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ملتقى التوظٌؾ والتدرٌب الثانً
بجامعة الزقازٌق

مـعــا نرتـقي بجــودة الحــياة
هو شعار مهرجان خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة الحادي عشر بجامعة الزقازٌق حٌث نظمت
الجامعة ملتقً التوظٌؾ والتدرٌب الثانً فً مهرجان شامل ٌهدؾ إلى توفٌر فرص عمل
حقٌقٌة للخرٌجٌن وتدرٌب للخرٌجٌن الؽٌر مؤهلٌن لمعرفه مهارات سوق العمل الحقٌقة
وتدرٌب الطالب من داخل الجامعة أو خارجها بتأهٌلهم لسوق العمل الحقٌقً ،باإلضافة إلى
تنظٌم مجموعة الكورسات المجانٌة على هامش الملتقى التً استمرت نحو  3أٌام متواصلة
مع مجموعه من المتخصصٌن حول إدارة الوقت وتحدٌد الهدؾ وعن أسرار المقابلة
الشخصٌة ومهارات كتابه السٌرة الذاتٌة والتواصل مع األخرٌٌن
وٌهدؾ الملتقى إلى توفٌر أكبر قدر ممكن من الوظائؾ والتدرٌب مع كبري الشركات
المتخصصة فً سوق العمل المصري الحقٌقٌة وتوفٌرها ألبنائنا من محافظه الشرقٌة
والمحافظات المجاورة السٌما أبناء بجامعة الزقازٌق
ولم ٌهدؾ الملتقى إلى هذا فحسب بل هدؾ أٌضا إلى توفٌر آلٌة لربط ألجامعه بالصناعة
وطالبها لسوق العمل وربط الجامعة بالصناعة والمجتمع المدنً بالجامعة وؼٌرها الكثٌر
وقد قدم الملتقً لزواره أكثر من  100وظٌفة  80منها من جمعٌة مستثمري العاشر من
رمضان و أكتر من  200فرصة تدرٌب فً الشركات المختلفة و أكتر من  100منحة
مجانٌة شاملة وحضر الكورسات المجانٌة قبل الملتقً أكتر من  500طالب وخرٌج أعطاها
متخصصٌن فى مجاالت كتابة السٌرة الذاتٌة وكٌفٌة تخطى المقابالت الشخصٌة ومهارات
االتصال.

واهم الشركات التى حضرت الملتقى ووفرت فرص توظٌؾ والتدرٌب للطالب وخرٌجٌى
الجامعة ما ٌلى:
عدد الفرص

وصف الفرص

اسم الشركة

م
1

Elite pharma

5

تدرٌب لكلٌة صٌدلة حدٌثً التخرج 2011

2

Spectraflaire

13

تدرٌب لكلٌات ( طب وصٌدلة وعلوم
وبٌطري)

12

تدرٌب تسوٌق لكلٌات ( آداب انجلٌزي
وتجارة انجلٌزي وعلوم )

3

Infinity pharma

100

تدرٌب فً جمٌع التخصصات

4

Utopia pharma

60

تدرٌب لكلٌات ( صٌدلة وعلوم وبٌطري )

20

وظٌفة لكلٌات ( صٌدلة وعلوم وبٌطري )

5

Ecaru

25

تدرٌب وتوظٌؾ لكلٌات(هندسة مٌكانٌكا
بور وهندسة زراعٌة )

60

تدرٌب لكلٌات (علوم و زراعة )

6

الؽرفة المصرٌه للوساطة والتحكٌم

20

تحكٌم عام فً جمٌع التخصصات

20

تحكٌم دولً من كلٌة حقوق

20

خبٌر بنكً من كلٌة تجارة

7

Parkville

3

توظٌؾ لكلٌات ( صٌدلة وعلوم وبٌطري )

