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 رسـالة الكلية
 

 تعليمية وبحثية حكومية، تقدم برامج دراسية فيكلية العلوم جامعة المنصورة مؤسسة 
 العلوم األساسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا إلنتاج خريج متميز وبحث علمى

 لمجتمع وتنمية البيئة .ر امتطور للوفاء بمتطلبات تطوي

 

 رؤية الكلية
 

نسعى في كلية العلوم جامعة المنصورة أن نكون من بين أفضل عشر كليات للعلوم األساسية في 
 . ٢٠٣.الشرق األوسط عام 

 

 ةاألهداف االستراتيجي
 

 .تعزيز وتطوير التعليم والتعلم 

 .تعزيز وتطوير برامج الدراسات العليا 
  للمجتمع.تعزيز وتطوير البحث العلمي بما يساعد على التنمية االقتصادية 
 .تعزيز وتطوير الخدمات المجتمعية 
 .تعزيز وتطوير القدرات اإلدارية والنتظيمية 
 تنمية الموارد الذاتية للكلية لتدعيم العملية التعليمية والبحثية. 
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                              متابعة الخريجين وحدة

 

جامعة المنصورة بخصوص تفعيل التواصل بين الكلية  –في اطار الخطة االستراتيجية لكلية العلوم 
علي إنشاء جمعية لخريجي الكلية لتنفيذ الخطة  12/1/2007بتاريخ كلية العلوم ها وافق مجلس يوخريج

انونية روتينية من ت ق.ولما كان إنشاء الجمعية يستلزم إجراءا ينالمستقبلية للتواصل بين الكلية والخريج
لتعامل فقد يستلزم مرونة في ا الكليه وخريجيهاقبل وزارة التضامن االجتماعي . وحيث أن التواصل بين 

تاريخ بمجلس كلية تم تغيير مسمي الجمعية إلي رابطة الخريجين ثم إلي وحدة متابعة الخريجين 
9/11/2010.  

  رسالة الوحدة

تسعي وحدة متابعة الخريجين التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم جامعة المنصورة 
يجاد قنوات اتصال فاعلة مع الخريجين والمجتمع المدني إبمتطلبات ضمان الجودة ب إللتزاماباستمرار 

 بما يعود بالنفع علي المجتمع.

  رؤية الوحدة
التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم جامعة المنصورة تطمح وحدة متابعة الخريجين 

 في تحقيق مستوي رفيع من األداء في مجال التواصل مع خريجي الكلية.

  الوحدة عن نبذة
 

نها على متسعى كلية العلوم جامعة المنصورة جاهدة بتطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية حرصا 
مستوى عالي يساهم بفعاليه فى حل مشكالت المجتمع المحيط. وزيادة  متميزين وذوتخريج طالب 

الروابط مع المجتمع المدني وذلك لتحسين مستوى الخريج بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وذلك 
 لخلق فرص حقيقية للخريج وإيجاد مجاالت متنوعة وفرص عمل جديدة .
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ولي الدو  المحليكما تضع الكلية نصب أعينها المعايير المرتبطة باالعتماد األكاديمي على المستوى 
زيادة و  ا. وعلى الخريج أن يكون على ارتباط دائم بالكلية للتعليم المستمريلالعتراف بالخريج إقليميا وعالم

ة العلوم لصلة والتعاون بين كليبناء أواصر ا المستوى العلمي والتدريبي ومعرفة فرص العمل المتاحة .
وخريجيها، والسعي إلى تبادل المعارف والخبرات معهم وذلك من خالل الحرص الدائم على االتصال 
بهم ودعوتهم إلى المشاركة في المناسبات المختلفة وتعزيز انتمائهم وحثهم على العطاء واإلسهام في 

 خدمتها .

   األهداف
 :كلية العلوم جامعة المنصورة إلى يهدف مكتب متابعة الخريجين في

 . تعزيز التواصل وتوثيق العالقة مع الخريجين لالستفادة من خبراتهم في العمل 

 الخطط األكاديمية والبحثية والتدريبية بما يتفق مع حاجات سوق الخريجين في تلك  تطوير
 الجهات .

 والندوات والورش. فى تدريبلتعزيز التعليم التعاوني مع عدد من الجهات خارج الجامعة ل 

 المشاركة في الفعاليات واألنشطة التي تنظمها الكلية. 

 لعمل.ا لتقييم سوق ار االستشارات واالستفادة من خبرات الخريجين العاملين بصفتهم مصد 

 . تطوير برامج الكلية ومواكبتها لخطط التنمية ومتطلباتها 

 ستقبلية .إرشاد الخريجين وتوجيههم إلى فرص العمل المتاحة الم 

 . بناء شراكة حقيقية بين كلية العلوم وخريجيها في تحقيق رؤيتها 

 . اطالع الخريجين بكل ما يستجد في النواحي األكاديمية والبحثية 
 .إنشاء موقع لخريجي الكلية علي موقع الكلية والجامعة 
   والتواصل معهم حيثما وجدوا . الكلية لخريجي بياناتبناء قاعدة 

  تخصصات خريجي الكلية بهدف ايجاد فرص عمل لهم من خالل موقع الكليةحصر وتحديد. 

