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 املقدمة

أبهـمـية بـناء عـالقـات  املعهدوإمياان من ، ة والتكنولوجيا بدمياط اجلديدةاإلسرتاتيجية للمعهد العايل للهندسن األهداف نطالقًا مإ
هــم يف تــنـميـة مهـنـيـة تــسهم يف تـطويـر شــراكـة جمـتـمعـية كأساس يف بـناء جمـتـمع مـعــرفـي، يـسعى لتـوثـيـق صلتـه خبــريـجـيـه ودعـم دور 

ل املعـارف واخلبـرات بني اخلرجيـيـن وتـقـديــم الـدعــم الـمجـتـمع واإلســتـفـادة من خـبـراتــهـم يف تــنميـة وتـطويــر مسـيـرة املعهد، وتــبـاد
ويطـمح املعهد   "ابملعهد.وحدة اخلرجيني والتوظيفنـشاء "إاألكاديــمي والعـلـمي هلـم يف مسيـرتــهم العـمـليـة. ولتحقـيـق ذلك فـقـد تـم 

ع اخلــرجيــيــن وتـعــزيــز إنـتـمائـهم للمعهد واملسامهة يف توفري فرص وظيفية يـــجــاد قـنــاة للتــواصل املستــمر مـإإىل  الرابطةمن خـالل هــذه 
 متنوعة هلم وحـثـهـم على العـطـاء واإلسهام يف خــدمـة املعهد واجملـتــمع.

 رؤية املعهد 
يكون متميزا بني يسعى املعهد العاىل للهندسة والتكنولوجيا بدمياط اجلديدة ىف خالل السنوات اخلمس القادمة إىل أن 

واملؤسسى من اهليئة القومية  املعاهد اهلندسية املناظرة على النطاق احمللى والعرىب ، وأن حيصل على اإلعتماد االكادميى
 ن اجلودة واإلعتماد.الضم

 :رسالة املعهد 
التعليم اهلندسى اخلاص املعهد العاىل للهندسة والتكنولوجيا بدمياط اجلديدة مؤسسة تعليمية خدمية ىف إطار منظومة 

جبمهورية مصر العربية، إلعداد أجيال من املهندسني القادرين على اإلبداع ىف اجملال اهلندسى والتكنولوجى، وقادرة على 
مواكبة التطورات املتسارعة ىف التكنولوجيا، من خالل هتيئة بيئة مالئمة للتعليم والتعلم، وتوظيف املوارد البشرية واملادية 

 د لتقدمي خدماهتا للمجتمع احمللى.ابملعه

  



 

  
 

 

 ضمان الجودة وحدة                                                                                                                     
   

 وزارة التعليم العالي      

 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

 بدمياط الجديدة       

 

2 

 

 مكتب وحدة اخلرجيني والتوظيف:  تشكيل 

 تشكيل رابطة اخلرجيني-1

 املسمي الوظيفي سماإل م
 رئيس الرابطة )عضو هيئة تدريس( 1
 انئب رئيس الرابطة عضو هيئة معاونة 2
 رئيس شئون خرجيني والتوظيف موظف  3

 والتوظيفتشكيل مكتب شئون اخلرجيني  -2

 املسمي الوظيفي سماإل م
 رئيس شئون اخلرجيني  موظف 1
 عضوا موظف 2
 عضوا موظف 3

 مهام مكتب وحدة اخلرجيني والتوظيف: 
 ) Email. رقم تليفون حممول –تسجيل بياانت اخلرجيني )عناوين -1
  .ماكن العمل عن خرجيى املعهدأراء أستطالع إماكن العمل و أمتابعة  -2
 ) .ورش العمل – اتندو  –اتاخلرجيني ىف كل مناسبات املعهد )مؤمتر دعوة  -3
  . يعقدها املعهدىتماكن الدورات التدريبيه الأواعيد و مبعالم اخلرجيني إ -4
 .عمل رابطة للخرجيني -5
  .عالن عن وحدة اخلرجيني والتوظيف على موقع املعهداإل -6
  .التواصل االجتماعيخلرجيى املعهد علي مواقع  عمل جمموعات -7
  .لية تنفيذهاآمداد املعهد ابلتغذيه الراجعة لتطوير الربامج الدراسية و إ-8
  .تسويق وتوفري فرص عمل داخل وخارج البالد-9