7

تدرٌب مبٌعات ومهارات األعمال

8

Dawaa smart

50

وظٌفة وقابلة للزٌادة من خرٌجً صٌدلة

10

تدرٌب من صٌدلة وعلوم وبٌطري

9

 10صٌدلٌات الدواء

50

وظٌفة وقابلة للزٌادة من خرٌجً صٌدلة

ABM 11

10

تدرٌب منحة شامله

5

تدرٌب جرافٌك

5

تدرٌب Web

15

تدرٌب Autocad

5

تدرٌب 3D max

GSK

Avon 12

130

تدرٌب فً جمٌع التخصصات

 13المركز الوطنً للتنمٌة البشرٌة

20

تدرٌب بالمشروع القومً

25

تدرٌب محادثة انجلٌزي

10

منحة SGPP

ICC 14

50

منحة تدرٌبٌة

Cita 15

50

منحة مجانٌة علً اربع محاضرات و
ورشة عمل فً النهاٌة ورشة عمل

Delta Bio 16

100

تدرٌب للقطاع الطبً علً المبٌعات

Net Skill 17

13

منحه تدرٌبٌه شاملة

 18جمعٌة مستثمرى العاشر

80

فرصة توظٌؾ بمختلؾ شركات ومصانع
العاشر

باإلضافة الى جمعٌة بنك األفكار التى قامت بعرض أفكارها ونماذج عملٌة لهذه األفكار
ودورها فً تنمٌة المجتمع وشرح كٌفٌة تبنً ذلك وتطوٌره عن طرٌق البروتوكول مع
القطاع لصالح المجتمع ودور الصندوق االجتماعً لتبنً بعض من المشارٌع الهادفة
االخري لها وألبنائها.

وكانت مراحل اإلعداد للملتقى كاالتى :حٌث انقسم فرٌق عمل الملتقى الى عدة لجان وهى:








 :Fund teamوقام هذا الفرٌق بالنزول للشركات و اقناعهم
بحضور الملتقى.
 :Organization teamوقام بعملٌة تجمٌع المتطوعٌن الراؼبٌن
فى المشاركة فى تنظٌم الملتقى والقٌام بعمٌلة تدرٌبهم واٌضا
االشراؾ على عملٌة تنظٌم الملتقى اثناء قٌامة.
 :Media teamوقام هذا الفرٌق بعمل التسوٌق الكامل للملتقى
والنزول لطالب الجامعة واعالمهم عن الملتقى وجها لوجة.
 :Public relations teamوقام هذا الفرٌق بالتواصل مع
الشركات المشتركة فى الملتقى وتوفٌر احتٌاجاتهم قبل و اثناء
الملتقى  ،وقام اٌضا بمتابعة السٌر الذاتٌة التى قدمت للشركات
والتى تم قبولها من قبل الشركات للتاكد من توظٌؾ وتدرٌب
االعداد المناسبة والمطلوبة.
 :Designs teamوقام بتصمٌم جمٌع المطبوعات سواء
( المطبوعات الٌدوٌة او المعلقة ) وقام اٌضا بتصمٌم شعار
الملتقى وتصمٌم موقع خاص بالملتقى.
فرٌق الخطة البدٌلة ( الطوارئ ) :وكانت مهمتة تعوٌض اى
قصور طارئ فى حالة حدوث ظرؾ خارج عن الخطه المتفق
علٌها ((وٌتكون من مجموعة من اصحاب الخبرات والزمالء فى
هذا المجال )).

انقسمت مراحل االعداد للملتقى الى  3اقسام وهى:
 )1القسم الخاص بالشركات :وٌتحدث هذا القسم عن كٌفٌة تنظٌم الجزئ الخاص
بالشركات وكٌفٌة التعامل معها وذلك من خالل المراحل االتٌة :
تجمٌع البٌانات عن جمٌع الشركات او جهات فى مختلؾ التخصصات مثلالهندسة بمختلؾ مجاالتها والطب والمحاسبة واالقتصاد واالدارة واالعالم
والتدرٌب بمختلؾ مجاالتة والصٌدلة والعلوم بمختلؾ مجالته والمجال
الزراعى بمختلؾ مجالتة وؼٌرها من التخصصات المختلفة  ،وجهات

