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 وحدة متابعة الخريجين ل التنظيميةالالئحة 

 

 الرؤية

لتسوٌق البرامج ان تكون نافذة الكلٌة  بكلٌة العلوم جامعة الزقازٌق الً  فدٌن الواتسعً وحدة متابعة     

تقدٌم خدمات للطالب الوافدٌن فً مرحلتً البكالورٌوس و الدراسات التمٌز فً الدراسٌة اقلٌمٌا ودولٌا و

 العلٌا.

 

 الرسالة

على االرتقاء بشئون الطالب الوافدٌن  بكلٌة العلوم جامعة الزقازٌقوحدة متابعة الطالب الوافدٌن  تعمل

جذب كافة أنواع العون والمساعدة بهدف   و التواصل معهم والعمل على تذلٌل الصعوبات وتقدٌم

 .الطالب الوافدٌن لاللتحاق بالبرامج الدراسٌة فً مرحلتً البكالورٌوس و الدراسات العلٌا

 

 اهداف الوحدة

جذب الطالب تنفٌذٌة تهدف الً دعم فنً و عة الزقازٌق هً وحدة بكلٌة العلوم جام الوافدٌنوحدة متابعة 

اعدادهم وإلعالء مكانة الكلٌة و   ةستمر لزٌادالمالوافدٌن لاللتحاق بالبرامج الدراسٌة بالكلٌة والعمل 

 وذلك من خالل:  اقلٌمٌا ودولٌاو توثٌق العالقات الثقافٌة  الذاتٌة زٌادة مواردها

 همعلى احتٌاجات الوافدٌن للتعرفالطالب والكلٌة  للتواصل بٌن ومستمرةفعالة خلق قنوات  -1

 بالكلٌة.الدراسٌة وتذلٌل عقبات االلتحاق 

 أنشطة متمٌزة للطالب الوافدٌن. واعدادتقدٌم خدمات   -2

 الطالب الوافدون والعمل على حل مشكالتهم. تواجه التًتذلٌل العقبات     -3

 التًالدراسٌة فً مرحلتً البكالورٌوس والدراسات العلٌا اإلعالم والتروٌج لكافة البرامج     -4

 تقدمها الكلٌة.

 توثٌق العالقات بٌن الكلٌة والمؤسسات التعلٌمٌة والثقافٌة األخرى    -5

 

 

 

 



  الالئحة التنفيذية  
 وحدة متابعت الخريجين

2 

 

 

 للوحدة الهيكل التنظيمي

و  لكلٌة العلوم جامعة الزقازٌق  انشئت وحدة متابعة الطالب الوافدٌن  ةفً اطار االهداف االستراتٌجٌ

لتكون من  المحدث وفق الهٌكل التنظٌمً  13/12/2017بتارٌخ  ( رقم 87) مجلس الكلٌةاعتمدت من 

 المهام التالٌة:فق  و وحدات منظومة التطوٌر والدعم الفنً بالكلٌة 

 رئيس الوحدة:

 بصفته عمٌد الكلٌة األستاذ الدكتور 

 وعضوٌة كال من:

 )بصفته(وكٌل الكلٌة لشؤن التعلٌم و الطالب  -

 .)بصفته( وكٌل الكلٌة لشؤن الدراسات العلٌا والبحوث -

 )بصفته(وكٌل الكلٌة لشؤن خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئٌة  -

 .)بصفته( منسق وحدة البرامج الممٌزة بالكلٌة -

 ي للوحدةاحد اعضاء هٌئة التدرٌس كمدٌر تنفٌذ -

 هيئة معاونة: -

 لوحدة.ل التنفٌذي مدٌرالمعٌدٌن و مدرسٌن مساعدٌن ٌتولون أعماال ٌكلفهم بها  عدد من تتكون من

 :إداريجهاز  -

 -أحد العاملٌن بالكلٌة ٌقوم السٌد مدٌر عام الكلٌة بترشٌحه طبقا لمعاٌٌر أهمها:

 و االنترنت. األلىاإللمام بمهارات التعامل مع الحاسب -1

 .راعمال السكرتارٌة وكتابة التقارٌإجادة -2

 القدرة على التواصل و اللباقة فً التعامل .-3

 اختصاصات رئيس الوحدة:

 وضع السٌاسات و الخطط التً من شانها تحقٌق أهداف الوحدة.-1

 االشراف المالً وتحدٌد طرق السداد المختلفة للطالب الوافدٌن. -3

 عمل الوحدة. إقرار القواعد الداخلٌة لتنظٌم -2

 .السفارات والملحقٌات الثقافٌة للدول المختلفة  لتسوٌق البرامج الدراسٌة للكلٌة مراسلة  -3

لجذب الطالب متابعة تطوٌر البرامج الدراسٌة فً مرحلتً البكالورٌوس والدراسات العلٌا  -4

 .الوافدٌن
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 .المدير التنفيذي للوحدة مواصفات 

تعٌٌنه بقرار من األستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة من بٌن أعضاء هٌئة احد أعضاء هٌئة التدرٌس ٌتم 

 -التدرٌس وفق المعاٌٌر التالٌة:

