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 التقرير السنوي لوحذة متابعة الخريجين 

 (2102-2102عن العام الجامعي )

 اداسج انٕحذج  -:أوال 

ذى ذعٍٛٛ د./ اًٚاٌ عصًد انثسطٕٚسٙ يذٚشاً نٕحذج يراتعح انخشجٍٛ. ٔ قذ قايد د./ 

 -اداسج انٕحذج انًكٌٕ يٍ : اًٚاٌ ترشكٛم يجهس

 يذسس يساعذ قسى انركُٕنٕجٛا نصٛذنٛح   انطٕخٙو.و / سهًٛاٌ  -

 يعٛذ قسى انكًٛٛاء انصٛذنٛح   ص. / يشٔج تهحح  -

 شـــــــــــيعٛذ قسى انعقاقٛ   ص. / ساَٛا األ َٕس -

 يعٛذ قسى انكًٛٛاء انصٛذنٛح   ص./ ْٛثى عًش -

 انرحهٛهٛحيعٛذ قسى انكًٛٛاء    ص./ صفا يجاْذ -

 ٍــــــيعٛذ قسى األقشتاصٚ   ص. / ُْاء عادل  -

 حايذأ. / سأفد   -

 -:ٔ رنك ٔفقا نهٓٛكم انرُظًٛٙ 

 

 

 

 

 

 



   

 -يكاٌ انٕحذج :  -:ثانيا 

ذى ذأثٛث يكاو نهٕحذج فٙ انذٔس انثانث يثُٗ االذاحح انحٕٛٚح ٔ ْٕ عثاسج عٍ  -

حشصا يٍ يجهس غشفح تٓا يكرة ٔ جٓاص كًثٕٛذش ٔ طاتعح ٔ شإٌَ ٔ رنك 

 اداسج انٕحذج عهٗ ٔجٕد يكاٌ ثاتد ٚسٓم انعًم تأْذاف انٕحذج.

 أٚضا ذى ذعٍٛٛ و./ َادٚح كًٕظفح تانٕحذج . -

 -كرٛة دنٛم انخشٚجٍٛ : -: ثالثا

 قايد انٕحذج ترحذٚث انشعاس انخاص تٓا . -

ٔ ذى ذٕصٚعّ عهٗ انخشٚجٍٛ عُذ  2102-2102ذى ذحذٚث دنٛم انخشٚجٍٛ نهعاو  -

  انشٓاداخ .اسرالو 

  -شعثح انرأْٛم ٔ انرٕظٛف : -: رابعا

 (2102-2102قايد شعثح انرأْٛم ٔ انرٕظٛف ترُظٛى انًهرقٙ انرٕظٛفٙ انثانث ) -

 .فٙ ٕٚو حفم انخشٚجٍٛ 

 2102/2102(  نهعاو Career Dayكزنك قايد ترُظٛى ٕٚو انًُٓح انصٛذنٛح ) -

 . 22/00/2102فٙ ٕٚو 

اسرثٛاٌ نرحذٚذ يسرٕٖ انخشٚج ٔ ذى ذٕصٚعّ عهٗ ٔ قذ قايد انشعثح أٚضا تعًم  -

 جٓاخ انعًم انًخرهفح.

   -شعثح ذًُٛح انقٕٖ انثششٚح : -:خامسا 

قايد شعثح ذًُٛح انقٕٖ انثششٚح تعًم اسرثٛاٌ انرٕجّ انٕظٛفٙ نطالب انفشقح  -

 . انشاتعح 

 .2102كًا قايد انشعثح تعًم َذٔج انرًُٛح انثششٚح فٙ شٓش فثشاتش  -

صد انشعثح يؤقرا تاالعالٌ عٍ ٔحذج يراتعح انخشٚجٍٛ ٔ عٍ جًعٛح ٔ قذ اخر -

 .ٔرنك خالل انُذٔاخ انرٙ ٚرى عقذْا تانكهٛحساتطح انخشٚجٍٛ 

 -شعثح يراتعح انخشٚجٍٛ : -:سادسا 

قايد شعثح يراتعح انخشٚجٍٛ تعًم اجشاءاخ ذكٍٕٚ ساتطح انخشٚجٍٛ ٔ جاس٘  -

 اكًال ْزِ االجشاءاخ .



   

ترٕصٚع اسرًاساخ انعضٕٚح انخاصح تانشاتطح عهٗ خشٚجٙ قايد انشعثح اٚضا  -

 انكهٛح ٔعًم قاعذج تٛاَاخ تاألعضاء.

ٔ اٚضا حشصا يٍ انٕحذج عهٗ انٕصٕل ألكثش عذد يًكٍ يٍ خشٚجٙ انكهٛح،  -

قايد شعثح يراتعح انخشٚجٍٛ تعًم تشٔذٕكٕل نهرعأٌ يع َقاتح انصٛادنح ٔ 

 جاس٘ اٌٜ ذفعٛهّ .

 

 

 ح انخشٚجٍٛ؛يذٚش ٔحذج يراتع  

 

 د. / اًٚاٌ عصًد انثسطٕٚسٙ

 


