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 الخريجينشئون وحدة متابعة 

 :مقدمة

فللي المجللاص الوللحي والتعليمللي والتللدري  المميلل        هامللاو وكبيللرا  دوراتحتللل مهنللة التمللريض 

ملن ةل ص  المجتمل  كلل   انية التلي تسلعي  للي ةدملة الفلرد فلي كافلة  نلواع تعتبر من المهن اإلنسل

يسلعي القلاومون عللي هللم المهنلة  للي وضل   مريضية شلاملة و ات جلودة عاليلة . تقديمها عناية ت

 ات جودة عاليلة لكافلة فئلات الملوارد   سس علمية متطورة للعناية التمريضية والتدري  المستمر 

عامللة وشللاملة للوبللوص بالمهنللة الللي اعلللي مسللتوا مللن الكفللا ة والفعاليللة البشللرية ورسللم  هللداف 

 .والجودة

 :رؤيـة الوحدة

 ن تكون وحدة الخريجين بكلية التمريض جامعة طنطا حلقة الوبل بين سوق العمل والخريجين 

 ومساعدة الخريجين علي التغل  علي تحديات والوعوبات التي تواجهم في  العمل 

 :رسالة الوحدة

طيد  وابر الع قة فيما بين الجامعة وةريجيها وتفعيل التعاون المتبادص بين الجامعة والمجتم  تو

 .وتنشيط الرعاية العلمية والفنية للخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل

 :أهداف الوحدة

 .مختلف قنوات االتواص والتوابل لتع ي  ع قة الخريج بكليت  وجامعت  تنمية .1

 .ات المجتم  المدني  ات الع قة بدراسات وتنمية الموارد البشريةالتنسيق م  مؤسس .2

 .قاعدة بيانات لخريجي الكلية انشا  .3

 .متابعة تقييم األدا  الوظيفي للخريجين والعمل علي مساعدتهم وتقديم الدعم الفني .4

 . مداد ةريجي كلية التمريض بكل ما هو جديد في مجالي التمريض والعلوم الطبية .5

جيد والتدري  المستمر لخريجي الكلية إلكسابهم المهارات المطلوبة في سوق اإلعداد ال .6

 .العمل

 عطا  التغلية الراجعة عن مستوا الخريجين و احتياجات سوق العمل بهدف تطوير مناهج  .7

 .الكلية

 :أنشطة الوحدة

 .حور الخريجين من حيث العدد و  ماكن العمل و المهام المكلفين بها .1

 .تفيدين و قياس مدا رضاوهماستبيان آرا  المس .2

 .حور المشاكل التي تواج  الخريجين في سوق العمل .3

 ..وض  ةطة وتنفيل الدورات التدريبية ال زمة لرف  مستوا الخريجين .4
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 بدار دليل  رشادي يحتوي علي وبف الوحدة ورسالة ورؤية واهداف الوحدة ويتم  .5

ويا متضمنا انجازات العام السابق كما يتم ابدارم سن ,مراجعت  واستحداث  كل ث ث سنوات

 )جارا عملة(.و ةطة عمل العام المقبل و  لك في اوص اكتوبر من كل عام

 . حفظ سج ت باسما  وبيانات ةريجي الكلية .6

 .عقد اجتماعات وندوات ومؤتمرات ولقا ات دورية للخريجيين داةل وةارج الكلية .7

 .فعات واسرهم لدعم الروابط بينهمالمشاركة في اقامة حفل الخريجيين ودعوة مختلف الد .8

  وموق  الكليةنشر ةدمات الوحدة علي بفحة  الخريجين  .9

 :إدارة الوحدة

( من  عضا  هيئة 4و تتكون من وكيل الكلية لشئون ةدمة المجتم  وتنمية البيئة ومدير الوحدة وعدد)

 .التدريس يتم اةتيارهم بواسطة مدير الوحدة

 حدة التدريبالتبعية الفنية و اإلدارية لو

بكليلة التملريض  جامعلة طنطلا هلي وحلدة  ات هيكلل تنظيملي معتملد  وحدة متابعلة شلئون الخلريجين

في هيكلل شئون ةدمة المجتم  وتنمية البيئة و وموثق  و تبعية تنظيمية مباشرة لوحدة ضمان الجودة 

 ها و دا  مهامها بكفا ة وفاعلية. رؤسسة بما يساعدها علي القيام بدوالم

 

 الخريجين تتكون من رة وحدة إدا

 

 لطيفة فودة .د.  عميد الكلية    •

 ا.م.د سمر حسني  وكيل الكلية لشئون البيئة و ةدمة المجتم •

 د. بباح محمد مدير الجودة •

 حدة الومدير •

 

 بفا  عيدد. 

