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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 

/  2012و  2012/  2011و  2011/  2010تم إقامة ثالث مؤتمرات للتوظيف بالكلية منذ عام 

 ومنها  2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     
--============================================================================ 

===========================================- 3 --========================================= 

 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 
 

 الملتقي السنوي الثاني للتوظيف والتدريب 

 رعاية تحت 

 أ.د / محمد باسم عاشور  .. نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة 

 أ.د/ حسن محمد حماد ... عميد كلية اآلداب 

 

في الساعة العاشرة صباحا  2011/ 5/ 23تم عقد الملتقي السنوي الثاني للتوظيف والتدريب يوم االثنين الموافق 

حمد باسم عاشور  ) نائب رئيس الجامعة لشئون البية وخدمة واستمر حتى الثانية بعد الظهر , تحت رعاية أ.د/ م

المجتمع , وقد فاجأ أ.د / أحمد الرفاعي ) القائم بأعمال رئيس الجامعة ( المؤتمر بالحضور واستمر تواجده إلى 

الساعة الثانية عشر  , كما حضر المؤتمر  عددا من أعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من رجال األعمال وأصحاء 

 الشركات وأصحاب المدارس الخاصة , ولفيف من المجتمع المدني وطالب السنة الرابعة والخريجين , 

 لقد قام بتنظيم المؤتمر فريق لجنة التدريب الممثل في 

 لجنة التخطيط 

 أ.د/ عماد محمد مخيمر , المدير التنفيذي لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد  -1

 يس المؤتمر أ.د/ عاطف شحاتة : رئ -2

 د/ فهيمة العوامري : منسق المؤتمر  -3

 د/ نجوى عبد الستار ود/ ثريا خليل  -4

/ أو  أ/ محمد حسن ) معيد ( أ/ سارة عبد الصبور: لجنة الدعاية واإلعالم ويساندها كل من  :  

أ/ عبد  وأ/ جيهان جاسر ) طالبة ( وحازم عمارة )إداري( و أ/ ياسمين عبد هللا) خريج( 

 يسري ) طالبالفتاح 

 د/ أحمد محمد إسماعيل  ود / هبة محمد على  -5

وأ/ ياسمين عادل  أحمد سامي مرسي) مدرس مساعد( لجنة االستقبال وتجهيز القاعة أ/

أ/ محمد عبد السالم و ) مدرس مساعد( وأ/ محمود عبد اللطيف ) معيد ( وأ/ ابتهال الصادق ) خريج (

أ/ شيماء بيومي و أ/ محمود حسني ) معيد (واري ( أ/ جمال سالم ) إدو نصر ) مدرس مساعد(

    ) معيد (

 لقد تم التجهيز للمؤتمر من خالل :
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 إعداد لوجو خاص بالمؤتمر  (أ 

إرسال الخطابات والدعوات إلى القادة في الجامعة , ورجال األعمال وأصحاب الشركات والمدارس  (ب 

 الخاصة وبعض المسئولين في المصالح الحكومية 

 بيانات المطلوبة وتصويرها كتابة االست (ج 

 إعداد المطوية  (د 

 إعداد البرنامج  (ه 

            

