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( عمید الكلیة رئیساً )إیمان حسن الحارونيأ.د/ 

(وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة)فیاضأ.د/ ناھد خیرى

(وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب)فرجأ.د/ إلھام عبد العظیم 

(مدیر تنفیذي )أ.د / أمال محمد مرسى

( عضوا )م.د / أمل انورعبد السالم

( عضوا )م.د / شیرین أحمد طھ

( عضوا )م.د / عزة أحمد السعید

( عضوا )م.د / ھبة عبد العزیز عبد العزیز

( عضوا )م.م/ نشوى صالح الدین محمد

( عضوا )م.م/ سوسن السعید عبد الحمید

(ادارى)السیدة / صفیة محمود ابراھیم

(ادارى)مریم  إدوارد عوض

(خریجة)ألفت أحمد طمبة 

(خریجة)الھام وحید إسماعیل

(طالبة)أسماء سمیر عبد الحمید

(طالبة)شروق محمد عبد الحمید

عمید الكلیة

أ.د/ ایمان حسن الحارونى
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تطمح الكلیة أن تصبح احدى كلیات التربیة الریاضیة ذات المكانة المرموقة فى منظومة 
التعلیم العالى بما یضمن لھا قدرات تنافسیة عالیة وجعلھا محل تقدیر من الجامعة والمجتمع 

ى واألقلیمى . المحل

تتحدد رسالة كلیة التربیة الریاضیة للبنات جامعة الزقازیق فى اعداد متخصصات فى 
التربیة الریاضیة لمقابلة احتیاجات سوق العمل من خالل تقدیم خدمات تعلیمیة وبحثیة وأنشطة 

واالقلیمى وتأصیل تربویة ھادفة ذات جودة تحقق كسب رضا المستفیدین على المستویین المحلى
االھتمام بالمشاركة المجتمعیة .  

ھى وحدة تھتم بشئون الخریجات( طالبات الفرقة الثالثة والرابعة ) ومتابعة الخریجات 
بعد تخرجھن حیث تقوم بتسھیل مھام انتقال الطالبات الخریجات من البیئة التعلیمیة الى البیئة 

عة الخریجات ومعرفة أخبارھن والتطورات العلمیة والعملیة العملیة ، كما أن الوحدة تقوم بمتاب
حرصا من الجامعة على ابقاء حلقة اتصال دائمة وقویة مع خریجاتھا ، وحتى ال یكون تخرجھن 

ھو نھایة العالقة مع الجامعة . 
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تسعي وحدة الخریجات أن تكون حلقة إتصال قویة وفعالة بین الكلیة وطالباتها 
ا وبین الكلیة والمجتمع بشكل ایجابى لمواكبة متطلبات سوق العمل. وخریجاته

تقدیم خدمات متمیزة لطالبات وخریجات الكلیة والمساھمة فى ارشادھن للدخول الى 
سوق العمل من خالل قاعدة بیانات وأدلة ارشادیة لإلستفادة القصوى من الفرص الوظیفیة 

المتاحة . 

بصفة مستمرة لتدعیم االنتماء للكلیة وطالباتهاوخریجاتهاالكلیةإیجاد صلة وثیقة بین -١
وللجامعة .

لخریجات لتطویر مستواهم ومهاراتهم العلمیة والعملیة .للطالبات و اإتاحة الفرصة-٢
الخریجات للحصول على برامج ودورات تدریبیة الزمة لمتطلبات سوق الطالبات وتوجیه-٣

العمل .
.دوریةغیرو نشرة یجات إصدار كتیب و دلیل للخر -٤
دعوة الخریجات فى مناسبات الكلیة وبرامج نشاطاتها .-٥
ملتقى التوظیف السنوى من خالل)خریجات بصفة سنویة (عید الخریجینإقامة یوم لل-٦
مساعدة الخریجات الذین لم یحصلوا على وظائف مناسبة وذلك بمدهم باحتیاجات -٧

بین الكلیة  االتصالن طریق فتح قنواتالمؤسسات والهیئات للتخصصات المختلفة ع
مسئولى جهات التوظیف و 
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أوال : مجاالت العمل التى یمكنك االلتحاق بها 
العمل فى مجال التدریس العام والخاص . -١
العمل فى مجال التدریب باألندیة ومراكز الشباب . -٢
العمل فى مجال المعاقین وذوى االحتیاجات الخاصة . -٣
ى مجال المجلس االعلى للشباب والریاضة . العمل ف-٤
العمل فى مجال التحكیم والتدریب بالتخصص . -٥
العمل فى مجال االندیة الصحیة ( الجیم ) . -٦
العمل فى مجال العالقات العامة فى المؤسسات . -٧
العمل فى مجال اللیاقة البدنیة بالفنادق واالندیة . -٨

فى الحصول على الوظیفة المناسبة ثانیا : الدورات التى تؤهلك وتساعدك 
.ICDLدورة فى الحاسب األلى -١
دورة فى العالج الطبیعى والتدلیك . -٢
دورات تدریب فى التخصصات المختلقة .-٣
دورات تحكیم فى التخصصات المختلقة . -٤
دورات فى العالقات العامة . -٥
دورات فى مجال االتصال الفعال . -٦
حتیاجات الخاصة . دورات فى مجال المعاقین وذوى اال-٧
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توفیر دورات تدریبیة فى اقامة المعسكر والجوالة والحركة االرشادیة ومنح شهادات -١
بذلك . 

للتحكیم والتدریب تابعة لالتحادات المتخصصة ومنح شهادات هیلیةتأاقامة دورات -٢
معتمدة بذلك . 

صیفیة بالكلیة  للریاضات توفیر فرص عمل فى مجال  التدریب من خالل المدراس ال-٣
المختلفة .

فى الحصول على الوظیفة المناسبة.توفیر الدورات التى تؤهل الخریجة-٤
عقد ملتقى التوظیف السنوى كل عام وذلك لمحاولة توفیر فرص للعمل للخریجات -٥

.فى جمیع مجاالت وقطاعات التربیة الریاضیة 
.توفیر فرص عمل فى القطاع العام بعقود مؤقتة -٦
توفیر فرص عمل فى مختلف صاالت تدریب الللیاقة البدنیة على مستوى محافظة -٧

.الشرقیة 
.توفیر فرص عمل باألندیة المختلفة على مستوى محافظة الشرقیة -٨
.توفیر فرص عمل فى مراكز العالج الطبیعى بالمحافظة -٩

.توفیر فرص عمل فى المدارس الخاصة - ١٠
.ریجات وتطویرة بشكل دورى سنویًا توفیر كتیب ودلیل للخ- ١١
.توفیر رابطة للخریجات - ١٢
–( وحدة اللیاقة التابعة للكلیة ت الطابع الخاصتوفیر فرص عمل فى الوحدات ذا- ١٣

.وحدة حمام السباحة )
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خدمات إداریة تقدمها الكلیة للخریجات

خدمات شئون التعلیم والطالب 

. یوسللبكالور الشهادة المؤفتة-١
بیان النجاح .-٢
بیان تقدیرات متوسط ( األربع سنوات ) . -٣

خدمات الدراسات العلیا 

یمكنك عزیزتى الخریجة التقدم للدراسات العلیا سواء لمرحلة الدبلومة أو الماجستیر وذلك 
- وفقا للشروط االتیة :

حاصلة على تقدیر مقبول للدبلومة.-١
جیستیر.حاصلة على تقدیر جید للما-٢
شهادة البكالوریوس.-٣
شهادة تقدیر متوسط األربع سنوات.-٤
شهادة المیالد.-٥
أیام فى األسبوع .٣مستند رسمى للتفرغ -٦
شهادة خبرة لمدة سنة .-٧
موافقة جهة العمل.-٨
صور.٦عدد -٩
مظروف من الكلیة قدره خمسون جنیهآ.- ١٠
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المصروفات الدراسیة  : 

ة االولى ماجستیر الف وخمسون جنیها مصریا .رسوم السن-
رسوم السنة الثانیة ماجستیر الف وخمسون جنیها مصریا .-
رسوم السنة االولى دكتوراة الف ومائتین وخمسون جنیها مصریا .-
رسوم السنة الثانیة دكتوراة الف ومائتین وخمسون جنیها مصریا .-
رسوم الدبلوم ثمانیمائة جنیة مصرى .-
%) من المصروفات الدراسیة للعاملین بالجامعة.٢٥(یتم خصم -

متطلبات االلتحاق بمرحلة الدراسات العلیا لغیر المصریات

المستندات المطلوبة للقید :

طلب التحاق من سفارة الدولة التابع لها الدارسة .-
عدد اربع استمارات بیانات ( تطلب من مقر الكلیة ) .-
( تطلب من مقر الكلیة ) .عدد اربع استمارات معلومات -
سنوات.ألربعاشهادة تقدیر -
شهادة المعادلة من المجلس االعلى للجامعات -
شهادة صحیة تفید الخلو من مرض االیدز _ انفلونزا الخنازیر .-
جنیها لسحب المظروف لاللتحاق .خمسونمبلغ -
موافقة االمن العام.-

المصروفات الدراسیة  : 

ماجستیر ثالثة االف ومائتى جنیها استرلینى .رسوم السنة االولى -
رسوم السنة الثانیة ماجستیر الف وخمسمائة جنیها استرلینى .-
رسوم االلتحاق بالدبلوم  الف وثالثمائة جنیة استرلینى .-
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رسوم السنة االولى دكتوراة اربعة االف ومائتى جنیة استرلینى.-
فان وخمسمائة جنیة رسوم دراسیة .الف وسبعمائة جنیة رسم قید الول مرة وال-
رسوم السنة الثانیة دكتوراة الفان ومائتین جنیها استرلینى .-

-مقترحات یمكن تنفیذها من خالل وحدة الخریجات مستقبال :

انشاء رابطة لخریجات كلیة التربیة الریاضیة للبنات بالزقازیق .-١
عن حاجتها لدفعة جدیدة من كلیة اقامة دورة تأهیل الطالبات عند اعالن كلیة الشرطة -٢

التربیة الریاضیة . 
-مقترحات یمكن من خاللها اتاحة فرص عمل لكى عزیزتى الخریجة :

محاولة توفیر عقود مؤقتة من المدراس التى تتعامل معها الكلیة فى التربیة العملیة . -١
توفیر فرص عمل فى التدریب الصیفى الخاص بالوحدات ذات الطابع الخاص -٢

- للخریجات المتمیزات فى االتى : 
وحدة السباحة التابعة للكلیة -
وحدة اللیاقة البدنیة ( االیروبك ) التابعة للكلیة -
الفریق الفنى لتدریب ناشئین الجمباز التابع للنادى االجتماعى للعاملین بجامعة -

الزقازیق 
امعة الزقازیق . االكادیمیة الریاضیة للناشئین بكلیة التربیة الریاضیة للبنین ج-
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مدارس الفؤاد الدولیة للغات
المدیر : یسرا فؤاد اباظة

E-mail: elfouadschools@yahoo.com
٢٣٧٥٥٥١/٠٥٥رقم التلیفون :  

٢٣٧٦٠٠٠/٠٥٥فاكس : 
العنوان : طریق مستشفى األحرار  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدرسة : االوائل الخاصة 
المدیر : محمود سامى 

E-mail: WWW.alawael abl Brivate school @yahoo.com
٢٢٦٥٣٠١رقم التلیفون : 

عنوان المدرسة : طریق أبو حماد بعد الشوبك 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدرسة : الشریف الخاصة 
المدیر : محمود سالم 

E-mail: sheref school@hot mail.com
٠١٠٢٣٥٤٩٧٣رقم التلیفون : 
 :٢٧٣٢٥٠١
 :٢٣٧٢٥٠٢

عنوان المدرسة : طریق بنایوس بجوار شرطة النجدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدرسة : الشبان الخاصة
المدیر : عماد الدین عبد المنعم محمود