االتصال الخاصة بكل شركة .وتم تجمٌع بعض من تلك البٌانات عن
طرٌق كلٌات الجامعة  ،حٌث قامت كل كلٌة بارسال كشؾ ببٌانات
الشركات التى تعمل فى مجال تلك الكلٌة وجهات االتصال الخاصة بها
وكٌفٌة التواصل معها.
البدء فى االتصال بالشركات لالبالغ عن الملتقى وارسال المعلومات الكاملةعن الملتقى للشركة واخذ موعد مع احد المسئولٌن الجراء مقابلة معة
القناعة باهمٌة تواجد شركتة فى الملتقى  ،وكانت طرٌقة االتصال
بالشركات عن طرٌق كلٌات الجامعة او عن طرٌق الفرٌق المنظم  ،حٌث
قامت بعض الكلٌات باالتصال بالشركات التى سبق ان قامت بارسال
كشؾ ببٌاناتها وتحدٌد موعد مع احد مسئولى تلك الشركات وابالؼنا بهذة
المواعٌد  ،وقام الفرٌق المنظم بنفس المهمه مع الشركات التى قام الفرٌق
المنظم بجمع بٌاناتها  ،وتم التنسٌق بٌن الكلٌات والفرٌق المنظم لتفادى
حدوث اى تضارب او ازدواج فى االتصال بالشركات.
تم ارسال فرٌق من الطالب مجهز ومدرب ومعد خصٌصا لخوض تلكالمقابالت التى تم تحدٌدها مع ممثلى الشركات ومحاولة اقناعهم باهمٌة
االشتراك فى الملتقى واعالمهم بكافة الباقات المتاحة للشركة والشروط
التى ٌجب على الشركة االلتزام بها.
البدء فى استقبال ردود الشركات وذلك عن طرٌق الفاكس او عن طرٌقحضور احد ممثلى الشركة لملئ استمارة االشتراك  ،ومعرفة عدد
الشركات المشاركة وتحدٌد احتٌاجاتهم وطلباتهم ومعرفة عدد الوظائؾ
وفرص التدرٌب التى ٌمكن ان تتٌحها كل شركة لالعالن عنها فى الملتقى.
تحدٌد و اعداد مكان اقامة الملتقى داخل الجامعة وااللتزام بعدم تؽٌٌرالمكان للتسهٌل فى عملٌة االعالن عن الملتقى.
استقبال الشركات قبل الملتقى بٌوم وذلك عن طرٌق تعٌٌن احد افراد الفرٌقالمنظم الستقبال الشركة من مدخل الجامعة وتسهٌل دخولهم الى الجامعة
وتسلٌمهم المكان المخصص بهم داخل الملتقى ومتابعة احتٌاجاتهم اثناء
التركٌب حتى ٌكون الملتقى جاهز بالكامل لٌلة الملتقى.
ٌتم المتابعة مع الشركات بعد االنتهاء من الملتقى والتأكد من توظٌؾوتدرٌب العدد المطلوب بالفعل من خالل اتفقٌات رسمٌه بٌن الجامعه
والجهه او الشركة على ان ٌكون هناك عقوبات فى حالة المخالفه حسب
االتفاق المبرم بٌن الطرفٌن.

