
This file has been cleaned of potential threats.

 

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page. 



 

 وحدة متابعة اخلرجيني
جامعة املنوفية-كلية االقتصاد املنزيل  

  كلمة مدٌر وحدة متابعة الخرٌجٌن:

أ.د/ جٌهان على السٌد سوٌد، أستاذ بمسم االلتصاد المنزلً 
والتربٌة ،ومنسك معٌار الطالب والخرٌجٌن   

ٌسعدنً أن أرحب بطالات النور والموى المبدعة 

الخاللة ، أرحب بزمالئً الخرٌجٌن من كلٌة االلتصاد المنزلً –جامعة 

المنوفٌة –وأن أُثنى على جهودكم المخلصة فً التحصٌل األكادٌمً أثناء 

سنوات الدراسة ،وذلن بتوفٌك هللا تعالى ثم بدعم الكلٌة لكم من الناحٌة 

العلمٌة والعملٌة والتً ساعدت على اكتساب وتنمٌة المهارات المإهلة 

لسوق العمل فً الداخل والخارج بصورة جٌدة، وأحمل لكم كل االمنٌات 

الملبٌة بحٌاة عملٌة موفمة مباركة تساهم فً تحمٌك التنمٌة لمجتمعكم 

ووطنكم الغالً. وتحرص الكلٌة على دعوتكم للحضور والمشاركة الفُعالة 

فً اللماءات والبرامج التدرٌبٌة الهادفة لتنمٌة لدراتكم ورفع كفاءتكم وفك 

احتٌاجات سوق العمل والتً تمدمها الوحدة وفك برامج معلنه. كما تهتم 

الوحدة بتفعٌل التواصل المستمر مع الخرٌجٌن واالستنارة بآرائهم والتً 

تساعد الجمٌع على تحسٌن خدمات كلٌة االلتصاد المنزلً – جامعة 

 المنوفٌة 

 وأسؤل هللا العلً العظٌم أن ٌوفمنا إلى ما فٌه خدمة ورفعة كلٌتنا الحبٌبة
 بجامعتنا العرٌمة

 



 

 رإٌة وحدة متابعة الخرٌجٌن:-

تحدٌد احتٌاجات الخرٌجٌن والسعً نحو تنمٌة 

مهاراتهم ولدراتهم والعمل على تلبٌة هذه 

االحتٌاجات، ومتابعة شإونهم  ،وإعدادهم 

إعدادا   جٌدا   ٌإهلهم لالندماج فً سوق العمل، 

والتعرف على مدى توافك تخصصاتهم مع 

متطلبات سوق العمل، وتلمًّ ممترحاتهم حول 

البرامج التً درسوا فٌها، والتنسٌك فً ذلن مع األلسام المعنٌة، ومع 

وحدة التطوٌر والجودة، وتوفٌر الدعم الكافً للخرٌجٌن إلثبات جدارتهم 

وتمٌزهم بما لدٌهم من مإهالت وكذلن استشراف فرص عمل جدٌدة لخرٌج 

  الكلٌة.

 رسالة وحدة متابعة الخرٌجٌن:-

رفع كفاءة ولدرات خرٌجً كلٌة االلتصاد المنزلً – جامعة المنوفٌة 

وتنمٌة مهاراتهم من خالل لنوات التواصل المستمر التً تهدف الى 

االرتماء بؤداء الخرٌجٌن فً كافة 

الجوانب المعرفٌة والمهارٌة والوجدانٌة 

، من خالل توفٌر مجموعة من  البرامج 

والدورات التدرٌبٌة وورش العمل 

واألنشطة المتنوعة التى تمدم لهم .  . 

 

 



 

 أهذاف وحذح يتبثعخ انخشيجيٍ:-

 

 خلك لنوات للتواصل بٌن كلٌة االلتصاد المنزلً 

 وخرٌجً الكلٌة 

 التعرف على احتٌاجات الخرٌجٌن وتمدٌم سبل الدعم 

 فً تلبٌة هذه االحتٌاجات .