..All.AT-shoppan//HTTPالمنتدى :ِ 
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٢٣٥٥٠٣٨ن : رقم التلیفو
عنوان المدرسة : حى الزھور شارع مدرسة الشبان المسلمین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدرسة: الشیماء الخاصة 
٢٣٦٥٧٦٦-٢٣١٠٥٦٦رقم التلیفون :

الزقازیق البحرى–شارع الشھید عز الدین حافظ ٨٩عنوان المدرسة : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـــــــــادى الــــرواد الریـــاضــى 
المــدیر : محمد صالح 

٣٦٩١٧٣رقم التلیفون :
 :٣٦٩١٧٢
٣٦٩١٧١الفاكـس       : 

العنوان : العاشر من رمضان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المـصـریة بــالزا
المدیر : سمیر عبد الشھید أحمد 
E-mail masriyah plaza.net

٢٣٢٧٥٥٥-٢٣٢٧٤٤رقم التلیفون : 
العنوان : الزقازیق شارع دكتور طلبة عویضھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مركز النجار الطبى 

2000000  Yahoo.comE-mail need_help

٢٣٣٣٣١٥رقم التلیفون : 

القومیة خلف مطعم زیزینیا-العنوان : الزقازیق  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مدیریة الشباب والریاضة 

E-mail Syouth@yahoo.comالبرید االلكترونى : 

Adelwla@yahoo mail.com

٢٣٠٣٤٩٦/٠٥٥رقم التلیفون : 

 :٢٣٠٣٤٩٧/٠٥٥

٠٥٥/ ٢٣٠١٨٤٥: الفاكس 

العنوان : طریق جمال عبد الناصر بجوار نادى الشرقیة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استاد الشرقیة

المدیر : الطاھر محمد ذكى

٠١٠١٨٠٠٢٤٣رقم التلیفون : 

 :٠١٨٧٦١٧٠٣٠

مستشفى الجامعةالعنوان : أمام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجمع الریاضى بالزقازیق 

–سلة –جمباز –كاراتیة –( جمیع االنشطة الریاضیة الخاصة بالمدارس جودو 
مصارعة ) –تنس طاولة –ید 

٢٣٠٣٩٣٠رقم التلیفون : 

العنوان : الزقازیق خلف الثانویة العسكریة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-الجیزة -ابن سیناشارع 4 :العنوان-المتحدةالعربیةاإلمارات*
٣٧٦٠٩٧٢٣-٣٧٦٠٩٧٢٢التلیفون :

التلیفون-العنوان : شارع باسم الكاتب ، الدقى ، الجیزة -األردن*
:37499912-37486169-37485566

-الزمالك، القاھرة ,شارع البرازیل١٥العنوان : -البحرین*
٢٧٣٦٧٩٩٧-٢٧٣٦٦٦١٢-٢٧٣٦٦٦٠٥التلیفون :

شارع عبدالمنعم ریاض ، میدان الثوره ، ١ن : العنوا-العراق*
37622731-37622732 :التلیفون-المھندسین ، الجیزة 

-الجیزة ,شارع نبیل الوقاد ، الدقى١٢العنوان : -الكویت*
-٣٧٦٠٢٦٦٣-٣٧٦٠٢٦٦٢-٣٧٦٠٢٦٦١التلیفون :

٣٧٦٠٢٦٦٤

-رة شارع صالح الدین ، الزمالك ، القاھ١٠العنوان : -المغرب*
27353351-27359677-27359849:التلیفون
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-شارع احمد نسیم ، الجیزة 2:العنوان-السعودیةالعربیةالمملكة*
٣٧٤٩٠٧٩٧-٣٧٤٩٠٧٧٥التلیفون :

-شارع البرازیل ، الزمالك ، القاھرة ١٤العنوان : -الجزائر*
-٢٧٣٨٠٣٦٣-٢٧٣٦١٥٢٠التلیفون : 27352466

-شارع أمین الرفاعى ، الدقى ، الجیزة٢٨العنوان : -الیمن*
٣٧٦١٤٢٢٦-٣٧٦١٤٢٢٥-٣٧٦١٤٢٢٤التلیفون :

التلیفون-الجزیرة ، الزمالك ، القاھره شارع٢٦العنوان : -تونس*
:27362291-27362292-27368962-27354940

-عبدالرحیم صبرى ، الدقى ، الجیزة شارع١٨ن :العنوا-سوریا *
٣٧٤٩٥٢١٠-٣٣٣٥٨٨٠٦-٣٣٣٥٨٨٠٥التلیفون :

التلیفون -الجیزة ,شارع الثمار ، المھندسین١٠العنوان :-قطر*
:٣٧٦٠٥٥٠١-٣٧٦٠٤٦٩٤-٣٧٦٠٤٣١٢
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-ش المنصور محمد ، الزمالك ، القاھرة ٢٢العنوان :-لبنان*
التلیفون

:27382823-27382824-27382825

–الزمالك ، القاھرة ,شارع الصالح ایوب٧العنوان :-لیبیا*
٢٧٣٥١٢٦٩-٢٧٣٦٧٨٦٣التلیفون :

٢٧٩٦٣٠٣٣شركة الصفا و المروة   -١
شارع القصر العیني   ٧٢

elsafawalmarwa@yahoo.com

٠١٠٠٢٨٣٩٧٨٩الشركة المصریة الدولیة    -٢
masriainternational@yahoo.comالزمالك 

٣٣٤٤٥٠٢٣شركة الحالل   -٣
المھندسینشارع الخلیل میدان لبنان ٦
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٢٣٦٥٣٤٠٣ش القصر العینى   ٣٣شركة ھال -٤
hala.co@hotmail.com

شركة عزیز بالقاھرة-٥
/٠٠٩٦٦٣٨١٢١٠٦٠

www.azizcairo.com

شركة الرحمة-٦
٠٠٩٦٦١٤٠٩٦٩١فاكس 

jobs@memf.com.sa

شركة المزدلفة-٧
٢٧٣٧٢٦٨٠ش میشیل لطف هللا الزمالك بجوار فندق ماریوت ٣

٢٧٣٥٢٦٥٢فاكس 
mob: 0103031832 - 0105079889

www.elmozdalefa.com
em: almozdalefa@link.net
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٢٧٩٦١٨٩٧شركة الباحة -٨
info@elbaha.com

المعادىش الجولف متفرع من النادى ٥شركة حورس -٩
٢٣٥٩٥٦٠٧٠١٢١٩٠٠٥١٧

horus64eg@yahoo.com

ش السودان المھندسین١٦٨شركة دانا -١٠
٠١٢٥٢٦٩٩٩٩٣٣٠٤٥٠٧٦

danadana590@yahoo.com

أ ش جسر السوبس االلف مسكن ١٦٤شركة العال -١١
٢٦٣٧٨٨٠٦٠١٢١٧١٢٥٠٨

elolamanpower@hotmail.com
شركة بایونیر للموارد البشریة-١٢

ش عمر بن الخطاب من طریق النصر امام سیتى عمارات رامو١٢
ستار

moh2@pioneerhr.com
moh3@pioneerhr.com
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شركة مصر الحجاز-١٣
٢٦٣٥٨٦٩٠ش الحجاز مصر الجدبدة ١٥١

٠١٠٣٤١٧٣٢٠
mhegaz@yahoo.com

دان السیدة زینبیم١شركة االنوار عمارة رقم -١٤
٢٣٩٥٧٧٥٦

www.alanwar.com
nawar71@hotmail.com

شركة ال زیدان-١٥
ش ججامعة الدول العربیة٣٣

e_al.zedan@hotmail.com
٣٣٣٧٧٦٢٦

ب ش ھارون من میدان المساحة١٥شركة الوھیدى -١٦
٣٧٤٨٨٢٩١

alwehedy@alwehedy.com
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٢٣٩٣٠٣١٧ب ش محمد فرید عابدین ٩٢الشركة العالمیة -١٧
icrema@hotmail.com

المدارس العالمیة السعودیة-١٨
oisjobs@gmail.com
fax: 0096612916535

ایجیبت . نت -اى -١٩
طریق النصر، مدینة نصر، القاھرة.-٢عمارات امتداد رمسیس ٤٩

٠٢٤٠١٩٧٧٢تلیفون: 
٠٢٤٠٤٨٣٢٠فاكس: 

مالتى بزنیس سیرفیس (ام بى اس) -٢٠
لقاھرة.ش الالسلكى، المعادى الجدیدة، ا١/٤

٠٢٧٥٣٧٥٦٣تلیفون: 
٠٢٧٥٣٧٥٦٣فاكس: 
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االھرام الدولیة -٢١
ب ش احمد عرابى، المھندسین، القاھرة.٩٢

٠١٢٧٢٣٦٩٦٣-٠٢٣٤٤١٣٠٣تلیفون: 
٠٢٣٠٣٧١٨٢فاكس: 

انترناشیونال بزنیس سیرفیس (اى بى اس) -٢٢
ش الالسلكى، المعادى الجدیدة، القاھرة.-جیم ٥/٦

٠٢٧٠٤٤٧٧١ون: تلیف
٠٢٧٠٤٤٧٨٢فاكس: 

بایونیر للموارد البشریة والتوظیف بالخارج -٢٣
ش عمر بن الخطاب، مدینة نصر، القاھرة.-عمارات رامو ١٢

٠٢٦٩٠٢٤٣١تلیفون: 
٠٢٦٩٠٢٤٣٣فاكس: 

بیزنس باور -٢٤
، المعادى، القاھرة.١٥١ش ٤
٠٢٣٥٨٦١٣٨-٠٢٣٥٨٦١٣٧تلیفون: 

٠٢٧٥١٥٢٤٥فاكس: 
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GHRجلوبو ھیومان ریسورس -٢٥
میدان االسماعیلیة، مصر الجدیدة، القاھرة.- ش االمام على ٢٥

٠٢٦٩٠٤٤٢٠تلیفون: 
٠٢٦٩٠٣١١٦فاكس: 

سرھدكو ایجیبت لیمیتد (لتوظیف العمالة المصریة بالعمل فى -٢٦
الخارج)

ة.میدان حلمیة الزیتون، الزیتون، القاھر-ش عین شمس ١٤
٠٢٢٤٠٧٩٣١تلیفون: 
٠٢٢٤٠٩٢٩٩فاكس: 

شركة الشروق اللحاق العمالة المصریة بالخارج -٢٧
ش احمد عرابى، المھندسین، القاھرة.-اسكان ناصر ٧

٠٢٣٤٥٤٠٠٨تلیفون: 
٠٢٣٠٢٨١٦٨فاكس: 

رفعت لتوظیف المصرین بالخارج -٢٨
، نھایة ش احمد عرابى-ش السودان -مساكن العرائس ٤

المھندسین، القاھرة.
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٠١٢٣٢٧٥٤٩٦-٦٦٨٤١٥٧
٠٢٣٠٤٠١٥٨فاكس: 

كالیمكس للتوظیف الدولى -٢٩
، المعادى الجدیدة، القاھرة.٢٧٠ش -٣٠مبنى رقم 

٠١٠١١٥١٠٠٥-٧٥٤٨٦٠٧
٠٢٥١٩٩١٥٧فاكس: 

توب بزنس -٣٠
ش مصدق، الدقى، القاھرة.٥٥
٠٢٣٣٨٤٣٩٣-٠٢٣٣٦٩٣٩٤تلیفون: 

٠٢٧٤٩٥١١٣فاكس: 

بریمییر روكروتمنت -٣١
كورنیش النیل، المعادى، القاھرة.-برج سراى المعادى 

٠٢٥٢٧١٢٧١تلیفون: 
٠٢٥٢٧١٢٧١فاكس: 
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دیلز اتش ار -٣٢
ش الحجاز، مصر الجدیدة، القاھرة.١٥١

٠٢٦٣٣٠٣٢٢تلیفون: 
٠٢٦٣٥٠٠٩٧فاكس: 

شركة ابو خلیل -٣٣
ة، الجیزة، القاھرة.ش حسن براد٥

٠٢٥٧٢٤٢٠٠تلیفون: 
٠٢٥٧٢٤٢٠٠فاكس: 

شركة جوھرة المدینة اللحاق العمالة بالخارج -٣٤
ش حسن المأمون، مدینة نصر، القاھرة.-عمارات شرارة ٣٠

٠٢٢٧٢٨٥٨٢تلیفون: 
٠٢٢٧٣٤٧٢٢فاكس: 

:ملحوظة ھامة
والتلیفونات مأخوذة عبر اإلنترنتھذه العناوین -

.لذا یرجى التأكد قبل عقد أي صفقات أو معامالت سواء عبر اإلنترنت أو مباشرة
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إذھب إلى مكتب العمل التابع لمنطقتك ، وتقدم بطلب للعمل.-

-

داریة بالشركة.اإل

تابع الصحف الیومیة المحلیة فھناك الكثیر من إعالنات الوظائف.-

-

المسؤول عن توظیفك!

