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 رؤية وحدة متابعة الخريجين 

املواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل على املستوى املحلي والاقليمي لتخصصات الكلية من شأنه الحد 

 .الخريجين من البطالة بين 

 رسالة وحدة متابعة الخريجين 

ومن ثم املساهمة , تسعى وحدة متابعة الخريجين الى تفعيل التواصل بين الكلية والخريجين لالعوام السابقة والالحقة 

في تتبع وحل مشاكل العمل واحداث املواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ملالحقة التطورات العلمية 

 .ية السريعة في مجاالت تخصص الكلية والعمل

 :خريجين لالفئة المستهدفة لوحدة متابعة ا

  خريجو الكلية باقسامها املختلفة في مواقع عملهم املتعددة. 

  املؤسسات والهيئات ذات الارتباط الوظيفي بتخصصات الكلية. 

  نقابة مصممي الفنون التطبيقية. 

 :أهداف وحدة متابعة الخريجين 

  قاعدة بيانات شاملة خاصة بخريجي الكلية اعداد. 

  تفعيل التواصل بين الخريجين والكلية واملتابعة الدائمة ملتطلبات سوق العمل لالسترشاد ببذلك في الخطط

 .الدراسية 

  التواصل مع املؤسسات والهيئات والشركات ذات التخصصات املرتبطة واملهتمة على املستوى املحلي والعربي

 .مل على التنسيق معها بخصوص استيعاب اكبر عدد ممكن من الخريجين في كافةاملجاالت والدولي والع

  اعاد البحوث والدراسات والاستقصاءات الخاصة بمتطلبات سوق العمل مع الخريجين وذلك فيما يتعلق

في مجاالت الفنون التطبيقية باالحتياجات الفعلية من مختلف التخصصات او استحداث تخصصات جديدة 

 .وكذلك جودة وكفاءة الخريجين ومستوى املهارات املطلوبة فى كل تخصص 

  متابعة حاالت الخريجين من خحيث مواءمة طبيعة العمل ملؤهالتهم العلمية ومهاراتهم الخاصة من حيث

اعداد مؤشرات رقمية ودراسات بحثية تدعم املواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل من 

 .لتخطيط واملتابعة والتقييم والتغذية الراجعة حيث ا

  متابعة نقابة مصممي الفنون التطبيقية من حيث تقديم خدمات للخريجين واساليب حل مشاكل الخريجين

 .الوظيفية 

  التنسيق مع مؤسسات املجتمع املدني ذات العالقة بدراسة وتنمية املوارد البشرية وتوظيف الخريجين. 

 قنوات الاتصال مع جهات التوظيف املختلفة ومكاتب العمل واملؤسسات والشركات التفعيل املستمر ل

 .واملصانع للحصول على الاحتياجات الوظيفية لتلك الجهات 

  اعالء قيم التميز والقدرة التنافسية في كافة التخصصات التابعة للكلية. 
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 :ين آليات تنفيذ أهداف وحدة متابعة الخريج

 .واستكمال وتحديث بياناتها بصف  مستمرة اعداد قوائمالخريجين  -1

دعوة عدد من الخريجين للتشاور معهم فيما يرونه مناسبا وضروريا ملتابعة الخريجين  -2

 .ومناقشة مشاكلهم في لقاءات دورية 

دعوة بعضالخريجين وعرض تجاربهم على طالب الكلية من خالل عقد لقاءات مفتوحة معهم  -3

وأبعاد املواءمة بين دراساتهم الاكاديمية على مشاكلهم الوظيفية لالسترشاد ٍبتجاربهم والتعرف ت

 .والواقع العملي 

املتابعة امليدانية للخريجين من خالل زياراتهم امليدانية بمواقع العمل للتعرف على ظروف  -4

 .العمل املختلفة 

والوقوف دعوة عدد من أصحاب املهن وسوق العمل واستطالع وجهة نظرهم في خريجي الكلية  -5

 .على مدى التباين بين نقاط الضعف والقوة لخريجي الكلية 

 :مهام وحدة متابعة الخريجين 

 .تشكيل الهيكل التنظيمي للوحدة وتجهيز مقر خاص للوحدة بمبنى الكلية  -1

 .اعداد نموذج بيانات الخريجين تمهيدا النشاء قاعدة بيانات مرتبطة  -2

عداد تقرير ربع سنوى عن انجازات الوحدة ومدى تنظيم اجتماعات دورية ملدلس الوحدة وا -3

 .التقدم في التنفيذ

الاتصال بطالب الفرق النهائية بالكلية الستكمال البيانات الاساسية الخاصة بهم والاتفاق  -4

بشأن التأكيد على ضرورة الاتصال واملتابعة املستمرة معهم عقب التخرج ولتوضيح دور وحدة 

 .املشاكل املربتبطة بالخريجيناملتابعة في تذليل العقبات و 

 .عقد ملتقى توظيف الخريجين الدوري الذى تنظمه الكلية مع اصحاب الاعمال  -5

 .دعوة الخريجين بصفة مستمرة في كافة أنشطة الكلية  -6

عقد دورات تدريببية في مجاالت التخصصات باالشتراك مع مؤسسات وشركات مرتبطة  -7

 .بالتخصصات 
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 لوحدة متابعة الخريجينالهيكل التنظيمي 

 

 

 عميد الكلية

 

 

وكيل الكلية لشئون 

 التعليم والطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منسق من كل 

 قسم علمي

منسق اداري 

من شئون 

 الطالب

 ممثل عن 

 الطالب

 2عدد 

 خريجين
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 خطة عمل وحدة متابعة الخريجين