 .ةكترونٌو االالكتابٌة  سالتامن خالل المرالتواصل الفعال القدرة على  -1

 القدرة على اتخاذ القرارات و حل المشكالت. -2

 .والمتابعة  مهارة التخطٌط -3

 .المختلفةمهارات التعامل مع الثقافات  -4

 -وحدة:للاختصاصات المدير التنفيذي 

 دعوة أعضاء الوحدة لالجتماع و إدارة الجلسات. -1

 متابعة تنفٌذها سنوٌا.للدعاٌة والتروٌج للبرامج الدراسٌة و وضع خطة  -2

 اإلشراف على سٌر العمل بالوحدة و تصرٌف شئونها. -3

 الكلٌة.تنفٌذ السٌاسات و الخطط التً ٌضعها رئٌس الوحدة ومجلس  -4

 .السفارات والمكاتب الثقافٌة للدول العربٌة واالجنبٌةالتواصل مع  -5

 االشراف علً تحدٌثه باستمرار.وانشاء موقع الكترونً للوحدة  -6

التواصل مع الطالب الوافدٌن و التعرف علً مشاكلهم والعمل علً حلها بالتنسٌق مع ادارات  -7

 .الكلٌة

من الخطة التنفٌذٌة ما تم انجازه وما لم ٌتم انجازه  إعداد تقرٌر فً نهاٌة كل عام دراسً حول -8

 مع ذكر األسباب.

 :لجذب الوافدين آليات التنفيذ

 على كلٌة العلوم وجامعة الزقازٌق ومكانتها عالمٌا فً التخصصات المختلفة إمكانات ب التعرٌف

 .موقع الكلٌة اإللكترونً باللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة

  العلمٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس الحاصلٌن على الدرجات العلمٌة الممٌزة التعرٌف بالمكانة

 والحاصلٌن على جوائز علمٌة عالمٌة ومحلٌة وذلك على موقع الكلٌة اإللكترونً.

 البرامج للدول العربٌة واالفرٌقٌة الموجودة بمصر لتعرٌفهم ب الثقافًمكاتب التمثٌل ب التواصل

 الكلٌة لجذب طالب جدد.االكادٌمٌة المختلفة وسمات تمٌز

  بالسفارات العربٌة واالفرٌقٌة لزٌارة  الثقافًوالتمثٌل  الطالبًدعوة المسئولٌن المعنٌن بالتبادل

 الجامعة والكلٌة وتنظٌم محاضرات دعائٌة لهم.
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  ًالتواصل مع اعضاء هٌئة التدرٌس وطالب الدراسات العلٌا من ابناء الكلٌة والموجودٌن ف

 علمٌة للتروٌج عن الكلٌة و البرامج االكادٌمٌة لدي دول االٌفاد.اعارات ومهمات 

 .التواصل مع الخرٌجٌن من الطالب الوافدٌن بعد عودتهم لبالدهم للتروٌج للكلٌة 

  والكلٌات المناظرة اقلٌمٌا و دولٌا للتبادل الطالبً  الكلٌةتوقٌع بروتوكوالت تعاون مشتركة بٌن

 وتبنً اللوائح المنظمة

  بٌن  الثقافًتنظٌم لقاءات الستقبال الطالب الوافدٌن الجدد لتعرٌفهم بالجامعة وتشجٌع الحوار

 الجنسٌات المخلفة.

  تواجههم ومحاولة  التًبٌن الطالب بصورة دورٌة للتعرف على المشكالت  ثقافًعقد ملتقى

 حلها.

 .اعداد برامج ثقافٌة ورٌاضٌة واجتماعٌة لرعاٌة الطالب الوافدٌن 

 الوافدٌن واعداد خطة للتحسٌن فً نهاٌة كل فصل  رص على قٌاس وتقٌٌم رضاء الطالبالح

 .دراسً

 مصر للتعرف على المشكالت المطلوب  فًات الثقافٌة للدول المختلفة الموجودة ٌمخاطبة الملحق

 .االعتبار عند تطوٌر برامج الدراسة بالكلٌة فًتذلٌلها للطالب الوافدٌن ووضعها 

  المدن الجامعٌة فًتسهٌل إقامة الطالب الوافدٌن. 

 

 برنامج عمل الوحدة:

 .للسفارات والملحقٌات الثقافٌة للدول االفرٌقٌة و العربٌةإعداد قاعدة بٌانات  -1

 -مطبوعات– ًاعداد حملة للدعاٌة و التروٌج للكلٌة وبرامجها االكادٌمٌة )الموقع اإللكترون -2

 .رسائل اٌمٌل(

 .اعداد سجالت للزائرٌن بالوحدة و التعرف علً آرائهم فً الخدمات المقدمة للوافدٌن  -3

اعداد كتٌب فرص الدراسة والتسهٌالت المقدمة للطالب الوافدٌن بالتنسٌق مع ادارة الوافدٌن  -4

 بوزارة التعلٌم العالً.

 .لكل طالب وافد بالتنسٌق مع وحدة االرشاد االكادٌمً متكامل اعداد ملف -5

 الطالبٌة للوافدٌن. لألنشطةداد خطة اع -6

اعداد استبانات لقٌاس مدي رضا الطالب الوافدٌن عن البرامج الدراسٌة والخدمات المقدمة من  -7

 الوحدة والكلٌة وتحلٌل النتائج واتخاذ االجراءات التصحٌحٌة الالزمة مع ادارة الكلٌة.

 .وحفل خرٌجٌن للطالب الوافدٌنسنوي  استقبالحفل إقامة  -8
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 تصمٌم موقع للتواصل االجتماعً بٌن الوحدة والطالب الوافدٌن. -9

 اعداد الٌة لمساعدة المتعثرٌن دراسٌا وزٌادة تحصٌلهم العلمً. -11

 وضع آلية تواصل مع المؤسسات والمنظمات الداعمة للطالب الوافدين في مصر. -11

 

 

 


