
 

 

  لجنة متابعة الخريجين اجتماع محضر

 1رقم 

2/11/2020 

o  بحضور كل من: 2/11/2020تم االجتماع يوم االثنين الموافق 

 )ا.م.د. غادة بسيوني )رئيس اللجنة 

  ا.م.د. لمياء ابراهيم 

 ا.م.د. اسالم فتحي 

 فؤاد ا. عمرو 

 ا. عمرو المغربي 

o  تم االتفاق علي عمل ملف للجنة يحتوي علي جميع التقارير و بيانات الخريجين و عمل جروب علي تطبيق ال

what's app  قسمى سياحة وادارة و اضافة جميع الخريجين في السنوات السابقة و اضافة طالب الفرقة الرابعة

 عمل مناسبة لهم معهم و توفير فرصو التواصل لمتابعتهم ر -تخرج خريف  –فنادق 

o :تم اقتراح اعضاء اللجنة مجموعة من االقتراحات و هي 

 تم اقتراح تشهير رابطة للخريجين و تم البدء في االجراءات 

 تم اقتراح عمل موقع الكتروني للخريجين 

 وا/ هانى توفيق نقيب المرشدين سابقا ورئيس مجلس ا/ عزة ابراهيم كال من قوم تم اقتراح ان ي

 بعمل محاضرة للخريجين و ذلك الكترونيا علي موقع زووم ادارة شركة الكس للسياحة 

  بعمل محاضرة للخريجين و ذلك مدير عام فندق جراند بالزا تم اقتراح ان يقوم ا/ محمد السعدي

 الكترونيا علي موقع زووم

  الخريجين بالكليةمع دعوة العضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة  ارتجمع لالفطتم اقتراح عمل 

  تم اقتراح عملfun day العضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة مع الخريجين خارج الكلية 

o  الساعة العاشرةاالول من االسبوع االثنين  شهريا و في نهاية االجتماع تم االتفاق علي عمل االجتماع بصورة دورية 

 رئيس اللجنة

 ا.م.د/ غادة بسيونى

 

 



 

 

 لجنة متابعة الخريجين اجتماع محضر

 2رقم 

30/11/2020 

o  2/11/2020بتاريخ  1التصديق على محضر اجتماع لجنة متابعة الخريجين رقم . 

 . 2/11/2020بتاريخ  1صادقت اللجنة على محضر اجتماع لجنة متابعة الخريجين رقم 

 

o  بحضور كل من: 30/11/2020تم االجتماع يوم االثنين الموافق 

 )ا.م.د. غادة بسيوني )رئيس اللجنة 

 ا.م.د. لمياء ابراهيم 

 ا.م.د. اسالم فتحي 

 ا. عمرو فؤاد 

 ا. عمرو المغربي 
o  إختيار المدرس المساعد/بسنت شاهين للمعاونة في أعمال عرض خطاب السيد الدكتور عميد الكلية بخصوص تم

مع  Facebookوذلك فيما يخص ادارة ومتابعة صفحة الوحدة علي موقع التواصل االجتماعي وحدة الخريجين 

 الخاصة بالوظائف.عالنات المراجعة ما يتم نشره من ا

o اعضاء اللجنة مجموعة من االقتراحات و هي: تقدم 

  السياحي لقصص نجاح بعض من خريجي الكلية في مجال العمل فيديوعمل تم اقتراح (Successful story) 

 Facebookورفعها على صفحة الكلية وكذلك ال 

 كتروني للخريجينموقع االال فيديو( ونشرها علي -نصائح للخريجين في هيئة )مقولة/عبارة تم اقتراح نشر 

اللجنة فى ميعاد ثابت وهو الجمعة االولى من كل شهر  ويتم ذلك من خالل السادة اعضاءوذلك لتحميسهم 

 بداية من ا.م.د. لمياء ابراهيم

  قاعدة بيانات خاصة بالخريجين  إنشاءتم اقتراح(Data base وتشمل )رقم  -كل ما يخص الخريج ) االسم

 الوظيفة الحالية ............(. -سنة التخرج -الهاتف
  زووم منصةذلك الكترونيا علي و للخريجين إقامة ورش عمل تم اقتراح. 