 قد حضر كل من  -

 جمعية رجال األعمال بالشرقية  مدير عام -1

 مدير المركز الوطني للتنمية البشرية بالزقازيق -2

 مدير مركز سيتا للغات والكمبيوتر بالشرقية  -3

 مدير عام جمعية الدفاع االجتماعي بالزقازيق  -4

 مصنع جاك للبالستيك ) أ/ خالد شحاته مدير  -5

 رئيس المركز الكندي للتنمية البشرية بالقاهرة  -6

 وكيل وزارة التضامن االجتماعي بالشرقية  -7

 مدير عام الصندوق االجتماعي للتنمية بالشرقية ) أ/ صالح ماهر ( -8

 نائب مدير عام الصندوق االجتماعي للتنمية بالشرقية ) أ/ منارة أبو قمصان ( -9

 ل وزارة التربية والتعليم بالشرقية ) أ/ ماهر غانم (وكي -11

 مدير إدارة التدريب بالتربية والتعليم بالشرقية ) أ/ حسن شهير ( -11

 وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية  -12

 نائب مدير عام الشباب والرياضة بالشرقية ) م / أميرة النجعاوي ( -13

 لرياضة ) أ/ محمود السيد سليط (مدير إدارة الشباب والتدريب بمديرية الشباب وا -14

 مدير عام الثقافة بالزقازيق  -15

 مدير عام االتحاد اإلقليمي للجمعيات األهلية ومنظمات المجتمع المدني بالشرقية  -16

 مدير عام التدريب والتثقيف بمديرية الثقافة بالشرقية ) م/ سهير مكاوي ( -17

 (  ىممدوح عيد مهدا / )  االجتماعيبالدفاع  اجتماعي أخصائي -18

 ( عبد السميعمحمد صابر ا / )   وإداريهمدرب مهارات شخصيه  -19

 ( ا / خالد الشريف ) مدير مدارس الشريف  -21

 (محمود ثابت  ا / )  القوميةمدير مدرسة  -21

 (  دفؤا فاطمةا / )  التعليميةالجوده بشرق الزقازيق  إدارةمدير  -22

 جرجس أملا / بمدرسة القديس يوسف    ) الجوده إدارةمدير  -23

 قد حضر أيضا من قيادات الكلية ورؤساء األقسام :و
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

لشئون البيئة وخدمة المجتمع والذي أسهم بجهد كبير في دعوة  وكيل الكلية: إبراهيم عبد الرحمن عودة  أ.د/  -

 المجتمع المدني أطراف

   للدراسات العليا : وكيل الكلية عبد هللا السيد عسكر أ.د/  -

 س قسم الفلسفة : رئي أحمد إبراهيم الصادقأ.د /  -

 أ.د / هناء ذكريا : رئيس قسم علم النفس  -

 أ.د / نوال حامد : رئيس قسم الجغرافيا  -

 أ.د/ إسماعيل عبد الباري : أستاذ متفرغ  -

 اء هيئة التدريس , وكل فريق الجودة بالكلية .من أعضعدد كبير وقد حضر  -

 حضر أكثر من مائة طالب وطالبة وعدد من الخريجين  -

 

 تقي :أهداف المل
 

يهدددف الملتقددي إلددى التواصددل والمشدداركة المجتمعيددة بددين القيددادات وأعضدداء هيئددة التدددريس ورجددال األعمددال  -

 بالمحافظة 

 نشر ثقافة التوظيف بين الطالب وشبابي الخريجين  -

 إيجاد روح الحوار البناء بين جهات التوظيف الحكومي وغير الحكومي -

-  

 وقائع المؤتمر 

ثم كلمة ترحيب من د/ أحمد إسماعيل ’  ض آيات من القرآن الكريم ثم السالم الجمهوري  بدأت وقائع المؤتمر ببع

للحضور وخص بالذكر أ.د /أحمد الرفاعي ) القائم بأعمال رئيس الجامعة ,  وأ.د / محمد باسم عاشور نائب 

وأ.د/ إبراهيم عودة رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع و أ.د / حسن محمد حماد عميد كلية اآلداب  

وكيل الكلية  لشئون البيئة وخدمة المجتمع ,  كما تم الترحيب بالسادة الضيوف رجال األعمال وأصحاب الشركات 

 والمدارس الخاصة والحضور من الهيئات الحكومية والطالب والخرجين واإلداريين .

 

  : أوضح أ.د/ إبراهيم عودة أهداف مؤتمر التوظيف 

هيئة التدريس بالجامعة  وبين  حقيق التواصل والمشاركة المجتمعية بين القيادات وأعضاءحيث يساعد على ت -

 ت المحلية ورجال األعمال والمؤسسات والمراكز في محافظة الشرقية .رادااإل
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

نشر ثقافة التوظيف بين الطالب وشباب خريجي كلية اآلداب من حيث متطلبات التوظيف في الجهاز  -

 يالحكومي وغير الحكوم

التوظيف واحتياجات  حول قضية إيجاد روح الحوار البناء بين جهات التوظيف الحكومي وغير الحكومي -

 سوق العمل  

  أشار أ.د/ محمد باسم عاشور إلى أهمية الملتقي السنوي وإلى تسلح الطالب بالمهارات والخبرات والمعارف

ب مهارة عالية في التعامل مع الالزمة لسوق العمل بغض النظر عن التخصص وان سوق العمل يتطل

 التكنولوجيا واللغات المختلفة مع التعمق في التخصص 

  كما تحدث أ.د/ حسن حماد مشيرا إلى التسلح بالعلم والمهارات الخاصة بسوق العمل , وحث الطالب على

 تنمية المهارات اللغوية والتكنولوجية 

  لعديد من الوظائف وطالب رجال األعمال بضرورة تحدث أ.د/ عماد مخيمر عن أهمية الملتقي في إتاحة ا

 توضيح احتياجاتهم الخاصة لسوق العمل من طالب كلية اآلداب .