  استحداث استمارة تسجيل خريج بها جميع البيانات وعدم االعتماد علي ملف الطالب وذلك من
 . علي طالب الفرقة الرابعة استمارة نموذج متابعة الخريجينطرح  و أجل تحديث البيانات

  الكلية وخريجيها.إقامة يوم الوفاء لمنسوبي 
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 كل عام.عيد الخريجين  و التوظيفالخريجين و  إقامة ملتقي 
  .لقاءات سنوية مع خريجي الكلية 

  للوحدة الهيكل التنظيمى
  رئيس مجلس االدارة –أ.د. عميد الكلية 
  نائب رئيس مجلس االدارة  –أ.د. وكيل الكلية لشئون خدمة المجنمع وتنمية البيئة 
  الخريجينمدير وحدة متابعة 

 عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية 

  من مؤسسات المجتمع الصناعى المحيط 2عدد 

 عدد من خريجى الكلية 
 

 الخريجين متابعة بوحدة العمل آليات
 

  دراسة الوضع التوظيفى لخريجى الكلية وأماكن عملهم ومواءمة تخصصاتهم لسوق العمل وتطور
  .مهارات البحث عن الوظيفة 

  ة.المتخصص ةوالمراكز الطبي ةوحدات الجامعبلعاملين اللخريجين  لقاءاتعقد 
 في  مع الخريجين العاملين ةقام فريق العمل المسئول عن تفعيل النشاط بمناقشة أهداف الوحد

ي )معامل والقطاع الطب ةأقسام الكلية المختلفة والعاملين من خريجي الكلية في المواقع االنتاجي
 ( وما يمكن أن تقدمة الكلية من خدمات للخريجين بعد التخرج.مستشفيات الجامعة

 علي توفير معلومات عن التوظيف بالتعاون مع جهاز تشغيل الخريجين بالمحافظة  ةتعمل الوحد
 وتفعيل نشرة توظيف بالتعاون مع وزارة القوي العاملة والشركات والمصانع.

  كل عام لمزمع عقدهايف التوظ و الخريجين ملتقىتم اإلعالن. 
  يجاد فرص عمل للخريجين.إتنظيم لقاءات للخريجين مع أصحاب األعمال و 
 .نشر برامج الدورات التدريبية والندوات العلمية في الكلية المقترح عقدها خالل العام 
  توفير معلومات عن التوظيف بالتعاون مع جهاز تشغيل الخريجين بالمحافظة ووزارة القوى

 .وحدة متابعة الخريجين(لف وثائق العاملة )م
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 دارة وحدة متابعة الخريجينإمجلس 

 

 أسامة ابراهيم العيانا.د. 

 رئيس مجلس االدارة وعميد الكلية 

 

  مصطفى ابراهيم السيدرزق  ا.د.

 نائب رئيس مجلس االدارة ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

 د. ياسمين السيد موسى هيكل 

 متابعة الخريجينمدير مكتب 
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 نموذج متابعة الخريجين

 البيانات الشخصية

 االسم رباعى :______________________________________

 النوع : ) ذكر / أنثى (    تاريخ الميالد :      /      /         م . 

 الموقف من التجنيد للذكور :_________ الجنسية :________________

 األرضى :______________ الموبايل :________________التليفون 

 البريد االلكترونى :____________________________________

 المؤهل

 الشعبة / التخصص : _________________________________

 تاريخ التخرج :    /    /      م . التقدير : ______________________

 _____________________________رقم شهادة التخرج : _____

 الدرجة العلمية : _____________________________________

 الدراسات العليا : ____________________________________

 الرغبات

 الدورات التأهيلية التى ترغب فى الحصول عليها :__________________

______________________________________________ 

 شاكرين حسن تعاونكم

 متمنين لكم دوام التفوق والتوفيق

 تحريرا فى 

           توقيع الخريج                    /   /      20
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  الخريجين متابعة وحدة
 و رالعطو و والمنظفات البالستيك صناعة مثل متعددة مجاالت في تدريبية دورات عن اإلعالن يتم

الصفحة   " متابعة فعله ماعليك كل. معينة تدريبية دورات إلى باإلعداد للخريجين مقترحات يومرحب بإ

 نع االعالن هاخالل من يتم حيث"  جامعة المنصورة –العلوم  كلية الخريجين لمكتب متابعة الرسمية

 . تدريب للخريجين و عمل فرص

 : للتواصل

 

 
 
 
 
 
 

 شئونل الكلية وكيل الدكتور األستاذ لمكتب التابع علوى االول الدور االدارة مبنى 

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة

 
 المنصورة جامعة – العلوم بكلية الخريجين متابعة لمكتب الرسمية الصفحة

 
 

COM.GMAIL@ALUMNI.SCIFAC 
 

  050 2203189 

   050 2203179 

mailto:scifac.alumni@gmail.com

