
جـــامـــعـة طـــنـطـا
كلیة التربیة النوعیة

شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةقطاع
م٢٠٢٢-٢٠٢١

ر ــریــقــت

"امللتقى التوظيفي األول خلرجيي كلية التربية النوعية "

حمدي شعبان نائب رئیس /د.وأ ،محمود زكى رئیس الجامعة    /د.تحت رعایة أ  
د الكلی          ة وعمی ة البیئ ة المجتمع وتنمی ر    /د.وا،ةالجامعة لشئون خدم د نمی رم محم أك

.وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
ق      اء المواف وم الثالث ت ی ا أقیم ھ طنط ة جامع ة النوعی ھ التربی اب كلی ي رح وف

:تم عقدم١٧/٥/٢٠٢٢


:مبشاركة كرمية من 

.ل وزارة التربية والتعليم بالغربيةوكيناصر حسن/ المهندس 
.مدير عام التعليم الفني بالغربيةحى أبو هنديتف/ السيد األستاذ 
.مدير وحدة االنتقال الى سوق العمل بالغربيةفريد أبو الغيط/ السيد األستاذ

للغات إدارة مدارس مصرنائب رئيس مجلسبدر الدين على جابر/ السيد األستاذ
فورد الدوليةكسإومدارس 

.كبير مذيعي األخبار بالتليفزيون المصريشاكر عمارة/ السيد األستاذ
.الجاهزةمدير شركة المالبسحسام أنور سليمان/ المهندس

:أهداف امللتقى

.تعریف الشباب بأھمیة العمل.١

.متطلبات سوق العمل.٢

.مجاالت التوظیف.٣



ة لشئون خدمة المجتمع حمدي شعبان نائب رئیس الجامع/د.أالسید استھل 

الكلمة للسید وكیل انتقلتبالترحیب بالسادة الحضور، ثم وتنمیة البیئة وعمید الكلیة

.وزارة التربیة والتعلیم بالغربیة

وكیل وزارة التربیة والتعلیم ناصر حسن / المھندسأوضح خالل كلمتھ و

حھا الكلیة ي تمنصصات التوالتخبالدور الذي تقوم بھ كلیة التربیة النوعیةبالغربیة

-تكنولوجیا التعلیم-االقتصاد المنزلي-ةالموسیقیالتربیة -یةالفنالتربیة (لخریجیھا شعبة 

، حیث ظھرت أھمیة تخصص تكنولوجیا التعلیم في أزمة فیروس )اإلعالم التربوي

لمراحل كورونا، ودوره في التعلیم عن بعد ألبنائنا الطالب سواء المراحل التأسیسیة أو ا

.   المتوسطة أو المراحل العلیا

دث    ھ تح سیاق ذات ى ال تاذ  وف سید األس ار    / ال ذیعي األخب ر م ارة  كبی اكر عم ش

دعوا        المصري ال   إعن أھمیة العمل والسعي حیث أن دیننا الحنیف ی ل ق ى العم رسول  ل

ق رسول  صد}إذا قامت الساعة وفى ید أحدكم فسیلة فلیغرسھا{اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  

اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، كم أكد على أھمیة العمر في اإلسالم خاصة في مرحلة الشباب    

ره     {رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم       قال ع عن عم ال تزول قدما عبد حتى یسأل عن أرب

یم  مفیم أفناه، وعن عملھ فیم عمل فیھ، وعن مالھ من أین اكتسبھ وفی         أنفقھ، وعن جسمھ ف

.صدق رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم} أباله

خذ في اإلعتبار ؤثم استطرد بعد ذلك في حدیثھ مخبرًا عن حیاتھ العملیھ كتجربة ت      

.إلبنائھ الطالب، حیث یمكن اإلستفاده منھا

ع                 رر صحفى وھو الموق كما أعلن للطالب عن موقعین لمن یرغب بالعمل كمح

).TV،وموقع مصر النھاردهTVمصر الوطن (اإللكترونى



یس مجلس إدارة      بدر الدین على جابر/ د األستاذیالسثم تحدث بعد ذلك  نائب رئ

ة       دارس اكسفورد الدولی ة       مصر للغات وم ة خاص ة النوعی ة التربی ي كلی ى أن خریج عل

ة   ة الفنی سم التربی یقیة وق ة الموس سمي التربی ظ ف ،ق ر الح ھ واف ات يل درس التعیین بالم

.مدرسة١٣الخاصة، حیث یبلغ عدد المدارس الخاصة 

ح  ھ اوض الل كلمت دكتور وخ تاذ ال سید االس ة    /ال ل الكلی ر وكی د نمی رم محم أك
ة   ة البیئ ع وتنمی ة المجتم شئون خدم ى    ل ستوجب عل ل ت وق العم ات س ى أن متطلب ال

دورات تدری    اق ب ق اإللتح ن طری واء ع ذاتى س ویر ال ى التط ل عل ریج العم ي الخ ة ف بی

ریج      ھمجاالت التخصص، حیث أن    على سبیل المثال ما تحتاجھ المدارس الخاصة من خ

. قسم الموسیقي لیس فقط اإلطار النظرى وإنما الحرفي أكثر منھ

ك    د ذل دث بع م تح تاذ  ث سید األس ي    تف/ ال یم الفن ام التعل دیر ع دي م و ھن ى أب ح

، حیث تولى الدولة التنمیةتحقیقبالغة فيیمثلھ من أھمیة  التعلیم الفني وما     عنبالغربیة

ل عد         ي تأھی سي ف ر  اھتمامًا بالغًا للتعلیم الفني لما یقوم بھ من دور رئی شباب   د كبی ن ال م

ة  ارات الفنی دھم بالمھ داد  وتزوی ى إع افة ال ل، باإلض وق العم ا س ي یحتاجھ ة الت المختلف

.التكنولوجیة الحدیثةعلى التعامل مع الوسائل خریج یواكب سوق العمل الحدیث قادر

وق        / السید األستاذ ثم تحدث بعد ذلك      ى س ال ال دة االنتق دیر وح یط م و الغ فرید أب

ة   ة     العمل بالغربی ل الوحد    عن أھمی ث تعم ق أھد     ةالوحدة حی سعي نحو تحقی ى ال اف عل

ة –المنحة األلمانیة(التعلیم الفني من خالل تدریب  سوق    ) األمریكی أھیلھم ل ریجین وت الخ

.حتي االنخریج٢٨٣٠وتم توظیف ما یقرب من ،العمل

كما أعلن خالل كلمتھ عن مكتبین للتوظیف أحدھما بشارع الجالء یعمل بدوام من 

الخمیس من كل أسبوع، -األربعاء-األحدایامالساعة التاسعة صباًح حتى الثانیة مساءًا       

.یس من كل أسبوعالخم_ بالمدرسة الزخرفیة یومي األربعاءواألخر بكفر الزیات 















عميد الكلية    وكيل الكلية                        مدير املكتب                                       

شعبانإمساعيلمحدي / د.أكرم حممد منري                    أ/ د.امحد قنديل                                     أ/ ا