 من  عضا  هيئة التدريس  اربعة•

 

  سامية ةاتون .د. 

  فاطمة عبد الرحيم د. 

 امل حمدا د. 

 زين  شعبان. د

   مين الكلية•

 ايناس و ا . سها ا.  مدير شئون الط ب •

 م. هبة السمرا  سكرتير الوحدة  •
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 الخريجينالهيكل التنظيمي لوحدة 

       

  )عميد الكلية (               لطيفة فودةد ا. -

 (وكيل الكلية لشئون البيئة و خدمة المجتمع)       ا.م.د سمر حسنى  -

 (مدير الوحدة )            د. بفا  عيد         -

 دير وحدة التدري (ناو  م)زين  شعبان          د   -

 مسئوص التقييم و المتابعة()           سامية ةاتون د.  -

 منسق القسم  العلمي()        د. امل حمدا         -

 (  منسق التدري  )         فاطمة عبد الرحيم د.  -

 م.  هبة السمرا               ) سكرتير الوحدة (            -
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 شئون الخريجينحدة بو نظام و مهام العمل
 

 

 شئون الخريجين مهام واختصاصات مدير وحدة 

 

تحضللير جللدوص  عمللاص المجلللس وتوجيلل  الللدعوة لععضللا  ل جتمللاع   و عللداد محاضللرم  •

فللي االجتمللاع  الوحللدة  دارةفللي سللج ت ةابللة وعرضلها علللي مجلللس وقراراتل  وتسللجيلها 

 التالي للتوديق عليها.

 بالتعاون م  رويس المجلسدارة الوحدة   متابعة تنفيل قرارات مجلس  •

اعللداد تقللارير متابعللة العمللل واالنجللازات الدوريللة الخابللة بالوحللدة وعرضللها علللي مجلللس  •

 اإلدارة

بكليلة التملريض   التعليم التمريضي والتدري  المسلتمر عداد التقرير السنوي عن نشاط وحدة  •

ضلل  علللي مللدير وحللدة ضللمان بعللد عر الوحللدة   دارةمعللة طنطللا جامعللة  وتقديملل  لمجلللس جا

 الجودة.

 االشراف علي جمي  األعماص اإلدارية وحفظ جمي   وراق وسج ت مجلس االدارة •

  دارة الوحدة  وحدة وعرضها علي مجلس ل. يقوم باالط ع علي جمي  المكاتبات الواردة ل •

ملا  يكفلل االشراف علي الوحدة وجمي  العاملين بها وتوزي  العمل علليهم بملا يلرام مناسلبا وب •

 حسن سير العمل وتحقيق األهداف المنشودة

اعللداد دراسللة اإلحتياجللات التدريبيللة ووضلل  الخطللط التدريبيللة والجللدوص ال منللي بتوقيتللات  •

 البرامج التدريبية في ضوو 

 الوحدة  دارةبموافقة مجلس ترشيح اعضا  هيئ  تدريس للعمل بالوحدة  •

واألهللداف  العمللل وتحقيللق  هللداف الوحللدة تنفيللل وتفعيللل القللرارات التللي مللن شلل نها تيسللير  •

 االستراتيجية للكلية في ضو  ما يقرم مجلس الكلية 

 تولي اإلدارة التنفيلية لعمليات الوحدة و نشطتها •

اإلشلللراف عللللي تطلللوير البلللرامج التدريبيلللة وتحقيقهلللا لعهلللداف الموضلللوعة وتلللوفير اللللدعم  •

 واإلرشاد ال زم لها

  السنويالعمل  القيام بعملية مراجعة  دا  فريق •

 

 :شئون الخريجين مهام واختصاصات نائب مدير وحدة 
 

جميل  االةتوابلات وعليل  جميل  الواجبلات التلي  يخلت  شئون الخريجين  يكون لناو  مدير وحدة

بها المدير في حالة عدم وجود األةير  و في حالة  ن يني  المدير عن  ناوب   فلي  ي ملن األملور التلي 