 )2القسم الخاص بفريق التنظيمٌ :عتبر فرٌق التنظٌم الطالبى من اهم االعمدة التى
ٌبنى علٌها تنفٌذ الملتقى  ،وبالتالى فقد تم اعدادة وتدرٌبة حتى اصبح االكثر قدرة
على تنفٌذ ملتقى افضل من العام الماضى ،وتم اعداد الفرٌق عن طرٌق تنفٌذ
االتى:
 تم تحدٌد موعد الجراء المقبالت الشخصٌة للطالب والخرٌجٌنالراؼبٌن فى االنضمام لفرٌق االعداد والتنظٌم للملتقى وتم قبول
حوالى  65طالب وخرٌج.
 تم تدرٌب الفرٌق المنظم بجمٌع الدورات التدرٌبٌة الهامة ومنها:Communication skills o
Fund raising o
Time planning o
Team working o
Presentation skill o
 تم اعداد وتدرٌب فرٌق خاص بمقابلة الشركات  ،وكان هذا الفرٌقمدرب على كٌفٌة التعامل مع الشركات ومسئولى الموارد البشرٌة
والكثٌر من المهارات تتمثل فى االتى :
character analysis o
body language o
swot analysis o
team work o
 )3القسم الخاص بالتسويق للملتقى :وذلك عن طرٌق عدة مراحل وهى :
 المرحلة االولى :وهى عبارة عن مرحلة الدعاٌة االلكترونٌة من خاللمواقع االنترنت المختلفة والفٌس بوك والمنتدٌات واالنتشار عموما داخل
شبكة االنترنت حٌث بلػ عدد المشتركٌن بالصفحة الخاصه بالملتقى على
الفٌس بوك  3113مشترك فى فترة اسبوعٌن فقط.
 المرحلة الثانٌة :وتم فٌها نزول الفرٌق الخاص بالدعاٌة واالعالنواالنتشار داخل الحرم الجامعى وتوعٌة الطالب عن وجود ملتقى
للتوظٌؾ بالجامعة  ،وقام الفرٌق بالفعل بالتواصل مع ما ٌقرب من
 16111طالب داخل الحرم الجامعى.

وكانت نتائج الملتقى االتى:
 بلػ عدد زوار الملتقى نحو  2111زائر خالل ٌومى الملتقى. بلػ عدد الحاضرٌن فى الكورسات التى اقٌمت قبل الملتقى والتى تكلمت عن كٌفٌة كتابة السٌرةالذاتٌة وكٌفٌة تخطى المقابلة الشخصٌة ومهارات االتصال نحو  611طالب وخرٌج.
 بلػ عدد الحاضرٌن فى المحاضرة التى اقٌمت اثناء فعالٌات الملتقى والتى حاضرت فٌها د /هٌامعزمى مساعد د/ابراهٌم الفقى نحو  361طالب وخرٌج وكانت عن ادارة الوقت وتحدٌد االهداؾ.
 بلػ عدد الحاضرٌن فى كورس االخالقٌات الطبٌة الذى اقٌم باحدى مدرجات كلٌة العلوم والذىقدمة احد المتخصصٌن من احد الشركات المشاركة فى الملتقى حوالى  211طالب وخرٌج من
مختلؾ الكلٌات فى المجال الطبى.
 بلػ عدد الحاضرٌن فى محاضرات رٌادة االعمال التى اقٌمت فى الجامعة وكلٌة الحاسباتوالمعلومات حوالى  211طالب وخرٌج.
 تم التحدث عن الملتقى على الهواء مباشرة على قناة الشباب الفضائٌة والقناة المحلٌة وبعضالقنوات االلكترونٌة على الٌوتٌوب لتؽطٌة الحدث ،باالضافة الى نشر اخبار وتقارٌر عن الملتقى
بالصحؾ مثل جرٌدة الٌوم السابع االلكترونٌة – جرٌدة االسبوع – االهرام االلكترونى – الوفد
االلكترونى – جرٌدة المساء الورقٌة – المسائٌة الورقٌة – صوت الشرقٌة الورقٌة – مجلة كلمتنا
االلكترونٌة ،باالضافة الى التنوٌة عن الملتقى عن طرٌق المداخلة التلٌفونٌة من احد المنظمٌن
بالملتقى على رادٌو محطة مصر االلكترونٌة وأؾ ام البرنامج الثقافى.
 باالضافة على انعقاد اجتماع المائدة المستدٌرة بقاعة مؤتمرات كلٌة تجارة والتبى حضرها السٌدمحافظ الشرقٌة و أ.د /محمد باسم عاشور نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة
و أ.د /اٌمن سالم منسق الملتقى والعدٌد من قٌادات الجامعة وبعض من رجال االعمال وممثلٌن من
الطالب والخرٌجٌن المنظمٌن للملتقى وكان عنوان االجتماع " ربط الجامعة بالمجتمع الصناعى"
حٌث قال المهندس أبو العال أبو النجا نائب رئٌس جمعٌة مستثمرى العاشر من رمضان انة
وسوؾ تنظم جمعٌة مستثمرى العاشر من رمضان ٌوم األثنٌن القادم ملتقى الصناعة بهدؾ
التواصل والتفاعل بٌن الجامعة ورجال المال واألعمال  ،باالضافة الى تخصٌص قطعة أرض
بمساحة  6111متر مربع القامة مركز تكنولوجى علٌها لتجهٌز خرٌج الجامعة للدخول إلى سوق
العمل وسوؾ ٌعد ٌوم االثنٌن الموافق  2111/5/16بروتوكول بما ٌحتاجه كل مصنع فى الخرٌج
لسوق العمل وحضانات رجال الصناعة  ،وٌمكن اعداد مجموعة دورات وكورسات فى كٌفٌة

