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  المقدمة

ً مإ  عهدالمانا من وإيم، ة والتكنولوجيا بدمياط الجديدةاإلستراتيجية للمعهد العالي للهندسن األهداف نطالقا

عــرفـي، جـتـمع مـناء مبأهـمـية بـناء عـالقـات مهـنـيـة تــسهم في تـطويـر شــراكـة مجـتـمعـية كأساس في بـ

اتــهـم في من خـبـر فـادةيـسعى لتـوثـيـق صلتـه بخــريـجـيـه ودعـم دورهــم في تــنـميـة الـمجـتـمع واإلســتـ

ـم ـم الـدعـقـديـل المعـارف والخبـرات بين الخريجـيـن وتـتــنميـة وتـطويــر مسـيـرة المعهد، وتــبـاد

ن ة الخريجيوحد" نـشاءإاألكاديــمي والعـلـمي لهـم في مسيـرتــهم العـمـليـة. ولتحقـيـق ذلك فـقـد تـم 

ع ـملمستــمر اــواصل يـــجــاد قـنــاة للتإإلى  الرابطةويطـمح المعهد من خـالل هــذه    "بالمعهد.والتوظيف

لى حـثـهـم عولهم  الخــريجــيــن وتـعــزيــز إنـتـمائـهم للمعهد والمساهمة في توفير فرص وظيفية متنوعة

  العـطـاء واإلسهام في خــدمـة المعهد والمجـتــمع.

 رؤية المعهد 

إلى أن  قادمةيسعى المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة فى خالل السنوات الخمس ال

عتماد لى اإلعيكون متميزا بين المعاهد الهندسية المناظرة على النطاق المحلى والعربى ، وأن يحصل 

  ن الجودة واإلعتماد.اوالمؤسسى من الهيئة القومية لضم االكاديمى

 :رسالة المعهد  

التعليم  نظومةالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة مؤسسة تعليمية خدمية فى إطار م

ى داع فالهندسى الخاص بجمهورية مصر العربية، إلعداد أجيال من المهندسين القادرين على اإلب

الل خ، من المجال الهندسى والتكنولوجى، وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة فى التكنولوجيا

جتمع ماتها للمم خدد لتقديتهيئة بيئة مالئمة للتعليم والتعلم، وتوظيف الموارد البشرية والمادية بالمعه

  المحلى.
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 مكتب وحدة الخريجين والتوظيف:  تشكيل 

  تشكيل رابطة الخريجين-١

  المسمي الوظيفي  سماإل  م

  رئيس الرابطة  (عضو هيئة تدريس)  ١

  نائب رئيس الرابطة  عضو هيئة معاونة  ٢

  رئيس شئون خريجين والتوظيف  موظف   ٣

  والتوظيفتشكيل مكتب شئون الخريجين  -٢

  المسمي الوظيفي  سماإل  م

  رئيس شئون الخريجين   موظف  ١

  عضوا  موظف  ٢

  عضوا  موظف  ٣

 مهام مكتب وحدة الخريجين والتوظيف: 

 ) Email. رقم تليفون محمول –تسجيل بيانات الخريجين (عناوين -١

  .ماكن العمل عن خريجى المعهدأراء أستطالع إماكن العمل وأمتابعة  -٢

 ) .ورش العمل – اتندو –اتالخريجين فى كل مناسبات المعهد (مؤتمردعوة  -٣

  .ى يعقدها المعهدتماكن الدورات التدريبيه الأمواعيد وبعالم الخريجين إ -٤

 .عمل رابطة للخريجين -٥

  .عالن عن وحدة الخريجين والتوظيف على موقع المعهداإل -٦

  .التواصل االجتماعيلخريجى المعهد علي مواقع  عمل مجموعات -٧

  .لية تنفيذهاآمداد المعهد بالتغذيه الراجعة لتطوير البرامج الدراسية وإ-٨

  .تسويق وتوفير فرص عمل داخل وخارج البالد-٩

 .عداد حفل الخريجينإ-١٠

 تشجيع التواصل بين الخريجين بعضهم البعض.  -١١
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وذلك من خالل الفرص التدريبيه التى يوفرها كاديمياً ومعنوياً فى مجاالت عملهم أدعم الخريجين  -١٢