استغل -

الشركات.

googl.comابحث في االنترنت عن طریق محركات البحث مثل -

-

تدعمك.

عالقات من أول زیارة لك أثناء التقدیم.كن مبتسما ً أثناء تقدیم أوراقك وحاول كسب -

-

دخلت كلیة كذا بجامعة كذا..بعد ذلك درست اللغة االنجلیزیة لتطوی

في كذا وأنا اآلن أستعد لعمل كذا وكذا !!

-

أفضل منھا.وانت على رأس العمل وستجد إن شاء هللا
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-

مكان آخر افضل للعمل.

كثیراً ما یتردد الحدیث عن ضرورة كتابة السیرة الذاتیة وذلك ألسباب متعددة، منھا الرغبة في 
قدم للحصول على العمل في أي إكمال الدراسة الجامعیة أو الحصول على منحة دراسیة أو الت

من مؤسسات القطاع العام أو الخاص.

تسوق صاحبھا، إذ أنھا تقوم وتكمن أھمیة السیرة الذاتیة فیما تحتویھ من معلومات موجزة
بتزوید القاريء بموجز ألھم المرافق العلمیة التي مر بھا صاحب السیرة الذاتیة، والتي إما أن 

صدد التقدم إلیھ أو تكون عائقاً أمام تحقیق الحلم الذي یصبو إلیھ.تؤھلھ للحصول على ما ھو ب

وتعتمد معظم المؤسسات في العالم على السیرة الذاتیة من اجل حصولھا على ما تحتاج إلیھ 
من معلومات مفھرسة عن صاحب الشأن، وقد تحتل ھذه الورقة األھمیة األكبر من بین 

ا قام بھ ھذا الطالب من نشاطات وخبرات ومؤھالت الشھادات األخرى، إذ أنھا تجمع كل م
أكادیمیة.

ومن أجل التعرف على آلیة كتابة السیرة الذاتیة ال بد لنا أن ندرك المبدأ الذي تقوم علیھ ھذه 
المسألة، أال وھو التسویق، إذ یقوم ھذا المبدأ على ضرورة قیام الطالب بعمل كل ما من شأنھ 

؟ وفي حال أدرك الطالب Howto Market Yourself، تسھیل مھمتھ في تسویق نفسھ
ھذه الحقیقة، تصبح باقي األمور أكثر سھولةً، ولكن مھمة التسویق ھذه قد تحتاج إلى سنوات 
طویلة من أجل بناء سیرة ذاتیة قویة، فالسیرة الذاتیة لیست مجرد الشھادات األكادیمیة 

لنشاطات المیدانیة التي تؤثر في تكوین والعلمیة، بل تضم أیضا مجمل الخبرات العملیة وا
شخصیة الفرد وسلوكھ وتساھم كثیراً في صیاغة شخصیتھ.
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قد یتمكن الطالب من الحصول على شھادة البكالوریوس أو الماجستیر وحتى الدكتوراه، لكنھ قد 
الب یفتقر إلى الخبرات العملیة التي تؤھلھ للحصول على وظیفة الئقة، من ھنا تأتي مھمة الط

التي سبق واشرنا إلیھا، أال وھي بناء السیرة الذاتیة أثناء الدراسة الجامعیة، أي أن یقوم 

الطالب وخالل مسیرتھ األكادیمیة بمتابعة كل التطورات المرافقة لمجال تخصصھ، وأن یواظب 
على االلتحاق بالدورات والندوات وورش العمل والمؤتمرات ذات الصلة، إذ تشكل ھذه 

طات الالمنھجیة أھمیة كبرى في تعریف الطالب على المناخ الذي سیصبح جزءاً منھ فور النشا
تخرجھ، كما تساھم في تأھیلھ بشكل مسبق لالنسجام في الحیاة العملیة والوظیفیة.

وأثناء قیام الطالب بھذه المھام المرافقة للدراسة األكادیمیة، یكون قد ساھم في بناء سیرة 
اركات العلمیة التي ستؤثر حتماً في حصولھ على المنحة أو الوظیفة أو الرتبة ذاتیة غنیة بالمش

العلمیة التي یطمح إلیھا.

كثیرا ما یفاجأ الطالب فور تخرجھ بعدم قبول أي مؤسسة لھ طالما انھ ال یمتلك الخبرة الكافیة، 
على النجاح في ومن الطبیعي أن ال یمتلك الطالب الخبرة الكافیة طالما كان اھتمامھ منصباً 

الدراسیة الساعات المعتمدة التي یدرسھا كل فصل دراسي، ولكن التوزیع االمثل للساعات
والتوفیق بین الدراسة األكادیمیة والتدرب في إحدى المؤسسات المجتمعیة لھ األثر األكبر في 

الحصول على امتالك الطالب لھذه الخبرة التي سیكون عدم الحصول علیھا عائقاً كبیراً أمام 
الوظیفة أو المنحة الدراسة.

كما تجدر اإلشارة إلى أھمیة التطوع في المؤسسات المختلفة في المجتمع أثناء الدراسة 
األكادیمیة، إذ ُتسّھل ھذه المسألة من عملیة كتابة السیرة الذاتیة، حیث سیجد الطالب ما سیكتبھ 

حقل درجة البكالوریوس الذي حصل عن نفسھ فور تخرجھ من الجامعة، ولن یكتفي بكتابة
علیھ، إذ طالما اھتمت المؤسسات والشركات بالنظر ملیا في زاویة الخبرات والمھارات أكثر 

من اھتمامھا بالمسمى الخاص بالبكالوریوس أو حتى الماجستیر.

قد تكون المشاركة في دورة ما أو مؤتمر معین أو ورشة عمل ذات أھمیة كبیرة للمؤسسة 
تقدم إلیھا الطالب، لذلك ال یجوز للطالب أن یغفل عن ذكر أي نشاط أو فعالیة كان قد التي ی

شارك فیھا، ولكن ال بد من االنتباه إلى ضرورة صیاغتھا بالشكل الالئق واألكثر جاذبیة.

یلعب الشكل دوراً مھما إلى جانب المضمون في صیاغة السیرة الذاتیة، وقد طّور العدید من 
اً جمیلة في صیاغتھم لسیرھم الذاتیة، فبعد أن كانت كتابة السیرة الذاتیة مسألة الطالب نماذج

جامدة تعتمد على تعبئة الفراغات في الورقة المذكورة، قام العدید من الطالب باالستفادة من 
تقنیة االنترنت في تسویق أنفسھم، إذ یقوم ھؤالء الطالب بتسویق أنفسھم من خالل تصمیم 

یتضمن المواضیع التي تحدثنا عنھا سابقاً، حیث یضع الطالب المعلومات موقع الكتروني
الشخصیة في أیقونة، ثم المؤھالت العلمیة في أیقونة ثانیة ترافقھا وصلة الكترونیة للجامعة أو 
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الجامعات التي تلقى فیھا علومھ، ثم وصلة أخرى یتحدث فیھا عن النشاطات والخبرات التي 
لصور والوصالت االلكترونیة، ویمكن للطالب أن ُیسھب في الحدیث عن یمتلكھا مرفقة با

رحالتھ وھوایاتھ واھتماماتھ في أیقونة أخرى. وھكذا یتمكن الطالب من إیصال العدید من 
الرسائل غیر المباشرة عن نفسھ من خالل عرضھ لسیرتھ الذاتیة بواسطة ھذا الموقع أو 

یدرك المشاھد أن ھذا الطالب یتمتع بثقافة الكترونیة الصفحة االلكترونیة، إذ ال بد من أن 
واسعة وأن ھذه االھتمامات االلكترونیة ستعود بالنفع والتحدیث على المؤسسة أو الشركة، كما 

تشیر إلى قدرة ھذا الطالب على اإلبداع وبعده عن النمطیة والكالسیكیة في التفكیر وھي أھم 
ح إلى تطویر ذاتھا.الصفات التي ترغب فیھا أي مؤسسة تطم

تحتل الخبرات االلكترونیة دوراً متمیزاً في تأھیل الطالب للحصول على المزید من االنتباه إلى 
طلبھ، إذ ال یمكن الحدیث عن أي وظیفة مستقبلیة ألي موظف دون أن یمتلك ھذا الموظف 

وال بد لمن مؤھالت الكترونیة لیست بالمتواضعة، فالثورة االلكترونیة في تسارع مستمر،
یرغب في البقاء أن یتمكن من الحصول على المزید والمزید من الخبرات االلكترونیة بشكل 
متواصل، أي أن یبقى على تواصل مع التطورات والتحدیثات المستمرة باإلضافة إلى المتابعة 

صة الدائمة لكل ما یتعلق بمجال اھتمامھ وتخصصھ، وخاصة في مجال االلتحاق بالدورات المخت
التي قد تكون أكثر أھمیة من المواد التي یتلقاھا الطالب أثناء دراستھ األكادیمیة، فالدراسة 
األكادیمیة تزود الطالب بمفاتیح العلم، في حین تزود الدورات المختصة الطالب بالمعلومات 

المتجددة والمحدثة باستمرار.

طویلة المدى، قد تستغرق أعواما من ھنا یتبین لنا أن عملیة كتابة السیرة الذاتیة مسألة
طویلة، مع العلم أن الكثیر من المثقفین واألكادیمیین یستمرون في كتابة سیرتھم الذاتیة حتى 
وفاتھم، وھنا ُینصح الطالب باالھتمام في تحدیث سیرتھ الذاتیة كلما أنجز مھمة علمیة أو 

ملف سیرتھ الذاتیة إلى ملف ثقافیة تستحق الذكر في سیرتھ الذاتیة، شریطة أن ال یتحول 
غامض یعجز القارئ عن فھمھ أو استیعابھ.

