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 طسٜقل  عٔ ايعٌُ ضٛم َٚتطًبات ايتعًِ رلسدات بني املٛائُة خالٍ َٔ ايبطاية َشهًة َٔ احلد يف املطاُٖة::  املهتب زؤٜة

ٌ  ضقٛم  عققٔ املعًَٛقات  دزاضقة   َقق  يتتٛافقل  ايهًٝقة  يف األنادميٝققة ايقااَر  ٚحتطقني  يتطققٜٛس ايبٓقاة   ايتٛصقٝات  يتكققدِٜ ايعُق

 .ٚاإلقًُٝٞ احملًٞ ايعٌُ ضٛم َتطًبات

 رلتًف َٔ املدتًفة االستٝادات تًبٝة عًى قادزٜٔ َؤًٖني طًبة بتدسٜر اجلاَعة ٚ ايهًٝة زضاية َ  متشٝا::  املهتب زضاية

 .ٚاجملتُ  ايهًٝة ٚبني ٚخسجيٝٗا ايهًٝة بني ٚفعاي٘ قٜٛة عالقة بإجياد اخلسجيني َتابعة َهتب ٜٗتِ. األْشطة

 : تٗدف ايفهس  ايسئٝطٝة َٔ إْشاة ٚسد  إدازٜة ملتابعة اخلسجيني بهًٝة ايصزاعة إىل

l ٌَُطاعد  طًبة ٚخسجيٞ ايهًٝة يف احلصٍٛ عًى فسص ع. 

l بقاملٛازد ايبشقسٜة خاصقة بايهًٝقة ٚاجلاَعقة        تكدِٜ قاعد  بٝاْات َتدصصة

 .ٚأخسى حلادات ضٛم ايعٌُ احملًٞ ٚاإلقًُٝٞ ٚايدٚيٞ

l      ِٗدزاضة ايٛض  ايٛظٝفٞ خلسجيٞ ايهًٝة ٚأَقانٔ عًُقِٗ َٚٛاةَقة اصصقات

يطٛم ايعٌُ ٚتطٛز َٗازات ايبشح عٔ ايٛظٝفة مبا ٜطاِٖ يف تطٜٛل خسجيٞ 

 .ايهًٝة ٚإجياد ايٛظٝفة املالئُة هلِ

l    تكدِٜ املعًَٛات يًطالب ٚجلٓة ايًٛائح بايهًٝة بايتدصصات املسغٛبقة بطقٛم

ايعٌُ ٚايساند  عٔ طسٜل ايتػرٜة ايسادعقة تعصٜقصال يًُٛاةَقة بقني رلسدقات      

 .ايتعًِ َٚتطًبات ضٛم ايعٌُ

َ )عًى َكرتح ٚسد  ضُإ اجلقٛد  بتعقدٌٜ َطقُى     15/4/2018ٚافل دلًظ نًٝة ايصزاعة جبًطت٘ بتازٜخ  تابعقة  َهتقب 

إلضققتٝفاة َتطًبقات اهلٝاقة ايكَٛٝققة يطقُإ دقٛد  ايتعًققِٝ      (َهتقب ايتهٖٝقٌ ايققٛظٝفى َٚتابعقة اخلقسجيني    )إىل  (اخلقسجيني 

ٚاالعتُاد بايٓطبة يًٗٝهٌ ايتٓعُٝى  َق  ايعُقٌ بقٓفظ ايالئشقة ٚايرتنٝقص عًقى دٚز املهتقب فقى دعقِ تٛدق٘ زٜقاد  األعُقاٍ             

 ى يدى ايطالب ٚاخلسجيني.ٚخدَات ايتٛدٝ٘ ٚاإلزشاد ايٛظٝفى ٚاملٗٓ

 االسرتاتيجيةاألهداف 

l ِاملطاعد  يف تهَني فسص عٌُ دصئٝة أٚ َؤقتة أٚ دائُة يًطًبة بعد ايتدسز مبا ٜتٛاةّ ٚاصصاتِٗ َٚٝٛهل. 

