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 اخلدمات الطالبية و اخلرجيني:

 يشتمل برنامج األنشطة على الفعاليات التي يعلن عنها في حينها، وهي:

 :)اخلرجيني(يوم املهن السنوي .1
عداد ليوم املهن سنويًا، حيث تتم خماطبة تقوم الوحدة باإل

املؤسسات لغرض املشاركة يف املعرض وعمل استمارة التسجيل 

وخارطة املعرض وإرساهلا للمؤسسات وجتميعها الحقًا. كما يتم 

اإلعداد الشامل لكتيبات ومطبوعات يوم املهن من الكتيبات اليت 

فة الطالب يف تشمل معلومات عن الشركات املشاركة ومادة تعزز ثقا

كيفية التسويق اجليد خلرباته، باإلضافة إىل الربوشورات ومواد 

التوزيع مثل دفاتر صغرية، أقالم ... اخل. ومن املهام املوكلة إىل 

الوحدة يف يوم املهن أيضًا متابعة كل ما يتعلق بالراعي الرمسي 

والفئة الفضية والربونزية وتلبية احتياجاتهم اخلاصة باملعرض، 

إلعداد للورش التعريفية اليت يتم تنظيمها قبل يوم املهن. ومن وا

املهام الرئيسية للوحدة قبل املعرض متابعة أمور الشركات من 

على تركيب اجلناح اخلاص بكل  .جتهيزات القاعة واإلشراف

 .مؤسسة حبسب القياسات املتفق عليها ورسوم تسجيل أرضيات

باء واالنرتنت الكهراملعرض كما يتم اإلشراف على مد خطوط 

أما يف يوم املعرض فيتم جتهيز زوايا تثقيفية  حبسب احلاجة هلا.

للطلبة حبيث تتضمن كتيبات وبروشورات عن السرية الذاتية 

وأخالقيات العمل وعمل شبكة من املعارف واستمارة طلب وظيفة 

باإلضافة إىل زاوية لعمل املقابالت الشخصية األوىل اليت تتم بني 

، كما خصصت زاوية أخرى تتم فيها ورش عمل  ة والطالباملؤسس

جيدوهلا املكتب بني الشركات حبيث حيضر ممثل من الشركة 

ويقوم بإلقاء حماضرة تثقيفية تعليمية تفيد الطالب يف مسريته 

املهين إلقامة الورش  التوجيه، باإلضافة إىل زاوية ملكتب  العملية

الطالب مثل إعداد السرية اليت تقدم يف املكتب واليت حيتاجها 

الذاتية واملقابلة الشخصية باإلضافة إىل اإلجابة على استفسارات 

 الطلبة املتعلقة بالسرية الذاتية.

 (:CV Bankخدمة استالم السرية الذاتية ) .2
يقوم املكتب باستالم السرية الذاتية من الطلبة املتوقع خترجهم 

ة فيها وتفنيدها ودجمها وتدقيقها والتأكد من صحة البيانات املدرج

يف قاعدة البياناات اخلاصاة بالطلباة اخلارجيني واملتوقاع ختارجهم       

  .العملوذلك لغرض ترشيح وتسويق الطلبة لسوق 

 (:Nominationخدمة الرتشيح ) .3
وحادة  قاوم ال تكما يف كل اجلامعات العاملية ومراكز التطوير املهين 

اخلرجياو  اجلادد إىل   بإرسال قوائم برتشيح الطلبة املتوقع خترجهم و

القطاعات املختلفة وذلك بناءًا على طلب وشاروط املؤسساات مان حياث     

التخصااو واملعاادل الرتاكمااي والصاافات العامااة للطلبااة ومهاااراتهم    

الشخصية وكفاءاتهم. وعليه تقوم الشعبة باملساهمة يف عملياة توظيا    

  اخلرجيني وتسهيل دخوهلم لسوق العمل.

 (:Employers' Zoneالعمل ) يومبرنامج  .4
يف هذا الربنامج يتم ختصيو يوم كامل ملؤسسة، ويشمل 

بالتعاو  مع املؤسسة  الوحدةقوم بها تاليوم أنشطة وفعاليات 

لغرض ربط الطالب بسوق العمل وتعريفه على املؤسسات من 

القطاعات املختلفة. ويقوم الطالب بالتواصل مع املؤسسات وبناء 

مل املقامة يف هذا اليوم. ويأخذ شبكات املعارف وحضور ورش الع

  .هذا احلدث صبغة املؤسسة

 رش العمل:و .5
هي حلقات نقاش حول عدة حماور متعلقة بالتخطيط 

، و اقتناص الوظائ . حيث يتم  ، البحث عن الوظائ  املهين

إعداد الطالب مهنيا بشكل يومي مستمر ويف الوقت الذي يراه 

يف هذه الورش الطالب مناسبا له. و قد حياضر أحيانا 

شخصيات و مسئولني من سوق العمل يف جمال التطوير املهين و 

املوارد البشرية و اجملاالت األخرى املتعلقة بها. هذه الورش 

 هي:

   التخطاايط املهااينCareer Planning:  توجااه

الطالب حنو الطرق العلمياة الصاحيحة الختياار املساار املهاين عان       

هارات و قدرات و اهتماماات. و  طريق اكتشافه ملكنونات نفسه من م

تساعده على وضع خطوات عملية يساتطيع مان خالهلاا الوصاول إىل     

اهلدف املهين و ختطي العوائاق الايت عناع مان  قياق اهلادف و       

 .النجاح يف املسار املهين الذي مت اختياره



        بناااء شاابكة املعااارف و كياا  تسااوق نفسااك خالهلااا

Networking and self promotion : تاادرب 

الطالب اجلامعي أ  خيرج من دائرة ضيقة إىل نطاق واسع يف معارفاه  

و صالته، حيث تنمي شعوره باالنتماء للمجتمع ككل. و مدى تأثري 

احتكاكااه بااانخرين و تااأثره بهاام. و الطريقااة األفضاال لالسااتفادة   

 املهنية من هذا التفاعل.

       كتابة السرية الذاتياة النموذجياة ورساالة طلاب الوظيفاة

C.V. and cover letter :  ينطلق الطالب إىل أوىل خطوات

تسويق الذات مهنيا ووظيفياا مان خاالل عارض مؤهالتاه و قدراتاه       

ألرباب العمال بهادف التوظيا . للتواجاد يف ساوق العمال قاوانني        

وبروتوكااوالت تباادأ بأساساايات كتابااة الساارية الذاتيااة و شااروط     

 جناحها.

  مقاااابالت العمااال الشخصااايةJob interviews 

يتعلم خالهلا الطالب تقنيات النجاح يف املقابالت الشخصاية الايت    :

هااي فيصاال القاارار املهااين لكااال الطاارفني. يتعاارف علااى طريقااة    

االستعداد املسبق، أسرار النجاح ، السايطرة علاى التاوتر و اريهاا     

 الكثري.

  أخالقيات العملWork Ethics :    يتعارف الطالاب

ة يف بيئة العمال و الايت تسااعده    على السلوكيات و األخالق احملمود

على بناء عالقات صحية مع مدراءه و مساعديه و زمالئه فيكفال لاه   

 ذلك االستمتاع و حب العمل و القدرة على العطاء و االستمرار.

   قياااا الااذاتSelf Assessment :   يتعاارف

الطالب مبعلومات متعلقة بشخصيته واليت عكنه من اختااذ القارار   

اسب مع ابعاد شخصيته من االهتماماات واهلواياات   املهين الذى يتن

 والقيم والتوجه الفكرى واريه .

   مهارات قابلية التوظيEmployability Skills 

:يتم فيها التعرف بعدد من هذه املهارات واكثرهاا طلباا فاى ساوق     

العمال ممااا يساهل علااى الطالااب  دياد نقاااط القاوة والضااع  فااى     

 لتطوير والتعلم.مهاراته ومساعدته فى خيارات ا

 :مقابالت العمل الوهمية .6
يهدف برنامج مقابالت العمل الوهمية الي تطبيق مجيع 

املهارات اليت يتعلمها الطالب يف ورشة عمل " املقابالت 

الشخصية" على أرض الواقع، ليتمكن من تقييم أداءه و قياا 

مستوى استيعابه و فهمه و الوعي الناشئ من مضمو  هذه 

يحصل على ما يصعب إجياده يف أي برنامج آخر الورشة. و ل

وهو نتيجة التقييم اخلاصة باملقابلة الشخصية الذي من خالله 

يستطيع الطالب أ  يطور من مهاراته و أداءه يف املقابالت 

 .ٍىاحلقيقية و بالتالي احلصول على عرض وظيفي مغر

تتضمن نطاقات التقييم يف هذا الربنامج املهارات الشخصية 

ختلفة نذكر منها: االلتزام بالوقت، التعامل مع ضغوطات امل

العمل، الثقة بالنفس والتواصل بالنظر، احلماا للوظيفة 

بها، األهداف املهنية واألسباب احلقيقية وراء واالهتمام 

التقدم للمؤسسة، لغة البد  واإلشارات الالواعية، اإلعداد 

املسبق للمقابلة، املهارات التقنية، القدرة على فهم واستيعاب 

األسئلة، القدرة على تسويق الذات و دعم اإلجابات بأمثلة من 

على إعداد الطالب  احلياة الواقعية للمرشح. يقوم هذا الربنامج

بالدرجة األوىل من خالل إدراجه يف ورش عمل "السرية 

الذاتية" و "مقابالت العمل الشخصية"، ثم يدعو املكتب 

اخلرباء و املختصني من سوق العمل يف جماالت التوظي  و 

االنتقاء و املوارد البشرية إلقامة مقابالت عمل وهمية للطلبة 

بلة يقيم اخلبري أداء الطالب يف استمارة املعدين مسبقًا. أثناء املقا

خاصة حيصل عليها الطالب بعد االنتهاء من املقابلة و يناقشها 

يف لقاء جيمعه باألخصائي املهين و اخلبري ليتعرف على نقاط 

  القوة و الضع  لديه و إمكانيات تطوير أداءه.