كثیراً ما یأتي طالب جامعیون للبحث عن منح دراسیة للدراسة في الجامعات الغربیة، وتكمن 
Howto Marketالمأساة ھنا في عدم إدراك الطالب ألھمیة المبدأ المذكور أعاله 

Yourself وحیداً غالباً ما یظن أنھ كل ما یحتاج إلیھ للتقدم بطلب ، حیث یمتلك الطالب شیئا؟
للحصول على المنحة، أال وھو شھادة البكالوریوس، ولكنھ یفاجأ أن التمكن من اللغة 
اإلنجلیزیة یحتل المرتبة األولى في سلم الشروط، باإلضافة إلى المھارات االلكترونیة، إذ عادة 

أوروبا، دون أن یمتلك من المعلومات ما یكفي عن الكلیة ما یھتم الطالب بالدراسة في كندا أو 
أو الجامعة التي یرغب بااللتحاق بھا، فالجامعات كثیرة ومتنوعة االھتمامات ومختلفة 
الظروف، وال بد من قیام الطالب بزیارة للمواقع االلكترونیة الخاصة بھذه الجامعات من أجل 

ھذا الطالب سیكون مؤھالً للدراسة الجامعیة في التعرف علیھا عن كثب، فكیف لنا أن نصدق أن
الغرب مثالً في الوقت الذي ال یستطیع فیھ استعمال شبكة المعلومات الدولیة (االنترنت)، فالعالم 
في تغیر وتطور دائم وال بد من محاكاة ھذا التطور من أجل ان نتمكن من إیجاد مكان لنا تحت 

الشمس.
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رة إلى أھم المرافق في كتابة السیرة الذاتیة المبسطة نسبیاً، فبعد واآلن، ال بد لنا من اإلشا
كتابة المعلومات الشخصیة المتعلقة باالسم والعنوان والھاتف وتاریخ المیالد والبرید 
االلكتروني وغیرھا من المعلومات الشخصیة، ننتقل للحدیث عن المؤھالت األكادیمیة والتي إما 

لبكالوریوس أو الماجستیر، وھنا یجب علینا أن نضع اسم الشھادة أن تكون شھادة الدبلوم أو ا
واسم الجامعة وتاریخ التخرج وال یغیب عنا أن نضع الموقع االلكتروني للجامعة التي تخرجنا 

منھا، مع ضرورة ذكر التخصص الفرعي. 

بالمشاركة ثم ننتقل بعد ذلك للحدیث عن الخبرات والنشاطات، وھنا ال بد من توثیق كل ما قمنا
فیھ بشكل دقیق، فمثالً یجب علینا أن نذكر اسم المؤتمر أو الورشة أو الدورات التدریبیة التي 
شاركنا فیھا متسلسلة حسب التسلسل التاریخي، مع وضع اسم المؤسسة المنظمة للمؤتمر أو 

نتھي الدورة مع مراعاة وضع وصلة الكترونیة لھذه المؤسسة المنظمة، ونستمر في ذلك حتى ن
عند آخر نشاط لنا حسب التسلسل الزمني، ویمكن للطالب البدء بآخر نشاط شارك فیھ أو 

العكس.

وتأتي المشاركات الخارجیة على درجة كبیرة من األھمیة، لذلك یتوجب ذكر اسم المؤسسة 
المنظمة للنشاط الدولي الذي شارك فیھ الطالب والمكان والزمان، مع ضرورة عدم الخوض في 

اصیل، إذ عادة ما یتم الحدیث عن ھذه التفاصیل أثناء المقابلة الشخصیة.التف

وتعتبر النشرات والمقاالت من األعمال األدبیة الغنیة، لذلك ال یجوز إغفالھا عند كتابة السیرة 
الذاتیة، مع ضرورة اإلشارة إلى مكان نشر ھذه المقالة سواء كان في مجلة تقلیدیة أو مجلة 

على صفحة الكترونیة، ویجب وضع وصلة الكترونیة تذكر مكان نشر ھذه المقالة الكترونیة أو 
وتاریخ النشر.

وآخر ما یكتب في السیرة الذاتیة عادة ھو أسماء المعرفین، والذین یفضل أن یكونوا من 
الشخصیات االعتباریة أو الشخصیات ذات الصلة بموضوع التخصص، وھمم أولئك األشخاص 

ال بھم من أجل التأكد من صحة المعلومات أو مصداقیة صاحب الطلب، ویجب الذین یتم االتص
وضع طریقة االتصال بھؤالء المعرفین الثالثة إما من خالل الھاتف أو البرید االلكتروني.

وآخر النصائح في كتابة السیرة الذاتیة ھي تلك النصیحة التي تقول " كن مستعدا"، أي انھ 
یستطیع احد أن یتنبأ ر النشیط أن یكون في حالة استعداد دائمة، فال یتوجب على الطالب المثاب

بلحظة وصول الدعوة للتقدم للحصول على منح دراسیة أو بعثات علمیة للخارج أو التقدم 
لوظیفة ما، إذ عادةً ما یتم اإلعالن عن ھذه الفرص في وقت قصیر وغیر كاف للقیام بإعداد كل 

ب فرصة فقیرة لتسویق نفسھ بشكل ال یؤھلھ للتقدم إالّ ضمن الحد شيء، األمر الذي یترك للطال
األدنى، األمر الذي یحرمھ من الحصول على تلك الفرصة ال لعدم تأھلھ لھا، بل لعدم جاھزیتھ، 
لذلك ننصح الطالب أن یقوم بإعداد أوراق التوصیة من مدرسیھ فور تخرجھ وباللغتین العربیة 

مة شھاداتھ أیضا وأن یكون قد أنھى كتابة سیرتھ الذاتیة بالشكل واإلنجلیزیة، وان یقوم بترج
الالئق وباللغتین، وبذلك یكون الطالب قد أنجز ما علیھ وال صحة لما یقال عادة عن الحظ 

ودوره، إذ أن معظم الحظ جھد مستمر قام الطالب بإنجازه خالل السنین الماضیة.
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شركة؟ما سبب رغبتك في العمل في ھذه ال-١
یجب أن یتضمن ردك مزایا الشركة من وجھة نظرك والتي كونتھا من المعلومات التي جمعتھا 

سابقا. 

ما الذي أحببتھ أو لم تحبھ في عملك السابق؟- ٢
دائما یبحث المقابل عن أي صفات سیئة أو نواحي نقص لدى المتقدم للوظیفة؛ فعلیك توخي 

لیك أن تمدح شركتك السابقة. الحذر من التذمر من عملك السابق بل ع

لماذا تركت عملك السابق؟-٣
اشرح باختصار وبصدق أسباب تركك للعمل، كما ال تنس أن تقول أمرا إیجابیا عنھ. 

ھل قمت بھذه النوعیات السابقة من األعمال من قبل؟- ٤
ا. أما إذا كانت إذا كانت إجابتك نعم، فأخبرھم بالمھارات التي لدیك وكیف یمكنك االستفادة منھ

إجابتك ال، فصف خبراتك في أعمال أخرى تمكنك من تعلم ھذا العمل بسرعة، وأكد على 
اھتمامك وحماسك للتعلم. 

ما الذي كنت تقوم بھ في عملك السابق؟- ٥
لإلجابة على ھذا السؤال یجب أن تتضمن إجابتك المھارات والمھام ذات العالقة بالعمل الجدید، 

دات التي استخدمتھا في عملك السابق.... واآلالت والمع

حدثني عن نفسك؟-٦
لیس ھذا السؤال دعوة للتحدث بإسھاب عن نفسك؛ فحاول معرفة مغزى السؤال الحقیقي، 

وذلك بطرح سؤال عن إمكانیة تحدید شيء من مؤھالتك أو عنك للتحدث عنھ، وذلك سیساعد 
وتجنب األحادیث غیر المھمة. المقابل على توجیھ الحدیث إلى المسار المناسب 

سنوات من اآلن؟٥ما الذي تحب أن تصل إلیھ بعد -٧
یجب أن تعكس إجابتك مدى خبرتك واحترافك المھني، وبناء على المعلومات التي جمعتھا عن 

الشركة قد تكون ملما بالفرص المتاحة لك بھا، وبالتالي علیك التحدث عن طموحاتك في 
الواعدة في الشركة. االنضمام إلى األقسام

ما أصعب موقف واجھتھ في حیاتك العملیة؟- ٨
ترتكز اإلجابة على جزأین: أوال تعریفك للمصاعب، وثانیا كیفیة تصرفك في مثل ھذه المواقف؛ 
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لذا یجب أن تقص على المقابل موقفا صعبا مررت بھ وأظھرت حسن تصرف في حلھ، كما أن 
بطة بزمالء العمل. علیك أن تتجنب المواقف المرت

ھل تفضل العمل منفردا أم مع آخرین؟- ٩
یھدف ھذا السؤال إلى معرفة ما إذا كنت شخصا تنسجم مع العمل الجماعي، وعلیك أن تتأكد 

قبل اإلجابة إذا كان العمل یتطلب منك العمل منفردا أم أنھ عمل یمكن أن یكون جماعیا، ثم أجب 
اإلجابة المناسبة، مثل (عادة ما 

منفردا إذا كان العمل یتطلب ذلك، لكنني أفضل أن أعمل ضمن فریق فذلك أكون سعیدا بالعمل
سیساعد على إنجاز الكثیر.

السن صغیرا/ كبیرا؟-١٠
إذا كنت صغیرا فعلیك أن توضح خبراتك التي اكتسبتھا طوال الفترة الماضیة متضمنة التدریبات 

أوضح للمقابل المزایا مثل أنك التي مارستھا ومھاراتك المختلفة. أما إذا كان عمرك كبیرا ف
تحتاج لساعات تدریب أقل إلتقان العمل، وإمكانیة اتخاذك القرار بسرعة نتیجة خبرتك الطویلة. 

أال ترى أن مؤھالتك أعلى من المطلوب للوظیفة؟-١١
إذا كانت الوظیفة فعال أقل من إمكانیاتك لكنك في حاجة إلیھا؛ فأجب بأنك تتطلع لشيء جدید 

وحیوي، وإن بإمكانك تلقي التعلیمات بنفس اإلمكانیات إلصدارھا. مختلف

ما ھو الراتب المتوقع؟-١٢
كن حذرا فطلبك العالي جدا قد یخرجك من المنافسة على الوظیفة، وطلبك المنخفض قد یجعلك 

الخاسر مستقبال، حاول أن تعرف مستویات الرواتب في الشركة قبل حضور المقابلة. 

تكون جاھزا للعمل؟متى س-١٣
لتكن إجابتك "في أسرع وقت ممكن"، وال تضع أي عقبات في الطریق.

