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 مقدمة:
التواصل جامعة المنصورة عمى –تحرص وحدة متابعة الخريجين بكمية الهندسة 

، فضاًل عن العمل عمى رفع مستوى وكفاءة خريجيهاو ، الدائم بين الكمية وخريجيها
استقصاء رأي خريجي الكمية لمتعرف عمى إحتياجاتهم ومشاكمهم والعمل عمى حمها، 

 .لرفع قدراتهموتأهيمهم لسوق العملوتوفير البرامج التدريبية الالزمة 

 رؤية الوحدة:
 عمى فرص عملتأهيل خريجي الكمية لممنافسة عمى جميع المستويات لمحصول 

 لكافة التخصصات، فضاًل عن مواكبة التطورات المستمرة لسوق العمل. 

 رسالة الوحدة:
فرص التدريبية توفير الزيادة أوجه التواصل مع خريجي الكمية، والعمل عمى 

السعي لتوفير فرص عمل من خالل فضاًل عن  لمواكبة سوق العملالتي تؤهمهم 
   والمجتمع. التعاون بين الكمية

 

 الفئات التي تستهدفها الوحدة:
 جامعة المنصورة. –الهندسة  كمية دف وحدة متابعة الخريجين خريجيتسته
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 أهداف الوحدة:
 إنشلللاء قاعلللدة بيانلللاتوخريجيهلللا ملللن خلللالل  الفعلللال بلللين الكميلللة التواصللللأواًل:

 لخريجي الكمية.

، بسللهولة ويسللرلمتواصللل مللع الخللريجين موقللع الوحللدة االلكترونللي  تفعيلللثانيللًا:
 .لخدمات المقدمة من قبل الوحدةالمستفيدين من ا زيادة أعدادو 

في الشركات إيجاد فرص تدريبية لخريجي الكمية بشكل مستمر العمل عمى  ثالثًا:
واالحتكلاك والتلدري  العمملي  والمراكز والمؤسسات الصناعية تتيح لهم التأهيل 

 المباشر بمواقع العمل.

 

 توظيف الخريجين السنوي.امة ممتقى إقرابعًا:

 اإلسللتفادة مللن خريجللي الكميللة فللي تنميللة مهللارات الطللال  عللن طريللقخامسللًا:
 ورش العمل والبرامج التدريبية المختمفة، وكذلك اإلستفادة من دعمهم لمكمية. 

رشاد سادسًا:  عن آليلة الحصلول عملى فرصلة  السنوات النهائية طال توجيه وا 
 في هذا الشأن. عمل عن طريق عقد ورش عمل دورية

حتياجلات سلوق العمللدراسة المشاكل سابعًا:  منهلا فلي  واالسلتفادة، المهنيلة وا 
الصللمة  ذات االسللتبيانات، وذلللك مللن خللالل البللرامج والمقللررات الدراسلليةطللوير ت

 بالخريجين.

 لخريجي الكمية.وورقية ةإلكتروني ةإرشادي اتإصدار كتيبثامنًا: 
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 لوحدة:مجمس إدارة ا
 مجمس إدارة الوحدة عمى النحو التالي:يتكون 

 عميد الكمية                                       رئيس مجمس اإلدارة .1

 وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  نائ  رئيس مجمس اإلدارة .2

 مدير الوحدة                                      عضواً  .3

 عضواً المدير اإلداري لموحدة .4

 عضوانلرؤساء األقسام العممية                   ممثالن .5

 عضوانألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة   ممثالن .6

 مدير عام الكمية                                   عضواً  .7

 عضواً                              ممثمون عن الخريجين .8

 عضواً      ممثل عن إتحاد الطال                         .9

 ممثل عن نقابة المهندسين                        عضواً .11

 عضوًا       الصمة       ممثل عن المجتمع الخارجي ذو. 11
 

 الهيكل التنظيمي لموحدة:
 يتكون الهيكل التنظيمي لوحدة متابعة الخريجين من:

 مدير الوحدة -2                          مجمس إدارة الوحدة-1
 الوحدةإداري -4وحدةداري لممدير اإلال-3

 أواًل: مجمس إدارة الوحدة
 :اختصاصاته -
 وضع السياسات والخطط التي من شأنها تحقيق أهداف الوحدة. (1

 إقرار القواعد الداخمية المنظمة ألنشطة الوحدة. (2
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 وحدةالًا: مدير نيثا
 شروط شغل الوظيفة: -

يتم تعيينه لقرار من السيد األستاذ بالكمية  التدريس هيئة أعضاء حدأ
 الدكتور/ عميد الكمية من بين أعضاء هيئة التدريس ممن يتميزون بما بمى 

 الكفاءة اإلدارية والقدرة عمى اتخاذ القرارات وحل المشكالت  -1

 مهارة التخطيط.  -2

 مهارة التنظيم. -3

 العالقات المتميزة مع المجتمع الصناعي.  -4

   والخريجين.العالقات المتميزة مع الطال  -5
 اختصاصاته:1

 اإلشراف عمى سير العمل بالوحدة.  -1

 .الوحدة إدارة مجمس يضعها التي والخطط السياسات تنفيذ  -2
العمل عمى فتح قنوات إتصال مع الشركات والمؤسسات والعمل عمى   -3

 توفير فرص عمل وبرامج تدريبية لخريجي الكمية.

 

 موحدةاإلداري لمدير الًا: لثثا

 الوظيفة:شروط شغل  -

كميلللة يلللتم تعيينللله بقلللرار ملللن يلللتم اختيلللارع ملللن أعضلللاء الجهلللاز اإلداري بال
عملى  مدير عام الكمية بعد موافقة السيد األستاذ اللدكتور/ عميلد الكميلةالسيد/

 الشروط اآلتية:به أن تتوافر 

 أن يكون المرشح لشغمها من العاممين بالدرجة الثانية التخصصية عمى األقل.-1

 اآللي واالنترنت. الحاس  استخدام عمى القدرة -2

 أن يكون من العاممين المشهود لهم بحسن السير وااللتزام والكفاءة.-3
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 القدرة عمى التواصل فضاًل عن التمتع بمهارتي التخطيط والتنظيم. -4
 :اختصاصاته -

 مدير الوحدة.سير العمل بالوحدة طبقًا لتوجيهات إدارة  -1

 قاعدة بيانات الخريجينواإلشراف عمى التواصل مع الخريجين  -2

اإلشراف عمى العاممين بالوحدة وتوجيههم ومتابعة تنفيذهم لألعمال  -3
 الموكمة إليهم.

وتنفيذ بروتوكوالت التعاون التى مع الشركات والمؤسسات  التواصل -4
 اعتمدتها الكمية.

 

 الوحدة إداريًا: رابع
 شروط شغل الوظيفة: -

 تتوافر به الشروط اآلتية: أحد العاممين بالكمية

 مؤهل مناس   -1

 القدرة عمى استخدام الحاس  اآللى واالنترنت  -2

 القدرة عمى التواصل والمباقة فى التعامل  -3

 

 :اختصاصاته -

 تنفيذ األعمال الموكمة إليه من قبل مدير الوحدة -1

 .المشاركة في تنظيم المقاءات الدورية وورش العمل التي تنظمها الوحدة لمخريجين -2

 إعداد قاعدة البيانات الخاصة بخريجي الكمية. -3

 
 


