
 
 

 
 

 

 

 

 

 لخريجين ا دليل 
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 -:مقدمة
تسعى كلية التربية إلى تحقيق المستوى المرجو لخدماتها في األوجه الثالثة ذات الصلة، وهم:             

متابعتهم   ييسر  بشكل  الباحثين  بينهم  ومن  الخريجين  رعاية  والبيئة،  المجتمع  خدمة  الطالبية،  الخدمات 
حاجات المجتمع وتحاول   ويهيئ االتصال  بين المؤسسة والمجتمع بحيث  تتسق المؤسسة التعليمية مع

إنشاء   أهمية  كانت  هنا  ومن  العمل،  العصر وسوق  متطلبات  مع  ومتواكب  ومتجدد  مستمر  تلبيتها بشكل 
وتخصيص  وحدة لمتابعة الخريجين والتي تختص بالشق الثالث الذى ال ينفصل عن الشقين األول والثاني،  

 .بل يثريهما ويدعم من وطأتهما
ل مع خريجي الكلية  وتحديد االحتياجات الخاصة بهم، وتدريبهم على المهارات  وتسعى الوحدة إلى  التواص

التي  العمل  فرص  من  ممكن  قدر  أكبر  توفير  على  ،والعمل  الوظيفية  وبالمتطلبات  العمل  بسوق  الخاصة 
عملهم   أماكن  في  الخريجين  بمتابعة  تقوم  الوحدة  أن  عن  فضالا  هذا  وقدراتهم.  إمكانياتهم  مع  تتناسب 

تهم بأهمية دورهم في تطوير المناهج والمقررات الجامعية، وعمل فحص دوري مستمر يقيم ويقيس وتوعي
 مستوياتهم وينمي مهاراتهم، وهذا هو صميم عمل الوحدة الذي تحرص عليه الكلية لتقديمه لخريجيها.

  



 
 

 
 

 :رؤية كلية التربية جامعة دمنهور
 وعالميا لكلية التربية جامعة دمنهور الريادة والتميز محليا 

 :رسالة كلية التربية جامعة دمنهور
*إعداد معلم مبدع يمتلك المعرفة النظرية والخبرة العملية وقادر على التنافس والتميز فى ضوء متطلبات 

 سوق العمل واالتجاهات العالمية.
 المعرفة التربوية للبحوث العلمية عربيا وعالميا .نتاج إقادر على  تربوي * إعداد باحث 

تخدم المجتمعع معن خعالل التطعوير المسعتمر للبعرامج  التيطار القيم والعادات إ  في* تقديم خدمات مجتمعية  
  التعليمية وبرامج التنمية البشرية.

 :األهداف االستراتيجية لكلية التربية ، جامعة دمنهور
 والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية أفضل بما يتواكب مع التحديات المعاصرة.تطوير منظومة التعليم  •
 إحداث نقلة نوعية في برامج إعداد المعلم بما يواكب متطلبات سوق العمل  •
المحلي وينمي  • المجتمع  حل مشكالت  في  يسهم  بما  البيئة  وتنمية  المجتمع  منظومة خدمة  تطوير 

 الموارد الذاتية للكلية.
 بمخرجاتها الكمية والكيفية .  االرتقاءراسات العليا والبحث العلمي بما يؤدى إلى تطوير منظومة الد •
 تطوير المهارات التدريسية والتكنولوجية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.  •
 تطوير مهارات و قدرات الجهاز اإلداري بالكلية. •
 متابعة تنفيذ نظام الجودة بالكلية وتطويره.  •

 سياسات الكلية:
 بني النظامين التكاملي والتتابعي في إعداد المعلم قبل الجامعي .ت •



 
 

 
 

 بنظام التنمية المهنية المستمرة للعاملين بالتعليم قبل الجامعي. األخذ •
المجال  • في  العلمية  المعرفة  إثراء  لضمان  والتطبيقية  النظرية  البحوث  بين  التكامل  بسياسة  األخذ 

 ية التعليم والتعلم وحل مشكالت المجتمع .التربوي، وتوظيفها في تحسين فاعلية عمل
حل  • في  وتوظيفها  التربوية  المعرفة  تطوير  على  القادرين  الباحثين  وتمكين  تأهيل  بسياسة  األخذ 

 المشكالت االجتماعية. 
تبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة للحصول على االعتماد األكاديمي واحتالل مكانة متميزة بين كليات  •

