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   الخریجینمكتب / رسالة وحدة 
  

ن     خریجيتسعى وحدة متابعة   ا م ة وأبنائھ ین الكلی  الكلیة إلى متابعة توطید سبل التواصل الفعال ب
ین مخرجات                 ة ب ن خالل الموائم أھیلھم إلیجاد فرص عمل أفضل م ى ت الخریجین والمساھمة ف

  .  السریع فى مجال التخصص العلميتطور التعلم ومتطلبات سوق العمل وحاجة المجتمع وال
  

 أھداف وحدة /مكتب الخریجین
 
ات              -١  تعلم ومتطلب ین مخرجات ال ة ب ة والمواءم سامھا المختلف   التواصل مع الخریجین والكلیة بأق

     . سوق العمل 
سوق العمل      -٢ دة     توجیھ الطالب فى السنوات النھائیة إلى فرص العمل المتاحة ب وم الوح ى تق  والت

    .لأصحاب األعماباإلعالن عنھا من خالل اتصاالتھا المختلفة مع 
 .الكلیة   مخرجات العملیة التعلیمیة لبرامج في والدولي المصري اكتساب ثقة المجتمع -٣
 . كافة التخصصات التابعة للكلیة في إعالء قیم التمیز والقدرة التنافسیة -٤
  . لحصول على فرص عمل داخل الوطن وخارجھ  افيالخریجین ومساعدتھم و تأھیل الطلبة -٥
 . الكلیة بخریجي بناء قاعدة معلومات شاملة خاصة -٦
ى       لالنخراطتأھیل الخریجین    -٧ ة ف د دورات تدریبی ن خالل عق ة     فى سوق العمل م مجاالت الكلی

 . المختلفة 

 رئيس مجلس اإلدارة 
 عميد الكلية

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

)شئون خدمات البيئة المجتمعوكيل الكلية ل (  

الطالبممثل من اتحاد   امين الكليه  
ممثل من قسم شئون 

 الطالب

 

 ممثل من الخريجين منسق من كل قسم علمى
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  الوصول إلى الخریجین بسھولةفيمساعدة الشركات والمؤسسات الباحثة عن موظفین  -٧
 .ویسر 

 والعربيالتواصل مع الشركات والمؤسسات والوزارات المھتمة على المستوى المحلى  -٨
 أكبر عدد ممكن من الخریجین فى استیعاب والعمل على التنسیق معھا بخصوص والدولي

 . كافة المجاالت 
 التواصل مع الخریجین والكلیة بأقسامھا المختلفة والموائمة بین مخرجات التعلم ومتطلبات -٩

 .سوق العمل 
  المختلفة لتعزیز عالقة الخریج بالكلیة االتصالالتواصل مع الخریجین عبر وسائل  - ١٠
 . للبحث عن وظیفة االستعدادإرشاد الطالب قبل التخرج والخریجین عن كیفیة  - ١١
 الخاصة بمتطلبات سوق العمل مع الخریجین واالستقصاءاتعمل البحوث والدراسات  - ١٢

ة الخریجین اءلق باألعداد المطلوبة من مختلف التخصصات وكذلك جودة وكفوذلك فیما یتع
 .ومستوى المھارات المطلوبة 

مة طبیعة العمل لمؤھالتھم العلمیة ومھاراتھم ءمتابعة حالة الخریجین من حیث موا - ١٣
مة بین مخرجات التعلیم ءالخاصة من حیث إعداد مؤشرات رقمیة ودراسات بحثیة تدعم الموا

 . ومتطلبات سوق العمل من حیث التخطیط والمتابعة والتقییم والتغذیة الراجعة العالي
 ذات العالقة بدراسة وتنمیة الموارد البشریة المدنيالتنسیق مع مؤسسات المجتمع  - ١٣

 . الكلیة خریجيوتوظیف 
 –  المحافظات–مثل مكاتب العمل (  مع جھات التوظیف المختلفة االتصالفتح قنوات  - ١٤

 ھذه الجھات احتیاجاتللحصول على  ) الخ.............  البنوك – المصانع –الشركات 
 . وإعالنھا للطالب 

 . وتفعیل دورھا وتحقیق أھدافھاأخرى لضمان حسن أداء الوحدة القیام بأنشطھ  - ١٥
  

   

   ضمان الجودةمدیر مركز                                                                     
  

  أحمدھناء محمد الحسینى/ د.  أ                                                              
 