 النجاحمؤشرات  املسئول  الانشطة املخرجات الفئة املستهدفة الهدف م

تفعيل الاتصال بين الكلية  1

 والخريجين

 

 

 

وحدة متابعة  الخريجون 

الخريجين ذات 

هيكل تنظيمي 

ومهام 

ومسئوليات 

 متجددة

اجراء تشكيل الوحدة 

وتحديد مقر لها 

واعتماد التشكيل 

وصياغة الرؤية 

والرسالة واهداف 

 الوحدة

 

املام فريق الوحدة بالرسالة  وكيل الكلية

 والاهداف

اعداد و تحديث بيانات  2

 الخريجين 

قاعدة بيانات  الخريجون 

 محدثة للخريجين

انشاء قاعدة بيانات 

لخريجي الكلية وجهات 

توظيفهم وعضويتهم 

بالنقابات ووضع آلية 

 لتحديثها

وكيل 

الكليةوفريق 

 العمل

 قاعدة بيانات محدثة

 التوجيه الوظيفي للخريجين 3

 

 

خطة عمل  الخريجون 

معتمدة للوحدة 

ومعلنة بها 

لخدمات التوجيه 

الوظيفي 

 للخريجين 

 

خدمات التوجيه 

 الوظيفي للخريجين 

 

 

خطة عمل للوحدة معتمدة  فريق العمل

ومعلنة وتفعيل التواصل مع 

 الخريجين

تفعيل الاتصال  الخريجون  لقاءات مع الخريجين  4

بالخريجين 

تمهيدا لعقد 

 لقائات معهم 

 

متابعة الاتصال 

بالخريجين وتحديث 

بياناتهم الشخصية 

 وتوثيقها 

 

استكمال قاعدة البيانات  فريق العمل

 الخاصة بالخريجين 

تفعيل الاتصال بالنقابات  5

 املرتبطة بالخريجين 

نقابة مصممي 

الفنون التطبيقية 

ونقابة املهن 

السينمائية ونقابة 

 التشكيليين 

دعم وتفعيل 

الاتصال 

بات بالنقا

املرتبطة 

بتخصصات 

 الخريجين 

الاتصال بالنقابات 

املرتبطة بتخصصات 

الكلية وعرض نواحي 

التعاون معها في حل 

 مشاكل الخريجين 

 

التعاون مع النقابات  فريق العمل

 املتخصصة 

تحقيق التفاعل بين الخريجين  6

 وجهات التوظيف

شركات وهيئات 

ومؤسسات مرتبطة 

بتخصصات 

 الخريجين

ايجاد فرص 

العمل املناسبة 

للخريجين من 

خال ل دعوة 

اصحاب الاعمل 

 في لقاء بالجامعة 

الاتصال بكافة 

الشركات واملؤسسات 

التي يمكن ان تحقق 

وتوفر وظائف مالئمة 

 للخريجين

 

 

التعاون مع الشركات  فريق العمل

واملؤسسات التي يمكن ان 

 تقبل توظيف خريجي الكلية 
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 خطة وحدة متابعة الخريجين لكلية الفنون التطبيقية 

 2016/2017للعام الجامعي 
 

 املخرجات المسئول تاريخ التنفيذ الفئة املستهدفة الانشطة م

اجراء تشكيل الوحدة  1

وتحديد مقر لها واعتماد 

التشكيل وصياغة الرؤية 

 والرسالة واهداف الوحدة

 مارس الخريجون 
2016 

 

ذات  معتمدة  وحدة متابعة الخريجين - وكيل الكلية

 هيكل تنظيمي ومهام ومسئوليات متجددة

انشاء قاعدة بيانات  2

لخريجي الكلية وجهات 

 توظيفهم 

 مارس الخريجون 
 2016 

وكيل الكلية 
 وفريق العمل

 قاعدة بيانات محدثة للخريجين -

خدمات التوجيه تقديم  3

 الوظيفي للخريجين

 

 ابريل الخريجون 
 2016  

خطة عمل معتمدة لخدمات التوجيه  - فريق العمل

 من خالل جهات العمل  الوظيفي للخريجين

 

الاتصال بالخريجين   4

وتحديث بياناتهم 

 الشخصية وتوثيقها

 

 يونيو الخريجون 
 2016  

تفعيل الاتصال بالخريجين تمهيدا لعقد  - فريق العمل

فاعليات ومشاركاتهم في ,  لقائات معهم

 وأنشطة الكلية 

 

 بالنقابات املرتبطة التعاون  5

حل بتخصصات الكلية ل

 مشاكل الخريجين

 

نقابة مصممي الفنون 

التطبيقية ونقابة املهن 

السينمائية ونقابة 

 التشكيليين

 يوليو

 2016 

دعم وتفعيل الاتصال بالنقابات املرتبطة  - فريق العمل

 .  بتخصصات الخريجين

 في تطوير برامج الكليةمشاركتهم  -

الاتصال بكافة الشركات  6

واملؤسسات التي يمكن ان 

تحقق وتوفر وظائف 

  مالئمة للخريجين

 

 

شركات وهيئات 

ومؤسسات مرتبطة 

 بتخصصات الخريجين

 

 أغسطس

 2016 

لعمل املناسبة للخريجين من ايجاد فرص ا فريق العمل

دعوة اصحاب الاعمل في لقاء ل خال 

 بالجامعة

 دعم البحث العلمي -

 مشاركتهم في تطوير برامج الكلية  -

 

 

 

 

 

 

 