 العمل على تنمٌة لدرات ومهارات 

 الطالب والخرٌجٌن من خالل 

 برامج تنموٌة مختلفة

العمل على إعداد الطالب 

والخرٌجٌن إعدادا جٌدا 

ٌتمشى واحتٌاجات سوق 

 العمل 

  االعتًشاسيخ في تىفيش فشص عًم جيذح نخشيجي كهيخ االلتصبد انًُضني

 أَشطخ وحذح يتبثعخ انخشيجيٍ:-

  ما ٌتعلك بؤنشطة الوحدة: 

1-التنسٌك والتعاون مع المإسسات والشركات بهدف السعً لتوظٌف  

 خرٌجً الكلٌة 

 2- وتبادل وجهات النظر والتنسٌك بشؤن ملتمى التوظٌف السنوي

 3- ٌعمد اجتماع ربع سنوي ألعضاء الوحدة لمنالشة أعمال الوحدة  .

 4- إعداد تمرٌر فً نهاٌة كل  .ومتابعة ما تم إنجازه من األنشطة المختلفة



 

 

  5-حفظ الملفات ورلٌا وإلٌكترونٌا  

6-دعوة عدد من الخرٌجٌن للتشاور معهم فٌما ٌرونه مناسبا  

 وضرورٌا للمٌام به من خالل وحدة الخرٌجٌن

7-التنسٌك مع الخرٌجٌن فً المشاركة الفعالة بالمإتمرات 

 والفاعلٌات العلمٌة وغٌر العلمٌة بالكلٌة وخارجها

8-دعوة عدد من أصحاب المهن وسوق العمل واستطالع وجهة  

نظرهم فً خرٌجً الكلٌة والولوف على ما ٌرونه من نماط ضعف 

 ولوة فً خرٌجً الكلٌة

9-دعوة بعض الخرٌجٌن وعرض تجاربهم على طالب الكلٌة من  

خالل عمد لماءات مفتوحة معهم لالستنارة بهذه التجارب ومحاولة 

 االستفادة منها

11-المتابعة الوالعٌة من خالل تشكٌل لجان متابعة تموم بعمل  

 زٌارات مٌدانٌة لموالع عمل الخرٌجٌن

 ثشَبيج عًم وحدة متابعة الخرٌجٌن
1-إعداد لاعدة بٌانات للخرٌجٌن والمستفٌد النهائً من  

 الخرٌجٌن

2-تعرٌف الخرٌجٌن بوحدة  

متابعة الخرٌجٌن واألنشطة 

 المختلفة بها

3-توثٌك العاللة بٌن الخرٌجٌن 

والكلٌة وسوق العمل   



 

 

 إَجبصاد وحدة متابعة الخرٌجٌن

1-إنشاء لاعدة بٌانات خاصة بالخرٌجٌن 

 لتحمٌك األهداف الموجودة للوحدة

2-التواصل مع الخرٌجٌن بعد تخرجهم من 

 الكلٌة

  3-تلمًّ ممترحات الخرٌجٌن حول برامج الكلٌة

 4-متابعة دعوة الخرٌجٌن للمشاركة فً أنشطة الكلٌة ودعمها

5-التفاعل الجٌد والمثمر والفعال للخرٌجٌن فً المإتمرات 

واللماءات والفاعلٌات المختلفة للكلٌة والجامعة مثل )مإتمرات 

الكلٌة- اسبوع شباب الجامعات والذى تنظمه جامعة المنوفٌة- 

احتفاالت اعٌاد جامعة المنوفٌة – ورش 

 العمل والدورات بالكلٌة – المعارض (

 انفئخ انًغتهذفخ
1-خرٌجً الكلٌة من األلسام كافة -

بصرف النظر عن عام التخرج 

والمجموع التراكمً والنوع ومكان 

 اإللامة والتخصص

2-المإسسات والشركات الباحثة عن 

 خرٌجً الكلٌة

 



 

 

 

 

 