  حدث مداخالت مع رجال األعمال وأسفرت عن طلب األستاذ خالد الشريف مدير مدارس الشريف لعدد من

وقال أنه ال مجال للوساطة الطالب للتدريب وخاصة بع أن امتدح طالب الكلية قسم اللغة االنجليزية , 

 والمحسوبية لديه , وقال أن مهارة الطالب هي سالحه في البحث عن الوظيفة وليست الشهادة 

  طالب للتدريب لديهم بالمدرسة على أن يتم اختيار عدا منهم للتوظيف  80طلب مدير مدرسة القومية عدد 

  للتوظيف في مصنع جاك للبالستيك 10طلب أ/ خالد شحاتة عدد  

  منحة تدريب  50أعطي مدير مركز سيتا عدد 

  للتوظيف في مجموعة المصرية بالزا وكذلك عشر للقنوات الفضائية الحياة  5طلب األستاذ سالم عسران عدد

 والشبابية والفراعين 

  تحدثت مسئول أول الصندوق االجتماعي بالتنمية , ممكن إعطاء قروض ميسرة للطالب وتشجيع

ن خالل التمويل ورفع جودة السلع الخاصة بهم وكذلك تسويق المنتجات في أرض المشروعات الصغير م

 المعارض 

  تحدث مدير عام الشباب والرياضة عن التيسيرات التي تقدمها المديرية للخريجين ,  واشار إلى بعض

 المشروعات التي تقدمها المديرية للشباب 

 ال األعمال ,  وأظهروا حالة اليأس واالكتئاب تحدث بعض الطالب عن الوعود الكاذبة من الشركات ورج

التي إصابتهم نتيجة عدم وجود وظائف رغم ما يحملونه من مؤهالت عالية وجودة في االنتاج ,  وهنا تدخل 

 أ.د/ محمد باسم عاشور  قائال أن األمل ال ينبغي أن ينقطع لدي الطالب وأن الخير آت 
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 اجات الخاصة ويجب اال نهمل تلك الفئات في المجتمع وعلينا أن تحدثت د/ نجوى عبد الستار عن ذوي االحتي

 نجد لهم فرص عمل تتيح لهم العيش الكريم  في المجتمع 

 

 توصيات المؤتمر :

ضرورة توافر قاعدة بيانات خاصة بالخريجين تتضمن العنوان والمؤهل وأرقام التليفونات , ويتم تحديثها  -1

 باستمرار 

 ريف وخارج الحكومة واكتساب المهارات التي تؤهل لسوق العمل نشر ثقافة العمل الحر الش -2

 زيادة التفاعل بين الكلية ورجال المجتمع المدني  -3

 زيادة الجانب التطبيقي والعملي في مناهج الكلية تلبية الحتياجات السوق  -4

 ضرورة إعداد الخريجين لدخول سوق العمل من خالل التدريب المستمر  -5

 ارات لغوية بأن يتمكن الطالب من لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية ضرورة إكساب الطالب مه -6

 ضرورة المام الخريج بمهارات االتصال تخصصات الخريجين  -7

 يتم تشكيل لجنة داخل من خالل شبكة المعلومات العنكبوتية ) اإلنترنت ( -8

 ضرورة تمتع الخريجين بمهارات الحاسب اآللي . -9

ين من خالل اإلعالن عن التخصصات المختلفة ومدي مناسبتها لسوق العمل أهمية تعاون الكلية مع الخريج -10

 ويتم إعالم الجهات الحكومية والمؤسسات ورجال اإلعالم بما لدينا من تخصصات الخريجين 

يتم تشكيل لجنة داخل الكلية يتواصل معها الخريجين سواء ممن وجدوا فرص عمل أو ممن لم يجدوا فرص  -11

 عمل 
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 اء الطالب والخريجين المرسلة لبعض رجال األعمال وأصحاب المدارس الخاصة بيان بأسم

 

 / مدير مدرسة القومية الخاصة بالزقازيق األستاذ 

 مرفق لسيادتكم أسماء السادة التي تقدمت بالسيرة الذاتية للقيام بالتدريب أو بالتوظيف في مدرستكم الموقرة 