المھم في المقابلة أن تستمع جیدا، وتترك لنفسك وقتا للتفكیر قبل اإلجابة، ولتكن إجاباتك 
مباشرة وصادقة، تكلم بصوت واضح یمكن أن یسمعھ اآلخرون، ال تمضغ العلكة (اللبان) وال 

ر إشارات أو إیماءات مربكة أو مثیرة لالنتباه. تدخن، أو تصد

وإذا لم تستطع العثور على عمل بالسرعة التي تریدھا، 

تغییر خططك أو تعید تقییم ھدفك الوظیفي، ومھما كان األمر فال تفقد یمكنك أن تعمل على
.األمل

ا ھو إال إطار آخر وعندما تنجح في الحصول على عمل، فالتعلم لم ینتھ بعد، فاالحتفاظ بالعمل م
.للمھارة



-٣٠-

المقابلة:

٤-٣األشخاص الذین سیقابلونك عبارة عن لجنة وفي العادة تتكون من 

اللجنة معلم من ذوي الخبرة والكفاءة. حاول أن ال تنتابك الرھبة من ھذا الوضع. انظر للشخص 

.سیتخذ من قبل أكثر من شخص، وھذا قد یزید من فرصتك على النجاح

:طبیعة المقابلة

١٥-١٠
.اسئلة٦-٥األسئلة. وھي في العادة من 

الھدف من المقابلة:

الھدف من المقا

الشئ وكیف تعبر عن اإلجابة وان النطق لدیك سلیم

:الحصول على المعلومات
التربیة والتعلیم مثل أسماءحاول الحصول على معلومات كافیة عن وزارة

.المعلومات من موقع الوزارة على االنترنتالمعلومات ....... یمكن الحصول على مثل ھذه

ماذا ترتدي یوم المقابلة

أعط نفسك متسع م• 

 •
 •
تسریحة الشعر أن تكون مناسبة لشخص المعلم وضمن التسریحات المقبولة في المجتمع• 
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یوم المقابلة:
حاول أن تنام جیدا في اللیلة السابقة.• 
أعط نفسك متسع من الوقت للوصول.• 
احرص على الوصول قبل المقابلة بعشر دقائق.• 
بقى ھادئا.حاول أن ت• 

المقابلة:أثناء 
إلیك بعض النصائح التي قد تساعدك:

ادخل الغرفة بثقة.• 
الق التحیة ویفضل السالم علیكم.• 
قم بمصافحتھم.• 
أن تجلس في المكان المخصص لك وان ال تضع رجل فوق رجل أثناء المقابلة أثناء الجلوس. • 

المات تدل على التوتر.وال تضع یدك على وجنتك، وال تعقد یدیك فھذه ع
أن ترسم ابتسامة خفیفة وال تبالغ في ذلك (ال تصطنع االبتسامة) فان ذلك یدخلك في قلب من • 

یقابلوك.
أنصت جیدا لمن یطرح علیك األسئلة وابدأ اإلجابة بثقة وبدون توتر ، بإمكانك ان تستفسر ان • 

لم تفھم السؤال.
الشمول. تجنب إجابات نعم وال.أجب على األسئلة بأكبر قدر ممكن من • 
ال تجیب على سؤال ال أعرف حتى لو كنت فعال ال تعرف بل اجب على السؤال كما یلي: ھذا • 

السؤال سیكون حافزا لي للبحث عن إجابتھ ...... ھذه اإلجابة ستعزز لدى من یقابلوك ان لدیك 
الدافعیة في التعلم والتطور.

استخدم أمثلة لتبین إنجازاتك.• 
تكلم بوضوح.• 
سّوق نفسك. اعرض نقاطك الجیدة ومزایاك، وكن إیجابیا.• 

:ال تفعل
تترھل وتتململ على الكرسي.• 
تدخن.• 
تحلف (اي تقسم) فیفترض انك صادق .• 
انتقاد أصحاب العمل السابق إذا عملت في مكان آخر في السابق.• 
مقاطعة كالمھم.• 
أن تلفت انتباھھم لنقاط ضعفك.• 

تذكر أن من یقابلوك یحبون:
األشخاص الذین ینصتون.• 
األشخاص الذین یدعمون إجاباتھم بأمثلة.• 
األشخاص الذین یوجزون ما یجب إیجازه.• 
األشخاص الذین یأتون للمقابلة مستعدین.• 
األشخاص الذین یبدون واثقین. • 
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:األسئلة الشائعة في المقابلة
والحالة االجتماعیة ال یطلب منك التعریف عن نفسك : أبدا باالسم الرباعيفي العادة أول سؤ•

التي التحقت بھا وسنة التخرج ومكان السكن وسنة نجاحك في الثانویة العامة والجامعة
بالخبرات العملیة ومن األحدث إلى األقدم إن والتخصص ومعدلك إذا كنت من المتفوقین ومن ثم

وجدت
ئعة مثال لماذا تعتقد انك مناسب لھذه الوظیفة؟ اجب على السؤال من بعض األسئلة الشا•

:منظور
مؤھالتك•
.قدرة عالیة على االتصال•
.المرونة•
.التكیّف•
.التعاون•
.الشعور باآلخرین... الخ•
قد یكون ھناك سؤال في الثقافة العامة مثل ما ھي العولمة؟ ماذا تعرف عن العلمانیة؟ وغیرھا•

.....
سئلت عن اللون قد تسأل ماذا یعني لك لون من األلوان وحاول اإلجابة إجابة متفائلة. فإذا•

مثال أن اللون األسود یعد ملك األسود مثال ال تجب یذكرني بالمناسبات الحزینة وإنما اجب
إنما األحمر مثال فال تجب انھ یذكرك بلون الدم واأللوان ویرمز لألناقة. وإذا سئلت عن اللون

.باإلثارة والدافعیة والطاقةاجب أن اللون األحمر یشعرك
.قد تسأل عن آخر كتاب قرأتھ وملخص لمحتویاتھ•
المقابلة. أو ما قد تسأل عن مناسبة أو حدث قریب من یوم المقابلة أو سیأتي بعد أیام من یوم•

ھي المناسبة التي مرت علینا في تاریخ محدد أو قبل أیام؟
من ھو وزیر التربیة والتعلیم ومن كان الذي قبلھ؟قد تسأل•
قد تسأل عن بعض المواقف الصفیة. مثل: إذا حصل معك كذا كیف تتصرف؟•
قد تسأل سؤال في التخصص وتكون إجابتھ لیست معقدة وفي كثیر من األحیان ال یسألونك •

.في التخصص
جربتك في ذلك وخاصة فیما یخدم إذا كان لدیك خبرة في التدریس سابقا قد یسألونك عن ت•

.تطویر العملیة التربویة
المملة وحاول إذا وجھ إلیك مثل ھذا السؤال ركز على النقاط الرئیسیة وال تدخل في التفاصیل

الرئیسیة للعملیة التربویة أن تبدأ إجابتك كالتالي: سأجیب على السؤال من منظور العناصر
وكما قلت لك سالفا ركز على النقاط الرئیسة علم والمنھاجوھي البیئة التعلیمیة والطالب والم

فقط في كل عنصر من ھذه العناصر
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تخلص من عادات العمل السیئة
الخطأ األول: تفویت المھلة النھائیة لتسلیم العمل

وتقول في ذلك: ال یھم إن تأخرت قلیالً في تسلیم عملي.

عن االعتماد علیك وبالتالي تقل أھمیة العمل الذي تقدمھ النتیجة: مدیرك وزمالؤك، یمتنعون 
مھما كان الجھد الذي بذلتھ لتحقیقھ.

النصیحة: ال تنظر ألوقات التسلیم كموضوع قابل للتفاوض أو التحویل، وذكِّر نفسك دوماً أن 
ھا. ھناك فریقاً كامالً ینتظر منك إتمام وظیفتك، ألنھ یعمل ضمن سلسلة متكاملة وأنت حلقة فی

وحتى لو أنك أنجزت العمل بتمیز؛ ولكن تأخرت في تسلیمھ فإنك تسبب اإلزعاج للفریق ككل 
وستؤخریھم في عملھم.

الخطأ الثاني: ارتداء مالبس غیر مھنیة

تقول في ذلك: أنا روح ھذا المكتب الحر واألنیق والعصري ولدي طابعي الخاص.

لجد.النتیجة: الظن بأنك ال تأخذ العمل على محمل ا

الحل: لیس أن تبدي بمظھر رثٍّ قدیم بعید عن الموضة العصریة؛ لكن ال یجب أیضاً أن تبدي 
كما لو أنك ذاھب إلى حفل خاص، أو إلى ناٍد لیلي أو عرض لألزیاء واإلكسسوارات. حاول أن 

تتعلم من زمالئك ما ھو مناسب ومقبول لجو المكتب وتدخل في ذلك أیضاً النظافة الشخصیة 
رتیب.والت

الخطأ الثالث: عدم الدقة في المواعید

تقول في ذلك: طالما أنني أنھي عملي ال أحد یھمھ أن أكون دقیق في مواعیدي ودوام العمل.

النتیجة: یقولون إنك تظن أن وقتك أثمن وأھم من أوقات اآلخرین.

االستفاقة النصیحة: التزم بالجدول المحدد للعمل، فكل من في المكتب قد یحبذ التأخر في
الصباحیة، وربح المزید من وقت النوم أو مغادرة الوظیفة باكراً؛ لكنھم ال یفعلون ألنھم یدركون 

أن اآلخرین یعولون على عملھم ویعتمدون على أن یجدوھم في األوقات المحددة للدوام.
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وممارسة الخطأ الرابع: استخدام اإلنترنت لتفقد البرید االلكتروني الشخصي في كل دقیقة
:األلعاب والتسوق عبره

تقول في ذلك: أنا حذر وعاقل، وال أھمل عملي، بل أستمتع بوقتي قلیالً، ویمكنني إنجاز األمرین 
معاً.

النتیجة: تُتھم بعدم القیام بالوظیفة المطلوبة منك.

قت النصیحة: اخفض وقت االستمتاع إلى الحد األدنى، فالبعض ال یمانع تصفحك لإلنترنت في و
مبكر من الصباح لمتابعة المستجدات، لكن یزعجھم طبعاً إذا ما وجدوا البرید االلكتروني أو 

األلعاب على شاشة حاسوبك كلما مروا بجانبك، فأنت تتقاضى راتباً للعمل ولیس للعب.

!الخطأ الخامس: الثرثرة والنمیمة

تقول في ذلك: أنا أنقل فقط ما سمعتھ.

رین بك.النتیجة: تفقد ثقة اآلخ

النصیحة: لیس ھناك من ال یثرثر أبداً، فالبعض ینقلون األخبار أحیاناً من شخص آلخر؛ لكن 
المھم أال یتحول ذلك إلى عادة مالزمة لك، ألن ذلك سیمنحك صفة عدم القدرة على حفظ 

األسرار وإبقاء األمور الحمیمة أو الشخصیة طي الكتمان، مھما كان ھذا األمر، إن كان متعلقاً 
بالعمل أو بالحیاة الشخصیة لآلخرین، كما ویمكن أن ینتھي حذرك ھذا بجرح مشاعر اآلخرین.

.الخطأ السادس: السلبیة الدائمة

تقول في ذلك: الكل یتذمرون.

النتیجة: یتم تجنبك من قبل الزمالء.

النصیحة: من الطبیعي أن یتذمر المرء من صعوبات العمل أو من التعب أو من المشاكل 
المنزلیة، ولكن إذا ما بقیت تشتكي، وتئن كلما طلب منك عمل ما، فھذا سیسبب انزعاج 

اآلخرین منك، ویدفعھم للتساؤل لم ال تستقیل فحسب؟ أبقي في ذھنك أن العمل لیس ممتعاً 
دوماً، وقلص تذمرك إلى أدنى الحدود، ألن الوظیفة مھما كان نوعھا تتطلب منك نفسیة 

.متعاونة
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.أ السابع: محاولة الظھور كصدیق الكلالخط

وتقول في ذلك: أنا اجتماعي بطبعي.

النتیجة: یقال بأنك ال تعرف كیف تضع الحدود.

النصیحة: لیس غریباً أن تتشكل الصداقات ضمن مكان العمل؛ لكن ال تتوقع أن تشكل صداقة 
لیس كأصدقاء في النادي مع كل فریق العمل. لذا علیك معاملة مدیریك وزمالئك بطریقة مھنیة و

الریاضي أو أصدقاء الطفولة.

الخطأ الثامن: قطع جسور االتصال

وتقول في ذلك: ال یھم فأنا لن أراھم مجدداً.

والنتیجة: تعطي االنطباع بأنك لست ذلك الشخص المحترف الذي یفكر دوماً بمستقبلھ.

نحك توقیع االستقالة أو بعد النصیحة: تحلم بمخاصمة ومعاتبة مدیرك والمشرفین علیك بعد م
إقالتك من قبلھم؛ لكن یجب أن تكبح ذلك الشعور، ألن وظائف الناس ومراكزھم تتغیر، وذلك 
یعني احتمال أن تلتقي بھم في مكان آخر، ویكونون بمراكز أعلى منك وال بد أن تتوقع منھم 

تراف بالخطأ أحیاناً.عندئٍذ رد األذیة لك...لذا احفظ دوماً طریق العودة وال ضیر من االع

.الخطأ التاسع: محاولة أن تكون دوماً الموظف المرح القادرعلى إضحاك اآلخرین

تقول في ذلك: الناس تحبني.

