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 امللتقي التوظيفي وتكريم قدامى اخلرجيني
 1122مارس  21

 
 خيمة الملتقى امام مبني هندسة صناعية  كلية الهندسة -علوم االساسية  ىنبم المكان :

 ًمساءا 0311:  03.1الساعة :   1122مارس  21االحد  اليوم :

 21311:  03.1 العالقات العامة بالكلية والمنظمون 

  كلمة االفتتاح من رئيس الجامعة البارىأ.د/ خالد عبد 

21:11  :213.1 
 كلمة عميد الكلية أ.د/ عالء عطا 

 كلمة وكيل الكلية لشئون البيئة أ.د/ هشام فوزى

 م/ كمال بهجات 

مساعد وزير االسكان 

 لشئون المشروعات

       مشروع العاصمة االدارية الجديدة 

 الحلم والواقع

 (2)مدرج هـ  

213.1 : 22311 

عميرة                      م/ ناهل محمود

 –) مدير دعم االبتكارات( 

مركز االبداع وريادة 

 االعمال

دور االبتكارات الحديثة لدعم الصناعة 

 واالقتصاد المصرى

 (2)مدرج هـ 

22311  :22301 

 رض الملتقي التوظيفي (ـــ) افتتاح مع 213.1:  22301

 2091 - 2091 -2090كلمة ممثلي خريجي  21301:  213.1

 توزيع الشهادات والميدليات لدفعات خريجي 23.1:  21301

2090- 2091- 2091 

23.1  :13.1 23.1  :13.1 23.1  :13.1 

تحديات مهنة الهندسة 

 المدنية بمصر

 –م/محمد عالء الدين 

رئيس شعبة مدنى بالنقابة 

 العامه للمهندسين

 ريادة االعمال قدراتك االبداعيه فى

عميرة ) مدير دعم  م/ ناهل محمود

مركز االبداع وريادة  –االبتكارات( 

 االعمال

السيرة الذاتية ومهارات 

 التواصل

)مدير  -أ.د/ عبدالعظيم نجم

مركز االزمات والكوارث 

 بالجامعه( 
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 الكليةفى ملعب  1122مارس  21قامت كلية الهندسة بعمل ملتقى التوظيف والتدريب يوم 
بمنى العلوم االساسية وذلك بمشاركة  2اعة المناقشات هـ باالضافة الى الندوات التى اقيمت بق

 ة بالكلية .ياالنشطة الطالب

تحت رعاية  االستاذ الدكتور عميد الكلية وتحت  12/1/1122تم البدء فى تحضيره يوم الخميس 

 لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.اشراف االستاذ الدكتور هشام محمد فوزى وكيل الكلية 

من خالل مراسلتهم بالبريد  –تخطى عددها الخمسين شركة  –تم مراسلة عدد من الشركات 

 9االلكترونى الخاص بالشركات والذى شاركت به االنشطة الطالبية وفى النهاية شارك عدد 

 شركات االتى اسمائهم:

 مختار ابراهيم للمقاوالت  -2

 جليكوم -1

 ديورافيت -3

4- Teppco 

 المسلمى لالبواب االلكترونية -5

 أرزاق -2

 شركة النور النور للمقاوالت -2

8- Tiec 

9- Tico 

جنيها  21111وتم تغطيه تكاليف اليوم من خالل دعم مادى من النقابة العامة للمقاوالت بقيمة 

بسداد تكاليف الخيمة والتى بلغت  Ticoباالضافة بان قام مركز نقل المعلومات ودعم اتخاذ القرار 

 جنيه مصرى. 5111

وشهد اليوم انطباع جيد من ممثلى  ELSAشارك فى تنظيم اليوم الجمعية العلمية الهندسية للحياه 

الشركات عن التنظيم والجو العام لليوم ولكن شهد نسبة حضور منخفضة للطالب نتيجة ضيق 

 الوقت وتاخر بدا التخطيط لليوم مما أدى لعدم وجود مساحة كافية للدعاية.
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 افتتاح احلفلة

 
 اخليمة

افتتح د. خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق بحضور كل د. أشرف الشيحى وزير التعليم 

العالى والبحث العلمي السابق ود. عبد هللا عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة ود. عالء 

و د. جودة  1122البيئة عطا عميد كلية الهندسة ، د. هشام محمد فوزى وكيل الكلية لشئون 

أحمد فاروق وكيل 1محمد عطية عميد الكلية السابق ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ود

الكلية للدراسات العليا وعدد كبير من اعضاء هيئة التدريس وخريجى كلية الهندسة معرض 

بمشاركة  1122مارس 21األحد  الملتقى التوظيفى الثانى الذي نظمته كلية الهندسة اليوم 

 ست شركات ومؤسستين ومشروع خاص بأحد طالب الهندسة .

فعاليات الملتقي محاضرة حول مشروع العاصمة االدارية الجديدة الحلم والواقع  تضمنت     

ألقاها م. كمال بهجات مساعد وزير االسكان لشئون المشروعات ، وأخري عن دور 

م. ناهل محمد عميرة مدير  لمصرى ألقاها االبتكارات الحديثة لدعم الصناعة واالقتصاد ا

، 2984دعم االبتكارات بمركز اإلبداع وريادة األعمال . كما تم تكريم خريجي دفعات 

2985 ،2982. 
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 جولة فى خيمة امللتقى التوظيفى
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 التكريم

 2891-2891-2891كلمة مندوب دفعات 

 
 

 

 



7 
 

 التكريم
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 م. أمانى كفافى نقيب المهندسين بالشرقية تكريم