 

 0167423890  2009  آداب جغرافيا   ياسمين محمود السيد  -1

 0106093683     2003 آداب علم نفس   مني فتحي محمد عبد القادر  -2

               0194627009  2009 تربية لغة عربية           هبة عبد المنعم محمد البهيدي -3

 0166395926  2006 تجارة محاسبة   نورا عبد العزيز عبد العزيز -4

 0552100481  2010 جتماع آداب ا  لعزيز عبد العزيز أمل عبد ا -5

 0105268797  2008 آداب علم نفس    رشا عبد المنعم محمد أحمد  -6

 0193513307  2010 آداب اجتماع   مة شكري أنور محمد بس -7

 0113357338   آداب علم نفس              جهاد مصطفي محمد -8

 0112209193   آداب علم نفس             تغريد محمد جمال الدين  -9

 0127285882 2009   تربية مواد إجتماعية             محمد عبد العاطي نورهان  -10

 0123168067  2004  علوم             لميس محمد عادل فؤاد  -11

 0120410506  2007 آداب فرنسي              هيام سعيد حسن أحمد  -12

 0182671883  2009 آداب جغرافيا             هبة نبيل مصطفي على  -13

 0169612128  2007 خدمة اجتماعية            حسن على  مريم أسامة -14

 0174494677  2010 تاريخ –أزهر             حسناء رضا محسوب  -15

 0189857834  آداب فرنس                        سارة فتحي عبد الفتاح  -16

 0167900354  2009  حقوق              أية احمد عبد هللا  -17

 0186185189   آداب فرنسي              رانيا فكري أحمد  -18

 0108719703  2010 آداب فرنسي            أسماء عادل عطية  -19

 0142230974   آداب فرنسي           فاطمة محمد طوسن  -20

 0124067468   آداب فرنسي            داليا عبد الحميد محمد  -21

 0174494677 2010 لغات وترجمة  -أزهر           وفاء رضا محسوب  -22

 0102447697 2009  آداب جغرافيا            ياسمين عبداللة حسين  -23

 0176554505   داب جغرافيا آ          أحمد ماهر عبد الظاهر  -24

 0185376415   آداب علم النفس    مي نبيل سليمان  -25

 0180115772   آداب جغرافيا    يع ميادة مجدي محمد رب -26
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 –أسماء طالب بالفرقة الرابعة بالكلية   

 

 0140074959    آداب جغرافيا   أميرة محمد أحمد     -1

 0168674546    آداب جغرافيا  دينا بهاء الدين سالم  -2

 0183508683    آداب جغرافيا  أمنية عبد هللا العزب  -3

 0185382965    آداب جغرافيا            الزهراء مجدي عبد الكريم  -4

 0552101198    آداب جغرافيا  دعاء هندي محمود  -5

     آداب جغرافيا  رحمة محسن أحمد  -6

 0123996489    آداب جغرافيا  هدي حمدي عبد الجواد  -7

 0185382696    آداب جغرافيا           رويدا عادل محمد عطية  -8

 0185378622    آداب فرنسي            هبة أحمد مبروك  -9

 0192465117    آداب فرنسي           حنان متولي منصور  -10

 0103783029    آداب فرنسي  د جالل شروك محم -11

 0195431665    آداب فرنسي             نفين على ماهر  -12

 01511808747    آداب فرنسي            إسراء عبد الحميد مصطفي -13

 01511531811    آداب فرنسي              دينا جمال محمد حباكة  -14

 0172752090    آداب فرنسي           أميرة محمد عبد هللا  -15

 0171773182    آداب فرنسي            عال أحمد أحمد  -16

 0124828552    آداب فرنسي      عال عاطف عبد الحميد  -17

 0112479013    تربية فرنسي  سمية يحي أحمدي  -18

 01524983710    تربية فرنسي   بشري سعيد أحمد  -19

 0113357338              آداب علم نفس              حيهان مصطفي محمد  -20

 0182492378    آداب جغرافيا             عال محمد خليل  -21
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 / مدير مدرسة الشريف الخاصة األستاذ 

 
 مرفق لسيادتكم أسماء السادة التي تقدمت بالسيرة الذاتية للقيام بالتدريب أو بالتوظيف في مدرستكم الموقرة 

