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 كليه التمريض                  لزقازيقاجامعة

 

 شؤن خدمةالمجتمع و البيئة

 متابعه الخريجين وحده

 

 

 

 

 

 

 التنفيذية الالئحة
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:مقدمه  

ستوى كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل جامعة الزقازيق واهتمامها بخريجيها ورفع م -حرصا من كلية التمريض

لمتابعة الخريجين بالكلية لتحقيق  وحدهوتوفير فرص العمل المناسبة لهم ،كان من ضمن أولوياتها إنشاء 

التواصل الدائم بين الكلية وخريجها ومتابعة أخبارهم فى البيئة العملية وتقديم اإلرشاد لهم إلتباع الطرق 

.عدة على توفير فرص للتدريب المثلى لتنمية قدراتهم والمسا  

 الرؤية 

المتميزة على مستوى  الوحداتجامعة الزقازيق من  -متابعة الخريجين بكلية التمريض وحدهكون تأن "

جامعات مصر والوطن العربي في مجال المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل على المستوى 

"يجين وتلبية احتياجات المجتمع المحلى واإلقليمي واالرتقاء بمستوى الخر  

 الرسالة 

جامعة الزقازيق إلى إيجاد عالقة قوية وفعالة بين الكلية  -متابعة الخريجين بكلية التمريض وحده سعىت"

وأبنائها الخريجين وتوطيد سبل التواصل الفعال بينهما، والمساهمة في تأهيلهم إليجاد فرص عمل أفضل من 

التعليم ومتطلبات سوق العمل وحاجة المجتمع والتنسيق مع جهات العمل لتوفير  خالل المواءمة بين مخرجات

"فرص التدريب والتوظيف المناسبة   

:وحدهالهداف أ  

توطيد أواصر العالقه بين الجامعه و خريجيها عن طريق بناء قنوات لالتصال لتدعيم و  -

 تعزيز عالقه الخريج بالكليه و الجامعه

انشاء قاعدة بيانات خاصة بالخريجين  للتواصل مع الكلية و بذلك  يتثنى  للجهات   -

اختيا ر الكوادر  المناسبة   لطبيعة   (  المستشفيات  و  الهيئات  الصحية  )صاحبة  العمل 

 . العمل  فيها 

 إنشاء رابطة خريجى الكلية -
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 :وحدهأنشطه ال

عمل وتنمية قدراتهم البشرية والعملية من المساعدة في تأهيل شباب الخريجين لسوق ال -

   .  خالل تنظيم  دورات  تدريبية  لتنمية  المهارات  و المعلومات  لديهم  

 .عقد ملتقى توظيف سنوى للخريجين يتواكب مع احتفاالت الكلية بيوم التخريج -

 استبيان أراء المستفيدين و قياس مدى رضائهم -

ة ومتابعة أماكن عملهم ومواءمة تخصصاتهم دراسة الوضع الوظيفي لخريجي الكلي  -

لسوق العمل وتطوير مهارات البحث عن الوظيفة بما يساهم في تسويق خريجي الكلية و 

     .إيجاد الوظيفة المالئمة لهم 

 دعوه الخريجين فى مناسبات  الكليه و نشاطاتها المختلفه  -

و كذلك خطه العمل  هوحدإصدار دليل إرشادى يحتوى على رؤيه و رساله و اهداف ال -

 و ما تم انجازه وحدهبال

وحدهإداره ال  

و عدد  وحدهتتكون من عميد الكليه وو كيل الكليه لشؤن خدمه المجتمع و تنميه البيئه ومدير ال

 جامعه الزقازيق –بكليه التمريض  أعضاء من أعضاء هيئه التدريس و معاونيهم( 5)

وحدهإختصاصات إداره ال  

 وحدهللعمل بالوضع الخطه السنويه  -1

 المختلفه وحدهأنشطه ال تنفيذمتابعه  -2

اغلبيه اعضاء  و يكون االجتماع صحيحا بحضور وحدهيعقد اجتماع شهرى العضاء ال -3

 وحدهال

  وحدهيكلف عضو من معاونى اعضاء هيئه التدريس بكتابه محاضر اجتماعات ال  -4

 يعتمد