 مديرتق  في اةتوابات ال

 

 مهام واختصاصات مسؤول المتابعة والتقييم:
 

وض  استراتيجيات وسياسات وةطط المتابعة والتقييم وقياس االثلر ملن التلدري  لجميل   •

 الفئات المستهدف .
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يتولي م  مدير الوحدة تحديد/وض /توميم/تنفيل/تقرير ادوات تحليل وتحديد االحتياجات  •

 وكلا ادوات المتابعة والتقييم وقياس االثر 

يتلاب  ملل  منسللقي االقسللام العلميلة واإلداريللة كللل مللا يخل  التقيلليم وقيللاس األثللر للبللرامج  •

 التدريبية

 بة بالمتابعة والتقييم وقياس األثريكت  تقارير دورية حوص استيفا  تنفيل الخطط الخا •

 

 مهام واختصاصات منسقي األقسام العلمية:
 

والقسللم العلمللي فيمللا يخلل  تبللادص  شللئون الخللريجين يكللون حلقللة الوبللل بللين وحللدة  •

 المعلومات والبيانات  ات الع ق  بالتدري 

 ف .لكل من الفئات المستهدوحدة شئون الخريجين  يخطر القسم العلمي بسياسات وةطط  •

 الفئلات المسلتهدفة يقوم بتوزي  وجم  االستبيانات وتحليل نتاوجها و جلرا  المقلاب ت مل   •

 وحدة شئون الخريجين  في القسم العلمي وفقا لخطة 

 وحدة شئون الخريجين  يتاب  ةطوات تحليل االحتياجات وفقا لخطة  •

رهلا حسل  الخطلة وقيلاس  ث الوحلدة عقلدها تيعاون مدير الوحدة في تقيليم اللدورات التلي  •

 الموضوعة لهلا الغرض

  الوحدةسر الخطوات اإلجراوية الخابة بعقد الدورات التدريبية التي تعد من  نشطة يي •

يقوم ب دا  المهام السابقة وما يستجد من مهام الزملة إلنجلاز العملل كلملا اقتضلا الحاجلة  •

 وحدة الووفقا لنظام 

 

 مهام واختصاصات منسق التدريب

 ت الرسمية وتجهي هاكتابة الخطابا •

 تسجيل بيانات المتدربين واألطراف المجتمعية الراغبين في حضور الدورات المعلن عنها •

 حفظ الملفات والوثاوق الخابة بالوحدة واستكمالها •

 عمل وتحديث  رشيف بجمي  مستندات الوحدة •

 كتابة تقرير  سبوعي عما تم انجازم من مهام  •

 االستعدادات اللوجستية للدورات التدريبيةالمشاركة في  والت كد من  تجهي   •

 ضمان توفير احتياجات الوحدة من  دوات مكتبية وة ف  •

 متابعة المكاتبات والردود عليها و رشفتها •

 تجهي  جدوص األعماص النعقاد مجالس اإلدارة الدورية وكتابة محاضر المجالس بعد انعقادم •

 

 لتحقيق أهدافها الخريجين آليات وحدة 
 

نظام للمعلومات علن البلرامج التدريبيلة ويمكلن الحولوص عللي البيانلات المطلوبلة ملن علدة  نشا   -1

 تشمل على:موادر 

 االستبيانات والمقاب ت• 

 استمارة تقييم األدا • 
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 بحوث سوق العمل• 

 و نشطتها  الخريجينالترويج واإلع ن عن وحدة  -2

 وبوفة  ساسية من: التحديد والفهم الوحيح لحاجات ورغبات األسواق المستهدفة -3

 الباحثين • 

 المختلفة الحكومية والخابةمؤسسات المستشفيات • 

 وتحديث  كلما تطل  األمر. وحدة الخريجين  عداد دليل  -4

 تحديد متطلبات ووساول تحقيق األهداف بالخطة التدريبية و لك من ة ص:  -5

 تحديد الفئات المستهدفة • 

 بالخطة.تحديد االعداد المطلوب تدريبها كما • 

 تحديد الموضوعات ومجاالت التدري .• 

 تحديد الوساول والتقنيات التدريبية.• 

 توفير المخووات المالية ال زمة للتدري  -6

 تحديد اإلطار ال مني للخطة  -7

 