  .المعهد

  .اإلعالن عن الوظائف المتاحة للخريجين على موقع المعهد ومواقع التواصل اإلجتماعي -١٣

  :أهـــداف مكتب وحــدة الخــريـجـيــن والتـوظـيـف

  أوالً: الخريجـون

 ستـمــرارهـــا.إتـنـظـيــم عـالقــة المعهد مـع خــريـجـيــه و  

  ـيـه وخــريـج لمعهداتــعــزيـــز التواصل وتــرسـيخ مبــدأ تـــبـادل اآلراء والـمعــلـومـات بـيـن

  وبـين الخـريـجـيــن بـعـضهـم بـعـضا.

 عهدر المتـعــزيــز والء الـخــريـجـيــن وتـفـاعـلهـم ومسـاهـماتـهم مـن أجـل تـطــويــ.  

 ـعـلـومــات تــهتـم بالخـــريـجــيـن والتــواصل مـعـهـم.بـنـاء قــاعــدة مـ  

 معهدلروني لول من خالل الموقع اإللكتعلى الدراية بأخبار المعهد أوال بأ مساعدة خريجي المعهد ،

  المعهد ، ودلـيــل الخــريـجــيــن. اتونـــشــر

 ر حــضولوحدة ودعــوتهم المساهمة في تواصل الخريجين بعضهم ببعض من خالل المنتدى بموقع ال

  لقــاء التــعــارف السنــوي للخــريـجـيــن.

 شكل تهم بوتحديث بيانا معهدني للورخالل إشتراكهم في الموقع اإللكت التواصل مع الخريجين من

  دوري.

 موقع معرفة حاجات وآراء الخريجين عن المعهد  من خالل إستبانات تعبأ إلكترونيا من خالل 

  .معهدال
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  اً: الـتـوظــيـفثاني   

 لعـمل الى فــرص هـم إخــدمــة خــريـجـي المعهد الجدد فـيـما يـسهم بتـطـويــر قــدراتـهـم وتـوجــيه

  المـتــاحــة.

  ــر ال تـطـويي مجـفاإلستــفـادة مـن خــبـرات الخـريـجـيـن العـامــليـن في تـقـديـم إسـتـشــارات

لعــمــل اــوق واكـبـتـها لخـطـط الـتـنـميـة وتــوجــهـــات سبــرامـج المعهد وانـشـطـتـه ومـ

  والتوظيف.

 اإللكتروني وتحديثها. معهداإلعالن عن فرص وظيفية للخريجين من خالل موقع ال  

 م علىبناء قاعدة معلومات للشركات للمساهمة في التواصل مع خريجي المعهد وإنشاء حساب له 

  .معهدموقع ال

 كتروني اإلل الشركات للتوظيف بواسطة إستبانات تعـبأ إلكتـرونيا في الموقـع معرفة حاجات وآراء

  .معهدلل

  ثالثاً: مـشـاريـع الـطــالب

 لمشاريع التخرج المتميزة. سنويةالمساهمة في تنظيم المسابقة ال  

 .المساهمة في مشاركة مشاريع التخرج المتميزة في مسابقات محلية وإقليمية وعالمية  

 اتذة ء وأستقييم ومعايرة مشاريع التخرج بنظيرتها في جامعات عالمية بواسطة خبرا المساهمة في

  مختصين في جامعات ذات سمعة عالمية في تخصصات الهندسة المختلفة.

 معهدالسعي إلنشاء مكتبة إلكترونية لمشاريع طالب ال. 

 :اإلنجازات

ناة قف خلق اإللكترونى للمعهد بهد إنشاء موقع خاص لوحدة الخريجين والتوظيف والمتصل بالموقع .-١

 . للتواصل المستمر بين اإلدارة والخريج

ادات داد شهإعداد إستمارة خاصة بالخريج إلستيفائها بهدف تحديث بياناته لإلسترشاد بها عند إع -٢

 . التخرج

 . محفوظة ورقيا وإلكترونيا إعداد قاعدة بيانات للخريجين  -٣

  المؤقتة والدائمة لجميع الخريجين.  إعداد وطبع شهادات التخرج -٣
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ن جمهورية مشهادة بتقديرات المواد الدراسية لكل خريج وإعتمادها بخاتم شعار ال  2تم عمل عدد  -٤

