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   محمذ عماسة 

 
 

 وحذة متابعة الخريجين    رؤيــة

  نالسحقووا  انعمووم وسووى  انخووشين ه بوو ه انىصووم حهقووت حكووىن أن

 .انمنخموووووووووو  احخ اجوووووووووواث وحهب ووووووووووت انخووووووووووشي  بمسووووووووووخىي

 

 وحذة متابعة الخريجين    رسالة

 كفشانشو   جامعوت انب طوشي انطو  بكه وت انخوشين ه وحوذةحهخزو 

  وحفع وووم ن هووواوخشي انكه وووت بووو ه ف موووا انعالقوووت أواصوووش خىط وووذب

  انعهم وت انمهواساث وسفو  وانمنخمو  انكه وت ب ه انمخبادل انخعاون

 .انعموووووووم سوووووووى  احخ اجووووووواث نخهب وووووووت نهخوووووووشين ه وانعمه وووووووت

 

 وحذة متابعة الخريجين    إدارة
 

 

 انكه وت عم وذ /انوذكخىس األسخار انس ذ إششاف ححج انىحذة حكىن

  نمنخموو ا خذمووت نشوونىن انكه ووت وك ووم انخنف ووز  انمووذيش ويكووىن

 اإلداسيوووووووووو ه. احووووووووووذ اإلداس  وانمووووووووووذيش انب نووووووووووت وحنم ووووووووووت

 

وحذة متابعة 

 الخريجين
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   محمذ عماسة 

 وحذة متابعة الخريجين    أهذاف

 وجامعته بكميته الخريج عالقة لتعزيز والتواصل االتصال قنوات بناء. 

 فيي المطموبة المهارات إلكسابهم الكمية لخريجي المستمر والتدريب الجيد اإلعداد 
 .العمل سوق

 الكمية ريجيلخ بيانات قاعدة بناء. 
 الييدعم وتقييديم مسيياعدتهم عميي  والعمييل لمخييريجين الييوفي ي األداء تقييييم متابعيية 

 .ال ني
 بهيد  العميل سيوق احتياجيات و الخيريجين مسيتو  عين الراجعية التغذية إعطاء 

 .التعميمية البرامج تطوير
 المييوارد وتنمييية بدراسييات العالقيية ذات المييدني المجتميي  مؤسسييات ميي  التنسيييق 

 .البشرية

 عميييييييي  لموقييييييييو  التوفييييييييي  جهييييييييات ميييييييي  ال عييييييييال و المسييييييييتمر التواصيييييييل  
 .الخريجين مستو 

 

 وحذة متابعة الخريجين    أنشطة

 المهيييييييييام و العميييييييييل أمييييييييياكن و العيييييييييدد حييييييييييث مييييييييين الخيييييييييريجين حصييييييييير  
 .بها المكم ين

 الخريجين مستو  لرف  الالزمة التدريبية الدورات تن يذ. 

 العمل سوق ف  الخريجين تواجه التي المشاكل حصر. 



 
 
 
 

 

 

 
 
 

3 

   محمذ عماسة 

 رضائهم مد  قياس و المست يدين آراء استطالع. 

 التعميمية المناهج لتطوير الراجعة بالتغذية الكمية إمداد. 

  الخريج اداء جودة لتحسين خطة وض. 

 وحذة متابعة الخريجين    أهم إنجازات

 بهم الخاصة العناويين و  الخريجين اسماء تسجيل -1

 لمخريجين دريبيةالت الدورات من عدد تن يذ -2

 الخريجين ح ل عقد -3

 لمكمية االكترون  الموق  عم  الوحدة انشطة عن االعالن -4

 لمخريجين العممية الندوات من عدد تن يذ -5

 رضائهم مد  قياس و المست يدين آراء استطالع -6

 الخريجين و التوفي  جهات ودعوة التوفي  ممتقيات عقد-7

 الخريجين دليل عمل -8

 


