تقرير عن امللتقى الثاني عشر للتدريب والتوظيف  21ابريل 1122


نظمت ادارة العالقات الثقافية حبرم جامعة  6اكتوبر يوم  1122/4/21امللتقى احلادى عشر للتدريب

والتوظيف مبشاركة حواىل  01شركة ومؤسسة ومصنع وعدد كبري من الطالب اخلرجيني.

وساهم فى تنظيم امللتقى اعضاء اللجنة الثقافية الطالبية ( )SCCالىت حترص اجلامعة على اتاحة الفرصة

هلم للمشاركة فى التنظيم الذى يكسبهم خربات عملية كبرية.

وقد افتتح امللتقى اد /امحد عطيه سعده رئيس اجلامعة حبضور قيادات اجلامعة وعمداء الكليات ومديرى
االدارات وعدد كبري من الطالب واخلرجيني ،اىل جانب الشركات واملؤسسات املشاركة وعدد من ممثلى

وسائل االعالم..

 ويوم تنظيم امللتقى هو تتويج النشطة وفعاليات عديدة تتم على مدار العام من خالل منظومة متكاملة
تهدف كلها فى نهاية املطاف اىل تأهيل الطالب واخلريج ملتطلبات العمل بالسوق احمللى والسوق العاملى

( مرفق ورقة توضح اهم هذه الفعاليات واالنشطة حتت عنوان " االرشاد واملهىن والوظيفى"  ،ومرفق ايضا
قائمة بالفعاليات الىت مت تنظيمها فى جمال تنمية املوارد البشرية).

 مت هذا العام دعوة مدير مكتب منظمة العمل الدولية  Peter Van Rooijفى القاهرة لزيارة اجلامعة يوم
 1122/4/14واشاد بفكرة امللتقى ووعد بالتعاون معنا عند تنظيم امللتقى العام القادم ان شاء اهلل.

 وفى اطار التأكيد على الدور املركزى لكليات اجلامعة فى هذا امللتقى قامت كلية السياحة والفنادق بدعوة
جمموعة منتقاه من سالسل الفنادق العاملية حلضور امللتقى االول الذى تنظمه الكلية ،وذلك يوم

 1122/4/16وشارك فى اللقاء ما يزيد عن  111طالب وخريج ومت اجراء مقابالت شخصية لعدد  231طالب
وخريج ،ومت االتفاق على ان يتم التدريب الصيفى بهذه الفنادق ( مرفق اخلرب الذى ظهر باملوقع

االليكرتونى للجامعة) وجارى دعوة الكليات االخرى الن حتذو هذا احلذو خاصة فى ضوء عدم حتمل اجلامعة
العباء مالية فى تنظيم ملتقى اى كلية فى احدى القاعات.

التعليق:

 كانت الشركة الىت نفذت جتهيزات امللتقى دون املستوى ويبدو ان قاعدة اختيار عروض الشركات

االقل تكلفة ال تؤدى بالضرورة اىل تنفيذ االعمال بالفاعلية املطلوبة ولذا نوصى بعدم التعامل مع

هذه الشركة مستقبال ( مل تقدم التوريدات املطلوبة فى املوعد املتفق عليه /رداءة املوكيت

املفروش ووجود نتوءات به عرقلت حركه الزائرين /املنصة مل تكن كاملتفق عليه /مل توفر غطاء واقيآ

للحماية من الشمس باالماكن املخصصة للتسجيل /التأخري فى تسليم امللصقات اخلاصة بامساء

الشركات ) ونفس الشئ ينطبق على الشركة الىت نفذت املطبوعات اخلاصة بامللتقى ( تأخرت كثريا
فى تسليم املطبوعات كما مل تلتزم باملواصفات احملددة).

 مل حيرتم عدد من الشركات املشاركة موعد افتتاح امللتقى ووصلوا متآخرين بعد االفتتاح بدعوى االختناقات
املرورية مما نتج عنه وجود اجنحة كثرية خالية اظهرت جممل الصورة بامللتقى بشكل غري الئق (مت التنبيه
على استبعاد الشركات الىت ال تلتزم باملواعيد احملددة).

 اظهرت نتائج حتليل استمارات االستبيان الىت مت توزيعها ( 111استمارة) اهمية توفري الدعاية والرتويج

الكافى للملتقى قبل موعد االنعقاد بوقت كاف ،واهمية زيادة عدد الشركات واملؤسسات املشاركة ،وأفضلية
تنظيم امللتقى فى مكان تنظيمه السابق منذ عامني فى املنطقة املواجهة للمول ،كما اظهرت نسبة

متدنية حلضور اعضاء هيئة التدريس ( ،)%31وجاءت نسبة رضا الشركات املشاركة على تنظيم امللتقى على

درجة العموم  .%20وسيتم عقد اجتماع الجراء تقييم شامل لتجربة هذا العام لتجنب اى سلبيات شابت

التنظيم (مرفق نتائج االستبيان).

 تتابع ادارة العالقات الثقافية مع الشركات واملؤسسات املشاركة مدى التزامها بتنفيذ الوعود الىت قطعتها
على نفسها ،ونأمل فى زيادة فرص هذا العام عن العام السابق (مرفق قائمة الفرص الىت اتاحها امللتقى

السابق  1126لالحاطة).

 مت اظهار اخبار فعاليات امللتقى باملوقع االليكرتونى للجامعة فى حينه.
 وسبق انعقاد وامللتقى االعالن عنه فى جريدة االخبار بتاريخ  ( 1122/4/22مرفق صورة االعالن )
 ولعل أهم التوصيات الىت ميكن ان تسهم فى تعظيم الفائدة املرجوة من وراء انعقاد امللتقى هى قيام
كليات اجلامعة بالدور املركزى فى جذب ودعوة الشركات واملؤسسات الىت تقع فى صميم اختصاصها

باعتبارها االقدر فى هذا الشأن .اذ ال يقتصر االمر على جمرد قيام الكليات برتشيح الشركات واملؤسسات

واملصانع بل يتطلب االمر التعامل املباشر من جانب الكليات معها ليس مبناسبة يوم امللتقى وامنا على

مدار العام من خالل ورش العمل والفعاليات االخرى الىت تنظمها الكليات ،وكذا السعى للتوصل اىل اطار

مؤسسى (مذكرة تفاهم أو خطابات متبادلة) لتوفري فرص التدريب والتوظيف.

يسرا امحد

حتريرآ فى1122/0/26 :

مديرة ادارة العالقات الثقافية

