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 تقرير ملتقى التوظيف الرابع 

 مقدمة  

الشروق لكسب ثقة الُمجتمع المدني وتعزيز مكانته في المجتمع المحيط وتقديم الدعم  بأكاديمية   –يسعى المعهد العالي للهندسة 

العلمي والتدريب والتوظيف، لكافة أطراف المجتمع والبيئة. وقد تبنى المعهد العالي للهندسة بأكاديمية الشروق بعض األنشطة  

 البيئية والخدمية. 

ن شباب الخريجين، وتفاعالً مع استراتيجيات وزارة التعليم العالي والبحث  وإيمانا بالدور الذي يقوم به المعهد ومسؤوليته ع

 ، والتي تعمل على تحسين تنافسية ونظم ومخرجات التعلُّم. 2030العلمي في ضوء خطة التنمية المستدامة 

الصعوبات  ومن خالل رغبة المعهد في دعم خرجيه فهو يحاول جاهداً في خلق فرص عمل الئقة ومنتجه، من خالل تذليل

التي تواجه شباب الخريجين في التوظيف، لمساعدتهم وأتاحه الفرصة لهم في المشاركة في بناء الوطن وخدمة الُمجتمع 

 والبيئة.  

 ولذا فقد تم تنظيم ملتقى التوظيف الرابع والذي يهدف إلى:

 التدريسية. إيجاد فرص عمل من خالل ربط احتياجات سوق العمل بالمعهد والسُبل  (1

 تعريف الُمنظمات والهيئات والشركات الدولية والمحلية بقدرات طالب وخريجين المعهد.  (2

 توعية الطالب والخريجين باحتياجات ومتطلبات سوق العمل. (3

 توفير فرصة للشركات والهيئات المحلية والدولية لإلعالن عن نشاطاتهم واحتياجاتهم التوظيفية.  (4

ويحاول المعهد من خالل هذه الُملتقيات التوظيفية السابقة والحالي فتح نافذة يطل من خاللها المعهد على احتياجات المجتمع 

والنشاطات الخاصة به، ومن خالل هذه النوعية من اللقاءات مع سوق العمل يُمكن تطوير السُبل التدريسية وتطوير ُمحتويات  

هذه األهداف فقد تم دعوة عدد كبير من كُبرى الشركات والهيئات والُمنظمات المحلية والدولية   الُمقررات الدراسيًة، ومن خالل

 2022مارس   2الموافق  األربعاءفي ُمختلف التخصصات، بمقر األكاديمية )مبنى المعهد العالي لألعالم( وذلك في يوم 

 وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً. 

 اف قيادات األكاديمية وهم: وقد تم هذا الملتقى برعاية وإشر 

 رئيس األكاديمية.  –السيد اللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم  ▪

 نائب رئيس األكاديمية.  –السيد األستاذ الدكتور جودة غانم  ▪

 أكاديمية الشروق   –عميد المعهد العالي للهندسة  –السيد األستاذ الدكتور معتز محمود طلبه  ▪

 أكاديمية الشروق.   –وكيل المعهد العالي للهندسة  –وقي السيد األستاذ الدكتور حسام الدس ▪

المعهد العالي للهندسة بأكاديمية   – رئيس وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة    –السيدة األستاذة الدكتورة منال يحيى توفيق   ▪

  الشروق.
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 األعالن 

والصفحة الخاصة بالمعهد بموقع  وقد تم اإلعالن عن موعد المؤتمر وفاعلياته من خالل موقع المعهد 

 التواصل االجتماعي. 

 

 

QR Code  لتسهيل عملية الوصول

 لموقع المعهد 

 )الملتقى(
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 الدعوات 

( من الشركات والمؤسسات والهيئات الكُبرى التي تعمل في مجال العمل الهندسي 31وقد تم دعوة عدد )

 وتوقيع عدد من البرتوكوالت سيلى ذكرها، ومن وهم:

 أوالً: الهيئات العامة  

 هيئة تنمية الصعيد.  ▪

 هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. ▪

 هيئة الموارد النووية.  ▪

 المجلس الوطني للشباب. ▪

 هيئة الطاقة الجديدة والُمتجددة.  ▪

 الهيئة القومية لألنفاق. ▪

 ثانياً: ممثلي الشركات الُمشاركة من قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية. 