  0124449409  2007  آداب انجليزي ميسرة محمد صابر على  -1

 0107366225  2007  آداب انجليزي            سهير محمد السيد  -2

 0124067468  2002  آداب فرنسي            داليا عبد الحميد محمد  -3

 0185381372    آداب فرنسي           مها محمد أنور محمد  -4

 0169639582    آداب فرنسي                      هيام محمد صالح  -5

 0552331544    تربية فرنسي   لى إيمان يوسف ع -6

 0108303416  2009  آداب جغرافيا             دينا أحمد يوسف  -7

 0180115772  2010  آداب جغرافيا  ميادة مجدي محمد  -8

 0112712858  2010  آداب فلسفة             هند السيد أحمد  -9

 0177691657               آداب علم نفس            مريم وجية أنيس  -10

 0108303416    آداب جغرافيا           دعاء حامد يوسف -11

 
 

 / مدير مصنع جاك للبالستيكاألستاذ 

 
 مرفق لسيادتكم أسماء السادة التي تقدمت بالسيرة الذاتية للقيام بالتدريب أو بالتوظيف في مصنعكم الموقر :

 0102558034  2010  آداب جغرافيا             أحمد محمود ذكي أحمد  -1

 0164742871  2010  آداب جغرافيا            السيد إبراهيم عبد هللا إبراهيم  -2

 0176554505    آداب جغرافيا    أحمد ماهر  -3

 0129095498     حقوق              إسالم ماهر أحمد عطية  -4

 0108500232  2009            خدمة اجتماعية             محمد إسماعيل صابر إسماعيل  -5

 0128567860  1997   حقوق              حمد محمد أحمد عطية أ -6

 0553946102  2009  آداب تاريخ             أحمد صالح على محمد  -7

 0183562944  2008  آداب تاريخ             أحمد إبراهيم عبد الحليم  -8

 0129024343  2004            حاسبات   حسام محمد إبراهيم  -9

 0125357571  2007   تجارة              مصطفي محمد هالل  -10

 0109703214  2009   تجارة    محمود حامد محمد  -11

 0127075972  2010   تجارة               خالد محمد على  -12

 0120171857     آداب    محمد عيسى جودة  -13
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 / رئيس مجموعة المصرية بالزا األستاذ 
 

 سيرة الذاتية للقيام بالتدريب أو بالتوظيف في مجموعة المصرية بالزا مرفق لسيادتكم أسماء السادة التي تقدمت بال

 0100300930   2007  تجارة               ابتهال محمد محمد الصادق -1

 0125357571   2007  تجارة    مصطفي محمد هالل  -2

  0163882685    آداب فرنسي    رانيا محمود عبد هللا  -3

 0129638403    اب فرنسيآد            نورهان مصطفي سليم -4

 

 وقد تم االتصال بالطالب لمقابلة رئيس مجلس إدارة المصرية بالزا بالفعل 
 

 أسماء المتقدمين لقنوات الحياة والشبابية والفراعين

  

   0149118994   آداب إعالم  رشا عبد الحميد أحمد        -1

 

 0147804980   آداب إعالم  عمرو مهدي جالل           -2

 

 0100300930    تجارة  هال محمد الصادقابت -3

 

 0186891717   آداب إعالم   كريم أحمد محمد  -4

 

 0181518590   آداب فرنسي   باسم مصطفي إبراهيم  -5

 

 01511540307   آداب إعالم   إسراء محمد محمد  -6

 

 0167573745   آداب أعالم   مروي محمود محمد  -7

 

 0100289922    آداب ريهام صالح الدين المسلمي  -8
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 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     
--============================================================================ 

===========================================- 15 --========================================= 

 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 

 الملتقي السنوي الثالث للتوظيف والتدريب 

 تحت رعاية 

 أ.د / حامد عطية محمد  .. نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة 

 أ.د/ حمدي أحمد حسانين  ... عميد كلية اآلداب 

 

 

 مقدمة 

في الساعة العاشرة  2012/ 10/ 17لموافق ا ربعاءللتوظيف والتدريب يوم اال لتم عقد الملتقي السنوي الثا

) نائب رئيس الجامعة لشئون البية   حامد عطية محمدصباحا واستمر حتى الثانية بعد الظهر , تحت رعاية أ.د/ 

 وخدمة المجتمع , , 

حضر المؤتمر  عددا من أعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من رجال األعمال وأصحاء الشركات وأصحاب  

وطالب السنة ) موظفي الجامعة وبعض المصالح الحكومية (خاصة , ولفيف من المجتمع المدني المدارس ال