 

 :يوم املهن التخصصي .7
ات خمتلفة طوال ) يوم املهن التخصصي( يف أوق وحدةظم التن

لتسلط الضوء على بعض املهن و املؤسسات املتعلقة  ألكادميياالعام 

بتخصو معني أو بكلية معينة فقط. و يهدف هذا الطابع التخصصي 

إىل بناء صلة و روابط بني طلبة هذا اجملال الدراسي و ما يقابله من 

شركات و مؤسسات من سوق العمل فتتميز هذه العالقة بالعمق و 

شمولية و االتساع، وتعرف الباحث عن العمل على القطاعات و ال

 اجملاالت املختلفة املتاحة له للعمل كدارا هلذا التخصو.

باإلضافة إىل تقديم الفرصة للطالب اجلامعي جلمع املعلومات عن 

املؤسسات املشاركة و اليت قد تكو  ضمن عملية التخطيط املهين و 

ل فيها. كما تفتح األبواب لتقديم اكتشاف املهن اليت يراب بالعم

طلبات التوظي  بالنسبة للخرجيني و املقبلني على التخرج و اليت قد 

يتبعها مقابالت مبدئية و بالتالي اقتناص للفرص الوظيفية 

 والتدريبية.



، تقام اللقاءات املفتوحة بشكل مكث  يف هذا  وعلى هامش هذا املعرض

عن طريق تبادل األفكار واملعلومات اليوم لتقريب الفجوة بني الطرفني 

و احلوار حول األهداف ومعرفة ما يتوقعه الطرف انخر يف اجملال 

املهين و الوظيفي. يف هذا اليوم ميارا الطالب اجلامعي كل ما تعلمه 

املهين عن طرق حبث واقتناص الوظائ  على أرض  التوجيه يف مكتب 

له على مقابالت العمل و  ، ليكو  ذلك مبثابة التدريب العملي الواقع

بناء شبكة املعارف و االخنراط يف اجملتمع الوظيفي. وخيرج جبائزة 

كربى و هي الوقوف على آخر مستجدات هذا اجملال ليظل مواكبا 

 ملتطلباته و قادرا على صقل مهاراته التنافسية.

فوائد يوم املهن التخصصي تتخطى الطالب اجلامعي لتصل إىل 

كة من حيث التسويق هلا داخل احلرم اجلامعي و بني املؤسسات املشار

الطلبة الذين حيملو  علومها و يدرسو  جماالت إنتاجها و خدماتها. 

كما يتيح للشركات فرصة التعرف على الطالب عن قرب و دراسته و 

مقابلته فيجعل ذلك من عملية اختيار املرشحني للوظائ  أكثر دقة و 

  لذاتية فقطعملية من جمرد قراءة السري ا

 :احملاضرات والندوات .8
ينظم املكتب حماضرات و ندوات مهنية يقوم بتقدميها خمتصني 

و مسئولني من شتى قطاعات سوق العمل ، تهدف هذه الندوات و 

احملاضرات إىل تنمية وعي الطالب اجلامعي حنو أهمية التخطيط 

احلياة  املهين منذ بداية دخوله إىل احلياة العلمية حتى اخنراطه إىل

العملية ، والتعرف على الوص  الوظيفي للمهن املتوفرة يف سوق العمل 

، و املهارات التقنية  كليةاملرتبطة بالتخصصات املطروحة بال

والشخصية املطلوبة للنجاح يف أي منها. كما يقوم مقدمي هذه الندوات 

و احملاضرات بعرض جتربتهم اخلاصة باجملال واقرتاح السبل و 

ليت عكن ممتهن هذا القطاع من التطور املهين و الوظيفي و الطرق ا

يعرضو  املعارف التخصصية اليت حيتاجها الطالب للنجاح يف مهنة 

  حيوية وفاعلة .