l          بٓاة ْعاّ َعًَٛات تُٓٝة املٛازد ايبشسٜة يف ايهًٝة ٚضٛم ايعُقٌ َقٔ خقالٍ بٓقاة قاعقد  بٝاْقات َتدصصقة بقاملٛازد

 .خلسجيٞ ايهًٝة ٚاجلاَعة ٚطالبٗا ٚدعًٗا َتاسة يًطًبة ٚاخلسجيني ٚطاييب ايعٌُايبشسٜة 

l بٓاة قاعد  بٝاْات ذلًٝة ٚإقًُٝٝة ٚدٚيٝة َتدصصة حبادات ضٛم ايعٌُ ٚايفسص املتاسة يًدسجيني ٚايطًبة. 

l         بقني رلسدقات   َتابعة أٚضاع خسجيٞ ايهًٝة ايٛظٝفٝة َٔ خقالٍ َؤشقسات زقُٝقة ٚدزاضقات حبجٝقة تقدعِ املٛاةَقة

 .ايتعًِٝ ايعايٞ َٚتطًبات ضٛم ايعٌُ َٔ سٝح ايتدطٝط ٚاملتابعة ٚايتكِٝٝ ٚايتػرٜة ايسادعة يطٛم ايعٌُ

l  إعداد دزاضات عٔ ايتدصصات املطًٛبة ٚاملشبعة ٚايساند. 

l          ٝقة  إعطاة ايطًبة املٗازات ايالشَة يًٛظٝفقة ايقت تتٓاضقب َق  اصصقاتِٗ َٚٝقٛهلِ عقٔ طسٜقل إعقداد دٚزات تدزٜب

 .مبٛافكة ايهًٝة املُجًة ٚايٛسدات ذات ايطاب  اخلاص

l ايتٓطٝل َ  َؤضطات اجملتُ  املدْٞ ذات ايعالقة بدزاضات ٚتُٓٝة املٛازد ايبشسٜة ٚتٛظٝف َٚتابعة خسجيٞ ايهًٝة. 
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 اختصاصات املكتب

l إجياد صًة ٚثٝكة بني اخلسٜر ٚايهًٝة بصفة َطتُس  يتدعِٝ اْتُائ٘ يًهًٝة ٚ يًذاَعة. 

l      إتاسقققة ايفسصقققة يًدقققسجيني يتذدٜقققد َعًَٛقققاتِٗ ٚتطقققٜٛس

َطتٛاِٖ َٚٗازاتِٗ ايعًُٝة بصفة َطتُس  عٔ طسٜل َقدِٖ  

باجلدٜققد يف دلققاالت اصصققاتِٗ ٚذيققو عققٔ طسٜققل ايٛضققائٌ     

 -:اآلتٝة

G    تٓشققٝط بققساَر ايتعًققِٝ املطققتُس َققٔ قبققٌ ايهًٝققة إلقاَققة

 .بساَر ٚدٚزات تدزٜبٝة يًدسجيني

G ٜٛٓة أٚ ْصف ضٜٓٛةإصداز دلًة أٚ ْشسٙ ض. 

G دعٛ  اخلسجيني يف َٓاضبات ايهًٝة ٚبساَر ْشاطاتٗا . 