 . التربية المناظرة
 تبني سياسة الالمركزية في صنع القرار، واإلصالح التعليمي واإلداري المتمركز حول الكلية. •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 :جامعة دمنهور  –نبذة عن وحدة متابعة الخريجين بكلية التربية 
 

قطعع تعدريبهم وععدم تعأهيلهم و إيماناا من كلية التربية جامعة دمنهور بأهمية التواصل معع خريجيهعا و         
بيععومي محمعد برئاسععة عميعدة الكليعة األسععتاذ العدكتور أمععل  امتعدادهم ععن كليععتهم األم فقعد قععررت إدارة الكليعة

( وتععم اعتمععاد الالئحععة مععن مجلععس الكليععة م2020نععوفمبربتععاري)  إنشععاء وحععدة متابعععة الخععريجين  مهععران 
-تعزيعز-ثعة الرئيسعة  تواصعل ،ومن هنا بدأت الوحدة عملها لتحقيعق األهعداف الثال م(  2021\1\19بتاري) 

 تطوير( والتي اتخذتها شعاراا للعمل .
 

 شعار عمل وحدة متابعة الخريجين:
 تطوير (  -تعزيز - تواصل

   
 
 
 
 
 
  
 
 

تطوير

تعزيز

تواصل



 
 

 
 

 رؤية وحدة متابعة الخريجين:
 متابعة خريجي الكلية والسعي للتواصل معهم بشكل فعال لتوجيههم وتأهيلهم لسوق العمل.       

  متابعة الخريجين:رسالة وحدة 
فتح قنوات التواصل والتفاعل بين الخريجين والكلية ومتطلبات المجتمع ذات الصلة لتوطيد الصلة بين     

الخريجين والكلية ولمعرفة االحتياجات التدريبية وتلبيتها بشكل متجدد بما يعكس عالقة المخرجات التعليمية 
 لة تنطلق في سوق العمل. بالمجتمع ويوطدها ويخلق الدافعية لديهم لجعلهم عناصر بشرية فعا

 أهداف وحدة متابعة الخريجين: 
وهم   رئيسة  عامة  أهداف  ثالثة  تحقيق  إلى  دمنهور  جامعة  التربية  بكلية  الخريجين  متابعة  وحدة  تسعى 

 تطوير (  -تعزيز- تواصل
 ويندرج تحتهم العديد من األهداف الفرعية  التالية منها:        
 ن وإنشاء قاعدة بيانات حاسوبية لخريجي الكلية. وضع آلية منظمة لمتابعة الخريجي •
 توعية الخريجين بالخدمات المجتمعية ذات الصلة. •
 توفير فرص التنمية المهنية للخريجين بما يتواكب مع مستجدات العصر ومتطلباته. •
 توفير مرجعية ميدانية حول مشكالت الخريجين. •
 الخريجين.توفير رؤية عملية مناسبة لسبل دعم  •
 التوعية بفرص العمل المتاحة للخريجين بما يتناسب مع مستوياتهم األكاديمية. •
 .المجتمعيإتاحة مقترحات عامة للبحوث العلمية وتيسير ارتباطها بالواقع  •
 توفير فرص التبادل العلمي والفكري بين القائمين على العملية التعليمية. •
 يتناسب مع تحقيق فاعلية التعليم. توفير مقترحات إلدارة شئون الطالب بما  •



 
 

 
 

التدريبية   • الدورات  مردود  وتقييم  وبعده  األخيرة(  الجامعية  السنة  التخرج في  قبل  الطالب  تدريب 
 بالكلية. 

 إشراك الخريجين في األنشطة االجتماعية مثل الرحالت والندوات. •
 المساهمة في حفل التخرج السنوي. •
رأى   • استبانات الستطالع  المؤسسات  إعداد  مدى رضا  على  للوقوف  الكلية  في خريجي  المؤسسات 

المقدمة   والخدمات  التعليمية  البرامج  عن  الخريجين  رضا  مدى  ،ولتسجيل  الخريج  مستوى  عن 
 بالكلية. 