 انصفخ انذسجخ  االعى م
 سئيظ عًيذ انكهيخ وسئيظ يجهظ االداسح سجت أ.د/ششيف صجشي 1

 عضى وكيم انكهيخ نشؤوٌ انتعهيى وانطالة عيذعهي أ.د/ سشذي  2

 عضى وكيم انكهيخ نهذساعبد انعهيب وانجحىث أ.د/ عصبو عجذ انحبفظ 3

 عضى وتًُيخ انجيئخوكيم انكهيخ نشؤوٌ خذيخ انًجتًع  أ.د/ عهبو عضيض خضش 4

 عضى سئيظ لغى انتغزيخ وعهىو االطعًخ ا.د/ يىعف عجذ انعضيض 5

 عضى سئيظ لغى انًالثظ وانُغيج أ.د/ اعالو عجذ انًُعى حغيٍ 6

 عضى سئيظ لغى اداسح انًُضل وانًؤعغبد أ.د/ سثيع يحًىد َىفم 7

 عضى سئيظ لغى االلتصبد انًُضنً وانتشثيخ أ.د/يًُ عجذ انشاصق 8

 يذيش يذيش انىحذح ويُغك يعيبس انطالة وانخشيجيٍ أ.د/ جيهبٌ عهً انغيذ عىيذ 9

وعضى  انًالثظ وانُغيجاعتبر يغبعذ ثمغى  يًذوح يجشونأ.و.د/  11

 ثبنىحذح

 عضى

 عضى اعتبر يغبعذ ثمغى يالثظ وعضى ثبنىحذح أ.و.د/ دمحم حجبج 11

اداسح انًُضل وانًؤعغبد اعتبر يغبعذ ثمغى  أ.و.د/َهً عجذ انغتبس 12

 وعضى ثبنىحذح

 عضى

 عضى يذسط ثمغى انتغزيخ وعهىو االطعًخ د/نًيبء ديبة 13

يذسط يغبعذ ثمغى االلتصبد انًُضنً وانتشثيخ  و.و/أعًبء جًبل سيضبٌ 14

 وعضى ثبنىحذح

 عضى

 عضى يذسط يبدح حبًَ ويغؤول ثئداسح انخشيجيٍ َجالء انُشبسد/ 51

 عضى طبنت ثمغى انًالثظ وانُغيج  انجضيشيأحًذ دمحم أ/ 51

خشيج وثبحج يبجغتيش ثمغى انتغزيخ وعهىو  احًذ عهً عطي  أ/ 51

 االطعًخ

 عضى

 عضى خشيج ثمغى االلتصبد انًُضنً وانتشثيخ َذي عجذ انخبنك انشبيً أ/ 51

 عضى خشيج ثمغى انًالثظ وانُغيج وثبحج يبجغتيش أحًذ دمحم كًبلأ/ 51
  

 عمٌد الكلٌة      مدٌر وحدة الجودة                          
 (شرٌف صبرى رجب)أ.د/         أ.د/خالد محى الدٌن              

  

 

 يتبثعخ انخشيجيٍوحذح  تشكيم يجهظ إداسح

انتبثعخ نًعيبس انطالة وانخشيجيٍ  نهعبو 

 ( 2020/2025انجبيعي)



 

 
 فاعلٌة في الخرٌجٌن مشاركة-1
 المختلفة والمسابمات + " الجامعات شباب "أسبوع 
المجتمع مشاركة الخرٌجٌن فً بعض اللماءات التابعة لمطاع خدمة -2

 وتنمٌة البٌئة خارج الكلٌة

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الموسم ابداع مهرجان فً التشكٌلٌة الفنون مجال فً الثانً المركز على حصلت

 2119 – 2118 لعام السابع

 مراكز ابداع مهرجان فً شارن ( حالٌا ماجستٌر باحث و خرٌج)  عطً علً أحمد

 + العدٌد من الندوات واللماءاتالدٌنً االنشاد مجال األول الموسم فً الشباب

 

 

  



 

  



 

 مقرتحات لالرتقاء مباها  وحدة اخلرجيني
تطمحذوحدةذاخلرجينيذاىلذزقوقذمزودذمنذالتموزذ

والرقىذوالروادةذمبلفذ

منذخاللذادلزودذذاخلرجيني

-مماذولي:  

o خلرجينيذباألنشطةذمشاركةذا

اليتذتنظمهاذاجلامعةذوتتمثلذ

ادلعارض،ذ :التاليذذيف

وكذلكذباإلضافةذ…الندوات،ذاحملاضراتذالعامة،ذاللقاءات،

ذ :التاليإىلذ

o :ذملتقواتذللتوظوف

وتمذمنذخالهلاذدعوةذاخلرجينيذومؤدداتذاجملتمعذورجالذ

 األعمالذوذلكذإلتاحةذفرصذعملذمتنوعةذللخرجيني.