 الرابعة والخريجين , 

 لقد قام بتنظيم المؤتمر فريق لجنة التدريب الممثل في 

 لجنة التخطيط 

 أ.د/ عماد محمد مخيمر , المدير التنفيذي لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد  .1

 اطف شحاتة : رئيس المؤتمر أ.د/ ع .2

 د/ فهيمة العوامري : منسق المؤتمر  .3

 د / هبة محمد على  .4

 د/ أحمد محمد إسماعيل  .5

 د/ نجوى عبد الستار   .6

 احمد سامي النجار  -أ .7

 أ/ ياسمين محمد عادل  .8

 أ/ محمد عبد السالم نصر  .9

 أ/ جمال سالم  .10

 أ/ حازم عمارة  .11

 بالكلية  طالب مشروع الوحدة التليفزيونية االرشادية .12
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 لقد تم التجهيز للمؤتمر من خالل :

 إعداد لوجو خاص بالمؤتمر  - أ

إرسال الخطابات والدعوات إلى القادة في الجامعة , ورجال األعمال وأصحاب الشركات والمدارس  - ب

 الخاصة وبعض المسئولين في المصالح الحكومية 

 كتابة االستبيانات المطلوبة وتصويرها  - ت

 إعداد المطوية  - ث

 لبرنامج إعداد ا - ج

            

 قد حضر كل من  -

 مدير عام جمعية رجال األعمال بالشرقية  (1

 مدير المركز الوطني للتنمية البشرية بالزقازيق (2

 مدير مركز سيتا للغات والكمبيوتر بالشرقية  (3

 مدير عام جمعية الدفاع االجتماعي بالزقازيق  (4

 مدير مصنع جاك للبالستيك ) أ/ خالد شحاته  (5

 الكندي للتنمية البشرية بالقاهرة رئيس المركز  (6

 وكيل وزارة التضامن االجتماعي بالشرقية  (7

 ( أمبرة عبد الفتاحمدير عام الصندوق االجتماعي للتنمية بالشرقية ) أ/  (8

 نائب مدير عام الصندوق االجتماعي للتنمية بالشرقية ) أ/ منارة أبو قمصان ( (9

 (مد أحمد بلتاجي محوكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية ) أ/  (10

 مدير إدارة التدريب بالتربية والتعليم بالشرقية ) أ/ حسن شهير ( (11

 ) أ/ السيد منصور  وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية  (12

 نائب مدير عام الشباب والرياضة بالشرقية ) م / أميرة النجعاوي ( (13

 د السيد سليط (مدير إدارة الشباب والتدريب بمديرية الشباب والرياضة ) أ/ محمو (14

  المدرسة االنجليزية المصرية ) أ/ محمد مصطفي محمد (مدير  (15

 مدير عام االتحاد اإلقليمي للجمعيات األهلية ومنظمات المجتمع المدني بالشرقية  (16

 مدير عام التدريب والتثقيف بمديرية الثقافة بالشرقية ) م/ سهير مكاوي ( (17

 مدوح عيد مهدى  (ما / أخصائي اجتماعي بالدفاع االجتماعي  ) (18

 ا / محمد صابر عبد السميع ()  مدرب مهارات شخصيه وإداريه  (19

 (  عادل محمود عبد الحميدا / مدير مدرسة القومية  ) (20

 ا / أمل جرجسمدير إدارة الجوده بمدرسة القديس يوسف    ) (21

 مدير مركز عطاء للتنمية البشرية ) د خالد كمال ( (22

 ل ) م غادة سعيد مدير مركز ايفون لمستحضرات التجمي (23

 وقد حضر أيضا من قيادات الكلية ورؤساء األقسام :
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 اء هيئة التدريس , وكل فريق الجودة بالكلية .من أعضعدد كبير وقد حضر  -

 حضر أكثر من مائة طالب وطالبة وعدد من الخريجين وحاملي الماجستير والكتوراة -

 
 أهداف الملتقي :

 
المجتمعيددة بددين القيددادات وأعضدداء هيئددة التدددريس ورجددال األعمددال  يهدددف الملتقددي إلددى التواصددل والمشدداركة -

 بالمحافظة 

 نشر ثقافة التوظيف بين الطالب وشبابي الخريجين  -

 إيجاد روح الحوار البناء بين جهات التوظيف الحكومي وغير الحكومي -

-  

 وقائع المؤتمر 

ثم كلمة ترحيدب مدن أ.د/ عمداد محمدد ’  ي  بدأت وقائع المؤتمر ببعض آيات من القرآن الكريم ثم السالم الجمهور