إدارة مواقع العمل -إدارة األعمال – رجال المخاطر بحٌث إذا أردنا توظٌؾ مجموعة من الشباب
ٌكون على درجة من الكفاءة .
كما اعرب أ.د  /محمد الشرٌؾ األستاذ بكلٌة الزراعة جامعة المنٌا واستشارى بالشركة المصرٌة
لتدوٌر المخلفات الصلبة " اٌكارو " عن سعادته بفكر شباب جامعة الزقازٌق وكٌؾ أصبح داعما ً
ومتحضراً فى مشاكل البٌئة وكٌؾ ٌمكن التخلص من النفاٌات الصناعٌة داخل الجامعة وهذا
مشروع جدٌر باالهتمام .
وقال الدكتور  /محى حافظ رئٌس شعبة الصناعات الدوائٌة بجمعٌة مستثمرى العاشر من رمضان
ورئٌس مجلس إداة شركة دلتا فارم لألدوٌة انة تم بالفعل عمل بعض الكورسات المتخصصة فى
مجال صناعة االدوٌرة بكلٌة الصٌدلة بالجامعة لتأهٌل طالب الجامعة للعمل فى هذا المجال وكانت
النتائج مبهرة.
واشار الدكتور /أحمد جالل رئٌس أكادٌمٌة أن الملتقى اقٌم لسد الفجوة بٌن الجامعة وسوق العمل
وذلك عن طرٌق اعداد حصر للوظائؾ فى جمٌع التخصصات فهناك وظائؾ عامة ووظائؾ
حكومٌة ودورنا كجامعة ٌمكن أن نوفرها ببساطة.
واشار المهندس أسامة الباز رئٌس شركة  ICCبانة سبق له الحضور فى ملتقى التوظٌؾ
والتدرٌب االول بالجامعة وتم التعاقد على تنفٌذ منحة وزارة االتصاالت فما هى مالئمة جامعة
الزقازٌق لسوق العمل وقد تم تدرٌب عدد  75من خرٌجى جامعة الزقازٌق للمنحة وتم االتصال
ب  221طالب وخرٌج .
وانتهى االجتماع بعدة توصٌات وهى:
 -1االهتمام بالحضانات التكنولوجٌة
 -2تعدٌل المناهج بحٌث تتضمن شق عملى – مراقبة الجودة – النقد الذاتى
 -3االهتمام بتنفٌذ المشروعات واألفكار
 -4تشجٌع عقد بوتوكوالت تعاون مع رجال األعمال والمستثمرٌن ونشر ثقافة رٌادة األعمال
وافكر العمل الحر بٌن الشباب
 -5تعظٌم االستفادة القصوى من الملتقى بهدؾ وزٌادة فرص العمل

صورة ألحد أعضاء الفرٌق المنظم
للملتقى وهو ٌقوم بعمل الدعاٌة
الالزمة لتوعٌة طالب الجامعة عن
وجود ملتقى للتوظٌؾ والتدرٌب
بالجامعة

صورة ألحد أعضاء الفرٌق المنظم
للملتقى وهو ٌقوم بعمل الدعاٌة
الالزمة لتوعٌة طالب الجامعة عن
وجود ملتقى للتوظٌؾ والتدرٌب
بالجامعة

