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:مقدمه  

 واهتمامها بخريجيها ورفع مستوى كفاءتهم وتأهيلهم لسوق زقازيقجامعة ال- لتمريضحرصا من كلية ا

 لمتابعة الخريجين بالكلية وحدهالعمل وتوفير فرص العمل المناسبة لهم ،كان من ضمن أولوياتها إنشاء 

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

.الطرق المثلى لتنمية قدراتهم والمساعدة على توفير فرص للتدريب   

رؤية ال  

 المتميزة على مستوى الوحدات من زقازيقجامعة ال- لتمريضمتابعة الخريجين بكلية اوحده كون تأن "

مواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل على الجامعات مصر والوطن العربي في مجال 

"المستوى المحلى واإلقليمي واالرتقاء بمستوى الخريجين وتلبية احتياجات المجتمع   

رسالة ال  

 إلى إيجاد عالقة قوية وفعالة بين الكلية زقازيقجامعة ال- لتمريض متابعة الخريجين بكلية ا وحدهسعىت"

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

لمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وحاجة المجتمع والتنسيق مع جهات العمل اخالل 

"لتوفير فرص التدريب والتوظيف المناسبة   

:أهداف الوحده  

 .بُبء لُٕاث يختهفت نهتٕاصم يع انخشٚجٍٛ نتعضٚض عاللت انخشٚج يع انكهٛت ٔانجبيعت -

  .  نخشٚجٍٛاَشبء لبعذة بٛبَبث خبصت بب -

 .انطبٛت ٔانعهٕو انتًشٚض يجبنٙ فٗ جذٚذ ْٕ يب بكم انتًشٚض كهٛت خشٚجٙ إيذاد -

 .انعًم عٕق فٙ انًطهٕبت انًٓبساث إلكغببٓى انكهٛت نخشٚجٙ انًغتًش انتذسٚب انجٛذ ٔ -

 .انكهٛت يُبْج تطٕٚش بٓذف انعًم عٕق احتٛبجبث دساعت -
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 :أنشطه الوحده

 .ٔضع خطت ببنذٔساث انتذسٚبٛت انًختهفت بُبءا عهٙ احتٛبجبث انخشٚجٍٛ ٔتُفٛزْب عُٕٚب -

 .ٚتٕاكب يع احتفبالث انكهٛت بٕٛو انتخشٚج عمذ يهتمٗ تٕظٛف عُٕٖ نهخشٚجٍٛ -

 .عًم اعتطالع ألساء انًغتفٛذٍٚ يٍ انخذيت ٔ لٛبط يذٖ سضبئٓى عٍ انخشٚجٍٛ -

 دساعت انٕضع انٕظٛفٙ نخشٚجٙ انكهٛت ٔيتببعت أيبكٍ عًهٓى ٔيٕاءيت تخصصبتٓى  -

     .نغٕق انعًم

 . دعِٕ انخشٚجٍٛ فٗ يُبعببث  انكهّٛ ٔ َشبطبتٓب انًختهفّ -

صذاس دنٛم إسشبد٘ ٚحتٕ٘ عهٙ ٔصف انٕحذة ٔسعبنت ٔسؤٚت ٔاْذاف انٕحذة ٔٚتى ا -

كًب ٚتى اصذاسِ عُٕٚب يتضًُب اَجبصاث انعبو , يشاجعتّ ٔاعتحذاحّ كم حالث عُٕاث

 .انغببك ٔ خطت عًم انعبو انًمبم ٔ رنك فٗ أل اكتٕبش يٍ كم عبو

 إداره الوحده

تتكٌٕ يٍ عًٛذ انكهّٛ ٔٔ كٛم انكهّٛ نشؤٌ خذيّ انًجتًع ٔ تًُّٛ انبٛئّ ٔيذٚش انٕحذِ ٔ عذد 

 –أعضبء يٍ أعضبء ْٛئّ انتذسٚظ ٔ يعبَٔٛٓى ٔيغئٕل لغى انخشٚجٍٛ بكهّٛ انتًشٚض  (4)

 جبيعّ انضلبصٚك

 إختصاصات إداره الوحده

 .ٔضع انخطّ انغُّٕٚ نهعًم ببنٕحذِ -1

 .يتببعت انتٕاصم يع انخشٚجٍٛ -2

 .تحذٚج لبعذة انبٛبَبث -3

 .يتببعّ تُفٛز أَشطّ انٕحذِ انًختهفّ -4

 ٚعمذ اجتًبع شٓشٖ العضبء انٕحذِ  -5

 . ٚكهف عضٕ يٍ يعبَٔٗ اعضبء ْٛئّ انتذسٚظ بكتببّ يحبضش اجتًبعبث انٕحذِ -6

                                                      يعتمد 