مخيمر  وخص بالذكر  أ.د / حامد عطية محمد  نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع و أ.د / حمددي 

أحمد حسدانين عميدد كليدة اآلداب  ,  كمدا تدم الترحيدب بأعضداء هيئدة التددريس بالكليدة و بالسدادة الضديوف رجدال 

ت والمدارس الخاصة والحضور من الهيئات الحكومية والطالب والخرجين واإلداريين األعمال وأصحاب الشركا

. 

 

  : أوضح أ.د/ عماد مخيمر  أهداف مؤتمر التوظيف 

هيئة التدريس بالجامعة  وبين  حيث يساعد على تحقيق التواصل والمشاركة المجتمعية بين القيادات وأعضاء -

 ات والمراكز في محافظة الشرقية .ت المحلية ورجال األعمال والمؤسسرادااإل

نشر ثقافة التوظيف بين الطالب وشباب خريجي كلية اآلداب من حيث متطلبات التوظيف في الجهاز  -

 الحكومي وغير الحكومي

التوظيف واحتياجات  حول قضية إيجاد روح الحوار البناء بين جهات التوظيف الحكومي وغير الحكومي -

 سوق العمل 

 عن مشروع الجودة بالكلية القي نبذة مختصرة  -

 200طالبا وتدريب ما يقرب من  50اشار إلى أن مؤتمر التوظيف الثاني بالكلية قد ساعد على توظيف نحو  -

 طال في عدة مدارس  
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

   شهر ذو الحجة واشار إلى أن ثورة يناير كان من ببتهنئة الحضور بدأ أ.د/  حمدي أحمد حسانين عميد الكلية

 ر بدأ يوسد ألهله  ,  وقد رحب باإلستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة والسادة الحضور ا أن األمهأهم نتائج

, وقد أشاد برجال االعمال وأصحاب المدارس الخاصة بتجسيد حبهم للوطن وخاصة لطلبة الجامعة الزقازيق 

  في تفاعلهم مع الخريجين ومحاولهم تدريبهم أو تعيينهم , وقد شكر مدير الجودة بالكلية

  /وإلى أهمية ايجاده لفرص عمل للشباب وتكلم عن إلى أهمية الملتقي السنوي  حامد عطية محمد  أشار أ.د

نسب العاطلين ونسبة فرص عمل البنات أقل من الشباب ,  وذكر ان الحكومة ليس لديها تعينات واالمل يتجه 

دريب الطالب ليكون صالحا لسوق نحو االعمال الخاصة اليجاد فرص عمل للشباب   , وذكر انه البد من ت

العمل عن طريق اعداد لجان لتخريج طالب صالح لسوق العمل من خالل التدريب والدورات التي تتيح له 

 االلتحاق بسوق العمل 

  حدثت مداخالت مع رجال األعمال وأسفرت عن أوضحت  نائب مدير الصندوق االجتماعي مدي أهمية

القروض المقدمة من الصندوق وتحدثت عن منحة للمشروعات التي الصندوق في مساعدة الشباب وشروط 

تفيد المجتمع وخاصة مدينة الزقازيق وذكرت ان جميع الخدمات بالصندوق مجانية والصندوق يعمل على 

تشجيع المشروعات الصغير من خالل التمويل ورفع جودة السلع الخاصة بهم وكذلك تسويق المنتجات في 

 . أرض المعارض

دير المدرسة االنجليزية المصرية عن اهمية تدريب الخريج على التكنولوجيا الحديثة  , كما اكد تحدث م -

على ضرورة تدريب الخريج على نظام االدارة داخل الفصل وذكر ان مستوي الخريج في الزقازيق 

وعات ( ضعيف جدا وان ليس لدية اي خبرات او مهارات .  كما اقترح التعلم التعاوني ) عبارة عن مجم

عن طريق جمع الطالب المتميز مع الضعبف حتي يستطيع رفع مستواه ,  وتكلم على ضرورة االستماع 

للطالب داخل الفصل تكلم انه لم توجد بطاله في مصر بل اليوجد تقنية لدي الخريج حتي يستطيع التعامل 

لب ضرورة اعطاء مادة داخل مع سوق العمل , ذكر انه ليس لدية مانع من التعاون مع كلية اآلداب ,  وط