1) SMC Solar 

 لجنة الكهرباء والطاقة بالمجلس الوطني للشباب.  (2

3) EMAS  السويدي للصناعات 

4) Gewiss Electric Solutions 

5) Smart Lighting 

6) 3Brothers 

7) Schneider Electric 

 هيئة الطاقة الجديدة والُمتجددة  (8

 ثالثاً: ممثلي الشركات الُمشاركة من قسم الهندسة المعمارية.

 األنفاق الهيئة القومية  (1

2) Eduvate 

3) MZS Consultants 

4) Heba Kalyoubi Architect 

5) ECO-Arch 

6) AUE  المكتب الهندسي للتخطيط والعمارة 

 مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية  (7

 هيئة تنمية الصعيد  (8

 شركة المقاولون العرب  (9

 شركة اإلنتاج الحربي للمشروعات واالستشارات الهندسية  (10

11) GAMMA 
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 ءمركز تدريب وزارة الكهربا (12

 رابعاً: ممثلي الشركات الُمشاركة من قسم هندسة االتصاالت.

1) Huawei 

2) We المصرية لالتصاالت 

 خامساً: ممثلي الشركات الُمشاركة من قسم الهندسة الطبية.

 الشركة العالمية لالستشارات الطبية )لينك(  (1

 القاهرةجامعة  –كلية الهندسة  –مركز البرمجيات استشارات الهندسة الطبية  (2

 مستشفى دار الفؤاد  (3

 شركة المجموعة المصرية  (4

 مستشفى السعودي األلماني بالقاهرة  (5

 شركة جيلكوم  (6

 الشركة األلمانية للحلول الطبية 

 سادسا: مثلى الشركات الُمشاركة من قسم الهندسة الكيميائية. 

 هيئة المواد النووية  (1

 شركة حلوان لألسمدة  (2

 شركة جاالكسي للكيماويات  (3
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 الشركات والهيئات الُمشاركة 

 وتم من خالل موقع التواصل االجتماعي التنويه عن الشركات والهيئات الُمشاركة وتخصصاتها الُمختلفة 
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 جدول فعاليات الُملتقى 

 وتم اإلعالن عن جدول فعاليات الملتقى 
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الشركات والهيئات الُمنظمة  وبحضور  –وقد أقيم الملتقى في موعده في تمام الساعة التاسعة صباحاً 

 والداعمة، وألتزم الحضور بالمواعيد والتوقيتات الُمحددة من قبل جدول الملتقى.

 وكان ترتيب الفقرات على النحو التالي :

 أوالً: الكلمات الترحيبية بالسادة الضيوف 

وتنمية البيئة بالسادة الضيوف رئيس وحدة خدمة المجتمع  –فقد رحبت األستاذة الدكتورة منال يحيى توفيق  ▪

وعّرفت بأنشطة وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحتكاكاتها المحلية والدولية، ورغبتها في تحقيق 

 خدمة ُمجتمعية حقيقية على المستوى المجتمع الداخلي والمجتمع الخارجي.

ي للهندسة وَعّرف سيادته بسياسات  عميد المعهد العال –ثم أتجه الحديث لألستاذ الدكتور معتز محمود طلبة  ▪

التسجيل في نقابة المهندسين وتطور آليات التسجيل وضرورة مواكبه المهندسين سواء حديثي التخرج أو 

 ذوي الخبرة ألحتياجات سوق العمل وسياساته. 

ن نائب رئيس األكاديمية بالترحيب بالسادة الحضور وأشار إلى أ  –كما تفضل السيد األستاذ جودة غانم  ▪

المعهد من أولى المعاهد التي حصلت على شهادة الجودة واألعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة،  

وأشار أن المعهد يسعى جاهداً وبشكل ُمستمر لمواكبة سوق العمل وأحتياجاته وجعل خريجيه مواكبين  

 ألحتياجات السوق المحلي والدولي. 