 :ذوى االحتياجات اخلاصةرعاية  .9
كلية املهين لتوجيه وإرشاد طلبة  التوجيهإميانا بدور 

املكتب لكل من أينما كانوا و أ  تصل خدمات  بنهاجامعة -الزراعة

مهين  توجيه، يتم تنظيم حلقات  يطلبها مهما تعددت العوائق

على املبادئ  كليةلذوي االحتياجات اخلاصة. وذلك بتعري  طلبة ال

األساسية يف التوجيه املهين كمساعدتهم على اختيار وختطيط 

مساراتهم املهنية ، توجيه اخلرجني إىل كيفية التقدم للوظائ  

يد الطالب مبعلومات عن فرص التدريب وفرص العمل املختلفة ، تزو

، وضع الشخو املناسب يف املكا  املناسب مبا  املتاحة يف سوق العمل

 حيقق التوافق املهين ، اإلعداد الكايف ملهارات املقابالت الشخصية .

كما يتم التطرق يف هذه احللقات إىل الصعوبات اليت تفرض على 

فكرة أ  األشخاص من ذوى  توظي  ذوى االحتياجات تعزيز

االحتياجات اخلاصة هم جزء من اجملتمع و هلم كيانهم وطاقاتهم 

الشخصية وهلم حقوق وحاجات متعددة جيب تلبيتها قدر اإلمكا  

وحدة ستضي  التوعليهم حقوق أيضا من واجبهم القيام بها . وقد 

يف هذه احللقات ضيوفا من سوق العمل إلثراء احللقة باحلديث عن 

عي أصحاب العمل لقدرات لذوى االحتياجات اخلاصة و عملية و

 التأهيل املهين واخلدمات املهنية.

 برنامج متابعة الدراسة : .11
توجيه الطالب الوجهه الصاحيحة فيماا يتعلاق باختااذ القارار      

السليم الختياره التخصو املناسب ملواصلة الدرسات العليا وذلك من 

املؤسسات والقطاعات املختلفاة   خالل عرض املنح الدراسية من خالل

حسب التخصصاات املطلوباة فاى تلاك القطاعاات       جمال الزراعة فى 

اضافة اىل املساعدة فى توعية الطالب بالتعرف على اساسات القباول  

اماكن توافر التخصصات املطلوبة من قبل الطالاب   وكيفية التسجيل و

 ملواصاالة دراسااته وذلااك بتااوفري وسااائل ارشااادية  تااوى علااى     

واملعاهد التدريبياة التاى تسااعد فاى      واألوروبيةاجلامعات العربية 

  عملية مواصلة الدراسات العليا .

 برنامج الثقافة املهنية : .11
  يهدف اىل نشر الوعي املهين عند الطالب اجلامعي جبميع

بشكل عام ومساعدته على التعرف بأهداف وخدمات  ةلكليقسام اا

،  ى االستفادة من خدماته وأنشطتهاملهين والتأكد عل التوجيهمكتب 

ويتخلل الربنامج حماضرات مهنية للتعرف على طبيعة املهنة 

وأخالقياتها مدعمة مبتحدثني مهنيني من اجلمعيات املتخصصة 

، مجعية العالقات  مركز البحوث الزراعية،  نقابة الزراعني)ك

 العامة واريها( .

 ات حصر الوزارات و املؤسسات و الشركات و اهليئ

املختلفة والتعرف على مدى إمكانية تنفيذ برنامج التدريب املهين 

لديها عن طريق املراسالت املباشرة والزيارات امليدانية لتلك 

  املؤسسات

  تأسيس قاعدة بيانات عن قطاعات سوق العمل املختلفة يف

  .و توفري املعلومات الضرورية عن كل مؤسسة مساهمة مصر



 قي التدريب العملي يف كل أقسام  ديث البيانات عن منس

  .واجلامعة الكلية و

 اليت حيتاج  النظرية التنسيق بني األقسام يف الكليات

طلبتها إىل تدريب عملي يف حصر أعداد الطلبة املسجلني للتدريب يف 

كل فصل دراسي و ختصصاتهم و تزويد الشعبة بالبيانات الالزمة عن 

  .الطلبة املتدربني

 رص التدريبية للطلبة بعد املتابعة مع توفري و حصر الف

  .حسب التخصو ةسوق العمل و توزيعها على الكلي

  متابعة الطلبة املتدربني خالل فرتة التدريب يف أماكن

تدريبهم وحل املشاكل و الصعوبات اليت تواجه كل من الطلبة أو جهة 

  . التدريب أو توجيها إىل الكليات املختصة

 ئيات الالزمة عن التدريب العملي إعداد التقارير واإلحصا

  . بعد نهاية العام اجلامعي

  تنظيم الزيارات امليدانية للطلبة لإلطالع على املشاريع و

 واإلدارة والتكنولوجياالزراعة املفاهيم اجلديدة يف عامل الصناعة 

 .كليةاليت حيتاج إليها الطالب يف مجيع التخصصات يف ال احليوية

 