ذ

ذ

ذ

 



 

o :ذقصةذراح

خالهلاذتنظومذلقاءاتذذوتمذمن

للخرجينيذادلموزونذالذونذرحواذ

يفذاحلواةذالعملوةذوعرضذقصصذ

راحهمذعلىذأقرانهمذمنذ

اخلرجينيذوكذلكذالطالبذالذونذ

ذملذوتخرجواذباجلامعةذوذلكذحتىذتكونذدافًعاذهلم.

o :ذ دوراتذتدروبوة

حوثذوتمذعرضذدوراتذتدروبوةذعلىذ

ضوءذاالحتواجاتذالتدروبوةذوادلهنوةذ

رجينيذواليتذتداعدهمذعلىذددذللخ

النقصذيفذادلهاراتذادلهنوةذاخلاصةذ

بهم.ذكماذتقومذبالعملذعلىذإعالمذ

للمشاركةذيفذتلكذالدوراتذوالندواتذاخلرجينيذ

ذوورشذعمل.

o :ذحفلذوومذاخلروج

ذوتمذمنذخالهلاذإقامةذحفلذملذالشملذللخرجينيذبصفةذدنووة. 



 

o  :ذأوائلذالدفعات

طلبةذاألوائلذدنووًاذبكلذكلواتذحوثذوتمذعرضذأمساءذوصورذال 

اجلامعةذوعلىذالصفحةذاخلاصةذبكلذكلوةذعلىذادلوقعذااللكرتونيذ

ذ.ذاالجتماعيوصفحةذاجلامعةذعلىذمواقعذالتواصلذ

o :ذألبومذاخلرجيني

حوثذوتمذعرضذألبوماتذصورذحفالتذالتخرجذالدنووةذوكلذ

ادلعلوماتذاهلامةذاخلاصةذحبفلةذالتخرجذعلىذادلوقعذااللكرتونيذ

ذ.االجتماعيوصفحةذاجلامعةذعلىذمواقعذالتواصلذ

o :ذ إعالناتذالوظائف

حوثذوتمذمنذخاللذتلكذاألداةذاإلعالنذعنذ

الوظائفذادلتنوعةذاليتذوتمذاإلعالنذعنهاذمنذخاللذ

ادلؤدداتذوالشركاتذ

ادلختلفةذوتنادبذخرجييذ

اجلامعةذيفذخمتلفذ

اجملاالتذعلىذصفحةذ

التواصلذ اجلامعةذعلىذمواقع

 .االجتماعي

ذ



 

ذ



 

زقوقذالدبقذوالتموزذذادلنزليكلوةذاالقتصادذذادتطاعت

بنيذاجلامعةذذكولذالتعاونوللخرجينيذمنذخاللذتفعولذبروت

للتنموةذواالبداعذمبنوفذوبالفعلذمتذذوبنيذمجعوةذحمبىذزوول

تدروبهمذعلىذالعدودذوالعدودذمنذذيفاالدتعانةذباخلرجينيذ

ذذدوقذالعملذيفتؤهلهمذللنجاحذذاليتادلهاراتذالرائعةذالفرودةذ

 بروتوكول تعاون

 جمعٌة محبً زوٌل للتنمٌة  بٌن

 جامعة المنوفٌةو بمنوف واالبداع

2121 

 



 

 بروتوكول تعاون                

 جمعٌة محبً زوٌل للتنمٌة بٌن 

 بمنوف واالبداع

 وجامعة المنوفٌة

حرر هذا  2121الموافك         .........انه فً ٌوم     

 البروتوكول بٌن كل من : 