ألكاديمية ترحيبه بالسادة الضيوف، كما أشار أن المعهد يسعى وأكد السيد اللواء أحمد عبد الرحيم رئيس ا ▪

 دائماً لضمان خريجين على مستوى على من التعليم والخبرة معاً.
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دقيقة لكل رئيس هيئة  15ثانياً: ثُم أتجه الحديث للسادة رؤساء الهيئات الُمشاركة، حيُث أتيح حوالي 

 للتعريف بنشاطات وأحتياجات هيئاته.

 ثانياً: كلمات السادة الضيوف  

 رئيس هيئة تنمية الصعيد  –م. شريف أحمد صالح  –اللواء أركان حرب 
تفضل سيادة اللواء بشرح أنشطة هيئة تنمية الصعيد ونشأتها، وأهداف الدولة في منطقة الصعيد، وسُبل دعم  

احتياج الهيئة لعدد من المهندسين في  الهيئة لمناطق الصعيد الُمختلفة واستغالل مواردها، كما أشار إلى 

المجاالت الُمختلفة أللحاقهم في المشروعات التي تتم في مناطق ومحافظات صعيد مصر، ثم أختتم سيادته 

بشكره لقيادات األكاديمية وحرصه الدائم على الُمشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تسعى ال يجاد شباب 

 معهم ووطنهم. المهندسين الحريصين على خدمة مجت

 رئيس هيئة الطاقة النووية.  –أمجد الوكيل  –أ.د 

أعرب السيد األستاذ الدكتور أمجد الوكيل عن شكره على الدعوة من قبل قيادات األكاديمية، كما شّكر سيادته  

  بسُمعة المعهد، وأن خريجيه يتسمون بسمات خاصة وعلى قدر عالي من الكفاءة، وذكر سيادته بأن هيئة الطاقة

النووية لها عدة مشروعات في مناطق مختلفة في محافظات مصر والتي تتطلب عدد من المهندسين حديثي  

 التخرج وذوي الخبرة. 

 رئيس هيئة الرقابة على الصناعة بوزارة الصناعة.  –اللواء أركان حرب عبد الرؤوف أحمدي 

الدور الذي تلعبه الهيئة في ضمان  عرف سيادة اللواء بهيئة الرقابة على الصناعة بوزارة الصناعة ووضح 

جودة الصناعات والُمنتجات التي تُنتجها مصانع الدولة كما، وّضح سيادته بضرورة وجود مهندسين على قدر 

كبير من المعرفة والدقة العملية والعلمية، وضرورة إلمامهم بقواعد الهندسة واشتراطات التنفيذ، ورغبه الهيئة 

 حديثي التخرج في المجاالت المختلفة.  في توظيف عدد من المهندسين

 

 رئيس هيئة المواد النووية.  –أ.د حامد ميره 

توجه سيادة األستاذ الدكتور حامد ميره بشكر قيادات األكاديمية على دعوته للحضور كما أعرب عن سعادته  

هندس على دراية بهذا اللقاء، وتوجه إلى الطلبة والخرجين بمجموعة من النصائح أهمها ضرورة أن يكون الم

كافية باحتياجات سوق العمل وعلى سبيل المثال االهتمام باللغات، وضرورة أن يكون المهندس قادر على 

 تطوير نفسه ومهاراته بصفة دائمة لمواكبة احتياجات سوق العمل. 

 رئيس الهيئة القومية لألنفاق  –م عصام والي  –اللواء دكتور 

الي بشكر قيادات األكاديمية على دعوته للحضور، كما وّضح دور الهيئة  توجه السيد اللواء الدكتور عصام و

القومية لألنفاق في أعمال األنفاق خاصة مترو األنفاق والخطوط الجديدة، كما أشار أن الهيئة تحتاج بصفة 

 دائمة ودورية لمهندسين وفنيين في التخصصات الهندسيّة الُمختلفة.

 

 وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األسبق  –أ.د محمد عبد القادر سالم 
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أعرب األستاذ الدكتور محمد عبد القادر سالم عن اعتزازه بوجوده في مقر األكاديمية وشكره وتقديره للدور 

الذي تلعبه قيادات األكاديمية في االتصال بجهات سوق العمل لدعم الخرجين وتوفير سُبل تعاون ُمشتركة 

ة للخريجين، ووجه سيادته عدد من النصائح للخريجين والطلبة بضرورة متابعة لتوفير فرص عمل مناسب

سوق العمل واحتياجاته والسعي الدائم لتلبية احتياجاته، كما أشار أنه اآلن يوجد تنافسيّة كبيرة بين شباب  

 الخريجين على فرص العمل مما يستعدي العمل الدائم والسعي الُمستمر للتطوير.