 .عداد حفل اخلرجينيإ-10
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 تشجيع التواصل بني اخلرجيني بعضهم البعض.  -11
  .وذلك من خالل الفرص التدريبيه الىت يوفرها املعهدكادميياً ومعنوايً ىف جماالت عملهم أدعم اخلرجيني  -12
 .اإلعالن عن الوظائف املتاحة للخرجيني على موقع املعهد ومواقع التواصل اإلجتماعي -13

 :أهـــداف مكتب وحــدة اخلــريـجـيــن والتـوظـيـف

 أواًل: اخلرجيـون

  ستـمــرارهـــا.إتـنـظـيــم عـالقــة املعهد مـع خــريـجـيــه و 
 بـعـضا. تــعــزيـــز التواصل وتــرسـيخ مبــدأ تـــبـادل اآلراء والـمعــلـومـات بـيـن املعهد وخــريـجـيـه وبـني اخلـريـجـيــن بـعـضهـم 
 تـعــزيــز والء الـخــريـجـيــن وتـفـاعـلهـم ومسـاهـماتـهم مـن أجـل تـطــويــر املعهد. 
 ـعـلـومــات تــهتـم ابخلـــريـجــيـن والتــواصل مـعـهـم.بـنـاء قــاعــدة مـ 
 املعهد ،  ات، ونـــشــر معهدول من خالل املوقع اإللكرتوين للعلى الدراية أبخبار املعهد أوال أب مساعدة خرجيي املعهد

 ودلـيــل اخلــريـجــيــن.
 وحدة ودعــوهتم حلــضور لقــاء التــعــارف السنــوي املسامهة يف تواصل اخلرجيني بعضهم ببعض من خالل املنتدى مبوقع ال

 للخــريـجـيــن.
 وحتديث بياانهتم بشكل دوري. معهدين للو خالل إشرتاكهم يف املوقع اإللكرت  التواصل مع اخلرجيني من 
 عهدمعرفة حاجات وآراء اخلرجيني عن املعهد  من خالل إستباانت تعبأ إلكرتونيا من خالل موقع امل. 

 اً: الـتـوظــيـفاثني  

 .خــدمــة خــريـجـي املعهد اجلدد فـيـما يـسهم بتـطـويــر قــدراتـهـم وتـوجــيههـم إىل فــرص العـمل املـتــاحــة 
  واكـبـتـها مـاإلستــفـادة مـن خــبـرات اخلـريـجـيـن العـامــليـن يف تـقـديـم إسـتـشــارات يف جمـال تـطـويــر بــرامـج املعهد وانـشـطـتـه و

 خلـطـط الـتـنـميـة وتــوجــهـــات ســوق العــمــل والتوظيف.
 اإللكرتوين وحتديثها. عهداإلعالن عن فرص وظيفية للخرجيني من خالل موقع امل 
 عهدبناء قاعدة معلومات للشركات للمسامهة يف التواصل مع خرجيي املعهد وإنشاء حساب هلم على موقع امل. 
 معهدالشركات للتوظيف بواسطة إستباانت تعـبأ إلكتـرونيا يف املوقـع اإللكرتوين لل معرفة حاجات وآراء. 
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 اثلثاً: مـشـاريـع الـطــالب

 ملشاريع التخرج املتميزة. سنويةاملسامهة يف تنظيم املسابقة ال 
 .املسامهة يف مشاركة مشاريع التخرج املتميزة يف مسابقات حملية وإقليمية وعاملية 
 تقييم ومعايرة مشاريع التخرج بنظريهتا يف جامعات عاملية بواسطة خرباء وأساتذة خمتصني يف جامعات ذات  املسامهة يف

 مسعة عاملية يف ختصصات اهلندسة املختلفة.
 عهدالسعي إلنشاء مكتبة إلكرتونية ملشاريع طالب امل. 