صورة ألحد أعضاء الفرٌق المنظم
للملتقى وهو ٌقوم بعمل الدعاٌة
الالزمة لتوعٌة طالب الجامعة عن
وجود ملتقى للتوظٌؾ والتدرٌب
بالجامعة

ملتقى التوظيف والتدريب الثاني

صورة ألحد أعضاء الفرٌق المنظم
للملتقى وهو ٌقوم بعمل الدعاٌة
الالزمة لتوعٌة طالب الجامعة عن
وجود ملتقى للتوظٌؾ والتدرٌب
بالجامعة

صورة توضح الهنجر الذي أقٌم به
الملتقى وذلك قبل تجهٌزه وتهٌئته
الستضافة الملتقى بداخلة

صورة توضح احد أعضاء الفرٌق
المنظم أثناء متابعته لعملٌة تجهٌز
الهنجر الستضافة الملتقى

صورة توضح بعض أعضاء
الفرٌق أثناء قٌامهم بتحضٌر بعض
المستلزمات التً ستستخدم بالملتقى

ملتقى التوظيف والتدريب الثاني

صورة للهنجر أثناء اعدادة
الستضافة الملتقى

صورة توضح الحضور الذي تواجد
أثناء احد الكورسات التً نظمت
قبل الملتقى لتعلم كٌفٌة كتابة السٌرة
الذاتٌة وتخطى المقابلة الشخصٌة
ومهارات االتصال

صورة توضح الشكل النهائً
للهنجر لٌلة الملتقى بعد تجهٌزه
الستضافة الملتقى

صورة ألحد الالفتات التً وضعت
فً مدخل الملتقى وعلٌة شعارات
الشركات المشاركة فً الملتقى

ملتقى التوظيف والتدريب الثاني

جانب من الحضور الذي تواجد
أثناء احد الكورسات التً نظمت
قبل الملتقى لتعلم كٌفٌة كتابة السٌرة
الذاتٌة وتخطى المقابلة الشخصٌة
ومهارات االتصال

صورة توضح اإلقبال على الملتقى
منذ صباح الٌوم األول من الملتقى

صورة توضح اإلقبال على الملتقى
ودخول بعض زوار الملتقى

صورة توضح عملٌة تسجٌل دخول
زوار الملتقى

ملتقى التوظيف والتدريب الثاني

صورة توضح اإلقبال على الملتقى
أثناء فترة اقامتة

صورة توضح عملٌة تسجٌل دخول
زوار الملتقى

صورة توضح زوار الملتقى وهم
داخل الملتقى

صورة توضح زوار الملتقى وهم
داخل الملتقى

ملتقى التوظيف والتدريب الثاني

صورة توضح عملٌة تسجٌل دخول
زوار الملتقى

صورة توضح عملٌة التواصل بٌن
زوار الملتقى والشركات المتواجدة
داخل الملتقى

صورة توضح عملٌة التواصل بٌن
زوار الملتقى والشركات المتواجدة
داخل الملتقى

صورة توضح عملٌة التواصل بٌن
زوار الملتقى والشركات المتواجدة
داخل الملتقى

ملتقى التوظيف والتدريب الثاني

صورة توضح عملٌة التواصل بٌن
زوار الملتقى والشركات المتواجدة
داخل الملتقى

صورة توضح عملٌة التواصل بٌن
زوار الملتقى والشركات المتواجدة
داخل الملتقى

صورة للدكتورة هٌام عزمً أثناء
إلقاء المحاضرة الخاصة بها فً
مكان ملحق بالملتقى

صورة للحاضرٌن فى محاضرة
للدكتورة هٌام عزمً

ملتقى التوظيف والتدريب الثاني

صورة توضح عملٌة التواصل بٌن
زوار الملتقى والشركات المتواجدة
داخل الملتقى

صورة توضح استقبال السٌد محافظ
الشرقٌة بمكتب أ.د /محمد باسم
عاشور وذلك فى الٌوم الثانى
للملتقى

صورة للسٌد محافظ الشرقٌة و أ.د/
محمد باسم عاشور و أ.د /اٌمن سالم
منسق الملتقى اثناء افتتاح الملتقى
فى الٌوم الثانى من الملتقى