  خريجى الكلية العضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة مع الخريجين بالكلية فطار جماعى تم اقتراح عمل(

مع مراعاة  وتم تحديد إقامته خالل االسبوع العاشر من الدراسة fall 2020عن السنوات السابقة وخريجى 

 .كافة اإلجراءات اإلحترازية

  تم اقتراح عملJob fair  مع مراعاة كافة اإلجراءات اإلحترازيةوذلك لكل قسم علي حده. 

o  علي تقديم أفضل أعضاء اللجنة )مدير وحدة متابعة الخريجين( و في نهاية االجتماع حثت أ.م.د/ غادة بسيوني

 ة.اإلقتراحات بشكل مستمر وذلك لمعاونة ومساعدة خريجي الكلية بكافة الوسائل الممكن

 رئيس اللجنة

 ا.م.د/ غادة بسيونى
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 متابعة الخريجينلجنة محضر اجتماع 

 2021 /2020( للعام الجامعى 3رقم )

 4/1/2020الموافق  االثنينيوم 

 -من :ظهراً بحضور كل  9.30بمكتب االجتماعات  في تمام الساعة  متابعة الخريجيناجتمعت لجنة        

 

 

 

 

 

 

 

 .7/12/2020التصديق على محضر اللجنه السابقه بتاريخ  

 7/12/2020بتاريخ القرار : تم التصديق على محضر اللجنه السابقه 

 تم مناقشة الموضوعات التالية:

 1.1  تم شكر ا.م.د. لمياء ابراهيم لما تقوم به من انشطة علي جروب متابعة الخريجين علي صفحة موقع التواصل االجتماعيFacebook 

 1.2  علي جروب متابعة الخريجين علي صفحة وغيرة احمد سليم  /يتم نشر قصص نجاح الخريجين امثال الخريجتم اقتراح انFacebook. 

 وباقى اعضاء اللجنة و سيتم التنسيق من خالل د. اسالم علما   أحاطة اللجنه القرار 

 1.3 تم اقتراح ان يتم التجمع مع الخريجين في مكان خارجي 

 و سيتم االتفاق مع الخريجين بتحديد اليوم المناسب علما أحاطة اللجنه :القرار. 

 1.4  قاعدة بيانات للخريجين من خالل تم اقتراح عملGoogle form 

 ان يتم تصميم  : قرارال Google formا/ عمرو فؤادمن خالل كال من ليتم ملء البيانات المطلوبة للخريجين  االعالن عنه للخريجينو   

 .تحت اشراف باقى اعضاء اللجنة ا/ عمرو المغربيو

 1.5 بعمل فيلم وثائقي عن قصص نجاح الخريجين و اوضحت ا.م.د لمياء ابراهيم انه يوجد فيلم ولكن لم يتم استكمالهم اقتراح ان تقوم الكلية ت 

 البحث عن الفيلم الغير مكتمل واستكمالة من خالل باقى اعضاء اللجنة:  القرار 

 2.5 9/1/2021الموافق  يوم السبت "بنك المعرفة" اون الين علي برنامج زوم وذلكم اقتراح ان ينضم الخريجون الى ورشة ت 

 سوف يتم تقديمها بواسطه أ/عمرو فؤاد.التى  ظهرا و 1.30الساعة 

 

 

 11.30 في تمام الساعة امن اعمالهاجتماع اللجنة وقد انتهى                           

 رئيس اللجنة      

 ا.م.د/ غادة بسيونى  

 الصفة اإلسم م

ً  غادة بسيونيا.م.د/  1  رئيسا

ً  لمياء ابراهيما.م.د/  2  عضوا

ً  أ.م.د/ إسالم فتحى 3  عضوا

ً  عمرو فؤاد /ا 4  عضوا

ً  عمرو المغربي /ا 5  عضوا