 أوال : جمعٌة محبً زوٌل للتنمٌة واالبداع 

وممرها منوف / ش/ ملٌن / طرٌك الحامول / أمام مسجد مهنا وٌمثلها فً التولٌع علً 

هذا البروتوكول لانونا السٌد االستاذ / أشرف دمحم عزت عبد المجٌد مغٌث بصفته رئٌس 

                                        .  مجلس االدارة

 وٌرمز لها فً هذا البروتوكول بـ )طرف أول (                                                         

 ثانٌا : جامعة المنوفٌة 

 وٌمثلها فً هذا البروتوكول االستاذ الدكتور / عادل السٌد مبارن رئٌس جامعة المنوفٌة  

 وٌرمز لها فً هذا البروتوكول بـ )طرف ثان (                                                        

 ذبروتوكول تعاون بٌن

 جامعة المنوفٌة

 وجمعٌة محبً زوٌل للتنمٌة واالبداع

من طرف اول كمية االقتصاد المنزلي جامعة اتفاق تعاون برتوكول بين كل 
بصفته عميد الكمية  عنها االستاذ الدكتور / شريف صبري رجبممثال  المنوفية

لسنة  6802المشهرة برقم  جمعية محبي زويل لمتنمية واالبداعوطرف ثان 
صفته رئيس ممثال عنها السيد / أشرف دمحم عزت عبد المجيد مغيث ب 6800

مجمس االدارة . وايماء منا بتفعيل رؤية معالي رئيس الجمهورية بتنمية وتطوير 



 

القري الريفية وتنمية وتطوير 
الصناعات الحرفية اليدوية لجعمها 

تم  والخريجين لممتدربينمصدر الدخل 
 االتفاق عمي االتي :

المشاركة المجتمعية في شئون  – 0
البيئة وتنمية وتطوير القري واالفراد 

أم لدي الجمعية رؤية في تنمية ث حي
وتطوير القري ومشروعات قومية تفيد 
  القري والدولة تم تنفيذها بالفعل في :

منظومة القمامة باستبدال القمامة 
تصنيع وحدات البيوجاز لتوفير غاز البتوجاز  –زراعة االسطح  –بنقاط تموينية 

 .لمبيوت في المناطق المتطرفة بالقرية 
ر الصناعات الحرفية اليدوية من خالل عمل دورات تدريبية تنمية وتطوي -6

عن البرمجة والتسويق بالتعاون مع هندسة منوف . التعاون مع مركز التدريب 

فرص عمل والتطوير التابع لجامعة المنوفية لتبادل الدورات والخبرات وتوفير 
عمل معارض بالجامعة وبكل الكميات خالل فترة  – الخريجين لمشباب

عممية واالسبوع البيئي لتسويق منتجات الطالب والمتدربين بدون المؤتمرات ال
دورة تدريبية . تنمية  بإلقاءبشهادات أو افادات  مدربينالرسوم . حصول 

وتطوير الحرف من خالل دورات متخصصة في الصناعات الحرفية الغير تقميدية 



 

 وتصنيع D3في مقر الجمعية مثل صناعة الرخام الصناعي والبالط ال
حيث أنهم يمثالن  رابرلمجسمات واالستخدام االمثل لمبوليستر والسيميكون ا

عصب الصناعات الحرفية اليدوية مستقبال . والحرف التقميدية مثل النول 
واالكسسوارات وأعمال الخرز والكروشية واالبرة بخيط الكميم والسمسمة والباقي 

 المكرمية من خالل دورات متبادلة من الطرفين . 

رحابذكلوةذاالقتصادذذيفوبالفعلذمتذتنفوذذهذهذالدورةذالتدروبوةذ

حضرهاذذادلنزلي

العدودذوالعدودذمنذ

ذابنائناذاخلرجيني

ذ 



 

ودلزودذمنذاالهتمامذبأبنائناذاخلرجينيذمتذعقدذدورةذتدروبوةذ

منذخاللذوحدةذذ(ذزتذعنوانذ)تأهولذالشبابذلدوقذالعمل

ذ/التوجوهذادلهنىذوروادةذاالعمالذبالكلوةذ

تنفوذذأ.د/ذجوهانذعلىذالدودذدوودذمدورةذوحدةذالتوجوهذ

ذادلهنىذوروادةذاالعمال

ذ

ذ

ذ



 

 

 

 

المشاركات الفعالة 

للخرٌجٌن مع طالب 

الكلٌة فً تفعٌل 

برنامج ندوات مركز 

 االستشارات االسرٌة