النتیجة: یقال بأنك مزعج.

النصیحة: ال شيء یعیب المرح، وھناك من یكون لدیھ في شخصیتھ ھذا السلوك، ولكن المھم 
الحد، فھناك من ال یرغب بسماع تھكمك.أال تتصنع ذلك وال تجعلھ یزید عن

الخطأ العاشر: نسیان أن ھناك زمالء جیران لك في المكتب

وتقول في ذلك: ھم أكثر إزعاجاً مني.

النتیجة: یقال إنك غیر مراعي لمشاعر وحقوق اآلخرین.

النصیحة: عامل زمالءك كما ترغب بأن یعاملوك، واعلم أن مكالمـاتك الطویلة التي تشبھ 
لمؤتمرات الكــبرى، تزعجھم وتعطلھم عن عملھم تماماً كــما یفعل ذلك بك لو أن األدوار ا
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مستبدلة. باإلضافة إلى اإلزعاج فإن ھذه العادة تفقدك تركیزك على العمل وتجعلك غیر قادرة 
على إنجاز مھامك كما ھو مطلوب منك وال في الوقت المحدد.

التخاطب مع اآلخرینالخطأ الحادي عشر:عدم إتقان فن 

تقول في ذلك: المھم أن یفھموا طلبي، ویلبوه فأنا ال أسعى لعالقة شخصیة معھم.

النتیجة: تتھم باالستھتار والتھور وعدم القدرة على اإلقناع.

النصیحة: إذا كان العمل یتطلب مقابلة اآلخرین فال بد لك من تعلم فنون الحوار والتواصل، ألنك 
وماً إلى مخاطبة زمالئك أو مدیرك وال یمكنك التحدث بطرق غیر لبقة. ال بد وأن تضطر ی

والمھم أیضاً أال تلجأ إلى التصنع أو الذاتیة ألن ذلك یضر أكثر مما ینفع.

الخطأ الثاني عشر: وضع األطعمة والمشروبات على طاولة المكتب بجوار أوراق العمل

التصرف فیھ على راحتي.تقول في ذلك: المكتب ھو منزلي الثاني، ویحق لي 

النتیجة: تتھم بالفوضى وعدم الترتیب.

النصیحة: اعرف أن كل ذلك یؤثر سلباً على طبیعة عملك، ویضیع وقتك كما یشوه مظھر مكتبك 
خصوصاً إذا ما كنت تترك البقایا كل یوم على مكتبك وتغادر، فالترتیب قد یكون نقطة إیجابیة 

لك في سجل عملك.
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جامعة –تعلن وحدة الخریجات بكلیة التربیة الریاضیة بنات 

الزقازیق عن شغل وظیفة مدربات بوحدة السباحة التابعة للكلیة، فمن 

ترغب ولدیھا القدرات المناسبة لھذه الوظیفة تبادر باالتصال بوحدة 

٠٥٥٢٣٦٣٦٣٥لالستعالم یرجى االتصال برقم –السباحة بالكلیة 

)١٧٣٨-اخلى ( د
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جامعة –تعلن وحدة الخریجات بكلیة التربیة الریاضیة بنات 

الزقازیق عن شغل وظیفة مدربات لیاقة بدنیة بوحدة اللیاقة البدنیة بالكلیة 

صال بوحدة ، فمن ترغب ولدیھا القدرات المناسبة لھذه الوظیفة تبادر باالت

٠٥٥٢٣٠٨٩٢٥لالستعالم یرجى االتصال برقم –اللیاقة البدنیة بالكلیة  

)١٧٠٨-( داخلى 
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 فاتن یونس البطریق
  مریم محمد طلعت
  حمیدة رمضان محمد
 دینا أحمد شعراوى
 ھدیر مصطفى حسین
 سمیة أحمد حلمى
حمد السیدریم أ
سعاد حسن ابراھیم
ایمان احمد عید
مى أحمد بدر
مروة عبد النبى
 ھدیر عالء محمد عبد الحلیم
ریھام أحمد عبد الجلیل
امل البنا
اسراء مصطفى
اسماء نجیب
مى محى الدین
الشیماء ابراھیم
 على محمدمروة
 رشا عبد الھادى
والء عاطف محمد
رقھبة اللة طا
 اسراء عبد المحسن
مصطفى  منى محمد
  امانى حسن جاد
 عیاد سوزان فایز
رأفت عبد الحمیدرویدا
رانیا ماھر
رندا محمد صبرى
دینا شعراوى
ایمان عبد اللطیف
رانیا محمود صالح

م محمود توفیقدنیا إبراھی
نورا عبد هللا عطیھ
 أحمد سلیمانرحاب
منار السید قمحاوى
أریج السید النجار
مى طارق (طالبة
أمینة أحمد فتحى
( طالبة) یاسمین جمال
أمانى عبد هللا
( طالبة) یاسمین مجدى
لمیاء خلیل حسن
إیناس محمد موسى
 منى عالء أحمد على
 ھبة محمود متولى
متولىأم ھاشم ابراھیم
سوزان فایز عیاد
جیالن محمود

أمینة احمد فتحى
 اسراء سامى محمد
سالى محمد عبد هللا
   بسنت احمدعصمت
أمنیة محمد السید
   ایھ ابراھیم مصطفى
أمیرة محمد عبد الھادى
  امانى عبد المحسن
آیھ حسن إبراھیم
ھدیر مصطفى
دینا عبد الھادى عبد الحمید
-سراء محمد سلیمإ
یسریة عبد العال محمد
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ھدیر عالء محمد
لمیاء خلیل حسن
فاتن محمد حسن
   أمانى حسن جاد
سمر محمد وفاء الدین
د حلبىھدیر محم
مروه صالح
رھا احمد الشیخ
یسرا صالح
اسماء صالح
أسماء نبیل سعد
 رشا عبد الوھاب عبد الحلیم
امیرة ابراھیم عبد الرازق

دینا عادل
 وسام عبد هللا
رشا عبده
  ریھام یوسف
 سلمى عادل یوسف
ھبھ حسن أمام
مروة محمد عبد العزیز
اسماء عاطف على
امانى عبد هللا
أسماء عاطف
الشیماء محمود معروف
 انجى احمد السید
جھاد محمد عبد الرحمن
 اسراء حسین حسین
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م٢٠١٣/ ٢٠١٢للعام الجامعى  طالبات الفرقة الثالثةقاعدة بیانات

االیمیلرقم التلیفوناالسمم
٠١٠٩٢٦٣٢١٠٠Shams bos 58@yahoo.comأسماء محمد عبد القادر١

٠١٠٩٩١٤٤٠٥٦Asmaasalim21@yahoo.comاسماء سالم ابراهیم٢

٠١٠٦٩٦٧٨١٩١Meromag80@yahoo.comامیرة سالم محمد ٣

٠١٢٠٢٩٥٨٥٢٨Amany20/346@yahoo.comامانى عصام سعد٤

٠١٠٢٢٧٥٠٤٥٩Amola_tota@yahoo.comامل محمد عبد الحمید على٥

٠١٠٦٦٣٦٢٨٣٩Sarahwild56@yahoo.comایمان سلطان وفا محمد٦

٠١٠١٦٩٩٥٩٩٧Queen_sad_20@yahoo.comدعاء ثروت عبد الشافى٧

٠١٠٦٤١٧٢٤٠٩Jana loue83@yahoo.comید عبد اهللادینا سع٨

٠١٠٦٦٣٦٦٧٠٧Mgg708@yahoo.comایة سعید عبد القادر عبد اهللا٩

٠١٠٩٨٠٧٧٥٨٨kholoudabozaid@yahoo.comخلود احمد طلعت مصطفى١٠

_________________٠١٠٩٣٤٩٥٠٦٤رشا فكرى دسوقى محمد١١

٠١٠٩٠٤٧٥٣٩١nogirlcry@yahoo.comبسمة هانى محمد١٢

٠١٢٨٢٠٩٧٣٤٢Gehad_sm@yahoo.comجهاد اسامة محمد١٣

٠١٠٦٧٦٨٩١٥١Simemar71@yahoo.comسهر رضا حلمى محمد١٤

___________________٠١١٢٥٨٧٩٠٤٦رضا السید محمد ١٥

٠١٠٩٨١٩٠٦٣٨Hlost59@yahoo.comزینب احمد محمد ١٦

٠١٠١٣٢٨٧٣٠٠Shry_a@yahoo.comشرین على عوض على ١٧

٠١٠٠٠٧٠٦٥٦٩Shoka_moza@yahoo.comشروق عزت محمد ١٨



-٤٢-

االیمیلرقم التلیفوناالسمم
٠١٢٠٠٢٢٩٣٠٩Adm12345622@yahoo.comزینب ایمن محمد١٩

٠١٠٢٠٦٩٢٤٠٧Sara2000@yahoo.comسارة سراج الدین السعید٢٠

_____________٠١٠٩٤٢٠٨٠٢٠منار عبد الرحمن محمد٢١

٠١٠١٣٣١٠٠٩٥Nesmazone2009@yahoo.comد صدیقنسمة السید محمو ٢٢

٠١٢٧٨٤٦٧٨٣٨Memolove.5555@yahoo.comمها عصام الدین محمد٢٣

_____________٠١٠٩٧٤٧٠٥٥٠افنان محمد زكى محمد٢٤

_____________٠١٠٠٧٠٠٣٩٠٢ء محمد بخیت محمدوال٢٥

_____________٠١٠٩١٥٦٧٠٠٤رنا عبد العزیز هالل٢٦

٠١١٥٣٣٦٥٤٣٧grileegybt@yahoo.comامیرة على حسن ایوب٢٧

٠١٢٢٦٦٧٧٠٢٧Werwer_sway@yahoo.comایرینى نصرى رفعت٢٨



-٤٣-

م٢٠١٢/٢٠١٣طالبات الفرقة الرابعة للعام الجامعى  قاعدة بیانات

االمیلرقم التلیفوناالسمم

٠١٠١٦٢٩٥٤١٦اسماء سلیم الھادى١
٠١١٥٠٤٧٤٩٨٣اسراء عزت السید ٢
٠١٠٩٢٠٣٢٢٨٠ندى صبحى حسن ٣
٠١٠١٨١٣٥٣٦٣Shexo-love@yhoo.comإیناس حسن  ٤
٠١٢٠٣٢٧٤١١٣مضان على إیناس  ر٥
٠١٠٠٣٢٥٦١٢٧Red-Rose 1041992غاده حسن محمد ٦
-٠١٢٧٩٩٢٤١٢١افنان صبرى زكریا  ٧

٠١٠٩٨٧٣٤١٢٥
٠١١٢٤٠٤٩١٥٩ساره عاطف عبدالعال ٨
٠١٠٦٠٨٤٠٢٨٠Sahar165@yahoo.comسحر محمد عبدالنبى٩

٠١٢٥٩٤٠٠٢٧إسراء صالح السعید ١٠
٠١٠٩٣٠٢٩٣٧٥Israa.osama 91@yahoo.comمحمد إسراء أسامھ ١١
- ٠٥٥٣٩٤١٤٤لمیاء محمد السید ١٢