 توفير برامج متنوعة إلعداد الطالب والخريجين لسوق العمل. •
 تدعيم المتميزين من الخريجين وتخصيص لوحة شرف ألوائل الكلية. •
 متابعة أنشطة الخريجين ونشرها على موقع الوحدة مثل الخدمات العامة والجمعيات الخيرية وغيرها. •
مع  • والتعاون  المتبادل  العطاء  استمرار  على  وحثهم  الخريجين  بين صفوف  االنتماء  مفاهيم  غرس 

 الكلية من أجل الرقي بخدمة المجتمع ومواصلة رعاية الخريجين .
لطر  • للخريجين  منبر  الصعاب توفير  تذليل  على  الجماعي  والعمل  وتطلعاتهم  وهمومهم  قضاياهم   ح 

  التي تواجههم.
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 الهيكل التنظيمي لوحدة متابعة الخريجين 
 

 يتضمن الهيكل التنظيمي للوحدة كل من: 
 رئيس مجلس إدارة الوحدة .                                 عميد الكلية                       •
 نائب رئيس مجلس إدارة الوحدة.                     وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع   •
 تنفيذي مدير              مدير وحدة متابعة الخريجين                          •
 عضواا                   أعضاء هيئة تدريس                           •
 عضواا                أمين الكلية                                  •
 عضواا سكرتير الوحدة                                                   •
 عضواا     أخصائي شئون إدارية                                       •
 عضوا      ممثلون عن الطالب  الفرق النهائية والخريجين(             •

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 
 
 

 الهيكل التنظيمي للوحدة

رئيس مجلس إدارة 
الوحدة

(عميد الكلية)

نائب رئيس مجلس 
إدارة الوحدة

وكيل الكلية لشئون)
(البيئة وخدمة المجتمع

مدير الوحدة

(عضو هيئة تدريس)

أمين الكلية

(عضَوا)

عدد من أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 

المعاونة

(أعضاء)

إداريون

(أعضاء)

ممثلون عن الطالب 
الفرق النهائية 

والخريجين

(أعضاء)



 
 

 
 

 
 ** خدمات الوحدة: 

 
المهنية، خدمات الكفاءة  مجاالت مثل: خدمات التوجيه الوظيفي، خدمات التنميةتتحدد الخدمات التي تقدمها وحدة متابعة الخريجين في عدة 

 وتستخدم الوحدة وسائل متنوعة لتنفيذ هذه الخدمات ومنها ما يلي: ، الخارجية

 .المتميزين من الخريجين وتخصيص لوحة شرف ألوائل الكلية كل عام تكريم -1

 . مواقع عديدة في سوق العمل واالحتفاء بهم فيالكلية ممن تقلدوا مناصب قيادية ورئاسية  خريجيتكريم  -2
 إقامة حفل تخرج سنويًا.  -3
 إنشاء كتاب التخرج سنويًا.  -4

 .الكلية وذلك لتدعيم الترابط والتواصل بين الطالب وبعضهم وبين الطالب والكلية  يلخريج يإقامة اليوم السنو  -5
يدعى إليه الخريجين ورجال المؤسسات والهيئات والشركات التي تحتاج إلى توظيف لخريجي  إقامة الملتقى الوظيفي والذي  -6

 الكلية، ويكون بمثابة يوم للتوظيف لزيادة فرص العمل للطالب الخريجين.
الرضاء   الي الخريجين عن البرامج التعليمية والخدمات المقدمة بالكلية للوصول لتسجيل مدي رضاء ةستبيانات إلكترونيمل اع -7

 .التام عن هذه الخدمات
 .للخريجين تنمية مهنيةالكلية إلقامة برامج  تنشيط برامج التعليم المستمر من قبل -8
 .نشاطاتها دعوة الخريجين في مناسبات الكلية وبرامج -9

 اصدار بطاقات )كارنيهات( الخريجين لتسهيل الحصول على الخدمات التي تقدمها الوحدة بعد التخرج.  -10
 . أخبارهم وتجاربهم الوظيفية المختلفة، وإبداعاتهم ومواهبهم، وأنشطتهم المختلفة تبرز للخريجين   إصدار مجلة أو نشرة دورية -11
 موقع الوحدة مثل الخدمات العامة والجمعيات الخيرية وحتي األنشطة الترفيهية.متابعة أنشطة الخريجين ونشرها على  -12
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 متابعة الخريجين عضوية فى وحدة استمارة 
  -:الرباعيسم اال

  -النوع:

  -تاري) الميالد:

  -:القوميالرقم 

  -العنوان:

  -ت المنزل:

  -ت المحمول:

  -:اإللكترونيالبريد 

  -سنة التخرج:

  -القسم:

  -الشعبة:

  -التقدير:

  -حصلت عليها: التيالدورات 

  -الوظيفة الحالية:

 
 

 

 صورة شخصية



 
 

 
 

 االتصال بالوحدة
 

 
 

 
 
 
 
 

 مكتب الوحدة بالدور السابع                                 
 

                           graduate.unit@edu.dmu.edu.eg :    

  :جامعة دمنهور-كلية التربية -وحدة متابعة الخريجين 
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