G   إقاَققة ٜققّٛ يًدققسجيني بصققفة ضققٜٓٛة ٚذيققو بػققس  زبققط

 .اخلسٜر بصًَٝة اخلسٜر

G        َطققاعد  اخلققسجيني ايققرٜٔ ا عصققًٛا عًققى ٚظققائف َٓاضققبة ٚذيققو مبققدِٖ باستٝادققات املؤضطققات ٚاهلٝاققات

 ف.اخلسجيني ( َٚؤضطات ايتٛظٝيًتدصصات املدتًفة عٔ طسٜل فتح قٓٛات بني ايهًٝة ) َٔ خالٍ 

 

 

 

 

 2017/2018أنشطة مكتب متابعة انخريجني خالل انعام انجامعى 
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 انخدمات االنكرتونية  
ٞ املٛقق   عٔ ايٛظائف ٚفسص ايعٌُ عًى ِ اإلعالٕ ٜت اخلقاص بقاخلسجيني عًقى     اإليهرتْٚق

 : صفشة ايهًٝة مبٛق  اجلاَعة

http://agrfac.mans.edu.eg/students-graduates/graduate/jobs-ar 

 بٛى: دتُاعى اخلاص باملهتب عًى ايفٝظَٛق  ايتٛاصٌ اال

https://www.facebook.com/Mans.AgrGFO  

 :ايتاىل ايسابطمت تفعٌٝ زابطة بٝاْات اخلسجيني  عًى 

http://goo.gl/forms/ftEn6cD9gWAyF5Co 

 انتأهيم انوظيفى وانتدريبأواًل :: 

شزاعٝة َتُٝص  قادز  عًى االضتذابة الستٝادقات ضقٛم ايعُقٌ     إلعداد نٛادز ٚشٜازات بتٓعِٝ دٚزات ْٚدٚاتٜتِ ذيو 

 . باضتدداّ تكٓٝات َعاصس 

 2017/2018 يعاّ  ايدٚزات)أ( 

  (2GO Corse's)بايتعإٚ َ  َسنص   ICDLٚ مت تٓطٝل عدد َٔ دٚزات فى احملادثة االزلًٝصٜة 

 املد  عدد احلطٛز ايتازٜخ اضِ ايٓدٚ 

 اٜاّ 7 خسٜر 14 2017ٜٛيٝٛ (ICDL)دٚز  

 اٜاّ 3 خسٜر 15 2017ضبتُا level(1)دٚز  ذلادثة اَسٜهٝة 

 اٜاّ 3 خسٜر 15 2017انتٛبس level(2)دٚز  ذلادثة اَسٜهٝة 

 اٜاّ 3 خسٜر 14 2017ْٛفُا level(1)دٚز  ذلادثة اَسٜهٝة 

 اٜاّ 3 خسٜر 10 2018ابسٌٜ  level(2)دٚز  ذلادثة اَسٜهٝة 

  2017/2018)ب( ايٓدٚات يعاّ 

 طايب ٚخسٜر 356عدد احلطٛز :   2017أنتٛبس  15ّ االسد املٛافل ٜٛ ْدٚ  بعٓٛإ ) طٛز ذاتو (
  َدٜس َهتب َتابعة اخلسجيني -َكسز ايٓدٚ  : أ.ّ.د/ عُسٚ أمحد دا 

 (2GO Corse's)  َدٜس  ايتدزٜب بشسنة  - أ/ أَري  طًعت احلٓاٚى :احملاضس 
 ايٓدٚ  :ذلتٛى 

K .تطٜٛس املٗازات ايشدصٝة ٚتُٓٝة ايكدزات ايراتٝة 

K .ٌُنٝفٝة اعداد ضري  ذاتٝة تتٓاضب َ  ضٛم ايع 

K .أِٖ أضايٝب تكٜٛة ايًػة االزلًٝصٜة خاصة احملادثة األَسٜهٝة ٚايٓطل ايصشٝح بشهٌ عًُى 

   

http://agrfac.mans.edu.eg/students-graduates/graduate/jobs-ar
https://www.facebook.com/Mans.AgrGFO%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/
http://goo.gl/forms/ftEn6cD9gWAyF5Co
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 االشساف عًى ايتدزٜب ايصٝفى)ز( 

يطقالب املطقتٛى ايجقاْى ٚايجايقح بايهًٝقة ٚذيقو باجلٗقات احلهَٛٝقة ٚاخلاصقة ٚتطقذٌٝ            االشساف عًى ايتدزٜب ايصٝفى 