وهو  طالب أو خريج  50الكلية عن التنمية البشرية واخري عن االدارة وذكرة انه سيوفر فرص تدريب ل 

 بصدد عقد اتفاقية مع الكلية لتديبهم وانتقاء عدد منهم للعمل بالمدرسة 

ة ترعي عدد كبير من تحدث مدير عام الشباب والرياضة عن توفير الرعاية الكاملة للشباب وان الهيئ -

الشباب و العمل على اعادة تأهيل الشباب من خالل التدريب , وتكلم عن عن التيسيرات التي تقدمها 

 المديرية للخريجين ,  واشار إلى بعض المشروعات التي تقدمها المديرية للشباب

 ر عدا منهم للتوظيف طالب للتدريب لديهم بالمدرسة على أن يتم اختيا 80طلب مدير مدرسة القومية عدد  -

طلب نائب مدير مدرسة القديس يوسف بضرورة تأهيل الطالب البتكار وسائل تعليمية لتوصيل المعلومة  -

 للطالب  
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 50أنواع التدريب لدي المركز واعطي مبادرة عن تدريب نحو ) احمد جالل (تحدث مدير مركز سيتا  -

 الت الشخصية مجانا في مهارات كتابة السيرة الذاتية والمقاب طالبا

 سوق العمل .في تحدث مدير مركز عطاء للتنمية البشرية  عن أهمية تدريب الخريجين لمواجهة الصعاب  -

 طالبا ) البحث عن وظيفة في سوق العمل  50واعطي مبادرة عن تدريب نحو 

 

 توصيات المؤتمر :

عدد ممكن من الخريجين بعد  زيادة التفاعل بين الكلية ورجال المجتمع المدني للعمل على استيعاب أكبر -1

 عجز الدولة عن تخفيض نسبة العاطلين بالعمل في دوواين الدولة  

يتتطلب ذلك نشر ثقافة العمل الحر الشريف وخارج الحكومة واكتساب المهارات التي تؤهل الخريج لسوق  -2

 العمل 

تليفونات , ويتم تحديثها ضرورة توافر قاعدة بيانات خاصة بالخريجين تتضمن العنوان والمؤهل وأرقام ال -3

 باستمرار 

 زيادة الجانب التطبيقي والعملي في مناهج الكلية تلبية الحتياجات السوق  -4

ضرورة ادخال مادة االدارة في مناهج جميع الكليات وكذلك مادة التنمية البشرية واالقتصادية لتأهيل الخريج  -5

 مارسة أعمال معينة لمواجهة الصعوبات التي تواجههة في البحث عن عمل أو في م

 ضرورة إعداد الخريجين لدخول سوق العمل من خالل التدريب المستمر  -6

ضرورة إكساب الطالب مهارات لغوية بأن يتمكن الطالب من لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية  و على ان  -7

 تويفل ال يحصل الطالب على الشهادة إال في حالة حصولة على عدد معين من الدورات أو دورة ال

 ضرورة المام الخريج بمهارات االتصال تخصصات الخريجين  -8

 يتم تشكيل لجنة داخل من خالل شبكة المعلومات العنكبوتية ) اإلنترنت ( -9

 ضرورة تمتع الخريجين بمهارات الحاسب اآللي لمواجهة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات  -10

الن عن التخصصات المختلفة ومدي مناسبتها لسوق العمل أهمية تعاون الكلية مع الخريجين من خالل اإلع -11

 ويتم إعالم الجهات الحكومية والمؤسسات ورجال اإلعالم بما لدينا من تخصصات الخريجين 

يتم تشكيل لجنة داخل الكلية يتواصل معها الخريجين سواء ممن وجدوا فرص عمل أو ممن لم يجدوا فرص  -12

 عمل 
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 ين :خامسا : توفير فرص عمل للخريج

بعض رجال األعمال وأصدحاب المددارس الخاصدة وبعدض أصدحاب شدركات المسداحة إلرسدال  تم مخاطبة

 خطابات تفيد بتوظيف بعض من طالب الكلية ولم يستجيب لألمر إال مدرستي الشريف والقديس يوسف 

 

لي المختصين أما بخصوص المؤتمر الثالث فسوف يتم تجميع السيرة الذاتية للطالب والخريجين وارسالها ا

 من أصحاب المدارس وأصحاب مراكز التنمية البشرية 
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