 نظام التسجيل للدورات التدريبية
 

يوم والتاريخ الخطة التدريبية محدد بها األسبوع اللي ستعقد ب  الدورة التدريبية ويتم  ع ن ال •

قبلل انعقادهلا بخمسلة  يلام عللي األقلل علن طريلق  سلالي   ومكلان االنعقلاد والساعة المحلددة 

 االع ن الموضحة  دنام

طريق موق  الكلية علي شبكة االنترنا وبفحة  للدورة عن طريق اإلع ن علي االع نيتم  •

 علي الفيس بوك  الخريجينوحدة 

حدة يلتم  ةطلار المتلدربين علن طريلق الو و ت جيلها من قبل وفي حالة  لغا  الدورة التدريبية  •

 نفس الوساول السابقة في موعد ال يقل عن يوم عمل واحد

 جمي  الدورات تمنح شهادات اجتياز  و شهادات حضور  و  فادات علمية موثقة ومعتمدة   •

اشللرة  كمللا يلتلل م المشللاركون فللي الللدورات التدريبيللة بملللل اسللتمارات التقيلليم بعللد الللدورة مب •

يلت مللون بالتعللاون ملل  القللاومين علللي قيللاس األثللر مللن ةلل ص ملللل االسللتمارات  و التقللارير 

المطلوبة الموضحة سلفا في الخطة التدريبية و لك حتلي يتسلني لوحلدة التلدري  تقلويم األدا  

 تفادة القووا للجميعلي الوج  اللي يحقق االس
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 خريجينحتياجات التدريبية لللالنمازج استبيان 
 

2018-2017 

 -مكان العمل :                                                                       االسم :

 -االيميل :                                     التليفون :                                     

 يجب انعقادها بالكليه )التى ترى انك بحاجة النعقادها بالكلية( : أمام ورشة العمل التى ترى انه( √) من فضلك ضع عالمة  

  اسم ورشة العمل م

 دورات عامة -أوال :

  مهارات االتصال و التواصل  1

  مهارات التوثيق  2

  التفكير الناقد 3

  إدارة االزمات والكوارث 4

  إدارة الجودة بالمستشفيات 5

 دورات متخصصة -ثانيا :

  اية التمريضية للحاالت الطارئة فى امراض النساء والوالدةالرع 1

  االنعاش القلبى والرئوى 2

  العنايه باالطفال حديثى الوالدة و المبتسرين 3

  (triage)للحاالت الطارئة  االسعافات االوليه 4

  العناية بااطفال التوحد  5

  التحكم فى العدوى 6

  ز التنفس الصناعى الرعايه التمريضيه لمريض جها 7

  مبادئ قراءة رسم القلب  8

 ورش عمل أو دورات اخرى مقترحة ) اذكرها ( 

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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 جامعة طنطا 

 ية التمريض كل

 وحدة شئون الخريجين
 

 دورة تدريبية إستمارة تقويم 
 

 اسم الدورة التدريبية:...................................

 درب: ............................تاسم الم

 ..مكان التدري :........................................... تاريخ التدري :.........................

 

 

جيللللللللد  ممتاز  

 جدا

 ضعيف جيد

     هداف التدريبية واضحة ومعلنة من بداية التدري اال 1

     مادة العلمية المقدمة مفيدة وتحقق اهداف التدري ال 2

المادة العلمية مسلسلة بطريقلة تسلاعد عللي اسلتيعاب  3

 معلومات وتنمية المهارات الفعلية ال زمة

    

 علرض الملادة التدريبيلة مناسلبة للغة المستخدمة فيا 4

 للمتدربين وثقافتهم وطبيعة عملهم

    

     فترة ال منية للدورة مناسبة لتغطية اهداف الدورةال 5

     يلت م المدرب بالمواعيد المحددة للجلسة التدريبية 6

يسللللتخدم المللللدرب  سللللالي  تدريبيللللة متنوعللللة مللللن  7

 عمليللة وورع عمللل مناقشللات وتطبيقللات وحللاالت

 وغيرها

    

     طريقة االع م بالدورة مناسبة 8

مكان التدري  مناس  ملن حيلث المسلاحة واالضلا ة  9

 والتهوية
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 جامعة طنطا 

 كلية التمريض 

 وحدة شئون الخريجين

 كشف حضور

 

 االيميل او الفيس  رقم التليفون مكان العمل االسم

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