٠١٠٩٨٦٣٥٦٣٣
Loma-lola-2020@.com

-٠١١٤٠٤٩٨٩٠٤أمال داوود حسن١٣
٠٥٥٣٩٢١٣١١

٠١٠٦٥٥٨٨٧٤٩منار محمود عبدالسالم ١٤
-٠١٠٦٤١٦٤٨٩٧مى طلعت إبراھیم ١٥

٠١٢٨٨٣٠٥٣٧٧
Memo.talat@ymail.com

-٠١١١٢٧٤٧٧٩عبیر محمد سالم ١٦
٠٥٠٦١٦٢٢٨٤

-٠١٠٩٧٢٢٠٠١٧ریھام محمد أحمد جعفر ١٧
٠٥٠٦٨٨٢٧٣٢

٠١٠٦٦٨٠٨٣٤٥والء على منصور ١٨
٠٥٥٢٦٣٨٥٤٣أمل عاطف محمد عطیھ ١٩
٠٥٠٦٠٩٣٧٧١زھره رشاد حامد ٢٠
٠١٠٩٨٩٧٠٧٢٦سلوى على عبد العزیز ٢١
-٠١٠٩٣٠٢٥٢٧٦مد أسماء السید مصطفى مح٢٢

٢٥٦٣٤٤٣
٠٥٠٦٠٩٣٥٢٥ss.love98سمر عربى كمال ٢٣



-٤٤-

٠١٢٠٦٠٠٣٢٢٨سمر السید أحمد ٢٤
-٠١٠١٠٤٤٩٩١٩أزھار نبیل فؤاد ٢٥

٠١٠٤١٨٢١٩٤
-٠١٠٠٢٠٤٩٣٥٣لیلى سعید إبراھیم ٢٦

٠١٢٧٠٧٥٤٥٢٥
٠١١١٩٥٤٠١٥مروه السید عبد الحمید ٢٧
٠١٢٨٥٠٧٩٥٥٧سھام جوده أبو عتاب٢٨
ریھام جوده أبو عتاب ٢٩

٠١١١٦٨٧٦٥٦٦
٠١٠٩١٣٦٣٢٢٦سمر خالد عبد الرحمن ٣٠
٠١٢٢٤٩٠٢١٣٦أمنھ عبد الحمید نصر٣١
٠١٠٠٠٧٣٨٦٥٦سمر موسى محمد ٣٢
٠١٠٦٦٣٤٢٠٦٢امیره محمد عبدهللا٣٤
٠١٠٠٨٩٢٠٧٨١Emanraaofإیمان السید خلف هللا ٣٥
٠١٢١٠٢٧٨٤٨٧كریا أمینھ شریف ز٣٦
٠١٠٦٤١٠٧٨٩٢إیمان سعید حموده٣٧
٠١٢٢٥٩٤١٨٨٧إیناس صد یق ٣٨
٠١٠٦٥٨٤٧٠٥٧سماح یحیى٣٩
٠١١٥٢٦٤٠٢٣٦إیمان سامى أحمد٤٠
٠١٢٧٠٨٥٢٣٠٧صفاء صالح عبود٤١
٠١٢٨٢٩٥٢٦١٠والء جالل عبد العزیز٤٢
٠١٢٢٣٣١٨٢٩٣إیمان محمد عبد الصادق ٤٣
٠١٠٦٧٤١٧٩٠٢سماح عبد المنعم على ٤٤
٠١٢٠١٣١١٩٥٣عبیر عبد الفتاح السید ٤٥
٠١٢٧٢٦٨٩٥٣١صفیھ غریب ٤٦
٠١٠١٤٦٥٠٣٧٠إیمان عبد الستار محمد ٤٧
٠١٢٢٠٩٨٠٨٢٤سمیھ المتولى السید٤٨
٠١٢٧٦٦٨٥١١٣سمیھ كمال أمین ٤٩
٠١٢١١٦٨٣٦٩٠أمیره محمود عبد العزیز٥٠
٠١٠٦٩٩٠٧١٥٧سحر عبد اللطیف ٥١
٠١١٤٦٢٧٠٢٩٩نھال كمال٥٢
٠١٠٦٨٣٠٩٦٩٢عبلھ ماھر٥٣
٠١٢٦٣٣٩٥٢٨عال حمدى ٥٤
٠١١١٨٩٩٠٤٤١عبیر عبد اللطیف ٥٥
٠١١٧٠٦٢٣٩٢صفاء محمد السید ٥٦
٠١٠٢٢٢٨٤٣٤٢شیماء أحمد عماد ٥٧
٠١٠٩٢٠٦٨٠٥٩شروق إبراھیم٥٨
٠١٢٠٣٨٤٩١٧٥حمد العقادرضوى أحمد م٥٩



-٤٥-

٠١٠٩٠٩٩٩٠٩٤Hadeer-magdy92@yahoo.comھدیر مجدى حسین عامر ٦٠
٠١٠٦٧٥٤٦٧٤٧Mesho-202031ھند أحمد توفیق حسین ٦١
٠١٠٦٩٣٧٢٤٤٦أسماء ممدوح محمد حسنى ٦٢
٠٥٥٢٢٩٣٦٨١نسمھ أحمد أمین ٦٣
٠١٠١١٣٦٣٦٩٦أیھ ابراھیم كیالنى ٦٤
٠١٠٠٠٤٩٥٩٥٢د فتحى سالم أیھ أحم٦٥
٠١٠٩٨٠٢٢٦٠٣میادة محمد ابو الفتوح ٦٦
٠١٠٠٠٤٨٩٦٣٩ریھام ثابت على ٦٧
٠١٢٨٨٤٩٧١٣٩انسام ممدوح محمد ٦٨
-٠٥٥٣٤٠٢٧٦٣امانى فوزى محمد ٦٩

٠١٠٥٨٧٩١٨٧
٠١١١٨٥٥٧٤٧٧رضا الشحات محمد ٧٠
٠١٠٠٥٥٠٩٢٩٨أیھ خالد عبد الرحمن ٧١
٠١٠٦٣٠٧٩٤٠٥ى عبد العظیم أحمد ھد٧١
٠١٢٢٤٩٠٢١٣٦أمنھ عبد الحمید نصر ٧٣
٠١٠١٦٢٩٥٤١٦أسماء سلیم الھادى ٧٤
٠١٠٠٧١٠١٢٤٤Am-ew-as yahooایھ محمود عبد الكریم٧٥
٠١٢٧٦٦٨٥١١٣سمیة كمال امین ٧٦
٠١٢٧٦٦٥٨٤٥٩فاطمة جمال عبد هللا ٧٧
٠١٢٨٦٤٢٦١٤٤Wer81888atyahoo.comرغدة عادل سلیمان ٧٨
٠١٠٦٥٤٩٢٢٦٤Fadia.mani2010@yahoo.comفادیة على احمد ٧٩
٠١٢٤١٤٤٨٠٥Nosa Gamal46@yahoo.comنانسى جمال محمود ٨٠
-٠١٠٩٨٦٣٥٦٣٣لمیاء محمد السید ٨١

٠٥٥٣٩٤٣١٤٤
٠١٠٢٣٢٣٩٢٤٣سمیرة كمال عبد العزیز ٨٢
-٠١٢٨٠٥٠٦٤١٨سھام عبد الھادى ٨٣

٠١١١٣٦٢٧٨٩٤
٠١٠٢٠١٨٢٦٤٧سھام جودة ابو عتاب ٨٤
٠١٠٦٢٨٨٤٥٥٤زھراء عبد هللا ٨٥
٠١٢٨٦٢٠٤٤٨٠دینا احمد حامد ٨٦
٠١٠١١٣٦٣٦٩٦ایھ ابراھیم كیالنى ٨٧
٠١٢٢٥٩٤١٨٨٧ایناس صدیق ٨٨
-٠٥٠٦١٥٠٧٣٩غاده محمد عبد السالم ٨٩

٠١٠٩١٨٦٦٣٠٠
-٠١٠٦٥٥٨٨٧٤٩سالم منار محمود عبد ال٩٠

٠٥٥٢٣٣١٧٣٦
٠١٠١٢٩٨٤٢٣١Diana-sosa2000@yahoo.comدیانا سعید عبد الحمید ٩١
-٠٥٥٢٣٦٥١٣٨مروة غریب محمد غریب ٩٢



-٤٦-

٠١٢٨٨٣٤٨٨٠٣
٠١٠٩٣٧٧١٩٦٨مروة عزت عوض ٩٣
٠١٢٢٢٤٨٧٦٨٥نداء عبد الناصر المسلمى ٩٤
-٠١٠٩٥٠٠١٤٨٤ھدیر حامد كامل ٩٥

٠٥٥٩١٢١٧٥٤
٠١٢٠٣٥٤٤٩٢١نھاد محمد محمد عبد الفتاح ٩٦
٠١٠٩٨٠٥٩٣٩٨سارة السید رشاد ٩٧
٠١٠١٥٤٠٨٠٨٧Zozh sharo4@yahoo.comزینب ثروت محمد ٩٨
٠١٢٧٦٤٢٣٤٨٥Mony hayaty 89@yahoo.comلوسى نبیل شوقى ٩٩



-٤٧-

م٢٠١٢/ ٢٠١١خریجات العام الجامعىقاعدة بیانات

االیمیلرقم التلیفوناالسمم
___________٠١٠٦٥٤٨٢١٥٥مها حسن محمود ١
٠١٢٧٨٦٧٤٢٦٩Basbosa_adel2012@yahoo.comبسنت محمد عادل ٢

٠١٢٨٤٣٨٢٣٥٢Gomana.agha@yahoo.comهدیر عالء محمد٣

٠١٢٢٦٤٢٩٤٢٨Love_aia2020@yahoo.comأیة حسن ابراهیم ٤

٠١٢٠٧٧٩٨٧٠٠Mallak_20092001@yahoo.comمد حلبى هدیر مح٥

٠١٠٩٣٢٥٣٦١١Egypt_201155@yahoo.comحور محمد على٦

٠١٠١٢١٩٣٠٤٣Zozo_2006_2007@yahoo.comعزة منصور حسن سالم٧

____________٠١١١٣٤٤٨٥٦٩هالة السعید عبد الحلیم ٨
٠١٠١١٤٩١٦٠٨Lolo love 20058000@yahoo.comهالة عاطف نبیل ٩

___________٠١٢٧٤٧٨١٩٥٥اسماء سمیر محمد١٠

٠١٢٧٦٩٣٤١٣٣Mohamed10_elham@yahoo.comالهام وحید اسماعیل ١١

٠١٢٧٢٧٢١٣٨٤Sadsky_7777@yahoo.comأمینة احمد فتحى ١٢

٠١٠١٢٥٠٩٣٨٢Mna_7777@yahoo.comرغدة محمد خیري١٣

___________٠١٢٢١٦٧٥٧٦٢سارة عالء الدین الرافاعى١٤
___________٠١٠٩٢١٩٤٩٦٧حنان حمدى فوزى١٥
____________٠١٢٨٢٦٩٢٤٠٢سارة عبد العال محمد١٦
___________٠١٢٠٥٢٣٣٨٧٣سلوي عماد عباس١٧
___________٠١٢٠٢٦٩٨٧٦٠هدیر جمال الدین انور١٨
٠١٢٦٦٢٥٦٣٥lovegoudy@yahoo.comنورهان نجیب محمد١٩

___________٠١٢٨١٤٠٣٨٩٧روناء محمد حسن٢٠



-٤٨-

االیمیلرقم التلیفوناالسمم
_________٠١٠٩٩١١٢٢٣٦فاطمة زغلول حامد٢١
٠١٠١٠٧٦٧٥٧٨Toxe hassan56@yahoo.comفاتن السید عبد الحمید٢٢

_________٠١٠٦٩٦٥٨٤٠٨فایزة عبد الخالق احمد٢٣
____________٠١٠٦٤٢٣٤٦٩٧عال سعید محمد٢٤
____________٠١٠٢٢٥٩٢٨٢٤ادامینة سعید ج٢٥
____________٠١٢٨٢٨٣٥٧٩١جهاد عصمت محمد ٢٦
___________٠١٢٨٢٩٧٩٧٠٠بسمة مؤنس محمد٢٧
_________٠١٢٠١٢٠١٤٥٢منى زیدان محمد ٢٨
__________٠١٢٨٧٥٢٧٢٨١سهام جمال محمد٢٩

