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تأسيس الوحدة :

 تأسست وحدة متابعة الخريجين بقرار مجلس الكلية بتاريخ

2015/2/14

رؤية وحدة متابعة الخريجين :

ومساعدة  متابعة  خالل  من  الكلية  و  الخريجين  بين  التواصل  تأكيد 

وتوثيق  التخرج  بعد  لهم  مناسبة  عمل  فرص  إيجاد  علي  الخريجين 

التواصل بين الخريجين والكلية والمجتمع .

رسالة وحدة متابعة الخريجين :

العمل وذلك  تتناسب مع سوق  بمهارات وقدرات  الكلية  تزويد خريجى 

ببناء شراكات مع القطاع الحكومى والخاص بما يميزهم أو يسهم في 

تميزهم في عملهم.

أهداف وحدة متابعة الخريجين :

• بناء قنوات االتصال بين الخريج وكليته ومجتمعه.

• التواصل الفعال مع الشركات والمؤسسات والمصانع المختلفة 

• تطوير مهارات الخريجين العلمية والمهنية من خالل برامج تدريبية 

ودورات وورش عمل في تخصصاتهم المختلفة.

التى  المهنية  الخريجين في وظائفهم والتعرف علي مشاكلهم  • متابعة 

تواجههم واالستفادة منها في تعديل الخطط الدراسية لتالئم سوق العمل.

تخرجهم  بعد  وظائف  علي  يحصلوا  لم  الذين  الخريجين  مساعدة   •

باحتياجات سوق العمل من المؤسسات والهيئات المختلفة .



مهام وحدة متابعة الخريجين:

• انشاء قاعدة بيانات وتوصيف الخريجين

• متابعة أماكن العمل واستطالع آراء أماكن العمل عن خريجى الكلية.

• اعداد برامج تدريبية متخصصة لدعم مهارات الخريجين .

• اعداد ورش عمل متخصصة للخريجين لتالئم احتياجات سوق العمل 

• بناء شراكات بين القطاع الحكومى والخاص و ذلك لتسهيل توظيف 

خريجى الكلية.

مساعدة  في  السابقين  المتفوقين  الخريجين  خبرات  من  االستفادة   •

زمالءهم الخريجين األحدث.

المتوقع  والطالب  الخريجين  لتدريب  والبرامج  الدورات  بعض  تنظيم   •

تخرجهم في القواعد األساسية التى تساعدهم في العمل بعد التخرج .

• اصدار كتيب ارشادى للخريجين.

• اعداد موقع الكترونى للخريجين يسهل عليهم تسجيل السيرة الذاتية 

الخاصة بهم والتواصل معهم من خالله.

• تنظيم يوم سنوى للخريجين )ملتقي الخريجين( ودعوة رجال المجتمع 

وأصحاب المؤسسات والشركات لتبادل الخبرات وتوفير الوظائف.

• إنشاء رابطة للخريجين معتمدة وموثقة.

• تنظيم يوم للخريجين المتفوقين من السنوات السابقة لتبادل خبراتهم 

وثقافاتهم مع حديثى التخرج.

عن  المختلفة  باألقسام  النهائية  السنة  لطالب  للتوعية  ندوات  اقامة   •

التوظيف و أهميته وعالقة الكلية بالمجتمع. 

• اإلعالن عن الوظائف المطلوبة واستقبال الطلبات من الشركات الراغبة 

بالتوظيف



الفئة المستفاده لوحدة متابعة الخريجين :

اقامتهم  ومكان  وتقديراتهم  اقسامهم  اختالف  علي  الكلية  خريجي   •

وتخصصهم .

• المؤسسات التعليمية و الشركات و المصانع الباحثه عن خريجي الكلية 

للعمل.

اختصاصات الوحدة :

• انشاء موقع الكتروني خاص بوحدة متابعة الخريجين .

• انشاء رابطة الخريجين .

• العمل علي ربط خريجي الكلية بسوق العمل.

• بحث المشاكل المتعلقة بالخريجين ومحاولة حلها.

• انشاء قاعدة بيانات تحتوى علي كل ما يخص الخريجين من بيانات 

أليات التنفيذ:

• دعوة عدد من الخريجين للتشاور معهم فيما يرونه مناسباُ وضرورياُ 

لمناقشته من خالل وحدة متابعة الخريجين.

نظرهم  وجهه  واستطالع  العمل  علي سوق  القائمين  من  عدد  دعوة   •

في خريجي الكلية والوقوف علي ما يرونه من نقاط قوة و ضعف في 

خريجي الكلية.

• دعوة بعض الخريجين وعرض تجاربهم علي طالب الكلية.

األنشطة المقترحة للعام 2015-2014

• انشاء وتحديث أول قاعدة بيانات خاصة بالخريجين .

• تكوين أول نواه لرابطة الخريجين .

• اتخاذ الخطوات الالزمة النشاء وتفعيل الملتقي األول لقدامي الخريجين 

• تكريم المتميزين من الخريجين .



الهيكل التنظيمي لوحدة متابعة الخريجين ) تشكيل الوحدة (

تتشكل وحدة ادارة متابعة الخريجين التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية 

البيئة من الساده األعضاء األتى أسماءهم وهم :-

أ.د / سحر عبدالمنعم        

  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 د / رشا الشيخ          

 مدير الوحده 

أ / دعاء ماهر        

 عضو إدارى بالوحده 

أ / ياسر يحيا           

عضو إدارى بالوحده

مقترح
 استمارة الخريجين

االسم باللغة العربية:................................................................................

االسم باللغة اإلنجليزية :......................................................................        صورة شخصية

الرقم القومي:....................................................................................................

تاريخ الميالد:...................................................................................................

النوع:.........................................................................................................................

العنوان بالتفصيل:.......................................................................................

ت المنزل:..............................................................................................................

ت المحمول:........................................................................................................

البريد االلكترونى :.....................................................................................

سنة التخرج:.....................................................................................................

القسم :......................................................................................................................

التقدير :...................................................................................................................

 الوظيفة الحالية:.......................................................................................... 

الدورات التى حصلت عليها :.......................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................


