
 

 

 

 

وحدة  خطة عمل

  الخريجين متابعة
كلية السياحة وإدارة 

 جامعة فاروس –الفنادق 
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وحدة متابعة  -

الخريجين ذات هيكل 

تنظيمي ومهام 

ومسئوليات محددة 

ورؤية ورسالة 

 وأهداف للوحدة

اجراءات موثقة النشاء وحدة  -

 متابعة الخريجين وتحديد مقر لها

 صياغة الهيكل التنظيمى للوحدة. -

الرؤية والرسالة وأهداف صياغة  -

 الوحدة.

تعيين مدير للوحدة وفقا لمعايير  -

 االختيار.
 

مايو ويونيو 

7102 

لجنة الهيكل  -

 التنظيمي

مدير وحدة متابعة  -

 الخريجين

 مجلس الكلية -

جميع فريق عمل الوحدة 

على وعى كامل 

 بأدوارهم وواجباتهم.

إدارة 

قاعدة بيانات  - الجامعة

 للخريجين محدثة

قاعدة بيانات للخريجين إنشاء  -

توضح أعدادهم ووسائل التواصل 

معهم وتخصصاتهم والجهات التي 

يعملون بها لمن يعمل منهم، مع 

 العمل علي تحديثها سنويًا.

توفير قاعدة بيانات عن فرص  -

سوق العمل المتاحة، ذات الصلة 

 بتخصصات الخريجين.

 وضع آليات لتحديثها دوريا. -

مايو ويونيو 

7102 
ل وحدة فريق عم -

 متابعة الخريجين.

قاعدة بيانات محدثة  -

 ومفعلة

خطة عمل للوحدة  -

معتمدة ومعلنة 

لخدمات التوجيه 

 الوظيفي للخريجين

خدمات التوجيه الوظيفي  -

 .للخريجين

اغسطس 

7102 

فريق عمل وحدة  -

 متابعة الخريجين.

شئون خدمة لجنة  -

المجتمع وتنمية 

 البيئة

خطة عمل للوحدة  -

 معتمدة ومعلنة.

تفعيل التواصل ما بين  -

الخريجين واصحاب 

 االعمال .

 تنظيم ملتقى الخريجين -

خطة تدريبية  -

وندوات للخريجين 

وفقا الحتياجات 

الخريجين معتمدة 

 ومعلنة ومفعلة

تنظيم وعقد دورات للخريجين وفق  -

 ( لكل دورة5احتياجاتهم لعدد)

 

اغسطس 

وسبتمبر 

7102 

فريق عمل وحدة  -

 متابعة الخريجين.

فريق عمل وحدة  -

 التدريب

 

% من 55رضا 

الخريجين المتدربين 

 عن التدريب.

إدارة 

 الجامعة

دليل لوحدة متابعة  -

الخريجين معتمد 

 وموثق ومعلن

إعداد دليل لوحدة متابعة الخريجين  -

 واعتماده وإعالنه الكترونيا
 7102اكتوبر 

مدير وفريق عمل  -

وحدة متابعة 

 الخريجين.

مراجعة الدليل من  -

المراجعة  لجنة

الداخلية بوحدة ضمان 

 الجودة

إدارة 

 الجامعة

ملتقي التعارف معلن  -

وموثق )عيد 

 الخريجين(

ملتقي تعارف بين الخريجين  -

 7102المتفوقين خالل االعوام 

وبحضور عدد من  7102وحتى 

 طالب الكلية.

مايو من كل 

 عام

 العميد  -

فريق عمل وحدة  -

 متابعة الخريجين.

شئون خدمة لجنة  -

المجتمع وتنمية 

  البيئة

تقرير موثق عن  -

 الملتقي

تحديد االحتياجات  -

التدريبية للخريجين 

وتصميم برامج 

 تدريبية للخريجين

إعداد دراسة لتنمية المهارات  -

المهنية لزيادة تنافسية الخريج 

 في سوق العمل.

 7102ديسمبر 

فريق عمل وحدة  -

 متابعة الخريجين.

فريق عمل وحدة  -

 التدريب

من االنشطة % 51 -

المخطط لها يتم 

 تنفيذها وتوثيقها



 

 

 

تقرير موثق بنتائج  -

 تحكيم االستبيانات

استبيان رضا االطراف  -

المجتمعية بما يخص 

 الخريجين

 يناير وفبراير

 من كل عام

مدير وحدة متابعة  -

 الخريجين

 مدير وحدة التدريب -

شئون خدمة لجنة  -

المجتمع وتنمية 

 البيئة

نتائج االستبيانات  -

% 25رضا  توضح

من االطراف 

المجتمعية عن مستوى 

 الخريج

ملتقى توظيفى  معلن  -

 ومفعل

عقد الملتقي االول للتوظيف  -

الخريجين  وبحضور اصحاب 

 االعمال

 

من كل  مايو

 عام

فريق عمل وحدة  -

 متابعة الخريجين.

شئون خدمة لجنة  -

المجتمع وتنمية 

 البيئة

توصيات مفعلة عن 

 الملتقي.

إدارة 

 الجامعة

خطة معتمدة ومعلنة  -

 ومفعلة

الخطة التدريبية لرفع وعى الطالب 

ومنظومة الجودة وتجهيزهم لسوق 

 العمل ورفع تنافسية الخريج.

يناير وفبراير 

 من كل عام

فريق عمل وحدة  -

 متابعة الخريجين.

فريق عمل وحدة  -

 التدريب

شئون خدمة لجنة  -

المجتمع وتنمية 

 البيئة

الخطة التدريبية مفعلة 

 ومحدثةومعلنة 

إدارة 

 الجامعة
رابطة للخريجين  -

 مفعلة

إنشاء رابطة للجمع بين الخريجين  -

 وأصحاب العمل.
 7105فبراير 

 العميد  -

فريق عمل وحدة  -

 متابعة الخريجين.

شئون خدمة لجنة  -

المجتمع وتنمية 

  البيئة

 رابطة معلنة ومفعلة

تفعيل موقع  -

الكترونى على شبكة 

 االنترنت

الكترونى يضم إنشاء موقع  -

 الخريجين وأصحاب العمل.
 7105 ابريل

 العميد  -

فريق عمل وحدة  -

 متابعة الخريجين

شئون خدمة لجنة  -

المجتمع وتنمية 

 البيئة

 موقع الكترونى مفعل

 