٠١٢٢٣٠٦٩٥٩٨Zooopm201042@yahoo.comتیسیر سمیر سلیم٣٠

____________٠١١٢٤٦٨٤٠٨٩علیاء طلعت الشحات ٣١
__________٠١١٤٢٧٨٩٤٩١هدیر صبرى اسماعیل ٣٢
٠١٠٩٢٨٨٢١٠٧Smsma.ghaith@yahoo.comاسماء محمد السید ٣٣

__________٠١٠٠٩٠٧٩٤١٢اسماء سمیر مسلم٣٤
_________٠١٠١٥٨٤٣٩٩٩اسماء حمد اهللا محمود٣٥
___________٠١٠٦٥١٣١٢٥٣ادة عرابى الطوخىغ٣٦

٠١٢٠٣٦٥٧١٧٣nehadhada@yahoo.comنهاد السید محمد٣٧

_____________٠١٢٧٨٢١٢٨٩٦سلمى عادل یوسف٣٨
____________٠١٠٩٤٦٠٦٠٨٧تسبیح السید الشبراوى ٣٩
___________٠١٢٨٨٢٨٨١٣٧نهاد محمد أحمد٤٠
٠١٠٩٢٤٥٣٦١١Mero_hockey40@yahoo.comمروة رضا عبد الحلیم٤١

_________٠١٠٢٢٦١٩٠٠٠خلود عطیة احمد٤٢
٠١٠٠٣٢٧٥٠٩١Happy day581991@yahoo.comاسراء سامى محمد٤٣

___________٠١٢٢٤٣٢١٦٣٤ایات ابراهیم حسینى٤٤
___________٠١٢٠٨٦٩٩٦٠٩امیرة محمود السید ٤٥



-٤٩-

االیمیلرقم التلیفوناالسمم
___________٠١٢٠٢٩١٧٤٠٦وداد محمد عبدة٤٦
___________٠١٢٨٥٣٦٠٦١٨صفاء محمد مصطفى٤٧
___________٠١٠٠٧٦٧٥٦٥٩سمر محسن عبد الغنى٤٨
___________٠١٠١١٠٠٨٨٣٧نهال جمال محمد٤٩
___________٠١٢٨٣٥٩٠٢٤٥یمنى حمدى محمد٥٠
___________٠١٠١٥٤٧٩٧٧٤ایة عبدة محمد٥١
___________٠١٠١٢٨٤٦٩٨٨مروة عزت عبد الفتاح٥٢
___________٠١٠٠٣٣١٣٧٧٦ریهام محفوظ حامد٥٣
___________٠١٠٠٥٧٢٣٦٤٨هدى صابر عبد الهادى ٥٤
____________٠١٠٦٧٤٤٣٨٧٦امنیة محمد السید٥٥
٠١٢٢٠٥٣٧٤٣٧Didi love73@yahoo.comدینا محمد على ٥٦

٠١٢٨٩٩٠٠٦١٨Egesof_heart2002@yahoo.comرى محمد سهاد فك٥٧

٠١٢٨٢٦٢١٨٤٩Sherry_gerge@yahoo.comشیرى وجدى أنیس ٥٨

٠١٢٩٩٥٠٨٠٧Hoda_8812@yahoo.comهدى محمد عباس ٥٩

___________٠١١٢٢٥٧٥٩٦٦سحر رشاد عبد الوهاب ٦٠
__________٠١٠٩٢٣٣٩٩١٠هدیر أمام أحمد ٦١
___________٠١٠١٩٨٨١٠٤٥د السالم أحمد مرام عب٦٢
___________٠١٢٠١٨٩٥٤٧٥سمر محمد وفاء الدین ٦٣
__________٠١٢٧٦٥٨٢٣٥٩جهاد مصطفى عبد الباسط٦٤
__________٠١٢٨٨١٢٤١٧٩دعاء ابراهیم محمد٦٥
____________٠١١٤٨٨٧٠٤٦٧بسمة محمد فتحى ٦٦
______________________منار محمد جمال الدین٦٧
____________٠١٠٩٥٥٠٣١٩٤ازهار حمدى السید٦٨
_____________٠٥٠٦٨٠٠٣٣٥اسراء طلعت احمد ٦٩
____________٠١٢٠٣٦٥٥٤٨٦والء محمود محمد٧٠



-٥٠-

االیمیلرقم التلیفوناالسمم
٠١٢٠٦٣٠٥٥٥١Posy_201291@yahoo.comایمان احمد السید٧١

٠١٢٧٥٧٠٢٥٠١Aya_Elbadawy@yahoo.comایة اهللا مختار محمد٧٢

ـــــــــــ٠١٠١٤٨١٦٦٣٩دعاء محمد حفنى ٧٣
امانى عبد المجید عبد ٧٤

الهادى
٠١٠٦٨٦٥٥٧٥٥_____________

٠١١١٠٧٢٥١٩٩Loveforevero20@yahoo.comاسماء كمال عبد السالم٧٥

______________٠١٢٢٧٢٧٣٥٨٧یاسمین محمد الطاهر٧٦
ـــــــــــ٠١٠٦٨٠٤٥٢٨٢ایناس محمد موسى٧٧
ــــــــــــ٠١٢٠٠٣٩٥٨٢٠ایمان عبد الرافع عابدین٧٨
ــــــــــــ_________ایمان ابو مسلم حامد ٧٩
ــــــــــــ٠١٠٠٩١٢٠٥٩٤سمر السید عبد اهللا٨٠
٠١٠١٤٠١٤٢٤٩Ayakh15@yahoo.comایة محمد عبد العال٨١

٠١١٤٤٤١٤٢١٧Ra7ma2010_raima@yahoo.comرحمة عصام عبد العلیم٨٢

٠١٢٢٢٧٧٨٨٠٣Rauy_fadl91@yahoo.comرضوى عادل محمد ٨٣

ـــــــــــ٠١٠٩٢٣٠٥٧٣٢وفاء صالح محمود ٨٤
ــــــــــــ_______رغدة محمد خیرى٨٥
ــــــــــــ٠١٢٧٢٧٢١٣٨٤امینة احمد فتحى ٨٦
ـــــــــــ٠١٢٨٧٨٣٨٨٧٢نانسى محمد محمد٨٧
ــــــــــ٠١٢٠٥٨١٦٨٠٢نفین عبد الحلیم سلیمان ٨٨
ـــــــــــ٠١١١٢٨٧٦٩٩٢مها سعید عبد اهللا٨٩
ـــــــــــ٠١٢٢٠٥٦٨٩٦٤ایة عبد الرحمن حسن٩٠
٠١٢٨٠١٧٨٢٤٨Zamalek_forever2003@yahoo.comوسام سعد شعبان ٩١

ــــــــــ٠١٠٩٧٨٦٢١٨١ثروت محمد ریم ٩٢



-٥١-

االیمیلرقم التلیفوناالسمم

٠١٠٩٢٩٩٧٩٢٠Yfares92@yahoo.comلمیاء یاسر محمد ٩٣

ـــــــــ__________مها محمد السید٩٤
٠١٠٩٤٩١٦٠٣٨Twilight.zezo@yahoo.comزینب فتحى عبد العزیز٩٥

٠٦٨٣٥٠٤٢٠٧دعاء محمد محمد٩٦
ـــــــــــ

ــــــــــــ٠١٠٠٥٦٤٢٩٧٦ریم سلیمان ابراهیم٩٧
ــــــــــــ٠١٠٩٣٤٧٣٠٦٥امیرة یحیى محمد٩٨
ــــــــــــ٠١٠٩٩٢٠٨٤٨٦رنیا جمال سعد الدیب٩٩
ــــــــــــ٠١٢٧٨٨٩٧٢٣٠أمل على احمد ١٠٠
Nolove_zolo20032000@yahoo.comـــــــمروة ماهر عبد اهللا١٠١

ــــــــــــــمها حسن محمود١٠٢
ــــــــــــــ٠١٢٨٦٠٠١٦٠٢صفاء صالح محمد ١٠٣
ــــــــــــــ٠١٠٩٢٣٠٥٧٣٢وفاء صالح محمود١٠٤
Myhero_go@yahoo.comــــــــامل سلیمان عبد اهللا١٠٥

Sokara_23_tee@yahoo.comــــــــاحمد عبدةسحر١٠٦

ـــــــــــ٠١٠١٥٤٧٩٧٧٤أیة عبدة محمد على١٠٧
٠١٠١٦٣٠٣٤١٥Alovestorya2011aty@yahoo.comاسماء طة محمد محمد١٠٨

Yoyo199126@yahoo.comـــــــــیاسمین أحمد محمود١٠٩

٠١٠٠٣٨٠٩٠٠٣Ide_tote@yahoo.comهایدى محمد مهیب ١١٠

٠١٠١١٤٩١٦٠٨Lolo_love20058000@yahoo.comهالة عاطف لبیب١١١

ـــــــــــــ٠١٠١٢٥٧٥٦٢٣هبة طلعت محمد١١٢
ـــــــــــــ٠١٠٩٢١٩٤٩٦٧حنان حمدى١١٣



-٥٢-

االیمیلرقم التلیفوناالسمم
ـــــــــــــ٠١٢٧٩٢٩٨٢٥٨سارة سامى١١٤
ـــــــــــــ٠١١١٦٨٢٣٧٨مرام عبد السالم أحمد١١٥
DinaButterfly@yahoo.comــــــــدینا عاطف١١٦



-٥٣-

بيان بأعداد الخريجات

المعينون بالمديرية واإلدارات التعليمية على  

عليم  الدرجة الثالثة التخصصية تعليم بوظيفة أخصائى ت

٢٢/١/٢٠١٢ثالث بأقدمية اعتبارية بتاريخ  

٢٠١٠- ٢٠٠٣وهم من أوائل الخريجات دفعات  

١٦٤/مسلسل  ٣٠/١بتاريخ  ٦٣٩٣قرار رقم  



-٥٤-

اإلدارة التعلیمیة األسم م

دیرب نجم الشیماء عطیة حسن  ١

دیرب رباب سلیمان محمود  ٢

دیرب رحمة محمد سعد  ٣

دیرب ى مھا محمد مصطفى عل ٤

اإلبراھیمیة أمانى فوزى محمد نصیر  ٥

اإلبراھیمیة دالیا عبد المنعم مبروك  ٦

اإلبراھیمیة شرین السید عبد المجید  ٧

العاشر أمانى محمود محمد  ٨

ھھیا ایمان فتحى محمد أبو زید  ٩

منیا القمح سماح عبد الظاھر السید  ١٠

منیا القمح سمر رجب عبد الفضیل  ١١

یا القمحمن نورا محمد سمیر  ١٢

منیا القمح سمر رجب عبد الفضیل سعد  ١٣

منیا القمح  االء عبد هللا أحمد على حماد  ١٤

بلبیس میادة احمد عبد الحمید  ١٥

إدارة شیبة  ھبة محمد حسن  ١٦

أدارة شیبة  ھناء صبرى عبد العزیز  ١٧

فاقوس ھالة أحمد ابراھیم  ١٨



-٥٥-

جات معينون بإدارة شرق الزقـازيقخري

إدارة شرق  نیرة فوزى عبد العزیز  ١

إدارة شرق  رانیا فتحى الشحات  ٢

إدارة شرق  مروه عبد العال محمد ٣

إدارة شرق  دینا أحمد شعراوى  ٤



-٥٦-


