خريجو و نشر اهداف الجامعة 

 .املتاحة التخصصاتو وارقام هواتف الخريجين  بأسماءتزويد الشركات واملؤسسات الجامعة و 

 :اختصاصات الجمعية

 نشر الرسائل اإلخبارية أو املجالت ذات العالقة  الجمعيةتنظم  -

 توفير الكثير من املزايا والخدمات. -

 الجامعة والكلية والقسم العلمي واالساتذة والزمالءمعرفة اخر االخبار عن   -

دعم الخريجين الجدد بالتواصل مع بعض عن طريق توفير منتدى الجامعة للطلبة  -

 ات خلفية مماثلةاملستمرين والخريجين لتكوين عالقة ذ

وضع برامج رفع كفاءة الخريجيين وتنمية قدراتهم لتأهيلهم لسوق العمل عن طريق  -

 االستفادة من البرامج املتاحة التي تقدمها الجامعة

 :مهـام الجمعية 

اعداد خطة عمل سنوية تعتمد من مجلس الجامعة في خدمة املجتمع والبيئة والتنمية عن  .1

 الجامعةطريق خريجوا 

 ومتابعة تنفيذها تاعداد برامج ومشروعات وحوارا .2



تزويد الخريجين باستمرار بالجديد في مجاالتهم وتخصصاتهم لتطوير مستواهم ومهاراتهم  .3

 .العلمية واملهنية

 مع قسم الخريجين بالجامعة املساهمة اعداد وتحديث دليل خريجي الجامعة سنويا .4

 ويا بالتواصل مع قسم الخريجين بالجامعة املساعدة في اعداد كتيب الخريجين سن .5

 بناء مختلف قنوات االتصال والتواصل لتعزيز عالقة الخريج بجامعته .6

 .التعاون الهادف لخدمة الخريجين والجامعة واملجتمع املحلي والدولي .7

 .االتصال الفعال مع الشركات واملؤسسات  .8

الوصول الى خريجي الجامعة مساعدة الشركات واملؤسسات التي تبحث عن موظفين في   .9

 .بسهولة ويسر واختيار املوظف املناسب

 .تخصصاتهماملساعدة في تامين فرص عمل للخريجين تتناسب مع   .10

متابعة أوضاع خريجي الجامعة الوظيفية من حيث مالئمة طبيعة الوظيفة للتخصصات  .11

 .الجامعةاملتوفرة في 

 الخريجين عن الجامعةأعداد استبيانات واستطالعات راي لقياس مدى رضا  .12

 :التسجيل بالجمعية 

  الجامعة اتمنح جامعة سبها عضوية دائمة في الجمعية لخريجو 

 االستفادة من الجمعية

في كل انشطة الجامعة العلمية والتوعوية واالجتماعية واعالنات الجامعة يستفيد املسجل بالجمعية 

 تمنحها الجامعة.واالستفادة من مزايا املواقع اإللكترونية التي 

 مدة العضوية بالجمعية
 تكون عضوية الجمعية من خريجي الجامعة دائمة  

 
 
 