 

 ثالثاً: توقيع البرتوكوالت

 ( بروتكول:6ثُم أتجه الُملتقى لتوقيع البرتوكوالت مع بعض الهيئات وعددها )

 بروتكول مع هيئة تنمية الصعيد   •
 برتوكول شركة اإلنتاج الحربي للمشروعات واالستشارات الهندسية  •
 بروتوكول المقاولون العرب  •
 بروتكول شركة جيلكوم.  •
 المجموعة المصرية.برتوكول  •

 بروتكول التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع 

 

 

 

ومن بداية االستراحة بدأ الطلبة والخريجين الحضور بالتوجه إلى المكاتب الخاصة بالشركات 

 الُمستضيفة في الدور األول وملئ االستمارات وتقديم السير الذاتية. 

اتجهت فعاليات الُملتقى للسادة رؤساء الشركات والمراكز البحثيّة حيُث أشار كل مُمثل ثالثاً: ثُم 

شركة وهيئة عن شكره وتقديره لوجوده بمقر األكاديمية، كما أشار كل ممثل بعدد من الوظائف  

دقيقة لعرض اتجاهات العمل بشركته وأهدافها   15والفرص المتاحة وأتيح لكل رئيس شركة مدة 

المطلوبة للعمل بهذه الوظائف والفرص الشاغرة، وألتزم السادة ُممثلي الشركات   والخبرات

 باألوقات الُمحددة من قبل ُمنظمي البرنامج، وكان ترتيبها على النحو التالي: 

 رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية.  –أ.د/ محمد عبد الباقي أبراهيم  -

 القليوبي للعمارة. مدير مكتب هبة  - م.هبة قليوبي -

 دقيقة  15استراحة مدة 
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 المدير التنفيذي لشركة هواوي  -

 ECGُممثل شركة المهندسين األستشاريين  –م.محمد أمام  -

 Gewissشركة  –م.محمد ثروت  -

 مدير أدارة الموارد البشرية بشركة جاالكسي للكيماويات.  –أ باسم الشمندي  -

 شركة السويدي للصناعات.  –م.أحمد عصمت  -

 لجنة الكهرباء والطاقة بالمجلس الوطني للشباب،   –ألكتريك شركة شنايدر  –م.أحمد بشير  -

ثُم قامت السيدة األستاذة الدكتورة منال يحيى توفيق بشكر جميع الهيئات والشركات التي لبّت الدعوى في تمام الساعة 

قدمت سيادتها الشكر   الثالثة، ورغبة المعهد في إيجاد سبل تعاون مشتركة في المستقبل القريب مع الشركات الُمشاركة، كما

 والعرفان لقيادات األكاديمية، وشّكرت سيادتها في سُبل الدعم وتيسير وتذليل الصعوبات. 

 

كما وّجهت سيادتها الشكر للسادة معاوني أعضاء هيئة التدريس الذين لم يتوالوا على بذل الجهد في سبل أنجاح هذا  

الملتقى، وقد عملوا بمنتهى الحرفية والمهنية التي يتميز بها أعضاء الهيئة المعاونة من خريجي المعهد واختصت بالذكر  

 كل من/  

 م الهندسة المعمارية. مدرس مساعد بقس –م.م/ مايكل زكريا  ▪

 معيد بقسم الهندسة المعمارية. –م. مصطفى مجدي  ▪

 معيد بقسم الهندسة المعمارية.  –م.فادي نبيل  ▪

وفي الختام دعت سياتها أن يوفق المعهد لما فيه الخير ألبنائه الطلبة والخريجين، وأن يُساعد بشكل فعال في خدمة المجتمع  

 وتنمية البيئة. 

 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس وحدة 

 أ.د/منال يحيى توفيق  

  

 الختام 
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 مرفق بعض صور لفاعليات الملتقى. 
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