 -مجٝ  ايبٝاْات عًى ايسابط ايتاىل:

https://goo.gl/forms/bCg03GXRTVTZJVb72 

https://goo.gl/forms/xWme1yPrNiDFNIF33 

 )د( ايصٜازات املٝداْٝة يًتدزٜب ٚايتهٌٖٝ

 19 املٛافل االثٓني ّٜٛ شٜاز  ايطالب باحتاد االدتُاعٝة ايًذٓة َ  بايتعإٚ ايصزاعة بهًٝة اخلسدني َتابعة َهتب ْعِ

 .ٚاملتٛضطة ايصػري  املشسٚعات يدعِ االدتُاعٞ ايتطأَ يصٓدٚم 2018 فااٜس

ٔ  تعسٜفٝة ٚذلاضس  بايدقًٗٝة املكس داخٌ دٛي٘ ايصٜاز  ٚتٓاٚيت ٘  عق ٍ  نٝفٝق ٌ  يًُشقسٚعات  ققس   عًقى  احلصقٛ  ٚضقب

 .احلس ايعٌُ ثكافة ْٚشس ايشباب يدعِ االدتُاعٞ ايصٓدٚم ٚخدَات املكدَ٘ ايدعِ

 االدتُاعٞ ايصٓدٚم َٔ ٚمتٌٜٛ دعِ عًى ٚاحلاصًة ايشباب َشسٚعات بعض عًى ٚايتعسف األعُاٍ ساضٓة شٜاز  ٚمت

 .زلاسِٗ ٚقصص َشازٜعِٗ َعٛقات َٚٓاقشة

 

 متابعة انخريجني::  ثانيًا

 ٜتِ َتابعة اخلسجيني عٔ طسٜل :

K       تٓعِٝ يكاةات ملعسفة استٝادات اخلسٜر ايتدزٜبٝة ٚاستٝادات ايطٛم ملٛانبة ضقٛم ايعُقٌ ٚزفق  املٗقازات ايعًُٝقة

 ٚايتطٜٛكٝة يدى اخلسٜر .

K .االعالٕ عٔ ايٛظائف املتاسة 

K . االتصاٍ بايشسنات ملعسفة َدى َصداقٝة االعالْات 

K . اضتالّ ايطري  ايراتٝة يًدسٜر ٚتٓعِٝ املكابالت ايشدصٝة َ  ايشسنات 

K . تٓعِٝ سفالت ايتدسز ضٜٓٛا خلسجيى ايٓعاّ ايعاّ ٚاهلٓدضة ايصزاعٝة ٚايتعًِٝ املفتٛح 

 2017/2018ايًكاةات يعاّ )أ( 

 يشإٛ ايهًٝة ٚنٌٝ شطا عًى ذلُد/ د.ٚأ ايهًٝة عُٝد شًيب ايسمحٔ عبد ْاظِ/ د.أ حبطٛز::  اإلفطاز اجلُاعى ايجايح سفٌ

 اخلقسجيني  َٚتابعة ايٛظٝفى ايتهٌٖٝ َهتب ْعِ ايتدزٜظ  ٖٝاة أعطاة ايطاد  َٔ ٚدلُٛعة ايبٝاة ٚتُٓٝة اجملتُ  خدَة

ٌ  ايصزاعقة   نًٝقة  طقالب  احتاد َ  بايتعإٚ املهتب َدٜس دا أمحد عُسٚ/ د اشساف حتت ِ  ايقرى   اجلُقاعى  اإلفطقاز  سفق  اققٝ

 .باملشاٜة ايسٜاضى احلٛاز بٓادى 2018 َاٜٛ 29 املٛافل ايجالثاة ّٜٛ ٚذيو املبازى  زَطإ شٗس مبٓاضبة