 . وزارة التعليم العالى

رف خالء طتم إخالء طرف جميع الخريجين للمعهد من جميع المتعلقات المالية والمادية عليها بإ -٥

يم رة التعلن وزاالمعنية قبل تسليمه شهاة التخرج المعتمدة بخاتم شعارالجمهورية م الخريج من اإلدارات

 . العالى

 ه على كلالتنبيستمارة القيد بنقابة المهندسين إلستيفائها وإعتمادها من اإلدارة وإعطاء كل خريج إ-٦

ى مزايا ل علك للحصوخريج بالتوجه لنقابة المهندسين إلستخراج كارنيه العضوية وسداد رسوم القيد وذل

 . وأخرى اجتماعية،سكان ومعاش عند بلوغ السن إالنقابة من 

لى يرا عتم عمل شهادة المعادلة معتمدة من المجلس األعلى للجامعات لخريجى المعهد وذلك تيس -٧

 . الخريجين الراغبين فى تكملة الدراسة بمرحلة الماجستير والدكتوراه والدبلومات العليا

عمل  فرصة يجادللخريجين وذلك لمساعدة الخريج إل هادة تخرج مترجمة باللغة االنجليزيةتم عمل ش -٨

 . جنبيةفى المؤسسات األ

بل قيه من تسجيل بيانات الخريجين ورقيا بسجل خاص معتمد من وزارة التعليم العالى للتوقيع عل -٩

   . الطالب المستلمين للشهادة الدائمة

  

  السابقةعداد الخريجين فى السنوات أ

  

  التخصص      

  

  

  ام التخرجع

  جمالياإل  لكترونياتتصاالت واإلهندسة اإل  الهندسة المدنية  الهندسة الكيميائية

٢٣١  ٤٢  ١٥٩  ٣٠  ٢٠١٥  

٣٧٨  ٤٨  ٢٦٧  ٦٣  ٢٠١٦  

٣٨٤  ٦١  ٢٨١  ٤٢  ٢٠١٧  
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  قوائم المؤسسات التي يتم فيها تدريب الطالب و الخريجين 

 م  المؤسسة إسم م  سم المؤسسةإ

 ١ المقاولون العرب  ١٩  رشيد للبترول
 ٢  سكانالتعمير واإل جهاز ٢٠  بتروبل بالعيم

الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات  ٢١  هيئة اإلسكان والتعمير بطنطا ٣ 
 ٤ المقاوالت المصرية ٢٢  ةعمال الهندسيالشمس للمقاوالت واأل

ستثمار أصول للهندسة والمقاوالت واإل  ٢٣ سكندريةميدور اإل ٥ 
 ٦ بورسعيدجاسكو   ٢٤ الفرعونية للبترول

 ٧ ستثمار العقاريالصفوة لإل ٢٥ البروبيلين والبولي بروبلين
 ٨  بتروجيت ٢٦ جاسكو دمياط

 ٩ كراوية للمقاوالت ٢٧  االدارة الهندسية بجامعة جنوب الوادي قنا
 ١١ Orascom ٢٨  بتروسنان للبترول

 ١٢ بيرميدز للخرسانة الجاهزة ٢٩  آل عبدالهادي للمقاوالت
 ١٣ الدلتا لألسمدة والصناعات الكيماوية ٣٠  للمقاوالتالسالم 

  ١٤ النور للهندسة والمقاوالت ٣١ الصباح للمقاوالت العامة
 ١٥ مركز الغد لصيانة السيارات ٣٢ سامكو للمقاوالت

 ١٦ التنمية العمرانية ببورسعيد ٣٣ المجموعة الوطنية لالستثمارات االوقاف
 ١٧  الخالدة للبترول ٣٤  بالدقهليةشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء 

 ١٨ Innovation Contraction Group  ٣٥  للهندسة والمقاوالت طلبة
     ٣٦  مصر لألسمدة (موبكو)
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  نموذج لشهادة تخرج معتمدة
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 نموذج بيانات خريج
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 Facebook نموذج من 
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 الموقعنموذج من 

 