 :اإلجنازات
اإللكرتوىن للمعهد هبدف خلق قناة للتواصل املستمر بني  إنشاء موقع خاص لوحدة اخلرجيني والتوظيف واملتصل ابملوقع .-1

 . اإلدارة واخلريج
 . إعداد إستمارة خاصة ابخلريج إلستيفائها هبدف حتديث بياانته لإلسرتشاد هبا عند إعداد شهادات التخرج -2
 . حمفوظة ورقيا وإلكرتونيا إعداد قاعدة بياانت للخرجيني  -3
 املؤقتة والدائمة جلميع اخلرجيني.  إعداد وطبع شهادات التخرج -3
 . شهادة بتقديرات املواد الدراسية لكل خريج وإعتمادها خبامت شعار اجلمهورية من وزارة التعليم العاىل  2مت عمل عدد  -4
املعنية  مت إخالء طرف مجيع اخلرجيني للمعهد من مجيع املتعلقات املالية واملادية عليها إبخالء طرف اخلريج من اإلدارات -5

 . قبل تسليمه شهاة التخرج املعتمدة خبامت شعاراجلمهورية من وزارة التعليم العاىل
ستمارة القيد بنقابة املهندسني إلستيفائها وإعتمادها من اإلدارة والتنبيه على كل خريج ابلتوجه لنقابة إعطاء كل خريج إ-6

سكان ومعاش عند بلوغ السن إك للحصول على مزااي النقابة من املهندسني إلستخراج كارنيه العضوية وسداد رسوم القيد وذل
 . وأخرى اجتماعية،
مت عمل شهادة املعادلة معتمدة من اجمللس األعلى للجامعات خلرجيى املعهد وذلك تيسريا على اخلرجيني الراغبني ىف  -7

 . تكملة الدراسة مبرحلة املاجستري والدكتوراه والدبلومات العليا
 . جنبيةجياد فرصة عمل ىف املؤسسات األللخرجيني وذلك ملساعدة اخلريج إل هادة خترج مرتمجة ابللغة االجنليزيةمت عمل ش -8
تسجيل بياانت اخلرجيني ورقيا بسجل خاص معتمد من وزارة التعليم العاىل للتوقيع عليه من قبل الطالب املستلمني  -9

  . للشهادة الدائمة
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 السابقةعداد اخلرجيني ىف السنوات أ
 

 التخصص      
 
 

 عام التخرج

 مجايلاإل لكرتونياتتصاالت واإلهندسة اإل اهلندسة املدنية اهلندسة الكيميائية

2015 30 159 42 231 
2016 63 267 48 378 
2017 42 281 61 384 

 
 قوائم املؤسسات اليت يتم فيها تدريب الطالب و اخلرجيني 

 م املؤسسة إسم م سم املؤسسةإ
 1 املقاولون العرب 19 رشيد للبرتول
 2 سكانالتعمري واإل جهاز 20 برتوبل بالعيم

 3 اهليئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 21 هيئة اإلسكان والتعمري بطنطا
 4 املقاوالت املصرية 22 ةعمال اهلندسيالشمس للمقاوالت واأل

 5 ستثمار العقاريأصول للهندسة واملقاوالت واإل 23 سكندريةميدور اإل
 6 بورسعيدجاسكو  24 الفرعونية للبرتول

 7 ستثمار العقاريالصفوة لإل 25 الربوبيلني والبويل بروبلني
 8 برتوجيت 26 جاسكو دمياط

 9 كراوية للمقاوالت 27 االدارة اهلندسية جبامعة جنوب الوادي قنا
 Orascom 11 28 برتوسنان للبرتول

 12 بريميدز للخرسانة اجلاهزة 29 آل عبداهلادي للمقاوالت
 13 الدلتا لألمسدة والصناعات الكيماوية 30 للمقاوالتالسالم 

 14 النور للهندسة واملقاوالت 31 الصباح للمقاوالت العامة
 15 مركز الغد لصيانة السيارات 32 سامكو للمقاوالت

 16 التنمية العمرانية ببورسعيد 33 اجملموعة الوطنية لالستثمارات االوقاف
 17 اخلالدة للبرتول 34 ابلدقهليةمشال الدلتا لتوزيع الكهرابء 

 Innovation Contraction Group 18 35 للهندسة واملقاوالت طلبة
   36 مصر لألمسدة )موبكو(
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 منوذج لشهادة خترج معتمدة
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 منوذج بياانت خريج
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 Facebook منوذج من 
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 املوقعمنوذج من 

 