 

https://goo.gl/forms/bCg03GXRTVTZJVb72
https://goo.gl/forms/xWme1yPrNiDFNIF33
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 االعالٕ عٔ ايٛظائف ٚايتٛاصٌ َ  ايشسنات)ب( 

K (ٚظٝفة عًى ايصفشة 162مت االعالٕ عٔ عدد )          املهتقب اخلاصقة مبٛقق  ايتٛاصقٌ االدتُقاعى ايفقٝظ بقٛى ٚ املٛقق

 االيهرتْٚى اخلاص باخلسجيني عًى ايصفشة اخلاصة بايهًٝة مبٛق  اجلاَعة .

K  ِاملطتُس باملؤضطات املدتًفة ايتى هلا تعاَالت َق  املهتقب عقٔ طسٜقل االتصقاٍ ايتًٝفقْٛى أٚ املسضقالت         ايتٛاصٌٜت

ى ساد٘ ٖرٙ ايشسنات َٔ اخلسجيني َٚدى تٛافس فسص ايعٌُ يدِٜٗ  نُا ٜتِ إدقساة  اإليهرتْٚٝة ٚذيو يًٛقٛف عً

حبح َٜٛى فى ايصشف ايسمسٝة ٚاملٛاق  اإليهرتْٚٝة عٔ تٛافس فسص عٌُ يًدقسجيني ٚٚضق  ٖقرٙ اإلعالْقات عًقى      

 املٛاق  اخلاصة باملهتب .

 سفالت ايتدسز)ز( 

ٌ  املٓصقٛز   داَعقة  ايصزاعقة  بهًٝقة  اخلسجيني َتابعة َهتب ْعِ ِ  خلسجيقى  ايجقاْى  احلفق  ( 2017 دفعقة ) املفتقٛح  ايتعًقٝ

 .16/11/2017 املٛافل اخلُٝظ ّٜٛ ٚذيو

ٌ  شقطا  عًقى  ذلُقد / د.أ ايهًٝقة   عُٝقد  شقًبى  ايسمحٔ عبد ْاظِ/ د.أ احلفٌ سطس ٕ  ايهًٝقة  ٚنٝق  اجملتُق   خدَقة  يشقاٛ

ٌ  ذلُد اجملٝد عبد ذلُد/ د.أ ايبٝاة  ٚتُٓٝة ٕ  ايهًٝقة  ٚنٝق ِ  يشقاٛ ٔ / د.أ ٚايطقالب   ايتعًقٝ ٌ  ايػُقسى  ذلُقد  أميق  ايهًٝقة  ٚنٝق

ٙ  ايطقٝد  صاحل/ د.أ ٚايبشٛخ  ايعًٝا ايدزاضات يشإٛ ِ  َقدٜس  ضقعد  اخلقسجيني  َتابعقة  َهتقب  َٚقدٜس  بايهًٝقة   املفتقٛح  ايتعًقٝ

 .املهسَني اخلسجيني ٚعائالت ايتدزٜظ ٖٝاة أعطاة ايطاد  َٔ ٚيفٝف دا  أمحد عُسٚ دنتٛز

ِ  ايقدنتٛز  قدّ ثِ  بتالٚ  ايكسإٓ ايهسِٜبدأت املساضِ   ٚاالشقاد   يًدقسجيني  ايتٗٓاقة  نًُقات  ايهًٝقة  ٚنقالة  ٚايطقاد   ْقاظ

ِ  حتكٝقل  عًى ٚاصسازِٖ بعصَِٗ ٍ  يف ٖقدفٗ ِ  اضقتهُا ِ  دزاضقتٗ ِ  ٚمت عقاتكِٗ   عًقى  ايٛاقعقة  املطقاٛيٝات  زغق  شقٗادات  تطقًٝ

 َ  ايتكاط ايصٛز ايترنازٜة. املفتٛح يًتعًِٝ ايجاْٝة ايدفعة خلسجيى ايتكدٜس