صورة توضح السادة كبار زوار
الملتقى اثناء عملٌة تسجٌل الدخول
للملتقى

ملتقى التوظيف والتدريب الثاني

صورة لمحافظ الشرقٌة والسادة
النواب ومنسق الملتقى وأعضاء
هٌئة التدرٌس والعاملٌن بالجامعة
وهم فى الطرٌق للملتقى

صورة للسٌد المحافظ ورئٌس
المهرجان ومنسق الملتقى اثناء
زٌارة الملتقى

صورة للسٌد المحافظ ورئٌس
المهرجان ومنسق الملتقى اثناء
زٌارة الملتقى

صورة للسٌد المحافظ ورئٌس
المهرجان ومنسق الملتقى مع
الفرٌق المنظم للملتقى من طالب
وخرٌجٌن

ملتقى التوظيف والتدريب الثاني

صورة للسٌد المحافظ ورئٌس
المهرجان ومنسق الملتقى اثناء
زٌارة الملتقى

صورة للسٌد المحافظ ورئٌس
المهرجان وأ.د /اشرؾ الشٌحى
أثناء االستراحة

صورة للمائدة المستدٌرة التى أقٌمت
على هامش الملتقى فى قاعة
مؤتمرات كلٌة التجارة

السٌد المحافظ أثناء كلمته باجتماع
المائدة المستدٌرة

ملتقى التوظيف والتدريب الثاني

أ.د /محمد باسم عاشور و
أ.د /اشرؾ الشٌحى ٌسلمون درع
الجامعة للسٌد المحافظ

مسئولي فريق الملتقى الثاني 3122
ادًد ضعيد يىضف

طارق عسخ يذًد

ادًد يذًد ضانى

يذًىد يذًد نطفً

فريق الملتقى الثاني 3122
ادًد اضايح يذًد اتراهيى

إياو عادل ادًد

شيريٍ دهًً يذًىد

يُح هللا عهً يذًد

ادًد انطيد درهىش

إيريًُ َصري رفعد

شيًاء يذًد نطفً

يُح هللا يذطٍ يىضف

ادًد انطيد يذًد

أتى تكر َثيم عثد انعسيس

طهعد يذًد طهعد

يًُ عهً يذًد

ادًد جالل

داذى عثد انعظيى فرداخ

عثد انردًٍ يذًد

يً يجدي دطٍ

ادًد خاند انشىرتجً

دطاو يذًد عثد انرديى تدر

كريى انديٍ ادًد اضًاعيم

ييادج جىدج يذًد

ادًد يذًد جًال انديٍ

دُاٌ

يذًد اتراهيى يذًد

ييروٌ اييم يرلص

ادًد يذًد يىضً

خاند ضًير يىضف

يذًد دطيًُ عهً

ييُا جىرجً ادوار

اياًَ عهً يذًد عىدج

خاند هشاو شفيك

يذًد ضاليح

ييُا عسخ صثري تدوي

ايُيح يصطفً اتراهيى

خهىد دطٍ اَىر

يذًد طهعد انطيد

َهال يجدي يذًىد

اييرج انطيد دياب

دعاء عثد انًؤيٍ عثد انطالو

يذًد ياهر يذًد ادًد

َيفيٍ ادًد اييٍ

اييرج انطيد عثد انًُعى انًطهًً

ردًح يذًد ادًد

يذًىد انًهدي يذًىد

هاًَ يذًد عهً

إتراهيى ادًد دهًً

ريهاو ضيد عطيح

يذًىد يذًد لًذاوي

يارا يذًد ضيد اييٍ

إضالو ضهيًاٌ يذًد

ضًر دايد انطيد

يروج يذًد طه

يذيً ضايً ادًد يذًد

إضالو لدري يصطفً

ضًر عهً يذًىد انثذيري

يصطفً دطٍ عثد هللا

إضالو يذًد انطيد ادًد

ضًيح اضًاعيم زكريا

يُح هللا خهيم اتراهيى

إنهاو ضهيًاٌ فرخ هللا

شادي ادًد ادًد

يُح هللا صالح غرية

